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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн. 

1 € = 33,19 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

«Український вибір»: Глазьєв, Путін, Медведчук.  ❙

Петля на шиї 
Путіна 
і «Хуцпа» Порошенка 
стор. 8—9 »

Це може чекати Путіна. Російський бунт безглуздий і безпощадний. ❙

В Єрусалимі 

вперше за більш 

ніж 100 років на 

знак протесту 

закрили 

Храм Гробу 

Господнього 
стор. 11 »

Праведне і грішне 
38 відсотків опитаних 

на форумі «Української 

правди» готові 

проголосувати за 

Президента України 

2005-2010 рокiв 
стор. 4 »

Ющенко — «так!» Банки — 
в хороші руки

Україна планує позбутися 

державних банків і до 

2022 року завершити їх 

приватизацію
cтор. 6 »
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«Прошу не плутати два кардинально різні явища — самоорганізований 
студентський рух i спущену згори ініціативу зриву навчального процесу, в 
заручниках якої опинилися тисячі майбутніх лікарів». Уляна Супрун

в.о. міністра охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

СПЕЦТЕХНІКА

Броньовані 
— браковані
Санітарні 
«Богдани»
ремонтують 
за гроші 
з держбюджету
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Чи не кожному українцю ві-
дома марка «Богдан» — хто ж із 
вас не користувався жовтеньки-
ми «маршрутками», автобусами 
та тролейбусами, які виробля-
ють у Києві, Львові, а свого часу 
їх збирали у Сімферополі та Се-
вастополі. Та, мабуть, не всім ві-
дома специфічна модель «Бог-
дан-2251» — військова санітар-
на машина для потреб фронту. За 
оцінками МОУ, наразі, потреба в 
таких автомобілях становить со-
тні оди ниць, й у квітні 2017 року 
військовим було передано першу 
партію техніки.
 Здавалося б, треба лише радіти, 
що врешті з’явилися ці броньовані 
авто, які мали б на війні замінити 
санітарні розвалюхи-«таблетки» 
й рятувати життя не лише поране-
них бійців, а й медперсоналу. Але, 
як стало відомо, з 50 доставлених 
на фронт автомобілів «Богдан-
2251» 25 довелося ремонтувати 
або повертати на завод. Причому 
майже одразу. А вартість новень-
кого автомобіля становить 32 тис. 
доларів за одиницю. Наразі стало 
відомо, що скандальні «Богдани» 
ремонтують за бюджетні кошти, 
тобто за наші з вами.
 Чи не найцікаве в ситуації те, 
що бенефіціаром корпорації «Бог-
дан Моторс», де виготовляють 
ці авто, є перший заступник сек-
ретаря РНБОУ Олег Гладковсь-
кий, який відповідає за оборон-
но-промисловий комплекс, і рані-
ше його бізнес-партнером у корпо-
рації був... Петро Порошенко (не 
виключено, що й зараз ним зали-
шається).
 Уточнимо, до постачання «в 
армійський стрій» санітарно-
го автомобіля «Богдан-2251» ос-
танній проходив серію випробо-
вувань державної комісії. За ре-
зультатами було прийнято рішен-
ня про закупівлю автомобілів для 
потреб медичної служби ЗСУ. 
 У корпорації «Богдан» своєї 
вини не визнають, а «переводять 
стрілки»: зазначають, що основ-
ними причинами виявлених не-
справностей стали виходи з ладу 
паливної системи автомобілів че-
рез використання «на місцях» 
неякісного палива та порушення 
умов експлуатації або регламенту 
сервісного обслуговування. Тим 
часом уже витрачено сотні тисяч 
бюджетних коштів на закупівлю 
для нових авто запчастин, зокрема 
оливних i бензинових фільтрів.
 Додамо, що виробництво сані-
тарних «Богданів» призупинили 
— їх знову почнуть збирати лише 
після усунення недоліків техніч-
ної та медичної частин. Таке рі-
шення було ухвалено за результа-
тами засідання «круглого столу», 
що відбувся під головуванням за-
ступника міністра оборони Украї-
ни генерал-майора Олега Шевчу-
ка. ■

■ Іван БОЙКО

  На східному фронті без суттєвих 
змін. Як повідомив речник Міноборо-
ни України з питань АТО Дмитро Гу-
цуляк, російські окупанти продовжу-
вали вести вогонь по позиціях наших 
військових: загалом у бік ЗСУ було ви-
пущено 56 мін калібрів 120 та 82 мм.
  «Із боку проросійських терористів 
зафіксовано обстріл з артилерійських 
систем калібру 152 мм околиць мир-
ного селища в Попаснянському районі 
Луганської області. Усі п’ять ворожих 
обстрілів наших оборонних позицій 
визначено як прицільні», — каже пол-
ковник Гуцуляк. 
  Лише в одному випадку, аби вга-
мувати ворога, військовослужбовці 
Збройних сил України були змушені 
відкрити вогонь у відповідь, застосо-
вуючи незаборонену Мінськими домов-
леностями зброю.
  При цьому внаслідок вогню з боку 
проросійських бойовиків зазнали по-
ранення троє військовослужбовців 
ЗСУ. Їх оперативно евакуювали до мо-
більних госпіталів. Стан здоров’я двох 
поранених наших бійців оцінюють як 
задовільний, ще одного військово-
службовця — як важкий.
 «Дотримання режиму припинення 
вогню й надалі немає. Попри невели-
ку кількість обстрілів, російсько-оку-
паційні угруповання на деяких ділян-
ках лінії розмежування продовжують 

провокувати сили АТО до бойових про-
тистоянь», — додають у штабі АТО.
  До речі, стало відомо прізвище за-
гиблого минулої неділі від кулі снай-
пера захисника України. Ним виявив-
ся 19-річний десантник iз 95-ї брига-
ди Олександр Сівко з Бородянського 
району Київщини. Молодий контрак-
тник поліг за Україну в бою поблизу 
Авдіївки на Донеччині.
 «Запам’ятався Сашко працівни-
кам військового комісаріату позитив-
ним життєрадісним хлопцем, iз вог-
ником в очах, спортивної статури, без 
шкідливих звичок, що наразi досить 
рідкісне явище, який понад усе праг-
нув захищати рідну неньку Україну», 
— зазначають працівники Бородянсь-
кого райвіськкомату в соцмережі та 
висловлюють співчуття родині загиб-
лого юнака. ■

Катерина ЛАЗАНЮК

 Напередодні «УМ» писала 
про ситуацію, яка склалася в 
місті Теплодар Одеської об-
ласті. Місцевий теплопоста-
чальник КП «Одеська ТЕЦ-
2» повідомив, що 28 лютого 
мешканцям відключать опа-
лення, якщо вони не погасять 
борги. 
 Як з’ясувала «УМ», при-
чиною ймовірного відключен-
ня тепла в місті стала заборго-
ваність КП «Одеська ТЕЦ-2» 
перед ПАТ «Одесагаз» у роз-
мірі 480 тис. грн. (4,3 млн., 
про які повідомлялося рані-

ше, — це загальний борг меш-
канців міста перед «ТЕЦ-2», 
і безпосередньо відключення 
він не стосується).
 «Ми вже перерахували на 
рахунки «Одесагазу» 200 ти-
сяч гривень. Заборгованість 

скоротилася до 280 тисяч. 
Нам за льготами і субсидія-
ми за опалення держава вин-
на близько 3 млн. У найбли-
жчі дні вона обіцяє частину 
(близько 200 тис.) заборгова-
ності оплатити. Так воно чи 

ні — повіримо, коли побачи-
мо гроші. Я надiслав гаран-
тійний лист в «Одесагаз», що 
в межах тижня-півтора ми 
закриємо борг. Відімкнути 
опалення я особисто не доз-
волю. Ми не допустимо нія-
ку бригаду «відмикачів», — 
розповів«УМ» перший за-
ступник міського голови Олег 
Панасюк.
 Він також наголосив, що 
компанія «НафтогазУкраїна» 
наразі не має до міста ніяких 
претензій. 26 лютого Теплодар 
навіть першим у регіоні отри-
мав від «Нафтогазу» ліміти на 
першу декаду березня. ■

БОРГИ

Теплодар-2
Керівництво міста переконує, що не 
допустить відключення тепла

■

НА ФРОНТІ

Міномети 
не стихають 
Російські окупанти випустили по позиціях ЗСУ 56 мін

■

А ТИМ ЧАСОМ...

  Сепаратисти затримали 22 працівників так 
званого міністерства вугілля та енергетики 
«ДНР», включно iз самопроголошеним керівни-
ком Едуардом Голенком в окупованому Донецьку, 
повідомляють інформаційні ресурси бойовиків у 
вівторок.
  Зокрема, 17 iз затриманих уже взято під вар-
ту за підозрою в розкраданні коштів держпідпри-
ємств. За даними бойовиків ОРДЛО, Голенко «ство-
рив організоване злочинне угруповання, учасники 
якого під виглядом постачання товарно-матеріаль-
них цінностей і надання послуг чинили розкрадан-
ня коштів державних підприємств, підконтрольних 
Міністерству вугілля та енергетики «ДНР».
  Із січня 2017 року учасники програми цієї ОЗГ 
викрали коштів таких підприємств «на суму понад 
100 мільйонів рублів», підрахували в терористич-
ній «ДНР».

■

«Вони за нас кров 
проливали!»
Олег Ляшко вимагає запровадити державну 
програму реабілітації військовослужбовців

Олег Ляшко «вибиває» гроші з держбюджету на ремонт 
Дніпровського військового госпіталю.

❙
❙

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Політик виконав обіцянку, яку дав під час ві-
зиту до Дніпровського військового шпиталю ми-
нулого тижня. З трибуни парламенту він звер-
нувся до міністра оборони із закликом виділити 
128 мільйонів гривень на ремонт одного з кор-
пусів закладу, щоб лікарі змогли прийняти ще 
більше поранених бійців.
 «На ремонт Дніпровського військового госпі-
талю потрібно 128 мільйонів гривень. Зараз це 
питання розглядають у Мiністерстві оборони. У 
мене велике прохання до міністра оборони Пол-
торака підтримати ініціативу й виділити з держ-
бюджету ці гроші на ремонт», — наголосив Ляш-
ко.
 Політик також подякував медикам, які став-
лять на ноги поранених бійців. «За час російсь-
кої агресії проти нашої країни через Дніпровсь-
кий військовий госпіталь пройшло майже 20 
тисяч військовослужбовців, які отримали в лі-
кувальному закладі належну допомогу. З цієї 
високої трибуни я хочу щиро подякувати пер-
соналу шпиталю і всіх госпіталів України за те, 
що рятують наших військовослужбовців i став-
лять їх на ноги», — підкреслив лідер Радикаль-
ної партії.
 Крім того, народний депутат звернувся до 
уряду із закликом запровадити державну про-
граму реабілітації військовослужбовців.
 «Люди ціною свого здоров’я, проливаючи 
кров, захищали країну. Саме вони мають керу-
вати новою Україною. Ми вимагаємо від влади 
максимальної уваги військовослужбовцям. Пот-
рібно допомогти їм повернутися до мирного жит-
тя, бути корисними. Питання працевлаштуван-
ня та соціального захисту — це вкрай важливі 
питання для влади», — підсумував Ляшко. ■

ПІДТРИМКА■
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Ірина КИРПА

 Навчальний процес для частини 
студентiв у Київському медунівер-
ситеті припинено з понедiлка на не-
визначений період часу. В опубліко-
ваній заяві бунтарів iдеться про те, 
що страйк став наслідком «незакон-
ного втручання керівництва Міністер-
ства охорони здоров’я України у неза-
лежність та самоврядування НМУ ім. 
О. О. Богомольця». Натомість МОЗ 
звинувачує керівництво столичного 
вишу у відвертій дестабілізації ситу-
ації. Чиновники закликали студентів 
не піддаватися на провокації та не до-
пустити зриву навчального процесу.
 Гучний скандал назрівав, а ви-
бухнув відразу після того, як МОЗ від-
сторонив від обов’язків ректора На-
ціонального медуніверситету ім. Бого-
мольця Катерину Амосову. Формаль-
ною підставою для відставки став зрив 
призначеного на 20 лютого іспиту для 
студентів-стоматологів через фінансо-
вий конфлікт між столичним універ-
ситетом та Центром тестування при 
МОЗ. Виконувачем обов’язкiв ректо-
ра університету став Михайло Заха-
раш (генерал-майор медичної служби 
у відставці). Однак проти його канди-
датури збунтувалися студенти. У свій 
перший робочий день чоловік так i не 
зміг потрапити до особистого кабіне-
ту: двері надійно заблокувала група 
студентів.
 Свої дії активісти Студентського 
парламенту НМУ ім. Богомольця по-

яснили тим, що вони хочуть захисти-
ти реформи, які «вдарили по кише-
нях старих корупціонерів». Катери-
на Амосова розповіла, що її взаємини 
з Михайлом Захарашем не склалися 
з самого початку: він постійно писав 
на неї скарги на ім’я очільника МВС 
України Арсена Авакова, а також на 
ім’я голови СБУ Василя Грицака.
 Тим часом існує й інша точка зору 
на проблему.
 «У 2017 році Амосова витратила 
зі своїх особистих заощаджень 50 ти-
сяч на послуги з піару та розміщен-
ня «джинси» у ЗМІ, — переконує бло-
гер Володимир Коваль. — У ниніш-
ньому році Амосова вирішила заоща-
дити та замовила подібні послуги вже 
від імені університету. Крім того, уні-
верситет закупив на 7 мільйонів гри-
вень послуги з охорони у приватних 
підприємств. Водночас університет 
принципово відмовився від оплати в 
один мільйон гривень на користь де-
ржавної некомерційної організації 
«Центр тестування» за проведення іс-
питів «КРОК-1». Мимовільними за-
ручниками конфліктної ситуації ста-
ли студенти-стоматологи...»
 Адвокат Катерини Амосової Ан-
желіка Сицько заявляє про те, що 
систематичне цькування її підзахис-
ної триває з вересня минулого року. 
«Під ворота будинку Амосової під-
кидали траурні вінки, а сам будинок 
намагалися підпалити за допомогою 
бензину, — розповіла захисниця. — 
Опоненти швидко перейшли від вір-

туальних погроз до реальних зло-
чинів ...»
 Катерина Амосова підготувала за-
яву про те, що сталося, для слідчих 
НАБУ. На її думку, зрив тестування 
відбувся не з її вини; університет не 
міг перерахувати Центру тестування 
при МОЗ кошти поза тендером.
 «Я усвідомлюю серйозність моєї 
заяви, — підкреслила Катерина Амо-
сова. — Мене відсторонили за відмову 
примусово з боку заступника мініст-
ра охорони здоров’я України Олек-
сандра Лінчевського вчинити проти-
правні дії: без тендерів закупити для 
медичного вишу ліцензійне тесту-
вання. На той момент ще не було за-
тверджено кошторис університету, 
а цінова пропозиція становила май-
же 1,4 мільйона гривень. Закупівлі 
на таку суму, відповідно до чинно-
го законодавства, повинні проходи-
ти обов’язкову процедуру тендеру за 
участю кількох осіб».
 «Ми хочемо спокійно зайти та 
дізнатися, що відбувається. Тут не-
має ніяких атак чи підводних ка-
менів», – запевняє в. о. міністра охо-
рони здоров’я Уляна Супрун.
 Олії у ситуацію додало й самогубс-
тво 19-річної студентки Медуніверси-
тету з Туркменістану Мукаддас На-
сірлаєвої. Молода дівчина кинулася у 
води Дніпра з 20-метрової висоти мос-
ту Патона, ймовірно, відразу ж після 
скандалу з керівництвом вишу. Її усу-
нули від навчання під приводом пору-
шення міграційного законодавства та 
візового режиму з Україною. Адвокат 
загиблої студентки ствер джує, що з 
Мукаддас просто вимагали хабар за 
штучно створену проблему.
 «В університеті давно існує «так-
са» — 5 тисяч доларів за вирішення 
питань, пов’язаних iз видом на про-
живання, — стверджує адвокат сім’ї 
Насірлаєвих Ровшанбек Розметов. — 
Декан iз роботи з іноземними студен-
тами Володимир Сулик, а також його 
заступниця Тетяна Тимохіна безпосе-
редньо причетні до самогубства Му-
каддас. Адже саме дії Тимохіної за-
вадили пролонгації візи для Мукад-
дас відповідно до українського зако-
нодавства». ■

ПРЕМ’ЄРА

Графиня духу
Презентують радіофільм 
про Марію Капніст
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 В останній день лютого на Українсько-
му радіо «Культура» у циклі «Світочі епохи» 
— двосерійний радіофільм «Під вогнем нез-
ворушна, або Графиня чи Баба-Яга» — роз-
повідь про Марію Капніст, відому актрису, 
жертву сталінського терору. У ролі Марії Кап-
ніст — народна артистка України, перший 
міністр культури незалежної України Лари-
са Хоролець.
 «Вона була дуже гарною: чорні коси май-
же до п’ят, великі променисті карі очі!.. Вона 
була гарною. І стала схожою на Бабу Ягу, 
коли їй було ледь за 40. Красу її знищили в 
радянських катівнях. Але знищити красу її 
душі та сили духу не було дано нікому! Ак-
триса, заслужена артистка України, графи-
ня Марія Ростиславівна Капніст (Марієтта 
Капніст-Сірко). Саме їй присвячено двосерій-
ний радіофільм «Під вогнем незворушна, або 
Графиня чи Баба-Яга» з циклу радіофільмів 
«Світочі епохи», —  коментує  автор сценарію 
і режисер радіофільму Нелля Даниленко.
 «Під вогнем незворушні». Саме ці сло-
ва були написані на родовому гербі гра-
фів Капністів, багато з яких зробили свого 
часу значний внесок у розвиток українсь-
кої культури і  відродження національної 
свідомості.
 Автори фільму проводять слухачів (зви-
чайно, в образній формі) тими колами пекла, 
якими пройшла ця жінка і не зламалася, не 
озлобилася. Стала прекрасною актрисою кіно 
і сподвижницею: вона багато зробила для 
увічнення пам’яті свого прадіда поета і дра-
матурга Василя  Капніста — автора, зокрема, 
п’єси «Ябеда», яку прирівнюють до «Ревізо-
ра» Миколи Гоголя, «Оди на рабство», в якій 
він виступав проти посилення колоніальної 
політики російського уряду в Україні.
 У радіофільмі — голоси людей, котрі доб-
ре знали і шанували Марію Ростиславівну: 
патріарха України Філарета, народної ар-
тистки України Раїси Недашківської, кіно-
режисера, заслуженого діяча мистецтв Ук-
раїни Олега Бійми.
 Велика драма, велика любов, перемо-
га сили світла над силою зла, душевна кра-
са і сердечна доброта — все це у радіофіль-
мі «Під вогнем незворушна, або Графиня чи 
Баба-Яга». ■

■

ПОГОДА

Й Одеса, і Рим
Снігопади та морози 
тримаються
Ірина КИРПА

 Люті холоди за кілька днів до початку 
весни скували більшість регіонів України. У 
Київській i Вінницькій областях, а також на 
Заході країни вночі температура сягає познач-
ки 25-27 градусів морозу. У столиці від низь-
кої температури  потріскалися навіть дроти 
тролейбусів, а громадський транспорт місця-
ми завмер у багатометрових заторах. На доро-
гах працюють аварійні бригади, які в екстре-
ному порядку ліквідують наслідки стихії.
 Укргідрометцентр оголосив штормове по-
передження для мешканців усіх регіонів на-
шої країни. В  Одесі, Херсоні та Миколаєві  
закрили до потепління всі школи та дитячі 
садочки. Рясні снігопади, ожеледиця, штор-
мовий вітер i морозна погода ускладнювати-
муть життя людей аж до суботи, 3 березня. 
 Синоптики прогнозують невелике потеп-
ління на початку березня та говорять про те, 
що різке погіршення погодних умов спрово-
кував циклон, який прийшов до України з 
Сибіру. До речі, снігом засипало Рим, Росію, 
Балкани та Румунію, де на прибирання сні-
гових заметів вийшли навіть військовослуж-
бовці. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Харківська мерія планує 
підвищити вартість квитків 
у міському електротранс-
порті. Проект відповідного 
рішення вже розмістили на 
сайті виконкому з познач-
кою, що його розглянуть 28 
березня. У разі якщо доку-
мент буде схвалений депу-
татами, то ціна проїзду в 
метро, трамваях і тролейбу-
сах зросте на гривню, тобто 
з 4 до 5 — у підземці й iз 3 до 
4 — у наземному електрич-
ному транспорті. В обох ви-
падках зміну в ціновій полі-
тиці чиновники пояснили 
«економічним обґрунтуван-
ням», посилаючись на зрос-
тання тарифів на комуналь-
ні послуги. 
 Цю новину харків’яни 
сприйняли без оптимізму 
й уже розмістили на сай-
ті мерії петицію з прохан-
ням залишити старі ціни, 
оскільки ті змінили лише 
рік тому. Без особливого 
оптимізму городяни пере-
ходять і на систему єди-
ного проїзного квитка для 
всіх видів електротранс-
порту e-ticket, яку нама-
гається запустити мерія з 
початку року. Придбати і 
поповнити зелену пласти-
кову картку вартістю 30 
гривень з урахуванням за-
резервованої однієї поїз-
дки наразі вже можна на 
багатьох трамвайних зу-
пинках i в метро. Втім но-
вовведення приживаєть-
ся не без проблем, оскіль-

ки харків’яни побоюють-
ся плутанини, викликаної 
перехідним періодом. Були 
навіть випадки пошкод-
ження терміналів вандала-

ми, що виглядало як про-
тест. Але чиновники мають 
намір розвивати нову сис-
тему далі й обіцяють, що з 
квітня можна буде попов-

нювати e-ticket і оплачу-
вати проїзд за допомогою 
банківської картки систе-
ми Visa, а трохи пізніше — 
й MasterСard. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Схрестили 
скальпелі
Катерину Амосову «зіштовхують» з очільницею 
МОЗу Уляною Супрун

■

ТАРИФИ

Єдиний, дорогий
У Харкові з березня можуть зрости ціни на проїзд 
в електротранспорті

■

Проїзний для всіх видів електротранспорту харків’яни поки що сприймають без оптимізму.❙



Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 «У повітрі запахло виборами». 
Так охарактеризував атмосферу, 
яка останнім часом установилася в 
українському політикумі, народний 
депутат Аркадій Корнацький. І вчо-
рашнє засідання Верховної Ради, 
перше після двотижневої перерви, 
стало черговим підтвердженням цієї 
думки. На порядок денний депутати 
винесли питання про Антикорупцій-
ний суд та низку законів, які стосу-
валися соціального захисту військо-
вослужбовців та ветеранів АТО. Звіт 
екс-голови Нацбанку Валерії Гонта-
ревої та голосування за її наступни-
ка очікується у четвер.
 Найбільший резонанс і неод-
нозначну оцінку отримало звернен-
ня народних депутатів до Кабміну із 
пропозицією створити нове Мініс-
терство у справах ветеранів АТО. 
Досі ці питання координувала Де-
ржавна служба у справах ветеранів 
війни та учасників АТО, а також низ-
ка підрозділів у міністер ствах со-
ціальної політики, охорони здоров’я 
та інших структурах. «Має функціо-
нувати єдиний державний орган, 
який буде нести відповідальність за 
всю роботу із соціального захисту 
ветеранів війни, учасників АТО. На 
сьогодні майже два десятки мініс-
терств та інших державних струк-
тур і відомств займаються соціаль-
ним захистом ветеранів війни, про-
те жодна з цих установ не несе від-
повідальності за незадовільний стан 
справ у цій сфері», — заявив, пре-
зентуючи відповідну постанову, го-
лова фракції БПП Артур Герасимов. 
 Щоправда, чим саме має зай-
матися новостворене міністерство 
в першу чергу, думки розійшлися. 
«Головним завданням цього міні-
стерства має стати реформа за-
конодавства в частині пенсійно-
го забезпечення військових пенсіо-
нерів. А зробити це можна у фор-
мі законопроекту щодо пенсійного 
забезпечення військових пенсіо-
нерів», — заявив народний депу-
тат від БПП, секретар Комітету з пи-
тань національної безпеки і оборони 
Іван Вінник. А його колега по фрак-
ції Ольга Богомолець наголосила на 
важливості соціальної і психологіч-
ної адаптації військовослужбовців. 
«Міністерство у справах ветеранів 
має займатися повним супроводом 
колишніх бійців, починаючи з органі-
зації медичного обстеження при по-
верненні додому, санаторно-курорт-
ного лікування і закінчуючи питан-
нями працевлаштування та реінтег-
рації захисника Вітчизни у мирне 
життя. Коштів на роботу з ветерана-
ми сьогодні вистачає, але викорис-
товуються вони вкрай неефективно 
через розпорошеність між різними 
міністерствами та відомствами», — 
зазначила депутатка.
 Водночас є засторога, що нове 
відомство може перетворитися на 

чергову бюрократичну піраміду для 
перерозподілу бюджетних коштів. 
«Рiч не в тiм, є окреме міністерс-
тво чи нема його, а рiч у тiм, як пра-
цює влада. Якщо вона працює тіль-
ки на корупцію, то ніякі нові мініс-
терства нічого не вирішать. Наша 
влада навчилася красти абсолют-
но скрізь: корупція не припиняєть-
ся ні в Міністерстві оборони, ні в Укр-
оборонпромі, ні в системі державних 
закупівель, у тому числі й для армії, і 
для дітей, і для інвалідів. І в цій сис-
темі й фінансування пільг для учас-
ників АТО. Тому потрібно не створю-
вати нові служби, а працювати так, 
щоб не красти, а піклуватися про 
людей», — заявив  згаданий рані-
ше Аркадій Корнацький.
 Такої ж точки зору і самі ветерани 
АТО, яким зараз доводиться поклада-
тися не стільки на дер жаву, скільки 
на підтримку побратимів та волон-
терських організацій. «Загалом ця 
ідея правильна. Такі Міністерства у 
справах ветеранів є в Грузії, Хорватії, 
США, в інших країнах. У нас четвер-
тий рік триває війна, проблеми нако-

пичуються, і часто для того, щоб їх 
вирішити, хлопцям доводиться бі-
гати з міністерства до міністерства, 
витрачаючи час і здоров’я. Тому зо-
середження усіх цих ниточок в од-
ному центрі — це дуже позитивна 
ідея. Буде добре, якщо це міністерс-
тво почне працювати у тісній зв’язці 
з Міністерством оборони, спільно ви-
рішуючи питання не лише, як вижи-
ти на війні, а й як жити після війни. 
Тим більше, що всі ми розуміємо, що 
війна триватиме і далі, і таких людей 
ставатиме все більше й більше. І про-
блем ставатиме більше: від психоло-
гічної реабілітації та оздоровлення до 
пошуку роботи та свого місця в мир-
ному житті.
 Але це — в ідеалі, а як буде на-
справді — будемо бачити. Маркером 
для цього стане момент, хто прийде у 
новостворене міністерство. «Хочеть-
ся, щоб його очолили офіцери серед-
нього рівня, які самі пройшли війну 
і добре розуміють проблеми бійців. 
Якщо ж це стане чергова годівниця 
для паркетних генералів та різного 
роду військових чиновників, сподіва-

тися на ефективність роботи не випа-
дає. Це буде чергова контора з роз-
пилу державних коштів під маркою 
допомоги ветеранам», — поділився 
своїми думками з «УМ» учасник бой-
ових дій Ігор Мазур (Тополя).
 Іншим питанням, яке найближ-
чим часом буде розглянуте народни-
ми депутатами, стане закон про Ви-
щий антикорупційний суд — його де-
путати таки включили до порядку де-
нного сесії. Як повідомив народний 
депутат Борислав Береза, МВФ пос-
тавив ультиматум, що доки не буде 
прийнятий закон, і не в першому чи-
танні, а загалом — підписаний і всту-
пить у дію, ні про які кредити МВФ 
не може бути й мови. ■
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ПОЛІТПАРНАС

Згадаймо, браття...
Петро МАГА

Згадаймо, браття, Україну,
Що вишилась на серцi в нас.
В нiй вистачало мiсця Криму
І не плював вогнем Донбас.
Вона кряхтiла i старалась,
Навчалась жити так, як слiд,
І потихеньку притирались
Із заходом завзятий схiд.
Вона навчалась слухать осiнь,
Навчилась забувати страх,
Там, де чумацькi ноги босi
Втоптали в степ чумацький шлях.
Вона потрошку вчила мову,
Кривилась, гидко їй було,
Та день за днем, за словом слово,
Копала древнє джерело.
Вернула Церквi давнi мури,
Начистила старi клинки,
З пилюки витягла бандури,
Розшифрувала рушники.
Сорочки одягнула бiлi,
Здiймала жовто-синiй стяг,
Зiбрала черепки Трипiлля
На вже розораних полях.
І помолилась на курганах,
Перепросила бiль i кров,
І показала всiм старанно,
Що в нас є шана i любов.
Бо люди йшли у центр столицi,
Немов стрiмкий гiрський потiк,
І як свiтилися обличчя...
Двi тисячi четвертий рiк...
Сварились, гнiвались, кричали.
Змiшались мiсто i село,
Зi сходу потяги нагнали,
Та кровi, браття, не було...
Змагались, люто, аж в три тури,
То холодило, то пекло,
Здiймались, падали фiгури,
Та кровi, браття, не було.
А потiм рухалась країна,
Нормальним шляхом непростим.
Нiхто не смiв забрать Змiїний,
Нiхто не мiг забрати Крим.
І навiть Путлер бiснуватий,
Як у Безрадичах бував,
Ішов з бандерiвської хати
І через плечi не плював.
Де все зламалось i змiнилось?..
Де все розсипалось на мак,
Де ми так гiрко помилились,
І все пiшло кудись не так?
І де з’явилась у народа,
В якому мiсцi тiла, де?!!
Крамольна думка, що свобода,
Прийшла i вже не пропаде!
Коса вплелась в крамольну думку,
Хай згине все, аби не так,
І захотiли мати руку,
Яка «нє гонiт порожняк»...
Що з того вийшло? Гiрко плачу,
У лихолiттi парафраз,
Бо свiт почув, а ще побачив,
Як може згинуть все... за раз...
Забулась українська тема,
Бидлоти в Київ наповзло,
І почалась одна проблема,
Як пороскидувать бабло...
Ну а коли вже спохопились
І зашумiла голова,
Забiгали, заворушились,
І стався браття «Майдан два».
І знов народ у центр столицi,
Хоча вже iншим був потiк,
Ще трохи сяяли обличчя,
Та iншим був холодний рiк.
До сцени не було любовi,
Немов до скупчення ворон,
Коктейль, стрiльба i плями кровi,
Страшна цiна за схiд на трон...
Невже це дiйсно варто того,
Невже змiнився рiдний край,
Невже не страшно перед Богом?..
По трупах не iдуть у рай...
Та що тепер уже казати,
Молитва й вiра — наше все...
І починати вибиратись,
Бо так до прiрви донесе.
Сваритись, гнiватись, кричати,
Змiшати мiсто i село,
І Україну пiдiймати,
Та так, щоб кровi не було!
І повернутись на дорогу,
На споконвiчну свiтлу путь,
Бо щось творити — то вiд Бога,
А з iншим — iншi хай iдуть...

■

Інф. «УМ».

 Чи проголосували б ви за 
Ющенка на наступних прези-
дентських виборах? Таке опи-
тування запропонував один з 
учасників форуму на сайті 
«Української правди». «Ро-
зумію, двічі в одну річку не 
ввійдеш, але... Десять років 
тому ідеї Ющенка трохи ви-
передили свій час, суспільс-
тво ще не було готове сприй-
няти його світогляд. Тому ба-
гато в чому він не досяг своєї 
мети, були й відверті провали. 
Може, тепер у нас усе вийде, 
може, є сенс надати йому ще 
один шанс?» — запитує у фо-
румчан користувач Анонім. 
Цікаво, що зi 180 людей, які 
долучилися до голосування, 
38% такий шанс Віктору Ан-
дрійовичу дали б. Водночас 
62% відповіли «ні». 
 Звісно, це опитування не 

може претендувати на ґрун-
товне соціологічне дослід-
ження громадської дум-
ки. Проте воно викликає 
цікавість. Бо наприкінці 
перебування на посаді Пре-
зидента В. Ю. підтримува-
ли лише трохи більше двох 
відсотків людей (5,5% от-
римав на перевиборах). Тоб-
то з часом відбувається пере-

оцінка і нове розуміння ро-
боти Ющенка-Президента. 
«Ющенко прийшов занадто 
рано. Його ніхто не зрозумів, 
а от Москва зрозуміла все», 
— пише учасник форуму під 
ніком Бартка. «Тоді Ющен-
ко стукав у всі двері, але вони 
були зачинені. Зараз Україні 
двері скрiзь відчинені, в які 
Петра фактично заставляють 

зайти, а він опирається», — 
додає Анонім. «Ющенко — 
сильний економіст», «у ньо-
го були новаторські ідеї, які 
втримали тоді країну від роз-
валу та війни», «Ющенко — 
в одном ряду з Ярославом 
Мудрим та Іваном Мазепою», 
«він державник за образом 
мислення», пишуть інші 
учасники форуму. «Ющен-
ко сильний, наполегливий і 
знає, чого хоче досягти і як 
того досягти. Але гуманний 
— йому не вистачає агресив-
ності та безжальності. Саме 
тому його й зжерли», — до-
дає komarik2008. «Ні (не про-
голосував би. — Авт.), він по-
ганий менеджер і погано під-
бирає кадри», — пише фо-
румчанин Мазепа. «Ющенко 
з таким оточенням був прире-
чений. В умовній Швейцарії 
він був би на своєму місці», — 
додає SergeyL. ■

ГЛАС НАРОДУ

Ющенко — «так!»
38 відсотків опитаних на форумі 
«Української правди» готові 
проголосувати за Президента України 
2005—2010 рокiв

■

ПАРЛАМЕНТ

Чим би міністерство 
не займалося... 
Верховна Рада прийняла низку законів щодо посилення 
соціального захисту військовослужбовців та ініціювала 
створення відповідного відомства

■

Шини під Радою: доки парламентарії підвищують соціальний захист
ветеранів АТО, самі ветерани хочуть поговорити з ними про інше.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Доки депутати займалися пи-
танням посилення соціального 
захисту ветеранів АТО, самі ве-
терани та учасники наметово-
го містечка під Верховною Ра-
дою зробили чергову спробу 
висловити свою недовіру політи-
ці влади і поставити питання про 
імпічмент Президентові. Для 
цього вони принесли під Вер-
ховну Раду шини і зробили чер-
гову спробу їх підпалити. Бійці 
Національної гвардії цьому за-
вадили, зав’язалася сутичка, в 
правоохоронців полетіло камін-
ня. В результаті дев’ятеро мі-
тингувальників було затримано, 
14 нацгвардійців отримали уш-
кодження. «У потерпілих трав-
ми різного ступеня тяжкості. 
Зокрема, попередньо, лікарі 
діагностували у них перелом 
ключиці, щелепи, носа та чис-
ленні гематоми», — йдеться у 
повідомленні Нацполіції.
 Відповідальність за інцидент 
правоохоронці покладають на 
«Рух нових сил» Мiхеїла Саака-
швілі. Водночас у РПС назива-
ють інцидент провокацією і за-
являють, що їхніх представників 
уже більше місяця немає в на-
метовому містечку під Верхов-
ною Радою.

■
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Українське суспільство сколихну-
ла потужна інформаційна хвиля 
навколо законопроекту № 7206: 
«Купуй українське, плати україн-
цям», який нещодавно ухвале-
но Верховною Радою України в 
першому читанні. Його ініціа-
тори пропонують ско  ристатись 
міжнародним досвідом і запро-
вадити багатофакторну модель 
держзакупівель, яка надасть 
ці нову перевагу українській про-
дукції — чим вище локалізація, 
тим більша перевага. Опоненти 
ж відверто атакують ідею зако-
нопроекту, заперечуючи саму 
можливість надання переваги 
вітчизняній продукції або захис-
ту національного виробника.

Історія СОТ та інших 
торговельних союзів
 Аналізуючи публічні за-
купівлі, варто розпочати з до-
волі неоднозначної історії цьо-
го питання. На момент створен-
ня СОТ урядові закупівлі взагалі 
були вилучені з переговорного 
процесу. І лише 1981 року було 
підписано першу міжнарод-
ну угоду про закупівлі (GATT 
Code).1996 року її було замі-
нено на урядову Угоду про за-
купівлі (GPA). З огляду на бо-
лючість конкретно цього питан-
ня в зазначеній угоді Євросоюз 
має лише один голос. Водночас 
сама угода стосується публічних 
закупівель 43 членів СОТ.
  Ринок публічних закупівель 
держав, які входять до Організа-
ції економічної співпраці та роз-
витку (ОЕСР), становить доволі 
відчутну частку — приблизно 
13% загального ВВП. Саме цю 
сферу економіки найменше за-
чепили лібералізуючі проце-
си вісімдесятих чи дев’яностих 
років. Апологети лібералізму 
саме тут бачать особливий по-
тенціал для підвищення про-
зорості, конкуренції, ефектив-
нішого забезпечення потреб. 
Знаходимо низку досліджень 
позитивного впливу більшої від-
критості публічних закупівель 
на технологічний розвиток і сфе-
ру інновацій. Проте ці чинники 
не в кожному випадку є визна-
чальними.
  У таких секторах, як заліз-
ничний транспорт, енергети-
ка, нелетальне оборонне спо-
рядження, будівництво, мов-
чазна підтримка національних 
компаній при укладанні кон-
трактів — це те, що дуже важ-
ко змінити. Стосується це на-
віть тих урядів, які начебто ке-
руються ліберальною політикою 
в закупівлях. Публічні закупів-
лі зазвичай залишаються інс-
трументом промоції вітчизня-
ної промисловості. Багато так 
званих ключових третіх країн 
підтримують наявні обмежен-
ня саме в тих секторах, де євро-
пейські компанії мають відчут-
ні експортні інтереси, зокрема в 
транспортних комунікаціях, ме-
дичному приладді, фармацевти-
ці, зелених технологіях (таких, 
що використовуються для під-
тримки сталості довкілля).
 Водночас у період суттєво-
го уповільнення економічно-
го зростання і скорочення пуб-
лічних фінансів ця сфера виг-
лядає як «найбільш прийнятна 
для вибачень». Як на неупере-
джений погляд, закритість пуб-
лічних витрат на систему охо-
рони здоров’я, соціальні та ос-
вітні послуги, сферу оборо-
ни знаходить доволі адекватне 
обґрунтування. Хай би що гово-
рили про вилучені 3-5% ВВП із 
міжнародної конкуренції (оцін-
ка Єврокомісії за 2011 р.), ціка-

во було б уявити систему націо-
нальної безпеки в цілому спек-
трі прикладів у сучасному світі 
без таких обмежень. Навіть коли 
говоримо про досягнуті домовле-
ності, їхня реалізація, адекват-
не використання інституцій-
них та людських ресурсів зали-
шаються чи не найбільшою про-
блемою.
 Публічні закупівлі займа-
ють значно більшу частку ВВП 
у ЄС (із варіаціями щодо окре-
мих членів), аніж, наприклад, 
у США. Пояснення просте: цей 
ринок у ЄС — значно більший. У 
ЄС діють плюрилатеральні уго-
ди, які змушені брати до ува-
ги чинні внутрішні режими, 
суб’єктність (центральна чи суб-
центральна установа, комуналь-
не підприємство).
 Якщо доповнити загаль-
ні урядові закупівлі (публічні) 
здійсненими підприємствами в 
державній власності, то суттєво 
відчутним цей показник є у Ні-
дерландів (27%), Чехії (26%), 
Словаччини (24%), Угорщини 
(18%), Польщі (17%). З іншо-
го боку, у Мексики — лише 5%, 
Швейцарії — 7%, США — 11%.
 Не існує об’єктивних даних, 
щоб зробити адекватне порівнян-
ня ринку публічних закупівель 
(насправді термін «ринок» тут 
не варто застосовувати) США та 
ЄС. Але розглядаються загаль-

ні коефіцієнти проникнення на 
основі імпорту. Не викликає по-
диву значно менший коефіцієнт 
проникнення у ЄС порівняно з 
Китаєм чи Індією і, водночас, 
більший, ніж у США. У таких 
обчисленнях враховується лише 
прямий імпорт як частка загаль-
ного публічного попиту на това-
ри та послуги. Значно програє 
в цьому компоненті сусідня Ту-
реччина.

Практика ЄС
 Малі європейські ринки ма-
ють відповідно вищі коефіцієн-
ти проникнення імпорту. Це по-
яснюється нездатністю наявних 
потужностей забезпечити потре-
бу в товарах та послугах. Ця си-
туація, очевидно, нагадує і стан 
справ в Україні. Водночас до-
сить часто не згадуються ме-
ханізми її виправлення.
 Деякі уряди застосовува-
ли протекціоністські заходи в 
публічних закупівлях у період 
2009 — 2014 рр. значно часті-
ше, ніж раніше. Європейська ре-
форма закупівель 2014 року пе-
редбачає покращення доступу 
МСП до таких контрактів. Це 
включає поділ контрактів на 
лоти й обмеження щодо обо-
роту для учасників тендерних 
процедур. Такі обмеження ре-
алізуються як кількісно (роз-
мір лота кореспондується з ви-
робничою потужністю МСП), 
так і якісно (зміст лота корес-
пондується зі спеціалізацією 
сектора МСП). Вимогою щодо 

обороту є його допустимий роз-
мір, максимально вдвічі біль-
ший від оціночної вартості кон-
тракту, за винятком випадків, 
виправданих належним чином. 
Очевидно, що в цей спосіб од-
разу зменшуються можливості 
конкурентної участі аналогіч-

них за розміром чи потужностя-
ми іноземних учасників. Саме 
для МСП транскордонна участь 
може часто виявитися фінансо-
во неприйнятною. Директива 
про концесії також спрямована 
на полегшення доступу для ма-
лого та середнього бізнесу (дані 
дослідження «Відкритість рин-
ків публічних закупівель у клю-
чових третіх країнах).
 Виокремлюють й інші 
бар’єри для ринкового доступу 
в ЄС. Щодо будівельної галузі, 
то тут панує повний фаворитизм 
європейських компаній. Дуже 
часто взагалі відсутні статис-
тичні дані щодо участі інозем-
них претен дентів у тендерних 
закупівлях. Існує вимога локаль-
ного (вітчизняного) контенту в за-
явці (щонайменше 50% європей-
ського), що стосується вироблен-
ня, транспортування, розподілу 
питної води, енергоресурсів (газ 
і тепло), міського транспорту (ав-
тобуси, тролейбуси, кабельний 
транспорт тощо). Останнє абсо-
лютно дисонує з бажаннями де-
яких міст України закуповувати 
вживані німецькі трамваї чи на-
віть нові, вироблені у Польщі. Чи 
Україна вже стала членом ЄС і 
користується всіма перевагами 
такого членства?!
 Коли ж вести мову про інфра-
структурні проекти, то іноземні 
експерти говорять про надмір-
ну затримку в завершенні кон-
тракту і в початку роботи. Що 
ж до публічних робіт, чима-
лим бар’єром є високий рі-

вень бюрократії. Урядові за-
купівлі супроводжуються об-
тяжливими кваліфікаційними 
вимогами. Оборонна сфера міс-
тить систему компенсацій за за-
купівлю оборонних ресурсів. Ці-
лий спектр таких обмежень мож-
на знайти в дослідженні Стіва 

Вулкока та Жана Крієра «Пуб-
лічні закупівлі у трансатлан-
тичній торгівлі та переговори про 
інвестиційне партнерство».

Як роблять у США
 З боку США звучить серйоз-
не обурення щодо так і не отри-
маного доступу до закупівель 
на регіональному рівні ЄС, ко-
мунальних підприємств (за рід-
кісними винятками), щонай-
менше 200 центральних урядо-
вих структур країн-членів ЄС.
 Щоправда, самі американ-
ці не поспішають робити пара-
лельні кроки у себе вдома. Сто-
совно угоди по GPA існує кіль-
ка десятків винятків. Зокре-
ма, щодо будівельних послуг 
(Арканзас), закупівлі сталевих 
конструкцій, автомобілів, вугіл-
ля (Меріленд, Делавар, Флори-
да, Іллінойс, Айова, Нью-Гем-
пшир), послуг (Міссісіпі), то-
варів (Монтана), пального, то-
варів із паперу, кораблів, човнів 
(Вашингтон). Цей список можна 
довго продовжувати. При цьому 
багато штатів не мають жодного 
обмеження.
 Аналогічно до підтримки 
МСП на території Євросоюзу 
США також роблять виняток із 
угоди для малих та міноритар-
них підприємств, намагаючись 
виконувати Акт про малий біз-
нес 1953 року (про обов’язкове 
надання частини закупівель для 
малих та мікропідприємств).Те-
перішня мета — це майже 23% 
федеральних закупівель. Кон-

грес чітко дотримується цієї 
позиції. До сказаного додамо 
Акт про відновлення та реін-
вестування 2009 року щодо ви-
робництва заліза, сталі та про-
мислових товарів. Так звана 
поправка Беррі обмежує ринко-
вий доступ до закупівель мініс-
терством оборони їжі, одягу, 
спеціальних металів, приладдя 
з нержавіючої сталі, інструмен-
тів ручного вимірювання.
 Ніким не було скасовано та-
кож Акт «Купуй американське» 
ще 1933 року (можна проводити 
прямі аналогії з необхідністю 
цього кроку в сучасних вітчиз-
няних умовах), що вимагає, щоб 
федеральні відомства купували 
американські товари. Щоправ-
да, цей акт не застосовується 
щодо товарів, покритих торго-
вельними угодами.
 Акт про малий бізнес 
1953 року вимагає у федераль-
ного уряду частину федеральних 
закупівель залишати для ма-
лого та середнього бізнесу. На-
ціональні асисти для малих 
та міноритарних підприємств 
виключаються з торговельних 
угод. Існують аналогічні під-
ходи щодо кораблів під аме-
риканським прапором, що мо-
жуть функціонувати лише на ос-
нові закупівель для військового 
сектору. Субцентральні закупів-
лі, які не мають стосунку до тор-
говельних угод, також викорис-
товують вітчизняний контент.
 Відповідно, доступ шукаєть-
ся через прямі інвестиції у ці-
льові ринки. Справді, якщо не-
має перепон у продажу, то на-
віщо інвестувати?! Якщо, на-
приклад, в Україні штучно 
знищено внутрішній попит з 
боку громадян, то значні обся-
ги державних закупівель могли 
б стати хорошим стимулом для 
залучення інвестицій, а отже, 
створення локальних робочих 
місць та виробничих потужнос-
тей значно вищого рівня склад-
ності, технологічності та капіта-
ломісткості порівняно з тим, як 
це відбувається сьогодні.

