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«Дно, з якого 
ми починали 
підніматися...»
Ще щонайменше  кілька днів у столиці правоохоронці працюватимуть у режимі 

посиленого несення служби 
стор. 2 »

Учора вдень на Хрещатику було порожньо — шукали бомбу. ❙
Фото з сайта rbc.ua. ❙

НевиДИМа 
загроза

Хто вийде переможцем 

у війні між тютюновими 

компаніями 

та народом України?
стор. 8 »

Акторка розповідає, як 

«Гніздо горлиці» зустрічали 

в Ужгороді, Харкові і 

Будапешті
стор. 13 »

Римма Зюбіна: Хочу зіграти 
співачку Квітку Цісик

«Я тобі гривню 
дам — так ти 
ж її проїси...»

Чому жлоби не отримують 

користі, якщо вона не йде 

комусь на шкоду
стор. 9 »
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«Країна змінюється, але не так швидко, як нам би хотілося, і не так 
швидко, як хотілося б героям Майдану. Надто повільно. Але думаю, що 
народилася нова генерація, яка буде виховуватись на подвигах Героїв 
Небесної сотні, і країна зміниться».

Володимир Голоднюк
батько загиблого активіста Євромайдану, 

19-річного Устима Голоднюка

УКРАЇНА МОЛОДА

ДАТА

«Дно, з якого 
ми починали 
підніматися...»
Ще щонайменше  кілька днів у 
столиці правоохоронці будуть 
працювати в режимі посиленого 
несення служби 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 21 листопада минуло три роки, відколи у центрі сто-
лиці на знак протесту проти того, що Кабмін Миколи 
Азарова призупинив підготовку до підписання Угоди 
про Асоціацію із Євросоюзом і замість Європи україн-
ців влада заходилася штовхати в тісні обійми Митно-
го Союзу на чолі з «дружньою» Росією. І якщо перші 
зібрання були малочисельними й мирними, то згодом 
переросли у всеукраїнські акції непокори та силових 
протистоянь, які ввійшли в новітню історію України  
як Революція гідності.  
 У зв’язку з масовими заходами 21-22 листопада, 
у Дні достоїнства та свободи, громадський порядок у 
Києві охороняють 6000 правоохоронців, а по всій Ук-
раїні — від 15000 до 18000. Задіяні спецпідрозділи 
Нацполіції, Нацгвардії та кінологічна служба; створе-
но й оперативний резерв МВС, який буде негайно ви-
користано у випадку виникнення позаштатних ситуа-
цій. Як застеріг радник міністра внутрішніх справ Зо-
рян Шкіряк, під час відзначання річниці  рівень те-
рористичної загрози у столиці залишається досить 
високим. Адже, за оперативною інформацією, росій-
ські спецслужби та внутрішні антидержавні, деструк-
тивні сили не полишають намірів здійснити провока-
ції. «У місцях проведення заходів та місцях масового 
скупчення людей встановлено рамки із металошукача-
ми, наряди поліцейських з металодетекторами, працю-
ють кінологи й оперативники у штатському», — повідо-
мив Шкіряк. Правоохоронці працюватимуть в режимі 
посиленого несення служби до 24-25 листопада.
 Крім того, в Києві з 6.30 ранку частково або повніс-
тю перекривають вулиці в центрі міста: Хрещатик, Ін-
ститутська, Архітектора Городецького та Бориса Грін-
ченка. Поліція звертається до всіх учасників масових 
заходів із проханням поставитися з розумінням до ро-
боти правоохоронців, не створювати конфліктних си-
туацій, а також заздалегідь планувати свій маршрут 
з урахуванням перекритих ділянок вулиць. Попере-
див і Київський метрополітен, що у зв’язку з заходами 
відбулися зміни в роботі станцій метро. Зокрема, для 
уникнення скупчення людей закрито для входу-вихо-
ду станцію «Хрещатик» до вулиці Інститутської. 
 У Києві та інших українських містах проводяться 
меморіальні та культурно-мистецькі заходи. На алеї 
Героїв Небесної сотні відбулися покладання квітів і па-
нахида, були присутні сім’ї загиблих під час Революції 
гідності.
 Також о 19-й год. відбулося Віче на головній пло-
щі країни та Марш революції за участю представників 
«ОУН», «Правого сектору» та інших організацій. У всіх 
регіонах України сьогодні пройшло близько 380 масо-
вих заходів. ■

ОФІЦІЙНО

 Із нагоди героїчно-трагічних подій кінця 2013 — початку 2014 
років Петро Порошенко звернувся до народу. Зокрема, Президент 
сказав: «Після перемоги над режимом (Януковича. — Ред.) вияви-
лося, що від усього державного механізму залишився лише штурвал, 
та й то — гнилий. Україну душив дефолт, який здавався вже невід-
воротним. Економіка так і не оговталася від світової кризи. Росія не 
просто розв’язала війну, а ще й влаштувала справжню торговельну 
блокаду, чим у сукупності завдала нам збитків на сотні мільярдів. Ар-
мії та спецслужб практично не існувало. От такої глибини було те дно, 
з якого ми починали підніматися».
 Петро Порошенко констатував: «Ворог не лише атакує Україну 
ззовні, а й розхитує нас зсередини. Метою Кремля є постійна  внут-
рішня дестабілізація, анархія, отаманщина. Дострокові вибори в Ук-
раїні та посилення позицій проросійських сил у новому парламенті. А 
далі — ревізія європейського курсу. А ще потім — повна зміна зов-
нішньополітичного вектору держави. У фіналі — повернення України 
в імперське стійло. Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, 
можна дуже швидко кинути країну у прірву хаосу і безладу, зробити 
незахищеною перед зовнішньою агресією. Як Президент я не допущу 
такого сценарію!»

■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 У сквері, що непо-
далік біля Львівського 
цирку,  20 листопада від-
крили перший в Україні 
пам’ятник видатному по-
етові Богдану-Ігорю Ан-
тоничу. Місце для нього 
обрали невипадково: Бог-
дан-Ігор Антонич довгий 
час орендував квартиру 
за адресою: вул. Городо-
цька, 50, що навпроти 
цирку.
 «Львівський пам’ят-
ник Богдану-Ігореві Ан-
то ничу є першим пам’ят-
ником поету в Україні. 
Ще один пам’ятник є у 
селі Новиця на Лемків-
щині (тепер територія 
Польщі), де народився 
поет»,— зазначив голова 
товариства «Надсяння» 
професор Володимир Се-
реда.
 Нагадаємо, Богдан-
Ігор Антонич — україн-
ський поет, прозаїк, пе-
рекладач, літературо-
знавець через офіційну 
заборону ширше знаний 
лише з середини 1960-х. 
У його поезії є філософсь-

ка лірика, релігійні, кос-
мічні мотиви, відгомін 
лемківського фольклору 
і язичницької символі-
ки, а також впливи Ома-
ра Хайяма, Уолта Вітме-
на. Твори Антонича пере-
кладені багатьма мовами 
світу. Помер Антонич на 
двадцять восьмому році 
життя після перенесено-
го апендициту та наступ-
ного запалення легенів. 
Похований у Львові на 
Янівському цвинтарі.
 Урочисте відкриття 
львівського пам’ятника 
відвідали владика Вене-
дикт, мер Львова Анд-
рій Садовий, дослідник 
творчості Богдана-Ігоря 
Антонича Данило Ільни-
цький та заступник голо-
ви ЛОДА Ростислав За-

млинський.
 «Торік ми освячували 
пам’ятник Митрополиту 
Андрею, цього року ос-
вячуємо пам’ятник Бог-
дану-Ігорю Антоничу, — 
констатував владика Ве-
недикт. — Чому ми ста-
вимо ці пам’ятники? 
Вони важливі для нас. 
Богдан мав надто корот-
ке життя. Але за 28 років 
свого життя він зробив 
багато. В цьо му унікаль-
ному житті він був осо-
бою ніжною, тендітною, 
делікатною, милосерд-
ною, але, з іншого боку, 
у трудних складних си-
туаціях міг чинити при-
нципово і дуже твердо, 
бо жив правдою».
 Монумент встановле-
но за результатами Всеук-

раїнського відкритого кон-
курсу на кращу концеп-
туальну ідею пам’ятника 
поету Богдану-Ігорю Ан-
тоничу у Львові. Пере-
можцем стала авторська 
група у складі архітек-
торів Белюха, Лібич, Ма-
тушкова та скульптора 
Одрехівського.
 Виготовлення пам’ят-
ника тривало близько 
трьох місяців. Перемож-
цем тендеру на проведен-
ня необхідних робіт ста-
ло ТОВ «Теко Лімітед», 
з яким на початку липня 
Галицька РА уклала від-
повідну угоду.
 Висота бронзової 
композиції — 4,5 метра, 
кам’яний п’єдестал — 
1,8 метра, загальна висо-
та — понад 6 метрів. ■

ПАМ'ЯТЬ

Жив 
правдою
У Львові 
відкрили 
пам’ятник 
поетові Богдану-
Ігорю Антоничу

■

Біля пам’ятника поетові Богдану-Ігорю Антоничу.
 Фото Мирослава ПАРХОМИКА/ZAXID.NET.
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Іван БОЙКО

 Захисники України здобули 
бойову звитягу над російськими 
окупантами поблизу села Трьохіз-
бенка на Луганщині. Ще й отрима-
ли чимало трофеїв, адже, тікаючи 
з поля бою, загарбники лишили ве-
лику кількість зброї. 
 «Поблизу села Трьохізбенка 
Новоайдарського району диверсій-
но-розвідувальна група противни-
ка намагалася наблизитися до по-
зицій українських військовослуж-
бовців, застосувавши автоматичні 
гранатомети та стрілецьку зброю. 
Відбулося бойове зіткнення. Наші 
воїни дали гідну відсіч i змусили 
відступити бойовиків, які зали-
шили на місці велику кількість 
зброї», — повідомляє прес-служ-
ба Луганської обласної військово-
цивільної адміністрації.
  Загалом на лінії зіткнення по-
мітно зменшилася кількість воро-
жих обстрілів на всіх напрямках 
— маріупольському, донецькому 
та луганському — останніми дня-
ми. За даними штабу АТО, мину-
лої неділі бойовики обстріляли по-
зиції ЗСУ лише вiсiм разів, а в по-

неділок — 15. 
  Проте до миру на Донбасі ще 
далеко. Адже, як повідомляють 
жителі окупованого міста Макіїв-
ка, що на Донеччині, загарбники 
встановили самохідні артилерій-
ські установки (САУ) в житлово-
му кварталі, з яких ведуть вогонь 
у бік промислової зони Авдіївки. 
 Адже захисники України все 
частіше відкривають вогонь у від-
повідь, але не обстрілюють жит-
лові квартали з мирними мешкан-
цями. Отже, можна очікувати на 
нові провокації окупантів щодо 
місцевого населення. 
 «У нас у Червоногвардійсько-
му районі Макіївки, в селищі шах-
ти 8-8 БІС, бойовики просто між 
п’ятиповерхівками, за 30 метрів 
від будинків, встановили артуста-
новку САУ і стріляли у бік пром-
зони міста Авдіївки», — розпові-
ли агенції «Укрінформ» жителі 
міста.
   Люди бояться протестува-
ти проти дій бойовиків, і їм зали-
шається спускатися в підвали бу-
динків, щоб зберегти життя своє і 
своїх дітей.
  Загалом минулої доби під час 

обстрілів селища Луганське та міс-
та Авдіївка отримали поранення 
двоє захисників України . Водно-
час минулої суботи, під час міно-
метного обстрілу селища Піски, 
що поблизу окупованого Донець-
ка, загинув керівник підрозділу 
розвідки 128-ї окремої моторизо-
ваної бригади Костянтин Шрам-
ко. 
  «Від початку бойових дій в Ук-
раїні Костянтин боронив i захищав 
її спокій. Так ми й познайомили-
ся. Оскільки бойовий склад підроз-
ділу Костянтина потребував допо-
моги по всіх напрямках, то я та мої 
друзі взялися всебічно допомагати 
з усіх можливих питань. Так ми по-
товаришували», — написав блогер 
Олексій Цистан на своїй сторінці у 
«Фейсбуцi».
  Побратими загиблого героя 
відзначають, що він був справж-
нім патріотом, який iз перших 
днів війни пішов добровольцем на 
фронт і воював у батальйоні «Дніп-
ро-1», згодом підписав контракт із 
ЗСУ. 
  У загиблого розвідника Кос-
тянтина Шрамка залишилися дру-
жина та діти. ■

НА ФРОНТІ

Ворог накивав п’ятами 
На Луганщині окупанти залишили на полі бою велику кількість зброї 

■
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Шкільний 
вірус?
У Черкасах захворіли 
75 учнів  гімназії 
Людмила НІКІТЕНКО

 Якийсь невідомий «вірус»  уклав у 
ліжка учнів Черкаської гімназії №31.  
До лікарні з симптомами блювоти, діа-
реї та високої температури потрапили 
восьмеро  учнів цієї гімназії. Лікарі пі-
дозрюють харчове отруєння.
 «У нас захворіла донька, яка нав-
чається у цій гімназії. Але ми справи-
лися із хворобою вдома. А от із 2-річ-
ним сином зараз у лікарні», — розпові-
дає «УМ» Ольга Зайченко. Загалом же 
серед постраждалих, за словами дирек-
тора гімназії Василя Пивоварова, 75 уч-
нів. 
 У соціальних мережах батьки, діти 
яких мають симптоми отруєння і ліку-
ються вдома, грішать на шкільну їдаль-
ню. Мовляв, причина у ній. Водночас 
працівники їдальні запевняють, що в 
них чисто й про антисанітарію не може 
бути й мови. 
 Фахівці санепідемстанції вже обсте-
жили шкільну їдальню і незабаром ма-
ють повідомити про результати такого 
візиту до гімназії. На дослідження їм 
знадобиться п’ять днів. ■

ДТП

Смерть 
на трасі
Страшна аварія залишила 
сиротами трьох малолітніх 
дітей
Ірина КИРПА

 Водій «БМВ» iз невідомих причин на 
шаленій швидкості виїхав на зустрічну 
смугу на трасі Одеса—Новоазовськ та 
врізався у «Таврію», в якій їхало дві ро-
дини. Дорожньо-транспортна подія за-
брала життя відразу трьох людей, які 
пiд час зіткнення перебували в легко-
вику українського виробництва. Заги-
нули чоловік, його дружина та їхня чо-
тирирічна дочка. Ще двоє малолітніх ді-
тей та їхня мати отримали важкі трав-
ми та були терміново госпіталізовані до 
Березанської районної лікарні. Водій 
«БМВ», мешканець Херсонщини Ке-
леш Авдоян, фактично не постраждав. 
Відразу ж після події його доставили до 
СІЗО у місто Миколаїв для проведення 
слідчих заходів.
 «Ми їхали з села Новоподілля до Оде-
си, щоб купити дітям нові речі та кра-
ще підготувати до школи, — розповіла 
мати двох дітей, яка лише дивом вижи-
ла у страшній аварії. — У загиблої роди-
ни вдома сиротами залишилися ще троє 
дітей. Нині всі вони перебувають під на-
глядом бабусі».
 За словами медиків, життю дітей та 
їхнiй матері вже нічого не загрожує. Од-
нак для продовження лікування та реа-
білітації потрібні значні фінансові вит-
рати з боку потерпілих. Тим часом пра-
воохоронні органи відкрили кримі-
нальне виробництво за 286 статтею КК 
України.
 Начальник відділу з розслідування 
злочинів у сфері транспорту при слід-
чому управлінні Миколаївської облас-
ті Володимир Василенюк каже: «Якщо 
провину винуватця ДТП буде доведено, 
йому загрожує штраф та від 5 до 10 років 
позбавлення волі». ■

■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Сумчани шоковані трагедією. В од-
ному з мікрорайонів міста з вікна квар-
тири на 9-му поверсі викинулася 19-річ-
на студентка. Від отриманих травм, не-
сумісних із життям, вона померла на 
місці. 
  Правоохоронці стверджують, що це 
не нещасний випадок, а самогубство, 

оскільки дівчина залишила батькам, iз 
якими проживала, передсмертну запис-
ку. В ній вона, кажуть, просила у рід-
них вибачення.
 Причиною такого кроку, припуска-
ють у поліції, могли стати депресія та 
анорексія дівчини, на яку вона страж-
дала, — дівчина важила лише 37 кі-
лограмів. У її кімнаті було знайдено пі-
гулки від схуднення. 

 «Родина в неї благополучна, а вона 
— добра й хороша дитина», — так відгу-
куються про загиблу її сусіди. Вони ка-
жуть, що дівчина навчалася на друго-
му курсі університету. Збиралася стати 
юристом. ■

ДО РЕЧІ

 Психологи стверджують, що останнім часом 
кількість самогубств у нашій державі помітно 
зросла. Приміром, як повідомили «УМ» у прес-
службі Черкаської обласної поліції, на Черкащині 
цього року кількість людей, які наклали на себе 
руки, збільшилася втричі порівняно з кількістю 
вбивств. І ця страшна цифра — майже 200 осіб. 
Вік тих, хто вкоротилив собі життя, — від 15 до 
90 років.

■

Ірина КИРПА

 У Кривому Розі про-
гримів потужний вибух у 
п’ятиповерховому будинку: 
госпіталізовано двох пост-
раждалих мешканців. Ба-
нальний витік побутового 
газу, який своєчасно не вия-
вили власники житла, приз-
вів до часткового руйнуван-
ня багатоповерхового будин-
ку. Як розповіла начальник 
прес-служби ГУ ГСЧС у Дніп-
ропетровській області Дари-
на Гречіщева, гасити пожежу 

в палаючому будинку прибу-
ли одразу шість патрульних 
екіпажів. Та все одно квар-
тира на п’ятому поверсі, яка 
стала епіцентром вибуху і, 
відповідно, пожежі, вигоріла 
вщент. Також постраждали 
від вогню й сусідні квартири. 
Тільки дивом усi люди зали-
шилися живими. Рятуваль-
ники та працівники «швид-
кої допомоги» терміново ева-
куювали всіх мешканців не-
щасливого під’їзду. 
 — У нас навіть на теле-
візорі скло трiснуло, а вже 

шибки — всі без винятку по-
вилітали в усіх кімнатах, — 
розповідає Тетяна, сусідка. 
— Запах газу був такий силь-
ний, що ми вже збиралися 
йти дізнаватися, що сталося, 
але саме в цей момент i про-
лунав вибух.
 Завдяки злагодженій 
роботі медиків та рятуваль-
ників двох постраждалих 
чоловіків 37 й 57 років iз 
важкими опіками вдалося 
швидко винести з палаю-
чої квартири на п’ятому по-
версі та доставити до відді-
лення реанімації місцевої 
лікарні.
 Люди бояться повертати-
ся до своїх осель, через мож-
ливий обвал несучих стін, 
які постраждали внаслідок 
вибуху та пожежі. Спеціаль-
на комісія має винести свій 
вердикт щодо того, наскіль-

ки п’ятиповерховий будинок 
тепер придатний для житла 
людей.
 За останні кілька днів у 
Криворізькому районi про-
гриміло ще два потужні ви-
бухи. Так, у Нововолинську 
повністю було зруйновано 
двоповерховий будинок, де в 
одній із квартир стався вибух 
побутового газу. Ще один ви-
бух прогримів у самому Кри-
вому Розі: пожежа частково 
зруйнувала багатоповерхо-
вий житловий будинок, а че-
рез сильне задимлення меш-
канці не могли самостійно 
вибратися на свіже повітря. 
Трьох рятувальників ГСЧС, 
яким довелося евакуювати 
дорослих та дітей, відразу ж 
після рятувальної операції 
забрала «швидка» для надан-
ня невідкладної медичної до-
помоги. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 У суботу в Лісабоні фінішував проект 
здійснення мрії On 3 wheels (На трьох 
колесах). Мрія, у здійснення якої мало 
хто вірив, — здійснилась! Троє друзів 
допомогли Іванові Маслюку, який са-
мостійно не ходить, добратись до Ліса-
бона, побачити океан і надихнути сотні 
людей з обмеженими можливостями на 
здійснення своїх мрій.
 Мандрівники на велосипедах пере-
тнули 12 країн Європи (Україна, Поль-
ща, Чехія, Німеччина, Австрія, Ліх-
тенштейн, Швейцарія, Італія, Монако, 
Франція, Іспанія, Португалія). Іван са-
мотужки подолав 5000 км за 100 днів на 
спеціальному триколісному велосипе-
ді, на якому можна крутити педалі ру-
ками. Саме тому проект здійснення мрії 
отримав назву On 3 wheels (На трьох ко-
лесах).
 «Важко вибрати, що найбільше спо-
добалось, адже на всьому шляху до мрії 
я зустрічав прекрасних людей, побу-
вав у найпрекрасніших місцях Європи, 
піднявся на вершину Альп — гору Мон-
Блан. Шлях до мрії був не менш пре-
красним, ніж сама мрія. Від цієї поїз-
дки я отримав в рази більше, ніж очі-
кував. Я не можу сказати, що це було 
легко, але тепер, дивлячись назад, ро-
зумію, що неможливих речей не існує!» 
— ділиться враженнями Іван Маслюк.
 Під час поїздки хлопці відвідували 
будинки людей з обмеженими фізич-
ними можливостями у різних країнах 
та розповідали їм свою історію. Влас-
не, такі зустрічі надихнули їх на нові 
звершення. «Ця поїздка стала поштов-
хом і основою для великого проекту. Ми 
перейнялись життям і мріями непов-
носправних людей і розуміємо, що хоче-
мо і можемо допомагати! Наша команда 

планує започаткувати Всесвітній рух до-
помоги людям з особливими потребами, 
які мріють подорожувати. Ми вже маємо 
плани на наступний тур, і після короткої 
паузи візьмемось за роботу над цим про-
ектом», — розповідає один із координа-
торів проекту Сашко Луцик.
 Хлопці повернуться в Україну 8 
грудня. «Зараз ми в Лісабоні. Останні 
дні для Івана були досить напружени-
ми, тому для відновлення сил нам пот-
рібен деякий час. Із Лісабона плануємо 
машиною повертатися додому. По до-
розі назад ми відвідаємо ще кілька бу-
динків для людей з обмеженими мож-
ливостями, де будемо презентувати 
нашу історію», — зазначив один із ко-
ординаторів проекту Олег Савчук.

