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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,315 грн 

1 € = 30,515 грн

1 рос. руб. = 0,419 грн

Сергій Шахов: Країні більше 
потрібен антикорупційний Кабмін, 

ніж Антикорупційний суд 
Режисер нового фільму «Данило Галицький» 

— про важливість історичної достовірності і 

можливості знімати без коштів Держкіно

Народний депутат України — про контроль влади за 

фінансовими потоками та хто і як може повернути 

вітчизняних заробітчан додому

стор. 6» стор. 12»

Передплатити "Україну молоду" на друге півріччя можна до 23 червня включно стор. 7

стор. 15»

Нокаутувавши суперника 

з Таїланду, Артем Далакян 

захистив чемпіонський 

титул за версією WBA в 

найлегшій вазі

Час збирати пояси

Хвиля акцій з вимогами звільнити політв’язнів з російських тюрем прокотилася всім світом і цими вихідними знову повернулася до Києва.

Фото з сайта radiosvoboda.org.
❙
❙

Тарас Химич: Україна —
держава, яку 

боялись і поважали

Червона картка для 
Кремля
Дедалі гучніше лунають вимоги звільнити всіх полонених 
на підконтрольних Росії територіях і незаконно 
засуджених українців. Учора з’явилася неофіційна 
інформація про можливий обмін Олега Сенцова стор. 2»
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«...Ниці заяви Москалькової про те, що Сенцов ще й набрав кілограми, 
бо йому якісь пігулки дають, глюкозу дають, виглядають як гебельсівщина 
і сталінська енкавеесна практика найгіршого ґатунку. Пекло пекельне».

Ірина Геращенко
народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина ЛУГОВА

 Упродовж вихідних бойовики 47 
разів порушували режим припинення 
вогню. Такі цифри називають у прес-
центрі Об’єднаних сил. Загалом ситу-
ація була стабільною. Сторони застосо-
вували переважно стрілецьку зброю. 
 У штабі зазначають, що російсько-
окупаційні війська активізувалися 
саме в темний період доби. За останні-
ми зведеннями, 17 червня на Лугансь-
кому напрямку близько 19-ї години та 
опівночі окупанти відкрили вогонь iз 
мінометів по наших позиціях у районі 
населених пунктів Кримське і Ново-
тошківське. Один захисник Кримсько-
го під час обстрілу отримав поранення, 
напередодні постраждали ще двоє ук-
раїнських військових.
 Заборонену Мінськими домовле-
ностями зброю противник застосу-
вав на Донецькому напрямку, в райо-
нах населених пунктів Піски та Ста-
рогнатівка, що під Волновахою. На 
Маріупольському напрямку тривали 
бойові дії із застосуванням стрілецької 
зброї в районах населених пунктів Пи-
щевик, Гнутове, Водяне, Широкине.
 Українські військові дали адек-
ватну відповідь. За даними розвідки,  
5 окупантів отримали поранення.

 На жаль, є поранені й серед мир-
ного населення. 16 червня внаслі-
док ворожого обстрілу постраждала 
49-річна мешканка селища Півден-
не під Торецьком. Її госпіталізували 
з осколковими пораненнями груд-
ної клітки та стегна. Поліція відкри-
ла кримінальне провадження за фак-
том теракту.
 Крім того, 16 червня незаконні 
зброй ні формування припинили про-
пуск громадян через лінію зіткнення в 
межах дорожнього коридору «Горлів-
ка—Бахмут» нібито через проведення 
ремонтних робіт. У зв’язку з цим iз 16 
по 17 червня тимчасово призупинив 
роботу КПВВ «Майорське». За дани-
ми Держприкордонслужби, 18 червня 
контрольно-пропускний пункт відно-
вив роботу і наразі працює в штатно-
му режимі. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Питання незаконно за-
судженого в Росії українсь-
кого режисера Олега Сенцо-
ва може бути вирішене вже 
18 червня, про це в своє-
му Telegram-каналі повідо-
мив російський журналіст 
Олексій Венедиктов. «Сьо-
годні (можливо) буде вирі-
шуватися історія з Сенцо-
вим і обміном», — написав 
учора.
 У той же час на своїй 
сторінці в Facebook відома 
правозахисниця Марія То-
мак висловила надію, що 
«злита» Венедиктовим ін-
формація не зашкодить пе-
реговорному процесу.
 «Главред «Ехо Москви» 
Венедиктов пише у своєму 
телеграм-каналі, що сьо-
годні, можливо, вирішува-
тиметься доля обміну, — 
так відреагувала на цю ін-
формацію на своїй сторінці 
у Facebook відома правоза-
хисниця Марія Томак. — 
«Ехо Москви» типу лібе-
ральне медіа, але Венедик-
тов завжди хизується свої-
ми зв’язками і джерелами в 
Кремлі. Сподіваюся тільки, 
що цей «злив», від кого б він 
не надходив, не зашкодить 
процесу».
 Тим часом напередод-
ні у Києві правозахисники 
і сім’ї полонених українсь-
ких військовослужбовців, 
аби привернути увагу ук-
раїнської влади, міжна-
родних організацій (ОБСЄ, 
Ради Європи) до проблеми 
захисників України, які 
опинились у полоні або є 
заручниками угруповань 
«ЛДНР», — провели на май-
дані Незалежності акцію 
«Червона картка для Путі-
на» (#RedCard4Putin).

 Про початок цієї гло-
бальної кампанії було ого-
лошено ще 13 червня, аби 
під час чемпіонату світу з 
футболу, що проходить у 
РФ, тиснути на російську 
владу з вимогою звільнен-
ня всіх українських бран-
ців.
 Організатори акції за-
значили: «Зв’язок із наши-
ми в’язнями в oкупованих 
Донецьку і Луганську від-
сутній, тамтешня «влада» 
утримує їх у жахливих умо-
вах, що не відповідає вимо-
гам Женевської конвенції 
щодо утримання військо-
вополонених, хоча фактич-
но наші хлопці є військо-
вополоненими, а не заруч-
никами». Учасники акції 
констатували, що перегово-
ри щодо звільнення або об-
міну полонених проходять 
дуже складно, і це визна-
ють представники України 
на переговорах у Мінську.
 Точну загальну цифру 
українських бранців, як 
військових, так і політич-
них, наразі назвати важко, 
але це десятки людей. Ста-
ном на 12 червня 2018 року 
СБУ було зібрано докумен-
тальні свідчення майже 500 

українських громадян — 
колишніх заручників в ОР-
ДЛО —про конкретні фак-
ти фізичних катувань і пси-
хологічних знущань під час 
перебування у полоні.
 Найгучнішою є справа 
політв’язня Олега Сенцо-
ва, котрого заарештували 
ще 2014 року в анексовано-
му Сімферополі за сфабри-
кованим звинуваченням. 
Після оголошення вироку 
етапом його провозили по 
Росії майже 20 тисяч кіло-
метрів і врешті запротори-
ли аж у заполярну колонію 
у Лабитнанг. Олег голодує 
36 діб iз вимогою звільнити 
незаконно ув’язнених ук-
раїнців.
 Нагадаємо, що 9 червня 
Президент Петро Порошен-
ко провів телефонну розмо-
ву з президентом РФ Во-
лодимиром Путіним щодо 
звільнення, у першу чергу, 
політв’язнів Кремля. Сторо-
ни домовилися, що найбли-
жчим часом уповноважені 
з прав людини обох країн 
відвідають ув’язнених гро-
мадян. Російський омбуд-
сман Тетяна Москалькова 
14 червня заявила, що упов-
новажені з прав людини РФ 

і України планують відвіда-
ти по 34 ув’язнених на тери-
торіях обох країн — завер-
шити відвідування плану-
валося до серпня.
 Утім, коли український 
омбудсман Людмила Де-
нісова 15 червня прибула 
в Лабитнанг — у колонію 
до Сенцова — її не пусти-
ли й відповіли, що про стан 
Олега жодної інформації 
не надаватимуть. Наступ-
ного дня вона заявила, що 
в Росії відбувається процес 
затягування відвідування 
громадян України, яких 
тримають на території РФ. 
І підтвердила, що на 18 чер-
вня заплановано її зустріч з 
уповноваженою з прав лю-
дини РФ. 
 Невдала спроба ук-
раїнського омбудсма-
на відвідати засуджених 
у Росії українців Миколу 
Карпюка й Олега Сенцова 
не свідчить про зрив домов-
леностей президентів Росії 
й України, тим часом за-
явив журналістам речник 
президента РФ Дмитро Пєс-
ков.
 Народна депутатка Ук-
раїни та учасниця перемо-
вин зі звільнення заручни-
ків Ірина Геращенко ствер-
джує, що недопуск Денісо-
вої до Сенцова може бути 
через те, що політв’язню 
різко стало зле, його життя 
у небезпеці. Однак інфор-
мацію про госпіталізацію 
до реанімації Олега Сенцо-
ва заперечив його адвокат 
Дмитро Дінзе.
 Варто нагадати, що по-
передній обмін полонени-
ми відбувся 27 грудня 2017 
року: під час обміну заруч-
никами українська сторона 
передала бойовикам 233 осо-
би, а забрала лише  73. ■

КРИМІНАЛ

Чотири колеса 
— на два
Автівка врізалась у групу 
велосипедистів
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Неподалік від селища Безлюдівка, що під Харковом, автомо-
біль ВАЗ несподівано виїхав на зустрічну смугу й врізався в групу 
велосипедистів. Від сильного удару 32-річна жінка загинула на міс-
ці. Ще двоє 16-річних хлопців iз пораненнями і травмами потрапи-
ли до Харківської лікарні швидкої невідкладної допомоги. Четвер-
тий учасник велопробігу пережив сильний стрес, але від госпіталі-
зації відмовився. 
 Як повідомила прес-служба поліції, наразі вирішується питан-
ня про відкриття кримінального провадження за статтею — пору-
шення Правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспор-
ту особами. «Зі слів водія, він не міг справитися з автомобілем, — 
повідомив адвокат підозрюваного Ігор Коваленко. — Тобто тримав 
кермо, але його понесло вліво. Чоловік запевняє, що був тверезий. 
Думаю, експертиза це підтвердить». 
 За інформацією Харківської мерії, стан здоров’я хлопців, які 
потрапили до лікарні, наразі стабільний. Їхньому життю нічого не 
загрожує. Водночас цей трагічний випадок укотре нагадав про не-
захищеність велосипедистів на вітчизняних дорогах. Минулого року 
з їхньою участю сталося 85 аварій. 
 Як свідчить статистика, ці дані не найгірші за останній період, 
оскільки позаминулого року таких ДТП сталося на 17 відсотків біль-
ше. Певний позитив фахівці пояснили тим, що водії двоколісних 
транспортних засобів стали більше дбати про власну безпеку. Тоб-
то купують шоломи і спеціальні прилади для відбиття світла. У ме-
жах великих міст також усе більше з’являється велодоріжок. ■

■

ПРАВОПОРЯДОК

Дадуть газу
Дільничні офіцери поліції 
отримали нові службові авто
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Із нагоди 95-ї річниці від дня створення Служ-
би дільничних інспекторів у Харківському націо-
нальному університеті внутрішніх справ  відбу-
лись урочистості, в яких взяли участь міністр 
внутрішніх справ України Арсен Аваков і голо-
ва Нацполіції України Сергій Князєв. Очільники 
відомств вручили представникам регіональних 
підрозділів служби дільничних офіцерів поліції 
ключі від 20 нових службових автомобілів, а 
ще чотири автомобілі — передані до підрозділів 
поліції охорони.
 За словами міністра внутрішніх справ, для 
громадян, які живуть у сільській місцевості та у 
віддалених районах, дільничний офіцер поліції є 
чи не єдиною людиною, до якої люди звертають-
ся по захист і допомогу. Водночас поліцейська ре-
форма, яка йде вже чотири роки, на думку україн-
ців, є однією з найбільш помітних і дієвих. Наразі 
близько 40% громадян довіряють поліцейським. 
«Це безпрецедентний рівень довіри, і так повин-
но бути. Довіра — це те, на чому базується ваша 
ефективність. Більше довіри — у вас більше авто-
ритету і більше можливостей впливати на ситуа-
цію», — наголосив Арсен Аваков.
 Голова Нацполіції додав, що дільничний інс-
пектор поліції зазвичай є першим правоохорон-
цем, хто приходить на допомогу громадянам після 
їхнього звернення до поліції. Здебільшого йдеть-
ся про населення невеликих міст, а також сільсь-
кої місцевості, де основна частина жителів спіл-
кується саме з дільничним інспектором поліції. 
 «Ми хочемо довести всьому суспільству, що 
дільничний поліцейський — це основа основ ро-
боти поліції. Я впевнений: якщо ми маємо про-
фесійного дільничного інспектора і достатньо фа-
хового працівника карного розшуку — оператив-
на обстановка в населених пунктах буде відповід-
но декриміналізована. Відтак виросте довіра до 
Національної поліції, до системи правопорядку 
і до держави — в тому числі», — зазначив Сергій 
Князєв. ■

■ НА ФРОНТІ

Осколки — у груди
Бойовики активізувалися в темну пору доби 
і стріляють по населенню

■

ДО РЕЧІ

 В Одеській області невідомі оз-
броєні люди підпалили водонапір-
ну станцію, розташовану біля кордо-
ну з невизнаним Придністров’ям. Про 
це повідомив одеський активіст Олек-
сандр Жирносенко. Інцидент стався в 
ніч на 16 червня.
 «Учора вночі в селі Градениці, за 150 
м від кордону з Придністров’ям, група 
озброєних автоматами осіб у чорній «пік-
сельці» увірвалася на водонапірну стан-
цію і підпалила її. Тепер місцеві жителі і 
фермери залишилися без поливу своїх 
ділянок», — зазначив активіст.
 За його словами, наразі розгля-
дається дві версії: диверсія та кримі-
нальні розбірки між місцевими автори-
тетами. В офіційних службах ситуацію 
не коментують. 

■

НА ВОЛЮ!

Червона картка для Кремля
Дедалі гучніше лунають вимоги звільнити всіх полонених на підконтрольних 
Росії територіях і незаконно засуджених українців

■

Звільнити вимагають не лише Олега Сенцова.❙
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Береги 
під напругою
Каховська ГЕС-2 може врятувати 
від дефіциту електроенергії,  
але загрожує екології
Ірина КИРПА

 Будівництво Каховської ГЕС-2 гальмується вже 
третій рік поспіль через спротив мешканців сіл у 
Херсонській області. Людей відверто лякає перс-
пектива затоплення їхніх будинків та присадиб-
них ділянок. Головна проблема полягає в тому, що 
зі збільшенням обсягу скидання води у «пікові го-
дини» рівень води у річці Дніпро буде різко підніма-
тися: до метра поблизу греблі та майже на півмет-
ра у районі міста Херсон, при цьому стрімкість течії 
збільшиться у два рази. Через це станеться розмив 
берегів, з’являться нові яри, осипи та провали.
 «Якщо ГЕС-2 запрацює, екологічні наслідки бу-
дуть катастрофічними, — стверджує доктор гео-
графічних наук, декан факультету біології, гео-
графії та екології ХДУ Ігор Пилипенко. — Це під-
тверджують і дослідження, проведені у 2011 році 
німецькою компанією ІЕРМ. Наприклад, буде 
повністю розмитий острів Тавань, який розташо-
ваний поруч iз нижнім б’єфом ГЕС-2. Зникне ве-
лика частина території острова Козачий — а там 
ростуть близько 300 видів рослин, iз них сім видів 
охороняє Червона книга. Прилегла до ГЕС тери-
торія, у тому числі й острів Козачий, входить до 
складу Національного заповідника. А в законі про 
природний заповідний фонд України чітко пропи-
сано: будь-яка діяльність, яка завдає шкоди еко-
логії та території парку, — заборонена».
 Незважаючи на це, є й позитивні моменти у 
будівництві Каховської ГЄС-2, утім усі вони сто-
суються суто економічних питань. Так, якщо но-
вий гідровузол виросте на правому березі Дніпра 
поруч iз Каховською ГЕС, це дозволить збільши-
ти встановлену потужність станції на 270 МВт. 
 Майже 420 мільйонів євро готовий дати РАО 
«Укргідроенерго» Європейський банк реконс-
трукції та розвитку. Реалізація проекту Каховсь-
ка ГЕС-2 забезпечить роботою понад тисячу осіб 
місцевого населення, при цьому середня зарпла-
та становитиме п’ять тисяч гривень за місяць. До 
Пенсійного фонду області надійде більше одного 
мільйона гривень внесків. Чиновники з ПАТ «Укр-
гідроенерго» обіцяють надати більшу частину ва-
кансій місцевим жителям. Однак узгодити питан-
ня щодо безпечної для екології експлуатації ново-
го об’єкта виявилося вкрай складно. 
 Перед запуском проект Каховської ГЕС-2 по-
винен пройти процедуру оцінки впливу на навко-
лишнє середовище (ОВНС) у рамках проектної до-
кументації для фахівців Мінрегіонбуду, а також 
для Мінекології. Для підготовки звітів залучено 
групу вчених, екологів, а також гідробіологів
  «Ми активно співпрацюємо з людьми, вивчає-
мо їхню думку, — розповіла провідний спеціаліст 
iз питань екології ЗАТ «Укргідроенерго» Оксана 
Гуляєва. — Фахівці Херсонського обласного уп-
равління збирають коментарі від людей та переда-
ють їх нам. Ця інформація враховується при під-
готовці звіту з оцінки впливу Каховської ГЄС-2 на 
навколишнє середовище».
 На даний час нестача електроенергії заважає 
жителям Херсонської області в повному обсязі ви-
конувати сільськогосподарські роботи. Від віяло-
вих відключень електроенергії страждають і в об-
ласному центрі.
 За прогнозами, раніше 2025 року ситуація 
навряд чи поліпшиться, бо, окрім фінансування 
будівництва нових об’єктів, необхідно ще довести 
їх екологічну безпеку для людей. У цілому по Ук-
раїні за сім років планується реалізувати шість ве-
ликих інвестиційних проектів, у результаті чого 
потужності гідрогенерації мають подвоїти. 
 За словами керівника «Укргідроенерго» Іго-
ря Сироти, якщо всі намічені терміни будуть вит-
римані, то новий агрегат майбутньої Каховської 
ГЕС-2 буде запущений вже у 2019 році, після чого 
й інші регіони України звітуватимуть про введен-
ня в експлуатацію нових гідроагрегатів. Плануєть-
ся, що в нашій країні їх буде чотири, сумарною 
потужністю на 1000 МВт. Їх спільна робота доз-
волить вирівнювати піки та нічні провали у спо-
живанні електроенергії, поліпшить роботу вітчиз-
няних атомних електростанцій, а також дасть еко-
номію на газі та вугіллі від 35 мільйонів доларів 
до 82 мільйонів доларів на кожному гідроагрегаті 
впродовж року. ■

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Пообіцяв — зробив! Олег Ляшко 
приїхав провідати вихованців Горо-
доцького районного центру комплек-
сної реабілітації для осіб з інвалідніс-
тю, картини яких купив три роки тому 
на виставці у парламенті. Лідер Ради-
кальної партії привіз швейні машинки 
та пообіцяв допомогти з облаштуван-
ням соляної кімнати у закладі, на яку 
потрібно 250 тисяч гривень.
 «Колись у Верховній Раді прода-
вали ваші роботи. Я підійшов, купив 
одну з них і пообіцяв приїхати до вас. 
Я тут, щоб вас підтримати і подякува-
ти за вашу роботу і за ваше велике сер-
це. Я знаю, скільки треба духовних 
сил і терпіння, щоб працювати з особ-
ливими дітьми, вкладати в них своє 
здоров’я і життя. І це все — за копій-
чані зарплати. Я зроблю все, що від 
мене залежить, щоб ви отримували 
достойні зарплати і максимальну ува-
гу від держави», — звернувся Ляшко 
до викладачів центру.
 Педагоги подякували лідеру РПЛ 
за подарунки, які стали поштовхом 
для створення в закладі швейної май-
стерні.
 «Я радий, що ці машинки стали у на-

годі. Особливих дітей треба готувати до 
самостійності, бо вони не все життя бу-
дуть із батьками чи в центрі для реабілі-
тації. Вони повинні не боятися самостій-
ного життя, не зламатися. Ці навички 
допоможуть їм себе реалізовувати. Хоч 
елементарно: щось пошити, заробити 
копійку на життя. Не можна ставити 
хрест на цих дітях, бо це такі ж люди, 
як і ми», — підкреслив політик.
 Олег Ляшко переконаний: влада 
недостатньо уваги приділяє людям з 
особливими потребами. Тому хоче змі-
нити цю дискримінаційну політику.
 «В Україні ні інфраструктура, ні 

транспорт, ні будівлі не підлашто-
вані під людей з особливими потре-
бами. Кожен думає, що весь час буде 
живий, здоровий і бігатиме, як моло-
дий. Ми думаємо, а Господь вирішує 
за нас. Завдання держави — створи-
ти такі умови, щоб люди з особливими 
потребами жили повноцінно. Ми буде-
мо робити все, щоб під час плануван-
ня бю джетів і будівництва нових при-
міщень максимальну увагу приділяли 
людям з особливими потребами. Щоб 
вони мали комфортні умови для робо-
ти, лікування та реабілітації», — пояс-
нив народний депутат. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Про сумнозвісний вірус Petya, 
який минулоріч так наполохав і при-
ніс чимало клопотів Україні, знову 
згадали. Нині йдеться про одного з 
обвинувачуваних у його поширенні. 
Згідно з обвинувальним актом, підоз-
рювана особа є громадянином Украї-
ни, уродженцем Російської Федера-
ції, проживає у Нікополі. 
 У Нікопольський міський райсуд 
Дніпропетровської області 11 червня 
надійшло кримінальне провадження 
за обвинуваченням «громадянина 
Н.» у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
361-1 КК України. Йдеться про ство-
рення з метою використання, розпов-
сюдження або збут шкідливих про-
грамних чи технічних засобів, а та-
кож їх розповсюдження або збут за 
фактами масштабних кібератак віру-
су Petya (Not.Petya).
 Щоправда, фігурант справи, «гро-
мадянин Н.» — вимоги суду проігнору-
вав: не з’явився на підготовче засідан-
ня, яке було призначено на 15 червня. 
 «На електронну адресу суду 
надійшла його заява про немож-
ливість прибути на судове засідання, у 
зв’язку з чим він просив суд перенести 
слухання на іншу дату. У справі ого-
лошено перерву до 27 червня о 12:30», 

— повідомили у прес-службі суду.
 Хакеру загрожує штраф від 500 до 
1000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправні робо-
ти на термін до 2 років. Є й «альтерна-
тива»: позбавлення волі на той самий 
строк із конфіскацією програмних 
або технічних засобів, призначених 
для несанкціонованого втручання в 
роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автоматизова-
них систем, комп’ютерних мереж або 
мереж електрозв’язку, які є власніс-
тю винної особи.
 Нагадаємо, що 27 червня 2017 
року низка українських компаній та 
банків зазнала масованих хакерських 
атак. Від вірусу Petya тоді навіть пос-
траждали вищі державні установи: 
клята «бацила» паралізувала роботу 
Кабміну та вивела з ладу електронний 
документообіг Чорнобильської АЕС.
 «Розумний» вірус примудряв-
ся шифрувати файли на зараженому 
комп’ютері і виводив на екрані пові-

домлення з вимогою перевести на вка-
заний гаманець суму в біткоїнах, екві-
валентну 300 доларам. Одразу після 
атаки СБУ повідомила, що до атаки 
вірусу причетні спецслужби Росії.
 За іронією долі, як виявилося, 
вірус Petya розробили в… Агентстві 
національної безпеки США, звідки 
його викрали хакери. Принаймі так 
стверджувало поважне американсь-
ке видання New York Times. 
 У 2017 році Центральне розві-
дувальне управління США у своєму 
звіті заявило, що військові хакери 
РФ у 2017 році здійснили кібератаку 
проти України у спробі підірвати фі-
нансову систему держави на тлі вій-
ни з проросійськими бойовиками.
 Чи не повторяться подібні ата-
ки в майбутньому — впевненості не-
має. Залишається лише сподіватися 
на фаховість спеців із кібербезпеки та 
новітню апаратуру, яку вони отрима-
ли від закордоних колег влітку мину-
лого року. ■

 Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині в селі Добра Мань-
ківського району, на тваринницькому 
комплексі ТОВ «Кищенці», відкрито 
сучасну доїльну залу GEA Westfalia 
типу «Карусель». Про це «УМ» пові-
домили в Маньківській райдержад-
міністрації.
 У цій залі одночасно доїти-
муть 80 корів, наголошують у РДА. 
І пояснюють: товариство «Кищенці» 
— одне з найкращих господарств 
Маньківського району, там наразі ут-
римують 1 тис.100 корів. Засновник 
та директор сільськогосподарського 
підприємства Корнеліс Хузінхи пла-
нує довести чисельність дійного ста-
да до 3 тис. 500 голів.