* * *
 Сьогодні в Україні, за оцін-
ками експертів CMD-Ukraine, 
до 38% товарів і послуг у межах 
публічних закупівель є імпорт-
ними або містять суттєву імпор-
тну складову. З цією оцінкою 
навряд чи можна сперечатися, 
зважаючи як на стан економіки, 
так і на відсутність здорового на-
ціонального лобізму, присутньо-
го на всіх світових ринках. Про 
що, власне, йшлося вище.
 Інформація щодо загальної 
суми коштів, витрачених через 
процедури публічних закупівель 
на закупівлю товарів, виробле-
них в Україні, і товарів, вироб-
лених за кордоном, — у Міне-
кономрозвитку відсутня. Нічо-
го дивного, оскільки проблема 
з такою статистикою, щоправда 
— з інших причин, є як в Євро-
союзі, так і в США.
 Законопроект #7206 «Ку-
пуй українське, плати україн-
цям» хоч і вирізняється за свої-
ми підходами до захисту ринку 
від іноземних аналогічних по 
суті механізмів, але є кроком у 
правильному напрямi. ■

НАША МАРКА

Україні не вистачає здорового 
національного лобізму 
Про світову практику здійснення державних закупівель

■

Ніким не було скасовано також Акт «Купуй американське» ще 1933 року (можна 
проводити прямі аналогії з необхідністю цього кроку в сучасних вітчизняних 
умовах), що вимагає, щоб федеральні відомства купували американські товари.

Ігор Гурняк.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Українська влада — переважно 
в особі Міністерства фінансів — 
вирішила позбутися такого тя-
гаря, як державні банки. І заод-
но — стимулювати фінансовий 
сектор держави для розвитку, 
пошуку інвесторів, розширення 
обсягів кредитування тощо. За 
наступні чотири роки влада має 
суттєво зменшити свою частку в 
портфелі цих фінустанов.
Рішення, втім, виникло не само 
по собі, а стало наслідком ме-
морандуму з Міжнародним ва-
лютним фондом та деяких реко-
мендацій, що їх надають Україні 
представники наших кредиторів. 
А, отже, ставитися до справи 
треба серйозно. 

Знову приватний «Приват» 
і закриті відділення 
«Ощадбанку»
 «Держава зменшить част-
ку ринку з 55% у 2017 році до 
24% у середньостроковій перс-
пективі до 2022 року, — заявив 
міністр фінансів Олександр Да-
нилюк на минулому засіданні 
уряду. — Стратегія передбачає 
зниження частки держбанків і 
зміну пріоритетів держбанків». 
 За словами головного фінан-
систа держави, Кабмін планує в 
2020 році повністю вийти з ка-
піталу «Укргазбанку», а в 2022 
році — «Приватбанку». І через 
чотири роки суть цієї фінуста-
нови, як планується, знову від-
повідатиме її назві. 
 Процес розпочнеться вже у 
нинішньому році: у 2018 році 
міжнародним фінансовим ор-
ганізаціям запропонують увій-
ти в капітал «Укргазбанку», до 
2020 року передбачений пов-
ний продаж банку стратегічно-
му інвесторові. Сто відсотків ак-
цій «Приватбанку» планується 
продати міжнародному інвесто-
ру безпосередньо в 2022 році.
 «До кінця 2019 року ми пла-
нуємо створити умови для залу-
чення міноритарних акціонерів 
— міжнародних фінансових ус-
танов, таких як IFC і ЄБРР у, від-
повідно, «Ощадбанк» та «Укрек-
сімбанк», — заявив Данилюк.
 При цьому Україна обіцяє 
уникати дій, які можуть при-
вести до зростання держчастки 
на банківському ринку. «Ство-
рення нових держбанків вва-
жається недоцільним», — наго-
лосив міністр. Тим часом держа-
ва планує, що знову роздержав-
лений «Приватбанк» збереже 
свою позицію на ринку в роз-
дрібному бізнесі на нинішньо-
му рівні, а також буде нарощу-
вати потенціал у сфері кредиту-
вання клієнтів середнього кор-
поративного бізнесу. 
 Уже не повністю державний 
«Ощадбанк» повинен буде збе-
регти лідерство в корпоратив-
ному сегменті: він переорієн-
тується на клієнтів середнього 
корпоративного бізнесу і змен-
шить залежність від кредиту-
вання держпідприємств. При 
цьому перевагу надаватимуть 
дистанційним каналам обслу-
говування. Реорганізація заче-
пить працівників цієї, як вва-
жається сьогодні, найнадійні-
шої банківської установи, з 3,3 
тис. відділень, що функціону-
ють сьогодні, до 2022 року за-
лишиться 1,9-2,1 тис.
 «Укрексімбанк», тобто «Ук-
раїнський експортно-імпортний 
банк», залишатиметься у ніші, 
для якої його, власне, і створи-
ли: зосередиться на експортно-
імпортних операціях. «Укргаз-
банк», який, як і «Приватбанк», 
із приватного став державним, 
але значно раніше, буде і далі 
розвиватися як «екобанк». Ос-
новними сегментами, на яких 

буде зосереджена його робота, 
стане виробництво продуктів 
харчування, сільське господарс-
тво, альтернативна енергетика, 
інфраструктура і транспорт. 
 Відтак частка держави на 
банківському ринку, яка, до 
речі, ще до націоналізації «При-
ватбанку» становила 28%, суттє-
во зменшиться. Наскільки саме, 
у Мінфіні ще не порахували.

«Продавайте, ми підтримаємо!» 
 Урядова ініціатива одра-
зу знайшла схвальний відгук у 
міжнародних фінансових струк-
турах. Так, Європейський банк 
реконструкції та розвитку ус-
тами директора ЄБРР в Україні 
Шевки Аджунера підтримав за-
тверджену Кабінетом Міністрів 
оновлену стратегію для держав-
них банків.
 «Я можу підтвердити, ос-
кільки був учасником цього 
процесу, що розробка страте-
гії проходила у формі загальної 
дискусії. І на сьогодні в резуль-
таті ми маємо дуже чітку стра-
тегію, чітке бачення цілей для 
подальшого розвитку сектору 
державних банків», — сказав 
Аджунер. І зазначив, що, крім 
ЄБРР, у розробці стратегії бра-
ли участь й інші міжнародні ор-
ганізації: Світовий банк, Між-
народна фінансова корпорація, 
Міжнародний валютний фонд.
 Фінансові експерти, втім, по-
боюються, що продати українсь-
кі фінансові активи буде непрос-
то. Особливо за справедливу 
ціну, а також враховуючи обста-
вини кризи: коли в секторі діють 
значні обмеження з боку регу-
лятора, Національного банку, а 
сама галузь перебуває у ситуації 
нестачі ліквідності, змушена ре-
зервувати значні суми коштів та, 
відповідно, не може задіювати 
широкомасштабне кредитуван-
ня, аби мати стабільний дохід. 
 Відтак отримуємо ситуа-
цію в Україні, коли лише 53% 
населення старше 15 років ко-
ристується банківськими пос-
лугами. У Туреччині ця цифра 
становить 65%, а у Польщі — 
78%. За словами експертів, об-
сяги роздрібного кредитуван-
ня в Польщі становлять 35% 
від ВВП, у Туреччині — 16%, 
в Україні — 3%. Обсяги депо-
зитів у Польщі становлять 52% 
від ВВП, у Туреччині — 44% від 
ВВП, в Україні — 35%. Єдиний 
показник, за яким ми не посту-
паємося іншим країнам, — це 
корпоративні кредити: у Поль-
щі — 15% від ВВП, у Туреччині 
— 53%, а в Україні — 17%. 

Є куди рости!.. Але як?..
 Таку ситуацію можна одно-
часно вважати як свідченням 
системної кризи фінансового 
сектору, так і потенціалом для 
його подальшого зростання. Від-
повідно до стратегії до 2022 року 
багато показників українсько-
го банківського сектору повин-
ні покращитися. Наприклад, за 
очікуванням Мінфіну, частка 
кредитування зросте з 20% ВВП 
у 2017-му, до 27% ВВП в 2022-
му, частка роздрібних кредитів 
при цьому збільшиться з 15 до 
26% ВВП. 
 Влада планує забезпечувати 
доступність кредитів фізособам 
простими методами. Так, кіль-

кість банківських відділень, 
яка в останні роки тільки ско-
рочувалася, зросте з 235 млн. 
до 290. Щоправда, важко сказа-
ти, як впишеться у цю тенден-
цію суттєве скорочення, напри-
клад, кількості банківських від-
ділень «Ощадбанку», які вже 
анонсував Мінфін. 
 Звершення очікують банкірів 
та простих українців, якщо віри-
ти владі, і з боку Нацбанку. Ска-
жімо, облікова ставка НБУ має 
знизитися до 6%. У подібне ві-
риться доволі важко, адже, як ми 
бачимо впродовж минулих міся-
ців,  облікова ставка Нацбанку в 
нас тільки зростає. І при цьо му 
— доволі швидко. Сьогодні, як 
відомо, вона становить 16%. 
 Робиться це задля стриму-
вання падіння курсу національ-
ної валюти, — враховуючи чис-
ленність факторів, які потужно 
грають проти стабільності грив-
ні. А тому вже сьогодні експер-
ти ставлять питання, наскіль-
ки виправданими можуть бути 
ці прогнози та чи справдяться 
вони в 2022 році. 
 Наразі, як ми бачимо, трен-
ди є прямо протилежними: 
НБУ, навпаки, підвищує облі-
кову ставку. А у своєму остан-
ньому звіті про фінстабільність 
регулятор банківського сектору 
висловлював побоювання щодо 
темпів зростання саме спожив-
чого кредитування. Щоб тен-
денції стали зворотними протя-
гом п’яти наступних років, дове-
деться чимало попрацювати. Чи 
готовий до цього нинішній На-
ціональний банк України, який 
навіть не може отримати пов-
ноцінного очільника — замість 
Валерії Гонтарєвої, яка відпочи-
ває вже понад півроку — питан-
ня не лише до команди регуля-
тора, а й до Президента, до ком-
петенції якого належать, зокре-
ма, кадрові питання. 

«Ощадбанку» потрібні гроші... 
 Про те, що процес переда-
чі фінансових установ Украї-
ни з державних рук у приватні 
може періодично натикатися на 
численні підводні камені, свід-
чать уже перші заяви керівниц-
тва деяких банків, про які було 
згадано в урядовій стратегії. 
 Так, найближчим часом 
можуть виникнути ситуації, 
за яких виявиться необхід-
ною докапіталізація державно-
го «Ощадбанку» — фінансової 

структури, якій українці дові-
ряють майже так само, як пере-
січні німці своєму «Дойчбанку». 
І надійність якого досі вважають 
найвищою на ринку. Проте голо-
ва правління «Ощадбанку» Ан-
дрій Пишний заявив на прес-
конференції: «Я дуже розрахо-
вую, що при повній мобілізації 
ресурсів ми закінчимо 2018 рік 
iз прибутком... Але проблемний 
пакет кредитів нікуди не зник. 
Ми з ним працюємо, але він є на 
балансі банку й генерує токсич-
ність. І цю токсичність ми по-
винні правильно оцінювати і від-
повідним чином компенсувати. 
Ми працюємо в цьому напрямку, 
але на цю роботу потрібен час». 
 Також, за словами Пишно-
го, можуть виникати ситуації, 
за яких докапіталізація «Ощад-
банку» «виявиться необхідною». 
«Зараз проводиться відповід-
ний аналіз, і якщо виявиться, 
що докапіталізація знадобить-
ся для успішної реалізації стра-
тегії «Ощадбанку», то це буде 
зроблено», — підтвердив ситу-
ацію ЗМІ міністр фінансів Ук-
раїни Олександр Данилюк. Утім 
суми орієнтовної докапіталізації 
міністр фінансів та голова прав-
ління «Ощадбанку» не назвали.
 При цьому стратегія розвит-
ку «Ощадбанку» до 2022 року 
передбачає дорезервування його 
історичного портфелю, сфор-
мованого до 2014 року, на 17,5 
млрд. грн. За словами Андрія 
Пишного, 100% відсотків усієї 
потреби в резервуванні, яке вже 
відбулося і яке, можливо, відбу-
деться, насамперед припадає на 
портфель, який був сформова-
ний до 2014 року. ■

НАШІ ГРОШІ 

Банки — в хороші руки
Україна планує позбутися державних банків і до 2022 року 
завершити їх приватизацію

■

 А ТИМ ЧАСОМ...

Кажуть, воно зростає... 
 Промислове виробництво в Україні, за даними Державної служби ста-
тистики, у січні 2018 році зросло на 3,6% у порівнянні з січнем 2017 року. 
З корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в січні 2018 
року щодо січня 2017 року зросло на 2,9%.
 Держстат вказує: щодо попереднього місяця у січні цього року про-
мислове виробництво впало на 13,9%, однак з урахуванням сезонного 
фактора зростання становило 0,2%.
 Зокрема, у переробній промисловості в січні 2018 року до січня 2017 
року зростання становило 9,7%, тоді як у видобувній промисловості та 
розробці кар’єрів було зафіксовано зниження на 0,2%. У постачанні елект-
роенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря стався спад на 8,1%, що, 
найімовірніше, було пов’язано з більш високою температурою в цьому році.
 Торік промвиробництво в Україні скоротилося на 0,1% після зростан-
ня на 2,4% в 2016 році. Цьому передувало чотири роки спаду: в 2015 році 
промвиробництво скоротилося на 13%, у 2014 році — на 10,1%, в 2013 
році — на 4,3%, у 2012 році — на 0,7%.

■

Мінфін чекає чесних покупців, які готові поборотися за активи українських
держбанків і вивести фінансовий сектор із перманентної кризи.
Фото з сайта informator.news.

❙
❙
❙

ПРЯМИМ ТЕКСТОМ

Данилишин: Банки заробля-
ють і без кредитування
 Із переможними реляціями 
Мінфіну, втім, не погоджуєть-
ся голова Ради Національного 
банку України Богдан Дани-
лишин. На його думку, обме-
жувальна монетарна політи-
ка серйозно стримує кредиту-
вання економіки, у першу чер-
гу через високі ставки. 
 «Так, це має вимушений 
характер (у зв’язку з режи-
мом таргетування інфляції), 
але і  деякі інші важливі ас-
пекти діяльності НБУ додат-
ково стримують кредитування 
реального сектору», — пише 
Данилишин. За його словами, 
зокрема, не вдається відійти 
від моделі відволікання кош-
тів банків у депозитні сер-
тифікати НБУ.
 «Виходить, що у вигляді 
депозитних сертифікатів Нац-
банк створив для банків висо-
коприбутковий безризиковий 
інструмент, який не тільки є 
дуже витратним для держави, 
а й витісняє з ринку інші інс-
трументи отримання банками 
прибутку, насамперед — кре-
дитування реального секто-
ру економіки, — зазначає ав-
тор і  додає: — Хіба зростан-
ня гривневих кредитів юри-
дичним особам на 8,7% за 
минулий рік міг скільки-не-
будь відчутно сприяти еконо-
мічному зростанню? Тим біль-
ше що насправді левова част-
ка цього зростання відбулася 
завдяки конвертації  валютних 
кредитів підприємств у грив-
неві».
 При цьому успішно подо-
лати інфляцію НБУ не зумів. 
«У 2017 році, при цілі щодо 
інфляції в 8±2% фактично 
маємо 13,7%, — додає Дани-
лишин. — А ще маємо зрос-
тання ВВП за 2017 рік на рів-
ні 2,1%, що критично слабо як 
на тлі бази порівняння (не са-
мий вдалий 2016 рік), так і  з 
точки зору того, що економіка 
України може і повинна рос-
ти темпами в 4-6% на рік». На 
його думку, сприяння підтри-
манню стійких темпів еконо-
мічного зростання теж нале-
жить до завдань НБУ.
 «У сучасних економічних 
реаліях України жорстка мо-
нетарна політика провокує 
повільні темпи економічного 
зростання, — наголошує Бог-
дан Данилишин. — Ось кіль-
ка цифр на підтвердження. Рі-
вень монетизації економіки 
України станом на кінець ми-
нулого року становив 40%. А, 
приміром, у Польщі — 62%, 
Туреччини — 61%. Фінансо-
ва глибина економіки» (відно-
шення суми банківських кре-
дитів до ВВП) у нас становить 
35%, у Польщі — 75%, у Ту-
реччині — 80%».

■
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Від фото — мурашки 
по шкірі 
 Те, що ці фото вцілі-
ли взагалі, справді вели-
ка удача, бо в 1991-му, 
коли Україна стала неза-
лежною, радянські спец-
служби почали заміта-
ти сліди й нищити доку-
менти, що стосувалися 
українського національ-
но-визвольного руху. Ці 
фотографії убитих упів-
ців теж знищив би во-
гонь, бо вони були німи-
ми свідками й речовими 
доказами у криміналь-
них справах НКДБ-МДБ. 
Та їм не судилося канути 
в Лету: хтось із праців-
ників виніс цей архів зі 
стін свого відомства, бо 
і там теж були люди не-
байдужі до української 
історії. Саме завдячуючи 
таким людям у волинсь-
ких архівах у 90-х роках 
минулого століття були 
знайдені серед речових 
доказів малюнки леген-
дарного художника УПА 
Ніла Хасевича. 
 Хто і з якою метою 
врятував ці фотографії, 

достеменно не відомо, та 
й це вже не має значен-
ня. Можливо, хтось прос-
то хотів на цьому підза-
робити. Дивно, що фото-
архів так довго не давав 
про себе знати. Хоча, як 
сказав Сергій Годлевсь-
кий, він давно чув, що ці 
фото «гуляють» у Луць-
ку. І коли йому запропо-
нували їх придбати, коли 
побачив їх уперше — від 
хвилювання аж руки за-
тремтіли. 
 Більшість iз знімків 
українських повстанців 
зроблені посмертно піс-
ля облав МДБ, коли тіла 
вбитих виставляли для 
упізнання. За ними їх 
ідентифікували або роз-
шукували ще живих. 
Десь 30 відсотків зобра-
жених на фото вже іден-
тифіковано, решту дове-
деться встановлювати, 
проте зробити це буде не-
просто. Надто мало свід-
ків тих подій залишило-
ся в живих. Фотографії з 
виставки будуть опублі-
ковані на сайті Волинсь-
кого краєзнавчого музею, 

де можна буде їх перегля-
нути. Можливо, хтось 
упізнає у цих спотворе-
них посмертними маска-

ми обличчях своїх дідів, 
прадідів, дядьків...
 Деякі фото не просто 
вражають — від них му-
рашки по шкірі. На одній 
з них — хлопець і дівчи-
на, підперті під стіною чи 
то хати, чи стодоли. Не-
відомо, чи самі застре-
лилися, чи були вбиті в 
перестрілці. Але він не 
випустив із рук скоро-
стріла, а вона — пісто-
лет. Дивитися в облич-
чя цих молодих хлопців 

і дівчат важко. А ще важ-
че усвідомлювати, що це 
був цвіт української на-
ції. Вони мали народити 

дітей, діждатися онуків 
і сьогодні їхні правну-
ки могли б будувати не-
залежну, горду і сильну 
Україну. Могли б... 

Є матеріали для музею, 
а політичної волі немає 
 Сергій Годлевський 
пообіцяв цей безцінний 
фотоархів подарувати 
майбутньому музеєві на-
ціонально-визвольних 
змагань, який має бути 
на Волині, де зародила-

ся УПА. Долучитися до 
його створення готові 
працівники Волинсько-
го краєзнавчого музею, 
історики, які спеціалізу-
ються на вивченні історії 
українського визвольно-
го руху. Не вистачає єди-
ного — політичної волі 
місцевої влади. А експо-
нати для майбутнього му-
зею потроху збираються. 
Так, у краєзнавчому му-
зеї зберігається червоно-
чорний бойовий прапор 
сотні УПА під команду-
ванням сотенного Кири-
ла Максимчука — леген-
дарного Стріли із села 
Вовчицьк Маневицького 
району. Це підірвані його 
вояками німецькі ешело-
ни приписували собі чер-
воні партизани. Ця вели-
ка поліська родина під 
корінь була знищена за 
те, що Кирило не здався 
на милість більшовикам 

і до останнього боровся 
з ворогом. Його доля до-
стеменно невідома й досі, 
а дані про загибель дуже 
різняться. Навіть ле-
генди ходять, що сотен-
ний Стріла дивом уцілів 
і відійшов на Захід, а в 
60-х роках приїздив на 
свою батьківщину під чу-
жим прізвищем. До речі, 
посмертного фотознімка 
Максимчука в архіві КДБ 
немає. Може, він і справ-
ді вижив? Бойове чорно-
червоне знамено його со-
тні зв’язкова Орися пере-
дала своїй подрузі у 1944 
році, коли Червона ар-
мія повернулася на Во-
линь. Ця жінка все жит-
тя його зберігала і лише 
у 2002 році віддала у Во-
линське братство вояків 
ОУН-УПА, а вже звідти 
його подарували облас-
ному краєзнавчому му-
зею. ■

ДОКУМЕНТИ НЕ ГОРЯТЬ

«Коли побачив фото вперше — 
від хвилювання аж руки затремтіли» 
На Волині знайшовся досі невідомий архів світлин вояків ОУН-УПА 

■

Сергій Годлевський демонструє фото з віднайденого архіву.❙

Десь 30 відсотків зображених на фото 
вже ідентифіковано, решту доведеться 
встановлювати, проте зробити це буде 
непросто. Надто мало свідків тих подій 
залишилося в живих.