 «Я б хотів подякувати всім, хто до-
лучився до здійснення моєї мрії! Всім, 
хто вніс у наш проект хоч малесеньку 
частку! Також щиро дякую всім спон-
сорам, які надали нам спорядження, ве-
лосипед і допомагали фінансово під час 
поїздки», — каже Іван Маслюк.
 Нагадаємо, унікальна велоподорож 
до Лісабона стартувала зі Львова 13 сер-
пня. Іван Маслюк, незважаючи на ДЦП, 
щодня долав на спеціальному триколіс-
ному велосипеді близько 100 кіломет-
рів для здійснення мрії. Іван, завдяки 
підтримці друзів, побачив Альпи, по-
бував на Атлантичному океані, відві-
дав кращі столиці Європи, фінішував-
ши на мисі Рока (крайня точка Європи, 
Португалія). ■

СУЇЦИД

Анорексія як причина
У Сумах із дев’ятого поверху випала студентка

■

НЕБЕЗПЕКА

Необачно «газонули»
І рятувальників госпіталізували

■

ДИВАКИ

На трьох колесах
Хлопець із ДЦП подолав 5 тисяч кілометрів із України в Португалію

■

Омріяну подорож завершено.❙
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«Я переконаний, що Саакашвілі з його досвідом, iз його амбіціями буде 
в центрі об’єднання політичних сил, які ставлять собі за мету усунення 
корупціонерів від влади». Сергій Лещенко

народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

АКЦЕНТИ

«Зозуля» пролетiла...
Партiя Тимошенко зазнала серйозних 
полiтичних втрат

■

«Безвіз» для українців 
розглянуть 24 листопада
 Міністр закордонних справ Ук-
раїни Павло Клімкін повідомив, що 
на 18-му саміті Україна—ЄС, який 
відбудеться в Брюсселі 24 листо-
пада, будуть розглядатися питан-
ня про безвізовий режим, продов-
ження санкцій проти РФ. «Я вва-
жаю, що ключовий акцент повинен 
бути зроблений на ситуації на Дон-
басі, на російській агресії, на про-
довженні санкцій, на питаннях, які 
пов’язані з окупованим Кримом», 
— сказав він. Клімкін також зазна-
чив, що на саміті планується підпи-
сання між Україною і Європейським 
Союзом меморандуму про співпра-
цю в енергетичній сфері, а також 
продовження фінансової допомоги 
від ЄС для підтримки реформ в Ук-
раїні. Міністр проінформував, що, 
крім питання про лібералізацію ві-
зового режиму між ЄС і Україною, 
буде порушено питання ратифіка-
ції Угоди про асоціацію між Украї-
ною та Євросоюзом. «У нас зараз 
дуже інтенсивні переговори (...), і 
ми сподіваємося найближчим ча-
сом вийти на позитивне рішення з 
цього питання», — зазначив він.

Пенсійний вік не 
підвищуватимуть 
 Міжнародний валютний фонд 
не вимагає підвищення пенсійно-
го віку для України. Про це заяви-
ла заступник міністра фінансів Ок-
сана Маркарова. «МВФ не вимагає 
підняття пенсійного віку в Україні. 
Є вимога збалансувати Пенсійний 

фонд. Звичайно, це можна зробити 
за допомогою підвищення віку, але 
це не єдиний шлях. Для збалансу-
вання можна зробити всіх платни-
ками Пенсійного фонду», — пові-
домила вона. При цьому Маркарова 
заявила, що не може гарантувати, 
що це не відбудеться в майбутнь-
ому. Адже на даний момент Украї-
на не досягла межі в 60 років для 
жінок. Раніше віце-прем’єр Павло 
Розенко заявив, що пенсійний вік 
в Україні не підвищуватиметься 10 
років.

Луценко говоритиме в 
Гаазі про злочини проти 
Майдану
 Генеральний прокурор України 
Юрій Луценко вирушив до Гааги на 
переговори з представниками МКС 
про злочини проти активістів Май-
дану. Про це повідомила прес-сек-
ретар Луценка Лариса Сарган. «Не-
діля, вечір. Курс на Гаагу. Попере-
ду переговори із представниками 
Міжнародного кримінального суду. 
Обговорення можливості розгляду 
МКС злочинів, вчинених проти учас-
ників Революції гідності», — напи-
сала вона. Нагадаємо, що в лютому 
2014 року Верховна Рада прийняла 
заяву в МКС про визнання Україною 
юрисдикції суду про вчинення зло-
чинів проти людяності вищими по-
садовими особами держави під час 
Євромайдану. Однак суд у Гаазі за-
явив про відсутність достатньої кіль-
кості даних про те, що напади на ак-
тивістів Майдану були сплановани-
ми. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

І знову Рух
 7 листопада, невдовзі після 
відставки Саакашвілі, екс-спів-
голова «Демальянсу» Сергій 
Лещенко висловлював надію 
на швидке вливання харизма-
тичного грузина у лави опози-
ції. «Зараз, коли він вільний від 
будь-яких зобов’язань і може 
вчиняти дії на свій власний роз-
суд, не будучи обтяжений поса-
дою в державній владі, — я пе-
реконаний, процес об’єднання 
піде значно швидше та ефек-
тивніше», — прогнозував нар-
деп. 
 На думку Лещенка, об’єд-
нання має включити і «Дем-
альянс», і «Силу людей», і 
«Хвилю» (політпроект Саака-
швілі. — Авт.), і партію Грицен-
ка, й інші політичні об’єднання, 
які ставлять на меті усунення 
корупціонерів від влади, — і, 
лише об’єднавшись, вони змо-
жуть «дати бій корупціонерам 
на їхньому полі». «Я переко-
наний: об’єднавча роль Саака-
швілі у цьому процесі гратиме 
на позитив», — заявляв Лещен-
ко.
 Однак поки що спільний бій 
відкладається. Або ж перефор-
матовується. Несподівано Саа-
кашвілі додав до переліку полі-
тичних сил України ще один ря-
док — згаданий вище «Рух но-
вих сил», який поки що існує у 
напіввіртуальному форматі. 
 Про нову партію Міхеїл Ні-
колозович повідомив під час 
зустрічі з однодумцями. При-
кметно, що сам захід був за-
критим для преси. Однак уже 
в кінці листопада Саакашвілі 
має намір зібрати в центрі Киє-
ва відкриту раду свого нового 
руху. «Ми починаємо карди-
нальну зміну влади в країні! У 
другу річницю невдалої роботи 
парламенту ми оголосимо наші 
вимоги і почнемо оновлення 
політичної еліти за допомогою 
кадрового резерву», — написав 
екс-«губернатор» Одещини на 
своїй сторінці в Facebook. 
 «Запускаємося! Вся Україна 
зібралася. Ось вам і відповідь на 
запитання, де новий політич-
ний клас України. І це тільки 
початок», — написав на власній 
ФБ-сторінці співвітчизник Саа-
кашвілі та колишній заступник 

Генерального прокурора Давід 
Сакварелідзе. 
 Тим часом у більшості огля-
дачів новина про ще один «Рух» 
викликала не так прилив ен-
тузіазму, як скептицизм. «Са-
акашвілі анонсував відкри-
ту раду свого нового «Руху». 
Уявляю це в наших реаліях», 
— прокоментував політолог 
Олексій Голобуцький. «Мене 
осінило: знаю, як назвати сек-
ту адептів Міхаїла Арханге-
ла — мішігени (на ідиш — «бо-
жевільні»), — жорстко зіроні-
зував блогер Карл Волох. 
 Та жарти жартами, а поки 
що не проясненими лишають-
ся два моменти. По-перше, що 
буде далі з партією «Хвиля»? 
Нагадаємо, що про її створен-
ня було оголошено влітку цьо-
го року. Ядро партії склали — 
окрім самого Саакашвілі — ко-
лишні прокурори Давід Сак-
варелідзе та Віталій Касько, а 
також нардепи Віктор Чумак 
та Наталія Новак. Чи приб’є їх 
«Хвиля» до «Руху», — наразі 
незрозуміло.
 По-друге, інтрига в тому, 
чи вступить Саакашвілі у спіл-
ку з «єврооптимістами» «Дем-
альянсу», чи все-таки гратиме 
у власну гру? Враховуючи ам-
біції Міхаїла Ніколозовича, ос-
таннє видається більш реаліс-
тичним. Утім, поживемо — по-
бачимо. 

Без Лещенка та Заліщук
 А в партії «Демальянс» тим 
часом відбувалося своє «весіл-
ля». І там теж не обійшлося без 
сюрпризів. Передусім оглядачі 
не побачили у складі правлін-
ня партії відому трійцю «євро-
оптимістів» — колишніх медій-
ників та громадських діячів (а 
нині депутатів від БПП) Сергія 
Лещенка, Мустафу Найєма та 
Світлану Заліщук. 
 Утім із Лещенком ситуа-
ція зрозуміла: він призупинив 
своє членство у керівних орга-
нах партії у зв’язку з недавнім 
квартирним скандалом. Щодо 
Заліщук, то ця діячка послала-
ся на «дискомфорт», який вона 
відчуває у лавах партії. «Слово 
«партія» в арифметичній про-
гресії зменшує лайкабельність 
розмови, особливо у ФБ. (Уза-

галі спільнота в ФБ — це така 
собі антипартія). «Слово «пар-
тія» включає в людині всю про-
явлену сьогоднішню агресію і 
латентну, сформовану за бага-
то років», — написала Заліщук 
на «Фейсбуці».
 Депутатка додала, що вона 
залишається «учасником про-
цесу». «Ми нікуди не йдемо! 
Нас ніхто не виключав! Ми ра-
зом намагаємося побудува-
ти новий інститут, маючи різ-
ні ролі», — резюмувала вона. 
І привітала Василя Гацька та 
Вікторію Пташник з обранням 
співголовами партії. 
 Мустафа Найєм ніяк не по-
яснив свою відсутність у складі 
правління «Демальянсу». На-
гадаємо, що його разом із Ле-
щенком та Заліщук нещодав-
но виключили зі складу між-
народних делегацій, мотивую-
чи це їхнім членством в інших 
партіях. 
 Однак повертаючись до 
з’їзду. Окрім ухвалення нової 
програми, «Демальянс» опри-
люднив звернення до Прези-
дента Петра Порошенка. «Пар-
тія закликає Президента від-
мовитися від ідеї балотування 
на другий термін задля того, 
аби решту каденції присвяти-
ти справжній боротьбі за змі-
ни, а не боротьбі за політичні 
дивіденди, яка неминуче зро-
бить його заручником популіз-
му та угодником олігархічних 
кланів», — йдеться у відозві. 
 Іще «Партія «Демальянс» 
вимагає від політиків старої 
формації, заплямованих коруп-
цією, причетних до провалів 
новітньої історії України, вий-
ти з гри та відкрити політичний 
простір для нового покоління», 
— говорить резолюція з’їзду. 
 Як бачимо, нові партії роз-
починають серйозну боротьбу 
за увагу електорату. Але шанси 
«Демальянсу» на проходження 
до парламенту поки що нульові. 
Про політпроекти Саакашвілі 
годі й казати — його партій (як 
би вони не називалися) ще не-
має на політичній мапі. Але до 
виборів — далеко, і навіть про-
тягом 5-6 місяців ситуація для 
пошукачів мандатів може змі-
нитися як в один, так і в інший 
бік. ■

ПАРТАКТИВ

Знову не разом
«Демальянс» провів з’їзд, 
а Саакашвілі започаткував 
iще одну політичну силу

■

З’їзд «Демальянсу». В центрі — Василь Гацько та Світлана Заліщук. ❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Попри недавні запевнення, що Міхеїл Саакашвілі 
приєднається до творення спільного опозиційно-
го руху (ба навіть «буде в центрі» його), цього не 
відбувається. На вихідних «Міхо» проголосив про 
створення «Руху нових сил», який буде скликано 
вже незабаром — 27 листопада. Тим часом пар-
тія «Демократичний альянс», котра давно чекає на 
прихід Саакашвілі, провела в суботу окремий захід. 
І колишнього одеського «губернатора» на ньому 
не було. Втім це не єдиний момент, який дивує.Інф. «УМ»

 План дестабілізації, який 
так довго готували кремлівсь-
кі технологи, на першому ета-
пі провалився — так оцінив 
підсумки бурхливого полі-
тичного тижня політолог Олег 
Лісний у коментарі інтернет-
виданню «Новини України 
– From-UA». «Очевидно, що 
тему протестів вкладників 
роздували досить штучно, і 
серед протестувальників біль-
шість складали найняті по-
годинно громадяни. Картин-
ка масових протестів не була 
створена, картинка розгону 
протестувальників поліцією 
чи якимись екстремістами — 
так само. Також не вдалася 
провокація із залученням до 
операції морального автори-
тета Ю. Шухевича, якого на-
магалися втягнути у свої ігри 
московські сценаристи.
 Швидше за все, для Опобло-
ку чи інших відверто проросій-
ських груп цей провал не несе 
значних іміджевих чи електо-
ральних втрат. Їхні виборці не 
змінять своїх настроїв, а їхнi 
опоненти і так знають про гео-
політичні симпатії колишніх 
регіоналів. Тобто для них по-
разка минулого тижня — це 
лише черговий етап політич-
ної діяльності, тим більше що 
Опоблок не грав першої скрип-
ки в акціях масових протестів 
чи плануванні спецоперацій.
 Водночас для Ю.Тимошенко 

фіаско плану дестабілізації 
стало дуже серйозним уда-
ром. «Батьківщина» відкри-
то виступила на боцi протес-
тувальників, публічно заявля-
ла про початок вуличних про-
тестів і відверто «спалилася» 
в історії з Шухевичем, більше 
того, виплив до того непубліч-
ний зв’язок із В. Медведчуком. 
Удар був настільки серйозним, 
що невідомо, чи зможе Ю. Ти-
мошенко від нього віднови-
тися. Показовою, до прикла-
ду, була неявка лідера «Бать-
ківщини» і жодного депутата 
на суд зi скасування тарифів, 
тодi як радикали прийшли 
туди всією фракцією на чолі з 
О. Ляшком.
 Для виборців Ю.Тимо шен-
ко, та і для всіх громадян, не-
прийнятною є будь-яка спів-
праця з Росією чи В. Медвед-
чуком, а минулого тижня було 
актуалізовано певні історичні 
зв’язки лідера «Батьківщини» 
з російським керівництвом, 
які склалися в логічний лан-
цюжок.
 Із позитиву цих скандалів 
— усі знімають маски, все 
таємне стає явним і речі почи-
нають називати своїми імена-
ми. Проте історія ще не закін-
чилася, після поразки ворог 
плануватиме нові плани деста-
білізації, і громадянам, і пра-
воохоронцям треба пильнува-
ти, в усьому розбиратися і ро-
бити правильнi висновки», — 
радить експерт. ■
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На одну болячку 
менше
Вірус Зіка вдалося взяти 
під контроль 
Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Вірус Зіка більше не становить надзвичайної 
міжнародної загрози, повідомляє «Євроньюс» із по-
силанням на заяву Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. Водночас у заяві зазначається, що ризик 
заразитися цією лихоманкою все ж лишається там, 
де є москіти — переносники хвороби. Відколи пер-
ший спалах вірусу Зіка зареєстрували у Бразилії ми-
нулого року, захворювання поширилося на 60 країн 
в усьому світі. Один із його найстрашніших наслід-
ків — народження дітей із вадами мозку. 
 ВООЗ наголошує, що для повного розв’язання 
проблеми ще далеко. «Йдеться про довготривалі на-
слідки — це неврологічні ускладнення у дорослих 
та дітей, планування народження дітей у родинах, 
проблеми у системі охорони здоров’я, репродуктив-
ні проблеми жінок. Крім того, потрібні тривалі ком-
плексні дослідження», — сказав директор Програ-
ми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Пітер Салама. Де-
які експерти побоюються, що заява ВООЗ про знят-
тя надзвичайної світової загрози може зменшити 
фінансування й уповільнити дослідження, спрямо-
вані на боротьбу з лихоманкою Зіка. 
 Через вірус майже у 30 країнах було зареєстрова-
но народження дітей із мікроцефалією, що спричиняє 
серйозні вади мозкового розвитку. Лише у Бразилії 
таких немовлят народилося більше двох тисяч. ■

■

Росіян на Донбасі аж у Стамбул видно 
 Росія продовжує ігнорувати вимоги Мінських домовленостей 
щодо відведення своїх військ зі сходу України. Про це йдеться у до-
повіді, яку було оприлюднено на засіданні Парламентської Асамб-
леї НАТО у Стамбулі. «Існує достатньо доказів присутності росій-
ських військ та систем озброєння на Донбасі: російські військові, 
яких узяли у полон військовослужбовці Української армії; супутни-
кові знімки НАТО; дані спостереження Верховного Головнокоман-
дувача об’єднаними збройними силами в Європі, генерала Філіпа 
Марка Брідлава, що підтверджують заяву Олександра Хуга, першо-
го заступника голови СММ ОБСЄ про те, що спостерігачі ОБСЄ під 
час спостереження бачили докази присутності російських солдат та 
зброї на цій території з початку конфлікту», — зазначено в повідом-
ленні. Присутнім також продемонстрували відео з оглядом російсь-
кої зброї, виявленої на Донбасі. Як відомо, 19-21 листопада у Туреч-
чині проходило засідання Парламентської асамблеї НАТО, участь у 
якому брала й українська делегація на чолі з головою ВР Андрієм 
Парубієм, повідомляє «Українська правда». 

Залізнична катастрофа в Індії
 Кількість жертв залізничної катастрофи, що сталася в Індії у штаті 
Уттар-Прадеш 20 листопада, сягнула 138 осіб. За даними місцевих 
ЗМІ, ще понад 200 людей отримали поранення. Рятувальні роботи 
тривали й учора, оскільки рятувальники все ще сподівалися  знайти 
людей, які вижили. Через аварію, причини якої до цих пір не встанов-
лені, з рейок зійшли і перекинулись 14 вагонів швидкісного потяга. 
Індійська залізниця обслуговує щодня близько 23 мільйонів пасажи-
рів різного статку. Через високий попит, вагони пасажирських потягів 
зав жди переповнені. Аварії трапляються нерідко, оскільки технічне 
забезпечення часто застаріле, а стандарти безпеки є порівняно низь-
кими. Залізниця збудована ще за часів колоніального правління Ве-
ликобританії на території сучасної Індії. З часу здобуття Індією неза-
лежності у 1947 році залізнична мережа практично не розширялась. 

Скандал із педофілами
 Норвезька поліція заарештувала 20 осіб у ході операції «Темна кім-
ната», під час якої  було виявлено 51 педофіла. Серед підозрюваних, 
зокрема, двоє політиків (один із провідних діячів Партії праці та один 
депутат парламенту від Прогресивної партії), адвокати і навіть персо-
нал дошкільних закладів. Це найбільший в історії Норвегії педофільсь-
кий скандал. Слідство розпочалося минулого року за матеріалами, які 
були надані ФБР США. 16 осіб перебувають у слідчих ізоляторах. 

Кіпр: ще раз про возз’єднання  
 Черговий раунд переговорів щодо врегулювання проблеми Кіп-
ру розпочався в неділю в швейцарському курортному містечку Мон-
Пелерен за 85 кілометрів від Женеви. У дискусії беруть участь прези-
дент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс і лідер турецької частини ос-
трова Мустафа Акинджи. Переговори триватимуть два дні. Поперед-
ній раунд, на якому був присутній Генеральний секретар ООН Пан Кі 
Мун, пройшов минулого тижня. На думку ООН, сторони тоді досяг-
ли істотного прогресу в обговоренні теми територій і всіх інших пи-
тань. Цього разу Пан Кі Мун не приїхав, але привітав рішучість сторін 
досягти остаточної угоди вже до кінця року. Прямі переговори про 
возз‘єднання острова ведуться під егідою ООН упродовж кількох де-
сятиліть. Кіпр розділений на турецьку і грецьку частини з 1974 року 
після збройного вторгнення Туреччини. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Чинний президент США Барак 
Обама здійснив останнє закордонне 
турне перед передачею 20 січня на-
ступного року влади Дональду Трам-
пу. Впродовж шести днів він відвідав 
Грецію, Німеччину та Перу. Під час 
останньої зупинки він узяв участь у 
завершальному дні саміту Азійсько-
Тихоокеанського економічного спів-
робітництва (АТЕС) у столиці Перу 
Лімі. В рамках саміту Барак Обама 
і президент Росії Володимир Путін 
коротко поспілкувалися про Украї-
ну. Зустріч тривала не більше однієї 
хвилини. Вони потиснули один од-
ному руки й обмінялися кількома 
словами. Як заявили в Білому домі, 
президент США закликав російсько-
го колегу дотримуватися зобов’язань 
щодо України, а також постаратися 
скоротити масштаби насильства в 
Сирії. У Кремлі про зустріч повідо-
мили так: «Президенти висловили 
жаль, що не вдалося досягнути про-
гресу по Україні». 
 Після перемоги Трампа на пре-
зидентських виборах у США чимало 
політиків у всьому світі занепокоєні, 
яким же буде новий курс Вашингто-
на. Барак Обама обіцяє не мовчати, 
якщо порушуватимуться засадничі 
права. Зокрема, він застеріг свого на-
ступника Дональда Трампа від пере-
гляду ролі США у світі. Теперішній 
ліберальний світовий порядок, що 
ґрунтується на провідній ролі Ва-
шингтона, опиниться під загрозою, 
якщо США не стоятимуть на пра-

вильному боці, заявив Обама по за-
вершенні саміту Азійсько-Тихооке-
анського співробітництва. Він додав, 
що зберігає за собою право критику-
вати свого наступника на посаді гла-
ви Білого дому.
 Чинний президент США заявив, 
що не стримуватиме критику, якщо 
базові цінності країни опиняться під 
загрозою внаслідок політики нової 
влади. Він також застеріг свого на-
ступника від недооцінювання зна-
чення ролі США у світовій політи-
ці. Країна має можливості  для збе-
реження і реалізації  «міжнародних 
норм і правил», наголосив глава Бі-
лого дому. «Якщо ж США не усвідом-
люватимуть цієї ролі, то не буде ніко-
го, хто може заповнити цю нішу», — 
заявив Обама.
 «Візьмемо, до прикладу, Євро-
пу до того, як почав діяти цей по-
рядок», — запропонував зробити 

невеличкий екскурс в історію аме-
риканський президент. «За трид-
цятирічний проміжок там було дві 
світові війни. Під час другої було 
вбито 60 мільйонів людей», — нага-
дав він і додав, що, звісно, завдан-
ням американського президента і 
США не є дбати про кожну пробле-
му у світі. «Але якщо американсь-
кий президент і США не стоятимуть 
на боці справедливості, якщо ми не 
будемо нести за це відповідальність 
і не боротимемось, навіть якщо не 
всюди зможемо досягти стовідсо-
ткового результату, тоді станеться 
колапс», — наголосив він. Водно-
час Обама, котрий під час виборчих 
перегонів називав Трампа непри-
датним для президентської поса-
ди, знову закликав дати новообра-
ному главі держави час сформулю-
вати свої політичні цілі та сформу-
вати свою урядову команду. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 До президентських виборів у 
Франції ще багато місяців, але го-
ловні претенденти на президентське 
крісло вже визначились, як, імовір-
но, і майбутній президент. Головна 
новина та, що екс-президент і сим-
патик Росії Ніколя Саркозі не змо-
же знову претендувати на посаду 
президента Франції. Це — підсумок 
першого туру праймеріз правоцен-
тристської партії «Республіканці», 
які відбулися минулої неділі. 
 З огляду на низку невдач та над-
звичайно низький рейтинг діючого 
президента-соціаліста Франсуа Ол-
ланда, можна майже з повною впев-
неністю сказати, що висуванець Со-
ціалістичної партії не має шансів 
на перемогу на президентських ви-
борах наступного року. Натомість 
у висуванця правоцентристських 
«республіканців» шанси майже без-
програшні. Кого висунуть кандида-
том від цієї партії, той і має стати на-
ступним президентом Франції. І та-
ким кандидатом мав стати екс-пре-
зидент Ніколя Саркозі. 
 Але сталося не так, як гадало-
ся. Перший тур попередніх виборів 
правоцентристів підніс несподі-
ванку. Загалом за право висувати-
ся від правих позавчора змагалися 
семеро кандидатів. Двоє лідерів за 
підсумками голосування потрап-
ляють у другий тур, що заплано-
ваний на наступні вихідні. Взяти 

учать у праймеріз може будь-який 
громадянин Франції, який має 
право голосу. В неділю до вибор-
чих урн прийшли більше чотирь-
ох мільйонів виборців.
 Згідно з оприлюдненими вчора 
результатами голосування з 9200 
виборчих дільниць (а в неділю дія-
ли більше 10 тис. дільниць), у дру-
гий тур пройшли 62-річний Франсуа 
Фійон (44,1%) та 71-річний Ален 
Жюппе (28,4%). 61-річний Ніколя 
Саркозі набрав лише 21,1% голосів, 
посівши третє місце. Тож найбіль-
ший шанс стати наступним прези-
дентом Франції тепер у Фійона, який 
за президентства Саркозі займав по-
саду прем’єр-міністра. Щоправда, 
як каже російське прислів’я, «хрін 
не солодший за редьку», бо і Фійон, і 
Саркозі мають проросійські погляди 
та обидва готові визнати Крим росій-
ською територією. Але обіцянки — 
одне, а практичні дії — інше. Фійо-
на називають економічним лібера-

лом, а сам він описує себе як «праг-
матика». Серед обіцянок Фійона 
— скасувати 35-годинний робочий 
тиждень і зменшити кількість уря-
довців. Фійона вважають найбільш 
правим із правоцентристів. Вва-
жається, що за нинішньої непопу-
лярності владних соціалістів саме 
кандидат від правоцентристів скла-
де на президентських виборах ре-
альну конкуренцію провідникові 
«Національного фронту» Марін Ле 
Пен. Перший тур президентських 
виборів у Франції запланований на 
квітень 2017 року.
 61-річний Саркозі визнав пораз-
ку та заявив про бажання покінчити 
з політикою: «Для мене настав час 
на життя більш приватне, ніж пуб-
лічне. Хай щастить Франції!». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ВІЗИТИ

А наостанок я скажу...
Під час прощального закордонного турне Обама застеріг Трампа 
і попередив Путіна

■

Попереджаю тебе, Володю, востаннє...❙

ВИСУВАНЦІ

Ніколя зійшов із дистанції  
Саркозі програв праймеріз і готовий завершити 
політичну кар’єру

■ А ТИМ ЧАСОМ…

 Канцлер Німеччини Анґела Меркель на 
прес-конференції після наради з керівниц-
твом Християнсько-демократичного сою-
зу (ХДС) офіційно заявила, що готова по-
вести політичну силу на виборах 2017 року 
та вчетверте претендувати на посаду керів-
ника уряду. Під час виступу вона говори-
ла про «часи непевності» та висловила 
сподівання, що її досвід допоможе Німеч-
чині пройти через них. Вона також заяви-
ла про бажання відпрацювати повні чоти-
ри роки нового терміну та відстоювати де-
мократичні цінності у разі переобрання. 
Канцлер зізналась, що довго роздумувала 
над «нетривіальним» рішенням балотувати-
ся знову.
 На чолі ХДС 62-річна Меркель пере-
буває з 2000 року. Її перший термін на 
чолі німецького уряду почався в лис-
топаді 2005 року. Попри критику полі-
тики Меркель щодо біженців, вона все 
ще зберігає популярність. За дани-
ми опитування, проведеного інститутом 
Emnid, 55 відсотків німців виступають за 
новий термін пані канцлер. 