 Водночас із відкриттям «Кару-
селі», на базі цього тваринницького 
комплексу відкрили унікальний нав-
чальний центр Dairy Center Kischenzi, 
який у співпраці з Асоціацією виробни-
ків молока стане майданчиком для нав-
чання та перепідготовки спеціалістів 
для галузі молочного скотарства.
 Як зауважує голова Черкась-
кої ОДА Юрій Ткаченко, «Кищен-

ці» — лідер молочної галузі країни. 
«Це господарство динамічно розви-
вається, впроваджує сучасні техно-
логії, дбає про якість свого продук-
ту. Тобто є прикладом того, як пот-
рібно працювати. Ми, зі свого боку, 
надаємо всю необхідну підтримку 
та сприяння», — наголошує очіль-
ник Черкащини. І додає, що інвести-
ції у тваринництво особливо цінні — 

як для Черкаської області, так і для 
країни загалом.
 До речі, товариство «Кищенці» 
входить до топ-100 передових аграр-
них підприємств України і працює у 
14 селах Маньківського та Жаш-
ківського районів. Воно займається 
не лише тваринництвом, а й рослин-
ництвом та овочівництвом, обробля-
ючи 16 тисяч гектарів землі. ■

КІБЕРЗЛОЧИНИ

Вірус нагадав про себе
Обвинувачуваний хакер не з’явився на засідання суду

■

ПІДТРИМКА

Особливим дітям — особлива увага
Ляшко завітав до дітей 
з особливими потребами, 
картину яких купив у 
парламенті три роки тому

■

Олег Ляшко відвідав вихованців Городоцького районного центру комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю.

❙
❙

ТЕХНОЛОГІЇ

«Карусель» для... корів
У черкаському селі Добра дбають про людей і тварин

■
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Форум Тимошенко: 
Відкритий код
 Більш як двогодинна 
вступна промова оновленої 
«Тимошенко 2.0» залишила 
змішані враження, але дещо 
вже можна точно констатува-
ти.
 Президентська кампанія 
стартувала. І на самому її по-
чатку одна з фавориток нама-
гається змінити формат роз-
мови.
 Гра Юлії Тимошенко при-
думана для того, щоб пере-
ключити увагу з особистостей 
на проект, говорити не про 
Порошенка чи Тимошенко, а 
про написані ними програми.
 В умовах божевільного осо-
бистого антирейтингу Юлії 
Володимирівни — крок більш 
ніж логічний.
 Власне тактика Юлії Воло-
димирівни та її технологів за-
раз полягає в заміні конкрет-
ної Тимошенко на таку собі 
«Тимошенко колективну».
 Не вона тепер має проду-
кувати програми й гасла, а 
кожен громадянин, інтелек-
туал, експерт, політик тощо 
може і має долучитися до на-
працювання проекту «вели-
ких змін».
  Відповідно, і проект цей 
буде не проектом Тимошен-
ко, і реалізації його добивати-
меться не лише вона. Це буде 
колективна праця і спільна 
боротьба.
 Сама ж Тимошенко відво-
дить собі роль інструмента в 
руках долучених виборців.
 Якщо сказати образно, то 
вона має стати політиком із 
відкритим кодом, до якого 
кожен матиме доступ і зможе 
вносити зміни в її роботу. Так, 
як це роблять тисячі програ-
містів із відкритим кодом опе-
раційної системи Linux.

Три фронти Тимошенко
 Як би гарно не виглядала 
в задумі спроба перетворен-
ня Тимошенко на «політика з 
відкритим кодом», на шляху 
до цього є одна, але дуже ве-
лика проблема — партійці.
 Обласні осередки, які по 
суті своїй є точним зрізом 
електорату Тимошенко — 
це не хіпстери-айтішники, 
які фрілансять для Apple чи 
Google. Це — віддані й вірні 
соратники Тимошенко, біль-
шість із яких — уже немолоді 
люди з туманним уявленням 
про Linux. З ними буде досить 
проблематично говорити про 
принципи Тапскотта.
 Тому започаткований Ти-
мошенко процес дискусій і 
форумів слід сприймати в ін-
шому ключі.
 Її ціль — не консолідація 
прихильників. Це спроба за-
ручитися підтримкою своїх 
опонентів.
 Це спроба здійснити ін-
вазію на ворожі електоральні 
поля та захопити ключові со-
ціальні групи, які критично 
ставляться до Тимошенко.
 Перший напрямок — про-
гресивне громадське середо-
вище.
 Донедавна Юлія Володи-
мирівна була для таких лю-
дей політиком старої школи, 
людиною, яку цікавить лише 
влада. Активісти та експер-
ти, як ніхто інший, таврува-
ли Юлію Володимирівну за 
«небезпечний популізм».
 Саме на «перевербовку» 
цього середовища була спря-
мована більша частина висту-
пу Тимошенко на форумі. І 
вона була переконливою.
 Тимошенко запропону-
вала проект «перезаснуван-

ня України» шляхом зміни 
Конституції, де громадський 
сектор перетворюється ледь 
не на одну з гілок влади, по-
руч з урядом і парламентом. 
Дуже промовистим у цьому 
плані був і «експромт» Тимо-
шенко, адресований експер-
там і активістам, що ніхто не 
змушує їх вступати у «Бать-
ківщину», хоча ніхто і не від-
мовлятиме. Як-то кажуть, у 
кожному жарті є лише части-
на жарту.
 Другий напрямок — ма-
лий і середній бізнес. Зараз 
це середовище сприймає Ти-
мошенко як продукт старої 
кланово-олігархічної систе-
ми. Малому бізнесу байдуже, 
Порошенко чи Тимошенко об-
слуговуватиме інтереси Ах-
метова, Коломойського і ре-
шти.
 Водночас це дуже важли-
вий прошарок, здатний до ак-
тивізації і спільної роботи. 
Власне, обидва Майдани в Ук-
раїні відбулися багато в чому 
саме стараннями малого й се-
реднього бізнесу. Тож не див-
но, що оновлена Юлія Володи-
мирівна на п’ятничному фо-
румі всіляко намагалася пере-
конати підприємців, що вона 
насправді на їхньому боці.
 Саме до бізнесменів серед-
ньої руки були спрямовані 
меседжі про мікрокредиту-
вання, про створення рів-
них правил гри для всіх, про 
незалежність регуляторів, 
яких призначатиме громад-
ськість.
 Задля них Тимошенко піш-
ла навіть на «радикальну» но-
вацію і погодилася на продаж 
землі. Правда, за французь-
ким варіантом: лише малим 
фермерам із правом спадку-
вання тільки у випадку про-
довження особистого госпо-
дарювання.
 Третій напрям — політич-
ні еліти та олігархи.
 Останні кілька місяців 
в українській політиці від-
бувається цікавий процес. 
Умовно його можна назвати 
оглядинами. Основні полі-
тичні гравці придивляють-
ся до ймовірних кандидатів у 
президенти і зважують «за» і 
«проти».
 В умовній парі Порошен-
ко—Тимошенко в першого є 
одна перевага. Зрозуміло, що 
мало кому подобається мане-

ра управління країною Пет-
ра Олексійовича, але наступ-
на каденція буде для нього ос-
танньою.
 Що б не сталося в наступ-
ні роки, від Порошенка при-
близно знають чого чекати. 
Прихід Юлії Володимирівни 
несе небезпеку переділу вла-
ди і власності.
 Тому багато хто із сильних 
світу цього побоюється відда-
вати їй президентське крісло, 
щоб потім із боями його не за-
бирати.
 І тут Тимошенко припас-
ла чи не найцікавішу ідею, 
на якій, проте, не особливо 
акцентують увагу. Під час 
більш як двогодинного висту-
пу Юлія Володимирівна ми-
мохідь, одним реченням, 
прохопилася про те, що може 
мати визначальне значення.
 «Я не виключаю, що на-
ступний Президент не добуде 
свою каденцію», — сказала 
Тимошенко і загадково пос-
міхнулася.
 Суть цього натяку досить 
проста. Тимошенко говорить 
політичній еліті, мовляв, ви 
боїтеся, що новий Президент 
почне новий переділ? То тре-
ба взагалі ліквідувати цю по-
саду. Власне, тільки для цьо-
го, начебто, вона і йде в пре-
зиденти.
 Навіщо терпіти Порошен-
ка, хай і один термін, якщо 
можна не терпіти нікого. Все 
буде вирішуватися консенсу-
сом у Раді. ■

Інф. «УМ»

 Перед Вселенською патріархією стоїть 
обов’язок і відповідальність повернути народи 
України і Македонії до істини і канонічних ра-
мок церкви.
 Про це заявив патріарх Варфоломій під час 
літургії в патріаршому храмі св. Георгія на Фа-
нарі, інформує Релігійно-інформаційна служба 
України.
 «Існування розколу не є аргументом, щоб 
позбавляти весь народ зв’язків із церковною 
правдою і канонічністю, заперечуючи нашу від-
повідальність перед Богом й історією, а навпа-

ки, скоріше, стимулом для пошуку рятівних і 
об’єднуючих рішень», — заявив патріарх Вар-
фоломій.
 «Коли Церква-мати шукає шляхи поря-
тунку наших братів з України і Скоп’є (Маке-
донія. — Ред.), вона наповнює свій апостольсь-
кий обов’язок. Наш обов’язок і відповідальність 
— привести ці народи назад до церковної прав-
ди і канонічного порядку. Тому те, що має Все-
ленський патріархат, він має для блага цілого 
світу і пропонує всім народам без винятку. У цьо-
му контексті існує і міжхристиянський діалог, 
який діє «в любові і правді», — підкреслив пра-
вославний першоієрарх. ■

З БОГОМ!

 Єдина церква в Україні:
  Варфоломій зробив історичну заяву

■

КОЛІЗІЇ

#НоваВона,
або Колективна Тимошенко 
з відкритим кодом

■

 Під час виступу лідерки фракції ВО «Батьківщина» Юлії 
Тимошенко невідомий чоловік вийшов на сцену та вручив їй 
букет, а потім роздягнувся до пояса.
   Чоловіка ніхто не намагався затримати.
  Після виходу накачаного юнака на сцену Тимошенко ска-
зала: «Це експромт, але він пожвавить наш форум».
 Проте стрілка на спині у чоловіка була направлена «вниз», 
передає «Українська правда».
 «Курс Тимошенко — до низу, а не вверх», — слова чолові-
ка, який оголився перед нею.
 Зазначимо, що на форумі був присутній і чоловік Тимошен-
ко.
 Нагадаємо, 29 квітня в Україні відбулася вже шоста хви-
ля виборів в об’єднаних територіальних громадах, і всі шість 
разів перемагала опозиційна «Батьківщина».

Її ціль – не консолідація прихильників. Це спроба заручитися підтримкою
 своїх опонентів.
Фото з сайта pravda.com.ua.

❙
❙
❙

Фото з сайта pravda.com.ua.❙

ОВВА!■

Роман РОМАНЮК, Роман КРАВЕЦЬ
(«Українська правда»)

— Ви знаєте, що таке Linux? Це розробка вільного та відкритого 
програмного забезпечення, — звертається до аудиторії свого фо-
руму «Новий курс України» Юлія Тимошенко.
Вона вдягнена у світло-блакитний строгий костюм. Коса розплете-
на. Тимошенко випромінює впевненість і сипле цитатами з еконо-
мічних бестселерів та праць великих політичних діячів минулого.
Юлія Володимирівна не боїться показувати обізнаність із сучасни-
ми реаліями, мовляв, слова «блокчейн» чи «синергія» її не ляка-
ють.
Чого не скажеш про аудиторію форуму. Звезені з провінції пар-
тійці «Батьківщини» уважно слухають виступ лідерки. Але майже 
після кожного нового прізвища сучасного економіста чи історії зі 
світу ІТ-новинок по залу прокочується ледь вловима хвиля шушу-
кань — «Що?», «Хто?», «Як вона сказала?», «Linux?».
Ця очевидна невідповідність спікера й аудиторії одразу викликає 
питання: якщо Тимошенко говорить не до конкретних делегатів у 
залі, то до кого?
Для чого всі ці піднесені й масштабні ігри в «найкращу модель 
побудови суспільства у світі»?
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 Польський Фонд «Відкри-
тий діалог» (ФВД) відкрито 
працює в Україні і позиціо-
нується як благодійна органі-
зація, яка підтримує демок-
ратію, займається волонтерс-
твом та бере участь в обміні 
полоненими. Однак насправ-
ді Фонд «Відкритий діалог» 
займається підривною діяль-
ністю в Польщі і, очевидно, 
має аналогічні цілі в Україні. 
У зв’язку з чим в Україні не-
обхідно провести перевірку 
ФВД, аналогічну тій, яку про-
водять у Польщі. 
 Коли інформація про 
зв’язки фонду з оборонною 
промисловістю Путіна стає все 
більш очевидною, Фонд «Від-
критий діалог» використовує 
на свій захист усі наявні засо-
би масової інформації для вип-
равдання. Найсерйозніші зви-
нувачення, спрямовані про-
ти Фонду «Відкритий діалог», 
стосуються його фінансів. 
 Марчін Рей — профільний 
представник порталу «Русь-
кої V колони в Польщі» — зро-
бив повний аналіз цієї склад-
ної схеми. По-перше, це вели-
кий потік рублів, який спря-
мовується на рахунок Фонду 
«Відкритий діалог» із самого 
початку його існування. На-
віть опосередкований аналіз 
дозволяє побачити повну фі-
нансову картину і знайти без-
ліч недоліків. Виявляється, 

деякі перекази йдуть із про-
мислових підприємств, які 
діють у Криму. Ще однією ком-
панією, яка підтримує Фонд, є 
компанія Satl, зареєстрована в 
Санкт-Петербурзі.
 Безсумнівно, таке зістав-
лення людей-донорів, які 
підтримують благодійну ор-
ганізацію, що брала участь у 
київському Майдані, пород-

жує не тільки великі сумніви, 
а й викликає підозри. Вони, ці 
сумніви, додатково посилю-
ються численними діловими і 
сімейними зв’язками. 
 Так, найбільш важливим 
донором Фонду «Відкритий 
діалог» є Петро Козловський, 
тісно пов’язаний із російською 
військовою промисловістю. Як 
брат Людмили Козловської, 

однієї з керівників фонду, він 
пожертвував 166 тис. 384 зло-
тих фонду в 2012—2015 роках, 
а це становить четверту части-
ну від загального доходу Фон-
ду «Відкритий діалог». 4/5 до-
ходу Фонду надходять з бізнес-
середовища Петра Козловсько-
го. 
 Один із керівників «Від-
критого діалогу» Бартош Кра-

мек, який довгий час позиціо-
нував його як громадську ор-
ганізацію, що домагається до-
тримання норм демократії, 
опублікував план із повален-
ня уряду Польщі. Крамек за-
кликав громадян Польщі не 
платити податки і почати ре-
волюцію за зразком українсь-
кого Майдану. Польські жур-
налісти після таких заяв ви-
рішили провести розсліду-
вання з метою з’ясувати, хто 
фінансує ФВД і курирує його 
діяльність. 
 Непрозора картина фі-
нансування діяльності Фонду 
юридичними особами з Росії 
дозволяє зробити висновок, 
що цей фонд є інструментом, 
який призначений для відми-
вання брудних грошей з Росії 
під прикриттям боротьби за 
демократію в Польщі. 
 Міністерство закордонних 
справ Польщі вже вжило за-
ходів щодо посилення нагляду 
за діяльністю Фонду «Відкри-
тий діалог». Було подано заяву 
до районного суду Санкт-Вар-
шава з проханням про ухва-
лення судом рішення про при-
зупинення повноважень  прав-
ління фонду і його нинішньої 
ради, що діє під керівництвом 
суб’єктів, зазначених у наказі 
від 6 квітня 1984 р. Міністерс-
тва закордонних справ. Було 
поставлено питання генераль-
ному директору фонду: чому, 
публікуючи приватні пові-
домлення у своєму профілі в 
Facebook, він одночасно публі-
кує інформацію про свою фун-
кцію в органах фонду, спону-
каючи, серед іншого, до не-
сплати податків. ■

(За матеріалами https://comments.
ua/politics/606124-mid-polshi-
trebuet-zapretit-deyatelnost.html ) 

Є ПИТАННЯ

Благодійність із душком
Фонд «Відкритий діалог» фінансується потоком російських рублів

■

НОВИНИ ПЛЮС

Крим без інвестицій 
 Рада ЄС заборонила інвестиції в Крим ще на рік. Ці санкції 
включають заборону на імпорт до ЄС товарів із Криму і Севасто-
поля; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги, зок-
рема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримсь-
кі порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокре-
ма у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики. Заборона 
зберігатиме чинність до 23 червня 2019 року. «Дякуємо нашим 
друзям в ЄС за продовження «кримських» санкцій ще на рік», 
— написав міністр МЗС України Павло Клімкін у «Твіттері». Те-
пер «маємо переходити від політики «невизнання» до деокупації 
#CrimeaIsUkraine», наголосив він. 

Стрілянина на фестивалі у США: 20 поранених
 В американському місті Трентон, що у штаті Нью-Джерсі, на 
фестивалі мистецтв двоє чоловіків відкрили вогонь по натовпу. 
На фестиваль прийшли близько тисячі людей. Під час стріляни-
ни постраждали щонайменше 20 осіб, серед них 13-річний хло-
пець, повідомляє Бі-Бі-Сі. Одного з нападників, 33-річного чо-
ловіка, застрелили, іншого затримали. Арт-фестиваль розпочав-
ся в суботу й мав тривати до неділі. Але через напад подію ска-
сували.

Македонці не хочуть нової назви 
 У столиці Македонії Скоп’є в неділю ввечері відбулася акція 
протесту проти підписаної 17 червня угоди з Грецією щодо но-
вої назви колишньої югославської республіки, повідомляє DPA. 
Протестувальники викрикували «Македонія: ми не відмовимося 
від назви». Деякі демонстранти також кидали каміння та пляш-
ки в поліцію, правоохоронці у відповідь застосували шумові гра-
нати та сльозогінний газ. У сутичках постраждали 7 поліцейсь-
ких та 25 протестувальників. Організатором акції, за інформа-
цією македонських ЗМІ, був Янко Бачев, лідер політичної партії 
«Об’єднана Македонія», яка відкрито закликає до вступу Маке-
донії до Євразійського союзу та союзу з Росією. 

Компромат на Клінтон 
 Роджер Стоун, який тривалий час був радником Дональ-
да Трампа, визнав, що в травні 2016 року зустрічався з росія-
нином, і той запропонував надати компрометуючі матеріали 
на Хілларі Клинтон за 2 мільйони доларів. Стоун пропозицію 
відхилив. Про це Стоун та інший екс-співробітник виборчого 
штабу Трампа Майкл Капуто заявили в неділю на каналі CNN. 
Росіянина звали Генрі Грінберг. Співробітники штабу Трампа 
вважають, що за пропозицією стояли спецслужби США, які 
хотіли нашкодити кандидату від республіканців, тобто Дональ-
ду Трампу.

■Інна СТЕПАНЧУК 

 В Осаці — третьому за величиною 
місті Японії — стався потужний зем-
летрус магнітудою 6,1 бала. Він забрав 
життя щонайменше трьох людей, по-
над 230 отримали поранення, повідом-
ляє японський телеканал NHK. — Зем-
летрус стався близько 8-ї години ранку 
в понеділок на північ від міста.
 Наразі підтверджено смерті трьох 
людей. Це дев’ятирічна дівчинка, яка 
загинула, за повідомленнями місцевих 
ЗМІ, коли обвалилася стіна в плаваль-
ному басейні місцевої школи, та двоє 
літніх чоловіків віком 80 і 85 років. 
Одного з них убило уламками стіни, 
інший помер у лікарні від численних 
травм. Ймовірно, це не останні жертви 
землетрусу, когось можуть іще знайти 
під завалами будівель.  
 У місті з населенням близько трьох 
мільйонів людей зупинився громад-
ський транспорт, закриті місцеві ае-
ропорти, не працює залізниця. Також 
призупинено роботу підприємств, зок-
рема й таких великих, як Honda Motor 
у префектурі Міе і Mitsubishi Motors 
у префектурах Кіото та Сіга. У пре-
фектурі Осака розташовано багато ін-
ших відомих виробництв, серед яких 
і Panasonic та Daihatsu. Водночас АЕС 
у регіоні працюють у штатному ре-
жимі. 
 Масштабних руйнувань у місті не-
має, але часткових пошкоджень буді-
вель — дуже багато. Пошкоджено та-
кож водогін та дороги — подекуди зя-
ють справжні провалля. У зоні біди 
відмінено заняття майже в 300 шко-
лах (на семи з них виявлено тріщини в 
стінах). Без струму залишилися понад 
170 тисяч будинків, подачу газу при-
пинено до понад 100 тисяч будинків. 
Також в Осаці повідомляють про чис-
ленні випадки загоряння.
 Прем’єр-міністр Японії Сіндзо 
Абе заявив журналістам, що пріори-
тетом для уряду є «порятунок людсь-
ких життів». За словами прем’єра, він 

дав розпорядження своїм співробітни-
кам якомога швидше зібрати дані про 
пошкодження, докласти всіх зусиль 
до порятунку життів, а також швид-
ко і належним чином інформувати 
громадськість, повідомляє «Німець-
ка хвиля».
 Додамо, що в неділю в Японії 
вже було зфіксовано землетрус — у 
південній частині префектури Гун-
ма в центрі острова Хонсю, магніту-
дою 4,7. Інформації про потерпілих 
та руйнування не надходило. Зем-
летрус, який сколихнув Осаку, від-
чувався також у містах Кіото, Нара, 
Хойго, Шига. Його вогнище, за да-
ними сейсмологів, залягало на гли-
бині 13 кілометрів. Метеорологічна 
служба попередила про можливість 
повторних поштовхів у наступні дні. 