Ці знімки не просто вражають...❙

Ніна РОМАНЮК 

Ще одна біла пляма в історії національно-визвольних 
змагань зникне, завдячуючи 144 фотографіям із ар-
хіву волинського управління колишнього КДБ, які не-
сподівано потрапили до рук істориків. Фотокартотеку 
вояків ОУН-УПА, що багато десятиліть зберігалася в ка-
дебівських архівах, за пропонували купити приватні ко-
лекціонери волинському історику Сергію Годлевському. 
Щоб не втратити ці безцінні історичні фото, пан Сергій 
попросив місцевого бізнесмена Андрія Разумовського 
заплатити обумовлену суму. Придбану колекцію пока-
зали журналістам у приміщенні Волинського краєзнав-
чого музею.

РЕКЛАМА■
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Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, заступник голови 
Спілки офіцерів України

(Закінчення. 
Початок у номерах 

за 16—17, 20, 21, 27 лютого)

Суд буде обов’язково: 
і земний, і вищий
 Прем’єр-міністр Малайзії 
Наджіб Разак наголосив, що його 
країна визнає офіційні результа-
ти міжнародного розслідування і 
вживе рішучих заходів для при-
тягнення до відповідальності 
винних за збитий літак МН17.  
 Генеральний прокурор Нідер-
ландів Фредерік Вестербеке за-
певнив, що «справа обов’язково 
закінчиться судом».
 За знищення малайзійсько-
го літака президента Путіна і 
вище військове командування 
Росії повинен був судити Між-
народний воєнний трибунал як 
воєнних злочинців. Але постій-
ний представник РФ при ООН 
Чуркін, за вказівкою Путіна, 
наклав вето на резолюцію про 
створення трибуналу. 
 Судовий процес над підоз-
рюваними у збитті літака рей-
су МН17 відбудеться у нідер-
ландському суді міста Гаага за 
національним законодавством, 
яке передбачає процедуру заоч-
ного засудження, заявив міністр 
безпеки і юстиції Нідерландів 
Стефан Блек. Якщо Генераль-
ній прокуратурі й правосуддю 
Нідерландів вистачить грома-
дянської мужності залишитися 
незалежними від впливу «вели-
кої геополітики» і «сильних сві-
ту цього», то Путіна і вище вій-
ськове керівництво Росії за зни-
щення малайзійського літака і 
вбивство 298 людей будуть су-
дити заочно.

Підстави для цього є!
 У грудні 2017 року перший 
заступник Генпрокурора Ук-
раїни Дмитро Сторожук, за під-
сумками зустрічі з керівника-
ми Генеральної прокуратури і 
Національної поліції Нідерлан-
дів, повідомив: «У наші плани 
у 2018 році входить підготовка 
матеріалів щодо підозрюваних 
для подання до суду відповідно 
до підписаної 7 липня 2017 року 
угоди про передачу юрисдик-
ції до Королівства Нідерландів. 
Кількість фігурантів криміналь-
ної справи налічує 120 осіб».
 Сторожук наголосив, що, від-
повідно до зазначеної угоди, су-
довий процес у національному 
суді Нідерландів не позбавляє 
Україну можливості звертати-
ся до українського суду з обви-
нувальними актами щодо осіб, 
причетних до знищення літака. 
У кожній країні-учасниці спіль-
ної Міжнародної слідчої групи 
є своє кримінальне проваджен-
ня, своє слідство, ми знаходимо 
докази і матимемо можливість 
звертатися в національні суди 
з клопотанням про засудження 
винних у збитті літака.

Юридичний «маразм» 
і політична «шизофренія»
 У зв’язку з такою заявою Сто-
рожука виникає запитання до Ге-
нерального прокурора Юрія Лу-
ценка: чому до цього часу (за три 
з половиною роки) до українсь-
кого суду не направлено жодного 
обвинувального акта і навіть не 
повідомлено про підозру в збит-
ті малайзійського літака жодній 
особі, починаючи з президен-
та Путіна і вищого військового 
керівництва Росії?!
 Хто і що заважає? Президент 
Порошенко не дозволяє? Вихо-
дить, що так. Наведу лише один 

приклад, який дає підстави так 
вважати. 
 Ще 22 серпня 2016 року Лу-
ценко заявив, що 18 особам із 
числа представників державної 
влади (серед них і радник прези-
дента Росії Сергій Глазьєв) та ви-
щого керівництва Збройних сил 
РФ, серед яких: міністр оборо-
ни, два його заступники і ще 10 
генералів вищого командного 
складу ЗС РФ, повідомлено про 
підозру в розв’язанні агресив-
ної війни проти України (ст. 437 
КК) та зміні меж території і де-
ржавного кордону України (ст. 
110 КК), їм обрана міра запобіж-
ного заходу утримання під вар-
тою, і всі вони оголошені в де-
ржавний розшук. 
 А де ж Путін — головний пі-
дозрюваний у замовленні й ор-
ганізації цих злочинів?! Непові-
домлення президенту, верховно-
му головнокомандувачу ЗС Росії 
Путіну підозри як замовнику й 
організатору зазначених зло-
чинів проти України, коли така 
підозра оголошена його підлег-
лим, з юридичної точки зору, є 
абсурдом.
 Чи можна собі уявити, щоб 
радник президента, міністр обо-
рони, його заступники або на-
чальник ГШ ЗС Росії без нака-
зу президента Путіна розв’язали 
проти України війну, ведуть її 
майже чотири роки, а Путін про 
це нічого не знає? Це вказує на 
те, що Президент Порошенко (з 
невідомих суспільству причин і 
своїх якихось інтересів, швидше 
за все — бізнесових) заборонив 
Генпрокурору Луценку і його 
попередникам оголошувати про-
цесуальне повідомлення про пі-
дозру Путіну, обирати йому за-
побіжний захід у вигляді арешту 
й оголошувати його у розшук.
 За цих обставин Порошенко, 
як кандидат юридичних наук, 
має розуміти, що такими своїми 
діями він не лише приховує особ-
ливо тяжку злочинну діяльність 
Путіна проти основ національної 
безпеки України, миру і міжна-
родного правопорядку, а стає ще 
і його співучасником, чим вчи-
няє діяння, які мають ознаки 
кримінального правопорушен-
ня, що, в свою чергу, є підставою 
для початку щодо нього процеду-
ри імпічменту.
 Нагадаю, що 25 серпня 2016 
року Президент Порошенко, пе-
ребуваючи в Маріуполі, заявив: 
«Єдиною людиною, яка органі-
зувала агресію проти України, є 
Путін». 
 Голова українського парла-
менту Андрій Парубій зазначив: 
«Весь світ давно знає ім’я і пріз-
вище головного злочинця. Це — 
Володимир Путін».
 Будучи головою фракції 
БПП, Луценко неодноразово 
емоційно заявляв, що Путін — 
воєнний злочинець і його будуть 
судити. То де ж тоді офіційна пі-
дозра Путіну в «розв’язанні аг-
ресивної війни проти України», 
яку Луценко обіцяв оголосити 
ще в 2016 році, уже як Генпро-
курор? 
 На ці обставини я звертав ува-
гу Луценка і Порошенка у своєму 
зверненні до них, яке було опуб-
ліковане в «Україні молодій» 14 
вересня 2016 року в статті «Аг-
ресорам — по заслугах», і пропо-
нував Луценку свою допомогу в 
розслідуванні справи. 
 У Генпрокуратурі мені під-
твердили, хто саме дав вказівку 
генеральним прокурорам Мах-
ніцькому, Яремі, Шокіну і Лу-
ценку не вчиняти проти Путіна 
зазначених процесуальних дій — 
Президент Порошенко. 
 Сподіваюся, що Юрій Луцен-
ко не забув своїх відповідей на 

мої запитання: чому Путіну не 
оголошена підозра в розв’язанні 
агресивної війни проти України, 
зміні меж території і державно-
го кордону України та чому його 
не оголошено у розшук і не от-
римано в суді дозволу на його 
затримання і арешт, як на його 
підлеглих, підозрюваних у вчи-
ненні цих же злочинів, які вони 
вчинили за наказом президента 
Путіна?
 У серпні 2016 року міністр 
юстиції Павло Петренко заявив: 
«Ми можемо оголошувати пі-
дозру Путіну і Медведєву, якщо 
вони порушили українське зако-
нодавство, їхні посади не мають 
значення». Путін і Медведєв по-
рушили не лише закони Украї-
ни і норми міжнародного пра-
ва та Статут ООН. Вони вчини-
ли злочини проти миру, безпеки 
людства та міжнародного право-
порядку, що вже визнано між-
народними інституціями, але не 
українським правосуддям.
 Наголошую, для притягнен-
ня Путіна і Медведєва до кримі-
нальної відповідальності є всі 
підстави!  
 Виходить, що на словах По-
рошенко, Парубій, Луценко, 
Петренко говорять одне, а на ділі 
роблять інше. А це вже схоже не 
лише на юридичний «маразм», 
а й на політичну «шизофренію» 
у формі роздвоєння особистості, 
коли Президент, Генпрокурор, 
міністр юстиції і більшість депу-
татів парламенту впродовж май-
же чотирьох років воєнної агресії 
Росії проти України кричать, що 
«йде війна» (яку Президент Поро-
шенко називає «вітчизняною»), 
але офіційно на законодавчому 
рівні не визнають війну війною, 
не оголошують «воєнного стану» 
на сході України, а до 18 січня по-
точного року РФ не визнавали де-
ржавою-агресором. 
 Бойові дії на Донбасі вла-
да офіційно назвала антитеро-
ристичною операцією (АТО), а 
підозру вищому керівництву 
Збройних сил РФ висунула у 
«розв’язанні агресивної війни». 
Де ж логіка у діях Президен-
та, парламенту, Генпрокурора, 
міністра юстиції?
 Закликаючи депутатів прого-
лосувати за визначення у законі 
РФ державою-агресором, голова 
парламенту Андрій Парубій під-
креслив, що «це треба було зро-
бити давно».
 А де ж Президент і депутати 

були раніше? До влади прийшли 
на жертовності Героїв Небесної 
Сотні ще в 2014 році! 
 Наступного дня після прези-
дентських виборів Порошен-
ко обіцяв завершити АТО за де-
кілька годин. Завершує — май-
же чотири роки. За цей час за-
гинуло понад 11 тисяч осіб і 
майже 25 тисяч поранено, — 
а вони захищали Україну від 
воєнної агресії Росії (українців 
— 94%). 
 Діяльність Порошенка пока-
зала, що він не має реального пла-
ну повернення суверенітету Ук-
раїни над анексованим Кримом, 
Севастополем і окупованою тери-
торією Донбасу. Гібридна позиція 
Президента, на думку військових 
і політичних експертів, є додатко-
вим свідченням його неспромож-
ності вирішувати проблеми, що 
постали перед країною, народ 
якої не довіряє владі. 
 Опитування Фонду «Демок-
ратичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва і соціологічної служби 
Центру Разумкова, які були про-
ведені у грудні минулого року, 
засвідчили, що 66,7% громадян 
України вважають, що українсь-
ке суспільство потребує нових 
політичних лідерів і лише 18,8% 
довіряють нинішнім. 
 Соціологічні дослідження 
показали, що Президенту Поро-
шенку не довіряє 62% населення 
країни, Прем’єр-міністру Гройс-
ману — 56%, голові парламенту 
Парубію — 72%, а до керівників 
державних інституцій Турчино-
ва, Луценка і Авакова недовіра 
ще більша — 75%.  
 Я не довіряю ні верховному 
головнокомандувачу, ні секре-
тарю РНБО, ні керівникам си-
лових відомств не як громадя-
нин, а як генерал української 
спецслужби. А це різні речі, нiж 
просто політична недовіра. Така 
ж недовіра є і у багатьох гене-
ралів та офіцерів, які пройшли 
війну на Донбасі або перебува-
ють там зараз. 

Маріонеткова влада — 
загроза незалежності України
 Те, що відбувається сьогодні 
в країні, дає підстави стверджу-
вати: 
 1. В Україні немає національ-
ної Держави, українського Пре-
зидента, українського уряду, ук-
раїнського парламенту не лише 
за національним складом, а й за 
змістом і духом ( це тоді, як ет-

нічними українцями є понад 
80% населення України).
 2. В Україні встановлено 
маріонетковий політичний ре-
жим на чолі з олігархом-прези-
дентом Порошенком (олігархи 
за національною ознакою також 
не є українцями), який управ-
ляється з Вашингтона, Брюссе-
ля і Кремля та обслуговується 
силовими структурами і судами, 
повністю підконтрольними По-
рошенку. 
 3. Режим Порошенка все 
більше набуває ознак поліцей-
ської держави і державного те-
роризму, визначеного Женевсь-
кою декларацією 1987 року «Про 
державний тероризм» (документ 
А/43/307).
 4. В Україні немає Президен-
та як гаранта державного суве-
ренітету, територіальної ціліс-
ності України, дотримання Кон-
ституції України, прав і свобод 
людини і громадянина. Консти-
туційний принцип верховенства 
права замінений на «верховенс-
тво свавілля і насилля».
 Як приклад, силове захоп-
лення і насильницька депорта-
ція екс-президента Грузії Мiхеї-
ла Саакашвілі з України, яку За-
хід розцінив як грубе порушення 
його громадянських прав. 
 По суті, Порошенко виконав 
наказ Путіна щодо Саакашвілі. 
Нагадаю, 14 грудня 2017 року на 
прес-конференції в Москві Путін 
заявив: «До якого часу народ Ук-
раїни буде терпіти, що по Києву 
бігає цей грузин. Я думаю, що ук-
раїнцям давно потрібно вже його 
вигнати з країни!». 
 Відомий вислів: наказ на-
чальника — закон для підлег-
лого! Порошенко з ентузіазмом 
виконав наказ московського на-
чальника. 
 Ще один приклад залежності 
Порошенка від Путіна. У червні 
2014 року (за два місяці до мас-
штабного вторгнення російсь-
ких військ в Україну 24 серпня, 
що призвело до Іловайської тра-
гедії) Путін через канцлера ФРН 
Ангелу Меркель наказав Поро-
шенку призначити свого кума 
Віктора Медведчука посередни-
ком у Тристоронній контактній 
групі. І Медведчук був призначе-
ний спеціальним представником 
на переговорах у Мінську, вклю-
чений до складу підгрупи з гу-

МОРАЛЬ І ВЛАДА■

Петля на шиї
i «Хуцпа» Порошенка

Патріарх Кирил (агент КДБ «Михайлов»), підполковник КДБ Путін і його кум — Медведчук 
(агент КДБ «Соколовський»).
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манітарних питань. Зараз Поро-
шенко і його оточення роблять з 
Медведчука образ «героя-рятів-
ника» українських військовопо-
лонених.
 Свого часу (30. 08. 2000 р.) 
голова СБУ Леонід Деркач до-
повідав Президенту Леоніду 
Кучмі, що Медведчук був таєм-
ним агентом КДБ і працював 
під псевдонімом «Соколовсь-
кий». На що Кучма йому заува-
жив: «...Мені відомо, що він був 
агентом КДБ стовідсотково». 
Їхня розмова (як і розмови Куч-
ми з Порошенком) є на аудіо-
записах, зроблених Миколою 
Мельниченком у кабінеті екс-
Президента Кучми. 
 Кучма призначений Поро-
шенком представником Ук-
раїни на переговорах у Мінсь-
ку. Це вдячність Порошенка за 
створення своєї бізнес імперії за 
часів режиму Кучми. Створити 
тоді чесно і законно великий, 
а тим більше олігархічний біз-

нес, без корупційних зв’язків 
із Кучмою було неможливо. Во-
рон ворону око не виклює (пре-
зидент президента у в’язницю 
не саджає).   Р а д -
ник міністра внутрішніх справ 
Зорян Шкiряк наприкінці січ-
ня 2016 року заявив: «... «Кума-
ньок» Путіна Медведчук був за-
вербованим агентом КДБ СРСР 
ще в студентські роки, мав псев-
до агент «Соколовський». Зда-
вав гебістам українських пат-
ріотів ще в роки совка. Все це є 
в архівах СБУ». 
 5. Весь нинішній актив-
ний політикум і, в першу чер-
гу, маріонеткова влада на чолі 
з президентом-олігархом, які 
порушують Конституцію і за-
кони України та нехтують по-
вагою до самої Держави Украї-
на, — є реальною загрозою неза-
лежності України.
 6. Президент, парламент, 
уряд, вводячи народ в оману, 
у своїй непрофесійній (щоб не 
сказати злочинній) діяльності 
керуються принципом «війна 
все спише», а тому, хто їх спра-
ведливо критикує, навішують 
ярлик «агент Москви». 
 Аналіз діяльності вищих по-
садових осіб та народних депу-
татів дає підстави вважати, що 
саме серед них є багато «агентів 
впливу Кремля», а Президент 
Поршенко залежний від Путі-
на і контролюється Медведчу-
ком, з яким пов’язаний спіль-
ними бізнесовими інтересами.

«Хуцпа» Порошенка 
 У поведінці Петра Порошен-
ка для мене (як колишнього слід-
чого і контррозвідника) немає 
нічого дивного — знаю його ще 
студентом, потім — як депутата, 
мені добре відома його біографія, 
в тому числі й неофіційна (як і 
біографія його старшого брата і 

батька, якого судили за корис-
ливі злочини, — «яблуко від яб-
луні падає недалеко»).
 Порошенко був «гібридним» 
учнем, студентом, бізнесменом, 
політиком і став таким же «гіб-
ридним» Президентом і Верхов-
ним головнокомандувачем з «гіб-
ридними» інтересами, в першу 
чергу олігарха, якого вітчизняні 
й зарубіжні політики публічно 
називають «баригою», «злодієм 
офшорів»  та іншими образливи-
ми словами. 
 Українцям повинно бути со-
ромно за такого Президента.
 Для зарубіжних політиків і 
журналістів (але не для мене) По-
рошенко — олігарх із багатьма 
«білими плямами» в біографії, 
який після загадкової загибелі у 
серпні 1997 року старшого брата 
Михайла (заклав з батьком осно-
ви сімейного бізнесу) «успадку-
вав» його бізнес і створив власну 
бізнесову фінансову імперію за 
підтримки Президента Кучми. 

 У ЗМІ висловлені різні версії 
смерті Михайла: загинув у ав-
томобільній катастрофі (дех-
то впевнений, що катастрофа 
була влаштована навмисно і це 
було замовне вбивство); був уби-
тий у Криму відомою бандою 
«Башмаки», куди приїхав на 
переговори; втопився (інші го-
ворять, що втопили) в морі на 
Кіпрі.    Наближені до 
сім’ї Порошенка люди поясню-
ють, що для нього і рідні це бо-
люча тема. Погоджуюся з цим. 
У той же час український на-
род має право знати все про 
свого Президента. Порошенко 
зобов’язаний розповісти прав-
ду про обставини загибелі сво-
го брата, спростувати звинува-
чення у рейдерстві, надавши 
документи про законність ство-
рення своєї бізнес-імперії, щоб 
зняти будь-які інсинуації нав-
коло цих питань. 
 Риси характеру Порошен-
ка (який у євреїв називається 
«хуцпа», від ідиш, сходить до 
івриту — хуцпе — зухвалість 
або нахабство як властивість 
характеру) — це безмежна жа-
доба до грошей і до влади як за-
собу збільшення своїх статків, а 
також брехня та бравурна поза і 
гарні жести, які носять явно ви-
ражену патологію, що вже вид-
но неозброєним оком.
 Психологи і психіатри давно 
підмітили психопатичні риси 
характеру в людей такого типу. 
Їх бажання влади і в політиці, і 
в бізнесі одночасно — це домі-
нантні риси характеру таких 
людей, це — їх друге «Я», це — 
їхня «хуцпа». 
 «Хуцпа» також визначаєть-
ся як «особливо цинічна, під-
ла, зухвала брехня» або «верх 
цинізму й нахабства, що паралі-
зує опонента».  

 Відомий український во-
лонтер і журналіст Олексій Мо-
чанов (нагороджений орденом 
Богдана Хмельницького «за 
громадянську мужність, ваго-
мий особистий внесок у розви-
ток волонтерського руху, зміц-
нення обороноздатності та без-
пеки Української дер жави») 
вважає Президента Порошенка 
«патологічним брехуном і жад-
нюгою».
 Лінгвісти зазначають, що 
аналогів єврейського слова 
«хуцпа» в інших мовах, як і пе-
рекладів його з ідишу чи іври-
ту на інші мови, не існує. Будь-
які переклади слова «хуцпа» на 
інші мови неминуче неповні, 
тому що не відображають всіх 
відтінків його значення,— від-
значав польський єврей, пись-
менник Лео Ростен.
 Професор, єврей Алан Дер-
шовіц у науковій праці «Хуц-
па» показав, що за своє пану-
вання і перевагу в світі євреї 
повинні бути вдячні «хуцпі» — 
національній рисі єврейсько-
го народу і не соромитись її. На 
його думку, особливо важливу 
роль «хуцпа» відіграла в підпо-
рядкуванні євреями США. 
 Інший єврейський професор 
Норман Фінкельштейн у книзі 
«Позаду хуцпи» доповнив риси 
характеру євреїв.
 Настійливо рекомендую 
прочитати зазначені праці ві-
домих єврейських учених, 
особливо тим, хто, ознайомив-
шись зі статтею, почне говори-
ти щось про так званий «анти-
семітизм» і навішувати ярлик 
«антисеміт», не знаючи, що це 
таке. 
 Історики зауважують, що 
«хуцпа» від початку була голов-
ним прийомом у євреїв-більшо-
виків у політичній боротьбі за 
владу в Росії. Їх вождь Ленін 
(який мав єврейське коріння) 
зазначав: «Дійсне враження 
може справити лише наднахаб-
нiсть». 
 Самі євреї, не соромлячись, 
ці риси свого характеру з гор-
дістю відзначають як позитив-
ні, називаючи їх: «впевненість 
у собі», «абсолютне почуття 
власної гідності», «відсутність 

сором’язливості і боязкості». 
На переконання євреїв, «хуц-
па» для них — це своєрідна гор-
дість, яка викликає бажання 
діяти, без побоювання вияви-
тися недостатньо підготовле-
ним або нездатним для цього.
 «Хуцпа» для євреїв — це 
сміливість, здатність змінити 
свою долю, боротися з її непе-
редбачуваністю. Багато з євреїв 
впевнені, що саме існування їх-
ньої держави Ізраїль — священ-
не, це і є акт «хуцпа».   