■

Тепер усе навпаки: Фійон попереду, 
а Саркозі позаду.

❙
❙
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«Поряд із законами державними є ще закони сумління, які заповнюють 
прогалини законодавства».

Генрі Філдінг
англійський письменник (1707—1754)

УКРАЇНА МОЛОДА

«Печально та соромно буде 
потім, коли у тих, хто не був 
на фронті, нагород буде, як у 
покійного Леоніда Ілліча»
 ■ Перше запитання — з «при-
кладного права» і нагального. 
Чи не є абсурдним присвоєння 
статусу учасника бойових дій 
військовослужбовцю постфак-
тум — а чи не повинна людина з 
фронту отримувати його автома-
тично? І чи не простіше виокре-
мити до якоїсь категорії саме так 
званих «військових туристів», а 
воякам iз передової, наприклад  
під час участі у боях, давати 
підвищені добові, а вже у «гіб-
ридному світі» забезпечувати 
міцнішими соціальними гаран-
тіями, аніж безкоштовний про-
їзд у муніципальному транспор-
ті та пільги на сплату комуналь-
них послуг?
 — З «автоматизмом» справ-
ді є питання. У нас дуже багато 
міліціонерів, прокурорів їздили 
на фронт на три дні — причому 
були десь за 100 кілометрів від 
лінії фронту, проводили якісь 
незрозумілі семінари з обміну 
досвідом, — проте з точки зору 
чинного законодавства, якщо є 
наказ, що людина була відряд-
жена до зони АТО, виходить, що 
вона залучалася до сил та засобів 
АТО і їй зобов’язані надати ста-
тус учасника бойових дій. З мо-
ральної точки зору це проблема.
 Має бути критерій визначен-
ня, хто є учасником бойових дій. 
Занадто багато зараз учасників 
бойових дій, які є, по суті, «вій-
ськовими туристами». 
 Я в минулому був членом 
міжвідомчої комісії Міністерс-
тва внутрішніх справ України 
з питань надання статусу учас-
ників бойових дій. Треба відда-
ти належне нашій відомчій ко-
місії, ми примушували «війсь-
кових туристів» обґрунтовувати, 
на підставі чого вони претенду-
ють на статус учасника бойових 
дій — і кiлька таких людей самі 
відмовилися від отримання цьо-
го статусу, в тому числі й дехто з 
генералітету. 
 А до речі, не факт, що війна 
швидко закінчиться, і це зна-
чить, що ті, хто на сьогоднішній 
день уже по першому разу взяв у 
ній участь, будуть по другому, по 
третьому разу там воювати.
 Актуальний соціогуманiтар-
ний зріз — це нагородження цих 
хлопців. Держава недостатньо 
виконує свою місію з нагород-
ження вояків. Ці недопрацю-
вання держави компенсують 
церква та суспільство. У нас ба-
гато людей отримали нагороди 
Української православної цер-
кви Київського патріархату — 
велика подяка патріарху Філа-
рету за патріотизм і служіння 
Україні.
 На сьогодні в Україні є десь 
приблизно 100 тисяч реальних 
учасників бойових дій. Із ура-
хуванням тих, хто там просто 
був, — десь тисяч двісті, не біль-
ше. Хтось iз вояків яскравий — 
хтось не такий яскравий, хтось із 
них відомий — хтось не відомий. 

Більшість реальні, справжні вої-
ни, а не «фейкові». Таких людей 
треба нагороджувати. Тому що 
100 тисяч громадян, які собою 
захистили 43 мільйони людей і 
забезпечили їм мирне спокійне 
життя, вочевидь гідні держав-
них нагород. І тут необхідно ви-
ходити з того, що держава — це 
все-таки форма організації сус-
пільства, яка має виконувати 
свої функції. І функцію нагород-
ження вояків не може компен-
сувати церква чи суспільство. 
І тому державі це треба робити 
саме зараз, під час війни.
 Печально та соромно буде 
потім. Коли після завершення 
цієї війни ми нагороджувати-
мемо, як де-факто пострадянсь-
ка держава, бойовими орденами 
і медалями тих, хто був на фрон-
ті, і тих, хто не був. І у тих, хто не 
був, нагород буде, як у покійного 
Леоніда Ілліча.
 ■ Вочевидь система воєнного 
управління має зазнати карди-
нальних змін.
 — Саме тому нам і потріб-
не від західних партнерів спри-
яння у підвищенні оперативно-
тактичної грамотності вищого 
комскладу, оскільки, на жаль, 
генералітет у нас залишився ра-
дянським і стиль мислення у 
нього радянський. А в зв’язку 
з тим, що Росія, по суті, — ра-
дянська держава, то росіяни на-
ших генералів прораховують до-
сить швидко, за шаблонністю 
мислення.
 Нам потрібно відійти від ко-
мандних та управлінських про-
цедур радянської (російської) 
армії. Низові ланки — від бій-
ця, командира відділення, взво-
ду, роти, до вищих — командира 
батальйону, командира бригади, 
адаптуються швидко — хлопці 
ближче до противника. А на рів-
нях вище, на рівні сектору опера-
тивного командування Сухопут-
них військ, — адаптація до війни 
поки що проблема.
 Нам треба переглянути функ-
ції Генерального штабу, який за 
своєю суттю є Генеральним шта-
бом часів генерала Андре Жоміні 
— це 80-ті роки ХIХ століття. 
Необхідно ліквідувати таку не-
потрібну установу, як команду-
вання Сухопутних військ. Тобто 
нам треба трансформувати сис-
тему воєнного управління. І тут 
і Верховний Головнокоманду-
вач, і міністр оборони, і началь-
ник Генерального штабу на пра-
вильному шляху — єдине, що 
десь, очевидно, потрібна допо-
мога парламенту у внесенні змін 
та доповнень до законодавства в 
контексті трансформації Зброй-
них сил до стандартів НАТО.

«Військовий трибунал — 
це породження тоталітарних 
держав»
 ■ Яким чином у нашій країні 
зараз розвивається галузь вій-
ськового права? Яким воно має 
бути? Чи потрібні сьогодні дер-
жаві, наприклад, військові три-
бунали і чи невідворотність по-
карань щодо військових зло-

чинців примусить, відповідно, 
перших осіб держави офіційно 
визнати війну війною? У 2010 
році Україною був скасований 
інститут військових судів — чи 
правильно це і чи не слід його 
відновити за умов воєнного 
часу?
 — Інститут військових 
судів був скасований Українсь-
кою державою — і це правиль-
но, — у рамках виконання Ук-
раїною своїх зобов’язань перед 
Радою Європи. Крапка. Жод-

них трибуналів, жодних війсь-
кових судів. І той політик, хто 
про це говорить, або чогось не 
розуміє, або став на слизький 
шлях узурпації влади. Такі ідеї 
були у Януковича і в його ото-
чення.
 Військовий трибунал — це 
породження тоталітарних ім-
перій, тоталітарних держав. 
Оскільки в умовах військового 
трибуналу для підсудного не є 

можливим довести свою невин-
ність. Тому не потрібно лізти у 
морок минулого — не потрібно 
давати нашим недореформова-
ним правоохоронним органам 
занадто багато влади над грома-
дянами. Вочевидь ми не встиг-
ли з реформами у цій галузі.
 Усі знають, якість перших 
хвиль мобілізації до Збройних 
сил показала, що без сили за-
кону, без меча ту публіку, яка 
була мобілізована, зробити вій-
ськовими з’єднаннями і части-
нами неможливо. Загибель тих, 
кого в армії називають «авата-
рами», наркоманія у Зброй-
них силах — це хвороби, які є 
у будь-яких колективах, армія 
— це віддзеркалення суспільс-
тва. І те, що роблять командири 
усіх рівнів, Генштаб, військова 
прокуратура, — це справа обо-
рони. Єдине, що тут має бути у 
суспільстві, — баланс. Не пот-
рібно порушувати закон, але 
потрібно забезпечити торжес-

тво статутів Збройних сил Ук-
раїни, які за своєю юридич-
ною суттю є законами України, 
— і це є повною сферою діяль-
ності військової прокуратури. 
Я підтримую зусилля військо-
вої прокуратури й особисто Го-
ловного військового прокурора 
Анатолія Матіоса в царині на-
ведення порядку та законності 
у Збройних силах.
      Крім того, має працювати 

система антикорупційних ор-
ганів — ми сподіваємося, що 
у стислі терміни буде сформо-
вано Державне бюро розсліду-
вань, яке здійснюватиме пов-
новаження у тому числі стосов-
но прокурорів, суддів, право-
охоронців.
 Якою буде доля військо-
вої прокуратури, усієї систе-
ми кримінальної юстиції після 
того, як Україна стане членом 
Європейського Союзу, після 
того, як завершиться ця війна 
— війна, яка чомусь називаєть-
ся АТО, — вже після того, як 
усе це завершиться, цьому да-
дуть відповідь уповноважені 
представники Української дер-
жави. 
 Що неправильно? Огульно 
вважати всіх працівників полі-
ції, прокурорів, інших пред-
ставників правоохоронних ор-
ганів негідниками. Це — люди, 
великі колективи, а люди різ-
ні, — є показник довіри наро-

ду до певних державних інсти-
тутів, де народ України понад 
усе довіряє армії і церкві.
 Завдяки реформам, що здій-
снюються у системі МВС, сус-
пільство надало кредит довіри 
до нової поліції, але його треба 
закріпити і відпрацювати. Ми 
над цим працюємо. 
 Ми змінюємо країну — од-
нак швидко, «через коліно», 
такі зміни не настануть. Май-
бутнє швидко не настає. Над 
створенням свого щастя люди 
працюють роками.

«Проривом» у юридичній 
думці є ті зміни до 
законодавства, які 
ухвалюються під тиском 
суспільства» 
 ■ У соціумі вже встиг 
з’явитися міф, що галузь війсь-
кового права повністю змінять 
юристи, скажімо, цивілісти, 
але ті, які були на фронті. Але 
професіоналізм одних не запе-
речує професіоналізму інших.
 — «Я» — це остання літе-
ра в алфавіті. Але я теж юрист. 
Кілька років мені довелося про-
працювати у Міністерстві юс-
тиції України, до переходу в 
2014 році до органів внутріш-
ніх справ.
 У Міністерстві юстиції є 
ґрунтовний курс лекцій для 
працівників юридичних служб 
центральних органів виконав-
чої влади «Основи нормопроек-
тувальної техніки», де юристів 
учать створювати нормативно-
правові акти — писати проекти 
законів, проекти указів Прези-
дента, проекти постанов уря-
ду, інші нормативні докумен-
ти. Там є ключові положення: 
перш ніж створювати якийсь 
нормативний акт, подумай, чи 
не врегульовані ці правовід-

Віктор Чалаван.❙

«Значна частина українського політикуму перебуває 
в ілюзії, що проблему на сході та повернення Криму 
можна вирішити тільки за столом переговорів. Це все 
одно, що пробувати рвану глибоку рану заліплювати 
подорожником». 

КОМПЕТЕНТНО■

Радник голови Національної поліції України Віктор Чалаван —  
про військове право в Україні: розширення правової 

свідомості влади має відбутися терміново

Ірина КИРИЧЕНКО

За воєнного часу актуалізувалися проблеми права та вчасної появи дієвого правочинства нової якості. 
Саме честь та звитяга українського війська диктують і нові норми військового права, і всезагальні 
норми правового здоров’я всього суспільства.
Наш співрозмовник — Віктор Чалаван, радник голови Національної поліції України, керівник Депар-
таменту організації діяльності підрозділів міліції особливого призначення МВС (2014—2015 рр.). Сам 
себе Віктор Арісович представляє так: «Більшу частину свого життя я служу державі. Спочатку я 
п’ятнадцять років служив у Збройних силах, потім — на дипломатичній службі. Потім у системі юсти-
ції, зараз у Міністерстві внутрішніх справ працюю. Паралельно мені довелося працювати викладачем, 
і це друга частина мене — кілька років я віддав викладанню у Національній академії СБУ». 

«Ми воюємо зараз, 
не воювали потім»
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носини іншими нормативни-
ми актами, яким чином вони 
врегульовані і що ще не врегу-
льовано. Якщо правовідноси-
ни врегульовані, то йтися може 
тільки про зміни та доповнення 
до чинних, а не про витворення 
нових «галузей права».
 А «проривом» у юридичній 
думці є, як правило, ті зміни до 
чинного законодавства, які ух-
валює Верховна Рада під жорс-
тким тиском суспільства. 
 Тому всі юристи, які праг-
нуть узяти участь у законотво-
ренні, мають  вивчити нормо-
проектувальну техніку за кур-
сом Міністерства юстиції Ук-
раїни.
 ■ Ви маєте позицію, що се-
редовище військових на фрон-
ті само встановлює свої етичні 
стандарти. А як бути із точкою 
зору й обивательського зага-
лу, і декого з самих військово-
службовців, що, нібито, «ЗСУ 
у нас — «аватари», у міліцей-
ських з’єднаннях — суцільне 
ОПГ, самі тільки добровольці у 
нас «без страха и упрека», і то 
буває по-всякому, — словом, су-
цільне «гореніє і служеніє» за-
палює свідомість різного штибу 
міщан, наче північне сяйво.

 — Якщо виходити з таких по-
силів, що в міліціонерів — ОПГ, а 
в ЗСУ — «аватари», — виходить, 
що тільки Путін і російська ар-
мія — це «освободітєлі житєлєй 
Востока України». Щось у цій 
концепції, в ідеологічній фабулі 
не так. По суті, це позиція зрад-
ників від української політики. 
Нам довелося вести перемови-
ни з хлопцями з ДУК «Правий 
сектор», які, з одного боку, хоті-
ли приєднатися до підрозділів 
міліції особливого призначення 
чи Нацгвардії, а з іншого — серед 
них домінувала хибна установ-
ка: «Ні. З «ментами» ми не мо-
жемо бути». Багато з них пішло 
до ЗСУ, але більшість залишили-
ся в неофіційних структурах...

«Запрошення «блакитних 
шоломів», «поліцейських 
місій ОБСЄ», «сил ООН» 
є симулякром»
 ■ Зараз у соціумі радикалі-
зувалися і полярно розійшли-
ся погляди, і в масовому сві-
тогляді гіперболізувалися пев-
ні цінності як «робочі якості» 

населення; хто був добрим — 
став добрішим, хто був чесним 
— став мужнішим, а хто був 
«ватою» — ще більш «розрих-
лився» світоглядно і деграду-
вав. А затялися — всі. І всі ка-
жуть: систему треба змінювати 
на систему. Вважається, що по-
рядні люди у системі Міноборо-
ни та МВС — рідкість, і системи 
вони не змінять. Є ще така по-
пулярна думка, яка, проте, вже 
вийшла з моди, бо встигла вто-
мити масову свідомість, що «до 
влади мають «наші» прийти» 
— фахівці, які відвоювали і є 
представниками інтелігенції.
 — Хочу зразу сказати всім 
таким «отаманам»: «наші» — 
це сформовані легітимним чи-
ном органи влади України. 
Якщо зміни проходитимуть че-
рез вибори, буде прогрес! Але 
жодних повстань, жодних Май-
данів не мусить бути — це вже 
було в історії України і призво-
дило до втрати державності.
 ■ Але зараз багато хто з ук-
раїнців вважає, що «в силові 
структури мають прийти силови-
ки, які відвоювали», як і «в усі де-
ржавні фахівці» і «в усі юристи». 
Чи треба тут щось реформува-
ти «квадратно-гніздовим спосо-

бом», чи справді змінювати «всіх 
на всіх», а чи йти за принципом 
пошуку чергового харизмати-
ка, залишаючи за його персоною 
«другим фоном» запитання, чи є 
він узагалі-то прагматиком, — і 
це вже означає змушувати пра-
цювати принцип «оттого, что в 
кузнице не было гвоздя»?
 — Знаєте, є еволюційний 
шлях. Мені би хотілося тих, 
хто має такі думки, відіслати до 
дуже мудрих і правильних слів 
патріарха Філарета про те, що в 
Україні все відбудеться, і це пи-
тання часу, ми зараз стоїмо на 
правильній дорозі і йдемо у пра-
вильному напрямку і з правиль-
ними намірами. Патріарха Філа-
рета дуже поважають хлопці, які 
були і зараз стоять на передній 
лінії оборони нашої країни.
 У 2008 році мені довелося 
працювати в секретаріаті Пре-
зидента України, у диплома-
тичному департаменті. І я доб-
ре пам’ятаю офіційний візит 
Президента України Ющен-
ка до Сингапуру, де відбулася 
зустріч iз міністром-ментором 

Сингапуру, відомим Лі Куан Ю. 
Коли Віктор Андрійович запи-
тав його: «Що потрібно зроби-
ти, які законодавчі акти при-
йняти, які обмеження встано-
вити для того, щоб в Україні 
ефективно запрацювало анти-
корупційне законодавство?» 
— Лі Куан Ю відповів: «Зако-
нодавство не потрібно карди-

нально змінювати, і непотріб-
но запроваджувати занадто 
серйозних каральних заходів, 
— потрібно, щоб кілька поряд-
них хлопців опинилися у владі 
на самому верху». У нашій си-
туації це не означає, що нам не 
потрібно руйнувати інститу-
ти держави, сформовані впро-
довж чвертьстолітнього періоду 
незалежності, — треба у ці ін-
ститути вдихнути нову ідеоло-
гію, впустити нову кров, але це 

за жодних обставин не повинна 
бути асистемна, революційно-
популістська «хвиля пітьми».
 Значна частина українсь-
кого політикуму перебуває в 
ілюзії, що проблему на сході 
та повернення Криму до скла-
ду України можливо вирішити 
тільки за столом переговорів. 
Звичайно, є тут дилема: війсь-
кова сила не є достатньою для 
вирішення цих проблем, але є 
необхідною, — та і політико-
дипломатичні зусилля є необ-
хідними, але не є достатніми. 
Запрошення якихось «блакит-
них шоломів», «поліцейських 
місій ОБСЄ», «сил ООН»  є си-
мулякром. Якщо для наших 
провідних політиків розмови 
про «блакитні шоломи», конт-
роль ОБСЄ над кордонами є ри-
торикою, відтягуванням часу, 
механізмом деескалації конф-
лікту, то в більшості простих 
українців, особливо тих, хто був 
на війні, є чітке розуміння, що 
все це не працюватиме апріорі. 
Це все одно, що пробувати рва-
ну глибоку рану заліплювати 

подорожником. Тут вочевидь 
потрібне хірургічне втручан-
ня. Такою є позиція багатьох 
офіцерів та бійців підрозділів, 
які стояли і стоять на передовій 
у Луганській і Донецькій облас-
тях.
 Ми воювали і воюємо для 
того, щоб наші діти, які зараз 
ростуть в Україні, ніколи не во-

ювали потім. Ми повинні зараз 
відвоювати свою незалежність 
— і на цьому поставити крапку. 
Відвоювати раз і назавжди!

