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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,81 грн. 

1 € = 31,60 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Накопич 
собі пенсію

Про заслужений 

відпочинок молодь 

має дбати вже 

сьогодні
cтор. 6 »

Розведи 
козу

Інтерес до 

козівництва зростає 

на професійному 

рівні
стор. 7 »

Червоний 
півень клюнув 

Білокам’яну 
Сильні пожежі на ринках 

Москви та Ростова-

на-Дону
стор. 5 »

Перший хлопець 
на селі?
Чого чекати від місцевих виборів, призначених на кінець жовтня, 
та в чому полягає проблема з об’єднаними територіальними громадами
стор. 4 »

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

В ДІЇ!.
.

Малюнок  ❙
Володимира  ❙
СОЛОНЬКА. ❙
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«Малоросійство — це не політика і навіть не тактика, лише завжди 
апріорна і тотальна капітуляція. Капітуляція ще перед боєм».

Євген Маланюк
(1897-1968) український письменник, 

сотник Армії УНР

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Штаб АТО офіцій-
но спростував пошире-
ну раніше інформацію, 
ніби українські війсь-
кові взяли під контроль 
злітно-посадкову смугу 
Донецького аеропорту. 
Зокрема, речник шта-
бу АТО Анатолій Стель-
мах заперечив будь-які 
наступальні дії ЗСУ на 
східному фронті. «Ми 
не володіємо такою ін-
формацією. Ми не веде-
мо наступальні дії, ми 
утримуємо лінію розме-
жування, визначену за 
мирними угодами. Нія-
кого просування вперед 
у нас немає», — сказав 
пан Стельмах у комен-
тарі журналістам.
 Зауважимо, що в ре-
портажах вітчизняних 
ЗМІ йшлося про вогне-
вий контроль ЗСУ над 
злітно-посадковою сму-
гою, тож відповідь шта-
бу АТО можна розціню-
вати по-різному. Зокре-
ма, саме українські вій-
ськові повідомили на 
камеру ТСН, що вони взя-

ли під повний контроль 
не лише смугу, а й околи-
ці Донецького аеропорту. 
Як доказ вони продемонс-
трували український пра-
пор за кілька сотень мет-
рів від терміналу.
 «Під нашим контро-
лем злітна смуга, руїни 
ДАП, тобто окраїна міс-
та Донецьк», — розповів 
один iз військових. Інші 
ж захисники України 
додали, що добре вивчи-
ли карту околиць Куй-
бишевського району До-
нецька, бо це буде в нагоді 
під час наступу і звільнен-
ня міста шахтарів від оку-
пантів. У тому, що такий 
наказ про наступ буде, 
ніхто з вояків не сумні-

вається. «Українська 
мова на цьому боці лунає 
всюди — в командах, на-
казах і говірці. І це дуже 
дратує бойовиків, що сто-
ять за якихось кілька со-
тень метрів», — додає ін-
ший вояк.
  Загалом минулої не-
ділі бойовики збільшили 
кількість обстрілів: 26 
разів відкривали вогонь 
по позиціях ЗСУ (пере-
важно з гранатометів і 
кулеметів), втрат серед 
українських військових 
немає. Тоді як захисни-
ки України 19 разів від-
кривали вогонь у від-
повідь, змушуючи сепа-
ратистів дотримуватися 
режиму тиші. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

«Мультик» 
триває?
Мер Миколаєва Олександр 
Сенкевич назвав свою 
відставку політичним 
зґвалтуванням
Ірина КИРПА

 На позачерговій сесії Миколаївської міськ-
ради наприкінці минулого тижня депутати 
визнали роботу міського голови незадовіль-
ною та достроково припинили його повнова-
ження. Посадовець, за чию відставку одно-
голосно проголосувала більшість депутатів 
міськради, пов’язує «імпічмент» із бажанням 
кримінальних авторитетів узяти реванш за ве-
ресневу хвилю арештів. 
 На підтримку Олександра Сенкевича у 
вихідні вийшли на центральну площу міста 
близько 2 тисяч людей, за інформацією пра-
воохоронців. Прибічники тримали плакати: 
«Депутати, ви не діти: викиньте «Мультика» 
з голови», а також «ГКПЧ не пройде!».
 Серед політичних сил, які висловилися за 
мера Олександра Сенкевича, є багато депу-
татів від «Самопомочі», зокрема, Роман Се-
менуха, нардеп від Блоку Петра Порошенка 
Олександр Жолобецький, екс-віце-«губер-
натор» Олександр Болтянський, екс-депутат 
міськ ради Олександр Курченко та депутат 
Миколаївської облради Максим Невінчаний.
 — Я думаю, буде логічно, якщо депутати 
Миколаївської облради також скличуть поза-
чергову сесію та висловлять недовіру голові 
Миколаївської обласної адміністрації Олексію 
Савченку, — заявив Роман Семенуха. — Пря-
мим замовником імпічменту меру Миколає-
ва є адміністрація Президента України, а міс-
цевий «губернатор» здійснив роль виконавця 
цього сценарію.
 За словами Романа Семенухи, нинішня 
влада не хоче ніяких перевиборів. Їм потріб-
но встановити свій контроль над містом, щоб 
у подальшому керувати Миколаєвом через 
обраного депутатами виконуючого обов’язки 
мера.
 Тим часом Олександр Сенкевич уже підго-
тував позовну заяву до суду, а також звернен-
ня до депутатів Верховної Ради з проханням 
провести у Миколаєві одночасні перевибори 
міського голови та міської ради.
 «Я готовий iти на вибори й чесно довести, 
що заслужено займаю місце мера Миколаєва, 
— сказав Олександр Сенкевич під час народ-
ного віче у центрі міста. — Моя відставка ста-
ла справжнім політичним зґвалтуванням міс-
цевого самоврядування у місті Миколаїв. Де-
путати ухвалювали незаконне рішення про 
мою відставку під диктовку своїх політич-
них керівників, а також тих кримінальних 
авторитетів, які були заарештовані у вересні 
нинішнього року».
 На посаді Сенкевич протримався менше 
двох років, але встиг запам’ятатися городя-
нам невиконаною обіцянкою відремонтува-
ти ліфт, яку він дав явно нетверезим. А також 
щонайменше одним скандалом, який відбувся 
просто під кабінетом градоначальника. Нага-
даємо, Олександр Сенкевич викликав два на-
ряди поліції та наказав iз ганьбою вигнати з 
будівлі міськвиконкому багатодітну матір iз 
п’ятьма дітьми, яка прийшла до керівника 
міста разом з усією родиною просити про допо-
могу. 35-річна жінка благала вирішити квар-
тирне питання, адже це було цілком у компе-
тенції міського голови. А Сенкевич викликав 
поліцію... 
 Під час вересневої хвилі арештів, коли се-
ред 140 чиновників-корупціонерів було затри-
мано i сумно відомого кримінального автори-
тета Михайла Титова (прізвисько «Мультик»), 
Сенкевич відхрещувався від знайом ства з ним 
i заявив, що ніякого «Мультика» в очі не ба-
чив. Пізніше місцеві ЗМІ оприлюднили про-
тилежну інформацію, яка знайшла своє під-
твердження. ■

■

Марина ПОЛІЩУК

 Київська міська рада підтри-
мала проект рішення «Про подо-
лання наслідків радянської окупа-
ції в мовній царині» та постановила 
друкувати меню в ресторанах де-
ржавною мовою. Таке рішення під-
тримали 80 депутатів Київради. 