Народна мудрість говорить: 
«Нахабство — друге щастя!»
 Провідна українська пись-
менниця, поетеса, твори якої 
перекладено багатьма мовами, 
Оксана Забужко вживає слово 
«хуцпіст» і стверджує, що цей 
термін досі не ввійшов у наш 
лексикон, хоча, на її думку, 
українському політологічному 
дискурсу його бракує. 
 Поведінка Порошенка 
яскраво характеризує його як 
«хуцпіста». Як говорить народ-
не прислів’я: «Горбатого моги-
ла виправить» (про вперту лю-
дину, яка не піддається переви-
хованню, не сприймає позитив-
них впливів, не може позбутися 
своїх вад). 

 Права Оксана Забужко, 
коли вживає у своїй літератур-
ній творчості термін «хуцпіст» 
до осіб iз такими рисами харак-
теру.
 Зазначу також, що сло-
во «хуцпа» вживається також 
і неєвреями, які говорять про 
інших неєвреїв. Наприклад, в 
опублікованій St. Petersburg 
Times статті, дії президента 
Путіна названі «наглістю — 
хуцпою в російському стилі».

Небезпечніший за Януковича
 Щодо підпорядкування собі 
судової влади, керівників сило-
вих відомств, ЦВК, уряду і пар-
ламенту, то Порошенко, маючи 
характер «хуцпи», є більш зух-
валим, цинічним, хитрим і на-
віть небезпечним, нiж тричі су-
димий за насильницькі і корис-
ливі злочини втікач Янукович 
(детально про це я писав у пуб-
лікації «За все в житті платити 
треба...»,  «Україна молода» за 
8 червня 2017 р.). 
 За час війни багаті стали ще 
багатшими (що засвідчило елек-
тронне декларування), а бідні 
— ще біднішими. Фірмових ма-
газинів «Рошен» в Україні ви-
росло більше, ніж грибів після 
дощу, статки Порошенка збіль-
шилися до 1,6 млрд. доларів. 
 Кондитерська корпорація 
Порошенка за спиною Молдо-
ви продає свій товар придніс-
тровській компанії «Шериф», 
що належить олігарху Вікто-
ру Гушаку, якого вважають го-
ловним бенефіціаром існуван-
ня невизнаної «ПМР», на те-
риторії якої розташовані вій-
ськові бази РФ. За три останні 
роки «Рошен» наторгував із 
«Шерифом» на понад 3 млн. до-
ларів. 
 Журналісти встановили, що 
Порошенко, окрім Липецької 
фабрики «Рошен», має в країні 
агресора-окупанта бізнес-імпе-
рію заводів і фабрик, в т. ч. ті, 
які працюють на МО Росії. 
 Багаті «живуть по-новому» 
(як і обіцяв Порошенко), а бід-
ні (яких майже 80% населен-
ня) — ледве виживають. Дійс-
но, «кому війна, а кому матір 
рідна».

 При Президентові Порошен-
ку Україна стала одним із лі-
дерів за рівнем корупції у світі 
і чемпіоном у Європі. Громадсь-
кі активісти справедливо охрес-
тили Порошенка «гарантом ко-
рупції» в Україні.
 Іде війна, гинуть захисники 
України і мирні люди, а Прези-
дент, Верховний головнокоман-
дувач Порошенко дозволяє собі 
на тиждень залишити країну 
без керівництва і таємно відпо-
чити на Мальдівах за 500 тисяч 
доларів. Деякі юристи розціни-
ли таку відсутність Порошенка 
як самоусунення від виконання 
обов’язків Президента, за ана-
логією з Януковичем, за що ос-
танній був парламентом усуну-
тий від влади.
 Чим закінчив «проффесор» 
Янукович і його «сім’я», у яко-
го Порошенко з березня по гру-
день 2012 року був міністром 
економічного розвитку і тор-
гівлі (збільшивши за цей період 
свої статки до мільярда доларів 
США), лавіруючи між Януко-
вичем і його «сім’єю» (щоб не 
відібрали бізнес) та опозицією 
і Заходом (щоб не похоронити 
себе як політика) — відомо. 
 Щоб не повторилася нова 
трагедія в Україні, в тому чис-

лі з Порошенком і його роди-
ною, щоб не впало на його рід 
прокляття людей — Порошен-
ку необхідно покаятися пе-
ред українським народом за 
свою брехню (кривду), неви-
конані обіцянки і результа-
ти своєї діяльності та відмови-
тися від участі в президентсь-
ких виборах на другий термін і 
добровільно подати у відставку 
(зробити подібне я публічно ре-
комендував Януковичу в груд-
ні 2013 року, а після його втечі 
попереджав, що може чекати 
його дітей або онуків, якщо він 
не повернеться в Україну, не 
покається на колінах перед ук-
раїнським народом, рідними за-
гиблих і не постане перед право-
суддям).
 Таке ж рекомендую зроби-
ти й іншим «хуцпістам», які 
нічим не кращі за Порошен-
ка (Гройсману, Яценюку, Тур-
чинову, Пашинському, Тимо-
шенко, Рабіновичу, Добкіну та 
«хуцпістам»-клоунам). 
 Вибір на ними. Але голо-
вний вибір за нами — українця-
ми. Який вибір, така й доля... 
 При зміні нинішньої олігар-
хічної влади на українську ба-
гатьох «хуцпістів» чекає лава 
підсудних за пограбування ук-
раїнського народу і доведен-
ня його до жебрацького стану, 
за здачу Криму, за розстріл Не-
бесної сотні, за Іловайську тра-
гедію, за знищення доброволь-
чих батальйонів, за принижен-
ня української нації та за інші 
злочини, вчинені проти україн-
ців.
 Учасники багатотисячного 
маршу «За майбутнє» в ухва-
леній резолюції визнали Поро-
шенка «гарантом окупації і ко-
рупції» і висунули вимоги «не-
гайної відставки Президента, 
проведення дострокових прези-
дентських та парламентських 
виборів» і оголосили про збір 
підписів за відставку Президен-
та Порошенка. Ця публікація є 
моїм підписом за відставку По-
рошенка і віддачу його під суд.

Що може чекати Путіна
 Путін може закінчити своє 
життя як диктатори Чаушес-
ку (розстріляли), Хусейн (пові-
сили) або Каддафі (поранено-
го розтерзали і вбили). «Росій-
ський бунт — безглуздий і не-
щадний!», зазначав Олександр 
Пушкін.
 Не виключаю, що оточення 
президента Росії заради своєї 
безпеки і збереження мільяр-
дних статків проведе операцію 
під кодовою назвою «кремлівсь-
кий карлик» і «замочить Путі-
на у сортирі». 
 Це буде для нього Вищий 
Справедливий Суд!
 Формулу порятунку земної 
цивілізації виведено Майстра-
ми Сходу: «Сьогодні вже не ти-
сячі, а мільйони кажуть: «Ні 
війні!». Людство усвідомило той 
факт, що ще одна велика битва 
буде рівнозначна його повному 
знищенню, і досить багато лю-
дей стверджують, що краще не-
хай зникне правитель і цілий 
народ, який розв’язав війну, 
але цивілізація вціліє».
 Думаю, що світ можна вря-
тувати, ліквідувавши лише 
правителя та його оточення! А 
народ хай робить висновки та 
пам’ятає формулу свого поря-
тунку.
 Петля на шиї Путіна затяг-
нулася, стілець під ним захи-
тався... Світовій громадськості 
залишилося зробити лише один 
рух для порятунку цивілізації, 
а українському народу — один 
крок для усунення від влади олі-
гарха-Президента Порошенка та 
таких «хуцпістів», як він. ■

Путiна

За час війни багаті стали ще багатшими (що засвідчило 
електронне декларування), а бідні — ще біднішими.

«Хуцпіст» Порошенко.❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Двадцять п’ять років тому між Украї-
ною та Ісламською Республікою  Іран 
(колишньою Персією) було встановле-
но дипломатичні стосунки. Подальшо-
му співробітництву між обома країнами 
була присвячена прес-конференція пос-
ла Ірану в Україні Мохаммада Бехешті-
Монфареда в іранському посольстві. 
Пан Мохаммад уже більше трьох років є 
послом в Україні та Республіці Молдова 
(за сумісництвом).  

Краще побачити, ніж почути 
 «Цими днями Іран святкує 39-ту річ-
ницю перемоги ісламської революції, — 
розпочав свій виступ пан посол. — Слід 
зазначити, що за цей час були й знач-
ні труднощі, що виникли внаслідок не-
справедливих нав’язувань санкцій. Та, 
незважаючи на це, Іран досяг значних 
успіхів. Найважливіше досягнення іс-
ламської революції — це реалізація при-
нципу народовладдя, демократії та запе-
речення внутрішньодержавної деспотії 
й іноземного панування. В Ірані після 
революції близько 40 разів відбувалися 
на загальнонаціональному рівні вільні 
вибори за широкої участі народу». 
 У 2015 році, нагадав посол, було під-
писано ядерну угоду між Іраном і світо-
вими державами — групою «5+1» (це 
форум шести великих держав — США, 
Китаю, Великобританії, Франції, Росії 
та Німеччини, котрі об’єднали свої зу-
силля для запобігання іранської ядерної 
програми в військових цілях. — Авт.). 
І це лише один із найяскравіших при-
кладів, які підтверджують політику, 
спрямовану на взаємодію Ірану з міжна-
родним порядком. Проте сама ця подія є 
зразком успіху в міжнародній співпра-
ці та багатосторонньої дипломатії, яка 
враховує інтереси всіх сторін. Ця подія, 
наголошує пан посол, може послужити 
прикладом вирішення й інших міжна-
родних криз. Було прийнято спільний 
всеосяжний план дій — міжнародну уго-
ду, яку підтримали Рада Безпеки ООН i 
міжнародна громадськість. Саме після 
досягнення ядерної угоди між Іраном і 
шістьма світовими державами було від-
крито новий простір для країни на між-
народній арені. 
 Пріоритети зовнішньої політики 
Ірану  — розвивати співпрацю з мусуль-
манськими країнами, зокрема із країна-
ми-сусідами, наголошує Мохаммад Бе-
хешті-Монфаред. Також Іран має хоро-
ші стосунки з усіма європейськими краї-
нами. 
 Але «болюча точка» країни — це 
Палестина. «Ми переконані, що про-
довження окупації Палестини — це 
найгостріша проблема, з якою зіштов-
хнулися і регіон, і світ у цілому, й усі 
регіональні проблеми так чи інакше пе-
ребувають під впливом саме цієї фунда-
ментальної проблеми, — каже пан по-
сол. — Визнання урядом США священ-
ного міста Аль-Кудз (Єрусалим) столи-
цею Ізраїлю розцінюється як таке, що 
суперечить усій світовій мусульмансь-
кій спільноті й призводить до нагнітан-
ня ситуації. Чимало осіб, які займали й 
займають різні пости в Ізраїлі, не наро-
дилися в Палестині, через це ми нази-
ваємо їх загарбниками. Ми заявляємо, 
що в Палестині мають відбутися віль-
ні вибори, в яких візьмуть участь люди, 
які є корінними мешканцями Палести-
ни (мусульмани, християни та іудеї). 
Якщо громадяни інших держав приїз-
дять до якоїсь країни й нав’язують їй 
свою волю, свої закони й порядки (як 
проводити вибори, яку систему устрою 
треба створювати), то реакція корін-
ного населення не забариться. Непро-
хані гості на Палестинській землі тво-
рили великі злочини, зокрема виганяю-
чи з домівок їхніх господарів, убиваючи 
дітей, спустошуючи будинки й будую-
чи свої поселення на захоплених тери-
торіях». 
 Згодом, відповідаючи на запитання 
«Чи бачать в Ірані окупацію Росією ук-
раїнських територій?», пан посол ска-
зав, що його країна завжди підтриму-
вала цілком і повністю єдність та те-
риторіальну цілісність України. «Ми 
ніколи не визнаємо анексію Криму!» — 
рішуче додав пан Мохаммад. 

 

Водночас пан посол наголошує: та кар-
тина, що створена сіоністсько-імпе-
ріалістичними медіа, не відповідає дій-
сності: «Всі, хто відвідав Іран, у тому 
числі й наші друзі-українці, за той час, 
що я виконую місію посла в Україні, 
визнають, що між Іраном, який вони по-
бачили, та Іраном, про який вони чули, 
різниця наче між небом і землею». 

25-та річниця встановлення 
дипвідносин 
 За 25 років iз початку встановлен-
ня дипломатичних відносин між Іра-
ном та Україною, особливо впродовж 
останніх років, було докладено чима-
ло зусиль задля розвитку та розширен-
ня взаємовідносин між двома країна-
ми в економічній, політичній та торго-
вельній сферах. Відбувся обмін числен-
ними делегаціями між обома країнами 
задля досягнення взаємовигідної спів-
праці. Навесні цього року має відбути-
ся візит голови Іранського парламенту 
(Меджлісу ісламської ради) до Украї-
ни, а наприкінці весни відбудеться сьо-
ме засідання міжурядової ірансько-ук-
раїнської спільної комісії з економічно-
го та торговельного співробітництва за 
участю високопосадової української де-
легації. «Зазначу, що до того, як я роз-
почав свою місію посла в Україні, 11 
років не проводилося засідання спіль-
ної міжурядової комісії, — каже пан 
посол. — П’яте засідання міжурядо-
вої спільної комісії з торговельно-еко-
номічного співробітництва відбулося в 
березні 2016 року в Тегерані, через рік 

у Києві було проведено шосте таке засі-
дання. Сподіваємося, що сьоме засідан-
ня стане відправною точкою чіткого ви-
конання всіх пунктів положень мемо-
рандуму про взаєморозуміння спільної 
комісії». 
 За його словами, також готують ві-
зит міністра закордонних справ Ірану 
доктора Мохаммада Джавада Заріфа до 
України, а до Ірану — міністра енерге-
тики та вугільної промисловості Украї-
ни Ігоря Насалика (з метою остаточного 
опрацювання питання постачання на-
фти й газу з Ірану до України) та мініс-
тра інфраструктури Володимира Оме-
ляна. У планах на найближчі місяці — 
також візит Генпрокурора України до 
Ірану на запрошення його іранського 
колеги.

На Одещині іранці орендуватимуть 
землю 
 «Ми також перебуваємо на фініш-
ній прямій щодо відновлення співпра-
ці з державним підприємством «Анто-
нов» у літакобудівній сфері, — ділить-
ся дипломат. — Близько місяця тому 
до Києва завітала делегація на чолі 
з гендиректором іранського підпри-
ємства літакобудівної промисловості. 
Було проведено успішні перемовини, 
й ми сподіваємося, що найближчим ча-
сом ці домовленості вступлять у свою 
практичну стадію. Співпрацюємо ми 
й у сільськогосподарській галузі: зок-
рема, закуповуємо українські зерно-
ві, м’ясо, яйця. Крім того, Іран посі-
дає третє місце (після Індії та Китаю) 
у закупівлі української соняшникової 
олії. Уже підписано угоду про розви-
ток екстериторіального сільського гос-
подарства, тобто оренди сільгоспугідь 
іранськими підприєм ствами в Україні 
— на Од, і це добрий почин щодо по-
дальшої співпраці».

В Ірані туристам безпечніше, 
ніж у Єгипті  
 Пожвавлення торгівлі між обома краї-
нами посол очікує після завершення будів-
ництва інфраструктури в районі міста Ас-
тара в Ірані (порт на Каспійському морі, 
важливий торговельний і митний центр. 
— Авт.). «Ми підпишемо п’ятисторонню 
угоду в сфері транспортної співпраці між 
Іраном, Азербайджаном, Грузією, Украї-
ною та Польщею, — каже дипломат. — 
Сподіваємося, що після візиту міністра 
інфраструктури України до Ірану відбу-
деться практична реалізація попередніх 
угод. Є транспортні сполучення, які вже 

створені між нашими країнами і якщо бу-
дуть досягнуті угоди й домовленості в ць-
ому напрямку, то це буде справжнім ре-
волюційним проривом з точки зору ефек-
тивності транспортного сполучення між 
нашими країнами й його рентабельності.  
 Щиро запрошую усіх українців відві-
дати Іран і ближче познайомитися з на-
шою країною. Нагадаю, що між Києвом та 
Тегераном існує авіасполучення — здійс-
нюється п’ять авіарейсів на тиждень. 
 Додам, що між Туреччиною та Іра-
ном здійснюється інтенсивний туристич-
ний обмін: щороку майже три мільйони 
іранських туристів відвідують Туреччи-
ну й стільки ж — інші країни. Ми пере-
конані, що значна частина цих туристів 
може відвідувати й Україну, але за умо-
ви налагодження необхідних механізмів 
та інфраструктури. Іранська сторона гото-
ва спрямовувати своїх туристів до Украї-
ни, й ми про це неодноразово заявляли. Це 
у великій мірі залежить і від української 
сторони: наскільки вона зможе привабити 
туристів. За останні роки є деякі зрушен-
ня: якщо раніше Україну відвідувало мен-
ше 10 тисяч іранських туристів, то наразі 
ця цифра сягає 150-200 тисяч осіб, але, бе-
зумовно, це далеко незначний показник 
відвідування другої за територією країни 
Європи, яка має чимало визначних місць.  
Ми також висловлюємо пропозиції щодо 
збільшення українських туристів, яких 
залюбки приймемо в Ірані (чого лише вар-
ті відвідини Тегерана, Ісфагана, Шираза). 
І якщо ви завітаєте до Ірану, то не мати-
мете ніяких обмежень й безпекових проб-
лем, з якими можете зіткнутись, напри-
клад, у Єгипті». 
 Згодом, відповідаючи на запитання 
журналістів, пан посол додав, що певною 
перешкодою для обміну туристами є пи-
тання віз, адже процес їх видачі ірансь-
ким туристам Україною дещо затягуєть-
ся... «Ми, у свою чергу, повідомили про 

свою готовність узагалі відмінити візо-
вий режим iз вашою країною, — додає 
пан посол. — Наразі в нас відмінено візо-
вий режим з Азербайджаном, Вірменією 
та Грузією, ми майже підійшли до ска-
сування візового режиму з Росією та ба-
гатьма іншими країнами. В Ірані громадя-
нам багатьох країн світу ми видаємо візи 
по прибуттю в аеропорт, а в консульсько-
му відділі при посольстві Ірану в Україні 
візи українцям видаємо впродовж однієї 
доби». 

Тритисячна іранська громада, 
тримільярдний товарообіг 
та візові проблеми
 Відповідаючи на запитання жур-
налістів, пан посол розповів, що в Україні 
налічується тритисячна іранська грома-
да, а в наших вишах навчається близько 
тисячі іранських студентів...
 Розповів пан посол і про кількість 
іранських бізнесменів в Україні й обсяг то-
варообігу. «Наразі їх кількість не є знач-
ною, але це саме ті люди, які одразу після 
проголошення незалежності України за-
клали основи для розвитку торговельних 
і економічних зв’язків між двома нашими 
країнами, — сказав Бехешті-Монфаред. 
— І якщо на офіційному рівні у нас спів-
праця в економічній сфері здійснюється 
на суші, морі й повітрі, то на неофіційно-
му рівні відбувається торгівля споживчи-
ми товарами на рівні дрібного й середньо-
го бізнесу». 
 У 2016 році обсяг товарообігу між обо-
ма країнами перевищував 700 млн. до-
ларів на рік (на 600 млн. дол. — українсь-
кi товари й на 100 млн. дол. — іранськi). 
За офіційним даними Держстату України, 
в перші вісім місяців 2017 року на 60% 
зросла кількість торговельних операцій 
між обома країнами, а за неофіційними, 
ця цифра більша вдвічі. Реальний товаро-
обіг наразі складає не менше 3 млрд. до-
ларів на рік! 
 На прохання уточнити, про які обся-
ги йдеться щодо постачання з Ірану наф ти 
й газу (в разі успішних переговорів із На-
саликом) і як експортуватимуть ці енер-
гоносії, пан посол скептично зазначив: 
«Про це запитайте в української сторони, 
бо нам теж це цікаво: ми просили пись-
мово повідомити про обсяги енергоносіїв 
та їхні характеристики. Адже досі про це 
йшлося лише усно. Ми готові постачати 
Україні будь-яку кількість енергоносіїв, 
які вам потрібні. Щодо шляхів постачан-
ня, то вони є різні, й під час переговорів 
треба визначити найрентабельніші. Ми, 
наприклад, пропонуємо транспортуван-
ня енергоносіїв через Туреччину, а ще — 
через Азербайджан за формулою «своп за-
міщення». Є різні шляхи й різні формули 
у вирішенні цього питання! Та я не пере-
більшу, сказавши: ми вже понад два роки 
очікуємо від української сторони офіцій-
ного письмового запиту!..» ■

СПІВПРАЦЯ

Близький-далекий Іран
Тегеран готовий постачати Україні нафту й газ та купувати наші літаки 
й сільгосппродукцію

■

«Ми готові постачати Україні будь-яку кількість енергоносіїв, які 
вам потрібні.  Та я не перебільшу, сказавши: ми вже понад два роки 
очікуємо від української сторони офіційного письмового запиту».

Посол Ірану в Україні  Мохаммад Бехешті-Монфаред.❙
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30 років ув’язнення для екс-
президентки
 У Південній Кореї сторона державно-
го обвинувачення у вівторок, 27 лютого, 
заявила, що вимагає 30-річного терміну 
за ґратами для колишньої президентки 
Пак Кин Хє через зловживання владою. 
66-річна жінка-політик уже майже рік 
— від березня 2017-го — перебуває під 
вартою (після відставки на тлі масштаб-
ного корупційного скандалу). Окрім три-
валого ув’язнення, прокуратура вимагає 
оштрафувати на 118,5 мільярда вон (110 
мільйонів доларів. — Ред.) обвинуваче-
ну. «Вона мусить узяти основну відпові-
дальність за скандал як 18-й президент 

країни», — йдеться у заяві прокурату-
ри. Пак серед іншого закидають змову 
зі своєю подружкою, провидицею-шах-
райкою Чхве Сун Сіль, в якій вони взя-
ли чи мали намір отримати хабарі на за-
гальну суму понад 50 мільйонів доларів 
від трьох південнокорейських компаній, 
Samsung, Lotte та SK, в обмін на лояль-
ні кроки влади. В обвинуваченні йдеть-
ся й про примус 18 великих фірм «по-
жертвувати» чималі суми двом непрозо-
рим фондам під контролем Чхве. Нага-
даємо, 13 лютого суд Сеула визнав Чхве 
Сун Сіль винною в хабарництві, здирниц-
тві та втручанні у державні справи. Згід-
но з судовою ухвалою, Чхве проведе 20 

років за ґратами.