«Матрос Желєзняк нам 
не потрібний!»
 ■ У «вояцькому епосі» при-
сутні «хунтівські настрої» — 
хто менш освічений, веде мову 
про «третій Майдан», хто більш 
освічений — про прихід до вла-
ди військового диктатора, який 

може «робити все», але на ко-
роткий період, і він «не заже-
реться» і не застрелиться. І тут 
знову виникає проблема «ха-
ризматиків і прагматиків». І чи 
потрібний нам військовий дик-
татор як той самий «гвоздь», 
якого «не было в кузнице», че-
рез що «в город враг вступает, 
пленных не щадя»? І коли ми 
зможемо покластися на нор-
мальну спрацьовану державни-
цьку систему професіоналів?
 — Щодо «хунтівських» 
ідей, то тут доречним є ук-
раїнське слово «мара» — як 
варіант маячні. По-перше, іс-
нують об’єктивні політологічні 
чинники, — у даному випадку 
я «вмикаю» у собі викладача, 
кандидата наук, — і абсолютно 
зрозуміло, що більшість людей 
в окопах прекрасно розуміють, 
що і для чого вони там роблять, 
так само, як вони віддають собі 
звіт у тому, що перенесення на-
сильницьких, незаконних ме-
тодів політичної боротьби все-
редину країни з метою усунен-
ня від влади одних, призначен-
ня інших, та й просто вигадки 
на кшталт якихось хунт, іншо-
го симулякру легітимної влади 
в Україні — це є шлях до заги-
белі Української держави. Це 
вже було в українській історії на 
початку ХХ століття. Більшість 
людей це розуміють.
 І навіть якщо такі гарячі го-
лови чи хворі на голову «патріо-
ти» з’являться, то, повірте, в 
українському суспільстві, зок-
рема у добровольчому русі, на-
багато більше людей зі здоро-
вим глуздом, які дуже швид-
ко цю «братву» утихомирять. 
Матрос Желєзняк нам не пот-
рібний! І якщо такий диктатор, 
не дай Боже, з’явиться, ми не-
одмінно будемо у числі тих, хто 
прийде його ви гнати. Тому що 
зміна влади відбувається тіль-
ки через закон, тільки через ле-
гітимні процедури, передбачені 
українською Конституцією. 
Ніяких «хунт», ніяких «бать-
ків-отаманів», ніяких банд, 
ніяких самопроголошених «ка-
удильйо»!
 І, як правило, ті, хто прикри-
вається казками на кшталт «я 
прийшов на 100 днів», намага-

ються увіковічити своє правлін-
ня. Янукович теж прийшов до 
влади демократичним шляхом.
 Що стосується самих «хун-
тівських ідей» — є авторитет-
не дослідження американсько-
го державного діяча і політолога 
Едварда Лютвака «Державний 
переворот», в якому наведено 
чітке визначення, що ніколи не 
може бути здійснено державний 
переворот силами тих, хто не ро-
зуміє, що таке держава і як вона 
працює, — державний перево-
рот може здійснюватися тільки 
наближеними до вищих органів 
влади політиками чи державни-
ми діячами. А все інше, про що 
говорять наші вчорашні вояки, 
що вони називають «хунтою» і 
«переворотом», — це соціальна 
революція і кривавий безціль-
ний бунт, який на страшне міси-
во перетворить Україну. Я хотів 
би сказати, що це таке: це коли 
більшість людей одного ранку 
прокинеться і зрозуміє, що за-
кону немає, що вийти до крам-
ниці по хліб не можна, бо хліба 
там немає, що банкомат не пра-
цює, тому що фінансова система 
зруйнована, що на автозаправ-
ці не можна купити бензину, 
що доведеться палити паркет iз 
квартири для того, щоб обігріти 
сім’ю, — от що означає правлін-
ня таких «народно-революцій-
них» діячів, якщо їм теоретично 
вдасться усунути від влади дію-
чого Президента країни, парла-
мент, уряд, не як політиків пер-
сонально, а як діючий легітим-
но утворений українським наро-
дом державний механізм.
 Не подобається — пацани, 
вперед на вибори!
 ■ Як на мене, вибори у нас 
мають відбуватися якомога 
частіше.
 — Але знову ж, хтось па-
разитує на певних фобіях ви-
щого політичного керівництва 
України, що, неначебто, «при-
їдуть завтра добробати і всіх 
скинуть».
 ■ Тим більше така недолуга 
влада мусить пройти всередині 
себе повну «люстрацію люстра-
торів, сепарацію сепарів і рафі-
націю рашистів». Вояки добро-
батів якраз і зайняті державни-
ми справами незрівнянно біль-
ше, аніж влада.
 — Більшість iз вояків зай-
няті справою і несуть у своєму 
серці патріотичний вогонь. Із 
боку вищого політикуму Украї-
ни просто нерозважливо вважа-
ти себе розумними, а народ дур-
ним. А щодо «елітності», яку 
собі «навіюють» особи з вищого 
політикуму, ми з бійцями поді-
ляємо точку зору Віктора Ющен-
ка: «Хлопці, дівчата, та ви ж до 
Києва босими прийшли!»
 Зараз ми перебуваємо всере-
дині суспільних процесів, коли 
конструктивна енергія народу 
спрямовується у два русла — в 
русло захисту незалежності, те-
риторіальної цілісності зброй-
ним шляхом, і у русло якісних 
політичних реформ. У нас пре-
зиденти країни не вважаються 
царями — вони є вищими по-
садовими особами, символами 
держави і гарантами Конститу-
ції, і від них залежить багато, 
але далеко не все. І чим вище 
люди перебувають на рівні вла-
ди, тим більша кількість обме-
жень на них має накладатися. 
 А щодо сподівань частини 
суспільства на якусь міфічну іс-
торичну фігуру, яка врятує Ук-
раїну, мені хотілося би постави-
ти запитання:  хто ця персона, 
де вона? Де ми знайдемо такого 
«Вашингтона»  і навіщо він нам 
потрібний? 
 Народ є вищим і наймудрі-
шим суддею і він відділить «зер-
но від полови». ■

«Зараз ми перебуваємо всередині суспільних 
процесів, коли конструктивна енергія народу 
спрямовується у два русла — у русло захисту 
незалежності, територіальної цілісності збройним 
шляхом і в русло якісних політичних реформ».

Сто тисяч громадян, які собою захистили 43 мільйони людей, гідні державних нагород. І нагороджувати їх 
треба зараз, під час війни.

❙
❙

щоб наші діти ніколи
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Як колишній педагог та класний 
керівник, який загалом 16 років 
пропрацював у школі, а згодом 
у технікумі, — бачив на власні 
очі, як, на жаль, із кожним ро-
ком відбувалася деградація мо-
лоді в період кінця 1990-х — по-
чатку 2000-х років. У «пошану» 
масово входило вживання алко-
голю, а про куріння, особливо 
серед дівчат, годі й говорити. 
Проте в 2011—2015 роках в Ук-
раїні ситуація дещо покращила-
ся й кількість любителів диму 
суттєво зменшилася: знизилася 
на 40% (із 20,1 до 12,2%) — і 
в першу чергу завдяки впрова-
дженню законодавчих обме-
жень (було заборонено курити 
в громадських місцях, рекламу-
вати сигарети та пiдвищено ціни 
на тютюнові вироби). 

Прокурені життя
 Через наслідки куріння в 
Україні помирає щороку до 63 
тисяч людей. Такі вражаючі 
дані було оприлюднено на прес-
конференції в Українському гу-
манітарному ліцеї КНУ ім. Т. Г. 
Шевченка. А її учасники роз-
повіли, як тютюнові корпора-
ції рекламують сигарети біля 
шкіл, щоб поповнювати ряди 
курців. Тютюнові компанії на-
вмисно спрямовують маркетин-
гові прийоми на дітей, бо саме 
в молоді вбачають своїх потен-
ційних клієнтів, які здатні в 
майбутньому «замінити» кур-
ців зі стажем.
 Наша держава приєдна-
лась до глобальної кампанії 
«Маленькі цілі тютюнових гі-
гантів», метою якої є зупини-
ти рекламування сигарет ді-
тям. «Сьогоднішній підліток 
— це наш потенційний клієнт 
завтра», — зізнається одна з 
компаній-виробників цигарок. 
 За статистикою, 90% кур-
ців почали палити у віці до 18 
років, тобто будучи ще непов-
нолітніми. Це означає, що мар-
кетинг сигарет, який діти ба-
чать щодня, залучає їх до за-
лежності в юному віці. Та 
кількість яскравих вітрин із 
сигаретами на вулиці та в су-
пермаркетах є своєрідним пси-
хологічним насильством та 
нав’язуванням смертельної 
продукції. Цим самим порушу-
ються основоположні права ди-
тини на здоров’я, життя та пов-
ноцінний розвиток.

Закурив у присутності вагітної 
або дитини — плати 500 євро
 Уповноважений Президента 
з прав дитини Микола Кулеба 
зазначає: «Основний обов’язок 
держави — захистити дітей. 
Ми розуміємо, що сьогодні це 
«війна» за гроші. Відбувається 
своєрідне роздвоєння, коли по-
тужні компанії, з одного боку, 
виробляють сигарети, котрі 
згодом убивають, а з іншого — 
роблять якісь соціальні проек-
ти, намагаючись довести всім, 
що вони соціально спрямовані. 
Тож важливо, аби на цей гачок 
не потрапляли діти. І для цьо-
го дорослі мають бути прикла-
дом i не курити! Держава також 
має бути прикладом: приміром, 
в Італії, якщо ти закурив у при-
сутності вагітної або дитини, — 
штраф 500 євро».

 За результатами дослід-
ження Школи громадського 
здоров’я Університету Джонса 
Хопкінса (США) та ГО «Жит-
тя», проведеного впродовж сер-
пня-жовтня цього року, ук-
раїнські школи фактично ото-
чені рекламою сигарет (хоча це 
суперечить закону). Такого вис-
новку дійшли після перевірки 
460 точок продажу (супермар-
кетів, магазинів, кіосків та ву-
личних торговців) у радіусі 250 
метрів навколо 102 шкіл у 10 

районах Києва. Подібне дослід-
ження проходило ще в 12 краї-
нах одночасно.
 «У точках продажу навко-
ло київських шкіл застосову-
ються різноманітні маркетин-
гові технології для збільшен-
ня продажу тютюнової продук-
ції. Насамперед це спеціальні 
викладки сигарет, які можна 
розцінювати як непряму рек-
ламу. Викладки створюють із 
використанням яскравих еле-
ментів, які приваблюють шко-
лярів, сигарети розташовують 
на рівні дитячих очей і поряд із 
солодощами та іграшками, біля 
кас. Корпорації також просува-
ють «смачні» сигарети з арома-
тизаторами у яскравих дизай-
нерських пачках для дівчат та 
підлітків», — пояснила Кате-
рина Римаренко, координатор 
дослідження від Українського 
центру контролю над тютюном 
ГО «Життя».
 У результаті дослідження 
було виявлено, що тютюнові ви-
роби продають у 376 точках про-
дажу, тобто у 81,7% від усіх пе-
ревірених місць, де реалізують 
сигарети; 22,5% з них видно з 
будівлі школи. Іншими слова-
ми, київські школи оточені тю-
тюновою продукцією та рекла-
мою. 
 Нагадаємо, що в 2012 році 
реклама, спонсорство та про-

сування тютюну були заборо-
нені, проте тютюнові компанії 
знаходять лазівки в цьому за-
конодавстві. «Прийняті в 2012 
році норми повністю забороня-
ють рекламу сигарет. Хоча тю-
тюнові компанії в перший рік 
дії закону хоч трохи намагали-
ся його дотримуватися, але зго-
дом, користуючись складністю 
імплементації деяких норм, 
почали обходити діючий закон 
у частині, що стосується забо-
рони стимулювання продажу. 

Зокрема, в точках продажу ци-
гарок між пачками були якісь 
маленькі картинки й виробни-
ки аргументували, що це не є 
рекламою, а лише інформуван-
ня споживачів про свій товар і 
ціну на нього. І парадоксаль-
но, що, згiдно із законом про 
захист прав споживачів, вони 
так і зобов’язані інформува-
ти!.. Однак останні два роки ми 
спостерігаємо вже майже пря-
му рекламу: наприклад, сига-
рети виставляють на тлі ши-
карних авто, й усе це супровод-
жується надписом: «Будь попе-
реду!» У дітей (та й дорослих) 
виникає ілюзія того, що за кер-
мом авто із цигаркою певного 
бренду ти будеш успішною лю-
диною. Дослідження показали, 
що така викладка дійсно сти-
мулює паління. Тому Держпрод-
споживслужба зобов’язана 
контролювати виконання за-
кону й штрафувати порушни-
ків», — наголосив  Петро Ко-
роль, юрист проекту «Київ без 
тютюнового диму» Центру де-
мократії та верховенства пра-
ва.

Країни без диму будуть уже  
в 2040 році 
 Рамкова конвенція ВООЗ 
із боротьби проти тютюну, яку 
Україна ратифікувала у 2006 
році, радить державам-членам 

повністю заборонити видиме 
розміщення сигарет у місцях 
продажу (ст. 13). Це допоможе 
припинити подібні зловживан-
ня законодавством про заборо-
ну реклами тютюну, а також 
захистить дітей від нав’язливої 
реклами тютюну практично в 
кожному магазині.
 Для виконання міжнарод-
них зобов’язань України в галузi 
контролю над тютюном зареєст-
ровано законопроект № 4030а, 
який передбачає заборону на 

розміщення тютюнових виробів, 
їхніх упаковок та макетів у міс-
цях роздрібної торгівлі таким 
чином, щоб вони були видимі 
поза межами місця роздрібної 
торгівлі або споживачам усере-
дині. Такі обмеження вже діють 
у Великій Британії, Австралії, 
Канаді, Норвегії, Фінляндії, Ір-
ландії, Ісландії, Новій Зеландії, 
Таїланді, Панамі, Кенії, Непалі, 
Росії, Білорусі.
 Також депутати зареєстру-
вали законопроект № 2820, 
який пропонує друкувати на 
цигаркових пачках із обох боків 
великі ілюстрації хвороб, спри-
чинених курінням, заборонити 
сигарети з ароматизаторами та 
посилити контроль за електрон-
ними сигаретами.
 «Держава має створити умо-
ви для покращення стану захис-
ту суспільного здоров’я шляхом 
подальших певних обмежень. 
Такі законодавчі ініціативи, 
як законопроекти № 4030а та 
№ 2820, спрямовані саме на 
захист дітей і молоді від тю-
тюнового маркетингу — знач-
но зменшують привабливість і 
доступність цигарок, — зазна-
чив Ігор Луценко, нардеп, спі-
вавтор законопроектів. — І це 
програма-максимум. На жаль, 
я знаю лише близько п’яти пар-
ламентаріїв, які всерйоз ро-
зуміють цю проблематику й 

нею займаються. Тому успіх у 
боротьбі з тютюнопалінням у 
першу чергу залежить від на-
шої з вами свідомості!»
 Варто згадати, як рані-
ше з екрана формувався образ 
«мачо», який обов’язково па-
лив сигарету за сигаретою. За-
раз пріоритети змінилися з 
точністю до навпаки: сучасна 
кіноіндустрія показує, що па-
лити — це ненормально. Нап-
риклад, у американських філь-
мах «позитивні» герої тепер не 
палять. Чи в тій же Туреччині є 
норма, коли на екрані актор ку-
рить, то канал, який транслює 
цей фільм, зобов’язаний зарету-
шувати і тютюновий дим, і ци-
гарку, і саму пачку тютюнових 
виробів. Щодо наших реалій, 
то, на жаль, iще велика пробле-
ма в корупційності нашої вла-
ди. Там, де є принциповість вла-
ди — зокрема, Вінниці, Львові, 
де мери сказали, що бабці (які 
платили «данину» правоохо-
ронцям, а ті вище) не будуть 
торгувати сигаретами, за тиж-
день міліція все владнала. Тре-
ба вимагати від влади, аби зако-
ни виконувалися!
 «Згідно зі статистикою, в 
Україні 19 відсотків підлітків 
хоча б раз на місяць курять (ще 
5,5 відсотка молоді пробува-
ли електронні сигарети, які не 
позбавляють від залежності), 
а серед дорослих 20 відсотків 
палять щоденно, — каже Кос-
тянтин Красовський (завсек-
тору контролю над тютюном 
українського Інституту стра-
тегічних досліджень МОЗ Ук-
раїни). — І держава не вкладає 
жодної копійки, аби допомогти 
тим, хто хоче кинути палити (а 
таких до 2/3), але не може зро-
бити це самостійно. 
 До слова, у Норвегії в кіос-
ках великими літерами написа-
но «Tabako», але на вітрині не-
має жодної пачки тютюну (по-
кажуть лише, коли запитаєш). 
Зараз у світі (Фінляндії, Новій 
Зеландії, Ірландії) мають мету: 
зробити свою країну вільною від 
тютюну (наприклад, Фінлян-
дія — до 2040 року). Що це зна-
чить? Зменшити поширеність 
паління до 5%, і тоді вже мож-
на буде на законодавчому рів-
ні забороняти паління взагалі 
й якось урегулювати «вида-
чу нікотину» тим, хто вже ну 
ніяк не може без цього! Ми пос-
тупово йдемо до цього. Прига-
дую, років 15 тому в Києві було 
всього зо два кафе, де відвідува-
чі не курили і куди не соромно 
було запросити іноземців. За-
раз нарешті в таких закладах 
ніде майже не курять, бо люди 
розуміють, що це ненормаль-
но (та й покарання законодавчо 
неминуче). А взагалі має бути 
суспільний тиск, адже всі кур-
ці прекрасно розуміють: палін-
ня — погано! Дехто навіть зізна-
вався: «Так добре, що заборо-
нили курити, бо раніше, відві-
дуючи ресторан, викурював із 
десяток цигарок, а зараз лише 
одну, бо треба виходити на ву-
лицю!» — додав пан Костян-
тин.
 Тож ми всі, спільними зу-
силлями можемо зробити нашу 
країну кращою, не чекаючи 
втручання поліції чи заборони 
(державою) усім палити!
 Тютюнові корпорації досить 
потужні — це багатомільярд-
ний бізнес. Вони будуть і надалі 
тиснути, боротися за кожного 
курця з дитячих літ. Але ми, до-
рослі, власним прикладом має-
мо формувати свідомість моло-
дих людей, аби вони не піддава-
лися на ці спокуси. Бо саме мо-
лодь може створити в Україні 
середовище, вільне від тютюну 
й залежності від нього! ■

БЕЗ ФІЛЬТРА

НевиДИМа загроза
Хто вийде переможцем у війні між тютюновими компаніями та народом України?

■

Коли в 2012 році заборонили рекламу сигарет, тютюнові компанії спочатку 
намагалися дотримуватися букви закону. Та останнім часом ми спостерігаємо вже 
майже пряму рекламу. 

Маленькі цілі потужних гігантів.❙
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Яна ЛАДОМСЬКА

 Усіх нас у соціумі замучили 
жлоби — але аж ніяк не інтелі-
генція. Ми всі вважаємо жлоб-
ське поголів’я найбільш ма-
совим — і, на жаль, найбільш 
впливовим. Або й «керуючим 
процесами» чи «контролюючим 
потоки». 
 Жлоби, безсумнівно, є. І їх-
ній світ сповнений суперечнос-
тей. З одного боку, він цілісний 
та міцний, наче яблуко, оскіль-
ки в основі будь-яких «душев-
них порухів» лінивого на дію 
жлоба, — його власний «цін-
нісний прейскурант», стабіль-
ніший від курсу долара, — за 
яким чітко оцінюються будь-які 
внески жлоба до меж людського 
світу, — із неодмінним «халяв-
ним — або отриманим за чужий 
рахунок, — прибутком» на ви-
ході; жлоб намагається за будь-
яку ціну «нагребти» від світу 
більше, аніж iз себе «вигребти». 
І тут усі засоби до штибу, напри-
клад, від лестощів до помсти — 
один крок, і саме за цією техно-
логією жлоби роблять кар’єри 
на всіх рівнях, — адже вони пе-
редовсім нездарні, а вже потім 
— ледачі. Тому безвідповідаль-
ність та безкультур’я вкупі із 
затятим бажанням прогорлати 
світові: «Я — є!» — виявляю-
чи до нього нічим не виправда-
ну та тупу агресію, — системні 
якості жлобського «сословія». 
 З другого боку, світ жлобів 
украй ірраціональний, адже 
реальним життям не живе жо-
ден виморочений жлоб. Жлоб 
б’ється у сітці-«авосьці» своїх 
фобій, веде звідти війну з усім 
світом, оскільки, не будучи 
здатним дати анічого людяного 
іншим, потребу у визнанні все 
ж відчуває, — і як «зворотну 
реакцію» самітника, який за-
гнав себе у «глухий кут», «свят-
кує» власну зловтішність та за-
здрість як «душевну хіть», — і 
це «робочі якості» самої жлоб-
ської породи. Деколи йому хо-
четься виклювати «бельмондо 
в оці» і своєму «колезі»-жлобу 
— і саме за це, що той перевер-
шує його у вияві цих «робочих 
якостей». 
 І чомусь жлоби є найзатяті-
шими поборниками «пристой-
ностей»: у них проблема «що 
люди скажуть» переважає над 
власною самореалізацією. Жло-
би визнають за собою гранич-
не боягузтво як якість винят-
ково порядних людей. До речі, 
цим вони і соціально небезпеч-
ні. Вони понад усе люблять по-
говорити на теми моралі — а ще 
більше люблять призначати ін-
ших людей «жлобами»; до цієї 
категорії може бути зарахова-
ний як професор, так і вояк, як 
поет, так і бомж, — словом, усі 
«інакші», що означає «незро-
зумілі» та «соціально небезпеч-
ні революціонери».
 Занурюючись до середови-
ща жлобів, належить одразу 
ж усвідомити (це як щеплен-
ня від малярії перед візитом до 
тропічних країн), що «наванта-
жити» собою можна розумних 

та порядних людей, а жлобів — 
ніколи. Ще невідпорний факт: 
інтелігенція спокійно ставить-
ся до того, що її діти, трапляєть-
ся, не належать до інтелігенції, 
— жлоби натомість люто нена-
видять своїх дорослих дітей не-
жлобів, і це химерне почуття 
воістину замінює їм релігію.
 Схематизувати життя «ір-
раціональні» жлоби дуже люб-
лять: їм невтямки, що витра-
ти інших людей на здоров’я, на 
«зайву» освіту, на зовнішній 
вигляд, на культурні інтереси 
— це не видатки, а інвестиції у 
власний розвиток, а це і є праг-
матика, бо надає особистості но-
вих перспектив та світоглядної 
компетентності. Жлоби себе у 
перспективах урізають, аби був 
хліб стабільно та ложка рису, та 
ще й пишаються, що їхні пере-
конання є настільки стабільни-
ми, що нелюдськи збагатили би 
не одного збирача світоглядного 
брухту. Жлоб зненавидить вас, 
якщо ви на очах у нього вияви-
те до будь-кого щедрість, адже 
цим своїм жестом ви обділите/
знедолите особисто його «по-
крупному». Уявляєте, як жло-
би ставляться до доброчинності 
— уся вона, на їхнє суто «сек-
тантське» переконання, відбу-
вається винятково за їхній ра-
хунок.
 У жлобах єдності немає. 
Вони ніколи не впевнені в об-
становці, проте завжди є жерт-
вами обтяжливих обставин. 
 Жлоби люто ненавидять ро-
динні зв’язки — і жаліють самі 
себе, що так недоречно розпло-
дилися. Чоловік та дружина у 
таких родинах перебувають у 
нескінченному процесі «взаєм-
ного обаблення» — і дітям зро-
ду важко розрізнити, де там 
мама — знавісніла домогоспо-
дарка, а де тато — дер жавний 
чиновник.
 Посилаючи ближнього до 
крамниці, жлоби тихо сподіва-
ються, що він принесе не тіль-

ки вдвічі більше харчів на пре-
вентивно урізану суму, а й ми-
лостиню від продавця. Вижити 
за рахунок крутої, «жирної», 
«олігархічної» милостині — 
«ідефікс» жлоба, і за нього за-
тятий у своїх чеснотах жлоб 
завжди напоготові зіграти у 
«російську рулетку» із власним 
інстинктом само збереження. 
 Жлоби є винятково фаміль-
ярними. Вказати їм на це оз-
начає викликати агресію, ви-
нятково через втрату жлобом 
орієнтації. Жлобам невтямки, 
що особистий або робочий про-
стір рідних або абияк знайомих 
людей — чужий, і в їхньому се-
редовищi треба носити за собою 
власні особистісні межі/кордо-
ни, неначе футбольні ворота.
 Якщо жінці «пощастило» 
закохатися у жлоба і вона за-
уважила в його поведінці, — 
неначебто під її впливом, — 
нехарактерні для його «со-
словія» моральні «зрушення», 
— вона неминуче почне... іде-
алізувати його. Адже у її уяв-
леннях він зараз є екзотич-
ним у власних очах, через те 
розгублений і потребує пот-
рійної підтримки з жінчиного 
боку. Якщо жлоб демонструє 
жінці, що бачить у ній Бога, а 
не тільки кохану, — не треба 
спокушатися на дешеві лесто-
щі: гендлярське бажання «ро-
бити з Бога лоха» належить до 
звичних спекуляцій жлоба, і 
свій «прибуток» він отримає 
навіть за рахунок виявленої до 
жінки повновартісної фаміль-
ярності. 
 Жлоби постійно живуть 
у «культурній ситуації» вок-
зального транзиту, де оточу-
ючі зобов’язані віддавати їм 
дрібні моральні борги і при ць-
ому проноситися повз, неначе 
електропотяги, — дармові по-
честі, гудок, стукіт коліс, — і 
вас немає, ви вичерпані. І кож-
ний жлоб вважає за необхід-
не на транзитному полустанку 

«втюхати» вам «тухлятинки» 
від свого імені, — не тривіаль-
них несвіжих біляшів, а істин-
ної «духовної розчленьонки», 
як-от: регресивні ідеї, сексу-
альний фастфуд, нажива на ва-
шій довірі, — і зиск жлоба по-
лягає у тому, щоби ви у контак-
ті з ним свідомо завдали шко-
ди самі собі, будь то шкода для 
гаманця, — перш за все! — для 
здоров’я або переконань. Для 
будь-якого жлоба, як для ін-
тернатського вихованця ра-
дянських часів, «держава — це 
всі ви», але ніяк не «я». Тому 
цілими періодами громадянсь-
кої апатії, безвідповідальності, 
тією ж продажністю на виборах 
ми завдячуємо потужному «со-
словію» жлобів у соціумі. 