 Цей документ пропонує вста-
новити, що в Києві мовою робо-
ти, діловодства і документації ор-
ганів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організа-
цій комунальної форми власності 
є державна мова — українська. 
Також прописано, що всі реклам-
ні оголошення, вивіски, плакати, 

афіші, повідомлення та інші фор-
ми аудіо- та візуальної реклам-
ної продукції мають бути написані 
українською або іншою мовою з 
обов’язковим зазначенням їх пе-
рекладу чи транслітерації.
 Також більш детально випи-
сано пункт про використання ук-
раїнської мови в місцях громад-

ського обслуговування. Передба-
чається, що при реалізації товарів 
і наданні послуг nершочергово ви-
користовується державна мова.
 «Ми залишили пункт, який пе-
редбачає, що у всіх закладах гро-
мадського харчування обов’язкова 
наявність меню державною мо-
вою. При обслуговувані відвідува-
чів персонал зобов’язується про-
понувати меню українською і лише 
на вимогу відвідувача надавати 
меню будь-якою іншою мовою за 
наявності», — зазначив депутат 
Київради Юрій Сиротюк.
 Проте це правило не поши-
рюється на дипломатичні устано-
ви та офіційні представництва між-
народних організацій, які розташо-
вані в Києві. ■

Тетяна САЩУК

 Ще з минулого року, коли старту-
вала судова реформа, постало питан-
ня створення Вищого антикорупцій-
ного суду — суду першої інстанції, де б 
розглядали окрему категорію справ. За 
попередніми планами і міжнародними 
зобов’язаннями, його б мали створити 
в Україні щонайпізніше ще влітку цьо-
го року. Для початку функціонування 
Вищого антикорупційного суду потріб-
не прийняття ще одного закону. Чому і 
хто зволікає, кому це вигідно? У бліц-
інтерв’ю «Україні молодій» на ці пи-
тання відповідає екс-заступник Генп-
рокурора Віталій Касько.
 ■ Віталію, до чого може призвес-
ти заміщення Антикорупційного суду 
Антикорупційною палатою, створення 
якої лобіює Президент Порошенко? 

 — Важлива не назва, а зміст. Як на 
мене, якою би назвою не позначала-
ся ця інституція, її створення не вирі-
шить проблеми відсутності в Україні 
справедливого суду. За браком полі-
тичної волі склад цього органу буде 
сформовано з підконтрольних суддів, 
унаслідок чого такий «суд» чи «пала-
та» будуть позбавлені своєї найваж-
ливішої риси – незалежності. 
 ■ Можливо, громадським активіс-
там та міжнародним партнерам Ук-
раїни все ж вдасться «дотиснути» 
владу — і створять Антикорупційний 
суд?
 — Знову ж таки, а що це змінить? 
Уявімо собі, «дотиснули», створи-
ли. Ви вірите в те, що такий суд буде 
вершити в Україні правосуддя, яким 
воно мало би бути? Я слабо в це вірю. 
І питання не лише в тому, яким чином 

він буде сформований. Приклад фор-
мування «оновленого» Верховного 
Суду добре відомий. Питання в тому, 
що існуюча система влади не дозво-
лить цьому суду діяти незалежно і не-
упереджено. І ми отримаємо ще одну 
судову інституцію, яка не викликати-
ме довіри в суспільстві. Без зміни су-
дової системи в цілому справедливого 
суду в Україні не буде. Переконаний, 
що не можна створити чистий потічок 
у болоті.
 ■ Аморфність судової реформи — 
це опір системи чи свідоме зволікан-
ня керівництва держави?
 — Нинішня політична еліта про-
тягом 25 років звикла «керувати» су-
дом. Їй навіть у страшному суді не 
може наснитися ситуація, коли суд 
починає діяти незалежно і ухвалює 
рішення, керуючись духом закону. 
Їй потрібні перелякані, залежні суд-
ді, які кожного разу по зміні влади по-
чинають шукати «політичний дах». 
А для громадян і бізнесу все це завер-
шується дуже прикро – люди прос-
то не можуть знайти справедливості 
в суді, не розглядають його як арбіт-
ра у спорах поміж собою, не вірять у 
можливість захистити свою власність 
у судовому порядку і так далі. Тому, 
на мою думку, це і опір самої судової 
системи, і небажання влади її зміню-
вати, адже ці гравці на сьогодні гра-
ють за одну команду, тоді як з друго-
го боку – ми з вами, звичайні грома-
дяни, яких така судова система за ра-
хунок наших iз вами податків явно не 
влаштовує. ■

СТОЛИЦЯ

Українська — це смачно
Депутати Київради узаконили користування 
державною мовою у сфері обслуговування

■

НА ФРОНТІ

Наш стяг на околицях Донецька
Українські військові заявляють про вогневий контроль 
над злітно-посадковою смугою Донецького аеропорту, 
штаб АТО заперечує

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Російські окупаційні війська комплек-
туються особами з кримінальним минулим 
на окупованій території Донбасу, внаслідок 
чого почастішали злочини проти мирного 
населення та всередині бандформувань. Це 
засвідчують дані Головного управління роз-
відки Міноборони України.
 «У неділю, 8 жовтня, командир одного 
з підрозділів так званої 5-ї окремої мотост-
рілецької бригади в Макіївці застосував вог-
непальну зброю і важко поранив підлеглого 
«за неповагу до кадрового російського офі-
цера», — повідомив речник Міноборони з 
питань АТО Андрій Лисенко. Крім цього, за 
його словами, російські найманці зі складу 
так званого 9-го окремого штурмового мо-
тострілецького полку морської піхоти в Но-
воазовську, погрожуючи зброєю мешкан-
цям населеного пункту Саханка, насильно 
заселяються в їхнi житлові приміщення, ко-
ристуються їхнiми речами та майном.

■

ЗАКОН І ПРАВО

«Політичній еліті потрібні 
залежні судді»
Екс-заступник Генпрокурора Віталій 
Касько називає, кому невигідне 
створення ефективної 
судової системи

■

Віталій Касько.❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО 

 На Фастівщині в Київській облас-
ті поліція сектору ювенальної превенції 
спільно з працівниками місцевої служби 
у справах дітей i сім’ї районної державної 
адміністрації, районного центру соціаль-
них служб для сім’ї й дітей укотре прове-
ли рейд «Сім’я». Метою таких заходів є 
поліпшення соціального захисту дітей, а 
також запобігання дитячій безпритуль-
ності та бездоглядності. 
 Так, на території Веприцької сільсь-
кої ради учасники рейду перевірили умо-

ви проживання родин із дітьми, склали 
відповідні акти проведення оцінки рівня 
безпеки дітей. Відвідали вони й місцевий 
дитячий навчальний заклад «Зірочка», 
де розповіли вихованцям про правила по-
ведінки в громадських місцях. На лекції 
«Моя сім’я» говорили, як правильно по-
водитися в колі родини, про розуміння, 
повагу до батьків, до членів своєї сім’ї.
 Ніхто, мабуть, не сперечатиметься, що 
підлітковий вік «чад» — найважчий пе-
ріод для батьків. Яскравим підтверджен-
ням цього є стрес, який два дні поспіль до-
велося пережити батькам 13-річної Жан-

ни Савельєвої та її подруги-однокласни-
ці Альбіни Черікової, які «загубилися». 
Першу відшукав працівник чергової час-
тини Головного управління поліції Київ-
щини у столиці, коли повертався з добово-
го чергування, другу поліцейські знайшли 
у Броварах. «Подорожувальниці», як вия-
вилося, ночували у свого товариша, а його 
батькам пояснили, що «загубили» ключі 
від квартири.
 Із неповнолітніми дітьми працівники 
ювенальної превенції провели профілак-
тичну бесіду щодо їхньої неправомірної 
поведінки. Дісталося на горіхи й батькам 
школярок — щодо них поліцейські скла-
ли адміністративні протоколи за ст. 184 
(«Невиконання батьками або особами, що 
їх замінюють, обов’язків щодо виховання 
дітей») Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення. Стаття передбачає 
попередження або накладення штрафу від 
одного до трьох неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. ■