«Роллінг Стоунз» вирушає в 
турне
 Гурт «Роллінг Стоунз» був засно-
ваний у Лондоні в 1962 році. Уже понад 
півстоліття музиканти не сходять зі сце-
ни, а лідерові гурту Міку Джаггеру ви-
повниться 75 років. Вік ветеранів рок-
музики не заважає їм регулярно концер-
тувати. Черговий європейський тур гру-
пи розпочнеться з виступу в Дубліні 17 
травня. Потім група завітає до Лондона 
(два концерти), Манчестера, Единбур-
га, Кардіффа, Берліна, Марселя, Штут-
гарта, Праги та Варшави. Легенди рок-

музики об’їздили з концертами ввесь 
світ, виступали від Китаю до крихітних 
Чорногорії та Куби, але жодного разу не 
були запрошені до України. Бажаючі по-
бачити й почути легендарних музикантів 
(можливо, востаннє) можуть вирушити 
до Варшави, де «Роллінги» виступлять 
8 липня на Національному стадіоні. Це 
буде четвертий виступ групи в Польщі. 
Продаж квитків на варшавський концерт 
починається 2 березня.

У США узгодили боротьбу з 
іноземною пропагандою 
 Державний департамент США та 
Пентагон досягли угоди про виділен-

ня 40 мільйонів доларів на боротьбу з 
іноземною пропагандою, підтримува-
ною окремими державами. Американсь-
кі відомства підписали меморандум про 
взаєморозуміння щодо переказу грошей 
iз Пентагону до державного американсь-
кого центру (Global Engagement Center, 
GEC), який був заснований у 2016 році 
для боротьби з ісламістською пропаган-
дою. Пізніше його мандат був розшире-
ний, щоб включати протидію дезінфор-
мації. У повідомленні зовнішньополі-
тичного відомства про початок програ-
ми прямо не названо Росію, але саме її 
мають на увазі як найбільш загрозливе 
джерело дезінформації. ■

РЕЙТИНГИ

Не такий 
він уже й 
«зелений» 
той Париж
Учені спростували міф 
про буяння парків 
у столиці Франції
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Париж традиційно вважають містом 
зі сприятливою екологічною обстанов-
кою, де достатньо парків i зелених насад-
жень. Однак останнє дослідження пока-
зало, що місто закоханих посідає далеко 
не перше місце у списку «зелених міст», 
повідомляє сайт Міжнародного фран-
цузького радіо.
 Команда американських учених iз 
Массачусетського технологічного інс-
титуту підрахувала, скільки дерев мо-
жуть побачити мешканці різних міст сві-
ту під час пішої прогулянки. Базуючись 
на зйомках Google Maps, лабораторія 
Senseable City Lab створила так звану 
«зелену мапу» міст Treepdia («Деревопе-
дія»). Створений у лабораторії спеціаль-
ний алгоритм розраховує так званий «зе-
лений індекс» (Green view index, GVI) 
міст, накладаючи його на карту Google 
Maps.
 Замість традиційного методу пiдра-
хунку площ парків i скверів в урбаніс-
тичному середовищі ця американська 
лабораторія запропонувала новий спосіб 
оцінки міст за кількістю зелених насад-
жень. Адже не кожен мешканець міста 
бачить дерева у повсякденному житті: по 
дорозі на роботу, відводячи дітей до шко-
ли чи йдучи по покупки в магазин. 
 Згідно з класифікацією «Деревопе-
дії» (сайт senseable.mit.edu/treepedia/
cities), «найзеленiшим» містом світу ви-
явився Сінгапур, «зелений індекс» яко-
го становить 29,3%. Це означає, що пог-
ляду мешканця цього міста відкриваєть-
ся міський пейзаж, який майже на тре-
тину складається iз зелених насаджень. 
Друге й третє місця поділили з рівним 
індексом GVI у 25,9% канадський Ван-
кувер та австралійський Сідней. На тре-
тьому місті — Йоханнесбург (ПАР) з ін-
дексом 23,6%). У Європі найзеленiши-
ми мегаполісами виявилися Франкфурт 
(21,5%), Женева (21,4%) та Амстердам 
(20,6%).
 На жаль, «Деревопедія» на цей час 
розроблена лише для 27 великих міст сві-
ту, і Київ до неї не внесений. Тому й не 
потрапив до «зеленого» рейтингу. А вже 
згаданий Париж у цьому списку посідає 
останнє місце з індексом 8,8%. 
 Творці мапи вказують, що «хронічна 
нестача зелені в повсякденному пейзажі 
містян» спричиняє підвищення стресу 
та пов’язаних iз ним захворювань. Вони 
сподіваються, що розроблений ними ін-
декс буде включено в оцінку рівня бла-
гополуччя міст. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Словацька поліція почала розсліду-
вати вбивство журналіста, який писав 
про серйозні випадки податкового шах-
райства. 27-річного Яна Куцяка та його 
дівчину Мартіну Кушнірову знайшли 
застреленими в понеділок у їхньому бу-
динку в місті Велка-Мака, за 65 кіло-
метрів на схід від Братислави, столиці 
країни, повідомляє «Франс Пресс». Ос-
таннім часом він працював на видання 
aktuality.sk. 
 Поліція вважає, що подвійне 
вбивство сталося між четвергом та не-
ділею. До поліції звернулися члени 
сім’ї вбитих після того, як не змогли з 

ними зв’язатися. Очільник поліції Ті-
бор Гаспар сказав журналістам, що 
пан Куцяк загинув від пострілу в гру-
ди, а дівчині вистрелили в голову. Він 
сказав, що мотив убивства, «швидше 
за все, пов’язаний із розслідуваннями 
журналіста». «Якщо смерть репорте-
ра Яна Куцяка виявиться пов’язаною 
з його журналістською діяльністю, то 
це буде безпрецедентним нападом на 
свободу преси та демократії у Словач-
чині», — заявив прем’єр-міністр Сло-
ваччини Роберт Фіцо. Прем’єр-міністр 
Словаччини призначив фінансову ви-
нагороду за допомогу в розслідуванні в 
розмірі одного мільйона євро. Генпро-
курор Словаччини Яромір Цижнар від-

правив на місце злочину спецпредстав-
ників прокуратури з Трнави.
 Вбивство також засудив президент 
Європарламенту Антоніо Таяні. «ЄС не 
може змиритися з тим, що журналіст за-
гинув через свою роботу, тому я закли-
каю словацьку владу ретельно розсліду-
вати вбивство Яна Куцяка, і якщо буде 
потрібно, ви отримаєте міжнародну під-
тримку», — написав він у «Твіттері».
 Організація «Репортери без кор-
донів» також засудила напад, заявивши, 
що пану Куцяку та його сім’ї нещодав-
но погрожували. Також там уточнили, 
що це п’яте вбивство журналіста за ос-
танні десять років на території ЄС. «Ми 
вимагаємо розслідування, аби проясни-
ти точні обставини цієї справи, особли-
во після того, як Ян Куцяк та його роди-
чі останніми місяцями отримували пог-
рози», — заявила Поліна Адес-Мейвель, 
яка очолює Балканський офіс «Репор-
терів без кордонів». Словаччина займає 
17-те місце у світовому рейтингу свобо-
ди преси організації «Репортери без кор-
донів» за 2017 рік. 
 Репортер Куцяк найчастіше пра-
цював над розслідуванням можливого 
ухилення від сплати податків та шах-
райства серед високопосадовців, чинов-
ників і магнатів, пов’язаних із прав-
лячою партією СМЕР, лідером якої є 
прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо. На 
його профілі у «Фейсбуці» можна знай-
ти багато описаних випадків корупції, 
ухилення від сплати податків та злов-
живання владою.
 В останньому матеріалі журналіста, 
який побачив світ 9 лютого, йшлося про 
бізнесмена Маріана Кочнера, який зай-
мається нерухомістю. Торік Національ-
не кримінальне агентство (НАКА) при-
пинило розслідування імовірного шах-
райства пана Кочнера, яке пов’язане з 
податками на 10 млн. доларів США. Ку-
цяк отримував безпосередні погрози від 
Кочнера за викривальні матеріали. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Головна християнська 
святиня — Храм Гробу Гос-
поднього в Єрусалимі — в 
неділю зачинив свої двері. 
Патріарх Єрусалимський 
Феофіл ІІІ повідомив, що це 
сталося через протест церков 
проти змін у податковому за-
конодавстві Ізраїлю і нового 
закону, який може дозволи-
ти державі вилучати землю у 
церкви. Про закриття храму 
оголосили у спільній заяві 
представники трьох церков: 
католицької та греко-право-
славної, а також Вірменської 
апостольської церкви. 
 Однак прихильники за-
конопроекту вважають, що 

страхи церков не обґрунто-
вані. Церква Гробу Господ-
нього вважається одним iз 
найбільш священних у світі 
місць для християн. Бага-
то вірян вважають, що на 
місці, де вона перебуває, 
був похований і згодом вос-
крес Ісус Христос. Щоріч-
но храм відвідують сотні ти-
сяч прочан і туристів з усьо-
го світу. Це перший випадок 
iз 1900 року, коли двері хра-
му закрилися через політич-
ні причини.
 Протест скерований про-
ти муніципального подат-
ку на власність церкви, яку 
влада Єрусалима прирівняла 
до комерційної нерухомості. 
Мер Єрусалима Нір Баркат 

написав у своєму комюніке, 
що місто має намір зібрати 
податкову заборгованість у 
650 млн. шекелів (152 млн. 
доларів) iз «готелів, конфе-
ренц-залів i торгових точок», 
які належать церкві, але не 
виконують безпосередніх 
релігійних функцій.  Пред-
ставники церкви стверджу-
ють, що подібний захід ста-
не перепоною для її соціаль-
ної діяльності. Профільний 
міністерський комітет від-
клав розгляд цього проек-

ту влади Єрусалима на тиж-
день. 
 Стосовно законопроек-
ту про церковне майно, то 
його розробники стверджу-
ють, що його мета — захист 
інтересів ізраїльтян, які жи-
вуть на землях, які раніше 
належали церкві, але пізні-
ше були продані приватним 
девелоперським компаніям. 
Але лідери церков побою-
ються, що законопроект доз-
волить експропріювати цер-
ковні землі. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Праведне і грішне
В Єрусалимі вперше за більш ніж 100 
років на знак протесту закрили Храм 
Гробу Господнього

■

Патріарх Єрусалимський Феофіл III оголошує про закриття 
Храму Гробу Господнього. 

❙
❙

СВОБОДА СЛОВА

Кулі проти правди
У Словаччині вбили журналіста, який викривав 
корупцію і зловживання владою

■

Звичайні люди несуть квіти і лампадки до будинку, де загинули журналіст і його дівчина. ❙
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«Ми поділили видатних 
українців на категорії»
 ■ Ідея створення алеї та 
пантеону витає в повітрі вже 
не один рік...
 — Це дійсно так. Свого 
часу я був в урядовій  комісії, 
що мала розглянути питан-
ня пантеону і запропонувати 
вирішення питання, його ме-
ханізм тощо. Комісія склада-
лася з представників мініс-
терств (юстиції, МВС та МЗС), 
а також Академії наук, ад-
міністрації Президента. Тут 
треба розрізняти дві речі: пан-
теон тіл (могил) і алея видат-
них діячів. Коли працював у 
цій групі — ідея була такою: 
десь зробити таку алею видат-
них діячів у Києві. 
 Спершу йшла довга дис-
кусія — кого ж саме увічню-
вати. Засідали й таки склали 
перелік, але потім сказали, 
що є ж авторитетна найви-
ща інституція — Академія 
наук. І, врешті, Інститут іс-
торії України НАН Украї-
ни остаточно затвердив спи-
сок (десь із ста осіб), поста-
вив свою печатку, й список 
врешті був опублікований. 
Тоді ми поділили діячів на 
категорії: військові, держав-
ні, церковні, меценати й на-
ука-техніка. 
 Але в нас у Києві не-
має такого місця, аби всі ці 
пам’ятники поставити ра-
зом, от ми й запропонували 
альтернативу — розмісти-
ти їх «по районах». Напри-
клад, у парку поблизу Полі-
технічного інституту (вже 
так склалося) — поставити 
пам’ятники діячам науки, 

техніки й освіти. На Володи-
мирській гірці —  духовним 
особам, а в парку (Маріїнсь-
кому) перед парламентом 
— державним діячам, тим 
паче що їх і не так багато 
(це мають бути скульпту-
ри: Аскольда (хоча по ньому 
була дискусія), Володими-
ра, Ярослава Мудрого, Да-
нила Галицького, Богдана 
Хмельницького, Івана Мазе-
пи, Михайла Грушевського, 
Симона Петлюри, Августи-
на Волошина та Євгена  Пет-
рушевича. 
 А ось, скажімо, військо-
вим — біля військового лі-
цею ім. Богуна (треба лише 
трохи пересунути паркан 
углиб території цього за-
кладу), а меценатам — біля 
«Мистецького арсеналу».

Сьогодні все завмерло...
 ■ Це все «варилося» за 
часів президентства Ющен-
ка?
 — Так. А потім усе це 
діло затихло.  
 ■ А які пропозиції були 
щодо пантеону?
 — Я висунув і підтримую 
думку, що це має бути не в 
Києві, а в Каневі. По-перше, 
там є наша свята могила та й 
території там вистачить! А 
по-друге, там спокій... Але 
все це згодом «вперлося» 
у першу особу (адже коли 
Ющенко наполягав на тих 
речах, то воно й було зробле-
но). Тож має хтось прийня-
ти врешті остаточне рішен-
ня по пам’ятниках-пантеону 
й добиватися втілення його у 
життя. 

 ■ Чому саме тоді виникло 
питання, наприклад, щодо 
пантеону нашим героям?
 — Бо саме тоді поста-
ло питання щодо перепохо-
вання українського хорово-
го диригента, композитора, 
етнографа та письменника-
мемуариста Олександра Ко-
шиця (його могила в колум-
барії цвинтаря «Ґлен-Іден», 
неподалік  Вінніпега, де він 
помер у 1944 році), адже за-
кінчувався термін оплати 
могили в Канаді — й треба 
було вирішувати юридичні 
питання та технічні пробле-
ми. (До речі, розповідають, 
що Олександр Антонович за-
повідав перенести його прах 
на Батьківщину). І саме цей 
факт підштовхнув до більш 
глобального питання — ство-
рення пантеону.
 Пригадую, як тоді в ад-
міністрації Президента три-
вали обговорення, де були 
присутні всі міністри. Зго-
дом був проект пантеону до-
сить своєрідний — побудува-
ти підземну споруду: створи-
ти його в горі, що між філар-
монією й бібліотекою ім. 
Ярослава Мудрого. 
 Але все це на сьогодніш-
ній день, на жаль, «завмер-
ло»...
 Тож бути чи не бути в Ук-
раїні алеї й пантеону, воче-
видь, залежить все ж таки 
не лише від можновладців, а 
й, значною мірою, від нас — 
звичайних громадян Украї-
ни, нашої активності й напо-
легливості. Адже не личить 
нехтувати нашими славет-
ними співвітчизниками, бо 
хто не шанує минулого, той 
не має й майбутнього. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкаському національному уні-
верситеті імені Богдана Хмельницько-
го провели «круглий стіл» «Кукутень-
Трипілля: шлях до ЮНЕСКО». 
 Як повідомили «Україні молодій» 
у цьому навчальному закладі, метою 
проведення зібрання стало представ-
лення пам’яток трипільської куль-
тури на номінацію пам’ятки всесвіт-
ньої культури ЮНЕСКО. Адже уні-
верситет ініціював створення націо-
нального заповідника «Трипільська 
культура», а цьогоріч у виші розпо-
чав роботу Центр дослідження три-
пільської культури та триває підго-
товка до міжнародної конференції.
  На засіданні в Черкаському уні-
верситеті директор Національно-
го комітету ІКОМОС — Міжнародної 
ради з охорони пам’яток та історичних 
 місць Олена Сердюк у своєму виступі 
розповіла про процедуру представлен-
ня трипільських пам’яток на номіна-
цію всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
начальник відділу охорони культур-
ної спадщини Черкаської ОДА Мико-
ла Суховий зупинився на складнощах, 
які виникають при передачі земель 
сільськогосподарського призначен-
ня, де виявлені унікальні трипільські 
пам’ятки, на баланс Державного істо-
рико-культурного заповідника «Три-
пільська культура» у селі Легедзине 

Тальнівського району Черкащини. 
 «До обговорення долучилися на-
уковці. Археолог Тетяна Нераденко 
розповіла про знахідки під час розко-
пок під її керівництвом на поселенні 
Молюхів Бугор, які свідчать про куль-
турно-економічні зв’язки цього посе-
лення з трипільцями. Професор Ана-
толій Морозов виступив із доповіддю 
про співвідношення скотарського та 
землеробського складників відтворю-
вального господарства носіїв трипіль-
ської культури. Наталя Земзюліна 
розповіла про прадавні культури на те-
ренах сучасної України та інноваційні 
підходи в їх дослідженні», — повідом-
ляють у черкаському університеті.
 За словами ректора Черкаського 
національного університету Олек-
сандра Черевка, особливе значення у 
навчальному закладі надається вив-
ченню історії рідного краю. Тож виш 
активно працює над популяризацією 
теми Трипілля і над дослідженням 
одного з найбільших первісних зем-
леробських поселень у Європі. Сту-
денти та викладачі проводять роз-
копування трипільського поселен-
ня під час археологічної практики. 
Тож «круглий стіл» став важливою 
подією в контексті початку масш-
табної роботи. Адже наразі у про-
цесі підготовки — публічне внесен-
ня пам’яток трипільської культури 
до переліку об’єктів всесвіт ньої спад-
щини ЮНЕСКО. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Куди прийти, щоб вклонитися,

■

або Як вшанувати видатних українців
Тарас ЗДОРОВИЛО

Українська історія налічує не одне століття й на її сторінках 
закарбували свої імена  чимало видатних діячів. Увічни-
ти ці непересічні, легендарні особистості в Алеї видатних 
діячів та створити пантеон — наш святий обов’язок. Про 
благородну ідею, яка зародилася за часів президентства 
Віктора Ющенка, «УМ» розповів Олександр Кучерук — ди-
ректор «Музею української революції 1917-1921 років», 
котрий і розробив первинну концепцію експозиції музею.

Історик Олександр Кучерук.❙

ВИЗНАННЯ

Дістати з-під землі
Трипільські пам’ятки — на шляху до ЮНЕСКО

■

В університеті Богдана проходить «круглий стіл» «Кукутень-Трипілля: шлях до ЮНЕСКО».
Фото надане прес-службою ЧНУ.

❙
❙

Катерина НАКОНЕЧНА

 Минулої п’ятниці в Національному 
музеї літератури відбулася презентація 
збірки «Мудрості від Максима Рильсь-
кого», яка щойно побачила світ у видав-
ництві «Успіх та кар’єра». У заході взя-
ли участь відомі поети, письменники, лі-
тературознавці та члени знаменитої ро-
дини Рильських — онук та правнук.
 Упорядник збірки, онук поета Мак-
сим Георгійович Рильський згадує, що 
ідея видати книжку спала на думку ціл-
ком випадково. «Перечитуючи творчість 
діда, я знайшов багато висловів, порад, 
звернень, настанов. З’явилась ідея зібра-
ти їх докупи і видати книжку, — розпові-
дає він. — Утвердження рідної мови, 
піклування про слово і духовність люди-
ни, звернення до молоді, проблеми ви-
ховання й ставлення до природи, вияви 
добросердя — все, що хвилювало пое-
та протягом усього життя, — знаходило 
відтворення в його віршах, публіцистич-
них роздумах, листах. Найцікавіші цитати 
й зібрано у «Мудростях Максима Рильсь-
кого». 
  Поетів в Україні багато, але чи бага-
то серед них академіків? — влучно за-
значив хтось із присутніх на презента-
ції. Напевне, саме чудовою академічною 
освітою й пояснюється широкий спектр 
інтересів Рильського. Літературозна-
вець, публіцист, мовознавець, перекла-

дач (знав декілька мов), один із ініціа-
торів створення Українського товариства 
охорони природи й навіть музикант (Мак-
сим Тадейович пристойно грав на роялі 
— далося взнаки виховання після смер-
ті батька в родині Лисенків). І цей широ-
кий інтерес незмінно відбивався в твор-
чості Рильського. 
  «У цій збірці вміщено лист, який у 
1939 році Рильський написав Хрущову. 
Поета хвилює той факт, що в Київсько-
му оперному театрі ставитимуть опери 
російською мовою, — каже директор 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України Микола Жулинський. — Ще 
тоді, в далекому 1939-му, поет чудово ро-
зумів, що двомовність обов’язково приз-
водить до перемоги однієї з мов. Тому так 
багато його роздумів   саме про долю ук-
раїнської мови. Я думаю, що ніхто так, як 

Максим Рильський, не оспівав словник. 
Для нього словник — як для православ-
них Біблія. Він читав словники, захоплю-
вався ними, вишукував свої слова і радив 
це іншим». «Бо слово — зброя, Як усяку 
зброю його треба чистити й доглядати», 
— писав сам поет. 
 «Є такі люди, про яких мовиться: «О, 
це мудрий чоловік, але розум його злий». 
Характер Максима Рильського поєднував 
розум із добротою, його мудрість лагід-
на і, мабуть, тому незаперечна», — ці 
слова поет Дмитро Павличко написав у 
далекому 1969 році. А Павло Мовчан, 
поет і голова «Просвіти», згадав у своє-
му виступі, як колись ще 18-річним сту-
дентом наважився підійти до Рильського 
в одній із кав’ярень і був вражений про-
стотою знаменитого на той час поета. Ро-
дичі й земляки Рильського неодноразово 

згадували, як Максим Тадейо вич допо-
магав усім, хто до нього звертався. Йому 
писали, мов в останню інстанцію. Сам 
він в одному з листів, уміщених у збір-
ці, зізнається, що має репутацію «лібе-
рала і ходатая у справах людей», тому 
до нього не завжди дослухаються, однак, 
відповідаючи адресату, обіцяє: «Все, що 
зможу, — зроблю». Навіть уже будучи 
тяжко хворим, Максим Тадейович перей-
мався турботами про інших — опікував-
ся вшануванням пам’яті поета Олексан-
дра Олеся таоперного співака і педагога 
Олександра Мишуги, звертався до колег, 
аби надали «моральну й матеріальну під-
тримку» серйозно хворому письменнику 
Федору Бурлаці. 
 «У Максима Тадейовича є вислів 

«Умій дивитися, людино, на людей», — 
каже онук поета. — Це не просто звер-
нення чи застереження, а життєвий стри-
жень Максима Тадейовича. Переважна 
більшість поезій, прозових творів, епіс-
толярної спадщини пройняті любов’ю до 
людини, турботою про неї, зверненням 
до найгуманніших рис та почуттів, жа-
гою творення добра. Павло Тичина дуже 
влучно зауважив, що Максим Рильський 
володів мудрістю життя, ймення якої — 
«людинознавство». Ця книжка — теж 
про людину й для людей». 
 Онук поета додає, що збірка побачи-
ла світ завдяки меценатам З 15 березня 
придбати «Мудрості від Максима Риль-
ського» можна буде в мережі книгарень 
«Є». ■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

«Ймення цій мудрості 
— людинознавство»
У Києві презентовано збірку афоризмів 
і цитат Максима Рильського

■

«Портрет діда, який прикрасив обкладинку «Мудростей», 
є моїм улюбленим», — зізнався онук поета.