 Зрозуміло, що дестабілізу-
вати герметичний світ жлобів-
невігласів означає покращити 
якість життя усього соціуму. 
Але для цього необхідно, щоб 
вони почувалися у «культур-
ній резервації» відносно «пра-
вильного людського світу».
 Безперечно, кожен iз нас 
віднаходить у собі нерозмінні 
якості жлоба — і якщо ми не в 
пошані в оточуючих і принес-
ти очевидної шкоди не можемо 
нікому, тоді беремося пакости-
ти собі, — а потім самі і зловті-
шаємося, набуваючи хоч яко-
гось оточення і значущості в 
ньому, оповідками про свої не-
щастя, які облягли нас через те, 
що ми «заощадили на хорошо-
му та проморгали погане», — а 
насправді полінувалися вклас-
тися у значуще (особливо не в 
пошані у жлобів інвестиції до 
соціального капіталу, в стосун-
ки між людьми), — і таким чи-
ном щедро вклалися у повнова-
гову поразку.
 Варто пам’ятати, жлобство 
— це «нуль-розвиток», рег-
рес. Ознаки жлоба з себе тре-
ба видирати з «династійним 
корінням» — дієво, принося-
чи користь нормальним лю-
дям і заслуговуючи на їхню 
повагу. Духовна робота над 
собою, порядність справді 
змінюють культурну ситуа-
цію — як «усередині» грома-
дянина, так і у цілій країні. 
І ідею розвитку треба втілю-
вати. «Напівжлобів» чи «не-
дожлобів» не буває, — їхня 
яскрава «харизма» є масштаб-
ною, як дуля. Тому зі жлоба-
ми неможливо співпрацювати 
«на користь справі», — спра-
ви-то вони якраз і не знають, а 
90% їхньої роботи складають 
«понти» або зусилля відстою-
вати своє право бути жлобом. 
 Але деколи нам так потріб-
на «інструкція з користування 
жлобами», бо ж хочеться убез-
печити себе від невігласів-не-
громадян-хижаків, які досі не 
є загнаними до «культурної ре-
зервації», у межах якої муси-
ли би набиратися сорому, а не 
«пихи убогих». Але сьогодні 
саме вони переконані, що за-
слуговують на... державні пос-
ти (ментальне убозтво жлобів 
нині гарантує їм якийсь пост 
та якусь владу, аби не помер-
ли з голоду, і тут омріяна жло-
бами «жирна, олігархічна» ми-
лостиня примусово стягується 
з цілого народу). ■ 

ЯВИЩЕ

«Я тобі гривню дам — 
так ти ж її проїси...»
Чому жлоби не отримують користі, якщо вона не йде комусь на шкоду    

■

КОМЕНТАР ПСИХОЛОГА 

 Олена Хоріна, практикуючий психолог, молодший науковий співробітник Інституту 
соціальної і політичної психології Національної академії педагогічних наук України.
 — За часів моєї юності був популярним вислів «жлоб iз претензією на оригі-
нальність». Така характеристика надавалася людям iз низьким культурним рівнем, 
котрі не усвідомлювали цього, більш за те, вони пишалися своєю унікальністю та 
оригінальністю. У 90-х роках минулого століття були актуальними виклична поведін-
ка, кричущі манери — як гіперкомпенсація покірливому прийняттю сталих правил 
послуху, підкорення. Тоді люди, які бажали заробити гроші, одразу засуджували-
ся, називалися хапугами, спекулянтами та рвачами. Останнім доводилося психоло-
гічно захищатися, зображуючи зверхній погляд та байдужість до негативної мікро-
громадської думки. Хтось швидко зорієнтувався і спокійно заробив гроші на власну 
стабільність, а хтось досі з висоти пташиного польоту споглядає людей, продаючи у 
переході метро спочатку шарфики, а з часом зношені речі і «польові квіти», зібрані 
на околицях Троєщини. З плином часу захисна поведінка людей, які бажають заро-
бити, втратила актуальність, оскільки бажання жити добре стало такою ж нормою, 
як свого часу потреба бути скромними.
 Феномен низького культурного рівня, який прийнято називати жлобством, на мій 
погляд, становить собою поєднання низької самооцінки (власної цінності), дефіциту 
особистісного розвитку та гіперкомпенсації. Це глибинні несвідомі процеси, які пе-
ребувають поза осягненням людини. Для таких людей природною є поведінка, коли 
інша людина не враховується як важлива та існуюча. Це не дивно. Їх самих не виз-
навали важливими члени їхніх родин, так звідки ж узятися самоповазі, потребі у 
розвитку, осягненню сократівської позиції «я знаю тільки те, що нічого не знаю»? 
Коли люди виховуються у неповазі до себе та до інших, із відповідними моральни-
ми цінностями, очевидним є їхній дискомфорт при зустрічі з людьми, вихованими 
у повазі та прийнятті. Носії низької культури вважають за необхідне нав’язати ото-
ченню своє бачення світу як єдино правильне. Як підсумок формується життєва по-
зиція такої людини «Я — О’к, ти — не О’к». Вона приховує глибоку її уразливість і 
відчуття, що «ніколи мені не стати інакшим, розвинутiшим», і через те «кожний з 
вас мені за це довічно зобов’язаний».

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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Мирослава КРУК

Це одна з найпоширеніших про-
блем, iз якою маленьким пацієн-
там доводиться відвідувати кабі-
нет лікаря-отоларинголога. Звідки 
беруться аденоїди? Як давати собі 
раду з «носиком, який не дихає»? 
Чи варто видаляти аденоїди, якщо 
лікар рекомендує хірургічний ме-
тод лікування? У яких випадках 
проблему можна вирішити консер-
вативним (терапевтичним) спосо-
бом?
«Аденоїди разом із мигдаликами 
належать до лімфатичної систе-
ми організму людини. Ця система 
— як бар’єр для різних інфекцій, 
— розповідає столичний лікар-
отоларинголог, завідувач відді-
лення  лікарні «Охматдит» Юрій 
Молочек. — Аденоїди розташовані 
на шляху потоку повітря, а мигда-
лики — на перехресті дихального і 
травного шляхiв. Повітря, яке йде 
через ніс, потрапляє безпосеред-
ньо на аденоїди. І разом із цим 
повітрям в організм прагне потра-
пити вірус і бактеріальна інфекція, 
алергени, однак аденоїди — як 
бар’єр для них. Захисна функція 
— одна з багатьох, які виконують 
аденоїди. Вони розпізнають інфек-
цію, сповіщають організм про по-
яву вірусу, сприяють виробленню 
імунного захисту».
До речі, коли ми кажемо: «У ньо-
го аденоїди», — це неправильно. 
Адже мигдалики і аденоїди є у 
кожної людини вже при народжен-
ні. Однак інфекції, від яких вони 
захищають організм, призводять 
до запалення і збільшення (гіпер-
трофії)  цих ділянок. І тоді аде-
ноїди починають перешкоджати 
нормальному носовому диханню. 
Тому, за словами фахівця, необ-
хідні спеціальні лікувальні заходи, 
які й допоможуть усунути патоло-
гічні зміни, зменшити мигдалики 
та аденоїди в об’ємі.
«Оскільки діти часто хворіють, у 
них на мигдалики й аденоїди при-
падає найбільше навантаження. 
Малюки можуть десятки разів на 
рік переносити різні гострі респіра-
торні захворювання. Найчастіше 
проблеми з аденоїдами виникають 
у віці від 3 до 14 років. Серед при-
чин-провокаторів проблеми — за-
пальні захворювання верхніх ди-
хальних шляхів, ГРЗ, грип та інші 
інфекційні недуги», — пояснює 
лікар.

Змінився голос? Перевірте носа!
 На що звернути увагу батькам 
дитини, аби не пропустити пробле-
ми? Про збільшені аденоїди свід-
чить ускладнене носове дихання. 
Дитина зі збільшеними аденоїда-
ми переважно дихає ротом. Якщо 
це триває кілька тижнів, то може 
свідчити про потребу лікування. 
Лікар-оталаринголог призначить 
комплекс лікувальних процедур, 
які допоможуть усунути запален-
ня, зменшити об’єм мигдаликiв і 
аденоїдів. 
 — У переважній більшості всі 

форми респіраторних інфекцій 
зникають за тиждень, і якщо проб-
лема з носом залишається довше 
— це тривожний сигнал, — каже 
Юрій Молочек. — З’ясуйте у ліка-
ря, чому дитині важко дихати но-
сом. Якщо малюк під час сну хро-
пе — це теж найчастіше пов’язано 
з аденоїдами. «У малюка також 
може змінитися голос, з’явитися 
гнусавість. Може погіршитися 
слух. 
 Якщо аденоїди тривалий час у 
патологічному стані, у дитини може 
навіть змінитися скелет обличчя, 

каже лікар. Аденоїдит — запален-
ня аденоїдів — супроводжує також 
підвищена температура.

Операція — крайній захід, 
та все ж…
 Часто лікарі рекомендують ра-
дикальний метод у боротьбі з аде-
ноїдами — хірургічний. Але в яких 
випадках він справді доцільний, а 
коли його можна уникнути?
 «Усе вирішує фахівець: у кож-
ному конкретному випадку ма-
ють бути свої підходи — залежно 
від ступеня недуги, загального ста-
ну організму, імунітету дитини, — 
каже лікар. — Оперативне втру-
чання — крайній захід, коли ін-
ших шляхів для лікування немає. 

Якщо застосували всі методи кон-
сервативного лікування, але вони 
не дали результату, — слід подума-
ти про операцію. Аденоїди і мигда-
лики видаляють тоді, коли вони 
вже не можуть виконувати свої 
функції і замість захищати від ін-
фекції — самі стають її джерелом. 
Тож, аби попередити оперативне 
втручання, лікувати аденоїди не-
обхідно починати вчасно, не зволі-
кати з візитом до лікаря».
 — Які неоперативні методи під-
ходять для лікування аденоїдів?
 — Найголовніше правило — 
навчити дитину дихати носом, а 
не ротом. Це основа здоров’я, — 
каже пан Молочек. — Навчити 
дитину правильно дихати — не 
менш важливо, ніж навчити хо-

дити. Бо якщо дитина дихає ро-
том, повітря не проходить носови-
ми проходами, порушується нор-
мальна вентиляція у носоглотці, 
аденоїди не виконують своєї звич-
ної функції і розростаються.  Пос-
лаблюється дихальна мускулату-
ра, мускулатура грудної клітки. 
До речі, навіть оперативні заходи 
не усунуть проблему, якщо дити-
на і далі не навчиться дихати но-
сом. Можна нескінченно видаляти 
аденоїди, але якщо дитина далі ди-
хає ротом — проблема повертати-
меться, аденоїди знову розроста-

тимуться. А якщо дитину навчи-
ти правильно дихати — аденоїди 
взагалі не доведеться видаляти.

Як навчити дитину дихати носом?
 Лікарі радять говорити з малю-
ком, пояснювати, через гру пока-
зувати власний приклад. Дитина 
має затямити це на рівні рефлексу 
— ротик закриваю, дихаю тільки 
носиком. Необхідно постійно пра-
цювати з дитиною, щоб вона сві-
домо фіксувала свій ротик закри-
тим. Знадобляться дихальні впра-
ви, спрямовані на розвиток міміч-
ної мускулатури (вимовляйте з 
малюком звуки «у», «о», надувай-
те повітряні кульки), а також група 
вправ для розвитку м’язів грудної 

клітки (вдих-видих). Лікар пора-
дить вам комплекс вправ, які необ-
хідно робити систематично, щод-
ня.
 При лікуванні аденоїдів допо-
магають спеціальні медикамен-
тозні засоби — краплі та спреї для 
носа, засоби на основі лікарських 
рослин. Аби усунути набряк сли-
зової та забезпечити нормальне ди-
хання, лікарі радять судинозву-
жувальнi краплі в ніс. Але їх мож-
на використовувати короткий час: 
три, максимум — п’ять днів. Інак-
ше організм може звикнути до них 
і лікувальний ефект припиняється. 
Очистити слизову оболонку носа 
допомагає розчин морської солі. 
Робити це треба щодня — вранці і 
ввечері.

Профілактика: тепло, спокій і чаї
 Найголовніше правило — своє-
часно лікувати захворювання вер-
хніх дихальних шляхів та ЛОР-ор-
ганів. Якщо виникло порушення 
носового дихання — необхідно зро-
бити все, аби процес не став хроніч-
ним. Подолати інфекцію допоможе 
тепло, спокій, вітамінні чаї. Народ-
ні засоби — ромашка, календула, 
шавлія — розріджують слиз. Важ-
ливо зміцнювати імунітет — робити 
фізичні вправи, загартовуватися, до-
статньо вживати вітамінів. І важли-
во вчасно звернутися до лікаря.■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Захворів — залишайся 
вдома і лікуйся! Таким є ос-
новне правило поведінки під 
час гострих вірусних інфек-
цій, який триває саме зараз. 
Лікарі нагадують про ньо-
го невпинно, однак не всі 
це чують. Тож часом трап-
ляється, що хтось приносить 
вірус на роботу... Як змен-
шити імовірність заражен-
ня в такій ситуації?
 1. Дезінфікуйте вимика-
чі, дверні ручки і клавіату-
ру. Це ті поверхні, до яких 
ми найбільше торкаємося на 
роботі. І тут «залипає» най-
більше вірусів і мікробів.
 2. Провітрюйте примі-

щен ня. Найкраще, коли 
температура в кімнаті не пе-
ревищуватиме 22 градусів. 
Коли в приміщенні спекотно 
— слизова оболонка носа пе-
ресихає і стає вразливішою 
до інфекцій, що витають у 
повітрі.
 3. Частіше мийте руки. 
Це основний шлях заражен-
ня — брудні руки. В період 
епідемій використовуйте дез-
інфікуючі засоби, антибак-
теріальне мило. Намагай-
теся не терти обличчя, очі, 
носа руками.
 4. Візьміть лікарняний. І 
лікуйтеся вдома — відповід-
но до рекомендацій лікаря. 
Поважайте тих, хто має пра-
во не заразитися від вас! ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Чи замислювалися ви 
коли-небудь про продукти, 
які з’їдаєте першими зран-
ку? Вважаєте це справою 
смаку? Проте вчені дійшли 
висновку, що якщо знати, 
які продукти не варто вжи-
вати натщесерце, можна 
уникнути безлічі недуг! Про 
які продукти йдеться?

1. Цитрусові
 Ці, безумовно, корисні 
фрукти, якщо вживати їх 
натщесерце, можуть стати 
причиною алергії і навіть гас-
триту. Тому фахівці здорово-
го харчування рекомендують 
все ж таки спочатку з’їсти за 
сніданком, наприклад, вів-
сянку, а вже потім запивати 
цитрусовим соком.
2. Банани
 Банани містять вели-
ку кількість магнію, який 
особливо необхідний для ро-
боти серцево-судинної систе-
ми. Однак, з’ївши банан на 
голодний шлунок, ви може-
те спровокувати порушення 
кальцієво-магнієвого балан-
су.
3. Сирі овочі
 Усі сирі овочі містять 
кислоти, які, на жаль, мо-
жуть подразнювати слизову 
оболонку порожнього шлун-
ка. А ви ж не хочете мати 
гастрит або виразку шлун-
ка? Тож краще уникайте 
натщесерце овочів у сирому 
вигляді.
4. Солодке
 Наша підшлункова зало-
за вранці прокидається пос-
тупово, разом із нами. І ще 
не в змозі відразу виробити 
велику кількість інсуліну. 
Тож, аби не спровокувати 
зранку високий рівень цук-
ру в крові, варто відмовити-
ся від солодощів на голодний 
шлунок.

5. Йогурт
 Так, йогурт теж потра-
пив до цього переліку! Але, 
на відміну від інших про-
дуктів зі списку, від вжи-
вання йогурту натщесер-
це немає особливої шкоди, 
але й користі теж. Уранці 
наш організм здатний са-
мостійно справлятися, без 
йогуртових бактерій. Мак-
симальну користь нашому 
організму принесе йогурт, 
якщо вживати його через 
кілька годин після пробу-
дження.
6. Кава
 Традиційний ароматний 
напій уранці смакує бага-
тьом. Однак майте на увазі: 
кава справляє подразнюю-
чий ефект на слизову обо-
лонку шлунка, провокуючи 
його до вироблення шлунко-
вого соку, що може призвес-
ти до виразки і гастриту.
7. Холодні напої
 Щоб уранці поступо-
во запустити наш травний 
тракт у роботу, необхідно 
випити щось тепле, най-
краще — склянку води. А 
холодними напоями ми мо-
жемо тільки зіпсувати ро-
боту шлунка на весь день, 
кажуть фахівці. ■

НА ЧАСІ

Аби грип не прилип
Кілька правил профілактики вірусних 
недуг для офісних працівників

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Спершу вівсянку, 
а вже потім — сік?
Яких продуктів краще уникати 
натщесерце

■

Кава зранку бадьорить 
і піднімає настрій. Але краще 
не пити її натщесерце.
Фото з сайта turkakmv.ru.

❙
❙
❙
❙

ВИХІД Є!

Дихайте носом
Аденоїди видаляють тоді, коли вони, замість 
захищати від інфекції, самі стають її джерелом

■

СИМПТОМИ ЗБІЛЬШЕНИХ АДЕНОЇДІВ:

 * Малюк дихає ротом, а не носом
 * Неспокійний сон. Дитина хропе увi сні.
 * Погіршення слуху. У дитини часто виникають отити та інші захворювання вуха.
 * Дитина говорить «у ніс», гугнявить.
 * Відбувається деформація лицьового скелета. З’являється так зване аденоїдне об-
личчя.

■

Казати «у нього аденоїди» — неправильно. Адже мигдалики й аденоїди є у кожної 
людини. Однак інфекції, від яких вони захищають організм, призводять до їх 
запалення і збільшення, і вони перешкоджають нормальному носовому диханню.