Ірина КИРПА

 Монументи вождів пролетаріату Леніна 
і Калініна, які насправді насаджували біль-
шовицьку ідеологію і не гребували при цьо-
му нищити своїми наказами людей, на Оде-
щині знесли, незважаючи на те, що раніше 
з бюджету області виділили понад 50 тисяч 
гривень на їх реставрацію. Зараз поліція 
спільно зі слідчими ГПУ з’ясовують, чому 
ці гроші пішли на відновлення, а не на за-
планований демонтаж ідолів вождів тоталі-
тарного минулого.
 ...Скромне село Кубей Білгородського 
району Одеської області «прогриміло» на 
всю Україну після того, як ним зацікави-
лися фахівці відразу трьох правоохорон-
них структур: ГУ Нацполіції, СБУ та Ген-
прокуратури.
 Причиною для занепокоєння столич-
них юристів став лист з Українського ін-
ституту національної пам’яті. У ньому 
йдеться про те, що дії голови сільради 
села Кубей підпадають під статтю 436 

КК України. Керівник науково-дослід-
ного інституту просить ГПУ перевірити 
роботу Петра Кісси та порушити проти 
нього кримінальне провадження за фак-
том виготовлення, поширення і публіч-
ного використання комуністичної сим-
воліки. 
 Звернутися до правоохоронців істо-
рики вирішили через півроку після того, 
як особисто спілкувалися з керівником 
села Кубей та пропонували йому доб-
ровільно розлучитися з бовдурами мину-
лого століття. У відповідь на ці прохання 
Петро Кісса сказав, що грошей на демон-
таж у скарбниці села немає. Утім через 
три місяці з’ясувалося, що голова сільра-
ди просто збрехав!
 Спочатку майже дві тисячі доларів 
пішло на косметичний ремонт вождів 
часів СРСР, а не на їх знесення. Така не-
щирість обурила місцевих активістів 
патріотичної організації «Правий сек-
тор», які власноруч вирішили частково 
демонтувати пам’ятник Леніну. Тільки 

після цього Петро Кісса змушений був 
виконати закон. 
 — У Білгородському районі ми на-
рахували більше десяти пам’ятників 
часів СРСР, які не просто не зносять, 
а ще й виділяють гроші на їх рестав-
рацію, — обурюється активіст Сергій 
Стерненко. — Неприпустимо, щоб у не-
залежній Україні намагалися зберегти 
пам’ять про тих, хто був відвертим во-
рогом країни.
 Тепер уже скандально відомий очіль-
ник сільради Петро Кісса виправдовуєть-
ся і каже: мовляв, просто хотів зберегти 
пам’ятники Леніну та Калініну як оригі-
нальні музейні експонати. «Якщо вони 
такі погані люди, то нехай усі знають, як 
вони виглядали, — пояснив він свою так-
тику поведінки. — У музеях різних країн 
світу зберігають пам’ятники із зображен-
ням тиранів і ніхто нікого за це не пере-
слідує».
 Нагадаємо, що на території України 
Закон про декомунізацію набрав чинностi 
20 травня 2015 року, вiдтодi було демон-
товано понад чотири тисячі пам’ятників 
Леніну, а також близько двох тисяч ін-
ших монументів часів СРСР.
 На початок нинішньої осені у містах 
на території України неначе демонтува-
ли всі пам’ятники Леніну, які перебува-
ли на балансі. Однак у сільській місце-
вості, а також на території деяких під-
приємств залишилися ідоли, які не зна-
чаться в реєстрах. ■

ТАРИФИ

Грабіжники 
на дорогах
У Херсоні депутати 
міськради підняли 
ціну за проїзд у 
«маршрутках» до п’яти 
гривень
Ірина КИРПА 

 Виконавчий комітет Херсонсь-
кої міськради підтримав проект рі-
шення про підвищення вартості 
проїзду для мешканців міста, який 
ще півроку тому був скасований рі-
шенням місцевого суду. Вже у жов-
тні, до речі, такий самий вердикт 
виніс і Одеський апеляційний ад-
міністративний суд. Однак рішен-
ня суддів та масові акції протесту, 
які колотили Херсон ще на початку 
року, не змогли зупинити непомір-
ну жадібність підприємців, що ку-
рирують транспортний бізнес у про-
вінційному Херсоні.
 Мало того! Містянам пригрози-
ли, що ціну на проїзд у приватних 
«маршрутках» дуже скоро підви-
щать до семи гривень, і це виклика-
ло черговий сплеск народного обу-
рення. Адже такі розцінки для про-
вінційного міста рівносильні узако-
неному пограбуванню.
 — Вартість проїзду в п’ять гри-
вень — тимчасовий захід, який дія-
тиме лише до 1 квітня 2018 року, — 
розповіла начальник управління 
транспортної та дорожньої інфра-
структури Марина Віркун. — Вихо-
дячи з пропозицій маршрутних пе-
ревізників, винесено проект рішен-
ня про підвищення вартості проїзду 
до 7 гривень. Мотивується це необ-
хідністю оновити рухомий склад.
 Як розповів депутат міськра-
ди Віталій Богданов, за це фаталь-
не для більшості мешканців Херсо-
на рішення члени виконкому місце-
вої міськради проголосували май-
же одноголосно. Однак висновок 
про підвищення вартості проїзду в 
«маршрутках» ще не підписав мер 
міста Олександр Миколаєнко.
 — Суд підтвердив, що Мико-
лаєнко та міський виконком діяли з 
грубими порушеннями закону і що 
підвищення дійсно було незакон-
ним, — заявив депутат Херсонської 
міськради Дмитро Ільченко. — Але 
цинізм мера Херсона не знає меж, 
він зібрав виконком ще до того, як 
суд виніс своє рішення, та знову під-
твердив свою готовність підвищити 
тариф на проїзд у «маршрутках» до 
п’яти гривень.
 Нагадаємо, ще в лютому 2017 
року владі Херсона вдалося на два 
дні підняти плату на проїзд у місь-
ких «маршрутках» до п’яти гри-
вень. Це стало причиною своєрід-
ного страйку, який мешканці міс-
та оголосили водіям «маршру-
ток». Люди через соціальні мережі 
об’єднувалися у невеликі групи і за-
мовляли таксі, бо в складчину вихо-
дило їхати дешевше, аніж добира-
тися до місця призначення на місь-
кому транспорті.
 Зараз ситуація знов повторюєть-
ся. Мешканці міста знов збирають-
ся протестувати проти нахабної 
поведінки власників приватних 
«маршруток». Однак ще два тиж-
ні, до початку позачергової сесії 
Херсонської міськради, люди бу-
дуть змушені або платити по 5 гри-
вень «з носа» за проїзд, або ходити 
по місту пішки. Адже ніяких поб-
лажок ані для дітей, ані для бага-
тодітних сімей водії міських «мар-
шруток» робити не збираються. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Із топ-п’ятірки найкращих 
учителів країни за версією 
престижного конкурсу Global 
Teacher Prize Ukraine, ук-
раїнської версії світової премії 
Global Teacher Prize, що попу-
ляризує престиж учительсь-
кої професії і яку прийнято 
називати Нобелівською пре-
мією для вчителів, визначено 
лідера. Переможцем став 71-
річний Паул Пшенічка, учи-
тель фізики та астрономії з 
Чернівців, який має 47-річ-
ний стаж.
 Разом із званням кращо-
го педагога-новатора Украї-
ни переможець отримає приз 
розміром 100 тисяч гривень i 
поїздку на Global Education 
and Skills Forum 2018 в Дубаї, 
де боротиметься за міжна-
родну премію Global Teacher 
Prize, її грошова винагорода 
— 1 млн. доларів. Заснував 
премію три роки тому арабсь-
кий мільярдер Санні Варкі. 
 Паул Пшенічка має непе-
ресічний розум, гарне почут-
тя гумору і відомий тим, що 
ще у 1991 році створив для 
обдарованих учнів наукове 
товариство «Квазар», яке по-
пуляризує командну роботу, 
вільну від класів, оцінок та 
іспитів. 55 талановитих шко-
лярів «Квазара» показали 
свої знання у 115 конферен-
ціях, турнірах, олімпіадах 

та конкурсах, реалізувавши 
більше 150 дослідницьких 
проектів. 100 тисяч преміаль-
них гривень учитель витра-
тить саме на «Квазар».
 Свою професію Паул на-
зиває благородною і вважає, 
що саме за нею майбутнє. Він 