❙
❙
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Офіційні результати Всеукраїнського рейтингу 
«Книжка року’2017». R – рейтинг видання: кіль-
кість набраних балів поділена на кількість екс-
пертів номінації.

R

1. Дмитро МУРАВСЬКИЙ. Через війну. Погляд 
волонтера. – К.: Люта справа, 280 с.(п) 58,00

2. Севгіль МУСАЄВА, Алім АЛІЄВ. Мустафа 
Джемілєв. Незламний. – Х.: Віват, 272 с.(п) 53,33

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

41,17

4. Олександр СТРАЖНИЙ. Майдан: події – 
свідчення – менталітет. – К.: Дух і Літера, 
360 с.(п)

23,25

5. Галина ДАЦЮК. Янголи Небесної Чоти. 
– Чернівці: Букрек, 320 с.(п) 22,17

6. 
Катажина КВЯТКОВСЬКА-МОСКАЛЕВИЧ. 
Вбити Дракона. Українські революції. 
– Л.: Видавництво Львівського медіафоруму, 
224 (о)

18,50

7. Олєґ ПАНФІЛОВ. Розмова з «ватником». 
– Тернопіль: Мандрівець, 256 с.(п) 18,17

8. 

Позивний «ВОЛАНД». Вальгала-експрес. 
Історія націоналіста, революціонера, 
добровольця; Позивний «ВИРІЙ». 
Жадання фронту; Позивний «ХОРТ». 
Останні посмішки Іловайська. – К.: 
Орієнтир, 128+160+100 с.(п+о)

16,50

9. Veni, vidi,scripsi: Чому я ніколи звідси 
не поїду; Єлізавета ГОНЧАРОВА. Десь 
поруч війна. – К.: Темпора, 208+ 168 с.(п)

15,83

10. Незалежність очима ТСН. – К.: Основи, 
296 с.(с) 13,42

11. Павел ПАНЫЧ. Оставь надежду, всяк сюда 
входящий. – Х.: Права людини, 280 с.(о) 12,75

12. Максим БУТЧЕНКО. Люди войны. – Х.: 
Фоліо, 256 с.(і) 12,00

13. Ісаак ТРАХТЕНБЕРГ. Бабин Яр. Минуле і 
сьогодення. – К.: Авіцена, 432 с.(п) 11,83

14. Олександр МИМРУК. Олег Сенцов. – Х.: 
Фоліо, 400 с.(п) 11,50

■ Костянтин ДИКАНЬ

Шок, який пережили учасники й 
свідки Революції гідності, породив 
велику кількість книжок, що розбур-
хують чуттєву сферу читача. Та стрес 
минає, емоції заспокоюються й ви-
никає не лише бажання, а й потреба 
раціонального осмислення Майдану, 
як непересічного суспільно-політич-
ного й громадянського явища. Таку 
спробу робить психіатр Олександр 
Стражний у виданні «Майдан. Події 
– свідчення – менталітет» (К.: Дух і 
Літера). «Які саме риси української 
ментальності під час екстремальної 
ситуації виявили себе найбільшою 
мірою, а які – залишилися «незадія-
ними»… Яким чином змінилося сві-
тосприйняття українців після Май-
дану і що може чекати на Україну в 
майбутньому?» — запитує автор.

 О.Стражний подає події за хронологією, при-
чому рівнозначно вважає фактами і реальні дії, 
і чутки-страхи, і принагідні судження як пере-
січних громадян, так і обізнаних із залаштунко-
вим життям політиків. Вислідом спрощення ме-
тодології є ігнорування багатьох латентних явищ 
і процесів, зведення наукового аналізу до рів-
ня побутових суджень, підміна дослідження кон-
статаціями. В підсумку автор отримує хибний ви-
сновок: «Відбулося те, що відповідає українській 
ментальності, — лідери пішли за народом, а не 
народ за лідером». А Майдан потребував лідерс-
тва — одноосібного! В картині світу людей, які 
збиралися на віча, не було місця колективній без-
відповідальності. Потужне «Лідера!» гнало геть 
зі сцени ялових «богатирів». Але вони не йшли 
– ні зі сцени, ні за народом. Навпаки – викорис-
тали і народ, і Революцію гідності. 
 На лихо, О.Стражний поширює шкідливі 

міфи: мовляв, «українці ніко-
ли ні з ким не воювали; вони 
природжені анархісти». На-
справді ж українська коза-
цька нація веде початок від 
найагресивніших народів, які 
під проводом каганів-конун-
гів-князів-гетьманів мечами 
й кров’ю (своєю й чужою) на-
писали історію Європи. Тому 
щонайменше впродовж остан-
ніх чотирьох сот років українці 
прекрасно почувалися в усіх 
арміях світу, незалежно від 
назв етносів, які їх створили, й 
імен володарів, які ними пра-
вили. Не створили лише влас-
них держави і армії.
 Зле говорити про «менталітет Майдану» 
вже на другому тижні його існування, радше – 
про надії, настрої, переконання творців Револю-
ції гідності. І хоч патетичний вислів: «Майдан – 
це архетип українського менталітету, який немов 
висохле русло ріки, знову наповнився вируючим 
повноводним потоком», – ближчий до науково-
го дискурсу, та його дослідницького осмислен-
ня не відбулося.
 За дужками залишилося безліч далеко не 
порожніх питань. Приміром, О.Стражний оцінює 
щоденні потреби революціонерів у понад один 
мільйон, тоді як добровільні внески покривали 
заледве половину, та й то не кожного дня. Хто 
ж і задля чого компенсував різницю – автор не 

аналізує. Неосмислено пара-
докс: чому люди, котрі «вели 
за собою лідерів» і неоднора-
зово давали їм негативну оцін-
ку, не висунули альтернативи зі 
свого середовища? Дивним чи-
ном за майже три місяці про-
тистояння серйозно не трав-
мовано жодного народного 
депутата. Так само не дослід-
жена легкість проникнення в 
середовище радикалів агентів 
«старої» СБУ, через яку вели-
ся переговори Майдану з Яну-
ковичем. Зрештою, це лише 
дрібка запитань, які викликає 
опис Революції гідності.

 Небесна cотня тілами проклала шлях до 
панівних крісел нинішнім владоможцям. Та Ук-
раїна не змінилася: кримінальна олігократія во-
лодарює; тіньова економіка домінує; правили 
донецькі куми і стоматолог – тепер верховодять 
рошенівські «любі друзі». Вкотре українці вигра-
ли битву й програли війну. Конотоп повторюєть-
ся? Чи не погарячкував автор із тезою про зміну 
світосприйняття українців після Майдану?
 * Рецензія на книжку Севгіль Мусаєвої та Алі-
ма Алієва «Мустафа Джемілєв. Незламний»
(Х.: Віват) опублікована в «УМ» від 14.02.2018 ■

 Наприкінці ХІХ століт-
тя Вєрєщагін був твор-
цем живописних трендів у 
російському реалістично-
му малярстві. Фотографію 
щойно винайшли, і вона 
перебувала у статусі тех-
нічної забавки, експона-
ту кунсткамери. Візуаль-
ну реальність продукували 
художники. Вони ексклю-
зивно постачали «прав-
ду війни» аж до іспансько-
го конфлікту 1930-х, коли 
по-справжньому сформува-
лася воєнна журналістика, 
з фотографічною включно. 
Саме тоді постала систем-
на опозиція доти безмеж-
ному пануванню воєнної 
пропаганди, котра залюб-
ки використовувала тала-
новиті твори живописців 
рівня Вєрєщагіна для полі-
тичних маніпуляцій. Жур-
налістські стандарти прого-
лосили безальтернативну 
заборону на постановкову 
зйомку бойових дій.
 Але в Радянському Со-
юзі ця аксіома була поза 
законом. Авжеж, як ка-
зав філософ і знавець фо-
томистецтва Вальтер Бе-
ньямін, «фашизм вполне 
последовательно прихо-

дит к эстетизации по-
литической жизни. Суще-
ственными орудиями этой 
эстетизации стали ре-
тушь и фотомонтаж» 
(див.: Олег Шишкин. Ч/Б. 
– Москва: Новое литератур-
ное обозрение, 2005). Ра-
дянські фотокореспонден-
ти створили пам’ятні, часом 
навіть геніальні знімки Дру-
гої світової, але вони прине-
волені були на роль «про-
пагандистів і агітаторів». 
Щось подібне сталося і з 
Дмитром Муравським.
 До його нової книжки 
«Через війну. Погляд во-
лонтера» (К.: Люта спра-
ва) коротеньке післяслово 
написав знаний фотомай-
стер Віктор Марущенко. 
Він значить: світлини Му-
равського зроблені «тала-
новитим об’єктивом не-
байдужого фотографа».  І 
це справді так. І навіть пос-
тановкові знімки  війни не 
лише мають право на існу-
вання, а й украй необхідні 
для творення патріотичної 
символіки. Якби не одне 
суттєве «але».
 Публікація того скан-
дального фото супроводжу-
валася вказівкою точного 

місця і дати зйомки. Тоб-
то презентоване як доку-
мент. А коли так – зникає 
принципова різниця між 
ним і роботами російських 
«журналістів», нерідко так 
само переконливими. До 
честі Міністерства оборони 
(Д.Муравський тоді очолю-
вав інформаційний центр 
МО у статусі радника на 
громадських засадах), у ві-
домстві одразу збагнули си-
туативну небезпеку і звіль-
нили свого радника. І якби 
фотограф одразу відмежу-
вався від «документаль-
ності» своєї картини – ін-
цидент було би вичерпано.
 Натомість в альбомі 
«Через війну» автор вдаєть-
ся до компромісного форму-
лювання: «У моїй фотогра-
фії немає журналістських 
стандартів». Так, ніби у 
тих стандартах є щось не-
пристойне – типова ра-
дянська фразеологія. Ще 
сумніше стає, коли читаєш 

на авантитулі присвяту ді-
дові, який 1943-го поліг 
під Курськом, «захищаю-
чи нашу Батьківщину». 
Було б уже чесно писати – 
«мою», а не перетворюва-
ти читачів отим «нашу» 
на спільників-симпатиків 
совєччини. До речі, фото-
графи чіткіше бачать на-
пливи радянської тіні на 
сьогодення, ніж навіть лі-
терати. У передньому слові 
до збірки фронтових фо-
тографій «Poo-tee-weet?» 
(К.: Основи, 2015) Катери-
на Сергацькова пише про 
«масштабное постсовет-
ское сражение». А в іншій 
фотокнизі члени харківсь-
кої групи «Шило» розмір-
ковують про «визуальную 
диффузию» і, коментуючи 
власний фотоцикл «АТО», 
клякнуть від здогаду: «По 
обочинам дороги — памят-
ники танкам, самолётам, 
солдатам. Неужели это 
война с прошлым?». Та вже 
маестро Олександр Глядє-
лов у тій же книжці одно-
значно переконаний: «То, 
что мы переживаем сегод-
ня, – это агония Советско-
го Союза» (Подвижный пей-
заж. Искусство Украины 
между революцией и вой-
ной. – К.: Родовід, 2015).
 Звісно, шкода тих, що 
недолікували собі пост-
радянські болячки. Ви-
ходять-бо на люди, як оті 
жіночки радянських офі-
церів, що дефілювали у 
«звільненому» Львові в не-

бачених ними раніше пень-
юарах. У ще одній «воєн-
ній» книжці якраз ходить 
про огидні, як шмарк-
лі, есесерівські звички, і 
прописано на такі випад-
ки профілактичний засіб: 
«Хай живе особиста гігіє-
на!» (Даріо Фертіліо, Олена 
Пономарева. Люди й кібор-
ги. – К.: Пульсари, 2017).
 Хоч-не-хоч, а все це 
пригадується, коли береш 
до рук фотоальбом «Че-
рез війну» – справді добру 
книжку, коли не сприй-
мати її за документальний 
звіт. Ми ж не вважаємо 
Жолдакових «Укрів», По-
ложіїв «Іловайськ» чи Жа-
данів «Інтернат» свідчен-
нями? Але правди в них 
не менше, аніж у суто ре-
портажному відтворен-
ні подій. Може, навіть і 
більше, коли говорити 
про суть, а не деталі. І під 
таким оглядом світлини 
Дмитра Муравського – це 
фотолітература. Талано-
вито-спосережлива, а від-
так і емоцієтворна.
 Ось, приміром, бачимо 
на задвірках сонячного літ-
нього дня розчавлену, ніби 
монстром з «Війни світів», 
автівку — і це виглядає 
жахливіше, ніж у тому ви-
гадливому на спецефекти 
кіні. Або мить гарматно-
го пострілу: в кадрі лише 
фрагмент гаубичної ста-
нини, що на відкаті розди-
рає яскраво-зелену траву, 
клапті якої огортає мертво-
сизий пороховий дим. Вій-
на, не-людський світ.
 Книжка Д.Муравсько го 
про те, що відчуває люди-
на в такому засвіті. Напри-
клад, «лють – абсолютно 
необхідне відчуття на вій-
ні, щоби вижити самому 
та захистити своїх побра-

тимів». Фотограф прагне 
зафіксувати те, що можна 
би назвати «побутом» бою. 
Підпис до одного кадру: 
«Робота кулеметника в за-
мкненому просторі завжди 
супроводжується міні-кон-
тузією та отруєнням поро-
ховими газами». А на само-
му знімку – боєць стріляє з 
важкого ДШК крізь гараж-
не віконце, котре у конт-
ражурі виглядає на отвір 
пекла. Це світлина з цик-
лу «Музика війни». «Спо-
стерігаючи крізь об’єктив 
за роботою артилерії, тан-
ків чи ДШК, внутрішньо 
відбиваєш ритм «Болеро» 
Равеля», – коментує автор. 
А там, де в кадрі пара лі-
таків хижо притискається 
до землі, можна пригадати і 
Вагнерівський «Політ валь-
кірій», як то було у відомо-
му голлівудському блок-
бастері про В’єтнамську 
війну. 
 Фотограф Дмитро Му-
равський виразно тяжіє до 
символіки. Назви таких 
знімків помітно додають 
сфокусованого сприйнят-
тя – шкода, що вони ли-
шилися поза увагою редак-
тора видання. Та на одній 
сторінці, де знято роботу 
представника місії «Еваку-
ація 200», є ремарка: «Для 
себе це фото я назвав «Пе-
ревізник Харон» – і вже ця 
світлина не відпускає тебе, 
кличе навздогін, несподі-
вано пригадується потім, 
згодом і згодом.
 Інший воєнний фото-
граф, Єфрем Лукацький, 
якось висловився: «Від поба-
ченого я втратив різкість 
у своєму мозку, все поплив-
ло…» (Главком, 02.09.2016). 
Щось подібне відчуваєш, пе-
реглядаючи книжку Дмит-
ра Муравського. ■

ЛАВРЕАТ

«Побут» бою:
документ чи белетристика?

■Костянтин РОДИК

Півтора року тому навколо імені «Дмитро Муравський» 
спалахнув яскравий шкандаль. Відомі воєнні фотографи 
звинуватили його у фальсифікації: мовляв, знімок з Ши-
рокиного, де двоє бійців тягнуть пораненого, а за їхніми 
спинами вибухає міна, – театральна вистава. Фотокори 
свідчили: жоден об’єктив не здатен водночас зафіксу-
вати стільки різнорідних деталей; військові казали, що 
в момент такого вибуху в радіусі знімку не лишилося б 
живих, з фотографом включно. Але ж картинка вийшла 
справді красива – наскільки таке означення взагалі до-
тичне воєнної тематики. Власне, не картинка, а справж-
ня батальна картина, що її цілком можна зіставляти з 
багатьма фотосимволами Другої світової чи, приміром, 
з полотнами туркестанського циклу художника Васілія 
Вєрєщагіна. Й отут виникають концептуальні проблеми.

РЕПЛІКА

Хата з краю Майдану
Комірчина констатацій

■

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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Гливами єдиними
 Так, iз глив можна приготу-
вати і смачний сніданок, і роз-
кішний обід, і легку вечерю. 
На ранок, приміром, до скибки 
хрумкого хліба дуже пасувати-
ме паштет iз глив та нуту, до 
того ж — із волоськими горіш-
ками. Ще трохи овочів і зовсім 
трохи зелені — і налаштування 
на день буде чудовим!
 Отож на склянку нуту пот-
рібно 200 г глив, цибулина, 
жменя волоських горіхів, по-
ловина чайної ложки провансь-
ких трав (якщо любите, дода-
вайте інші спеції, нут їх лю-
бить, як, утім, і гриби), чай-
на ложка бальзамічного оцту, 
дві столові ложки соняшнико-
вої олії (для обсмаження гри-
бів і цибулі), чайна ложка олії 
(будь-якої, добре підходить 
оливкова), чайна ложка цук-
ру, перець (який виберете), пу-
чок кінзи і сіль. 
 Нут замочити на ніч, воду 
злити і відварити до готов-
ності. Цибулю почистити, 
порізати на кубики й обсма-
жити на олії, додаючи цукор. 
Гливи почистити, помити, под-
рібнити й обсмажити. Горіхи 
трохи підсушити і подрібни-
ти. Подрібнити у блендері нут, 
горіхи, обсмажені гливи і ци-
булю. Додати сіль, оцет, про-
ванські трави, оливкову олію. 
Кінзу помити, подрібнити і та-
кож покласти в блендер (якщо 
є — ще й зі шматочком чілі). 
Усе подрібнити ще раз до пот-
рібної консистенції і намазу-
вати канапки. 
 А на обід приготувати пече-
ню з глив і яблук — це приєм-
на кулінарна творчість. 
 На півкілограма глив тре-
ба буде три яблука з кислин-
кою, 2 столові ложки борош-
на, 4 столові ложки оливкової 

олії, склянка грибного бульйо-
ну чи води, 200 мл знежире-
ної сметани (можна і без неї), 
пучок кіндзи, сіль і перець за 
смаком.
 Гливи помити, почистити і 
порізати великими шматочка-
ми. Покласти в киплячу підсо-
лену воду і варити 10 хвилин. 
Після чого злити через друш-
ляк, при цьому залишити 
склянку грибного бульйону.
 На пательні розігріти олію, 
викласти  шматочки грибів та 
обсмажити, час від часу по-
мішуючи. Яблука почисти-
ти, порізати на кубики і дода-
ти до грибів. Теплий грибний 
бульйон з’єднати з борошном, 
добре перемішати, щоб не ут-
ворилися грудочки, і влити до 
грибів і яблук. Посолити, по-
перчити, додати, якщо хочете, 
сметану, подрібнену кінзу і по-
тушкувати ще 5 хвилин.
 Ще салат із овочів чи каша 
з перлової, гречаної, рисової 
крупи або ж вермішель — і 
обід, ніби з ресторану. 

У різний час доби
 Або вечеря — що кому до 
вподоби. Смачно провести 
вечір допоможе печеня з глив і 
картоплі. 
 На півкілограма картоплі 
потрібно 300 г глив, цибулина, 
склянка грибного бульйону, 2 
столові ложки томатної пасти, 
3 столові ложки олії, 3 зубці 
часнику, сіль, перець, зелень 
за смаком. 
 Гливи помити і порізати 
смужечками, цибулю — ку-
биками, картоплю — тонки-
ми брусочками. Обсмажити 
на олії цибулю до золотисто-
го кольору, додати гриби і ще 
смажити 15 хвилин. Додати 
томатну пасту, посолити і по-
перчити, тушкувати все разом 

5 хвилин. 
 Окремо обсмажити картоп-
лю і додати до грибів. Тушку-
вати все разом 5-10 хвилин, 
наприкінці додати подрібне-
ну зелень. 
 Окремої ваги і похвали за-
слуговують гливи з мідіями 
— для особливих випадків. І в 
піст бувають такі. 
 На півкілограма глив візь-
міть 250 г мідій, 700 г кар-
топлі, цибулину, 5 столових ло-
жок оливкової олії, три столові 
ложки борошна, чайну ложку 
суміші перців, сіль за смаком. 
Основні інгредієнти почисти-
ти, порізати на частинки (гли-
ви), брусочки (картоплю), ку-
бики (цибулю) і обсмажити на 
олії кожен інгредієнт окремо.
 На сухій сковороді обсма-
жити борошно і розвести з 4 
ложками води, щоб не було 
грудочок. У приготовлений 
соус покласти гриби з цибулею, 
викласти їх у горщики для за-
пікання. Зверху викласти при-
готовлені мідії, посолити і по-
сипати сумішшю мелених пер-
ців. Запікати при температурі 
180 градусів 20-25 хвилин. 

Печіть печериці!
 У піст руки доберуться і до 
печериць, і, швидше за все, — 
на початку посту, щоб потім  
постійно повертатися до цих 
смачних грибочків. 
 Із ними паштети — ней-
мовірні: ніжні, запашні й по-
живні. І готуються буквально 
за хвилини. 
 На півкілограма печериць 
потрібно буде: морквина, ци-
булина, 3—5 столових ложок 
оливкової олії, сіль, перець, 
інші спеції за смаком.
 Почистити гриби, цибулю і 
моркву. Гриби і цибулю подріб-
нити, моркву потерти на грубій 
тертці. На розігріту сковороду 
викласти порізані інгредієнти, 
накрити кришкою і тушкувати 
5 хвилин. 
 Додати всі спеції, ще трош-
ки потушкувати і залишити, 
щоб гриби прохололи. Далі  
подрібнюємо в блендері (хто 
хоче, може додати ще жменю 

м’якого сиру, спецій, зелені). І 
все, новий паштет готовий!
 Грибні супчики — це те, 
що не приїдається. З печери-
цями — це літо в банячку. 
 На 300 г печериць візьміть 
літр води, невелику цибулин-
ку, 2 зубці часнику, столову 
ложку будь-якої олії, чайну 
ложку соєвого соусу, шмато-
чок імбиру, кілька стебел зе-
леної цибулі, перець і сіль за 
смаком. 
 Гриби помити і порізати 

смужками. Олію розігріти в 
сотейнику і викласти в неї под-
рібнені імбир, цибулинку та 
часник. Смажити хвилини 2. 
Потім викласти гриби і смажи-
ти ще 3 хвилини. Влити воду і 
перемішати. Через 5 хвилин 
додати перець, соєвий соус і 
сіль, варити ще 15 хвилин. По-
давати з подрібненою зеленою 
цибулею. 
 Отакі літні лісові варіації 
можливі в піст на вашому столі. 
 Смачного! ■

РЕЦЕПТИ

З печериць і гливи — 
страви особливі!
Готуємо пiснi страви

■Тетяна ЗІНЧЕНКО

Почався піст, і для того, щоб нагодувати родину, треба дума-
ти, чим вдало замінити скоромні продукти. Чудовий варіант 
— гриби. Сушені, заморожені, мариновані, свіжі — це щора-
зу нові смаки, велика різноманітність нових страв. Зрештою, 
гриби — улюбленці на столах не лише в піст. Зараз доцільно 
звернути увагу на гливи і печериці — страви з ними готуються 
швидко, вони смачні, поживні та корисні. 
Жінки знають, що гриби — малокалорійний продукт, який 
практично ніяк не позначиться на фігурі. Щодо користі грибів, 
то про неї знають не лише жінки, і вона колосальна! Гриби 
— це рослинний білок, а також жири, вуглеводи, і мінерали. 
Але найголовніше полягає в тому, що гриби чудово втамову-
ють голод. Вони ситні, голод відступає надійно і надовго. 
Завдяки вітамінам D, В, С, А, Е, гриби, як стверджують фахів-
ці, здатні замінити собою м’ясо. А через високий вміст вітамі-
ну РР вони краще розщеплюють жири, і це сприяє схудненню. 
До того ж читаємо, що гриби містять кальцій, калій, йод, за-
лізо, тіамін, біотин і ще багато корисних «фішок», приміром 
клітковину. Але наразі наше завдання — зрозуміти, як їх при-
готувати так, щоб за вуха не відірвати, бо, як бачимо, гриби 
варті таких похвал. 