Метод лікування запалених мигдалин і аденоїдів має підібрати фахівць.
Фото з сайта zadira.info

❙
❙
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Є ким пишатися
Українці потрапили 
до престижного списку 100 
інноваційних лідерів Європи
Валерія НАЛИВАЙКО

 Financial Times опублікував топ-100 рефор-
маторів Європи «New Europe 100» — рейтинг 
людей, які завдяки своїм розробкам у циф-
ровій сфері зробили істотний внесок у розви-
ток суспільства, політики або бізнесу зазначе-
ного регіону Європи. Серед кращих реформа-
торів континенту відзначили й п’ятьох україн-
ців. 
 — Ярослав Ажнюк (співзасновник і СЕО-
керівник українського технологічного стар-
тапу Petcube. Розробляють програми, що до-
зволяють дистанційно спостерігати, спілку-
ватися і гратися з тваринами). 
 — Дмитро Дубілет (співзасновник порта-
лу iGov. Цей сервіс дає громадянам і бізнесу 
можливість онлайн-запитів офіційних доку-
ментів із державних установ України).
 — Ольга Юркова (співзасновниця факт-
чекінгового сайта Stopfake.org, метою якого 
є верифікація інформації, посилення медіа-
грамотності аудиторії і боротьба за чітке роз-
межування між журналістикою фактів і про-
пагандою, перевірка і спростування перекру-
ченої інформації).
 — Віктор Шабуров (підприємець і заснов-
ник компанії Looksery, яку викупила ком-
панія Snapchat за $150 млн. Це програма для 
мобільних пристроїв, яка дозволяє змінювати 
зовнішність користувача на фото і відео). 
 — Ольга Афанасьєва (виконавчий дирек-
тор Української асоціації венчурного і при-
ватного капіталу. Вона займається залучен-
ням зарубіжних інвесторів в Україну).
 «Було приємно і несподівано побачити себе 
в рейтингу такого високого рівня, але ще при-
ємніше відзначити, що всі п’ятеро осіб пред-
ставляють сектор інвестицій та ІТ, — проко-
ментувала виконавчий директор UVCA Ольга 
Афанасьєва. — Своєю роботою і своїми діями 
ми кожного дня доводимо, що ІТ сьогодні є од-
нією із пріоритетних галузей для розвитку еко-
номіки країни. Успішні історії наших співвіт-
чизників і їхніх компаній — це не поодинокі іс-
торії перемог, а показник для всього світу, що 
в Україну можна і потрібно інвестувати».
 Рейтинг публікується щорічно з 2014 року 
і складається спільно Financial Times, Res 
Publica (Варшавський журнал), Google, а також 
фондом Visegrad Fund заради сприяння інтег-
рації в Центральній Європі. Представники цих 
організацій проаналізували кандидатури, які 
своїм прикладом і діями відображають іннова-
ції в регіоні, з 15 європейських країн. За слова-
ми оглядачів, окрім локальних досягнень у ре-
форматорській діяльності, унікальних навичок 
кандидатів і впливу їхньої позиції на громад-
ську думку враховувався також глобальний ас-
пект значущості реформ, що проводяться номі-
нантами. «Ми хочемо розповісти всім про твор-
чих і соціально зайнятих новаторів із країн Цен-
тральної та Східної Європи. Наш регіон може 
пишатися розробниками, власниками бізнесу, 
вченими і діячами культури, які на даний час 
є рушійною силою інновацій для майбутньо-
го», — зазначив президент фонду Res Publica 
та ініціатор проекту Войцех Пржібільскі. Він 
переконаний, що список New Europe 100 — це 
чудовий спосіб підтримки і просування свіжих 
інноваційних ідей і прогресу, який приносить 
користь на глобальному рівні.
 «Сьогодні ми бачимо все більше і більше 
прикладів успішних та інноваційних проек-
тів, які народилися в Центральній і Східній 
Європі. Це показник величезного потенціа-
лу нашого регіону, а також того, як нові тех-
нології і цифрова економіка стали не просто 
викликом, а скоріше винятковою можливіс-
тю для видатних учених, амбітних підприєм-
ців і творчих діячів», — наголосила очільни-
ця напряму з питань громадської політики 
і зв’язків із урядом компанії Google у Цент-
ральній і Східній Європі Марта Послад.
 До слова, за три роки до списку реформа-
торів увійшли 300 осіб, 49% з яких реформу-
ють свої країни в бізнес-сфері, 30% позитив-
но вплинули на суспільство і політику, 11% — 
науку і 10% — медіа та культуру. Серед цих 
інноваційних лідерів — 14 українців. ■

■  Ганна ЯРОШЕНКО

 Закинув до металевої ємності 
кілька кілограмів дров — і в дорогу. 
За одну таку «заправку» можна про-
їхати приблизно 40 кілометрів. 56-
річний полтавець Василь Шпигоць-
кий, котрий працює оператором у ко-
тельні, переобладнав свою «Волгу М-
21» на альтернативне пальне — газ, 
що утворюється в результаті спалю-
вання дров. Свою «Волгу» Василь 
Михайлович експлуатує вже понад 
20 років, а загалом вона старша за 
нього: 1958 року випуску — ретро-ав-
томобіль такої марки, стверджує він, 
у Полтаві в єдиному екземплярі. Вда-
тися до винахідництва чоловіка зму-
сили, з одного боку, суттєве подорож-
чання бензину, а з іншого — добрий 
апетит його металевого коня, який 
«з’їдає» від 13,5 до 15 літрів бензину 
на сотню кілометрів шляху. 
 Газогенератор розробили в 30-
тi рокi минулого століття, він виру-
чав багатьох у скрутні часи як під 
час Другої світової війни, так і піс-
ля неї — заводи перестали випуска-
ти його лише в 50-тi. Кажуть, у Пів-
нічній Кореї такі установки й досі 
популярні. Заводські газогенерато-
ри були дещо громіздкими. Нинішні 
ж винахідливі українці, котрі пере-
ходять на них, не лише зменшують 
пристрій у розмірах, а й удоскона-
люють. Тож можна сказати, що в Ук-
раїні з’являється нова мода — на ав-
томобілі, що їздять у результаті спа-
лювання дров.
 — Аби створити дров’яний газо-
генератор власної розробки, я збирав 
інформацію, як-то кажуть, з миру по 
нитці: в iнтернеті, книжках, — по-
сміхається Василь Шпигоцький. — 
А потім знайшов координати одно-
думця Євгена Коливана з Чернігів-
щини, котрий на ту пору вже успіш-
но їздив на автівці з газогенератором, 
проконсультувався з ним. І в підсум-
ку розробив свою версію згаданого 
пристрою.
 Перший дров’яний газогенера-
тор виявився невдалим: чоловік по-
милився в розрахунках, як він гово-
рить, десь «проморгав», унаслідок 
чого двигун автомобіля закидало 
смолою, що міститься в дровах. Аби 
відремонтувати його, довелося доб-
ряче попотіти. Проте й після такої 
невдачі Василь Михайлович не від-
мовився від ідеї зекономити на бен-
зині й узявся за розробку другого га-
зогенератора, який би працював від 
деревного вугілля (багато хто такий 
пристрій хвалить). Побудував на-
віть вугільну піч на подвір’ї — полта-
вець проживає у приватному секторі. 
Випробувавши ж ноу-хау на практи-
ці, зрозумів: ні, це не те, що потріб-
но.
 — Ходова динаміка автомобіля, 
може, й краща, не такі «провали» у 
двигуні. Водночас тяга не та, — пояс-
нює полтавський кулібін. — І вугіл-
ля дужче розходиться. Постійно спа-
люючи дрова, я був схожий на са-
жотруса. Та й сусіди обурювалися: їм 
допікав дим. Тому я взявся за третій 
варіант газогенератора і дуже ним за-
доволений. Їжджу, спалюючи дрова, 
вже понад рік — устиг «намотати» 10 
тисяч кілометрів. 
 У скільки грошей обійшов-
ся цей пристрій, пан Василь сказа-
ти не може, адже всі його складові 
знайшов у металобрухті. Зазначає: 
якщо все робити власноруч, то за-
трати коштів будуть незначними. 
Ємність, схожа на бідон, яку Василь 
Михайлович зварив сам, власне, і є 
газогенератором: сюди закидає дро-
ва, що без доступу повітря перетво-
рюються на клубок жару, — при цьо-
му виділяється газ. Він проходить 
через відцентровий фільтр, у яко-
му всілякі домішки осідають на дно, 
— проїхавши 100—150 кілометрів, 
його потрібно чистити. Далі розміс-
тив у вигляді «змійки» радіатор, де 
газ охолоджується. Охолоджений газ 
потрапляє в 50-літрову бочку, яка 
містить шар тирси, що також вико-
нує роль допоміжного фільтру, і тіль-

ки після цього прямує до карбюрато-
ра. Поки дрова горять, доти й працює 
двигун. Найбільш елітні дрова з тих, 
які випробував Василь Шпигоцький, 
із груші. Хоч загалом, за його слова-
ми, на «ура» йде будь-яка тверда де-
ревина: дуб, ясен, клен — горить ін-
тенсивніше й довше. 
 — А яка економія від використан-
ня саморобного газогенератора, не 
підраховували? — цікавлюся.
 — Усе дуже просто. Якщо, по-
долавши, скажімо, 35 кілометрів, я 
мав би витратити сiм літрів бензину, 
то фактично витрачаю щонайбільше 
півлітра — щоб завести автомобіль і 
переключитися на газ, — запевняє 
полтавець. — Дровами ж я запасся 
ще тоді, коли вони були значно де-
шевшими. Ото й рахуйте економію.
 Із використанням цієї системи, 
стверджує Василь Михайлович, нія-
кої мороки. Просто час від часу із 
дна газогенератора, мов із піддувала, 
потрібно вичищати вугілля, аби була 
тяга. А ще після 500 кілометрів про-
бігу варто поміняти тирсу, яка слу-
гує фільтром. І оскільки пан Василь 

сам пиляє колоди, то тирса в ньо-
го завжди є. Виходить безвідходна 
технологія. Загалом у Василя Шпи-
гоцького золоті руки. Свого часу він 
iз нуля зібрав два всюдиходи, потім 
збув їх. Він не тримається, як бага-
то чоловіків, за дорогі «іграшки» — 
йому цікавий сам процес творення, 
збирання пристроїв. А пересуваєть-
ся він залюбки й на своїй старенькій 
«Волзі», у багажнику якої завжди 
лежить на запас в’язанка дров. 
 Ось такий транспортний засіб, що 
рухається з допомогою дров’яного 
газогенератора, у Полтаві єдиний. 
Василь Михайлович констатує, що 
більшість із тих, хто вперше бачить 
його авто, реагують позитивно, де-
хто співчутливо зітхає: от, мовляв, 
до чого людей життя доводить. На-
віть правоохоронці, котрі полюбля-
ють зупиняти автомобіль із чудерна-
цьким пристроєм, на який виведено 
номерні знаки, прискіпливо обди-
вившись його, посміхаються й, по-
бажавши щасливої дороги, поверта-
ють Василю Шпигоцькому докумен-
ти. ■

ВИНАХІДНИЦТВО

Їде, аж горить!
Автомобіль із дров’яним газогенератором подолав 
за рік понад 10 тисяч кілометрів

■

Такий всюдихід викликає лише позитивні емоції.
Фото автора.

❙
❙

Василь Шпигоцький обладнав своє авто дров’яним газогенератором.❙
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ТАКЕ КІНО

Провести 
мишею 
по екрану...
Про безпорадність простої 
людини перед бюрократією 
не лише у Британії
Інна УСТИЛОВСЬКА

 Фільмом британського режисера Кена Ло-
уча «Я, Деніел Блейк» відкривався у Києві 
останній фестиваль «Нове британське кіно». 
Стрічка отримала «Золоту пальмову гілку» 
Каннського кінофестивалю. «Кен Лоуч — не 
лише відомий у світі режисер, а й моральний 
авторитет. Він більше сорока років активно 
бере участь у соціальних рухах, був одним із 
підписантів листа від Європейської кіноака-
демії на Олега Сенцова», — розповідає дирек-
тор компанії-організатора фестивалю «Артха-
ус Трафік» Денис Іванов.
 Можливо, саме тому режисеру настіль-
ки болять «пухирі», якими вкривається сус-
пільство після всіх опіків бюрократичної сис-
теми, що в нього виходить до жаху реалістич-
на картина. «Я, Деніел Блейк» — це соціаль-
на драма про приниження людини державою, 
яке стало нормою. У ній ідеться про 59-річно-
го столяра Деніела Блейка, якому лікар заборо-
няє працювати. Але виявляється, що для того, 
щоб отримати соціальне забезпечення, потріб-
но пройти незрозумілі курси, відстояти черги, 
та найстрашніше — зареєструватися через iн-
тернет. Деніел через свій вік у відповідь на по-
раду «провести мишею по екрану» підіймає її з 
килимка і водить по монітору, бо ніколи не ко-
ристувався комп’ютером. Але жоден із праців-
ників не має у своїх обов’язках пункту «допо-
могти подати електронну заяву», тому вони не 
бачать сенсу це зробити.
 Ситуація виглядає ще абсурднішою, коли 
дізнаєшся, що для того, щоб отримати соціаль-
не забезпечення з непрацездатності, необхідно 
бути в стані пошуку роботи — навіть якщо не 
зможеш на ній працювати за станом здоров’я. 
Так головний герой вимушений написати резю-
ме і просити, щоб його взяли на роботу, а коли 
його беруть — вибачатися і пояснювати, що не 
може погодитися, бо має хворобу серця.
 В одній із держустанов Деніел Блейк знайо-
миться з матір’ю-одиначкою Кеті та її дво-
ма дітьми. Дочка Кеті скаржиться, що діти у 
школі дражнять її, бо у неї розвалилося взут-
тя, яке вони нещодавно склеїли. Жінці відмо-
вляють у допомозі, бо вона приїхала у служ-
бу невчасно. Коли ж їм видають направлен-
ня у продуктовий банк, Кеті, відвернувшись, 
відкриває банку із соусом для спагетi і починає 
пити його з долоні, бо дуже голодна.
 «Я — Деніел Блейк, я — людина і громадя-
нин, а не собака», — пише головний герой у про-
мові, яку має сказати в суді, який вирішить, чи 
давати йому державну допомогу. На Деніела 
накладають санкції за те, що він не вміє писа-
ти аплікаційну форму, змушують випрошува-
ти те, що він заслужив, чесно сплачуючи подат-
ки впродовж свого життя. Тим часом Кеті краде 
у магазині прокладки, жіночі бритви та дезодо-
рант, бо прагне залишатися жінкою, а цих речей 
держава не видає. Режисер підводить глядача до 
висновку, що така звична бюрократія насправ-
ді знищує людей, адже, як сказано у фільмі, 
«якщо втрачаєш повагу до себе — це кінець».
 Кен Лоуч майстерно показує всю картину 
дійсності через деталі: телефони держустанов, 
за якими неможливо додзвонитися, плитка у 
ванній, яку старанно миє Кеті, а вона в якусь 
мить відпадає, прохання її дочки: «Мамо, по-
обіцяй, що сьогодні підеш спати». У цій стрічці 
режисер показує властиву не лише для Великої 
Британії проблему, адже вона про те, як у всьо-
му світі зменшується цінність людини.
 «Я боюся, що це не веселий фільм, — ска-
зав на відкритті кінофестивалю у Києві по-
сол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. — 
Але це хороший фільм...  А тим часом фести-
валь «Нове британське кіно», після столичних 
прем’єр, попрямував  до кінолюбителів Одеси, 
Львова, Харкова, Дніпра та Маріуполя. Кіно-
покази в цих містах розплановані  до середини 
грудня. ■

■

Марія СУЛИМА

 У Києві презентува-
ли книжку з піктограма-
ми «Білосніжка», що при-
значена для дітей з особли-
вими потребами: з дислек-
сією, розладами спектра 
аутизму та іншими особ-
ливостями психічного та 
фізичного розвитку. Крім 
того, це видання може до-
помогти оволодіти навич-
ками читання і звичайним 
дітям. Це перша в Україні 
книжка такого типу.
 «Білосніжка» — це пе-
реклад італійського ви-
дання з серії книжок, що 
має назву «Риба, що гово-
рить». Ідея створення цієї 
серії належить італійсько-
му фахівцю з дитячого роз-
витку Енці Крівеллі. Вона 
понад 20 років працює з 
дітьми з розладами спект-
ра аутизму, і її мета — нав-
чити кожну дитину чита-
ти відповідно до її можли-
востей. Крівеллі прагнула, 
щоб діти, гортаючи книж-
ку, не відчували відчужен-
ня, не відверталися від неї 
і сприймали як «свою». За-
для цього автори ретельно 
працювали над оформлен-
ням видання загалом і кож-
ною деталлю зокрема — ко-
льором і формою сторінок, 

форматом тексту, побу-
довою речень, — а кожну 
книжку попередньо апро-
бували: «Кілька примірни-
ків роздали дітям. Вони їх 
гортали, гралися, дослід-
жували. І потім вибрали 
найзручнішу для них фор-
му», — розповідає вида-
вець Ганна Усатенко. 
 Так вибрали форму сторі-
нок, де кожна наступна дещо 
менша за попередню, щоб 
дитині було легше гортати і 
послідовно стежити за подія-
ми в казці. Сторінки цупкі, 
з подвійного картону, тож 
придатні для багаторазово-
го використання, водночас 
враховано, щоб вага книж-
ки не була завеликою для 
дитини. 

 Казка поділена на 14 
приблизно рівних частин. 
Текст у ній максимально 
спрощений, проте так, щоб 
не втратити художнього 
стилю, зберегти мелодій-
ність і своєрідну плинність 
розповіді. Фрази розташо-
вано в одному рядку, щоб 
дитина сприймала зміст 
цілісно, а слова супровод-
жують піктографічні сим-
воли міжнародної мови 
picture communication 
symbols — це система зоб-
ражень, які використову-
ють для навчання, зокре-
ма і дітей із вадами розвит-
ку. Загалом у цій мові 4500 
символів, у книжці вико-
ристано до 300. Текст напи-
саний великими літерами і 

спрямований праворуч, у 
напрямку руху очей.  
 Тобто дитина не лише 
читає, а й «бачить» кожне 
слово у піктограмі. 
 Поруч сторінка з ілюст-
раціями — вони спрощені, 
але виразні: повністю від-
повідають тексту і покли-
кані допомогти яскравіше 
уявити написане. Видан-
ня переважно монохромне, 
щоб кольори не відволіка-
ли дитячої уваги.
 Книжка має анотацію та 
спеціальне вкладення, що 
містять поради для батьків 
та фахівців, як із нею пра-
цювати.
 «Білосніжка» вийшла 
накладом у тисячу примір-
ників. Видавці благодійно 
дарують її обласним бібліо-
текам або спеціальним за-
кладам, зокрема вже пре-
зентували у Чернігові, 
Львові та Київській облас-
ті. Кажуть — одержують 
позитивні відгуки від чи-
тачів. І сподіваються, що 
це лише початок. Наступ-
ними планують видати каз-
ки «Маша і три ведмеді» та 
«Джек і бобове стебло». 
 Щодо вартості, то книж-
ка недешева — 250-260 гри-
вень. Видавали її в «Ди-
вогрі» без підтримки де-
ржави. Але на ту підтрим-
ку сподіваються, бо нині 
видання такої літератури 
є вкрай потрібним. Хоча б 
зважаючи на такі цифри: 
в Україні на початок 2016 
року у близько  5 тисяч ді-
тей діагностовано аутизм, 
це за офіційними даними. 
За неофіційними — ці циф-
ри значно більші — щонай-
менше 76 тисяч, кажуть 
фахівці, і щороку ця циф-
ра збiльшується. ■

Інна УСТИЛОВСЬКА

 Український етнічний гурт 
Luiku, створений  Дмитром Ципер-
дюком, наприкінці місяця обіцяє 
художньо пояснити, чому дівчатам 
варто бути обачними, коли вони 
дають гарбуза своїм залицяльни-
кам.  Колектив, який із 2013 року 
розпалює серця слухачів українсь-
ко-циганськими мотивами, випус-
тить кліп на пісню «Бай-бай, Соло-
мія!».  Заспіває він разом із жіночою 
молодіжною студією Національно-
го заслуженого академічного ук-
раїнського народного хору України 
імені Григорія Верьовки. 
 «Люблю нестандартні мікси, — 
розповідає «УМ» фронтмен гурту 
Дмитро Ципердюк. — Був на кон-
церті Red Hot Chili Peppers у Данії, 
де перед ними виступав оркестр по-
жежників. Не якась маловідома ро-
керська група, як зазвичай, а вико-
навці з протилежним жанром і сти-
лем. Подумав: цей оркестр міг би 
співати не перед, а разом із Red Hot 
Chili Peppers. Потім дізнався, що у 
світі такі експерименти справді роб-
лять, і вирішив запропонувати на-
шому Національному академічному 
хору заспівати балкансько-гуцуль-
ську розгільдяйську пісню. Думав, 
що відмахнуться, а вони погоди-
лись, сказали, що їм давно хотіло-
ся якогось шоу-бізнесового оновлен-
ня».
 Кліп  планується в сучасному 
електронному стилі з використан-
ням балканської, турецької та 
угорської музики. Історія, яку поба-
чать глядачі, майже реальна. Соліст 
гурту Luiku розповідає: «За сюже-
том, хлопець народився у горах, по-
чав писати вірші в 10 років.  Уперше 
закохався у 16, але обраниця Соло-
мія піднесла йому гарбуза. Він про-
довжує писати їй пісні, його поміча-
ють, і він стає відомим співаком. Со-

ломія зі свого села дивиться на нього 
по телевізору і кусає лікті, що відмо-
вила. Насправді, коли я у 18 років 
пішов до армії, на мене дівчина че-
кала рік, а потім припинила писа-
ти. За кілька місяців приходить від-
повідь на мій лист: «Не пиши біль-
ше, я вийшла заміж». Йшли роки, я 
став артистом, приїхав до свого рід-
ного Івано-Франківська. Коли зай-
шов у магазин, побачив, що вона 
там торгує. Її справжнє ім’я не ляг-
ло на ритм пісні, але вийшло, як у 

приспіві: «Бай-бай, Соломія». Ду-
маю, вона щаслива у шлюбі, але все 
ж, коли мене побачила, трошки по-
жалкувала, що не дочекалася». 
 Зовнішньо кліп демонструвати-
ме контрастність культур та стилів. 
Увесь гурт, окрім фронтмена, буде 
в етнічному одязі, але із татуюван-
нями на «заміс панків». Дмитро Ци-
пердюк з’явиться у  костюмі та ци-
ганському капелюсі, а виконавиці 
хору — в національному українсь-
кому вбранні. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Піктографічні символи
«Білосніжка», яку можуть бачити й читати діти 
з особливими 
потребами

■

«Білосніжка» — перша з книжок для дітей з особливими 
потребами. Заплановано видати найближчим часом ще дві.
Фото автора.

❙
❙
❙

КРЕАТИВ

«Бай-бай, Соломія»
Гурт Luiku запише кліп із хором Григорія Верьовки

■

У новому кліпі Дмитро Ципердюк з’явиться у  костюмі та циганському капелюсі, 
а виконавиці хору — в українському вбранні.
Фото надане колективом Luiku. 

❙
❙
❙
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«Якби на Одеському кінофестивалі було 
40 українських фільмів…»
 ■ Риммо, фільм «Гніздо горлиці» на-
звали фільмом-сенсацією Одеського фес-
тивалю…
 — Я би одразу сказала — поменше па-
фосу. Бо дожилися, що хороше кіно в Ук-
раїні — це вже сенсація! Якби на Одесь-
кому кінофестивалі було 40 фільмів, тоді, 
можливо, наш фільм залишився б непомі-
ченим, а позаяк їх було на фестивалі об-
маль, то якісне українське кіно вже — 
сенсація. 
 ■ Чи зосталися задоволені своєю робо-
тою і як особисто вам кінцівка фільму?
 — Я подивилася фільм тричі, коли одна 
дівчина-глядачка мені сказала — «дивне 
відчуття, таке враження, ніби вам усе на-
снилося, ну, у фіналі ви ж спите». 
 Для мене фінал був оцей — Дмитро 
приймає дитину. Живіт, рука, рука. Про-
щення, примирення, продовження жит-
тя. Коли ми знімали, то це не планувалось 
як фінальна сцена картини. Після цього 
епізоду ще історія продовжувалася. Че-
рез смерть Віталія Лінецького фінал кар-
динально змінився. І от тепер я сказала Та-
расові: якби я знала, що це фінальний епі-
зод, зіграла б інакше. 
 До речі, у Тернополі на прем’єрному 
показі була професорська еліта, такий 
прекрасний чоловік поважного віку ска-
зав мені: «Я як професор психології ска-
жу вам, що чудово, що у вас багато недо-
сказаного, багато крапок, і фінал у вас теж 
iз багатьма крапками». Я і сама не люблю 
фільмів, у яких чітко сказано — це погані 
персонажі, а це — хороші, і все розкладе-
но по полицях. 

«Правильно — неправильно з 
літературного погляду, але природно»
 ■ Як працювали над діалогами, у філь-
мі вони дуже природні?
 — Я хотіла, щоб кожне речення було не-
штучним, отаким, як розмовляють люди. 
Правильно — неправильно з літературного 
погляду, але природно. Тому й використо-
вую буковинський діалект. Це вже моя ак-
торська кухня. Мовна характеристика пер-
сонажа. Діалоги у фільмі — це насамперед 
заслуга режисера й акторів, бо ж у сценарії 
вони можуть бути зовсім інакшими. 
 Ми, приміром, епізод оцей, де моя Да-
рина просить Дмитра повернутися, не прос-
то репетирували. Чула, як глядач назвав 
її «смачна сцена». І вона смачна не лише 
наявністю борщу, хлібчика з часничком, 
вона по-акторськи смачна. Ми ту сцену з 
Тарасом Ткаченком і Віталиком Лінець-
ким до 3-ї ночі репетирували. Від того, як 
Вітася-Дмитро грюкав дверима у фіналі, 
то мало будиночок наш дерев’яний не за-
валився. І сміялися, й імпровізували, ро-
били сцену живою. Крутили-крутили і зро-
били так, щоб було з іронією, бо коли вагіт-
на від іншого жінка каже чоловікові: «По-
дивися, що ти з сім’єю наробив» — то це ж 
смішно і сумно водночас.
 ■ Київ став 11-м містом, що побачило 
«Гніздо горлиці» під час промо-туру. Де 

фільм сприйняли найкраще?
 — Не можу сказати, де саме най-
краще сприймали. Кожне місто чимось 
запам’яталося. Схема була завжди одна-
кова в усіх містах. Вранці приїхала, валі-
зу кинула в готель, і «поїхали» — кілька 
інтерв’ю на ТБ і радіо місцевих каналів, 
прес-конференція, показ фільму, обгово-
рення, спілкування, у готель, валізу скла-
ла і в потяг, якщо вдавалося десь переночу-
вати, тоді був ранній виїзд в інше місто. 
 Тур розпочався з мого рідного Ужгоро-
да. Присутність мера і його заступників, 
море квітів, рідні, друзі, однокласники, 
однокурсники, вчителі… Через переанш-
лаг довелося відкрити другу залу й достав-
ляти стільці. Але поспілкуватися довго не 
вдалося, за годинку після фільму ми вже 
їхали в потязі до Івано-Франківська — міс-
та Віталія Лінецького.  
 Для мене справжнім відкриттям було 
Запоріжжя — величезний кінотеатр на 
400 місць, ущерть заповнений, а такої 
кількості зацікавленої преси не було ніде. 
Дуже тепло приймали у Дніпрі, я вперше 
була там і відтепер закохана в це місто і 
неймовірних людей, які живуть у ньому. 
У Тернополі ми фільмом відкривали «Кі-
нофорум», організований за підтримки 
мера, він, до речі, теж був присутній. 
 Мери Ужгорода, Івано-Франківська, 
Тернополя були на показах, у Чернівцях 
заступник мера й управління культури 
допомогли, в Одесі заступник «губерна-
тора» дивилася фільм. І це для нас дуже 
важливо. Це не загравання з владою, це 
вдячність за підтримку українського кіно, 
яка вкрай необхідна. 