каже, що знайшов у своїх уч-
нях вдячну аудиторію, яка 
його надихає і з якою вони ра-
зом розвиваються. 
 До топ-п’ятірки кращих 
учителів України за цим 
рейтингом , окрім Паула 
Пшенічки, увійшли киянка 

Наталя Гладких, дефектолог, 
яка займаєтьсяся соціально-
психологічною реабілітацією 
дітей із вадами зору в київсь-
кій спеціалізованій школі 
«Надія»; Вікторія Биркович, 
учителька початкових класів 
з Ужгородського економічно-
го ліцею, де впроваджує ін-
тегрований курс «Культура 
добросусідства»; Владислав 
Качур, учитель англійської 
мови з Вінниці, який розро-
бив електронні посібники з 
країнознавства за новою нав-
чальною програмою та вико-
ристовує на своїх уроках еле-
менти гейміфікації, і Тетяна 
Веркалець, учителька історії 
з села Розношинці Полтавсь-
кої області, котра перетво-
рила кабінет історії на твор-
чу лабораторію, впрова джує 
методику викладання історії 
Голокосту, заснувала клуб 
«Дебати», який допомагає 
учням навчитися відстоюва-
ти власну думку та поважати 
чужу.
 За словами Зої Литвин, 
організатора та голови журі 
Global Teacher Prize Ukraine, 
метою конкурсу було зробити 
професію українського вчи-
теля найпрестижнішою і по-
казати суспільству, що в на-
шій освіті є новатори, є вчи-
телі нової української шко-
ли, якими варто пишатися і 
на яких варто рівнятися ін-
шим учителям. ■

ОВВА!

На рейді
За дитячий непослух відповідають і батьки

■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Ідоли живуть у селі
На Одещині зі скандалом демонтували 
пам’ятники Леніну та Калініну

■

НАШІ

Зірки успіху
Накращим учителем України став 
Паул Пшенічка з Чернівців

■

71-річний Паул Пшенічка, учитель фізики та астрономії 
з Чернівців, має 47-річний стаж.

❙
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«Пам’ять звичайного виборця — пам’ять метелика: якщо нічого не змінювати, 
ми будемо кожні чотири роки наступати на ті самі граблі».

Вахтанг Кіпіані
журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Під час розгляду законопроек-
тів по Донбасу в парламенті було 
гаряче. Приміщення було задим-
лено від запаленої шашки. Трибу-
на — заблокована фракцією «Са-
мопоміч», яка донедавна займала 
протилежну позицію...
 Перший із законопроектів 
— про реінтеграцію Донбасу 
і визнання Росії агресором — 
підтримали тільки після вилу-
чення з нього за наполяганням 
РПЛ згадки про Мінські угоди. 
 «Підписавши Мінські домо-
вленості, Президент Порошен-
ко перевищив повноваження, 

надані йому Конституцією. Ці 
документи не відповідають ні 
Основному Закону України, ні 
національним інтересам. Фрак-
ція Радикальної партії ніколи 
не підтримувала жодний доку-
мент, який розглядався у парла-
ментi, щодо легалізації Мінсь-
ких домовленостей. А коли під 
тиском Президента 31 серп-
ня 2015-го були прийняті змі-
ни до Конституції про надання 
Донбасу «особливого статусу», 
наша команда єдина вийшла з 
коаліції на знак протесту проти 
них», — заявив Ляшко.
 Народний депутат переко-
наний, що під зовнішнім тис-

ком не може змінюватись Конс-
титуція, територіальний устрій 
чи політичний лад в Україні.
 «Мінські домовленості — це 
консервація російської агресії, 
визнання переваги Путіна та 
нав’язування українцям, як їм 
жити. Винятково український 
народ має вирішувати долю Ук-

раїни, її територіальний устрій 
та майбутнє. Ми дякуємо на-
шим союзникам за їхню солі-
дарність та підтримку в нашій 
боротьбі. Проте ми не втручає-
мось у внутрішні справи нім-
ців, французів чи американців. 
Хай і вони нам не розказують, 
як жити. Українці здатні самі 

вирішувати свою долю!» — під-
креслив лідер РПЛ.
 За визнання російської аг-
ресії Радикальна партія проголо-
сувала, а ось Опоблок і «Батьків-
щина» Юлії Тимошенко — ні.
 Водночас, фракція РПЛ не 
підтримала другий законопро-
ект щодо Донбасу, який продов-
жував «особливий статус» цих 
територій. Олег Ляшко наголо-
сив, що його фракція послідов-
но виступала проти легалізації 
терористів та російської окупа-
ції, на відміну від колег.
 «За результатами голосуван-
ня 17 березня 2015 року за нову 
редакцію закону про «особливий 
статус» Донбасу його підтримала 
більшість iз тих, хто напередодні 
блокував трибуну. Чому ви тоді 
голосувати за те, щоб терористів 
обирали до місцевої влади та ле-
галізували їх? Цим голосуван-
ням ви узаконили Мінські домо-
вленості, а сьогодні виступаєте 
проти них. Це лицемірство! Ми 
завжди були проти легалізації 
сепаратистів і російської окупа-
ції на Донбасі», — звернувся до 
парламентаріїв Ляшко. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Процес підготовки до цьогорічних місце-
вих виборів стартував 9 вересня — біль-
ше, ніж за півтора місяця до очікуваної 
події. А остання матиме місце 29 жовт-
ня — саме тоді в Україні відбудуться ви-
бори до 202 об’єднаних територіальних 
громад.

Трохи цифр та дат
 Як повідомляється, на підготовку 
та проведення виборів у громадах ЦВК 
затвердила 55 мільйонів 138 тисяч 900 
гривень, а також — 241 тисячу 100 гри-
вень на виготовлення списків виборців 
та іменних запрошень.
 Згідно із календарем виборів, до 16 
вересня районні виборчі комісії мали ут-
ворити сільські, селищні, міські вибор-
чі комісії та сформувати їх склад, а до 
20 вересня територіальні виборчі комісії 
повинні були створити округи для про-
ведення виборів.
 Від 25 вересня стартував процес ви-
сування кандидатів у депутати та на по-
саду сільського, селищного, міського 
голови, а до 4 жовтня тривало подання 
до ТВК документів для реєстрації кан-
дидатів. До 11 жовтня включно тери-
торіальні комісії повинні затвердити 
текст виборчого бюлетеня.
 Загалом у виборах в 202 ОТГ 29 жов-
тня участь зможуть взяти 1 мільйон 360 
тисяч осіб, тобто 4% усіх виборців Ук-
раїни. Такою є статистика, котра, однак, 
не говорить про головне: чи є в україн-
ців привід для втіхи та морального задо-
волення від того, що децентралізація у 
країні почалася та продовжує реалізову-
ватися? Спробуємо розібратися деталь-
ніше.

Що передбачалося реформою
 Ще будучи в статусі Голови Верхов-
ної Ради та очільника Конституційної 
комісії, Володимир Гройсман поясню-
вав у 2015 році: нові принципи самов-
рядування працюватимуть на трьох рів-
нях. Перший рівень самоврядування — 
це громади (одне або кілька поселень), 
середній — повіт (кілька громад) і ви-
щий — регіони (області та Крим).
 Головна новація реформи полягає в 
тому, що скасовується районний поділ 
України, бо замість кількох десятків 
районів в області передбачається ство-
рення 4-6 повітів. При цьому межі об-
ластей, які пропонують називати регіо-
нами, змінювати не планують.
 Повіти формуватимуть за критерієм 
кількості населення і компактності, тож 
у кожному може бути від 150 до 400 ти-
сяч населення. Загалом уся Україна 
може бути поділена на приблизно 120-

130 повітів. У повіті функціонуватимуть 
органи і місцевого самоврядування, і 
дер жавної виконавчої влади на кшталт 
нинішніх державних адміністрацій.
 Нижча від повіту адміністратив-
на одиниця — громада — становить со-
бою об’єднання низки сіл, селищ або 
міст. Саме на рівень громади, яка мати-
ме свої органи самоврядування, переда-
дуть значну функцію колишніх район-
них центрів із надання послуг населен-
ню. Концепція полягає в об’єднанні сіл у 
великi громади, щоб передати таким ут-
воренням широку фінансову та управ-
лінську автономію.
 Максимальний розмір об’єднаної 
громади не обумовлений, тільки вка-
зані критерії логістичної зручності та 
доступності комунікацій. Населення 
громади обиратиме собі голову та раду. 
 Окрім того, у кожному селі грома-
ди з населенням понад 50 людей обира-
тимуться нові для України посадовці 
— «старости» — представники влади у 
селі. Староста матиме печатку й частко-
во виконуватиме функції, які зараз ви-
конує сільрада, зокрема видачу окремих 
довідок.
 Це — якщо переповісти суть нововве-
день буквально в кількох абзацах.