Відтак у місті відкрито 395 спеціаль-
них евакуаційних центрів.
 Японія належить до сейсмічно не-
безпечних регіонів світу. На цю краї-
ну припадає близько 20% усіх зем-
летрусів iз магнітудою, що перевищує 
6 балів, нагадує Бі-Бі-Сі. Японські ос-
трови входять у систему тихоокеансь-
кого вулканічного вогняного кільця і 
розташовані на стиках тектонічних 
плит. Сейсмологи попереджають, 
що найближчими роками біля бере-
гів Японії зберігатиметься підвище-
на сейсмічна активність і заклика-
ють населення бути готовими до но-
вих землетрусів і цунамі. За даними 
порталу Earthquaketrack.com, де від-
стежується сейсмічна активність по 
всьому світу, в Осаці лише за остан-
ній рік сталося 11 землетрусів. ■

КАТАКЛІЗМИ 

Побита Осака 
Троє осіб загинули та понад 200 отримали 
поранення під час землетрусу в Японії

■

Руйнування в Осаці. 
Фото з сайта dw.com.

❙
❙
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Депутата Шахова вважають на-
прочуд незручним політиком. 
Головним чином тому, що він ні-
коли не намагається говорити те, 
що від нього хочуть почути. Його 
оцінки ситуації — гострі, без огля-
ду на чини і ранги. Що, звичайно 
ж, не може подобатися тим, хто 
при владі. 
При цьому він чудово знає головні 
больові точки сучасної України: 
окуповані і просто доведені до 
ручки райони Донецької і Лугансь-
кої областей. Де з одного боку — 
бойовики, а з іншої — фактичне 
безвладдя, адже для людей, які 
проживають у його рідній Луган-
щині, уряду не вистачає ні часу, ні 
розуміння, що і як треба робити. 
«Ви розумієте, — каже мій спів-
розмовник, — якщо би у нас у 
державі справи йшли блискуче, то 
це було би зайвим аргументом для 
українців, які нині перебувають у 
російській окупації. Адже сара-
фанне радіо скасувати неможли-
во: люди телефонували би до сіл 
і міст, які нині перебувають під 
чужою владою, розповідали би, 
що у нас усе добре, що є можли-
вості для роботи, відпочинку, са-
мореалізації... І це було би зайвим 
аргументом, аби разом ми вимели 
весь цей бруд із нашого дому».

Контроль за «потоками» і 
провал реформ
 ■ Сергію Володимировичу, в ук-
раїнському уряді нещодавно вибухнув 
чи не найгостріший кадровий скандал. 
Посварилися два ключові чиновники, 
які відповідають за фінансову стабіль-
ність держави, у тому числі й за співпра-
цю з МВФ. Йдеться про Прем’єра Воло-
димира Гройсмана та вже екс-міністра 
фінансів Олександра Данилюка. У чому 
причини цієї ситуації та які вона може 
мати наслідки для України? 
 — Я би розглядав ситуацію з двох 
сторін. Є дві сторони медалі, і, на жаль, оби-
дві вони брудні. Перша сторона — це роз-
поділ фінансових потоків, за які сьогодні 
воюють Прем’єр-міністр та інші. Серед ін-
ших донедавна був екс-міністр фінансів. 
Йдеться про контроль над відомствами: це 
фіскальна служба, митниця тощо. Це міль-
ярди доларів, яких, до речі, сьогодні шукає 
Україна. Уряд бігає до МВФ із простягнутою 
рукою, а ці резерви є у нашій державі. 
 Інший бік проблеми, на який варто зва-
жати: Олександр Данилюк провалив ще 
одну реформу і вирішив втекти. Так, як це 
вже зробила Яресько (екс-міністр фінансів 
Наталія Яресько. — Ред.), як готується сьо-
годні зробити Супрун (в.о. міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун. — Ред.). Як відомо, 
вже понад рік написав заяву міністр аграр-
ної політики (Тарас Кутовий пішов із посади 
23 березня 2017 року. — Ред.), сьогодні не-
має голови фіскальної служби. 
 Фінансові потоки продовжують йти. В які 
кишені, скажіть, будь ласка?! Чи взагалі пот-
рібна на нашій землі фіскальна служба, у де-
ржаві є стільки антикорупційних органів?.. 
 ■ Фіскальну службу, як ми знає-
мо, перепорядкували Прем’єр-мініс-
тру Гройсману. Як свого часу підпо-
рядкували напряму Кабінету Міністру 
«Укрзалізницю», коли у міністра інф-
раструктури виникла суперечка з Во-
лодимиром Гройсманом. Можливо, це 
така тактика нинішнього Прем’єра? 
 — Яка виглядає напрочуд аморально під 
час війни, коли гинуть десятки тисяч військо-
вих у нашій державі, коли ми отримали де-
сятки тисяч переселенців, ветеранів війни. За-
мість того, аби вирішувати реальні проблеми 
держави, наша влада лише будує повітряні 
замки, не забуваючи при цьому «відщипати» 
свій шматок від державного пирога. 
 Ось наприклад, Прем’єр попросив ук-
раїнців не виїжджати на заробітки за кордон. 
Здавалося би, цілком логічний заклик. Але 
на тлі суцільної корупції, відсутності страте-
гії розвитку він виглядає дещо... Дещо див-
ним, якщо сказати м’яко. Держава нічого не 
робить для людей, а її керівництво ніби живе 
у паралельному вимірі
 Ось цікаві цифри. У 2018 році на доро-
ги в Україні виділили 47 мільярдів гривень. 
При цьому сам Прем’єр заявляє, що 30% не-

ефективно використовуються! Я проїхав від 
Львова до Луганщини, спеціально не голо-
вною трасою Київ—Чоп, а через Тернопіль-
щину, Хмельниччину. Мушу сказати: дороги, 
не кращі, ніж на Луганщині! 
 Я запрошував уряд приїхати на Луган-
щину: нашими дорогами, у наших плацкарт-
них вагонах. Щоби вони побачили, як жебра-
кують прості люди. 

Слово «хабар» китайською 
мовою
 ■ Із цим, мабуть, погодяться всі: 
доріг у державі немає. При цьому на них 
витрачають мільярди гривень. Сьогодні 
ж влада для будівництва і ремонту доріг 
залучає китайські фірми...
 — ...і китайці вже вивчили слово «ха-
бар»! Так, наш уряд залучає до цих робіт іно-
земців, наприклад, турецьких підрядників. 
Але виникає цілком логічне питання: а чому 
українці не будують свої дороги?! Чому сьо-
годні не дають розвиватися всій інфраструк-
турі, а це десятки підприємств, які можуть 
бути долученими до будівництва доріг? Зга-
даймо Америку. Президент Рузвельт розбу-
довував дороги, оголосивши цей напрямок 
державним пріоритетом. І саме він, до речі, 
вивів Америку з кризи, яка склалася там 70-
80 років раніше. 
 Сьогодні я можу порадити нашим де-
ржавним чиновникам: зверніть увагу на ми-
нуле, щоби зробити майбутнє! 
 Беріть досвід Грузії, Сінгапуру... Сінгапур 
— це острів, на якому немає і крихти тих при-
родних ресурсів, які є в Україні. Навколо лише 
48 островів, свого часу там не було жодно-
го підприємства, а сьогодні це місто-держава 
ввійшло у десятку «Форбс» на четверте міс-
це! За якихось тридцять років.
 Сьогодні у нашій державі четвертий рік 
йде війна, жодного підприємства за цей час 
не збудовано. Попри всі ті мільярди, які взя-
ли з МВФ — це 9 мільярдів доларів. Найбіль-
шу кількість грошей цей уряд взяв під час вій-
ни. Скажіть, куди поділися ці гроші? Я хочу за-
питати, де два трильйони гривень, які поділи-
ся за цей час, коли Україна жебракує?

«Нинішній уряд найкраще 
просто розігнати»
 ■ Політичні опоненти Прем’єр-мініс-
тра Володимира Гройсмана, втім, не 
тільки вони, а й економісти, громадсь-
кість вже тривалий час очікують на звіт 
очільника уряду.
 — Ми підготували звернення до парла-
менту від політичної сили «Наш край», щоби 
взагалі розігнати цей уряд. Адже і справді: 
звіту за два роки не було, ключових міністрів 
немає, проблеми не вирішуються. 
 У воюючій державі, яка сьогодні у вог-
ні, немає міністра охорони здоров’я. Зви-
чайно, Уляна Супрун невдовзі завершить 
свою каденцію і поїде до Америки. Але 
залишаються питання, що виникли під 
час її керівництва Міністерством охорони 
здоров’я. Скажімо, коли пані Супрун по-
милилася на 10 мільярдів гривень коштів 
для первинної допомоги, назвавши меншу 
цифру для потреб держави. 
 Сьогодні повністю провалені залізнична, 
транспортна реформи. Чиновники викачують 
останні гроші з кишень пересічних українців, 
— і на це люди мало звертають увагу. Я не-
щодавно був на Вінниччині. Зайшов на одне 
з підприємств, мені розповідають: для них 
утричі підняли вартість електроенергії! Гроші 
для цього були змушені взяти з кишень робіт-
ників, наших із вами співвітчизників. 

 Або давайте подивимося на аграрне 
міністерство. Сьогодні кількість латифун-
дистів зростає, як гриби після дощу. При 
цьому у державі немає ні міністра аграрної 
політики, ні самої аграрної політики, ні діє-
вої допомоги селянам. І немає жодної від-
повідальності. Ситуація дивна до абсурду, 
але складається враження, що це комусь 
потрібно. 
 Навіть на паркан від Росії (так званий 
об’єкт «Стіна», ініційований урядом Арсенія 
Яценюка, який так і не був реалізований. — 
Ред.) витратили сотні мільйонів гривень. І 
при цьому кинули його по межі людських зе-
мельних наділів. Власникам цих наділів, до 
речі, досі не виплатили компенсацію. Люди 
скаржаться, сваряться з прикордонниками, 
які викопали цей рів і поставили намет. 
 Причому сам паркан, на якому свого часу 
так активно піарився екс-Прем’єр, не може ні-
кого й нічого захистити від військового напа-
ду. Як кажуть, пес може просто з того боку пе-
рескочити цей паркан. 
 У країні немає фіскалів, немає суддівсь-
кої реформи. Людям затьмарюють очі Ан-
тикорупційним судом. Натомість, я вважаю, 
треба створити новий уряд, складений із ук-
раїнських міністрів, які працюватимуть на де-
ржаву. Адже антикорупційний Кабмін є навіть 
важливіший за Антикорупційний суд. 

«Це робота проти українського 
народу»
 ■ Ще одна наша проблема — моно-
полізація у всіх ключових сферах ух-
валення важливих рішень. Звідси і ви-
сокі тарифи, і несправедливі рішення, 
які викликають подив у тому числі й 
на Заході.
 — Монополією держави сьогодні дуже 
активно та ефективно користуються українсь-
кі олігархи. Ось, наприклад, залізниця підні-
має вартість квитків на 12% з 1 липня 2018 
року. І ще 12% до 1 жовтня. Це взагалі робо-
та проти українського народу! 
 Маємо дуже дивну ситуацію. Залізнич-
ники пояснюють: тарифи не покривають за-
трат, їх необхідно піднімати, щоби не допус-
тити банкрутства підприємства. Але ж даруй-
те, у цілому світі транспорт приносить дохо-
ди, а не збитки! І тільки в Україні залізничний 
транспорт чомусь є дотаційним і вимагає пос-
тійно залізати у кишеню клієнтів. 
 Ще один приклад. Утричі НКРЕКП підви-
щувала ціну на електроенергію для кому-
нальних підприємств. Утричі! Я звернувся до 
Президента України Петра Порошенка з цьо-
го приводу. Якщо споживач платить по 90 
копійок за кіловат, а більше певного ліміту — 
вже 1 грн. 50 копійок, то комунальні підпри-
ємства одразу 3 гривні! Незважаючи на обсяг 
спожитого. Скажіть, це справедливо?! 
 Йдемо далі. Мінтранс вирішив не за-
пускати нові нічні потяги. І суттєво зменши-
ти кількість існуючих. Для чого це робить-
ся? Аби більше споживачів користувалися 
денним тарифом на електроенергію?!! Чи-
новники відповідають: так у Європі. Але у 
Європі територія суттєво менша». І наш по-
тяг йде із середньою швидкістю 52 кіломет-
ри за годину, а у Європі — 160 кілометрів за 
годину, не кажучи вже про швидкісні експре-
си, які рухаються ще швидше. 
 Ось і виходить, що у ХХІ столітті ми жи-
вемо, як у кам’яному віці... 

Коболєву чи ветеранам АТО? 
 ■ Натомість чиновники почувають 
себе у такій ситуації доволі непогано: 
отримують чудові, навіть за західними 

мірками, зарплати, мільйонні премії... 
 — Так, керівники НАК «Нафтогаз Украї-
ни» отримають по мільйону за те, що вони 
виграли суд у російського «Газпрому». Амо-
ральність цього кроку просто зашкалює. На-
справді «Нафтогаз» не має прямого відно-
шення до судового процесу та його рішення. 
Адже, як відомо, інтереси державної нафто-
газової компанії представляла норвезька 
фірма. Вона чудово відпрацювала, отрима-
ла очікуваний результат, за роботу їй запла-
тили, як і домовлялися, 14 млн. доларів. Ця 
сума і є преміальними! 
 А тепер скажіть: скільки грошей мають 
отримати десятки тисяч родин загиблих у цій 
клятій війні?! Війна вже продовжується біль-
ше, ніж Друга світова. І скільки вона ще буде 
продовжуватися, це залежить зокрема від 
Президента, від уряду, від парламенту.
 Сьогодні, у ці хвилини, хлопці також пе-
ребувають під обстрілом. Скільки вони по-
винні отримувати мільйонів за те, що вони 
пішли туди воювати? Ми зараз говоримо, а 
топ-керівники «Нафтогазу» вже взяли собі 
по мільйону доларів ні за що! 
 ■ Як запобігти цьому? Зарплатам 
по 300 тис. гривень, при мінімальній у 
межах 4 тис. грн., високим преміаль-
ним, які виписують люди самі собі?
 — Насамперед, треба посилювати за-
кони, ухвалювати нові законодавчі акти, 
аби виправляти ситуацію. Негідники з «На-
фтогазу» насправді не отримали свої пре-
мії! Ні, вони їх вкрали!... А раз так, тоді їх 
мають покарати, відповідно до всієї суво-
рості закону. 
 Щоби домогтися цього покарання, тре-
ба змінювати закон. Адже, за існуючим по-
рядком речей, керівництво «Нафтогазу» 
нібито зробило все правильно. І з фор-
мального боку, це правда. Але з людсько-
го, маємо кричущу несправедливість. Тому, 
безсумнівно, треба змінювати закони. Вер-
ховній Раді має бути подано закон, який би 
заборонив такі дії. 
 Також я наполягаю, щоби повернути всі 
монополії у державу. Дмитра Вовка (екс-
керівник НКРЕКП. — Ред.) звільнили за 
моїм поданням, тепер треба розслідувати, 
що він накоїв у своєму відомстві, діяльність 
якого має такий величезний вплив на життя і 
добробут усіх нас. Я вважаю, що треба також 
повернути ціни на воду, знизивши їх до по-
переднього рівня. Адже сьогодні у нас вода 
на 80% дорожча, ніж у Європі.
 Ми мусимо повернути на місце ціни на 
газ. Сьогодні в Україні вистачає газу, щоби за-
безпечити свою державу. І не треба при цьому 
дивитися на «Північний потік-2» та інші гло-
бальні світові проекти, міркуючи, що у нас не 
буде транзиту. Адже у нас є свій газ! 
 Негайно повернути ціни на електроенер-
гію. Буквально за 5 місяців нинішнього року 
у державі виробили на 18% більше електро-
енергії, ніж торік. Значить, цей ресурс у нас 
є! Значить, він може забезпечити всю нашу 
країну, всіх наших людей, споживачів. 
 У нас також є ще і нафта. Менше, ніж 
у Росії, але вона у нас є. І цей перелік може 
бути доволі довгим. Повернути у власність 
держави підприємства оборонпрому, які не 
надто ефективно працюють, але там можна 
провести модернізацію. Повернути хімічну 
промисловість. 
 Сьогодні треба повернути всі підпри-
ємства, які за 26 років були продані олігра-
хам і вирізані на металобрухт. Нам треба 
дати робочі місця. І вони у нас є. Для цьо-

го необхідно повернути наших людей в Украї-
ну. Ось ви подивіться, молодь каже, що вони 
навчаються в Україні, але будуть розпочина-
ти свій життєвий шлях за кордоном. 

«Такі заклики — це вершина 
цинізму!»
 ■ Прем’єр Володимир Гройсман, як 
ми вже говорили, звертався до молоді 
із проханням не їхати за кордон. 
 — Так, я бачив цей момент. І можу ска-
зати, що очільник уряду вже перейшов цією 
фразою допустиму межу здорового циніз-
му. Його запитують: «Чому наші люди їдуть 
за кордон?». А він відповідає: «Це подо-
рожі». За що подорожувати?! 
 Люди їдуть працювати, як колись мої 
батьки. Мій батько поїхав у Москву, це було 
ще в радянські часи, назад його привезли 
в урні, спаленого! Мати поїхала тоді у Вір-
менію заробляти гроші. І що? Ні матері, ні 
батька. Таких людей, як Шахов, є сотні, ти-
сячі у нашій країні, які повністю розірвали 
сім’ї, а діти з бабусями залишилися. 
 Тому ще раз наголошую: цей уряд тре-
ба розігнати, створити новий, з українсь-
ких фахівців. Якщо хтось хоче із-за кордо-
ну нам допомагати, будь ласка, будьте рад-
никами, але не керуйте. Нам не потрібен 
зовнішній вплив у нашу державу. 
 Найголовніше зараз — розвивати 
країну, дбати про людей, чиї діти не поїха-
ли вчитися за кордон, а навчаються у на-
ших школах, лікуються у наших лікарнях. 
Я хотів поставити питання Реві (міністр со-
ціальної політики Андрій Рева. — Ред.), 
який провалив пенсійну реформу. Може, 
вона була написана правильно, але пішла 
у неправильному руслі. 
 Коли до мене звертається людина у 
моєму рідному 114-му окрузі на Луганщині 
і каже: «Сергію Володимировичу, у які рам-
ки це вписується? Від моєї пенсії відмінусу-
вали гривню. Не додали грошей, а забра-
ли!». А тим, хто сидів у кабінетах і розвалю-
вав нашу державу, навпаки, нарахували по 
20 тис. грн. Де справедливість?
 ■ На Луганщині гостро постає про-
блема вимушених переселенців...
 — Надзвичайно гостро! Сьогодні 
таких осіб налічується 1 млн. 700 тисяч. 
Спеціальні служби ходять, перевіряють 
їх по хатах і квартирах. Неймовірно при-
низливо! Може, цим людям ще вдягну-
ти на руки наручники?! Їх у чомусь підоз-
рюють? Вони не можуть подорожувати, 
не отримують пенсії на окупованих тери-
торіях: у Криму, Донецькій та Луганській 
областях. Діти не можуть нормально нав-
чатися, бо всі школи і садочки приватизу-
вали ті ж самі олігархи. 
 Їдеш по Сіверськодонецьку: 30 шкіл 
закритих, нема куди повести дитину на нав-
чання. Їдеш по селах, зруйновані повністю. 
Поїхав на Львівщину — така ж ситуація. З 
людьми говориш: «Ми розуміємо, що нас 
ошукали, треба негайно перезавантажува-
ти владу!». Була би моя воля, я перезван-
тажив би і парламент, і уряд. 
 До речі, я також є переселенцем, про-
писаний у місті Кадіївка, колишній Стаха-
нов. У мене там є квартира, яку забрали 
бойовики. Я патріот своєї країни, я переко-
наний, що ці території повернуться... (ро-
бить паузу). 
 Але парадокс нинішньої ситуації: я 
можу бути обраним, але голосувати я не 
можу! Ми, вимушені переселенці, стали 
другорядними людьми у своїй державі. Це 
порушення Конституції, закону прямої дії. 
А також прав людини. Це перше, на що ма-
ють звернути увагу європейська спільнота, 
державні діячі, а також Америка, Азія і весь 
світ, які хочуть допомогти України. 
 Мільйон сімсот тисяч людей могли за-
телефонувати і сказати своїм братам і сес-
трам: «Там, в Україні, живеться краще, да-
вайте виметемо це сміття. Це зараз там 
російські кадрові військові, а тоді були 
звичайні бандформування. Я тоді говорив 
зі своїми однокласниками, — вони кажуть, 
що там платять дешевше за газ, електрое-
нергію. То українська владо, зробіть щось 
для людей. Поверніть хоча би комунальні 
тарифи!». Тарифи, я переконаний, можна 
знизити утричі. У Харкові ж місцевий мер 
якось це зміг зробити, а по всій країні вони 
тільки зростають. 
 Це окремі, але головні напрями того, як 
ми маємо поліпшити свою країну, змінити її, 
зробити більш конкурентоспроможною, світ-
лішою, добрішою до людей. Це наше спільне 
завдання. ■

ПРЯМА МОВА

Сергій Шахов: Країні більше 
потрібен антикорупційний 
Кабмін, ніж Антикорупційний суд 
Народний депутат України — про контроль влади 
за фінансовими потоками, цинізм чиновників, та 
хто і як може повернути вітчизняних заробітчан 
додому, аби вони змогли відбудувати свою 
батьківщину

■

Сергій Шахов.❙
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплату на «Україну молоду» на 
друге півріччя продовжено до 23 червня

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

на квартал — 179 грн. 43 коп.,

до кінця року — 358 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 

осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

на квартал — 239 грн. 43 коп.,
до кінця року — 478 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

на квартал — 64 грн. 53 коп.,
до кінця року — 129 грн. 06 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 45 коп., на квартал — 
5 грн. 65 коп., на півроку — 
6 грн. 87 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i коле-
ги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг перед-
платити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не 
продовжив передплату на друге півріччя, це 
можна зробити по всій Україні до 23 червня 
включно, i ви отримуватимете газету з лип-
ня.
 Оформити передплату можна у відді-
леннях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте пе-
редплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2018■

Експансія українських ягід
 Цього року компанія Family Garden зібрала пер-
ший урожай органічної жимолості. Господарство зага-
лом має 155 гектарів ягідних плантацій і наступного 
року розраховує зібрати вже до тонни жимолості, кіль-
ка тонн лохини та близько 50-60 тонн малини.
 У березні під час щорічної перевірки відповідності ви-
могам «Органік Стандарт» ягоди підприємства отримали 
статус органічної продукції. Тепер компанія має всі шанси 
долучитися до числа вітчизняних підкорювачів європей-
ського ринку. Амбітні успіхи українських ягідників уже по-
чали викликати спротив у конкурентів. Нагадаємо, сербсь-
кі виробники малини перекрили основні автостради краї-
ни, а польські ягідники підозрюють переробників країни у 
змові і вимагають в уряду обмежити імпорт дешевої мали-
ни з України. 