Зовсім інакше вразив Харків — 40 людей 
у залі, з них лише моїх друзів 20... 
 Був аншлаг у Будапешті, на Днях ук-
раїнського кіно, але я не змогла поїхати, 
фільм представляв режисер Тарас Тка-
ченко.  Аншлаг.  80% глядачів — це були 
угорці. 
 ■ Як ви думаєте, від чого залежить таке 
різне сприйняття?
 — Це залежить від людського факто-
ру, від директорів кінотеатрів, які знали 
про наш тур. І якщо в Ужгороді директор 
сидить на сходинках, то в іншому місті не 
приходить узагалі. От вам ставлення. При-
міром, Запоріжжя — кінотеатр, у якому в 
залі не чути гральних автоматів, запаху 
попкорну. От лише там я побачила біля 
нашого банера, у холі столик із портре-
том Олега Сенцова: триває збір підписів на 
його підтримку. Я просто схиляюся перед 
директором тамтешнього кінотеатру Люд-
милою Миколаївною. Це люди, які живуть 
кіно. Змінився час, епоха, а люди вірять у 
кіно і роблять усе, щоб воно було. До речі, у 
Запоріжжі є навіть фестиваль українсько-
го кіно. І до порівняння ще один кінотеатр 
— у Сiверськодонецьку. Там сеанс «Гнізда 
горлиці» один раз на день, о 10-й ранку. І 
жодні патріотичні чи естетичні мотиви тут 
не спрацьовують, бодай те, що фільм здо-
був дві престижні нагороди. 
 Дуже задоволена, що я поїхала в цей 

тур, багато чого для себе відкрила. Відкри-
ла для себе міста, людей. В одному місті, 
коли ми на радіо сказали, що було б добре 
ввімкнути рекламу фільму, то нам заува-
жили, що це коштує грошей.

Уперше показуємо героя з Донбасу
 ■ Українські фільми не такі популярні 
у прокаті, як закордонні. Ви з цим погод-
жуєтеся?
 — Так. Я це відчула під час промо-туру 
«Горлиці». І тут впливають різні фактори. 
Я вже казала про ставлення директорів кі-
нотеатрів. Звісно, погоджуся, що в Україні 
знято багато фільмів, які дають право гля-
дачеві не йти на українське кіно. Я, напри-
клад, зі своїх 80 фільмів лише 4 називаю 
фільмами — це ті, що повнометражні. 
 ■ Думаєте, ситуація зміниться? Ви оп-
тимістка чи песимістка щодо погляду на 
розвиток українського кіно?
 — На сьогодні в Україні знімається 
близько 40 повнометражних проектів, ду-
маю, це дуже оптимістичні цифри. Зви-
чайно, не все буде чимось видатним. Але 
ж скільки у світі знімають фільмів, і не 
всі вони отримують нагороди Каннського 
фестивалю. В Україні має бути дуже бага-
то стрічок — для різних верств населення. 
 Недавно я була на тонуванні своєї ролі. 
Це фільм Олександра Березаня, знімає він 
його без підтримки держави — має назву 
«Давай, танцюй». Це молодіжний екшн — 
там усі танцюють, усі шалено талановиті. 
Герой приїжджає на конкурс «Золотий 

башмак», щоб виграти, а за ці гроші зроби-
ти братові операцію. Вони зі сходу, і коли 
грали на якомусь подвір’ї, менший брат на-
ступив на міну і тепер має проблеми з но-
гами. Це вперше у нашому кінематографі 
показано героя з Донбасу, я принаймні не 
пам’ятаю таких прикладів. Ця історія про-
ста, з історією кохання, з гумором. У про-
кат має вийти наступного року.
 ■ Ви сказали, що зйомки у фільмі «Гніз-
до горлиці» стали для вас переосмислен-
ням. Чому?
 — Коли багато років ти працюєш на 
ролях другого і третього планiв, коли тобі 
навіть не світить зіграти головну роль, ти 
мимоволі починаєш відчувати себе артис-
ткою іншого сорту. І тут раптом зйомки — 
без усіляких проб, із величезною довірою. 
У групі до тебе ставляться як до рівноправ-
ної людини, як до співтворця. Тарас Тка-
ченко під час репетицій, зйомок ніколи не 
принижував, не намагався зламати мене, 
навіть дозволяв довше готуватися. Мені 
дуже шкода, що цей період уже закінчив-
ся, що ми всі так розійдемося. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Римма Зюбіна: Хочу зіграти 
співачку Квітку Цісик
Акторка розповідає, як «Гніздо горлиці» зустрічали 
в Ужгороді, Харкові і Будапешті

■

Марія СУЛИМА

Фільм «Гніздо горлиці», що вийшов у широкий український прокат 10 листопада, став 
справжньою подією у вітчизняному кінематографі. За перший вікенд стрічка потрапила в ук-
раїнську топову десятку. Як зауважили в Держкіно, картина вже зібрала понад 550 тис. гри-
вень. Окрім глядацького визнання, фільм і далі продовжує збирати нагороди кінокритиків.
Картина вже має «Золотого Дюка» як найкращий український фільм 7-го Одеського між-
народного кінофестивалю та відзнаку як найкращий фільм 4-го Індійського міжнародного 
фестивалю в Мумбаї. Тепер-от успіх у Німеччині. На Міжнародному кінофестивалі Мангейм-
Гайдельберг, що тривав з 10 по 20 листопада, фільм змагався в основному конкурсі. І здо-
був приз екуміністичного журі. А приз цього фестивалю за найкращу жіночу роль отримала 
актриса Римма Зюбіна — виконавиця ролі українки Дарини, яка їздила працювати в Італію. 
Загалом, роботу нашої акторки відзначали скрізь за кордоном, де було презентовано фільм, 
— у Польщі, Угорщині, Фінляндії, Швеції. І не дивно, бо Римма Зюбіна — ні, не зіграла, а 
прожила свою роль.
Попри те, що нині творча група «Гнізда горлиці» має вкрай насичений графік показів-презен-
тацій, Римма Зюбіна погодилася відповісти на  запитання «України молодої».

Римма Зюбіна.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙

АКТОРСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

 ■ Які у вас проекти після «Гнізда горли-
ці»? Я чула, вас запросили зніматися до Сло-
ваччини?
 — Так, я вже знялася. Продюсер Ванда Адамік-
Грицова побачила мене у трейлері «Гнізда горлиці» 
на Каннському кіноринку і запросила до режисера 
Петера Беб’яка у повнометражний фільм «Межа». 
Усе відбувається на українсько-словацькому кор-
доні. Дві сім’ї — словацька та українська, чоловіки 
промишляють контрабандою. Я дітей не маю, живу в 
приниженні, терплю і не можу зробити крок, щоб за-
лишити чоловіка. Невеличка роль, але дуже цікава. 
Цей фільм 18 листопада завершили знімати. 
 Також у компанії Film.ua я знімаюся в 12-серійно-
му проекті «Лінія світла» режисера Сергія Крутіна. 
 ■ Ви затребувана артистка, а маєте якусь 
омріяну роль? 
 — Я хочу зіграти співачку Квітку Цісик. Я запо-
чаткувала на «Коронації слова» премію — тому, 
хто напише сценарій, роман тощо за темою Квіт-
ки Цісик, я особисто допоможу матеріально, це мій 
особистий приз. Але вже три роки чекаю, і поки що 
нічого, що би могло мене зачепити, не написано.
 Мені цікавий феномен цієї жінки, цікаво, чому 
вона не судилася за «Оскар», її туга, бажання приї-
хати в Україну з концертами, випуск двох альбомів, 
синглів, які стали мрією життя, народження сина, 
смерть мами і сестри від того самого діагнозу, з 
яким боролася Квітка... 
 Але хочеться зняти щось неординарне, не щось 
біографічне — народилася, вчилася. Треба знай-
ти особливий хід. Бо коли матеріал дуже любиш, 
то бажаєш, щоб було або якісно, або ніяк. І тому я 
дуже боюся мріяти — бо можна потім безповорот-
но розчаруватися. Я от не мріяла зіграти в «Горли-
ці». Проте я знаю, що моє від мене нікуди не втече. 

■

«У МЕНЕ ДІТИ ЗАПЛАКАНІ?»

 ■ Попри постійні театральні вистави, зйом-
ки у фільмах, ви ще знаходите час на благо-
дійні проекти. Чим вас привабив, наприклад, 
«Схід-Захід»?
 — «Схід-Захід» — це проект, спрямований на 
мир у моїй країні. Такі акції надають більше контак-
тів між нами і дітьми війни, бо вони знають, що мо-
жуть спокійно розмовляти, не думати, що треба ку-
дись бігти, ховатися. Між нами насправді величез-
ний бар’єр, і я дуже хочу, щоб ці діти не виросли оз-
лобленими, щоб не виросли вже готовими воювати 
з усім, що пов’язано з Україною. Якщо мама з татом 
кажуть, що Україна — це ворог, то важко перекона-
ти у протилежному. 
 Існує проект Class Act, заснований Ніколою 
Маккартні в Шотландії, у нас цю ідею втіли-
ла драматург Наталя Ворожбит, яка і запросила 
мене. Спочатку мені було важко уявити своє міс-
це в цьому проекті. Діти з Донбасу і Волині, яких 
відібрала Наталка, приїхали до Києва, їх за кіль-
ка днів навчили писати п’єси. І ось тут знадоби-
лися професійні актори, аби за цими дитячими 
творами створити виставу. Усе це робилося за лі-
чені дні, враховуючи зайнятість акторів. Робо-
та з дітьми особлива. Були, наприклад, і сльози. 
Ми актори, якось пожартували між собою, бо вже 
давно знайомі, то автор сприйняла це вразли-
во, подумала, що з її матеріалу знущаються, мене 
потім питали, чому діти заплакані. У мене діти за-
плакані? То я завжди приїжджаю з гостинцями. 
Хоча я тішуся, що дуже багато з них поїхали про-
світленими, з бажанням повернутися до Києва. 
Бажанням зупинити війну.
 ■ І ще про дітей. Як президент дитячого 
кінофестивалю «ФільмФестБук» розкажіть 
про нього докладніше.
 — В «Артеці» кримському років 20 існував 
фестиваль дитячого кіно. Коли 2013 року ми хоті-
ли представити на ньому фільми «Іван Сила» і 
«Трубач», тобто представити Україну не лише ак-
торами, то не було куди їхати. Мене знайшла Лю-
бов Анатоліївна Іванова-Заневська, вона понад 40 
років віддала «Артеку», а тепер, як і багато інших 
працівників, усе найкраще втілює у буковельсь-
кому «Артеку». Спочатку вона мене просто за-
просила, була хороша команда — Костя Грубич, 
Володя Талашко. Потім почалися розмови, щоб 
створити фестиваль. Були пропозиції щодо Оде-
си, але буковельці виявилися наполегливішими. 
 Моєю концептуальною відмінністю від інших 
фестивалів було те, що на «ФільмФестБук» при-
їжджатимуть і представлятимуть свої фільми не 
дорослі актори, а діти, що знялися в головних ро-
лях. І коли дитина розповідає, як потрапила в 
кіно, як її побачили на вулиці, запросили на про-
би, як стала зіркою, та ще й показує свою роботу, 
то це дуже зближує, це надає більшого контакту 
між дітьми. Я була дуже щаслива. Мені тоді до-
помогли особисто  Пилип Іллєнко і «Держкіно», 
Денис Іванов і його «Чилдрен кінофест», «Ук-
ранімафільм», Польський інститут у Києві. Ми 
показали тоді багато кіноновинок, що їх діти не 
бачили. 
 ■ Плануєте організувати кінофестиваль 
наступного року?
 — Так, планую. Сподіваюся, що все вийде.
 ■ Ну і ще трохи про дітей. Ваш син про-
довжить акторську династію?
 — Ні, він вступив на правознавство у Киє-
во-Могилянську академію. Хоча він знімається в 
кіно з двох років, озвучує фільми і мультфільми. 
Але я сама не бажаю йому долі продовжувача ак-
торської династії, це складно, тим паче для чо-
ловіка.

■
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Англія
 На вершині турнірної таблиці АПЛ знову зміни: якщо перед пе-
рервою на матчі збірних лідирував «Ліверпуль», то після «сухої» 
нічиєї «мерсисайдців» на першу сходинку піднявся «Челсі» — пі-
допічні Антоніо Конте продовжили переможну серію з п’яти поє-
динків, здолавши «на класі» «Мідлсбро».
 Натомість чинний чемпіон — «Лестер» — поки не показує гри 
зразка минулого сезону: у 12 турах цьогорічного розіграшу АПЛ 
«лиси» програли половину зустрічей.
 Прем’єр-ліга. 12-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Арсе-
нал» — 1:1 (Мата, 69 — Жиру, 89), «Крістал Пелас» — «Ман-
честер Сіті» — 1:2 (Уікхем, 66 — Яя Туре, 39, 83), «Саутгемптон» 
— «Ліверпуль» — 0:0, «Уотфорд» — «Лестер» — 2:1, «Евер-
тон» — «Суонсі» — 1:1, «Сток Сіті» — «Борнмут» — 0:1, «Сан-
дерленд» — «Халл Сіті» — 3:0, «Тоттенхем» — «Вест Хем» — 
3:2, «Мідлсбро» — «Челсі» — 0:1 (Дієго Коста, 41).
 Лідери: «Челсі» — 28, «Ліверпуль», «Манчестер Сіті» — 27, 
«Арсенал» — 25, «Тоттенхем» — 24, «Манчестер Юнайтед» — 19. 
 Бомбардир: Дієго Коста («Челсі») — 10.

Іспанія
 Як і в багатьох попередніх турах, цього разу серед українських 
збірників лише нападник «Гранади» Артем Кравець отримав міс-
це у старті: за 78 хвилин на полі 27-річний форвард допоміг своїй 
команді здобути один пункт, відзначившись «асистом».
 А от у партнера Кравця по нападу національної команди — Ро-
мана Зозулі — кар’єра в Прімері складається гірше: екс-гравець 
«Дніпра» востаннє грав у футболці «Бетіса» місяць тому.
 Небагато ігрової практики цього сезону має і голкіпер «Мала-
ги» Денис Бойко: на матч проти «Барселони», у якому його коман-
да зуміла відстояти нічию, український футболіст традиційно зали-
шився у запасі. 
 Прімера. 12-й тур. «Бетіс» — «Лас-Пальмас» — 2:0, «Де-
портіво» — «Севілья» — 2:3 (Бабел, 1; Андоне, 42 — Н’Зонзі, 
44; Вітоло, 87; Меркадо, 90+2), «Барселона» — «Малага» — 0:0, 
«Ейбар» — «Сельта» — 1:0, «Атлетико» — «Реал Мадрид» — 
0:3 (Роналду, 23, 71 (пен.), 77), «Алавес» — «Еспаньйол» — 0:1, 
«Валенсія» — «Гранада» — 1:1 (Нані, 47 — Карсела-Гонсалес, 
45; Кравець («Г») — до 78 хв., пас), «Спортинг» — «Реал Сосьє-
дад» — 1:3, «Атлетик» — «Вільярреал» — 1:0 .
 Лідери: «Реал Мадрид» — 30, «Барселона» — 26, «Севі-
лья» — 24, «Вільярреал», «Реал Сосьєдад» — 22, «Атлети-
ко» — 21.
 Бомбардири: Мессі, Суарес (обидва — «Барселона»), Ро-
налду («Реал Мадрид) — 8.

Італія
 Перед «лігочемпіонівським» протистоянням з київським «Дина-
мо» срібний призер минулорічного розіграшу Серії А — «Наполі» — 
переміг у гостях «Удінезе» завдяки двом голам Лоренцо Інсіньє. 
 Основна ж увага минулого уїк-енду була прикута до мілансь-
кого дербі між «Інтером» та «Міланом». Ближчими до перемоги 
були підопічні Монтелли, але «синім» вдалося вирвати нічию зу-
силлями хорвата Івана Перішича. 
 Серія А. 13-й тур. «К’єво» — «Кальярі» — 1:0, «Удіне-
зе» — «Наполі» — 1:2 (Періца, 59 — Інсіньє, 47, 57), «Ювентус» 
— «Пескара» — 3:0 (Хедіра, 36; Манджукич, 63; Ернанес, 69), 
«Сампдорія» — «Сассуоло» — 3:2, «Кротоне» — «Торіно» — 
0:2, «Болонья» — «Палермо» — 3:1, «Аталанта» — «Рома» — 
2:1, «Емполі» — «Фіорентина» — 0:4, «Лаціо» — «Дженоа» — 
3:1, «Мілан» — «Інтер» — 2:2 (Сусо, 42, 58 — Кандрева, 53; Пе-
рішич, 90+2).
 Лідери: «Ювентус» — 33, «Рома», «Мілан» — 26, «Лаціо», 
«Аталанта» — 25, «Наполі» — 24.
 Бомбардири: Белотті («Торіно»), Ікарді («Інтер»), Джеко 
(«Рома») — 10.

Німеччина
 Черговий тур німецької Бундесліги вкотре пройшов без участі 
українських легіонерів: хавбек «Шальке» Коноплянка та півзахисник 
«Дармштадта» Олійник залишились у запасі, а одноклубники Олій-
ника — Федецький та Березовський — опинилися поза заявкою на 
матч проти «Інгольштадта», у якому «лілії» мінімально програли.
 Натомість здобув перемогу «Шальке» — після провального 
старту з п’яти поразок «гірники» набирають очки в шостому матчі 
поспіль.
 Перша Бундесліга. 11-й тур. «Байєр» — «РБ Лейпциг» 
— 2:3 (Кампль, 1; Брандт, 45 — Баумгартлінгер, 4 (у свої воро-
та); Форсберг, 67; Орбан, 81), «Майнц» — «Фрайбург» — 4:2, 
«Боруссія» (М) — «Кельн» — 1:2, «Аугсбург» — «Герта» — 
0:0, «Дармштадт» — «Інгольштадт» — 0:1, «Вольфсбург — 
«Шальке — 0:1 (Горецка, 82), «Боруссія» (Д) — «Баварія» — 
1:0 (Обамейянг, 11), «Хоффенхайм» — «Гамбург» — 2:2, «Вер-
дер» — «Айнтрахт» — 1:2.
 Лідери: «РБ Лейпциг — 27, «Баварія — 24, «Боруссія» (Д), 
«Кельн», «Хоффенхайм», «Герта» — 21.
 Бомбардири: Модест («Кельн»), Обамейянг («Боруссія» 
(Д)) — 12.