Що не узгоджено з Конституцією
 Проте є одне велике «але». Законот-
ворці «відв’язали» подібну децентралі-
зацію від змін до Конституції. Тобто в 
ідеалі ці два процеси мали б іти пара-
лельно, але на практиці створення ОТГ 
обігнало перекроювання Основного за-
кону.
 Дехто з експертів, утім, воліє гово-
рити про наступне: «Об’єднання населе-
них пунктів у громади насправді не зале-
жить від конституційної реформи, адже 
цю процедуру вже прописали у спеціаль-
ному законі про добровільне об’єднання 
територіальних громад, який прийня-
ли ще в лютому 2015 року. Навіть якщо 
конституційну реформу з різних причин 
не ухвалять, то процес створення громад 
триватиме й на місцевих виборах. В ок-
ремих регіонах вже обирають нові ради 
громад під нові повноваження».

 Однак наведена цитата є повним нон-
сенсом. Не може бути і не є виправдан-
ням нинішньої ситуації заява про те, що 
«в окремих регіонах» формування ОТГ 
та обрання «нових рад під нові повно-
важення» вже запущено. Жоден закон 
і жоден процес не може обходити Конс-
титуцію, як би цього не хотілося рефор-
маторам та який би запит на це не існу-
вав у суспільстві.
 Тож недарма на істотні недоліки За-
кону «Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад» вказувало Головне 
наукове-експертне управління Верхов-
ної Ради (те саме, котре нещодавно виз-
нало, що кожен другий закон, ухвале-
ний у стінах парламенту, є неякісним).
 Правники Верховної Ради звертали 
увагу народних депутатів на те, що за-
пропонована можливість об’єднання у 
територіальні громади не тільки сіл, а 
й селищ та міст, не узгоджується з час-
тиною першою статті 140 Конституції 
України, згідно з якою територіальною 
громадою може бути лише «добровіль-
не об’єднання у сільську громаду жи-
телів кількох сіл», котре повинно мати 
статус адміністративно-територіальної 
одиниці.
 Уся сіль тут у тому, аби структура те-
риторіальних громад відповідала сис-
темі адміністративно-територіально-
го устрою, а не навпаки. Виправленням 
ситуації могло б бути ухвалення закону 
про адміністративно-територіальний уст-
рій, що так і не зроблено дотепер від 1996 
року. Подібний закон не ухвалено, як і не 
внесено зміни до Конституції.
 Окрема новела — це існування поряд 
із новими виборними органами «старих» 
районних адміністрацій, які можуть 
входити в клінч зі «свіжествореними» 
громадами. Боротьба за повноваження 
обіцяє розгорнутися не на жарт, і зако-
нодавець жодним чином не подбав про 
те, аби нівелювати таку можливість.
 Вагома небезпека полягає також у 
тому, що на громаду (а точніше, на її 
сільськогосподарські угіддя чи інше 
майно) може накласти лапу той чи ін-
ший впливовий латифундист, сільсько-
господарський магнат iз депутатським 

мандатом у кишені або з причетністю до 
виконавчої влади.
 Сприяючи в організації громад, 
подібний контингент дбає винятково 
про розширення власного впливу. Вже 
маючи контроль над райрадами чи рай-
держадміністрацією, певні політики 
або політичні сили набувають ще й ва-
жіль впливу у вигляді об’єднаної тери-
торіальної громади.
 Проте це, звичайно, не означає, що 
децентралізація в країні не потрібна. 
На неї є дуже значний попит, але реалі-
зуватися ця ініціатива має за дещо ін-
шим сценарієм. Зумовленим, зокрема, 
правовим полем та Конституцією краї-
ни. Інакше Україна рухатиметься в бік 
не стільки децентралізації, скільки фео-
далізації. Коли той чи інший сюзерен от-
римує у тривале користування набір ва-
салів разом із земельними ділянками та 
сільськогосподарським виробництвом.

На низькому старті
 А тим часом дві політичні сили про-
являють до цьогорічних місцевих ви-
борів значний інтерес. Лідерами серед 
політичних партій за кількістю пода-
них кандидатур до складу територіаль-
них виборчих комісій стали партії «Блок 
Петра Порошенка» та «Батьківщина». 
Про це розповіла координатор виборчих 
та парламентських програм Громадської 
мережі «Опора» Ольга Айвазовська. 
 А от «Самопоміч» та Опозиційний 
блок подали найменше пропозицій до 
формування тервиборчкомів. На дум-
ку експерта, це пов’язано з тим, що ці 
партії хоча і є національними, але ма-
ють більший інтерес в окремих регіонах 
і тому долучилися до формування ТВК 
лише у певних областях.
 Водночас координатор «Опори» за-
уважила, що при розподілі керівних по-
сад у межах тервиборчкомів спостерігачі 
побачили «певну диспропорцію», коли 
майже 30% керівних посад зайняли кан-
дидати, висунуті БПП, а «Батьківщина» 
отримала вдвічі менше. «Закон чітко не 
регулює обов’язок пропорційного роз-
поділу керівних посад між партіями, які 
беруть участь у цих ви борах і висувають 
своїх кандидатів, у першу чергу йдеться 
про професійну складову тощо», — пояс-
нила Айвазовська.
 Вона також наголосила, що загалом 
виборчий процес відбувається спокій-
но і без порушень, утім окремі питання 
виникають у зв’язку з недоліками за-
конодавчої бази на місцевих виборах. 
Принаймні таким є стан речей на зараз. 
Проте безпосередньо під час проведення 
виборів буде, очевидно, більш гаряче — 
надто багато політичних та економічних 
інтересів опиняється на кону. ■

КОПАЙТЕ ТУТ!

Перший хлопець на селі?
Чого чекати від місцевих виборів, призначених 
на кінець жовтня, та в чому полягає проблема 
з об’єднаними територіальними громадами

■

ГАРЯЧА ТЕМА

Патріотів видно і в диму
Радикальна партія голосувала 
за визнання Росії агресором, 
а Опоблок і Батьківщина — ні

■

Олег Ляшко відмовився підтримувати норми закону щодо Донбасу, 
які суперечать інтересам українців.
Фото Олега ФЕДОНЮКА.