Аутсорсингу довіри нема
 В Україні серед агропідприємств аутсорсинг бухгал-
терських та юридичних послуг не набув широкої популяр-
ності. Як свідчать висновки дослідження UCAB Metrics 
2018, проведене Асоціацією УКАБ, більше половини опи-
таних агропідприємств (63 відсотки) не залучають зов-
нішні юридичні послуги. Дві третини респондентів мають 
у штаті юристів та вирішують юридичні питання самостій-
но. З тих 37 відсотків підприємств, які залучають зовніш-
ніх юристів, 22 відсотки відповіли, що користуються ними 
«сезонно». Більше половини з аграрних підприємств, що 
залучають зовнішні юридичні послуги, зазначили, що роб-
лять це нерегулярно. Абсолютна більшість (84 відсотки) 
сільськогосподарських підприємств мають власних бух-

галтерів і лише 16 відсотків користуються зовнішніми бух-
галтерськими послугами. Результати опитування агрови-
робників свідчать про те, що поширення світової тенденції 
до аутсорсингу так званих бек-офісних функцій серед ук-
раїнських сільськогосподарських підприємств не набуло 
значного поширення.

Соняшнику менше, а олії більше
 Прогноз виробництва соняшнику в Україні цьогоріч 
знижено. У зв’язку з посушливими погодними умовами 
в квітні-травні і повідомленнями про те, що частина його 
посівів не зійшла через брак вологи, знижено на 2 від сотки 
й прогноз виробництва олії — до 14,6 млн. тонн. Але це на 
10 відсотків вище, ніж минулого року. До 6 червня 2018 
року, за даними Мінагрополітики, соняшник було посіяно 
на 5,7 мільйона гектарів, що на 4 відсотки більше торішньо-
го показника і склало 90 відсотків від прогнозної на ниніш-
ній рік посівної площі в 6,4 мільйона гектарів.

Недогодували, недодоїли
 В Україні скоротилося виробництво молока і м’яса. Як 
свідчать дані Державної служби статистики, виробництво 
молока в Україні в січні-травні поточного року скоротилося 
на 1,3 відсотка в порівнянні з минулорічним періодом: до 
3,9 мільйона тонн. Виробництво м’яса у живій вазі скоро-
тилося на 0,9 відсотка: до 1,326 мільйона тонн. Як повідом-
ляє Союз птахівників України, виробництво яєць за п’ять мі-
сяців зросло тим часом на 2,4 відсотка — до 6,6 мільярда 
штук. Нагадаємо, дані наведено без урахування тимчасо-
во окупованих Росією територій Криму і Севастополя та 
частини Луганської і Донецької областей.

Оксана CИДОРЕНКО

 На старті жнив найбільші пе-
ревізники на всяк випадок вирі-
шили порозумітися з дотични-
ми державними структурами, 
— аби ті таки не стали в гаря-
чу пору дрючками в колесах, а 
трейдери їх, відповідно, до цьо-
го не заохочували б власним не-
хлюйством. 
 Напередодні сезону експор-
ту зерна, котрий розпочнеться 
1 липня, із найбільшими зер-
нотрейдерами та представника-
ми Американської торговельної 
палати зустрівся міністр еколо-
гії та природних ресурсів Ук-
раїни Остап Семерак. Обговори-
ли екологічну складову під час 
організації транспортної логіс-
тики та подальшу взаємодію у 
цьо му процесі бізнесу і Держав-
ної екологічної інспекції. У пер-
шу чергу домовилися створити 
спеціальну «гарячу лінію» для 
взаємного інформування щодо 
проблем в екологічному нагляді, 
які можуть виникати у період се-
зону зернового експорту. 
 Остап Семерак акцентував і 
на важливості екологічної скла-
дової під час організації морської 
логістики. Адже Міжнародна 
морська організація (ІМО) сама 
розпочала аудит портів України, 
до якого залучені представники 
Мінприроди та Державної еко-
логічної інспекції. «Аудит охоп-
лює не лише міжнародне торго-
вельне судноплавство, а й стан-
дарти безпеки на морі та запобі-
гання забрудненню довкілля, в 
першу чергу морського. Йдеться 
саме про ту важливу частину ро-
боти, яку виконують українські 
екологічні інспектори для упе-
редження забруднень та захисту 
довкілля», — пояснив Семерак.
 Для України сьогодні одним 
із пріоритетів є запровадження 
європейських стандартів та інно-
вацій у роботі морських портів. 
Азовське та Чорне море — важ-

ливі райони міжнародних транс-
портних перевезень. Торговель-
не мореплавство приносить ве-
ликий прибуток, але й нерідко 
завдає великої шкоди довкіл-
лю, стаючи причиною забруд-
нення моря. І ми не можемо ро-
бити вигляд, що у нас немає цієї 
проблеми. І саме українські ек-
спортери повинні вживати за-
ходів, щоб судна, на яких екс-
портується продукція, були еко-
логічно безпечними, аби мінімі-
зувати забруднення природного 
середовища. «Це важлива скла-
дова соціальної відповідальності 
бізнесу. І держава готова підтри-
мувати та допомагати саме тако-
му бізнесу. Україна, зробивши 
ви бір на користь Європейського 
Союзу, зобов’язалася запровади-
ти сучасні екостандарти, а біз-
нес має бути партнером у цій іс-
торії», — каже Остап Семерак.
 Під час узгоджувальної зус-
трічі також йшлося про спосо-
би проведення екологічного та 
радіологічного контролів зерно-
вих вантажів у морських портах 
України та необхідність внесен-
ня змін до відповідних норматив-
но-правових актів. Окремо учас-
ники зустрічі обговорили робо-
ту системи автоматичного конт-
ролю за переміщенням вантажів 
«Янтар», яка працює в морських 
портах України.
 Сторони домовилися ініцію-
вати наступну зустріч уже за 
участю як представників Дер-
жавної екологічної інспекції Ук-
раїни, так і Державної прикор-
донної служби України, Держав-
ної митної служби, Адміністра-
ції морських портів України, 
Міністерства інфраструктури та 
Мінприроди, аби таки налагоди-
ти зрозумілу й ефективну спів-
працю держави та бізнесу у про-
цесі впровадження в Україні су-
часних міжнародних стандартів, 
зокрема — й у частині охорони 
довкілля. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Ранні зернові та зернобобові 
культури в нинішньому році в 
Україні планують зібрати з 9,6 
мільйона гектарів. У Мінагро-
політики за першими підсум-
ками збирання ранніх зернових 
та зернобобових культур поча-
ли надходити перші зведення. 
Так, станом на 15 червня було 
намолочено в Запорізькій об-
ласті — 1,7 тисячі тонн зерна з 
600 гектарів, у Миколаївській 
— 29,7 тисячі з 10,8 тисячі гек-
тарів, в Одеській — 53,1 тисячі 
з 13,8 тисячі гектарів, у Хер-
сонській — 25,6 тисячі тонн iз 
8,9 тисячі гектарів. 
 Загалом під кінець минуло-
го тижня намолотили 110,1 ти-
сячі тонн зерна з площі 34,1 ти-
сячi гектарів при середній уро-
жайності 32,3 центнера з гек-
тара. У розрізі культур зібрано 
108 тисяч тонн ячменю та 1,3 
тисячі тонн гороху. На Одещині 
стартували жнива ріпаку. При-
ймати олійне насіння вже поча-
ли на елеваторі в Роздільній. За 
словами експертів, перші партії 
ріпаку показали хорошу олій-
ність насіння: близько 48 від-
сотків, що в перекладі на суху 
речовину дало більш нiж 50,5 
відсотка. Для початку сезону в 

центрі Одеської області це висо-
кий показник. До масового зби-
рання олійних у регіоні плану-
ють приступити вже в другій 
декаді червня. За прогнозами, 
в поточному сезоні виробниц-
тво олійних в Україні очіку-
ють на рівні 2,3-2,5 мільйона 
тонн, тоді як минулоріч — 2,1 
мільйона.
 Достроковий початок жнив 
змусив технологічно прискори-
тися й південні Миколаївщину 
та Херсонщину. У Миколаївсь-
кій області до збирання підля-
гає майже 766 тисяч гектарів 
ранніх сільськогосподарських 
культур, iз яких майже 727 ти-
сяч — зернові. Вся власна тех-
ніка, яка буде задіяна на зби-
ральних роботах, тут повністю 
відремонтована. Але для про-
ведення жнив в оптимальні аг-
ротехнологічні строки залучать 
додаткові зернозбиральні ком-
байни з інших регіонів Украї-
ни. Про перші обмолочені гек-
тари озимого ячменю в Мико-
лаївському, Очаківському та 
Снігурівському районах ще 
тиждень тому поінформувала 
місцева група компаній ТОВ 
«СП «Південна Аграрно-Екс-
портна компанія». Цього тиж-
ня масово включився у жнива 
вже весь регіон.

 «Початок жнив у цьому році 
більш ранній, ніж у середньому 
за останні роки, цей сезон від по-
чатку був доволі нетиповим. Ре-
левантні прогнози врожайності 
будуть доступні ще не скоро. Од-
нак, виходячи з поточного стану 
посівів та близької до ідеальної 
перезимівлі озимих культур, 
ми зберігаємо прогноз врожаю 
у форматі «60 млн. тонн плюс», 
— повідомив перший заступ-
ник міністра аграрної політики 
та продовольства України Мак-
сим Мартинюк.
 Нагадаємо, що під урожай 
2018 року в усіх категоріях гос-
подарств сільськогосподарські 
культури посіяні на площі по-
над 26 мільйонів гектарів — 
обсяг на рівні минулорічного. 
Зерновий клин становить 14,6 
мільйона гектарів, у тому числі 
озимих зернових — 7,3 мільйо-
на гектарів.
 Ярі зернові та зернобобові 
культури зайняли, відповід-
но: кукурудза на зерно — пло-
щу 4,6 мільйона гектарів, греч-
ка — 104,6 тисячі гектарів, про-
со — 44,5 тисячі гектарів. Крім 
того, соняшник навесні висіяли 
на площі 5,8 мільйона гектарів, 
сою — на 1,8 мільйона гектарів, 
цукрові буряки — на 282 тися-
чах гектарів. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ЛОГІСТИКА

Доставляйте зерно 
екологічно
З найбільшими українськими 
зернотрейдерами узгодили екостандарти

■УРОЖАЙ-2018

Відсіялися — жнивуємо
Південні області розпочали збір ранніх зернових

■

Ранні зернові вже почали збирати в чотирьох областях України.
Фото з сайта balrada.gov.ua.

❙
❙
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«Я не воював, а захищав свою 
Батьківщину»
 До війни також працював 
на висоті — обслуговував із на-
парником вишки мобільно-
го зв’язку. Мав пристойну за-
рплатню — в окремі місяці вона 
сягала й 12 тисяч гривень. Про-
те, коли 1 березня 2014 року 
тодішній виконувач обов’язків 
Президента України Олександр 
Турчинов закликав чоловіків 
приходити до військкоматів і 
ставати на облік, Анатолій, не 
роздумуючи, покинув усе і став 
одним із тих, хто відгукнувся 
на заклик першим.
 — Насправді я щиро не ро-
зумію чоловіків, які цього не 
зробили, — зізнається він. — 
Коли в країну прийшла війна, 
як можна сидіти вдома? Навіть 
коли в тебе діти, робота. У цьо-
му, вважаю, проблема багать-
ох людей: ми стали настільки 
прагматичними, що іноді не мо-
жемо зрозуміти елементарних 
речей. Я пішов навіть не на вій-
ну. Завжди говорю, що не вою-
вав, а захищав свою Батьківщи-
ну. А якби ми тоді не пішли в 
зону АТО, то що б було? Страш-
но навіть уявити.
 Анатолій Головченко пере-
брався до Полтави у 2000 році. 
А народився й виріс на Донбасі, 
у місті Ровеньки, що на Луган-
щині, він із багатодітної роди-
ни: троє сестер і брат, — молод-
ші за нього. Коли в 1995 році 
сім’я переїхала на Полтавщи-
ну, у Толика саме розпочалась 
строкова служба в армії. А від-
служивши, пішов працювати 
на шахту й лишився на Донбасі, 
адже там були друзі, квартира. 
Хлопець і не зчувся, як його по 
самі вуха затягнуло вуличне бо-
лото. Аби кардинально змінити 
своє життя, покинувши все, пе-
реїхав до Полтави, відкрив для 
себе Бога й почав відвідувати 
християнську євангелістську 
церкву.
 ■ Коли 3 березня 2014 року 
ви прийшли до військкомату, 
вас розподілили... 
 — ...до штату військкомату, 
який у зв’язку з воєнним конф-
ліктом розширювався. Близько 
двох місяців ми з Олександром 
Алієвим і Тарасом Синягівсь-
ким там служили, оскільки ж  
були добровольцями, нас та-
кий стан речей не влаштовував. 
Тож закінчилося все тим, що 
ми написали рапорти із настій-
ним проханням відправити нас 
у зону бойових дій. Усього та-
ких було 11 чоловік. 26 травня 
ми прибули на місце дислока-
ції 24-го батальйону тероборо-
ни «Айдар», — розповідає про 
те, як розпочалася його воєнна 

епопея, Анатолій Головченко. 
— Це був єдиний добровольчий 
батальйон, який підпорядкову-
вався ЗСУ, хоч у ньому не було 
ні рот, ні взводів — тільки со-
тні, які сформувалися на Май-
дані. Ми ж, усі 11 полтавців, із 
різних причин на Майдані не 
були, а тому трималися свого 
гурту. Потім роззнайомилися з 
«афганською» сотнею (її очолю-
вав Пилип Слободенюк, котрий 
загинув у серпні 2014 року). По-
бачивши, що ми адекватні, від-
повідальні, байдужі до спиртно-
го, «афганці» взяли нас під своє 
крило. 
 ■ Разом із вами в батальйоні 
«Айдар» опинилася й Надія 
Савченко — нині народний де-
путат України, яка прославила-
ся суперечливими вчинками. 
 — Вона входила до 18-ї со-
тні. І оскільки ми не мали при-
значених командирів, ними ста-
вали ті, хто володів яскраво ви-
раженими лідерськими якос-
тями. А Надію Бог ними якраз 
нагородив сповна. Вона хотіла 
нас, полтавців, забрати до себе і 
створити розвідувальну групу, 
— продовжує розповідь Ана-
толій Головченко. — Значно 
пізніше я перевівся з «Айдару» 
в 25-ту аеромобільну бригаду, 
і бійці, знаючи, що я потрапив 
у полон до сепаратистів одного 

дня з Надією Савченко, проси-
ли розповісти про неї (на той час 
вона була в російському полоні, 
і всі її ідеалізували). Я відповів: 
нічого не хочу розповідати, не-
хай вона лишається для вас ге-
роєм. 

«Під час допиту сепаратисти 
хотіли відрізати мені ногу»
 ■ А зараз можете розповіс-
ти, що ж сталося тоді, 17 чер-
вня 2014 року? 
 — Моя думка така: ми пот-
рапили того дня у полон здебіль-
шого через Надію Савченко. По-
чалося все з того, що вранці 17 
червня приїхав комбат і повідо-
мив: сепаратисти захопили двох 
наших розвідників, котрі нібито 
перебували на території гольф-
клубу, що займала кілька кі-
лометрів, неподалік від Веселої 
Гори Луганської області, а отже, 
потрібно їх звільнити. Олек-
сандр Алієв, Тарас Синягівсь-

кий, Юрій Крижберський, я й 
інші полтавці — усього шесте-
ро — сіли в автомобіль комбата 
й рушили в бік цього гольф-клу-
бу. Дорогою наткнулися на сепа-
ратистів, вони відкрили вогонь, 
зав’язався бій. У цей час комбат 
двічі їздив за підкріпленням, за 
третьою ходкою привіз і Надію 
Савченко. Вона наказала всім 
відступити до позицій 128-ї ок-
ремої гірсько-піхотної бригади, 
що ми й зробили. Там перепо-
чили, перезарядили зброю. А 
потім Савченко скомандувала: 
«П’ять чоловік із Полтави — на 
броню!». Разом із нами на танк 
сіла й сама, і ми знову висуну-
лися вперед. Заїхавши на тери-
торію гольф-клубу, зачистили 

її, проте наших узятих у полон 
розвідників там не виявили. У 
цей час підійшла піхота зі 128-
ї бригади в супроводі двох чи 
трьох БТРів. Надія зістрибнула 
на землю, а танк із нами помчав 
уперед, відірвавшись від колони 
піхоти, — ми ж на ту пору були 
ще недосвідченими вояками, а 
отже, сліпо підкорялися наказу. 
Так потрапили в засаду против-
ника. По танку стріляли з грана-
томета, тож тільки дивом ніхто 
не загинув. Перший снаряд влу-
чив у башту. Усіх нас посікло ос-
колками. Поранених, контуже-
них, нас і танкістів узяли в по-
лон. Над одним із наших хлоп-
ців — Миколою Чепігою — там, 
на передовій, сепаратисти дуже 
знущалися і врешті-решт укоро-
тили йому віку, — тяжко зітхає 
Анатолій Головченко. 
 ■ У вас була прострелена 
нога? 
 — Звідки ви це взяли? — ди-

вується чоловік. — Зараз вга-
даю. Очевидно, бачили відеоро-
лик на «Ютубі», знятий сепа-
ратистами, про те, що поране-
ний у ногу нацгвардієць (себто 
я) покинутий на полі бою свої-
ми ж. Насправді ж моя нога не 
була прострелена. Коли 17 чер-
вня мене привезли до Лугансь-
ка, то одразу ж повели на до-
пит, що тривав три години. Під 
час допиту сепаратисти хотіли 
відрізати мені ногу — вставили 
в неї ніж і почали «пиляти». У 
цей час я знепритомнів. На ві-
део ж вони перебинтовують мою 
ногу, нібито в мене вогнепальне 
поранення і я покинутий своїми, 
а вони мене підібрали й надають 
першу допомогу.
 ■ Чому на війні люди нерід-
ко втрачають людську подобу, 
чому в них проявляється якась 
ну просто звіряча сутність? 
 — Думаю, в людях це є за-
вжди, — зауважує Анатолій. — 
Усе залежить від рівня моралі, 
уміння чи невміння співчувати 
іншим. Як правило, ті, хто не ві-
рить у Бога, бояться закону, іще 
чогось. На війні ж можна робити 
все, що завгодно, й при цьому не 
бути покараним. Тож скрізь, де є 
воєнні конфлікти, відбуваються 
просто жахливі речі: люди від-
чувають відсутність меж і про-
являють свою справжню суть.
 31 день учасник АТО провів 
у полоні. Зізнається: то були не-
скінченно довгі дні. Оскільки він 
був з «Айдару» (а до доброволь-
чих батальйонів у сепаратистів 

особливе ставлення), то спочат-
ку бійця тримали в одиночній 
камері. А тижнів через два до 
його камери кинули виклада-
ча історії України Луганського 
університету, голову обласного 
об’єднання «Просвіти» Володи-
мира Семистягу, котрого також 
вважали важливою персоною. 
Відтоді вони ділили всі тяго-
ти полону вдвох — лише зрідка 
ненадовго до них підсаджували 
іще когось. 
 ■ Володимир Семистяга при-
гадує, що то була камера без ві-
кон, де горіла одна-єдина лам-
почка. 
 — Там стояли такі дебелі 
цегляні гаражі, в одному з них 
ми й сиділи. А десь тижня за пів-
тора до мого обміну нас переве-
ли до підвалу колишнього офісу 
одного з енергетичних магнатів 
Луганщини — там умови були 
дещо кращими, ми могли бачи-
ти світ крізь єдине вузеньке ві-
конце. 

«Дізнавшись, 
що я «айдарівець», не вірили, 
що вийду з полону»
 ■ Увесь цей час вам не нада-
вали медичної допомоги? 
 — Коли нас узяли на пере-
довій, у мене було осколкове 
поранення голови. До того ж 
сепаратисти ще добряче поста-
ралися: і ножами різали, і при-
кладами били. Тож моя голо-
ва була вся закривавлена. Коли 
мене привезли до Луганська, 
то дівчина Катя, котра вико-

ДОСВІД■

Магніт
Чому, пройшовши крізь пекло боїв і полону, 

людина знову повертається на передову

Ганна ЯРОШЕНКО

«Байдужість більшості мене настільки руйнувала, що краще було 
знову повернутися в зону АТО», — так виходець із Донбасу, а нині 
полтавець Анатолій Головченко пояснює, чому, пройшовши бойо-
ве хрещення й полон під час активної фази бойових дій у 2014-15 
роках і звільнившись, він знову пішов на фронт і воював ще й у 
2016-2017 роках. 
«Нині часто говорять про посттравматичний синдром, або синдром 
війни. Справді, він існує, але його набуваєш тут, на «гражданці», 
коли повертаєшся із зони воєнного конфлікту й бачиш, що інші 
живуть так, як начебто в країні й немає збройного протистояння, 
— розмірковує 41-річний Анатолій Головченко. — Подібне було 
й зі мною. Так, ця війна незрозуміла, гібридна, але вона є. І я все 
ж таки очікував, що українці будуть більшими патріотами, дужче 
любитимуть свою країну — навіть при тих негараздах, які маємо, і 
при тій владі, з якою нам увесь час не щастить. Адже, за великим 
рахунком, усе залежить від нас». 
Анатолій має дві вищі освіти — педагогічну й богословську. 
Зізнається: із радістю працював би в школі, він уміє ладити з 
дітьми. Єдине, що його не влаштовує, — учительська зарплатня. 
Коли маєш піднімати на ноги власних дітей, тут уже не до думок 
про те, що тобі більше до душі. А дітей в Анатолія двоє: старшому, 
Владиславу, — 13 років, а меншому, Святославу, — 6. Тож, закін-
чивши два виші, він працює промисловим альпіністом — утеплює 
фасади будинків — і планує з часом розпочати власну справу. 

Анатолій Головченко: «Коли мої онуки вивчатимуть у школі цю російсько-українську війну й запитають, 
де в цей час був я, зможу зі спокійною совістю відповісти: зі зброєю в руках захищав Батьківщину».