Франція
 Ліга 1. 13-й тур. «Лор’ян» — «Монако» — 0:3 (Фалькао, 
64; Лемар, 67; Бошилья, 90), «Лілль» — «Ліон» — 0:1, «ПСЖ» — 
«Нант» — 2:0 (Ді Марія, 13; Хесе, 90 (пен.)), «Нансі» — «Діжон» — 
1:0, «Ренн» — «Анже» — 1:1, «Тулуза» — «Мец» — 1:2, «Бастія» 
— «Монпельє» — 1:1, «Генгам» — «Бордо» — 1:1, «Марсель» — 
«Кан» — 1:0, «Сент-Етьєн — «Ніцца — 0:1 (Бодмер, 63).
 Лідери: «Ніцца» — 32, «Монако», «ПСЖ» — 29, «Ліон», 
«Генгам» — 22, «Ренн» — 21.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 11. ■     

Григорій ХАТА

 На відміну від більшості «топо-
вих» клубних чемпіонатів Старого 
світу, де зимова перерва має вель-
ми символічний характер, у вітчиз-
няному футболі все навпаки. За ве-
ликим рахунком, літні канікули у 
наших клубів коротші, ніж зимова 
пауза, тож не дивно, що футболіс-
ти з нетерпінням чекають момен-
ту, коли закінчиться перша части-
на сезону. При цьо му, здається, де-
хто з них у зимову сплячку впадає 
ще до офіційного завершення осін-
ньої половини чемпіонату країни. 
Інакше як пояснити сенсаційні до-
машні невдачі «Ворскли» та «Зорі», 
котрих вони зазнали минулих вихід-
них у протистояннях із ниж чими за 
рейтингом опонентами?
 Після поразки «Дніпру», котрий 
до того моменту не вигравав упро-
довж восьми матчів поспіль, настав-
ник «ворсклян» Василь Сачко вигля-
дав відверто здивованим. За його сло-
вами, перед поєдинком він був упев-
нений у силі своєї команди, проте в 
підсумку його бажання розійшлися з 
реальністю.
 Так само «не зрозумів» своїх вихо-
ванців і головний тренер «Зорі» Юрій 
Вернидуб, коли його команда на вже 
рідній запорізькій «Славутич-Арені» 
поступилася «Олександрії». «Є запи-
тання до окремих гравців», — зазна-
чив очільник луганського колекти-
ву, який дозволив здобути представ-
никам Кіровоградщини першу в їхніх 
стосунках виїзну перемогу. При цьо-
му в битві за другу, «лігочемпіонсь-
ку», позицію «Зоря» відпустила пря-
мого конкурента зі столиці, дозво-
ливши водночас наблизитися до себе 
«Олімпіку», котрий в останніх мат-
чах демонструє напрочуд продуктив-
ну гру. Так, в останніх трьох поєдин-
ках підопічні Романа Санжара від-

святкували три «вікторії», чого, до 
речі, ніколи раніше з ними не трап-
лялося.
 Натомість у футболістів «Зірки» 
особливих приводів для радості остан-
нім часом не було. Напередодні їхньо-
го домашнього поєдинку з «Волин-
ню» керівництво клубу взагалі вирі-
шило розпрощатися з аргентинським 
керманичем Даріо Друді, котрого, на-
гадаємо, по ходу сезону «виписали» з 
Іспанії для покращення гри новачка 
еліти.
 Проте суттєво видозмінити гру 
кропивничан 29-річному південно-
американцю не вдалося, й після серії 
з трьох поразок президент «Зірки» 
Максим Березкін відправив трене-
ра-легіонера у відставку. Перемогу 
ж над «Волинню» футболісти з Кро-
пивницького відсвяткували під ору-
дою колишнього наставника клубної 
«молодіжки» — Романа Монарьова. 
Цікаво, що їхнє протистояння стало 
єдиним у минулому турі, де різниця в 
рахунку склала більше одного м’яча. 
При цьому чотири з шести поєдинків 
15-го туру завершилися з однаковим 
рахунком — 2:1. 
 Лідери першості — «Шахтар» та 
«Динамо», хоч і грали зі зручними 
для себе суперниками, три пункти 
здобули в непростих умовах. Продов-
жуючи традицію роз’їзних матчів, 
свою домашню гру проти «Карпат» 
«гірники» провели в Харкові. Нага-
даємо, що раніше на «Металісті» підо-
пічні Пауло Фонсеки розписали «ми-
рову» з «Динамо», перемогу ж над 
непоступливими львів’янами «гір-
никам» приніс удар аргентинця Фа-
кундо Феррейри, котрий таким чи-
ном вийшов у одноосібні лідери бом-
бардирської гонки.
 При цьому його основний конку-
рент iз «Динамо» — бразилець Мора-
ес — в матчі проти «Сталі» практич-
но не грав, вийшовши на заміну лише 

наприкінці гри. Загалом, у зустрічі 
зі «сталеварами» наставник «біло-
синіх» Сергій Ребров зробив ставку на 
українських футболістів, випустив-
ши у старті одразу десятьох вітчиз-
няних виконавців. Єдиним же легіо-
нером у тому колективі був хорват 
Домагой Віда, котрий, зауважимо, 
нещодавно потрапив у скандальну іс-
торію. Перед від’їздом до національ-
ної збірної хорватського захисника 
«біло-синіх» спіймали нетверезим за 
кермом власного авто столичні полі-
цейські. Виписали штраф, відібрали 
права. У клубі також пообіцяли про-
вести виховну роботу з порушником. 
Зрештою, Віда вибачився, заявивши, 
що зробив помилку. Президент «Ди-
намо» Ігор Суркіс уточнив: «Він по-
винен працювати, аби довести, що це 
випадковість. У нього була сімейна 
проблема, про яку я не буду розпові-
дати. Проте такі помилки трапляють-
ся в житті кожного». ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Легіонери вже не в моді
Із наближенням зимової перерви деякі футболісти вітчизняної елітної 
першості занурилися в передсвяткові відчуття

■

У матчі проти «Сталі» хорват Домагой Віда був єдиним легіонером у стартовому 
складі «Динамо».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
15-й тур.
«Зоря» — «Олександрія» — 1:2
 Голи: Петряк, 66 — Микицей, 70; Куліш, 
90+1
 Вилучення: Гречишкін, 68 — Огиря, 77
 Запоріжжя, «Славутич-Арена», 900 гля-
дачів
«Олімпік» — «Чорноморець» — 1:0
 Гол: Матяж, 22
 Суми, стадіон «Ювілейний», 720 глядачів
«Динамо» — «Сталь» — 2:1
 Голи: Хачеріді, 18; Макаренко, 50 — 
Комваліус, 56
 Київ, НСК «Олімпійський», 4180 глядачів
«Шахтар» — «Карпати» — 2:1
 Голи: Срна, 10; Феррейра, 77 — Ксьонз, 
19 (пен.)
 Нереалізоване пенальті: Срна, 45 («Ш»)
 Вилучення: Ксьонз, 47 («К») 
 Харків, стадіон «Металіст», 10610 глядачів
«Зірка» — «Волинь» — 2:0
 Голи: Фаворов, 59; Білоног, 73
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 1550 
глядачів
«Ворскла» — «Дніпро» — 1:2
 Голи: Турсунов, 26 — Ротань, 28; Лучке-
вич, 77
 Полтава, стадіон «Ворскла», 1100 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 15 13 2 0 33-8 41
2. «Динамо» 15 10 3 2 29-12 33
3. «Зоря» 15 9 3 3 23-11 30
4. «Олімпік» 15 8 2 5 22-24 26
5. «Олександрія» 15 7 3 5 26-20 24
6. «Чорноморець» 15 5 4 6 11-16 19
7. «Ворскла»  15 4 4 7 16-19 16
8. «Сталь» 15 3 5 7 12-19 14
9. «Зірка» 15 4 2 9 12-24 14
10. «Волинь»  15 2 3 10 11-25 9
11. «Дніпро» 15 3 5 7 15-23 8*
12. «Карпати» 15 2 4 9 14-23 4*
 * — «Карпати» та «Дніпро» позбавлені 6 тур-

нірних очок згідно з рішенням ДК ФІФА

 Бомбардири: Феррейра («Шахтар») — 
7, Мораес («Динамо»), Коломоєць («Ворск-
ла») — 6.

* * *
 Перша ліга. 20-й тур. «Тернопіль» — 
«Верес» — 0:1, «Арсенал-Київ» — «Обо-
лонь-Бровар» — 2:1, «Авангард» — 
«Геліос» — 1:1, «Десна» — «Черкаський 
Дніпро» — 1:1, «Скала» — «Нафтовик» — 
0:0, «Гірник-Спорт» — «Миколаїв» — 3:1, 
«Інгулець» — «Іллічівець» — 1:1, «Суми» 
— «Полтава» — 1:3, «Буковина» — «Ко-
лос» — 2:3.
 Лідери: «Іллічівець» — 48, «Верес» — 
43 (19 матчів), «Десна» — 40, «Геліос» — 
35, «Колос» — 33, «Нафтовик» — 31 (19), 
«Черкаський Дніпро» — 30. 
 Бомбардири: Степанюк («Верес») — 
14, Кисіль («Іллічівець») — 12. ■

■



Григорій ХАТА

 Узявши вимушену ігрову па-
узу в кількох попередніх сезо-
нах, «Донбас» залишив Україну 
без хокейних єврокубків. Влас-
не, ні «Компаньйон», ні інший 
столичний клуб — АТЕК, котрі 
за відсутності донеччан по черзі 
домінували в національній пер-
шості, не змогли представити 
нашу країну в Континентально-
му кубку.
 Водночас «Донбас», повер-
нувши собі титул найсильнішої 
української хокейної коман-
ди, не вагаючись, заявився для 
участі у добре знайомому для 
себе турнірі.
 Одного разу, виступаючи в 
ролі господаря цих змагань, до-
неччанам навіть удалося ста-
ти його переможцем. Утім пов-
торити аналогічне досягнення в 
нинішньому сезоні «червоно-чор-
ні» вже не зможуть, оскільки до-
волі безславно вже завершили бо-
ротьбу за трофей, навіть не дій-
шовши до заключної стадії зма-
гань.
 Минулими вихідними в дансь-
кому Оденсе в суперечці чотирь-
ох клубів — господаря  «Оден-
се», британського «Ноттінге-
ма», французького «Анже» та 
українського «Донбасу» — мала 
визначитися пара учасників «фі-
налу чотирьох».

 Але стати одним із двох щас-
ливчиків вітчизняному чемпіо-
ну не вдалося. При цьому шан-
си зіграти у вирішальній стадії 
КК-2016/2017 повпред українсь-
кого хокею втратив за тур до за-
вершення групового турніру в 
Данії.
 Спочатку підопічні Анатолія 
Степанищева мінімально посту-
пилися французькому клубу, піс-
ля чого зазнали схожої поразки 
від данських хокеїстів. Відтак 
протистояння з представниками 
британського хокею для «Донба-

су» вже не мало турнірного зна-
чення. В аналогічній ситуації на-
передодні зустрічі з українським 
клубом опинився й «Ноттінгем», 
щоправда, після двох поєдинків у 
групі в нього вже була перепуст-
ка до «фіналу чотирьох».
 Відтак заключний поєдинок 
«Донбасу» в нинішньому розігра-
ші Континентального кубка пе-
ретворився на «справу честі», 
котру хлопці Степанищева за-
вершили перемогою. «Молодці 
хлопці, зібралися, хоча й дві гір-
кі поразки передували останньо-

му матчу. Варто сказати, що по 
грі ми нікому не поступилися з 
опонентів — програли лише в ра-
хунку. У чомусь нас спіткала не-
вдача, проте ми отримали неоці-
ненний досвід», — визнав очіль-
ник «Донбасу».
 Без сумніву, для колекти-
ву, що буде прагнути знову ви-
грати чемпіонат України а також 
котрий є важливим кадровим до-
нором збірної України, якій неза-
баром вдома приймати чемпіонат 
світу в дивізіоні ІА, зіграні в Оден-
се міжнародні матчі — важливе 
надбання. Водночас для клубної 
історії «Донбасу» КК-2016\2017 
залишить гіркий присмак. «Про-
симо вибачення у наших уболі-
вальників — не виправдали їхніх 
сподівань. Спробуємо реабіліту-
ватися в майбутьому. Добре хоч, 
що вдалося виграти третій матч», 
— відзначив форвард «Донбасу» 
Віктор Захаров. ■

ВІВТОРОК, 22 ЛИСТОПАДА 2016 15СПОРТ
«Мене найбільше порадувало те, що в нас у грі з німкенями було зроблено 
26 «асистів» — це хороший показник. Ми не грали кожен для себе, а грали 

як команда».

Володимир Холопов
головний тренер національної збірної 
України з баскетболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Бокс 
 Українець Олександр Гвоздик здобув 12-ту поспіль перемогу на профі-рин-
зі, здолавши технічним нокаутом боксера з Малаві Айзека Чілембу. У восьмо-
му раунді секунданти африканця заявили, що їхній підопічний не зможе про-
довжити бій через перелом руки.

Теніс
 Ставши переможцем підсумкового турніру року, британець Енді Маррей 
залишився на першій сходинці рейтингу АТР. У принциповому протистоянні за 
тенісну корону у фіналі змагань він здолав безпосереднього конкурента за чіль-
ну позицію — екс-першу ракетку планети, серба Новака Джоковича — 6:3, 
6:4.

Шахи
 У поєдинку за звання чемпіона світу норвежець Магнус Карлсен та росіянин 
Сергій Карякін продовжують «клепати» нічиї. Від початку матчу за шахову «ко-
рону» чинний чемпіон та претендент зіграли вже сім «мирних» партій. Рахунок у 
матчі, де заплановано 12 класичних партій та «тай-брейк», — 3,5:3,5. ■

ХРОНІКА■

Григорій ХАТА

 Слідом за нашою чоловічою 
баскетбольною збірною на кон-
тинентальну першість 2017 року 
пробилася й жіноча команда. 
При цьому, на відміну від збір-
ної Євгена Мурзіна, котра свою 
путівку на Євробаскет отрима-
ла в останній момент, ставши од-
нією з чотирьох кращих «дру-
гих» команд кваліфікації, наші 
ж дівчата свою участь у конти-
нентальному форумі оформили 
достроково, хоча й наразі не ма-
ють статусу переможця групи, 
котрий, власне, й отримує пря-
му перепустку на ЧЄ. Утім за-
вдяки п’ятій поспіль перемозі в 
квартеті, котра минулих вихід-
них була здобута в протистоянні 
з німкенями в Одесі, «синьо-жов-
ті» вже за тур до фінішу відбору 
опинилися, як мінімум, у числі 
тих-таки «других» кращих збір-
них-«кваліфаєрів». 
 Відтак грати заключний поє-
динок кваліфікації проти чин-
них чемпіонок Європи та брон-
зових призерок Олімпіади-2016 
— збірної Сербії — українсь-
ким баскетболісткам можна без 
«задніх думок», повністю кон-
центруючись лише на грі.
 «Звісно, для нас важливо 
посісти в групі перше місце, про-
те значно важливіше, аби дівча-
та повірили, що вони можуть пе-

ремагати будь-яку збірну. Якщо 
це нам вдасться, тоді не буде від-
чуття приреченості на поразку й 
ми зможемо гідно зіграти на ЧЄ. 
Одного разу ми вже перемогли 
Сербію. Зможемо зіграти без по-

милок, й удруге матимемо на-
году здолати титулованих сер-
бок», — наголосив Володимир 
Холопов.
 Одеський поєдинок проти 
збірної Німеччини не був для 

його вихованок чимось надзви-
чайним, хоча старт поєдинку й 
пішов не за сценарієм господа-
рок.
 Утім після кількох замін у грі 
стався перелом. Кілька вдалих 

триочкових кидків — і далі, як 
відзначив наставник української 
команди, все пішло по «наката-
ному» сценарію. «Ми готували-
ся до гри проти зонного захисту. 
Були готові до подібного розвит-
ку подій», — зізнався очільник 
«синьо-жовтих». Одним із клю-
чів до німецького захисту стали 
саме кидки з-за «дуги». Найкра-
ще в цьому контексті попрацюва-
ла Катерина Дорогобузова, котра 
реалізувала три з семи спроб.
 Також дев’ять очок з-за 
«дуги» набрала й лідер нашої ко-
манди Аліна Ягупова, щоправда, 
для цього їй знадобилося дев’ять 
підходів. Іще десять очок вона за-
робила завдяки влучним кидкам 
із середньої відстані та вдалій ре-
алізації двох штрафних кидків.
 Примітно, що в цьому поє-
динку Ягупова не тягнула ковдру 
на себе. Високою результативніс-
тю відзначилися одразу четверо 
наших збірниць. «Приємно було 
бачити згуртовану команду. 26 
«асистів» говорять самі за себе», 
— відзначив Холопов. А от нату-
ралізована американка Де-Ан-
дра Мосс, котра в вересні отри-
мала українське громадянство, 
своєю грою не вразила. В її активі 
— лише три бали, котрі вона за-
робила завдяки влучному кидку 
здалеку. ■

ТАБЛО

 Континентальний ку-
бок. Третій раунд. Гру-
па D. «Донбас» (Україна) 
— «Анже» (Франція) — 2:3, 
«Оденсе» (Данія) — «Ноттін-
гем» (Англія) — 4:5, «Анже» 
— «Ноттінгем» — 3:4, «Оден-
се» — «Донбас» — 2:1, «Нот-
тінгем» — «Донбас» — 1:3, 
«Анже» — «Оденсе» — 2:3.
 Підсумкове становище: 
«Ноттінгем», «Оденсе» — 6, 
«Анже», «Донбас» — 3.
 Група Е. Підсумкове 
становище: «Ріттен Спорт» 
(Італія) — 9, «Бейбарис» (Ка-
захстан) — 6, «Шахтар» (Бі-
лорусь) — 3, «Тихи» (Польща) 
— 0.
 У Суперфіналі зіграють: 
«Ноттінгем», «Оденсе», «Ріт-
тен Спорт» та «Бейбарис».

■

Суперники не дозволили українському чемпіону продовжити боротьбу 
за КК-2016/2017.
Фото з сайта ХК «Донбас».

❙
❙
❙

ХОКЕЙ

«Золотий» досвід та гіркий присмак
«Донбас» втратив можливість вдруге виграти Континентальний кубок

■

БАСКЕТБОЛ

Переможні відчуття
Жіноча баскетбольна збірна достроково кваліфікувалася на чемпіонат Європи

■

Аліна Ягупова, як завжди, добре попрацювала на перемогу української збірної.
Фото з сайта ФБУ. 

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи-2017. Жін-
ки. Кваліфікація. Група D. Україна 
— Німеччина — 85:61 (19:18, 24:9, 
18:14, 24:20; Малашенко, Ягупова (по 
19) —  Брюнкхорст (17)). Сербія — 
Люксембург — 73:51.
 Турнірне становище: Україна — 
5 перемог/0 поразок, Сербія — 4/1, 
Німеччина — 1/4, Люксембург — 0/5.

     

■
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 На Привозі:
 — Купіть своїй дружині тро-
янди!
 — У мене немає дружини.
 — Тоді своїй нареченій!
 — У мене немає нареченої.
 — Купіть на радощах, що ви 
маєте таке спокійне життя.

* * *
 Пограбували банк, вкрали 
з сейфу перли. Поліція за від-
сутністю доказів заарештувала 
п’яного, який валявся біля банку. 
У вiддiлку його почали приводи-
ти до тями — занурювати в мис-
ку з водою, примовляючи:

 — Де перли?
 Після чергового занурення 
чоловiк кричить:
 — Якщо вам потрібнi перли, 
то знайдіть іншого водолаза, я 
тут нічого не бачу!

* * *
 Після побачення з чоловіком, 
який відбуває строк, дружина 
прийшла до начальника в’язниці 
й просить дати її чоловікові лег-
ку роботу.
 — У нас іще ніхто не надірвав-
ся, клеючи паперовi пакети.
 — Так, але він каже, що ще 
ночами якийсь тунель копає.

По горизонталі:
 1. Верхній жіночий одяг у му-
сульман у вигляді халата з довги-
ми рукавами та волосяною сіткою, 
що закриває обличчя. 5. Національ-
на узбецька страва.  9. Спеціаль-
на накладка на спину коня чи інших 
верхових тварин для зручності їзди. 
10. Італійський вулкан, який погу-
бив місто Помпеї. 11. Ім’я грузинсь-
кого футболіста, екс-гравця київсь-
кого «Динамо» та «Мілана», який 
у 2012 році став віце-прем’єром та 
міністром енергетики Грузії. 12. 
Давньогрецьке місто, батьківщина 
Архімеда. 14. Легендарний карпат-
ський розбійник, ватажок опришків. 
15. Жіночий одяг типу спідниці, що 
складався із двох полотнищ карта-
тої тканини, які замотувалися поверх 
сорочки. 18. Давня слов’янська наз-
ва Стамбула. 20. «О панно ..., панно 
...! Я сам. Вікно. Сніги. Сестру я Вашу 
так любив — дитинно, злотоцінно» 
(Павло Тичина). 23.  Творче псевдо 
попереднього укладача кросвордів в 
«Україні молодій». 24. Національна 
валюта Казахстану. 25. Лінива, нік-
чемна, не здатна ні на що людина, 
польська лайка. 26. М’яка і ніжна на 
дотик овеча чи кроляча вовна, назва 
якої походить від давньої назви сто-
лиці Туреччини. 
По вертикалі:
 1. Аксесуар, яким чоловіки під-
тримують штани, а жінки — під-

креслюють талію. 2. Райцентр на 
Львівщині. 3. Інертний газ, який ви-
користовують в освітленні реклам-
них вивісок. 4. Польський солдат. 6. 
«Дорога ложка до обіду, а поїв — 
можна і під ...» (народна приказка). 
7. Справжнє прізвище Папи Римсь-
кого Івана Павла ІІ. 8. Країна, на те-
риторії якої відбувалися головні події 
Євангелія. 13. Чернівецька область. 
14. Одиниця вимірювання сили зву-
ку. 16. Прізвище українських меце-
натів і збирачів старовини, чия ко-
лекція лягла в основу п’яти столич-
них музеїв. 17. Церковний багато-
голосий хоровий спів. 19. Хімічний 
елемент, названий на честь річки 
Рейн. 21. Остання літера грецького 
алфавіту. 22. П’ять горизонтальних 
ліній для записування нот.

Кросворд №141 
від 16 листопада
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Аліса КВАЧ

 Колишніх не буває. У цьому пе-
реконані папараці та оглядачі світ-
ських новин, які навіть після роз-
лучення пари та повторного одру-
ження (а часом і не одного) про-
довжують доскіпливо стежити за 
стосунками «ексів». А раптом зно-
ву «склеїться», як у Джонні Деппа 
та Ванесси Параді?
 Чергову порцію для пліток у 
подібному стилі підкинула відома 
актриса й співачка Дженніфер Ло-
пес. Виступаючи днями в Лас-Вегасі 
на церемонії вручення латиноаме-
риканської премії «Греммі», Джей 
Ло заспівала дуетом зі своїм колиш-
нім чоловіком Марком Ентоні (до 
речі, він отримав відзнаку в номіна-
ції «Персона року»), а по завершен-
ню пісні просто на сцені нагородила 
його пристрасним поцілунком.
 Найцікавіше, що все це відбу-
лося на очах у нинішньої дружини 
Марка, моделі Шеннон де Ліми. І, 
схоже, цей поцілунок остаточно 
розбив келих їхнього дворічного 
шлюбу з Шеннон, яка не пережи-

ла такого публічного при-
ниження й подала на роз-
лучення. Сам актор і спі-
вак вирішив усе перевести 
на жарт і опублікував в Ін-
стаграмі серію фото, де він 
цілується з різними особа-
ми, зокрема з чоловіками, 
підписавши це з натяком, 
що, якщо дивитися, хто з 
ким цілується, то з цими 
чоловіками в нього теж ро-
ман?
 Утiм усе може бути. Марк 
Ентоні з Дженніфер Лопес 
знайомий iз юності — Джей Ло 
виступала на підтанцьовках у 
свого майбутнього чоловіка. У 
2005 році вони одружилися, 
а пізніше в пари народилися 
син і донька. Але щось пішло 
не так, і в 2011-му вони пода-
ли на розлучення, хоча й зберег-
ли дружні стосунки.
 А от Шеннон тепер треба обира-
ти, що їй дорожче: чоловік чи рев-
нощі? І, судячи з розвитку сюжету, 
модель обрала друге. ■

ЩО ТО БУЛО?

Поцілунок на згадку
Дженніфер Лопес привселюдно поцілувала 
свого колишнього

■

Ната НЕТУДИХАТА

     Як відомо, в Німеччині давно придумали 
спосіб, як звільнитися від пластикового непо-
добства, яке у нас стало уже справжнім стихій-
ним лихом. Тут практично в кожному супер-
маркеті стоїть автомат, який за символіч-
ну плату приймає використані пластикові 
пляшки, які ідуть пізніше на переробку. 
Щоб пляшки не займали в автоматі ба-
гато місця, пластик одразу ж подрібню-
ють і зсипають у спеціальний контейнер.
 На цьому вирішив заробити один «винахід-
ливий» житель Кельну. Він прилаштував у пляш-
коприймач, встановлений у його магазині, маг-
нітний датчик, який відмикав систему подріб-
нення, і спеціальний тунель, яким пляшка випа-
дала зовні. А тоді взявся «здавати» одну й ту ж 
пляшку, методично забираючи монети, які випа-
дали з автомата. Пізніше поліція, яка запідозри-
ла неладне і встановила спостереження, підраху-

вала, що таку операцію він повторив більше 177 
тисяч разів, заробивши на цьому більше 44 тисяч 
євро.
 На суді «винахідник» пояснював, що зро-
бив це винятково із нудьги. Втім суд на такі по-
яснення не повівся і засудив чоловіка до 10 
місяців в’язниці за шахрайство. Буде час, щоб 
посидіти і поміркувати над новими винахода-
ми. ■

ОТАКОЇ!

44 тисячі 
євро з 
обманом
Винахідливий німець 
177 тисяч разів 
здав одну й ту ж 
пластикову пляшку

■

Шеннон де Ліма.❙

23 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденно-
схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -2...-4, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -1...+1, удень +9...+11. Яремче: вночi 
- 1...+1, удень +9...+11. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень 
+9...+11. Рахiв: уночi -1...+1, удень +8...+10.

21 листопада висота снігового покриву становила: 
Славське — немає, Плай — 20 см, Мiжгiр’я — немає, 
Рахiв — немає, Івано-Франкiвськ — 5 см, Яремче — 1 
см, Пожежевська — 3 см.
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