❙
❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У неділю приблизно о 16 годині за місце-
вим часом спалахнула сильна пожежа на буді-
вельному ринку «Сіндіка», який розташова-
ний на околиці Москви поблизу мікрорайону 
Строгіно. Цей ринок уже горів у 2015 році, але 
позавчорашня пожежа виявилася ще масш-
табнішою. Пожежні команди прибули лише 
через 30 хвилин після виклику. Пожежни-
ки та рятувальники евакуювали з ринку при-
близно три тисячі продавців та відвідувачів. 
Сталися окремі сутички з поліцією, оскільки 
люди хотіли хоча б частково врятувати товар 
та машини з підземного паркінгу. 
 Пожежа розпочалася на цокольному по-
версі ринку, де розташовані склади з фарбою 
та розчинниками, тому вогонь поширювався 
надзвичайно швидко й охопив площу приблиз-
но в 3 тисячі квадратних метрів. Небо над Стро-
гіно вкрилося густим чорним димом. На допо-
могу пожежним надіслали два гелікоптери Ка-
32. Вогонь вдалося приборкати лише ближче 
до ночі. Офіційні джерела повідомляють лише 
про одного потерпілого — 55-річного чоловіка, 
який отримав опіки та отруївся димом. 
 За однією з версій, причиною пожежі міг 
стати підпал. Утім зовсім недавно, в середині 
вересня, держбуднагляд по Московській об-
ласті в ході перевірки ринку виявив порушен-
ня при обладнанні складських приміщень на  

першому поверсі. 
 Компанія «Сіндіка» була зареєстрована у 
квітні 2000 року. Вона вважається одним із 
найбільших ринків для будівельних і побуто-
вих потреб на Московській кільцевій дорозі. 
Цікаво, що співвласником ринку є дружина 
колишнього глави Кабардино-Балкарії Арсе-
на Конокова. 
 Також недільного дня, але дещо пізніше — 
о 21:08, пожежники отримали повідомлення 
про загоряння у торгівельному павільйоні на 
речовому ринку Ростова-на-Дону на вулиці Ле-
люшенка. Представник Південного регіональ-
ного центру МНС Росії повідомив, що на гасін-
ня пожежі було направлено близько 400 по-
жежників i більше 50 одиниць техніки. Поже-
жу вдалося локалізувати о 1:40 ночі понеділка 
на площі шість тисяч квадратних метрів. Учо-
ра над ранок пожежники завершували гасіння 
окремих невеликих осередків пожежі. Інфор-
мації про потерпілих не надходило. ■ 

Ігор ВІТОВИЧ

 Закінчився нобелівський тиж-
день. На його завершення Королівсь-
ка Шведська академія наук оголо-
сила, що премією Шведського бан-
ку в галузі економічних наук в честь 
Альфреда Нобеля відзначено 73-річ-
ного професора економіки Чиказь-
кого університету (США) Річарда 
Талера «за його внесок у поведінко-
ву економіку». Ця премія не засно-
вана Нобелем, але все ж неофіцій-
но вважається Нобелівською. Її за-
снував 1969 року Шведський банк з 
огляду на важливість економічних 
наук у сучасному житті.
 «Річард Талер впровадив пси-
хологічні реалістичні пропозиції в 
аналіз прийняття економічних рі-
шень. Вивчаючи наслідки обмеже-
ної раціональності, соціальних пре-
ференцій та відсутності самоконтро-
лю, він показав, як ці людські риси 

систематично впливають на індиві-
дуальні рішення», — йдеться в прес-
релізі академії.
 Лауреат фактично першим за-
повнив існуючий пробіл у зв’язку 
економіки з психологією. Він до-
слідив наслідки суспільної поведін-
ки та який вплив має психологія на 
прийняття індивідуальних рішень 
і, як наслідок, як це відбивається на 
фінансових ринках.
 Цьогорічний лауреат премії в га-
лузі економічних наук, як і лауреа-
ти «Нобеля» в інших галузях, отри-
має з рук короля Швеції почесний 
диплом та чек на 9 млн. шведських 
крон 10 грудня. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Норвезький Нобелівський ко-
мітет удостоїв Нобелівської премії 
миру за 2017 рік Міжнародний рух 
за скасування ядерної зброї (ICAN). 
Беріт Рейсс-Андерсен, голова Но-
белівського комітету, заявила, що 
нагорода пов’язана з «новаторськи-
ми зусиллями, спрямованими на 
укладення договору про заборону» 
ядерної зброї, щоб привернути ува-
гу всього світу до катастрофічних 
гуманітарних наслідків будь-яко-
го використання ядерної зброї, та з 
зусиллями заради досягнення між-
народної угоди, що забороняє вико-
ристання такої зброї. Комітет споді-
вається, що вручення премії ICAN 
заохотить заповнити пробіли між-
народного законодавства у питанні 
обмеження ядерних озброєнь.
 Міжнародний рух за скасування 
ядерної зброї, International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)  
створили 2007 року, він є міжна-
родною коаліцією 450 організацій 
у понад 100 країнах. Метою є забо-
рона використання ядерної зброї че-
рез міжнародну конвенцію ліквіда-
ції такої зброї, сприяння дотриман-
ню та реалізації Договору про забо-
рону ядерної зброї.
 Те, що цього року Нобелівський 
комітет не оминатиме такої теми, 
як ядерна зброя, було очікуваним, 
зазначає «Німецька хвиля». Адже 
атомна загроза — як ніколи акту-
альне питання. Особливо тоді, коли 
Північна Корея випробовує ракети, 
що можуть бути оснащені ядерними 
боєголовками, i радіус дії яких пок-
риває ледь не одну Земну півкулю, 
а в цей час президент США Дональд 
Трамп ще більше підкидає хмизу 
у вогонь, погрожуючи КНДР цілко-
витим знищенням. 
 Зазначимо, що цьогоріч 215 осіб 
та 103 організації висувалися на здо-

буття Нобелівської премії миру. Но-
белівський комітет не розкриває 
імен номінантів. Нобелівська пре-
мія миру вважається найвищою 
політичною відзнакою у світі. Ви-
нахідник динаміту Альфред Нобель 
у своєму заповіті просив щороку від-
значати цією премією до трьох осіб 
або організацій за особливі заслуги 
перед людством. Зокрема, відзнача-
ти слід тих, хто «найбільше або най-
краще попрацював задля братерс-
тва між народами, задля скасуван-
ня або скорочення військових сил, 
а також задля створення та розвит-
ку мирних конгресів». З 1960 року 
цією премією відзначають також бо-
ротьбу за права людини, а з 2004-го 
— роботу задля захисту довкілля. 
Нобелівська премія миру — єдина з 
п’яти щорічних Нобелівських пре-
мій, яку вручають не в Швеції, а в 
Осло, столиці Норвегії.
 Премія миру передбачає також 
грошову винагороду в розмірі дев’яти 
мільйонів шведських крон (близько 
940 тисяч євро у перерахунку). Її вру-
чать 10 грудня, в день смерті Альфре-
да Нобеля. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Минулої суботи, коли 
російський президент Во-
лодимир Путін відзначав 
65-й день народження, низ-
кою міст Росії на заклик опо-
зиційного лідера Олексія На-
вального прокотилася хвиля 
мітингів та демонстрацій iз 
вимогами відставки Путіна, 
звільнення опозиційного лі-
дера Олексія Навального та 
допуску його до президентсь-
ких виборів наступного року. 
Акції під антипутінськими 
гаслами відбулися в Москві, 
Єкатеринбурзі, Санкт-Петер-
бурзі, Владивостоці, Якутсь-
ку, Самарі, Іжевську, Южно-
Сахалінську — загалом у 27 
містах Росії. Найбільш ра-

дикальні гасла скандували 
учасники акції в Санкт-Пе-
тербурзі: «Путін — злодій!», 
«Росія без Путіна!» та «Росія 
буде вільною!».
 Акції були досить масо-
вими: приблизно п’ять ти-
сяч у Санкт-Петербурзі та 
близько трьох тисяч у Мос-
кві, за оцінками організа-
торів акції. Втім столична 
поліція повідомила, що в 
суботній акції брали участь 
лише 700 осіб. Учасники 
— переважно студенти та 
шкільна молодь. Поліція по-
водилася стриманіше, ніж 
під час масовіших поперед-
ніх протестних акцій, як на 
Болотній площі. У Москві 
поліція заарештувала лише 
одну особу, а більшість за-

тримань були зафіксовані в 
Санкт-Петербурзі. Телека-
нал «Дождь» повідомив iз 
посиланням на свої джере-
ла, що загалом по Росії було 
затримано 262 особи, зокре-
ма, 66 — у Петербурзі, 54 — 
у Ярославлі, близько 20 — у 
Липецьку. 
 Натомість МВС Росії пові-
домило вчора, що під час су-
ботніх акцій по всіх містах 
Росії було затримано 136 осіб 
і, станом на ранок понеділ-
ка, всі вони були вже відпу-
щені з-під арешту. Схоже, 
що Путін iз нагоди дня на-
родження продемонстрував 
милостивість. Натомість ор-
ганізатор акції Олексій На-
вальний продовжує відбува-
ти 20-денний арешт. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

Щоб атом був лише 
мирним
Нобелівську премію миру здобув Міжнародний 
рух за скасування ядерної зброї

■

Економічно правильна 
поведінка
«Нобеля» з економіки 
отримає американський 
професор

Річард Талер дослідив вплив людської
психології на економіку.