❙
❙

«Коли в країну прийшла війна, як можна сидіти 
вдома? Навіть коли в тебе діти, робота. У цьому, 
вважаю, проблема багатьох людей: ми стали настільки 
прагматичними, що іноді не можемо зрозуміти 
елементарних речей». 
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нувала функції санітарки, 
перев’язала її. А вже через 
годину мене повели на до-
пит, який, як уже говорив, 
проводили досить жорстоко. 
Потім упродовж трьох днів я 
перебував у тому приміщен-
ні, де мене допитували, — 
приходив до тями. І тоді ж 
щодня приходила та дівчи-
на Катя й робила ін’єкції, як 
вона пояснювала, від зара-
ження крові. До того ж ще й 
годували більш-менш непо-
гано — приносили навіть га-
рячий суп і чай. Коли ж пе-
ревели до гаража, будь-яку 
медичну допомогу припини-
ли, а їсти давали раз на добу 
— десь о 22-й годині. 
 Тож тепер Анатолій Го-
ловченко добре знає, як воно 
бути голодним. Коли на ра-
зовій тарілці приносили тро-
хи каші з двома шматочками 
хліба, він старався один шма-
точок приберегти на ранок, 
аби потім хоча б щось вкину-
ти до рота. Коли ж підсади-
ли Володимира Семистягу, у 
того розпочалися проблеми 
зі шлунком, а жодних меди-
каментів в’язням не давали. 
У результаті Володимир Фе-
дорович не міг їсти, а тому 
свій хліб віддавав співкамер-
нику. Відтак Анатолію стало 
набагато легше: він міг хоча 
б трохи обдурити голод. Дя-
кувати Богу, постійно стояло 
відро з водою, тож пити мож-
на було вдосталь. Відрад-
но, що «айдарівця» більше 
не катували. Натомість Во-
лодимира Семистягу час від 

часу допитували, а в процесі 
й цигарками припалювали, і 
надягали на голову протигаз, 
перекриваючи при цьому до-
ступ повітря.
 ■ Наскільки мені відо-
мо, Володимиру Федорови-
чу вдалося втекти. 
 — Так, він утік. Вийш-
ло так, що сепаратисти по-
везли комусь продукти, що 
відволікло увагу від бранця, 
і той, скориставшись момен-
том, зник. Потім, перш ніж 
перебратися до Києва, він 
якийсь час винаймав квар-
тиру в Полтаві, тож ми з ним 
зустрічалися. Іще в гаражі, 
в якому сиділи, був душник 
невеликих розмірів, але з 
моєю худорлявістю, думаю, 
через нього можна було б 
пролізти. Тож і я міг би втек-
ти — багато разів думав про 
це, — ворушить Анатолій 
важкі спогади. — Але душ-
ник був під самісінькою сте-

лею, а її висота перевищува-
ла три метри, тому без допо-
моги Володимира Семистяги 
не обійшовся б. Але, якби я 
звідти вибрався, не маю жод-
ного сумніву, що Володими-
ра Федоровича «закатали» б 
у бетон. 
 ■ Інформацію про те, що 
ви перебуваєте в полоні, під-
твердила журналістка, котра 
також побувала там? 
 —Так, журналістка Анас-
тасія Станко з «Громадсько-
го» ТБ, — підтверджує Ана-
толій. — Її разом з опера-
тором Іллею (прізвища не 
пам’ятаю) привезли десь на-

прикінці червня. Річ у тім, 
що хтось із сепаратистів із 
непідконтрольної Україні 
території пообіцяв їм дати 
інтерв’ю, і вони, по своїй 
наївності, приїхали до оку-
пованого Луганська, де й пот-
рапили в полон, хоч пробули 
в ньому недовго. Коли моло-
дих людей посадили в підвал, 
мене привели до них, аби дав 
інтерв’ю — розповів, як тут 
зі мною поводяться. Звичай-
но ж, при цьому були присут-

ні сепаратисти. Зрозуміло, я 
не міг повідати про всі «при-
нади» полону — проявляти 
героїзм у такій ситуації було 
просто нерозумно. А потім 
сепаратисти пішли і, схоже, 
на якийсь час про мене забу-
ли. Бо провів із журналіст-
кою й оператором цілу ніч і 
півдня. Попросив у них го-
динник і відтоді міг хоча б 
орієнтуватися в часі. А ще 
Ілля віддав мені свій старий 
мобільний телефон-«розкла-
душку» — дуже йому за це 
вдячний. Звісно, я постійно 
ховав той телефон. Але за-
вдяки йому міг нарешті есе-
месками спілкуватися з дру-
жиною Оленою — таким чи-
ном, чисто морально стало 
набагато легше. Лєна дуже 
багато для мене зробила — 
на всіх рівнях порушувала 
питання про моє звільнен-
ня. І увесь час мені повідом-
ляла, де була, з ким говори-

ла й хто пообіцяв посприяти, 
тобто вселяла в мене надію... 
Хоч багато хто, дізнавшись, 
що я «айдарівець», робив 
висновок: малоймовірно, 
що вийду з полону. Витяг-
нути мене пообіцяв керів-
ник Центру звільнення вій-
ськовополонених Володи-
мир Рубан, на якого вийш-
ла моя сестра Світлана, і, 
на щастя, йому це вдалося. 
Мене і ще трьох наших бій-
ців, котрі також перебува-
ли в полоні, він забрав у Лу-
ганську. Відтоді як усі ми, 
полтавці, потрапили в по-
лон, з єдиним Олександром 

Алієвим я ще був у Лугансь-
ку. Коли нас привезли разом 
із ним, він був непритомний 
— мав тяжке поранення, до 
того ж на передовій сепара-
тисти його жорстоко поби-
ли. Після прибуття до Лу-
ганська Сашка одразу ж 
відправили до лікарні. Так 
більше нікого з наших хлоп-
ців не бачив. І тільки звіль-
нившись із полону, дізнав-
ся, що всі вони, крім Мико-
ли Чепіги, живі.

«Вдруге в АТО було 
страшніше, бо вже знав, 
що таке війна»
 До Полтави Анатолія 
привезли на своїй автівці во-
лонтери, яких вдалося знай-
ти Олені. Понад два місяці він 
лікувався в шпиталі, а в жов-
тні знову повернувся в «Ай-
дар». Зізнається: пропонува-
ли списати, проте він катего-
рично відмовився. Для нього 
це було неприйнятно, адже 
в лавах «Айдару» були й зов-
сім молоді хлопці та дівчата 
— вони повноцінно воювали, 
не боялися. І Анатолій вва-
жає їх набагато хоробріши-
ми за тих дорослих чоловіків, 
які знайшли причину, щоб не 
піти на війну. Невдовзі з «Ай-
дару» боєць перевівся до 25-
ї аеромобільної бригади — у 
її складі ніс службу під Гор-
лівкою. Демобілізувавшись у 
2015 році, у 2016-му знову по-
дався в зону АТО й цього разу 
потрапив до 131-го окремого 
розвідувального батальйону. 
Не втримуюся, аби не запита-
ти, чому йому знов не сиділо-
ся вдома. 
 — Знаєте, є запитання, 
на які сам собі не можеш 
дати чіткої відповіді, — сум-
но посміхається мій співроз-
мовник. — Не знаю, чому. 
Мабуть, тому, що воєнні 
дії на Донбасі тривають. До 
того ж ота байдужість біль-
шості, котра живе так, ніби 
в країні не відбувається вій-
на, мене настільки руйнува-
ла, що краще було поверну-
тися в зону АТО.
 Звичайно, за словами 
Анатолія Головченка, це вже 
була інша, більш спокійна, 
окопна війна. І хоч він, бу-
дучи розвідником, постій-
но перебував на передовій, 
у «сірій» зоні, проте таких 
масштабних бойових дій, 
як у 2014—2015 роках, уже 
не було. Анатолій вважає, 
що така війна, мабуть, усе 
ж таки гірша, бо розслаб-

ляє й деморалізує вояків. 
Переключитися ж із війни 
на мирне життя йому й досі, 
зізнається, нелегко. 
 — Мені допомагає трима-
тися віра в Бога, — запевняє. 
— Олександр Алієв знайшов 
себе в тому, що допомагає 
АТОвцям справлятися з ба-
гатьма проблемами, що пос-
тають перед ними, Тарас Си-
нягівський ударився в полі-
тику — вступив до лав все-
українського об’єднання 
«Свобода», став місцевим де-
путатом. Зустрічаємося, од-
нак не так часто. І, якщо від-
верто, не надто вірю в побра-
тимську дружбу. Багато хто 
настільки наївний, що гадає: 
якщо він півроку разом із ки-
мось воював, то після цього 
вони лишаться друзями на 
все життя. Насправді це  не 
так. Не можна дружити з 
усіма. Хоч завджи знахо джу 
спільну мову з тими людь-
ми, котрі пішли на фронт у 
найтяжчий період протисто-
яння, бо вони довели, що за 
Батьківщину готові пожер-
твувати собою. А тих, хто 
прийшов у зону АТО, коли 
вже почалася окопна вій-
на, мені мимоволі хочеть-
ся запитати: а де ж ви були в 
2014 році? Не знаю, можли-
во, став жорстоким. Але я й 
не говорю, що війна на мене 
ніяк не вплинула. Звичайно 
ж, я повернувся з фронту ін-
шим. У 2016—2017 роках ми 
майже рік провели в «сірій» 
зоні — в різний час нас налі-
чувалося від шести до 20 воя-
ків. За бажання, всіх можна 
було ліквідувати без жодно-
го пострілу. Ми жили в пос-
тійній напрузі та ще й певні 
завдання виконували. Я тоді 
був виконувачем обов’язків 
командира взводу. І коли ба-
гато хто з хлопців запитував: 
чому, мовляв, ми тут стоїмо, 
якщо справа — відкрита міс-
цевість, відтак сепаратис-
ти можуть запросто нас ото-
чити, я їх заспокоював, що, 
за необхідності, нас прикри-
ють. А коли мої доводи закін-
чувалися, говорив: ти ж знав, 
куди йшов, розумів, що, при-
йшовши сюди, будеш убива-
ти й що тебе також можуть 
убити, так чому ж тепер пла-
чешся? 
 ■ Можете пригадати ситу-
ацію, яка найбільше закар-
бувалася в пам’яті? 
 Для мене найстрашніший 
момент був у минулому році. 
Нашу розвідгрупу обстріляв 
противник, ми відкрили во-
гонь у відповідь. А в цей час 
між нами й сепаратистами 
опинився дорослий чоловік 
із хлопчиною років семи. У 
того чолов’яги, очевидно, був 
ступор, бо наші хлопці кри-
чали йому: «Лягай!», навко-
ло свистіли кулі, а він ішов, 
закриваючи дитину собою... 
 ■ Кажуть, не буває хоро-
шого й поганого досвіду — є 
просто досвід. І все ж як ба-
гато іноді віддав би за те, аби 
не мати в житті такого нега-
тивного досвіду. 
 — Коли йшов у зону АТО 
вдруге, мені було набага-
то страшніше, бо вже знав, 
що таке війна. І дуже бояв-
ся, — відверто говорить чо-
ловік. — Але якби цього не 
зробив, то навряд чи себе по-
важав би. І коли через бага-
то років мої онуки вивча-
тимуть у школі цю російсь-
ко-українську війну й за-
питають, де в цей час був я, 
зможу зі спокійною совістю 
відповісти: зі зброєю в руках 
захищав Батьківщину. ■

війни

Фото з особистого архіву Анатолія Головченка.❙

«Під час допиту сепаратисти хотіли відрізати 
мені ногу — вставили в неї ніж і почали 
«пиляти». У цей час я знепритомнів. На відео ж 
вони перебинтовують мою ногу, нібито в мене 
вогнепальне поранення і я покинутий своїми, а 
вони мене підібрали й надають першу допомогу».

ІНТЕРНЕТРІ

«Контакт» 
уже забули
За російськими сайтами 
студенти не плачуть
Михайло ЛОМОНОСОВ
Ніжин

 Рік тому в Україні, згідно з прези-
дентським указом, заблокували кілька 
популярних російських сайтів. Потра-
пила до санкційного списку і соціаль-
на мережа «Вконтакте», яка до заборо-
ни нараховувала близько 16 мільйонів 
українських відвідувачів. Більшість 
користувачів «ВК» становила молодь, 
школярі та студенти. 
 Швидко навчилася обходитися без 
«Вконтакте» студентка Вікторія Ку-
рочка. Адже, як зізнається, цей ресурс 
дуже «затягує», і коли у молодої люди-
ни випадає хоч хвилька вільного часу, 
— дорога була дуже часто у «контакт» 
до друзів, де до того ж чекала ще й му-
зика та різні меми (комічно-саркастич-
ні картинки). 
 — Я однозначно за санкції і блокуван-
ня контенту агресора. Це правильно! — 
вважає Вікторія. — Але, поряд із тим, 
молодь так і не знайшла заміну «Вкон-
такте», де обмінюватися повідомлен-
нями було дуже просто. «Фейсбук» не-
зручний і нецікавий. Молоді люди часто 
не дивляться на політику, тому для ба-
гатьох, у тому числі й для мене, «кон-
такт» був доступним способом зв’язку з 
одногрупниками і друзями. А ще в нас 
відсутня традиція платити за додатки 
та музику, тому всі так і полюбили той 
«ВК», де все це було безкоштовним...
 Погоджується з Вікторією і Олег 
Гречка, хоча й додає, що в епоху всюди-
сущого інтернету, що-небудь там блоку-
вати, річ невдячна...
 — Зараз стільки програм різних є, 
способів обходити різноманітні блоку-
вання навіть із мінімальними знаннями 
інтернету. Той, хто захоче користувати-
ся соцмережами, знайде вихід, інтер-
нет не заборониш! Виходить блокуван-
ня тільки на папері... Тож робити з цьо-
го проблему не слід, бо ж десять років 
тому, приміром, цього «ВК» узагалі не 
було... А «Яндексу» та іншим російсь-
ким дітищам заміну знайти не важко. 
Перейшов на «Фейсбук», хоча й захо-
джу туди рідко. 
 — Спочатку складалося таке вражен-
ня, що більше нічого робити буде, — ус-
міхається Тетяна Денисенко. — Ніде 
спілкуватися! Подруги одразу, як забо-
ронили, почали скачувати музику, адже 
дехто тільки й заходив туди, аби пісні 
послухати. Чимало студентів встанови-
ли програми для розблокування на теле-
фони і комп’ютери. Але, кажуть, вони 
повільні і там (на сайті) вже нудно, бо 
ніхто не сидить. Думала навіть, що якісь 
протести серйозні почнуться, та все за-
тихло. Нині взагалі все одно. Молодь те-
пер у «Фейсбуці» та «Інстаграмі». 
 — Для мене, чесно, всі соцмережі од-
накові, — зізнається студентка Русла-
на Товстенко. — Кожна хороша по-своє-
му. Нині про «контакт» ніхто не згадує 
майже, наче його й не було ніколи. Одне 
погано — там успішно діяли багато на-
ших українських спільнот — починаю-
чи від гумористичних, закінчуючи тор-
говельними. На «Фейсбук» не всі з них 
перейшли. 
 — Ой, та всі вже забули про ті сайти. 
Ми з одногрупниками навіть свою спіль-
ноту мали в одній із заборонених соцме-
реж, — приєднується до розмови Дмит-
ро Самовар. — Обмінювалися інформа-
цією, електронними версіями посібни-
ків, разом, таким чином, готувалися до 
практичних. У «ФБ» це трохи важче 
робити. На мою думку, заборони сайтів 
проблем не вирішують, на жаль... Ча-
сом такі обмеження нагадують радянсь-
кі часи, з відголосками яких ми активно 
боремося... ■

■
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У ногах 
правди немає
Пасажирам катастрофічно 
бракує місць у 
громадському транспорті
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 У громадському транспорті Львова 
пасажирам не вистачає близько 25 тисяч 
місць. Про це під час прес-конференції 
повідомив заступник директора Депар-
таменту житлового господарства та інф-
раструктури з питань транспорту Андрій 
Білий.
 «Найбільший пік навантаження на 
громадський транспорт припадає з 8.00 
до 9.00. Так, о пів на восьму ви ще мо-
жете легко сісти в автобус, а ось о пів на 
дев’яту — це вже майже неможливо. Це 
дуже чітко прослідковується по всіх на-
прямках», — поділився спостереження-
ми чиновник.
 Таким чином, як наголосив 
посадовець,  з 7.00 до 10.00. необхідно 
перевезти 150 тисяч пасажирів. Щоб за-
безпечити нормальну провізну здатність, 
треба збільшити кількість громадського 
транспорту.
 За даними Львівської міської ради, 
зараз у місті курсує 631 одиниця гро-
мадського транспорту: 75 трамваїв, 56 
тролейбусів, 410 «маршруток» та 90 ве-
ликих автобусів. У 2018 році місто заку-
пить 100 автобусів, 50 трамваїв і 40 тро-
лейбусів. До кінця цього літа мають та-
кож придбати 30 трамваїв. 
 Містяни вже давно готові назавж-
ди розпрощатися з маршрутними так-
сі. Ще в січні цього року вони збирали 
підписи з вимогою відмовитись від ма-
логабаритних автобусів — так званих 
«маршруток» — і прагнуть у майбутньо-
му остаточно  пересісти на альтернатив-
ний транспорт: великі автобуси, трамваї 
й тролейбуси. У петиції також зазначе-
но, що позбутися «маршруток» у Львові 
можна впродовж лише двох років. Про-
те у Львівській міській раді заявили, що 
виконати такий об’єм роботи за корот-
кий період часу неможливо. 
 Ініціювала збір підписів львів’янка 
Анна Меленчук. Аби зробити проїзд 
комфортнішим, вона пропонує послу-
говуватись електротранспортом і вели-
кими комфортабельними автобусами, 
встановити в громадському транспор-
ті пандуси й обладнати спеціальні міс-
ця для людей з інвалідністю, а також 
розставити повсюди електронні табло, 
які показуватимуть час прибуття тран
спорту.  
 Привиди минулого у вигляді старих 
бусів  абсолютно не відповідають потре-
бам суспільства. Їздити у такому «мета-
лобрухті» не лише не комфортно, а й не-
безпечно для здоров’я як пасажирів (зга-
дайте кількість страхітливих аварій),  
так і пішоходів (старі авто забрудню-
ють повітря шкідливими викидами). 
Тому  першочергове завдання — це від-
мова від двигунів внутрішнього згорян-
ня і перехід на екологічно чистий і зруч-
ний транспорт.
 Львів здатен доволі швидко  адап-
туватися до європейських практик, 
тому є надія, що найближчим часом 
тут таки буде покінчено із залишками 
«лихих 90-х».
 Допоки триває боротьба за скасу-
вання «маршруток», несподівано інша 
ініціативна група пропонує запровади-
ти «маршрутки»... без місць для сидін-
ня. Відповідну петицію зареєстрував гро-
мадянин Чернишов Павло Сергійович на 
сайті Єдиної системи місцевих петицій. 
 Метою проекту є скасування загаль-
них місць для сидіння в громадському 
транспорті Львова, окрім декількох — 
для водія та місць для окремої соціальної 
групи (кондуктор чи пасажири з дітьми 
та люди з інвалідністю). ■

■ Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині Ротмістрівська 
об’єднана територіальна громада роз-
багатіла на тисячу гектарів землі: тут 
днями підписали акт прийому-переда-
чі землі сільгоппризначення з держав-
ної власності у комунальну. 
 «У власність нашої громади пере-
дано 149 земельних ділянок. Ця зем-
ля не лише у Ротмістрівці, а й на тери-
торії інших населених пунктів нашої 
ОТГ — у Куцівці, Мельниківці, Кова-
лисі. Загальна площа переданої держа-
вою землі — тисяча гектарів», — роз-
повідає «Україні молодій» голова Рот-
містрівської об’єднаної територіальної 
громади Володимир Ховайба.
 Володимир Іванович каже, що пе-
редані земельні ділянки громада обсте-
жить, а вже потім вирішить, що з ними 
робити — роздати на паї тим жителям, 
які цього потребують, забезпечити нею 
учасників АТО, здати в оренду чи запро-
сити інвестора, який буде землю оброб-
ляти і перераховувати на рахунок гро-
мади оплату за користування.
 Як повідомили нашому виданню 
в Черкаській обласній державній ад-

міністрації, Ротмістрівська ОТГ одер-
жала землю з випередженням графіка, 
розробленого Держгеокадастром. 
 А загалом на Черкащині наразі 12 
ОТГ підписали акти прийому-переда-
чі землі сільгоппризначення із держав-
ної власності у комунальну. Віднині у 
їхньому володінні — 1,4 тис. земель-
них ділянок загальною площею понад 
15 тис. гектарів.
 За словами заступника голови Чер-
каської облдержадміністрації Яросла-
ва Березаня, передача земель — це не-
пересічна подія у житті Шевченкового 
краю, на яку так довго очікували. Владі 

закидали, що землю не передадуть у ко-
мунальну власність громадам. Зараз же 
половина ОТГ Черкаської області вже 
підписала відповідні акти прийому-пе-
редачі земель. 
 До речі, передача земель сільсько-
господарського призначення держав-
ної власності в комунальну об’єднаним 
територіальним громадам відбувається 
відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України. 
 Процес передачі землі об’єднаним 
територіальним громадам передбачає 
чотири етапи. Спочатку громада на-
правляє клопотання до обласного уп-
равління Держгеокадастру. Потім від-
бувається інвентаризація земель у ме-
жах ОТГ, які до цього не були передані в 
користування. Далі здійснюється реєст-
рація в кадастрі ділянок, які були про-
інвентаризовані, після чого відбуваєть-
ся передача землі в комунальну влас-
ність за наказом начальника обласно-
го управління Держгеокадастру. Право 
власності на земельні ділянки ОТГ на-
бувають із часу державної реєстрації 
цього права, відповідно до Закону Ук-
раїни «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень». ■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 В Олешківському лісгос-
пі підрахували, що вогонь 
знищив 640 гектарів лісу, 
на загальну суму близько 
19 мільйонів гривень. Не-
відомі диверсанти активі-
зувалися з приходом спе-
ки, лише за одну добу ліси 
Херсонщини палахкотіли 
20 разів, але гасити пожежі 
ніхто не поспішав. Під при-
цілом вогню виявилися Го-
лопристанський, Берис-
лавський, Каланчацький, 
Дніпровський, Генічеський, 
Великоолександрівський, 
Білозерський, Корабельний 
райони, а також місто Нова 
Каховка. Співробітники Ра-
денськoгo лісництва, яке ста-
ло епіцентрoм зони вогню, не 
схотіли ризикувати життями 
за мінімальну зарплату. Із 25 
штатних посад бійців лісо-
вої охорони та водіїв пожеж-
них машин на момент за-
горяння 19 посад виявили-
ся вакантними. Ситуацію 
ускладнив ще й той факт, 
що практично всю спеціаль-
ну техніку ще раніше було 
вивезено до зони військо-