Грибні смаколики.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Пісна випічка може бути 
такою смачною, що аж співа-
ти хочеться. Правда, у піст це 
не вітається, тому можна прос-
то посидіти за гарячим чаєм і 
запашною випічкою в родин-
ному колі, з друзями чи прос-
то з гарними людьми, усе-таки 
ще досить холодно і, як не кру-
ти, хочеться зігріваючого чаю 
і чогось до чаю. 
 Мені не дає спокою ось цей 
пісний гарбузовий рулет iз ма-
ком від лучанки Олени Рома-

ненко — до того він звабливий 
і рум’яний, неначе в ньому вся 
мені знайома здоба умістила-
ся. Але не повірите — він піс-
ний!
 Потрібно натерти півлітра 
гарбуза (у магазинах, у погре-
бах і у бабусь на базарах вони 
ще й досі є, і це дуже добре) і 
поставити варити півгодини, 
до розварювання. Після чого  
влити 12 ложок олії, додати 
12 ложок цукру, перемішати, 
дати охолонути. Як буде кім-
натної температури, додати 50 
г дріжджів, 1 кг борошна, за-

місити добре і поставити схо-
дити. Зробити на ваш вибір 
рулетики з начинками (кори-
ця, горіхи, мак — о так, це чу-
довий варіант). Випікати при 
температурі 160 градусів 30-
40 хвилин (до зарум’янення).
 Чернівчанка Сніжана Гу-
менюк пропонує смачний ка-
вовий кексик — також пухкий 
апетитний смаколик. 
 Потрібно буде: 4 столові 
ложки какао, 1,5 склянки бо-
рошна, 1,5 столової ложки по-
рошку для печива, 170 г цук-
ру, 0,5 чайної ложки солі, 6 

столових ложок олії, склянка 
холодної кави (можна додати 
ще шоколад, горіхи, чорнос-
лив, родзинки), пудру для по-
сипки.
 Усі інгредієнти зміша-
ти. Вилити у форму, змащену 
олією, і випікати при темпера-
турі 180 градусів півгодини. 
Просто, красиво і дуже смач-
но!
 Все може бути смачним, і 
навіть піст. Хоча це — далеко 
не основне покликання посту, 
головна їжа під час якого — 
духовна. ■

ВИПІЧКА

Пісне чаювання — як пісня
Гарбузовий рулет iз маком від лучанки Олени Романенко

■

Дивишся — і хочеться.
Фото з власного архіву господині.

❙
❙
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«Дякую всім хлопцям за ту роботу, яку ми разом провели. Було дуже 

приємно працювати з таким дружнім колективом. Ми виконали завдання 
зі здобуття перемог у двох поєдинках. Сподіваємося на подальше 

підсилення команди. Федерація постійно над цим працює». 

Євген Мурзін
головний тренер чоловічої збірної 
України з баскетболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Часи, коли чемпіонською короною в 
нашому чоловічому гандболі безрозділь-
но володарював «ЗТР», залишилися в 
минулому. Після того як на національ-
ну орбіту під відомим «брендом» вийш-
ла чоловіча команда запорізького «Мото-
ру», розстановка сил у вітчизняному ган-
дболі змінилася кардинальним чином. 
Переможцями п’яти попередніх ЧУ нез-
мінно виходили «мотористи», в активі ж 
«ЗТР» — найтитулованішого чоловічого 
клубу країни — продовжує залишатися 
14 чемпіонських титулів, останній з яких 
команда здобула в 2011 році.
 Нині «Запоріжтрансформатор» пе-
реживає процес омолодження, потен-
ціалу котрого вистачає лише для того, 
аби на внутрішній арені конкурувати за 
віце-чемпіонський титул. У нинішньо-
му сезоні пробував свої сили «ЗТР» у єв-
рокубках, щоправда, далі попереднього 
раунду Кубка ЄГФ — другого за силою 
клубного турніру Старого світу — не 
пройшов, поступившись за сумою двох 
матчів швейцарському «Люцерну». Од-
нак, прагнучи зростання, керівництво 
ГК «ЗТР» другий сезон поспіль органі-
зувало для своєї команди участь в іншо-

му міжнародному турнірі, де змагальна 
сітка не обмежується лише матчами «на 
виліт». 
 Минулого «уїк-енду» для ганд-
болістів «ЗТР» завершився груповий 
етап Балтійської ліги, де команда Ві-
талія Ната посіла у своїй «пульці» третє 
місце й, за регламентом змагань, зіграє 
в 1/4 фіналу турніру з другим колекти-
вом із паралельного секстету. У минуло-
му сезоні запоріжці дісталися головного 
матчу «балтійського» турніру, де, ослаб-
лені кадровими втратами, поступилися 
чемпіону Фінляндії — «Ріхіман Кокс». 
Тоді у фазу «плей-оф» «ЗТР» увійшов у 
статусі переможця своєї групи. 
 Боровся за верхні рубежі свого сек-

стету український віце-чемпіон i цього 
разу, проте у заключному матчі групо-
вого раунду, де, власне, й розігрував-
ся титул першої команди «пульки», 
«ЗТР» поступився естонській «Пиль-
ві» (22:24), яка, в підсумку, й виграла 
групу.
 Щодо міжнародних потуг найсиль-
нішої чоловічої команди України, то 
на зимово-весняному рубежі «Мотор» 
веде активну боротьбу за місце в 1/8 фі-
налу Ліги чемпіонів-2017/2018 з дансь-
ким «Скьєрном». У першому поєдинку 
«перехідного» «плей-оф», у якому, на-
гадаємо, зустрічаються по дві найкра-
щі команди з нижчих за рейтингом «лі-
гочемпіонських» груп «С» та «D», ук-
раїнський чемпіон вдома, у Харкові, 
здобув непросту перемогу в два м’ячі — 
32:30. Хоча, здавалося, виграти в чем-
піона Данії підопічні молодого польсь-

кого наставника Патріка Ромбела ма-
ють iз більшою перевагою. Перша час-
тина харківського двобою завершилася 
з рахунком 19:14, а далі, як уже трап-
лялося в матчах поточної ЛЧ, у грі «мо-
тористів», кольори котрих, зауважимо, 
захищають гандболісти з України, Бі-
лорусі, Литви, Росії та Польщі, став-
ся короткочасний збій, який і дозво-
лив супернику дещо скоротити «ганди-
кап» перед матчем-відповіддю. Утім, 
як відзначає капітан «Мотору» Сергій 
Шельменко, нічого страшного не ста-
лося. Потрібно без паніки проаналізу-
вати гру й спокійно готуватися до мат-
чу-відповіді. «Ми зіграли лише перший 
тайм. Ми ще нічого не виграли й не про-
грали. Будемо готуватися й намагати-
мемося зіграти краще в другому матчі», 
— наголосив наставник запорізької ко-
манди Ромбел. ■ 

Григорій ХАТА

 На чемпіонат світу чолові-
ча збірна України їздила лише 
одного разу, коли після сенса-
ційного виступу на ЧЄ-2013 
отримала пряму перепустку на   
«мундіаль» 2014 року, котрий 
проходив в Іспанії.
 Новий регламент відбору на 
ЧС не передбачає такого роду 
преференцій для кращих ко-
лективів Євробаскету. Відне-
давна путівки на «мундіаль» 
на континентальних форумах 
не розігруються. Загалом, ав-
томатичне право на участь у 
наступному чемпіонаті світу 
отримала лише одна команда 
— збірна Китаю, котра на ЧС-
2019 виступатиме у статусі гос-
подаря.
 У боротьбі за глядача, задля 
підвищення інтересу до баскет-
болу — а бувало так, що окремі 
збірні роками не проводили 
перед своїми уболівальниками 
офіційні матчі, — Міжнародна 
федерація баскетболу (ФІБА) в 
2015 році вирішила організу-
вати, майже  як у футболі, пов-
ноцінні регіональні кваліфіка-
ції на «мундіаль» — iз домаш-
німи та гостьовими поєдинка-
ми. 
 Від Європи участь у плане-
тарному відборі бере 32 кра-
щі за рейтингом збірні, котрі 
перед стартом турніру розді-
лили на вісім квартетів. Утім 
виграш своєї «пульки» аж ніяк 
не гарантує найсильнішій ко-
манді квартету потраплян-
ня на планетарний форум, ос-
кільки для цього потрібно опи-
нитися в числі трьох кращих 
колективів кожного з секс-
тетів, що утворяться на друго-
му етапі кваліфікації шляхом 
злиття з представниками виз-
наченої під час жеребкування 
перехресної «четвірки». Вод-

ночас безслідно доробок пер-
шого раунду відбору нікуди не 
зникне й результати поєдинків 
між трьома кращими збірни-
ми квартету будуть зараховані 
до протоколу наступної квалі-
файн-стадії.
 Для збірної України перша 
частина відбору на ЧС-2019 
складається вельми непога-
но. Під час другого кваліфіка-
ційного «вікна» «синьо-жов-
ті» відсвяткували подвійний 
успіх. Перегравши в гостях 
Латвію, а вдома — Швецію, та 
скориставшись несподіваними 
осічками головних фаворитів 
«пульки» — команди Туреч-
чини — в матчах з тими ж су-
перниками, підопічні Мурзіна 
одноосібно очолили групу В.
 Регламентовані ФІБА дев’я-
тиденні паузи в національних 
чемпіонатах зробили можли-
вим приїзд до табору збірної 
України практично всіх най-
сильніших вітчизняних вико-
навців. Разом з В’ячеславом 
Кравцовим та Сергієм Глади-
рем на матчі проти Латвії та 
Швеції прибув і натуралізо-
ваний американець Пух Дже-
тер, появі котрого в українсь-
кому баскетболі слід завдячу-
вати колишньому наставнику 
«синьо-жовтих» — американ-
цю Майку Фрателло. За вели-

ким рахунком, саме успішна 
гра Джетера й дозволила ук-
раїнській збірній днями від-
святкувати подвійний успіх у 
відборі на ЧС-2019.
 Євген Мурзін визнав, що по-
ява Пуха, як і іншого новачка 
— Володимира Геруна, котрий 
виступає за другу команду іме-
нитої каталонської «Барсело-
ни», додала збірній нової енер-
гії. «Дякую всім хлопцям за ту 
роботу, яку ми разом провели. 
Було дуже приємно працювати 
з таким дружнім колективом. 
Ми виконали завдання зі здо-
буття перемог у двох поєдин-
ках. Сподіваємося на подаль-
ше підсилення команди. Фе-
дерація постійно над цим пра-
цює», — наголосив очільник 
української збірної.

 А бажання Мурзіна мати 
у своєму розпорядженні всіх 
можливих зірок українського 
баскетболу зрозуміле. На на-
ступному етапі планетарної 
кваліфікації на тріо з кварте-
ту В чекатимуть найсильніші 
представники групи А, де се-

ред лідерів перебувають чинні 
чемпіони Європи — словенці 
та тріумфатори ЧЄ-2009, 2011, 
2015 — іспанці. Як видно, здо-
бути одну з трьох перепусток 
від секстету на «мундіаль» на-
шим баскетболістам буде вель-
ми непросто. ■

БАСКЕТБОЛ

Пух і його команда
Скориставшись подвійною осічкою фаворита, 
чоловіча збірна України вийшла в лідери 
свого квартету у відборі на ЧС-2019

■

ТАБЛО

 Чемпіонат світу-2019. Кваліфі-
кація. Група В. Латвія — Україна 
— 68:82 (Блумс (24) — Кравцов (22); 
Джетер (20). Швеція — Туреччина — 
59:58. Україна — Швеція — 77:66 
(Зайцев (13); Гладир (11), Джетер (11) 
— Массамба (13)). Латвія — Туреч-
чина — 79:70.
 Турнірне становище: Україна 
— 3 перемоги/1 поразка, Туреччина, 
Латвія — 2/2, Швеція — 1/3.

■

Центровий збірної України В’ячеслав Кравцов максимально корисно 
зіграв під кошиком у нещодавніх матчах планетарного відбору 
проти Латвії та Швеції.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
❙

ГАНДБОЛ

Різними стежками
Запорізький «Мотор» зробив перший крок до 1/8 
фіналу чоловічої Ліги чемпіонів, а «ЗТР» гратиме 
в «плей-оф» Балтійської ліги

■

У першій частині двораундового протистояння з данським «Скьєрном» «Мотор» 
здобув перемогу в два м’ячі.
Фото з сайта handball.motorsich.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Перехідний «плей-оф». 
Перший матч. «Мотор» (Україна) — «Скьєрн» 
(Данія) — 32:30 (Козакевич (8) — Олссон (9)).

* * *
 Балтійська ліга. Група В. «Пилва» (Ес-
тонія) — «ЗТР» (Україна) — 24:22.
 Підсумкове становище: «Пилва», «СКА-
Мінськ» — 16, «ЗТР» — 14, «Гранітас» — 7, 
«Целтнієкс» — 5, «Таллінн» — 2.

■
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Тарас Ткаченко: «Виїжджати» на 
одному фільмі все життя не зможу
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 На тлi нинiшнього пiдвищення 
пенсiї скоро пенсiонери отримува-
тимуть пенсiю у виглядi пiгулок, якi 
треба розсмоктувати.

* * *
 Чоловiк приводить козла на 
виставку собак.
 — Зареєструйте нас, будь лас-
ка.
 — Так це ж козел.
 — Бороду бачите? Це різенш-
науцер.
 — А роги?
 — А от в особисте життя моєї 
собаки попрошу не втручатися.

* * *
 У басейні тренується жіноча 

збірна з плавання. На трибуні си-
дить бабуся років 65 і голосно ко-
ментує:
 — Техніка не та, швидкості не-
має.
 Тренер запитує, звідки у неї такі 
пізнання, чи не бажає вона показа-
ти, як треба пливти. Бабуся швид-
ко перевдягається, стрибає у воду 
і легко, на одному диханні, долає 
водну доріжку туди й назад.
 Тренер у шоці:
 — Ви що, виступали за нашу 
збірну? Хто ваш тренер?
 — Та який там тренер, синку? 
Я 30 років пропрацювала вуличною 
повією у Венеції.

По горизонталі:
 1. Траєкторія, якою Місяць та 
інші космчні об’єкти літають навколо 
Землі. 5. Відомий психоаналітик, со-
ратник Зігмунда Фрейда. 7. Найви-
ще досягнення в спорті. 8. Найтонша 
п’ята стихія в античній і середньовіч-
ній натурфілософії, фізиці та алхімії. 
10. Перше слово у назві японської 
релігійної секти, яка здійснила в 
1995 році газову атаку в токійському 
метро. 12. Десять літрів. 14. Назва 
туркменського міста Турсунзаде до 
1978 року. 15. Шанобливе звертання 
до старшого чоловіка на Сході. 17. 
Шахова фігура. 20. Давньоримська 
матрона, онука імператора Августа і 
дружина Германіка, яка супроводжу-
вала чоловіка у військових походах. 
22. Національність Іслама Карімова. 
24. Попередник плуга. 25. Геомет-
ричне тіло у вигляді бублика. 27. На-
стінний світильник. 30. «Смугастий 
...», відома радянська комедія. 31. 
Японський солом’яний мат для під-
логи. 32. Американський драматург, 
автор п’єси «Пігмаліон». 33. Пере-
носне житло чукчів та деяких інших 
народів Сибіру. 
По вертикалі:
 1. Ім’я легендарного очільника 
руху опришків. 2. Місце, де можна 
перейти річку. 3. Залізні прути, що 
застосовуються для посилення міц-
ності залізобетонних конструкцій. 
4. Таран у вигляді тризуба чи голо-
ви якої-небудь тварини на носовій 
частині давньоримського військо-

вого судна. 5. Один із учнів Хрис-
та, який його зрадив. 6. Шум, гамір, 
гучні розмови. 9. Ім’я американсь-
кого письменника-фантаста, автора 
антиутопії «451 градус по Фаренгей-
ту» та циклу оповідань «Марсіанські 
хроніки». 11. Вітер величезної руй-
нівної сили. 13. Орган чуття, який 
сприймає інформацію. 16. Підзем-
не джерело, що б’є фонтаном. 18. 
Індійське місто, в якому розташо-
ваний Тадж Махал. 19. Екс-лідер 
партії лейбористів, прем’єр-міністр 
Великобританії у 1997-2007 роках. 
21. Найбільший за територією штат 
США. 23. Відокремлена суспільна 
група, характерна для Індії. 26. Річ-
ка в Німеччині. 27. Династія амери-
канських президентів, коли країну 
пощастило очолювати батьку і сину. 
28. Команда нацьковування собаки 
на дичину. 29. Річка на Алтаї, одна 
з двох рік, які злилися в Об.

Кросворд №23 
від 27 лютого

ПРИКОЛИ■
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дощ

сніг
Південь -6…-11

 -3…-8

Аліса КВАЧ

 Ми звикли, що жертвами до-
машнього насилля частіше за все 
стають жінки. Яким же було зди-
вування поліцейських округу Вен-
тура, які, прибувши на виклик, за-
стали в будинку побитого чолові-
ка й агресивно збуджену жін-
ку. Ще більшим був шок, коли 
вони впізнали власницю будинку 
— нею виявилася 56-річна Гізер 
Локлір, шестиразова номінантка 
на премію «Золотий глобус» і зір-
ка популярних у 80—90-х серіалів 
«Династія» та «Район Мелроуз». 
Ті, хто пам’ятає Аманду Вудворд із 
«Району Мелроуз», тиху мініатюр-
ну блондинку, можуть уявити собі 
відчуття поліцейських, які стали 
свідками цієї картини. 
 Усі спроби копів заспокоїти ак-
трису виявилися марними. Більше 
того, Локлір і на них накинулася з 
кулаками, тож правоохоронцям не 
лишилося нічого іншого, як зала-
мати їй руки і доправити до лікар-
ні, аби медики оцінили психічний 
стан зірки. Пізніше Гізер забрали 
до в’язниці і випустили під заста-
ву в розмірі 20 тисяч доларів. А за 
два тижні зірка постане перед су-
дом, який і вирішить її долю.
 Проблеми з законом у Гізер 

Локлір виникають не вперше. У ве-
ресні 2008 року її заарештували за 
те, що вона сіла за кермо в неадек-
ватному стані. Пізніше з’ясувалося, 
що причиною стали пігулки, які ак-
триса почала регулярно вжива-
ти для лікування від депресії. 
Тоді ж у неї був нервовий 
зрив, який ледь не призвів 
до самогубства. Вдруге на 
межі життя і смерті актриса 
опинилася у 2012-му, коли 
її знайшли непритомною 
після того, як вона ви-
пила ліки, а після цьо-
го напилася. Також ос-
таннім часом у пресі 
регулярно з’являється 
інформація, що Гізер 
Локлір лікується від 
алкогольної та нарко-
тичної залежності.
 Схоже, що цьо-
го разу треба брати-
ся за себе серйозно. 
Хоча б для того, щоб 
її донька Ава, якій 
виповнився 21 рік, не 
червоніла за маму, 
або заради своїх 
фанів, які досі люб-
лять маленьку без-
захисну Аманду 
Вудворд. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Житель Москви Олексій Радченко по-
дав до суду на департамент транспорту 
мерії через те, що на його вулиці зникла 

пішохідна «зебра». Пройшовши іншими 
вулицями міста, він виявив іще кілька пе-
рехресть, де пішохідні переходи несподі-
вано з’являлися і так само несподівано 
зникали. Причому без жодних пояснень 

і попередження. Таку тенденцію Радчен-
ко назвав «геноцидом пішоходів» і поп-
росив суд розібратися з цим.
 З’ясувалося, що переходи-примари 
були частиною проекту «Моя вулиця». 
Проте деякі з них викликали затори, і 
тоді мерія приймала рішення їх прибра-
ти з дороги. Але люди, які вже звикали 
переходити дорогу в цьому місці, впер-
то лізли під колеса, провокуючи ДТП. 
Саме цей факт і викликав обурення Рад-
ченка. 
 Водночас московські автомобілісти 
називають те, що відбувається, «геноци-
дом водіїв». Позиція суду та самої мерії 
з цього питання поки що не озвучена. ■

БУВАЄ

Геноцид на геноциді
Росіянин поскаржився на комунальників через 
«зникаючі» «зебри»

■

ОТАКОЇ!

От тобі й Аманда! 
Зірку серіалів «Династія» та «Район 
Мелроуз» заарештували за домашнє насилля

■

1 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, снiг, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вi-
тер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -11...-13, 
удень -6...-8.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -20...-22, удень -10...-12. Яремче: 
вночi -17...-19, удень -8...-10. Мiжгiр’я: вночi -18...-20, 
удень -5...-7. Рахiв: -13...-15, удень -5...-7.

27 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 23 см, Стрий — 22 см, Славське — 19 см, Плай — 
65 см, Мiжгiр’я — 7 см, Рахiв — 3 см, Долина — 30 см, 
Івано-Франкiвськ — 17 см, Яремче — 29 см, Коломия 
— 24 см, Пожежевська — 80 см.

Гізер Локлір.❙

Після «Гнізда горлиці» 
режисер знімає серіали, 
працює над детективом 
і має намір повернутися 
до жанру жіночої драми
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