❙
❙

Голова Нобелівського комітету Беріт 
Рейс-Андерсен з логотипом Міжнародного
руху за скасування ядерної зброї.

❙
❙
❙

Ринок «Сіндіка»: сотні підприємців втратили
весь товар, автомобілі та інше майно. 

❙
❙

НП

Червоний півень клюнув 
Білокам’яну 
Сильні пожежі на ринках 
Москви та Ростова-на-Дону

■

Свідомі росіяни привітали Путіна з днем народження протестом.❙

ПРОТЕСТИ

Лагідне насильство
Затриманих під час суботніх антипутінських мітингів відпустили

■
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Ліна ТЕСЛЕНКО 

Чи можна за нинішніх цін на 
харчі, ліки та комунальні послу-
ги прожити на тисячу гривень iз 
хвостиком? Можна! І це дове-
дено українськими пенсіонера-
ми. Щоправда, це схоже більше 
на виживання, аніж на повно-
цінне життя. «Нам часто доріка-
ють: ви там що совісті геть не 
маєте? Чому не збільшите лю-
дям пенсії? — каже міністр со-
ціальної політики Андрій Рева. 
— Повірте, немає жодного уря-
ду, який не хотів би дати людям 
достойні пенсії. Але в ниніш-
ній ситуації з таким дефіцитом 
Пенсійного фонду це зробити 
нереально». Тому вся надія — 
на пенсійну реформу. Ухвалена 
минулого тижня в парламенті, 
вона в неділю була підписана 
Президентом Петром Порошен-
ком. Українців реформа поки 
що більше лякає, ніж дає надію 
на краще життя. Проте в уряді 
запевняють — це лише перший 
крок, який вимагає в подаль-
шому вдосконалення та дооп-
рацювання. То що ж далі? Про 
це йшлося на «круглому столі» 
в Інституті Горшеніна, участь у 
якому взяли представники Мін-
соцполітики та вітчизняні екс-
перти. 

Половина пенсіонерів живуть 
на «мінімалку»
 ...Моя сусідка по дачному 
будинку, 60-річна Антоніна 
Онисимівна, за майже 38 років 
роботи в колгоспі отримала 
аж 1230 гривень пенсії — саме 
стільки жінка отримує «чисти-
ми» на руки. Тобто тут навіть 
про мінімальну пенсію не йдеть-
ся. «Отак «пощастило» вийти в 
2013 році на заслужений відпо-
чинок за законом Тiгіпка», — 
каже жінка. У чоловіка, який 
шоферував у тому ж таки кол-
госпі, трохи більше — 1600 гри-
вень. «Якось викручуємося, — 
каже жінка у відповідь на моє 
запитання про життя-буття ук-
раїнського пенсіонера. — Має-
мо присадибне господарство, 
город, тягнемо на базар усе, що 
можемо: і зелень, і фрукти, й 
овочі. Здаємо закупівельникам 
картоплю, гарбузове насіння, 
квасолю. Влітку не сидимо — 
до лісу то по ягоди, то по гриби 
йдемо. Не собі — на продаж. І 
обоє ще працюємо: я прибираю 
в магазинчику, а чоловік сторо-
жує на одному з підприємств». 
Але, навіть маючи всі ці додат-
кові доходи, родина пенсіонерів 
дуже економить. Бо треба взим-
ку опалювати чималий приват-
ний будинок, та й дітям хочеть-
ся допомогти. 
 На що жінка може розрахо-
вувати з новим пенсійним зако-
нодавством — їй і самій цікаво. 
Хоча особливих сподівань не 
малює — попередні підвищен-
ня і покращення її не надто тор-
кнулися. 
 Загалом мінімальну пенсію 
в країні отримує 5,6 мільйона 
пенсіонерів із 12 мільйонів, тоб-
то майже половина. Проте, як 
свідчить соціальне опитуван-
ня Центру економічної страте-
гії спільно з GfK, лише два від-
сотки «заслужених відпочи-
вальників» живуть суто на одну 
пенсію. Решта — або ж продов-
жують працювати, або ж трима-

ють підсобне господарство, або 
ж отримують допомогу від ді-
тей. Словом, викручуються, хто 
як може. Тому пенсію пересіч-
ного українця назвати «заслу-
женим відпочинком» поки що 
вкрай важко — навіть на схилі 
літ людині зовсім не до відпо-
чинку. А щоб настав той час, 
коли пенсіонер не думатиме про 
хліб насущний, про осінь свого 
життя молоді варто задумувати-
ся вже сьогодні. Власне, на це й 
націлена пенсійна реформа. 

Виходьте на бій «з тінню»
 «Те, що ми зробили, це 
перший крок у реформуванні 
пенсійної системи України, — 
каже міністр соціальної полі-
тики Андрій Рева. — Ми по-
винні створити таку пенсійну 
систему, яка буде справедли-
вою, самодостатньою і  забез-
печить нашим пенсіонерам гід-
ну пенсію. Пенсійна система в 
Україні має бути побудована, 
як мінімум, трирівнева. Пер-
ший рівень — солідарна, дру-
гий загальнообов’язкова на-
копичувальна, третій — доб-
ровільно-накопичувальна. Із 
цих трьох рівнів в Україні ре-
ально працює перший рівень і 
частково третій. Хоча в самому 
законі про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування 
передбачено норми щодо нако-
пичувальної обов’язкової систе-
ми. Але він так і не запрацював. 
Тож сьогодні основне наванта-
ження лягає на солідарну сис-
тему». Тобто відрахування, які 
платять ті, хто працює, йдуть 
до спільного казана — Пенсій-
ного фонду, з якого й виплачу-
ють пенсії.   
 З огляду на те, що єдиний 
страховий внесок на сьогод-
ні сплачує лише 12 мільйонів 
людей працездатного віку, ви-
ходить, що кожен iз них, по 
суті, утримує одного пенсіоне-
ра. А Пенсійний фонд, за слова-
ми міністра, не має коштів не те 
що на підвищення пенсій, а на-
віть на поточні виплати. Відтак 
кожна друга гривня на виплату 
пенсій іде з державного бюдже-
ту. «Це означає, що люди, які 
працюють і сплачують страхові 
внески, двічі оподатковують-
ся, — наголошує Андрій Рева. 

— На фінансування пенсій ми 
і так направляємо більше кош-
тів, ніж на оборону в умовах вій-
ни. От і зупинилися перед необ-
хідністю щось робити. Бо без 
збалансування доходів і видат-
ків Пенсійного фонду забезпе-
чити людей гідними пенсіями 
фізично не можливо». Найпро-
стіший крок — підняти пенсій-
ний вік, що й пропонував Ук-
раїні МВФ. Аби не йти на це, 
як альтернативу було запропо-
новано підвищення страхового 
стажу, необхідного для призна-
чення пенсії. Від трудового, на-
гадаємо, він відрізняється тим, 
що в період праці конкретної 
людини за неї щомісяця спла-
чувалися страхові внески в не-
обхідному розмірі. Якщо таких 
виплат не було — особа працю-
вала неофіційно, то юридич-
но це, по суті, марно прожиті 
роки. Нововведенням уряд фак-
тично пропонує пересічним ук-
раїнцям активніше включати-
ся в боротьбу «з тінню» — вима-
гати від роботодавця офіційно-
го працевлаштування. Проте, 

коли їсти треба щось уже сьо-
годні, а до пенсії «ще дожити 
треба», небагато хто наважить-
ся «качати права».    