вих дій на сході України ще 
у 2016 році. 
 Отож шукати пожежни-
ків довелося по всій Україні: 
надзвичайну подію в Олеш-
ківському районі Херсонсь-
кої області ліквідовували ря-
тувальники з Миколаївсь-
кої, Запорізької, Дніпропет-
ровської, Кіровоградської та 
Донецької областей. За пові-
домленням прес-служби Го-
ловного управління ДСНС 
України в Херсонській облас-
ті, до гасіння пожежі залучи-

ли 325 чоловік, вертоліт Мі-
8, два літаки Ан-32П та ще 94 
одиниці техніки ДСНС та Мі-
ноборони України. 
 Фахівці Держлісагентс-
тва відзвітували, що загроза 
для населених пунктів Хер-
сонщини на даний час уже 
минула, але поскаржилися, 
що не в змозi впоратися з на-
пливом диверсантів та «ди-
ких» туристів, які їдуть у 
ліс на шашлики. Найчасті-
ше саме недбале поводження 
з вогнем відпочивальників 

несе загрозу лісовій флорі та 
фауні. Хоча вже після того, 
як пожежу в Олешківсько-
му лісгоспі було погашено, 
рятувальники знайшли кіль-
ка обгорілих шин, які хтось 
свідомо підпалив і розкидав 
відразу в кількох місцях пе-
риметру загоряння. Це одно-
значно свідчить на користь 
підпалу, але поки що осо-
би невідомих диверсантів не 
встановлені.
 Із приходом циклону 
Xisca в усіх регіонах України 
встановилася вкрай нестійка 
погода: спека уперемішку 
з грозами. За даними прес-
служби ДСНС, із початку 
2018 року кількість загорянь 
на відкритих територіях ста-
новить уже понад 14 тисяч 
випадків. Так, велика поже-
жа в Чернігівській області 
«з’їла» п’ять гектарів лісу, 
а ось на Львівщині (село Си-
тихів) торфовища горіли на 
площі у 12 гектарів.
 За даними Укргідромет-
центру, по всій території 
України (крім більшості 
районів Карпатського регіо-
ну) зберігається надзвичай-
ний рівень пожежної небез-
пеки.
 Найбільшої біди спека 
може накоїти у південних 
регіонах (Херсон, Миколаїв, 
Одеса та окупований півос-
трів Крим), де традиційно 
випадає рекордно мала кіль-
кість опадів. Це значно збіль-
шує ризик виникнення чис-
ленних пожеж у природних 
екосистемах та на відкритих 
територіях. ■

Ганна ЯРОШЕНКО

 Упродовж опалювального 
періоду  2017—2018 років 42 
тисячі полтавських домогос-
подарств (тобто майже кожен 
другий споживач) скориста-
лися допомогою від дер жави 
у вигляді субсидії. У міжо-
палювальний період їх кiль-
кiсть трохи зменшилась, ос-
кільки в цей час Полтавсь-
ке обласне комунальне теп-
лопостачальне підприємство 
надає лише послуги з цент-
ралізованого постачання га-
рячої води. Тож нині при-
близно 36 тисяч сімей (або 
третина від загальної кіль-
кості споживачів) отриму-
ють субсидію. Про це повідо-
мив заступник генерального 
директора ПОКВПТГ «Пол-

таватеплоенерго» Роман Ка-
шин. 
 Водночас 13,5 тисячі до-
могосподарств мають забор-
гованість, що становить 15 
відсотків від загальної кіль-
кості споживачів послуг під-
приємства. До речі, серед них 
є й субсидіанти, яким, щоб от-
римати допомогу від держави 

на наступний період, потріб-
но погасити борг або принай-
мні укласти договір про його 
реструктуризацію.
 «Заборгованість насе-
лення за послуги з централі-
зованого опалення та пос-
тачання гарячої води сягає 
184 мільйонiв гривень. Сума, 
що додалася опалювального 

періоду 2017—2018 років, — 
61 мільйон гривень. А зага-
лом рівень розрахунків пол-
тавців становить 94 відсотки, 
тобто порівняно з поперед-
нім  опалювальним сезоном 
є дещо кращим (торік у цей 
час він дорівнював  88 відсо-
ткам). Також існує заборго-
ваність державного бюдже-
ту з відшкодування пільг та 
субсидій, наданих населен-
ню за послуги підприємства 
під час опалювального пе-
ріоду, — це 73 мільйони гри-
вень. Рік тому заборгованість 
держави сягала 151 мільйо-
на гривень, тобто була вдвічі 
більшою. Таким чином, стан 
розрахунків як держави, так 
і населення цьогоріч кращий, 
хоч і далекий від ідеального», 
— зазначив Роман Кашин. ■

ПІДСУМКИ

Бідніємо на очах 
Під час опалювального сезону 
субсидією скористалася майже кожна 
друга полтавська сім’я

■

Пожежна команда в роботі.
Фото з сайта kherson.ua.city.
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ПІСЛЯМОВА

Палити є кому, гасити — нікому 
Палії влаштували пекельну пожежу в заповіднику: 
сума збитків перевищила 18 мільйонів гривень

■

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Чия земля?
Об’єднаній територіальній 
громаді передали в 
комунальну власніть 
149 земельних ділянок

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

У фільмі Террі Ґілліана «12 
мавп» (1995) є репліка: 
«Психіатрія — найновіша 
релігія». Це доволі точна ча-
сова констатація виходу на кі-
норинок потужного епідеміч-
ного тренду: «ігри розуму». 
У наступні двадцять років 
він опанував кіном і літера-
турою аж так, що уже можна 
сперечатися, чи зображення 
психічних аномалій не потіс-
нили на екранах і сторінках 
картини здорового сексу?

 Довший час психіатрич-
на проблематика у письменс-
тві зустрічалася чи не винят-
ково у резервації наукової 
фантастики (якщо, звісно, 
не рахувати від Еврипідо-
вої «Медеї»). Деякі з тамтих 
садівників зростили диво-
вижні психотропні рослини, 
що вже десятиліттями спри-
чиняються до мало не побож-
ного шоку в читачів — згадай-
мо, бодай, Кліффорда Сімака 
чи Філіпа Діка (зразки оби-
двох торік уперше перекла-
дені українською).
 Саме кінематограф рішу-
че зруйнував штучну між-
корпоративну стіну між 
«серйозною» літературою та 
фантастикою, зміксував ем-
пірічний реалізм й теоретичні 
припущення. Оскільки вели-
кий екран — творець королів, 
письменникам уже невільно 
іґнорувати психіатричні мо-
тиви, як би далеко ті не сто-
яли від улюблених жанрів. 
Метр сучасного французько-
го детективу Жан-Крістоф 
Ґранже — наочний приклад.
 Ґранже прокинувся зна-
менитим, так само як і Стівен 
Кінг, — після першої екрані-
зації («Пурпурові ріки», ре-
жисер Матьйо Касовіц, 2000). 
Хоч то була його друга книж-
ка, Ґранже тоді мав славу 
журналіста-розслідувача, 
що писав до тиражних газет і 
журналів. Писав про різне і з 
різних куточків світу. Але на-
скрізною темою було насиль-
ство. Не побутове, а політич-
но леґітимізоване. Джерелом 
цього зла репортер (а пізні-
ше, побачимо, і письменник) 
вважав нацизм. Сам нацизм 
Ґранже трактує як психіч-
не збочення з високою інфек-
ційною активністю. В романі 
«Пасажир» (2011) нацистів 
репрезентують французи, так 
само, як у Стіґа Ларссона — 
шведи.
 Після лаврів від «Пурпу-
рових рік» Ж.-К.Ґранже по-
лишає журналістику — те-
пер вистачає заробітку з 
письменства. З роману в ро-
ман (а всі вони — трилеро-
подібні детективи) його фіш-
ка незмінна: насильство що 
викорінюється з психопата-
логічної фашистської ідеоло-
гії. Так було в «Камінному со-
борі» (2000), першій книжці, 
виданій в Україні (щоправ-
да, російською — така тоді 
була видавнича політика хар-

ківського «Клубу сімейного 
дозвілля»); у «Miserere. Пса-
лом п’ятдесятий» (К.: Маха-
он-Україна, 2009); у «Паса-
жирі» (Х.: Клуб сімейного 
дозвілля, 2017). Кожний но-
вий твір екранізується ніби 
автоматично — Жан-Крісто-
фа люблять французькі ре-
жисери, і то найкращі, залу-
чаючи до зйомок зірок: Жана 
Рено, Венсана Касселя, Кат-
рін Деньов, Моніку Белуччі, 
Жерара Депардьє. За «Паса-
жиром» рік тому знято шес-
тичастиний серіал. 
 Усі стрічки — високопро-
фесійний кінопродукт, але ж 
екранні закони відрізняють-
ся від літературних. При-
міром, у фільмах зазвичай 
не уміщається рутинна ро-
бота. Оте «наче вичерпува-
ти воду наперстком із діря-
вого човна» — зайве для кіна, 
але суттєве для книжки. Су-
часне письменство нестримно 
тяжіє до літератури факту, 
мімікрує під нонфікшн. Цьо-
го прагне читач, котрий, між 
іншим, знає, що кримінальне 
розслідування майже ніколи 
не буває блискавичним. За-
воювати читацьку довіру ав-
тор може тільки отим «вичер-
пуванням води наперстком». 
На екрані ж усе те успішно 
заступає динамічна зміна де-
корацій.
 Фільм претендує на невід-
ступну двогодинну увагу, тож 
режисер змушений відмовля-

тися від багатьох бічних сю-
жетів. В екранізованому «Па-
сажирі» не поталанило такій 
наскрізній (хоч і другого пла-
ну) темі Ґранже, як новіт-
ні паростки комуністичної 
ідеї — увесь цей «підлітко-
вий бунт проти буржуазного 
способу життя... тих психів-
ліваків, які виховувалися 
на дурні, що писав Мішель 
Фуко». Проблема ресентимен-
ту для французів надто кон-
траверсійна, тож кіно воліє 
відвертати погляд від спів-
громадян, що «полюбляють 
репетувати про своє право 
на ледаче життя» — агре-
сивних лузерів, що перетво-
рюють довкілля на «краєвид, 
що вражав непривабливістю» 
(«Miserere»), у «пункт на 
мапі, що здатний притягува-
ти до себе бурі, убозтва і від-
чай» («Пасажир»). А йдеться 
ж про туристичні магніти — 
Бордо і Ніццу. Ясна річ, що 
«антипутівники» Ґранже ли-
шаються поза кадром. Зреш-
тою, як зафільмувати таке: 
«Недовіра розливалась у при-
міщенні, мов небезпечний от-
руйний газ»?
 Але що лягає на екран пов-
ністю — це невпинний рух, 
ще одна упізнавана стильова 
риса Ґранже. Його персонажі 
у статичній ситуації — що у 
книжці, що у фільмі — нон-
сенс. Головний персонаж так 
само кмітливий, як Тіхонов-
Штірліц, але його годі уяви-

ти за розкладанням сірників 
у камері. А от з Браунівсь-
ким професором Ленґдо-
ном — вони близнюки: ман-
дрівники-непосиди; ерудити 
шерлокголмсівського шти-
бу, що повсякчас зауважу-
ють навкруги алюзії на кла-
сичне мистецтво («Численні 
заглибини у стелі відкидали 
густе мереживо тіней, гідне 
бути зображеним на одному 
з полотен Вазареллі... Поду-
мав про «Німецький реквієм» 
Брамса, один із найтаємни-
чіших творів, будь-коли на-
писаних... Він — «Зойк» Ед-
варда Мунка»). Подібне 
мимохіть впадає в око, при-
звичаєне до культурологічно 
невибагливого, м’яко кажу-
чи, письма переважної біль-
шості українських авторів.
 Герої Жан-Крістофа Ґран-
же й Дена Брауна полюють 
на смертоносні символи, що 
проростають у підсвідомості. 
Робота, за означенням, ук-
рай ризикова — ніби в чум-
ному бараку. Тут не молоко 
за шкідливість давати, а пос-
тійний нагляд психіатра пот-
рібен. «До кожного поліцая 
треба було б застосувати 
психоаналіз, щоб з’ясувати, 
які причини спонукали його 
обрати цю професію». Те, 
що ми подумали з огляду на 
звичні спонуки пострадянсь-
ких ментів, — насправді не 
те. Тобто садисти й переверт-
ні знайдуться й посеред фран-
цузьких ажанів, але здебіль-
шого вони — добровольці, у 
найсучаснішому українсько-
му значенні. Для поліцейсь-
ких Ґранже необхідність за-
хищати світ від насильства 
— вища за букву закону; за 
професійним менталітетом 
усі вони — викапані Жегло-
ви, навіть коли у спідниці.
 Але добровольчий суп-
ротив насильству, полюван-
ня на носіїв зарази-фашизму 
та й саме карколомне розслі-
дування — то лише бекґра-
унд «Пасажира». Топ-темою 
є «дослідження» соціальної 
природи доволі рідкісної не-
дуги, що зветься дисоціатив-
на втеча. Це коли внаслідок 
психічної травми людина 
втрачає власну пам’ять і на-
буває спогадів іншої особис-
тості, витвореної її ураже-
ною підсвідомістю. Виникає 
зненацька, як вибух, коли 
трапляєш на міну. Міною є, 
зазвичай, якась дитяча трав-
ма, несумісна з нормальним 
дорослим життям, — до часу 
витіснена з умовно здорової 
голови. Здетонувати амнезій-
не перевтілення здатен будь-
який емоційний шок, а може, 
і нейро-пігулка з секретної 
лабораторії, як у романі. Ек-
сперименти зі психотропною 
зброєю тут провадять колиш-
ні військові, прихильники 
тоталітарних порядків.
 У психіатричних словни-
ках не знайшов згадки про те, 
що дисоціативна втеча може 
відбуватися ступенево — спо-
чатку в одну особистіть, потім 
у зовсім іншу, а далі ще і ще. 
Головний персонаж «Паса-
жира» перевтілюється чоти-
ри рази — автор вельми пере-
конливо показує можливість 
подібного. Людина миттєво 
втрачає пам’ять і стає «ман-
дрівцем без багажу. Пасажи-
ром імли. Людиною-мотрій-
кою». Саме так, «Мотрійка», 
і зветься таємна маніпуля-

ційна спецоперація.
 Жан-Крістоф Ґранже не 
занурюється у власне ме-
дичну проблему і не ванта-
жить специфічною інфор-
мацією читача. Досить, що 
первісну особистість — ліка-
ря-психіатра — виписано та-
ким, що викликає довіру. А 
відтак нам цілком достатньо 
популярних пояснень оче-
видця-жертви-розслідувача 
в одній, хоч і змінній, особі. 
Особа вочевидь симпатично-
сильна, бо — попри підступні 
ігри свого інфікованого розу-
му — спромоглася у зворот-
ньому напрямку відшукати 
первісну личину своєї мотрій-
ки.
 Дисоціативна втеча — та-
кий собі персональний сон 
наяву (в переданні французь-
кого письменника — серіал). 
Звісно, то є симптом соціаль-
ного нездоров’я. Але розум по-
терпілого працює у штатному 
режимі. У кожній реінкарна-
ції об’єкт реагує більш-менш 
адекватно й не становить пря-
мої загрози оточуючим. Звіс-
но, такий трафунок — індиві-
дуальна катастрофа. А надто, 
коли її спровоковано всу-
переч волі суспільства. Одна 
з цілей роману — здійснення 
літературного правосуддя: 
оприявнити злочинну схему, 
що витікає з однозначно забо-
роненої у Нюрнберзі ідеології 
та практики. Вийшов трилер 
про моторошне відлуння на-
цистського способу життя.
 Читаєш і думаєш: а як же 
з радянським способом жит-
тя? Російський Гітлер екс-
периментував не над сотня-
ми людей — над мільйонами. 
Зараз він, Сталін, — націо-
нальний герой і натхненник 
Путіна. Мета у всіх була та 
сама — провокування масо-
вої коґнітивної втечі особис-
тості через блокування опера-
тивної пам’яті. Процес, який 
запускався, нині називають 
ресентиментом — втеча у не-
нависть, озлоблення, агресію 
та мстивість.
 Дисоціативна втеча, опи-
сана Жан-Крістофом Ґран-
же — хіба «лагідний» ре-
сентимент. Його персонаж 
жахається: «Невже він хтось 
на кшталт доктора Джекі-
ла і пана Гайда?». Та ра-
дянський народ чи не всуціль 
складався з Джекілів-Гайдів: 
вранці нормальна домаш-
ня людина, вдень — майстер 
анонімного жанру, а ввечері 
— упир на партзборах. Слава 
Богу, впродовж останніх трь-
ох років ареал українського 
пострадянського ресентимен-
ту значно скоротився — май-
же до розмірів болота «руско-
го міра», втім досі небезпечно 
завеликого. Це все до того, що 
нам би французькі проблеми 
з поодинокими злочинами то-
талітарного характеру.
 Але й варто подякувати 
Жан-Крістофу Ґранже за на-
гадування: соціальні небез-
пеки зароджуються в голо-
вах, часто-густо несвідомо. 
Герой «Пасажира» «вивчаю-
чи психіатрію, хотів зміни-
ти саму якість свого розуму, 
своїх амбіцій, свого побуту». 
Й у нього, до речі, все вийш-
ло. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Примус до втечі:
тоталітарні джерела психопатії

■
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Софія РОЗУМЕНКО

Восени глядачі матимуть змогу 
побачити на великих екранах 
«Короля Данила». Для зйомок 
було побудовано середньовіч-
не місто Холм: за допомогою 
істориків та архітекторів від-
творено унікальний комплекс 
середньовічного міста цент-
ральної Європи ХІІ-ХІІІ століття. 
Відтворено декори та інтер’єри 
ХІІІ століття. Створено унікаль-
ні костюми — понад 200 ком-
плектів. Їх розробили під обра-
зи фільму, що поєднали східну 
та західну культуру. А у новому 
фільмі поєднують дві цивіліза-
ції Середньовіччя: римо-като-
лицьку Європу та ортодоксаль-
ну Візантію.
Нещодавно відомий українсь-
кий режисер і кліпмейкер Тарас 
Химич разом зі своєю коман-
дою презентували у Києві трей-
лер нового фільму «Король 
Данило». Нагадаємо, у листо-
паді 2016-го Тарас дебютував зі 
своїм першим художнім філь-
мом «Жива» — про молоду вій-
ськову Української повстанської 
армії.
На виході — проект, який 
можна назвати історичним бо-
йовиком, про єдиного короля 
Київської Русі Данила Романо-
вича. Фільм, за задумом, має 
стати цікавим глядачам різних 
вікових категорій і навіть різно-
го світобачення. 
Режисер розповів «Україні мо-
лодій» про перипетії знімально-
го процесу.

Хто ми є, що таке наш 
генотип
 ■ Пане Тарасе, розкажіть 
про знімальну групу та про-
цес зйомок?
 — Фільм — така ж дина-
мічна річ, як і життя. У пер-
шу чергу, актори мають відчу-
ти себе в тому часі, взаємодія-
ти між собою і повірити в те, 
що вони там живуть. Адже вся 
цікавість фільму саме в їхніх 
стосунках, і у тому, щоб взає-
модія, навіть знімальної гру-
пи, відбувалася на інтуїтив-
ному рівні. Аби ми жили і від-
чували все, й, відповідно до 
ситуації, приймали зміни та 
рішення. Коли хтось зі зні-
мальної групи або акторів від-
чуває, що щось йде недобре, чи 
якісь сцени не спрацьовують 
— ми можемо в останній мо-
мент усе поміняти. Адже хоче-
мо, щоб був максимальний ре-
зультат, аби відчувалось, що 
ми це робимо з душею.
 У нас немає такого, що на-
писали сценарій і суворо йому 
слідуємо. Робота над фільмом 
— це постійні зміни, постійне 
покращення того, що вже при-
думали. І кожен хоче прояви-
ти себе якнайкраще: й актори, 
і каскадери, і композитор. Ко-
жен хоче зробити щось таке, 
що буде і йому особисто, і гля-
дачеві подобатись. Це процес, 
який цікавіший за результат.
 ■ Не віриться, що основна 
команда — лише сім осіб, про 
це йдеться у релізі. Як можли-
во робити фільм такими сила-
ми? Скільки загалом було за-
діяно людей у процес зйомок?
 — Усе можливо. Напри-
клад, я одразу і режисер, і опе-
ратор, і монтажер. Також від-
повідаю за сценарій. І так — 
кожен у нашій команді. Чи це 
правильно? Я вважаю, що пра-
вил немає, є результат. Коман-
да була — не більше… десяти 
осіб у найпіковіші моменти.
 ■ Стрічка розрахована лише 
на українську аудиторію, чи 
вона буде зрозуміла також і 
глядачеві, який не знайомий 
із нашою історією, або, мож-

ливо, має погляд, нав’язаний 
певною ідеологією?
 — «Король Данило» — це 
продукт, який буде цікавий не 
лише українцям. Я не хочу за-
раз якихось протиставлень, не 
хочу продовження війни. 
 Як казала героїня фільму 
«Жива»: «Помсті немає кін-
ця». Ми маємо це зупинити. 
Ми маємо просто показува-
ти, хто ми є, що таке наш ге-
нотип, що таке Україна в ХІІІ 
столітті, що відбувалось на 
нашій землі. Україна не була 
якоюсь аморфною державою, 
якою її малювали в Радянсько-
му Союзі. Це була європейська 
держава, яку боялись і пова-
жали.
 Цікавим і видовищним є 
те, як у ті часи українці до-
мовлялись, як спілкувались 
зі своїми ворогами. Фільм до-
поможе тим же росіянам чи 
будь-кому іншому подивитись 
на нашу історію без уперед-
жень. Коли глядач йде у кіно 
— він хоче подивитись ціка-
ву історію, видовище, драму, 
кохання і, звичайно ж, екшн, 
без якого зараз — ну ніяк.
 Коли ви читаєте історію — 
це одне, а коли вже вдягаєте 
людей у костюми і вони стоять 
на локації у замку — ви почи-
наєте бачити історію по-іншо-
му. Самі люди, коли готують-
ся до бійки, б’ються мечами 
— вони міняються, в них змі-
нюється вираз обличчя.

«Ми не думали про гроші»
 ■ Вам вдалося відтворити 
далекий період нашої історії, 
завдячуючи, зокрема, вдало 
вибраним локаціям. Де саме 
проходили зйомки?
 — Дев’яносто відсотків 
зйомок відбувалися у Львові 
та Львівській області, а десять 
відсотків — це мандри по Ук-
раїні. Основна локація — міс-
то Холм (наш замок і все що 
довкола замку, який ми побу-
дували). 
 Із побудовою замку все теж 
було дуже екстремально — одна 
його половина вже була гото-
ва, а другу — добудовували. 
Люди, які будували замок, — 
із Тернопільщини, спершу ду-
мали, що будують якийсь рес-
торан чи готель, тож говори-
ли: «То це, що робиться? То це 

направду кіно?» Бо коли вони 
дивилися на все збоку (працю-
ють якісь водолази, хтось па-
дає з даху, хтось грюкає, ку-
дись усі ходять, хтось постійно 
вмирає, щось зверху літає — а 
процес був саме таким), — їм це 
все видавалось дивним. 
 Згодом будівельники вже 
«долучились» до кіно — почали 
трішки тямити, що таке зйомки 
фільму. 
 ■ Локалізація виробництва 
в Західній Україні пояснюєть-
ся лише історичним фактором 
подій у фільмі чи все більш ба-
нально — меншими цінами на 
послуги? 
 

— Ми просто виходили з наших 
фінансових можливостей.   
 ■ Наскільки важко давався 
вам фільм і який його бюджет? 
 — (Сміється). Відбувалося 
приблизно так: «Замок будує-
мо?» — «Будуємо!» — «А гроші 
є?» — «Будуть!».
 Ми не думали про гроші. 
Ми почали знімати — і з того 
моменту наше життя змінило-
ся. Збоку люди дивилися й ка-
зали: «Ви божевільні! Що ви 
робите?». Згодом знайшлися 
друзі, які допомагали будувати; 
знайшлись люди, які допомага-
ли і фінансово. І так по-троху 
працювали. Коли гроші не зна-

ТАКЕ КІНО

Тарас Химич: Україна була європейська 
держава, яку боялись і поважали
Режисер нового фільму «Данило Галицький» — про важливість історичної 
достовірності і можливості знімати без коштів Держкіно

■

 ■ Олесю, які ринки вже зробили пропози-
ції щодо майбутнього прокату фільму «Ко-
роль Данило»?
 — До нас уже зверталися дистриб’ютори з 
Франції та Польщі. Ми маємо достатньо часу, 
щоб розглядати пропозиції та можливості. За-
раз ще зарано про це говорити. Спочатку пови-
нен вийти фільм, щоб приймати остаточні рі-
шення. 
 Навіть надійшла пропозиція від російсь-
кої дистриб’юторської компанії, яка хоче ку-
пити фільм «Король Данило». Вони ще навіть 
не бачили трейлер, але вже дуже зацікавлені 
фільмом. 
 ■ Чи є пропозиції від українських кіноте-
атрів?
 — Ми наразі ведемо перемовини з кіноте-
атрами. Поки всіх секретів розкривати не бу-
демо. Директори кінотеатрів йдуть нам назус-
тріч. Але ми лише на кінотеатрах не зупини-
мось, й, все ж таки, відкрию секрет (смієть-
ся) — далі буде серіал на чотири сезони.
 ■ Чому фільм знімали без коштів Держкі-
но?
 — У вас є мрія, ви хочете її реалізувати, а 
держава каже: «Візьми документи, віднеси їх 
спочатку до одного відділу, потім до іншого», 
і так може тривати два роки. Потрібно діяти, 
а не чекати. На мою думку, держава має до-
помагати, а не бути основним джерелом фі-
нансування. Кіно має бути різноманітним, а 
не лише в рамках держави. Кожен обирає свій 
шлях.
 ■ А де ж знаходили фінансування?
 — Ми вклали зароблені кошти з поперед-

нього фільму. Також знайшлись люди, які 
в нас повірили, яким ми дуже вдячні. Наша 
команда підтримує закон про меценатство, 
ми знаємо, що це зараз дуже важливо не 
лише для українського кіно, а й для куль-
тури загалом. Оскільки це було б прекрас-
но — давати шанс людям здійснювати свою 
мрію. 
 ■ На які касові збори розраховуєте? 
 — Коли ми будемо мати готовий фільм — 
глядач прийде в кіно, купить квиток і таким 
чином проголосує. Зараз немає сенсу гово-
рити про те, що ми очікуємо. Зараз ми роби-
мо якісну, хорошу роботу й згодом дамо її на 
розсуд глядачеві. Потрібно не планувати, а 
робити свою роботу та показувати її. 

Олеся Галканова-Лань.
Фото з власного архіву.

❙
❙

КОШТОРИС

 Далі буде серіал на чотири сезони
 Розповідає виконавчий продюсер фільму 
 «Король Данило» Олеся Галканова-Лань

■

Тарас Химич.
Фото Юлії ГОРДІЄНКО.

❙
❙

«Король Данило».
Фото надане агенцією «ДельАрте».

❙
❙

Василько, брат Данила, — 
актор Юрій Вихованець.

❙
❙
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ходились — брали у борг. 
 Були різні екстремальні 
ситуації, але сама ідея того, 
що ми разом зібралися і ро-
бимо фільм, — нас тримала в 
купі і ми йшли далі. Завжди 
в останній момент знаходи-
лись люди, які допомагали. 
Звичайно ж, було б правиль-
но спершу побудувати біз-
нес-модель і їй слідувати. Але 
ми маємо мрію, хочемо зня-
ти фільм, такий, який би нам 
подобався, і поділитися ним 
із глядачем — ця ідея нас усіх 
надихає.
 Упродовж зйомок якісь 
артисти додавались, якісь від-
падали, і фінанси в тій ситуа-
ції грали ключову роль. Ми 
йшли далі і вірили, що ми то 
зробимо.
 Звичайно, коли з’явля-
ються меценати, тоді ко-
жен із нас відчуває відда-
чу та відповідальність. І як 
режисер я розумію, що і як 
потрібно якісно робити, щоб 
цей фільм окупився.
 ■ Яка сума потрібна на 
те, аби фільм дійшов до гля-
дача?
 — Фільм ще у процесі 
постпродакшну, також ще 
дознімаємо деякі трюки, 
тому остаточної суми ще не 
визначили. Завжди кажу, 
що бюджет фільму не пере-
вищує суми, яку він може 
зібрати в кінотеатрах Украї-
ни. Це наш принцип. У нас 
ринок не такий розвинутий, 
як за кордоном, але він до-
статній, щоб зробити хоро-
ший фільм.
 ■ Чи врахували помил-
ки й зробили висновки піс-
ля свого першого художньо-
го фільму «Жива»?
 — Так, усе врахували. 
Попри позитивні відгуки, 
була й критика. Я не та лю-
дина, яка закривається і все. 
Критика була почута, про-
аналізована та врахована в 
наступному фільмі. У нас 
усе повністю помінялось: і 
побудова команди, і навіть 
люди. Пройшла реоргані-
зація. Цей досвід був важ-
ливий. Дуже вдячний, що 
люди реагували правильно. 
Адже може бути така кри-
тика, як купа матів або не-
гативних емоцій. А є конк-
ретна критика, яка звучить 
тихо і вчасно, коли люди хо-
чуть допомогти. І ми при-
слухались. Думаю, ви поба-
чите зміни!

Для фільму замовили 
понад 100 одиниць зброї
 ■ Наскільки серйозно ви 
підійшли до консультацій з 
істориками? Чи не боїтеся 
прискіпливого погляду до 
історичних деталей?
 — У трейлері можна по-
чути, як побудована музика 
до фільму: є класична музи-
ка й входять абсолютно су-
часні музичні «речі». І це 
вже на історичних деталях 
ставить великий хрест, ос-
кільки подібного не може 
бути. Після такого рішення 
вже не йдеться про відповід-
ність деталей таких, як, на-
приклад, ґудзики.
 Фільм — це в першу чер-
гу вираження. Історія — це 
не просто люди, які колись 
жили. Це люди, які дуже 
подібні були на нас, просто 
в інших костюмах. Нам пот-
рібно наблизити ту історію 
і дати можливість гляда-
чеві пофантазувати, побу-
ти в їхньому тілі. Якщо ми 
будемо робити все докумен-
тально чітко, з правильни-
ми музичними темами, пра-

вильними ґудзиками й усім 
рештою — досягнемо істо-
ричної достовірності, але чи 
буде воно вражати та чіпля-
ти за живе? Ми маємо ство-
рити образ, який буде зачі-
пати і включати мозок. Так 
не цікаво, коли людина при-
йшла в кіно, а їй усе, як у му-
зеї, розписали й розклали по 
поличках. 
 Я працював над до-
кументальним кіно, тож 
знаю, як це правильно ро-
бити. Але зараз хочу ство-
рити світ, у який глядач 
зможе зануритись, перевті-
литись, подумати над ним. 
У сучасному світі, коли 
навколо безмежна кіль-
кість новин, подій, соцме-
реж, швидке сприйняття 
інформації — як таку лю-
дину залучити до кіно, за-
нурити у світ кіно? Це ве-
лика проблема. Але мені не 
страшно це робити, тому у 
фільмі буде багато речей, 
які шокуватимуть. 
 Зараз моє завдання — 
все збалансувати та набли-
зити до сучасного глядача. 
Адже не цікаво дивитись 
на пафосні балади — пот-
рібен і екшн, і кохання, і 
комедійні моменти. Тому 
історик скаже, що там не 
той ґудзик десь чи кольчу-
га не така. Так, кольчуги 
алюмінієві (сміється). До-
стовірність потрібна, але до 
певної міри.
 ■ Знаю, що замовляли 
понад 100 одиниць зброї для 
фільму. Хто ті майстри?
 — Майстри — Ігор Ри-
гель та Максим Рог. Хочу 
зазначити, що ці люди з ро-
зумінням поставились до нас 
і проекту, і дуже допомогли 
як консультацією, так і кон-
кретною роботою.
 ■ Хто з акторів з’явиться 
у фільмі? Це відомі облич-
чя? 
 — Я шукаю акторів, які 
відповідають образу. Мене 
зовсім не хвилює — відомі 
вони чи ні. Найкращий ак-
тор — це той актор, який не 
грає, а який є тим персона-
жем, що нам потрібен для 
фільму. Коли я таке бачу, то 
все решта — це справа техні-
ки й часу.
 У нас є відомі актори, як, 
наприклад Вероніка Шос-
так, яка грає одну з голо-
вних ролей. А є актори, які 
вперше пробуються в кіно, 
але вони відомі в театрі, є й 
ті, для яких це взагалі де-
бют. Коли вони всі разом 
знаходять загальну атмос-
феру, то вже не видно, хто 
професійніший, а хто ні. 
Професійні актори допома-
гають початківцям, прохо-
дить якийсь час і вони всі 
стають на один рівень. Вони 
занурюються у світ своїх ге-
роїв.
 ■ Коли глядач зможе по-
бачити фільм на великих 
екранах?
 — Планували в жовт-
ні цього року, але дату до-
ведеться змістити. Це зале-
жить не від нас, а від кіно-
театрів і«прокатників». Ми 
прислухаємося до них, але 
вже за декілька тижнів буде 
відома остаточна дата. Точ-
но лише можу сказати, що 
восени.
 ■ Чи вірите у стабільний 
розвиток українського кіне-
матографа?
 — Кіно — це життя. Воно 
завжди буде, і це не зале-
жить від економічного роз-
витку. Тим більше в наш 
час. Тому так, вірю! ■

Оксана ГРУБА

 Львівська обласна наукова ме-
дична бібліотека, яка є єдиною в 
області бібліотекою для медиків, 
однією з найстарших спеціалізо-
ваних бібліотек в Україні і мето-
дичним центром 32 медичних біб-
ліотек, опинилася перед загрозою 
припинення діяльності. Адже на 
сесії Львівської обласної ради де-
путати проголосували за її лікві-
дацію, шляхом приєднання до 
Львівського медичного коледжу 
післядипломної освіти. До цьо-
го бібліотека активно обслугову-
вала близько 5 тисяч читачів. Се-
ред них — медики та науковці, а 
також студенти. Налічує ця кни-
гозбірня близько 250 тисяч при-
мірників рідкісної літератури.
 В.о. директора бібліотеки 
Ярослава Лозинська від такого рі-
шення в шоці, адже працівникам 
ніхто не сповіщав про таку перс-
пективу, нічого з ними не обго-
ворював. Каже, що десять остан-
ніх років про придбання книж-
кових фондів чиновники не дба-
ють. Усе — за приватні кошти, 
спонсорські, а також бібліотеч-
них працівників. 
 «Жодна учнівська (а лише 
така може бути у коледжі) бібліо-
тека не буде забезпечувати потре-
би лікарів і науковців. Не той ста-
тус, не ті функції, не ті завдання, 
не такий штат. Щоб там не каза-
ли! А єдину в області, унікальну в 
Україні, медичну, майже століт-
ню наукову бібліотеку хочуть 
підпорядкувати коледжу після-
дипломної освіти. Стільки планів 
— музей історії медичної книги, 
вивчення приватних колекцій лі-
карів минулого, каталоги рідкіс-
них видань, міжнародна співпра-
ця, наукова робота, презентації і 
квести…» — зітхає Ярослава Ло-
зинська.
 Кандидат педагогічних наук, 
заслужений працівник освіти Ук-
раїни Христина Мазепа, що є пос-
тійною відвідувачкою бібліоте-
ки, таким рішенням обурена: «Я 
проводжу заняття саме у медич-
ній бібліотеці. Завжди у цьому 
нам сприяють працівники. Спів-
праця з бібліотекою на найвищо-
му рівні. Там багато потрібної для 
нас літератури, нові журнали. Мої 
студенти мають змогу почерпнути 
прекрасний матеріал».
 Пані Христина додає: «Біб-
ліотека є цікавою як об’єкт дослі-
дження. Ми часто проходимо там 
науково-пізнавальну екскурсію, 
після якої студенти стають пос-

тійними відвідувачами бібліоте-
ки. І дуже вартісною ця бібліоте-
ка для мене є і в тому плані, що, 
коли мені потрібно попрацювати 
як науковцю, кращого місця не 
знайти. У безмежжі чудових уні-
кальних джерел, сприятливій ат-
мосфері та аурі, з професійними 
науковими бібліографами працю-
вати в радість. Ініціативу приєд-
нати наукову медичну бібліотеку 
я вважаю абсурдною. Я вірю в ус-
пішне майбутнє цієї бібліотеки. 
Медична бібліотека — це наше 
колосальне надбання, і його тре-
ба лише розуміти і підходити фа-
хово до цього питання, щоб зро-
зуміти, що ми втрачаємо і для 
чого це робити?» 
 Неприємно вражений ініціа-
тивою ліквідувати медичну біб-
ліотеку директор Львівської об-
ласної універсальної наукової 
бібліотеки Іван Сварник. Каже, 
що у бібліотеці захоплюють не 
лише книжкові раритети — ві-
денські, берлінські, грецькі ви-
дання 18-19 століття з медици-
ни, а й технічне устаткування, 
виготовлене 1904 року для стра-
хового товариства «Дністер». Три 
яруси сховищ зі стелажами, стін-
ними шафами з ролетами, сейфа-
ми, сходами — все з металу: пе-
рекриття, двері. Це готовий му-
зей бібліотечної справи, хоча й 
початково задуманий як схови-
ще страхової документації. І все 
це може зникнути… А що ж лі-
карська громада — професори, 
дійсні члени, академіки, всі, хто 
готує дисертації, пише моногра-
фії, фахові статті в реферативні 
журнали?»
 Департамент охорони здо-
ров’я, який ініціював це рішен-
ня, називає його «посиленням 
управління бібліотекою» і вва-
жає, що це дає стимул до її по-
дальшого розвитку. «Бібліотека 
має добрі традиції, давню історію 
та свої надбання, але стає малопо-
пулярною в медичному середови-
щі, — вважає директор департа-
менту Ірина Микичак. — Попри 
все, вона повинна розвиватись і 
надалі. Тому департамент охоро-
ни здоров’я вважає необхідним 
посилити управління бібліоте-
кою і дати стимул до подальшо-
го її розвитку. А коледж після-
дипломної освіти є тією інститу-
цією, яка буде популяризувати її 
в медичному середовищі, залуча-
ючи інвесторів та програми між-
народного співробітництва».
 Мінкультури України момен-
тально відреагувало, дізнавшись 

про те, що бібліотеку мають намір 
ліквідувати. Заступник міністра 
Юрій Рибачук запевняє, що в пер-
шу чергу таке питання стосуєть-
ся Міністерства культури, адже 
бібліотека — заклад культурного 
надбання і спадщини. «Мінкуль-
тури занепокоєне цією ситуацією, 
оскільки обласні наукові медичні 
бібліотеки є важливими інститу-
ціями у потужній мережі медич-
них бібліотек, які надають мето-
дичну і практичну допомогу ме-
дичним бібліотекам лікувальних 
закладів та медичних коледжів. 
Одним із пріоритетних напрямів 
роботи зазначених бібліотек був і 
залишається розвиток медичної 
науки — невичерпного джерела 
історичного досвіду багатьох по-
колінь, усього кращого, що було 
досягнуто в медичній галузі», — 
вважає заступник міністра куль-
тури Юрій Рибачук . 
 «Ліквідація бібліотеки призве-
де до знищення її функцій, які не 
будуть у належній мірі компенсо-
вані іншими закладами. Така си-
туація може посилити загрозу ін-
формаційній безпеці України», — 
наголосив Юрій Рибачук. Він та-
кож зазначив, що, відповідно до 
статті 15 Закону України «Про біб-
ліотеки і бібліотечну справу», «до-
цільність реорганізації та ліквіда-
ції бібліотек, що є у державній та 
комунальній власності, визнача-
ють відповідні органи виконавчої 
влади та органи місцевого самов-
рядування лише за погодження із 
центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сферах 
культури та мистецтв».
 Тобто питання ще на початко-
вому етапі мали б обов’язково уз-
годжувати з Міністерством куль-
тури. 
 Генеральний директор Націо-
нальної наукової медичної бібліо-
теки Раїса Павленко наголошує: 
«Вважаємо, що реорганізація 
Львівської ОНМБ, під час впро-
вадження медичної реформи в 
Україні, не може виправдовува-
тись браком коштів та оптиміза-
цією галузі медичних закладів, 
тому що бібліотека є науково-ін-
формаційним, освітнім та куль-
турним, а не медичним закла-
дом. Економія на знаннях і куль-
турних цінностях у майбутньому 
матиме вкрай негативні наслідки 
для всієї української громади». 
 «ЛОНМБ пережила найважчі 
часи в історії України, зберігала і 
поповнювала фонди 27 років Не-
залежності практично без держав-
ного фінансування на користь лі-
карської громади. Національ-
на наукова медична бібліотека 
країни зацікавлена у збереженні 
ЛОНМБ як окремої установи об-
ласного рівня, що працюватиме 
на створення позитивного іміджу 
Львівської області», — підсумува-
ла Раїса Павленко.
 ...Невже наукова медична біб-
ліотека дійсно припинить свою 
діяльність? ■

РЕОРГАНІЗАЦІЯ

Що чиновники 
приписали
Львівську наукову медичну бібліотеку хочуть 
ліквідувати шляхом приєднання

■

Це готовий музей бібліотечної 
справи, хоча початково був задуманий
як сховище страхової документації.

❙
❙
❙
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Григорій ХАТА

 Місячний футбольний мара-
фон, який на час групового ета-
пу чемпіонату світу триватиме 
в режимі «нон-стоп», розпочав-
ся з розгромної перемоги госпо-
дарської збірної над скромною 
командою Саудівської Аравії 
— 5:0. У матчі-відкритті моло-
да російська команда не зали-
шила шансів відвертому аутсай-
деру своєї групи, котрий, до сло-
ва, кілька місяців тому, в процесі 
своєї підготовки до «мундіалю», 
зіграв унічию зі збірною України. 
Примітно, що для команди-гос-
подарки ЧС-2018 поєдинок про-
ти саудитів був першим із часу її 
участі в фінальній частині Євро-
2016 офіційним поєдинком, де, 
нагадаємо, росіяни відзначили-
ся невиразною грою на футболь-
ному полі та агресивною поведін-
кою фанатів поза межами фран-
цузьких стадіонів. Наслідком 
того провалу у Франції для збір-
ної Росії стала серйозна кадрова 
чистка. Утім, наскільки дієвими 
видалися кроки нинішнього на-
ставника Станіслава Черчесова з 
оновлення колективу, покажуть 
два наступні поєдинки росіян у 
групі А — проти Єгипту та Уруг-
ваю. Очне побачення представни-
ків африканського та південно-
американського футболу завер-
шилося мінімальною перевагою 
Суареса та К°. Щоправда, в тому 
поєдинку за єгипетських «фара-
онів» не грав їхній лідер Мохамед 
Салах, який так і не встиг повніс-
тю відновитися після травми пле-
ча, отриманої у київському фіналі 
Ліги чемпіонів.
 Але до гри з господарями 
«мундіалю» забивний форвард 
«Ліверпуля» та збірної Єгипту 
має підійти в повній готовності 
— в останні дні Салах уже трену-
вався на рівних зі своїми партне-
рами, розуміючи, що друга пос-

піль поразка в групі позбавить 
його команду шансів на участь у 
«плей-оф».
 Із невеселими думками про 
майбутнє команди на ниніш-
ньому світовому форумі завер-
шили свій дебютний поєдинок 
на ЧС-2018 чинні чемпіони пла-
нети — німці. Їхнє протистоян-
ня зі збірною Мексики заверши-
лося сенсаційним фіаско — 0:1. 
«Усі казали, що виграємо ми, 
але мексиканці нас здивували», 

— заявив капітан і воротар «бун-
дестім» Мануель Нойєр.
 У порівнянні з тріумфальним 
«мундіалем»-2014 у Бразилії в 
розпорядженні головного трене-
ра німецької «машини» Йоахі-
ма Льова залишилися багато ста-
рих виконавців. Утім без Філіпа 
Лама, Бастіана Швайнштайгера, 
Мирослава Клозе та Маріо Гьот-
це збірна Німеччини не виглядає 
так грізно, як раніше. Простежу-
валося це в шести зіграних перед 

ЧС-2018 поєдинках, у яких підо-
пічні Льова здобули лише одну 
перемогу, проявилися слабкі міс-
ця «бундестім» і в дебюті «мундіа-
лю». «Минулі планетарні форуми 
збірна Німеччини, традиційно, 
розпочинала з перемоги. Але ми 
повинні змиритися з фактом не-
вдачі. Попри розчарування спро-
буємо зробити швидкі висновки», 
— наголосив Льов.
 Не надто вдалим видався 
старт і для інших фаворитів тур-

ніру. Свої стартові матчі у гру-
пах не виграли, хоча й не про-
грали — аргентинці, бразильці 
та іспанці.
 Здобути три очки «біло-бла-
китним» (у грі проти впертої 
Ісландії) не дозволив промах їхнь-
ої зірки  Ліонеля Мессі з 11-мет-
рової позначки. «Пентакампе-
онам» досягти більшого в матчі 
зі Швейцарією, за словами ліде-
ра бразильської команди Нейма-
ра, завадив головний арбітр мат-
чу, котрий дозволяв європейсь-
кій збірній занадто агресивно дія-
ти проти «чарівників м’яча». А 
на шляху «Червної фурії» до пе-
ремоги в протистоянні з порту-
гальцями став неперевершений 
Кріштіану Роналду, «хет-трик» 
котрого приніс чинним чемпіо-
нам Європи залікове очко. 
 Вийшло так, що єдиною збір-
ною з числа головних претенден-
тів на Кубок світу, котра виграла 
свій стартовий поєдинок на ЧС, 
стала Франція. Нехай і з труд-
нощами, але віце-чемпіони Єв-
ропи-2016 переграли непоступ-
ливих австралійців. Утім, див-
лячись на напружений характер 
більшості стартових протисто-
янь нинішнього «мундіалю», да-
леко не факт, що саме окреслені 
до його старту фаворити й під час 
змагань гратимуть перші ролі. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Літня перерва — традиційна пора кад-
рових перестановок та гучних трансферів. 
Хоча до матчу Суперкубка України, який 
офіційно відкриє сезон 2018\2019, ще май-
же місяць, його учасники — «Шахтар» і 
«Динамо» — активно оновлюють склади.
 Продуктивнішими на трансферно-
му ринку поки є «гірники» — чотири по-
купки лише за останній тиждень (Мораес, 
Фернандо, Олексій Шевченко, Майкон). 
Це пояснюється втратою лідерів — Фер-
рейри, Бернарда (пішли вільними агента-
ми) і Фреда (донеччани продали в «МЮ» за 
рекордні 60 мільйонів євро) та необхідніс-
тю їх замінити. 
 Так, на місце кращого бомбардира 
Феррейри «помаранчево-чорні» підписа-
ли одразу двох нових гравців — бразильців 
Фернандо з «Палмейраса» і добре відомо-
го виступами за «Динамо» Мораеса. Якщо 
19-річний Фернандо — робота на перспек-
тиву, то 31-річний Жуніор, схоже, одразу 
стане основним форвардом.
 Чутки про гучний перехід нападника зі 
складу «біло-синіх» до їх найпринципові-
шого суперника з’явилися ще у квітні — 
Мораеса у «Динамо» навіть відсторонили 
від тренувань. А по завершенні сезону бра-
зилець став вільним агентом, діставшись 
«Шахтарю» абсолютно безкоштовно.
 Власне, прямий перехід зі стану одно-
го українського «гранда» до іншого — річ 
не нова. У 2016  році до Києва переїхав 
Олександр Гладкий, який свого часу ста-
вав найкращим бомбардиром чемпіона-
ту у футболці «гірників». Фанати киян не 
сприйняли цей трансфер, не пішли спра-
ви і в самого Олександра — лише 11 «су-
хих» матчів за півроку і розірвання кон-
тракту.
 Невдалим вийшов вояж Київ—До-
нецьк—Київ для вихованця «Динамо», 
голкіпера Олександра Рибки. У столич-
ному клубі він так і не зміг виграти кон-
куренцію у Шовковського, а розкритися у 
«Шахтарі» завадила дискваліфікація че-
рез допінг.

 Найвідомішими ж прикладами транс-
ферів гравців до скалду найпринципові-
ших суперників є, звісно, переходи зірок 
iз «Реала» в «Барселону» і навпаки.
 Коли екс-тренер «блау-гранас» Луїс 
Енріке, будучи футболістом, переїжджав 
iз Мадрида у Каталонію, між учасниками 
«ель-класико» не було такої ворожнечі, 
як зараз. Легендою обох клубів, як і Енрі-
ке, став бразилець Роналдо, котрий при-
єднався до «галактікос» транзитом че-
рез «Інтер» та вигравав «Золотий м’яч» 
в обох командах.
 А найскандальнішим трансфером 
усіх часів вважається епопея з перехо-
дом у Мадрид Луїша Фігу. «Короліський 
клуб» тоді прагнув зібрати всіх найкра-
щих і найпопулярніших гравців, тому не 
шкодував коштів, заплативши за порту-
гальця рекордні на той час 57 мільйонів 
фунтів. 
 Фігу зробив свій внесок в історію «Ре-
ала», вигравши разом із ним Лігу чем-
піонів, але вся його кар’єра за «вершко-
вих» супроводжувалась нещадною кри-
тикою та освистуванням фанатами «Бар-
си». На першому ж матчі за мадридців на 
«Камп Ноу» його почали закидувати різ-
ними предметами, серед яких була навіть 
свиняча голова. 
 Пізніше Фігу зізнався, що покинув 
«синьо-гранатових» за сімейними і фінан-
совими мотивами, а також тому, що йому 
у Каталонії не вистачало визнання.
 Подивимось, як складеться доля в 
«Шахтарі» Мораеса, який підписав з «гір-
никами» дворічний контракт. «Новий 
клуб, нові виклики! Реалізовую свою мрію, 
одягаючи футболку «гірників», — так про-
коментував свій перехід футболіст.

 За інформацією ЗМІ, восени до донеч-
чан приєднається ще один юний брази-
лець Маркіньйос Сіпріано. Отримають 
шанс на зборах і українці — Сергій Бол-
бат, Андрій Тотовицький (грали в оренді 
за «Маріуполь») та Олег Данченко (висту-
пав за «Анжи»).
 Серед помітних втрат «помаранчево-
чорних» — екс-капітан Даріо Срна. Зірко-
вий хорват, отримавши бан за допінг, вия-
вився непотрібним оновленій команді. По-
дейкують, що він погодився на трансфер у 
«середняк» італійської серії А «Кальярі».
 На очищення складу поки спрямована 
робота «Динамо» — кияни попрощалися з 
ветеранами Ротанем і Гусєвим, відпустили 
у грецький «ПАОК» Хачеріді, який остан-

нім часом конфліктував iз керівництвом, 
та виставили на трансфер Пантіча і Корзу-
на, котрі не мали ігрової практики.
 При цьому «синьо-білі» поки оформи-
ли лише одну покупку — в Україну за 4,8 
мільйона євро переїхав центральний хав-
бек бразильського «Палмейраса» Че Че. 
 Зважаючи на закінчення контрактів 
у Мораеса та Мбокані і можливий відіхід 
Хльобаса, у столичних, по суті, залишаєть-
ся один форвард — Артем Бєсєдін. За сло-
вами помічника Хацкевича Максима 
Шаць ких, кияни активно шукають забив-
ного нападника. Серед основних варіантів 
— гравець «Вісли» Карлітос та найкращий 
бомбардир Першої ліги Максим Дегтярьов 
iз «Полтави». ■

«МУНДІАЛЬ»

Фонтан сюрпризів
Чинні чемпіони світу сенсаційно програли мексиканцям; не виграла 
свої дебютні матчі планетарного форуму й трійка інших фаворитів

■ ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Груповий 
етап. 1-й тур. Група А. Росія — Са-
удівська Аравія — 5:0, Єгипет — 
Уругвай — 0:1. Група В. Марокко — 
Іран — 0:1, Португалія — Іспанія — 
3:3. Група С. Франція — Австралія 
— 2:1. Перу — Данія — 0:1. Гру-
па D. Аргентина — Ісландія — 1:1. 
Хорватія — Нігерія — 2:0. Група Е. 
Коста-Ріка — Сербія — 0:1, Бра-
зилія — Швейцарія — 1:1. Група F. 
Німеччина — Мексика — 0:1.

■

Захищаючи титул чемпіона світу, збірна Німеччини виявилася не готовою до мексиканських «сюрпризів».
Фото з сайта www.dfb.de.

❙
❙

Жуніор Мораес — не перший гравець «Динамо», який переходить у «Шахтар».
Фото УНІАН.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

До чемпіонства — різним шляхом
«Шахтар» масово купує бразильців, а «Динамо» шукає нападника  

■
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«Можливо, мій опонент і хотів перемогти, але я говорив, що пояс не 

віддам. Я провів багато спарингів, мені створили всі умови для хорошої 
підготовки та перемоги. Дякую за організацію бою в Києві».

Артем Далакян
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Однією з нереалізованих 
мрій боксерів-важковаговиків 
братів Кличків під час їхньої 
успішної профі-кар’єри зали-
шилася ідея проведення в Ук-
раїні власного чемпіонського 
бою. Програний у 1998 році Во-
лодимиром Кличком рейтинго-
вий бій Росу Пьюрріті в київсь-
кому Палаці спорту так і зали-
шився єдиним українським на-
рисом в їхньому багатотомному 
боксерському життєписі.
 Ставши на промоутерський 
шлях і довівши до чемпіонсь-
кої вершини свого таланови-
того співвітчизника Олексан-
дра Усика, тепер уже як влас-
ники промоутерської компанії 
«К2 промоушн» брати Клички 
можуть зреалізувати свою дав-
ню ідею. Кілька разів Київ уже 
називали можливим місцем 
проведення Усиком титульно-
го бою у важкому дивізіоні, але 
наразі далі розмов справа не 
пішла. Утім слід визнати, що 
перемовини в профі-боксі — 
справа вельми непроста. При-
міром, місце й час проведен-
ня об’єднавчого фіналу WBSS 
між Усиком та росіянином Ма-
ратом Гассієвим обговорюва-
лося неймовірно довго й супро-
воджувалося численними запе-
реченнями, ультиматумами та 
перенесеннями. Зрештою, як 
повідомив у понеділок на прес-
конференції президент федера-
ції боксу Росії Умар Кремльов, 
довгоочікуваний українсько-
російський поєдинок пройде в 
Москві 21 липня.
 А от в іншої вітчизня-
ної промоутерської компанії 
«Юніон боксинг промоунш», 
яку в 2002 році створили в 
Донецьку, організувати чем-
піонський бій в Україні вда-
лося швидше.
 У лютому 2018 року бок-

сер «ЮБП» Артем Далакян у 
США виграв титул чемпіона 
світу за версією WBA в найлег-
шій вазі. А минулих вихідних 
у Києві 30-річний боєць про-
вів свій перший чемпіонський 
захист, перемігши у восьмому 

раунді технічним нокаутом 
Сірічая Тайєна з Таїланду.
 «Можливо, мій опонент 
і хотів перемогти, але я го-
ворив, що пояс не віддам. Я 
провів багато спарингів, мені 
створили всі умови для хоро-

шої підготовки та перемоги. 
Дякую за організацію такого 
бою в Києві. Я з України, тут 
за мене палко вболівали мої 
земляки, друзі, рідні, сім’я», 
— відзначив Далакян.
 Свою професіональну кар’є-

ру, в якій, до речі, не було ще 
жодної поразки, Далакян роз-
почав на «Донбас-арені». За-
галом дев’ять перших своїх 
боїв Артем провів у Донець-
ку. При цьому лише у випадку 
двобою за вакантний пояс чем-
піона світу WBA — для боксу-
вання — він виїздив за межі 
України. А дуель Далакяна 
проти Тайєна, ринг-анонсе-
ром якого виступив легендар-
ний Майк Баффер, представ-
ники «Юніон бокс промоунш» 
організували на вертолітно-
му майданчику столичного 
конгресно-виставкового цен-
тру «Парковий». Перемогу в 
17-му поєдинку на профі-рин-
зі Далакян здобув вельми пе-
реконливо. Перед тим, як ре-
фері припинив поєдинок, а ра-
зом iз ним і побиття тайського 
боксера, представник Украї-
ни тричі посилав свого візаві 
у нокдаун.
 Окрилені успішним захис-
том, представники команди 
Далакяна в особі його промо-
утера та водночас президента 
«ЮБП» Юрія Рубана заяви-
ли, що надалі займатися доб-
ровільними захистами не пла-
нують, а зосередяться на ор-
ганізації об’єднавчого бою. 
«Наразі говорити про щось 
конкретне зарано, але було б 
прекрасно, якби вдалося про-
вести цей поєдинок у Києві», 
— наголосив Юрій Рубан. ■

Григорій ХАТА

 Далеко вже не перший рік українсь-
ка фехтувальна збірна центрується 
навколо іменитої та титулованої шаб-
лістки Ольги Харлан. У нинішньому 
сезоні компанію триразовій призерці 
Олімпійських ігор на п’єдесталах пре-
стижних міжнародних змагань регу-
лярно складає досвідчений шпажист 
Богдан Нікішин. У свої 38 років пред-
ставник Дніпра має непоганий пос-
лужний список, проте так, аби у сві-
товому рейтингу піднятися на високе 
друге місце, — подібного кар’єрного 
злету Нікішин досяг уперше.
 Закономірно, що саме зі сподіван-
нями на успіх обох цих вітчизняних 
фехтувальників — як в особистих зма-
ганнях, так і командних — і вирушала 
збірна України на чемпіонат Європи до 
Сербії. 
 Перша частина п’ятиденного турні-
ру присвячена баталіям за персональні 
відзнаки, й лідери української збірної 
у покладених на них медальних очіку-
ваннях не підвели. Точніше сказати, 
високе реноме фаворита підтвердити 
вдалося лише Нікішину, тоді як лідер 
світового протоколу шаблісток Хар-
лан свої змагання завершила лише на 
скромному десятому місці.
 Успішно подолавши груповий етап, 
з перемоги розпочала Ольга й раунд 
«плей-оф». Проте після виграшу ду-
елі у німкені Анни Лімбах (15:9), Хар-
лан несподівано поступилася румунці 
Бьянці Паску (10:15). При цьому кра-
ще з українських шаблісток на ЧЄ-
2018 виступила Аліна Комащук, котра 
дійшла до чвертьфінальної стадії, де 
програла другому номеру посіву — 
француженці Сесіль Берде (8:15).

 

А от Богдан Нікішин загалом утретє 
поспіль піднявся на європейський 
п’єдестал. У 2016 році в польському 
Торуні він здобув «бронзу», минулого 
року в Тбілісі разом iз командою роз-
жився «сріблом». Європейський форум 
у Нові-Сад приніс Нікішину ще одну 
персональну «бронзу».
 За регламентом, кожен єврофо-
рум розпочинається з кваліфікаційно-
го групового раунду, й відбір ЧЄ-2018 
українець пройшов, вигравши в своїй 
«пульці» чотири з шести поєдинків.
 Стадію «на виліт» другий за рейтин-
гом шпажист планети розпочав iз пе-
ремоги над угорцем Жомбором Баньяї 
(13:8). Далі були звитяги над росіяни-
ном Вадимом Анохіним (11:7), італій-
цем Марко Фікером (3:2) та німцем 
Лукасом Беллманном (15:12). У пів-
фіналі на нашого співвітчизника че-
кала зустріч iз дворазовим чемпіоном 
світу Миколою Новосьоловим з Ес-
тонії, яку Нікішин програв iз різни-
цею в один укол — 9:10. На континен-
тальному рівні поєдинків за «бронзу» 

не проводять, відтак разом iз німцем 
Ричардом Шмідтом на церемонії наго-
родження українець Нікішин підняв-
ся на третю сходинку п’єдесталу. При 

цьому кривднику нашого шпажиста, в 
підсумку, дісталося «срібло». «Золо-
то» ж в активі француза Янніка Боре-
ля. ■

ФЕХТУВАННЯ

Шпага «з характером»
Лідер української збірної 
шпажистів утретє поспіль 
піднявся на п’єдестал 
чемпіонату Європи

■

У нинішньому сезоні шпажист із Дніпра Богдан Нікішин (праворуч) демонструє напрочуд 
удале фехтування.
Фото прес-служби Федерації фехтування Дніпропетровської області.

❙
❙
❙

Захищаючи чемпіонський пояс WBA у найлегшій вазі в Києві, Артем Далакян тричі вкладав на поміст свого візаві з Таїланду. 
Фото УНІАН.

❙
❙

БОКС

Час збирати пояси
Нокаутувавши суперника з Таїланду, Артем Далакян захистив чемпіонський титул 
за версією WBA в найлегшій вазі

■
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 Одеський ресторан. На дивані 
сидять три подруги. Кожній цікаво 
дізнатися, що iнша з них подарува-
ла молодятам.
 — Беллочко, а що ти подарува-
ла?
 — Я подарувала чайний сервiз 
на 12 персон.
 — А ти, Соню?
 — Я подарувала сервiз для обі-
ду на 24 персони.
 — А ти, Фаєчко, що подарува-
ла?
 — А я подарувала чайне ситеч-
ко на 48 персон.

* * *
 Мій наречений гучно під’їхав 
до нашого будинку на мотоциклі, і 
тато від несподіванки розбив пляш-

ку горілки. Після цього про весілля 
не могло бути й мови.

* * *
 Дві жiнки спiлкуються мiж со-
бою:
 — Я від злодіїв включаю 
радіо.
 — А я на других дерев’яних две-
рях залишаю записку: «Юро, все змії 
розповзлися. Збери їх, я не встигла».

* * *
 Під час шторму капітан через 
мегафон звертається до пасажирів:
 — Прошу чоловіків зберігати 
цілковитий спокій! Ніякої паніки! Я 
наказав посадити в шлюпки жінок 
і дітей, відвезти їх подалі від судна 
тільки для того, щоб розповісти вам 
один пікантний анекдот!

По горизонталі:
 1. «В’ється, наче змійка не-
спокійна річка, тулиться близенько до 
підніжжя гір. А на тому боці, там живе ... 
в хаті, що сховалась у зелений бір» (піс-
ня). 5. Образ та репутація, які наші полі-
тики чи зірки так прагнуть зробити по-
зитивними. 8. Герой української народ-
ної казки і сучасного мультика. 10. Дріб-
ні частинки, які не розчиняються у воді, 
а опускаються на дно. 11. Знак зодіа-
ку. 12. Риба, яка вміє виробляти елек-
тричний струм. 15. Припущення, один 
із можливих варіантів розвитку подій. 
16. Дикий бик. 20. Кімнатна лікарська 
рослина з м’ясистими колючими лист-
ками. 21. Важкий предмет, яким при-
тискають кружало, щоб засолені огірки 
не спливали і лишалися в розсолі. 22. 
Ім’я одного з гайдамацьких отаманів, 
який перейшов на бік поляків. 25. Пред-
ставник політичної сили, яка критикує і 
контролює владу. 26. Одна з двох ет-
нічних груп, на які ділиться мордовсь-
кий народ, предки московитів. 27. Рос-
лина з родини бобових, без якої не зва-
риш справжній борщ.
По вертикалі:
 1. Український журналіст і те-
леведучий, до 2008 року — голо-
вний редактор, зараз оглядач часо-
пису «Український тиждень». 2. За-
старіла назва битви, протистояння. 
3. Наріст на деревах, «березовий 

гриб». 4. Континент на екваторі. 6. 
Жриця-шаманка або прислужниця 
шинтоїстського святилища в Японії. 
7. Історична назва регіону на пів-
нічному заході Литви. 9. Українсь-
кий прозаїк і драматург, якому Тарас 
Шевченко присвятив рядки: «Наша 
дума, наша пісня не вмре, не заги-
не... От де, люде, наша слава, сла-
ва України!». 13. У Київській Русі — 
господарський управитель князя, бо-
ярина або іншого феодала. 14. Столи-
ця Перу. 17. Один із способів виграти 
гроші. 18. Традиційне чоловіче вітан-
ня. 19. Ім’я подільського народного 
месника, про якого народ складав піс-
ні. 23. Французький злодій чи хулі-
ган. 24. Команда вантажникам підні-
мати вгору. ■

Кросворд №63
від 13 червня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +13…+18

 +25…+30

Північ +14…+19

 +27…+32

Центр +14…+19

 +27…+33

Схід +13…+19

 +28…+34

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +17…+23

 +30…+35

Славко ФЕРТ

 Не всім актрисам судилося отрима-
ти «Оскар», але деякі й без кінонагород 
запам’ятовуються глядачам вродою та 
вмінням створювати на екрані ролі фа-
тальних героїнь. До останніх належить 
Зої Салдана, яка сьогодні, 19 червня, від-
значає свій 40-й день народження. 
 Список створених нею на широко-
му екрані героїнь — показний, але ша-
нувальникам пригодницького кіно вона 
запам’яталася передусім ролями в таких 
кіноблокбастерах, як «Аватар», «Пірати 
Карибського моря» та «Вартові галакти-
ки».
 Зої Салдана народилася в США в 
Нью-Джерсі в родині домініканця та пу-
ерторіканки, тому досконало володіє як 
англійською, так і іспанською мовами, 
що сприяло її кар’єрі в Голлівуді. Втім 
шлях до «фабрики мрій» був непростим. 
До дев’яти років вона мешкала в нью-
йоркському районі Квінс, але після тра-
гічної загибелі батька в автокатастрофі, 
мати майбутньої актриси вирішила пе-
реїхати до Домініканської Республіки. 
Вже на «історичній батьківщині» дівчи-
на відвідувала престижну школу та нав-
чалася балету й сучасних латиноамери-
канських танців. І вже з цим «багажем» 
знову повернулася до США підкорювати 
театральні сцени та Голлівуд. 
 Саме завдяки балетній освіті вона 
отримала першу велику роль — зігра-
ла талановиту балерину в кінофільмі 
«Авансцена» (2000 рік). Це й був її про-
рив у Голлівуд. 2003 року їй дали роль 
піратки Анни-Марії в «Піратах Кариб-
ського моря: Прокляття «Чорної перли-
ни», 2004 року — роль у фільмі Стівена 
Спілберга «Термінал», далі — поява на 
екрані в фантастичних кіносагах «Зоря-
ний шлях», «Стартрек» та «Аватар». 
 Слідом за успіхом в кіно до дівчини 
екзотичної латиноамериканської вроди 
прийшла і вдача в модельному бізнесі. 
Зої стала обличчям рекламної кампанії 
жіночої білизни Calvin Klein Envy. Вже 
підтверджено, що Зої Салдана виконає 
роль і в наступній частині «Аватара», 
яка має вийти на екрани 2020 року. 

 Приватне жит-
тя зірки також 
удалося. З 2013 
року акторка та 
модель заміж-
ня за італійсь-
ким художни-
ком Марко Пе-
рего, який під 
час шлюбу від-
мовився бути 
Перего та взяв 
прізвище дру-
жини. Шлюб 
напрочуд про-
д у к т и в н и й : 
троє синів за п’ять 
років! Двом старшим 
хлопчикам-близню-
кам — лише по три з по-
ловиною роки, молодшо-
му — трохи більше року. 
Проте народження дітей 
не завадило зірковій бага-
тодітній мамі продовжува-
ти свою успішну кар’єру: з 
моменту народження близ-
нюків на екрани вийш-
ло вісім фільмів за учас-
тю Зої! Прем’єра остан-
ньої стрічки «Месники: 
Війна нескінченності», 
в якому актриса зігра-
ла Гамору, відбулася у 
квітні, а вже наступ-
ної весни, в травні, за-
планована прем’єра на-
ступної частини цієї іс-
торії. Тож відпочивати 
й тішитися пізнім мате-
ринством актрисі прос-
то ніколи! Утім чолові-
ки Зої мужньо терплять 
усі наслідки популяр-
ності дружини і мами: 
скажімо, в травні все сі-
мейство прийшло при-
вітати актрису з відкриття 
персональної зірки на гол-
лівудській алеї слави. ■ 

20 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер змiнних напрямкiв, 
3-8 м/с. Температура вночi +17...+19, удень +28...+30.

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +28...+30.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +27...+29.

18 червня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля 
Києва — 23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +13...+15, удень +25...+27. Моршин: уночi +13...+15, 
удень +25...+27.

ЮВІЛЯРКА

Прізвище від Зої 
«Піратка» Карибського моря
 відзначає 40-річчя

■

Зої Салдана.❙
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