Міністр Рева: «Мама отримає 
на тисячу гривень більшу 
пенсію»
 Але факт — що воно буде 
«потім» — безумовно насторо-
жує і лякає людей.  Посилаю-
чись на вже згадане вище со-
ціальне дослідження, заступ-
ник директора Центру еконо-
мічної стратегії Марія Репко 
зазначила, що майже полови-
на українців не підтримують 
пенсійну реформу. «Опитані 
приблизно порівну розділили-
ся, — каже пані Марія. — 49 
відсотків — не підтримують, 
46% — підтримують, ще комусь 
складно відповісти. Але це се-
ред тих, хто знає про реформу.  
22% людей сказали, що взагалі 
нічого не чули про реформу». 
 Міністр соціальної політи-
ки, коментуючи ці результа-
ти, припустив, що населення 
просто не розуміє суті рефор-

ми. На його думку, люди зро-
зуміють її переваги, коли отри-
мають підвищені пенсії. «Коли  
їхав на цей «круглий стіл», то 
зателефонував до відділення 
Пенсійного фонду у Вінниці, де 
отримує пенсію моя мама. І поп-
росив їх перерахувати її за но-
вими нормами, — каже Андрій 
Рева. — Мама все життя про-
працювала вчителькою, на за-
служений відпочинок вийшла у 
1994 році. Дотепер отримувала 
пенсію 1681 гривня. А з 1 жовт-
ня отримає 2841 гривню. Споді-
ваюся, позитивні зміни  відчу-
ють й інші пенсіонери. От тоді 
варто буде знову поцікавитись: 
то чи підтримують вони пенсій-
ну реформу?».  

Рятуйся, хто може
 Водночас Президент інвести-
ційної групи «Універ» Тарас Ко-
зак наголошує, що над пенсій-
ною реформою ще доведеться 
чимало працювати. «На сьогод-
ні солідарна система, навіть ре-
формована, не здатна впорати-
ся з викликами демографії та 
подолати проблеми Пенсійного 
фонду. Через 2-3 роки ми знову 
повернемося до питання рефор-
ми солідарного рівня, бо дефі-
цит Пенсійного  фонду нікуди 
не зник, — наголошує експерт. 
— Нам кажуть, що цей дефіцит 
буде зникати, але розрахунків 
нема». Річ у тім, зазначає Та-
рас Козак, що з кожним роком у 
працездатний вік будуть входи-
ти дедалі менше й менше грома-
дян. «Тому що в працездатний 
вік входитимуть люди, які на-
родилися наприкінці 90-х років 
та на початку нового тисячоліт-
тя. Тоді, нагадаю, була серйоз-
на яма народжуваності — ді-
тей народилося вдвічі менше, 
ніж, скажімо, наприкінці 50-х 
років. А саме люди, які народи-
лись у 50-х роках, сьогодні по-
чинають  виходити на пенсію. 
Тобто ми маємо вдвічі більше 
тих, хто виходить на пенсію, 
ніж тих, хто починає працю-
вати», — слушно зауважує пан 
Козак. А отже, пенсія грома-
дян із солідарного рівня суттє-
во впаде і коефіцієнт заміщен-
ня складе близько 25% і буде 
знижуватись далі (за міжна-
родними нормами, коефіцієнт 
заміщення — тобто частина за-
рплати, яку людина гаранто-
вано отримає на пенсії, — має 
складати 40%. — Авт.). 
 Експерт вважає, що для вип-
равлення такої ситуації треба 
розробити стимули для розвит-
ку добровільної накопичуваль-
ної системи (наприклад, запро-
вадити податкові пільги — з 
цих внесків не будуть сплачува-
тися податки) та запроваджува-
ти загальнообов’язкове пенсій-
не страхування. 
 Із ним цілком погоджується 
заступник директора компанії 
«Пенсійно-актуарний консуль-
тант» Олександр Ткач. «Другий 
рівень (про загальнообов’язкове 
пенсійне страхування. — Авт.) 
ми мали запустити ще в 2007 
році. Не вдалося. Нинішня 
пенсійна реформа передба-
чає його запуск із 1 січня 2019 
року. Але може так стати-
ся, що влада знову візьме від-
строчку. Чому існує такий ри-
зик? Тому що в нас 31 березня 
2019 року вибори Президента, 
а 27 жовтня 2019-го — вибори 
у Верховну Раду. І якщо до того 
часу ми не вибудуємо ефектив-
ну трирівневу пенсійну систе-
му, особливо другий рівень, не 
почнемо її запускати, то, повір-
те, нам нічого буде сказати на-
ступним поколінням. Ми тіль-
ки зможемо сказати: «Рятуй-
ся, хто може», — підсумував 
Олександр Ткач. ■

ЗА ЛАШТУНКАМИ РЕФОРМИ 

Накопич собі пенсію
Про заслужений відпочинок молодь має дбати вже сьогодні

■

Якщо в Україні в найближчі роки не запрацює накопичувальна пенсійна система, 
наступні покоління можуть залишитись ні з чим. 

❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Пенсійна реформа: що нового? 
 * Запроваджено нову формулу розрахунку пенсій, яка виглядає та-
ким чином: розмір пенсії = Сз х ІКЗ х Кс, де Сз — розмір середньої за-
робітної плати в Україні за останні три роки перед зверненням про нара-
хування пенсії, ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (спів-
відношення розміру зарплати, яку отримувала людина, щодо середньої 
зарплати), Кс — коефіцієнт страхового стажу). Змінено розмір базової 
середньої зарплати для розрахунку пенсій (вона складе 3 764 гривні 60 
копійок, що майже втричі більше, ніж до реформи) і коефіцієнт страхо-
вого стажу (його знижено з 1,35 до 1). 
 * Збільшено розмір мінімальної пенсії  на 140 гривень — до 1452 
гривень.
 * Скасовано оподаткування для працюючих пенсіонерів.
 * Підвищено страховий стаж для виходу на пенсію. З  1 січня 2018 
року для виходу на пенсію в 60 років треба буде мати 25 років стра-
хового стажу (раніше було 15 років). При стажі від 15 до 25 років на 
пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менше 15 років — у 65. 
Люди, які не матимуть необхідного страхового стажу, зможуть у 63 
роки претендувати на соціальну допомогу. Норми мінімального страхо-
вого стажу зростатимуть щороку на 1 рік до 2028 року. Таким чином, з 
2028 року для виходу на пенсію в 60 треба буде мати 35 років страхо-
вого стажу. Страховий стаж можна буде купити (не більше 5 років — 
по 16 896 гривень за один рік). 
 * Відмінено спеціальні пенсії  суддям, держслужбовцям, ученим та 
іншим категоріям громадян. 
 * Пенсії  щороку індексуватимуть (перераховуватимуть) у залежності 
від показника середньої заробітної плати. 
 * З 1 січня 2019 року планується запровадити накопичувальну сис-
тему пенсійного страхування.  

■
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Оксана СОВА

 Нову стратегію озвучив 
під час представлення про-
екту бюджету 2018 року 
на аграрному комітеті пер-
ший заступник міністра аг-
рополітики та продовольс-
тва Максим Мартинюк. За-
галом у 2018 році на пряму 
підтримку АПК збирають-
ся спрямувати 6,3 мільярда 
гривень. Із них на розвиток 
фермерських господарств 
піде один мільярд, два мі-
льярди на бюджетні дота-
ції, ще майже мільярд — на 
здешевлення вітчизняної 
сільськогосподарської тех-
ніки, а  2,3 мільярда гри-
вень уряд планував віддати 
на підтримку тваринниц-
тва. Але в аграрному комі-
теті Ради не проти змінити 
цільове спрямування «тва-
ринницьких»  2,3 мільяр-
да, виділивши з них ще два 
мільярди на бюджетні до-

тації. При цьому ніхто не 
збирається змінювати сам 
механізм дотацій.
 Заслуговує на окрему 
увагу запропонований уря-
дом розподіл бюджетних 
грошей, виділених для під-
тримки фермерського біз-
несу. «Половина з мільярда 

гривень піде на підтримку 
кооперативів. Решту кош-
тів розділять на три групи 
господарств. Перша — нові 
фермери, які хочуть отри-
мати підтримку, але до бан-
ку не можуть піти, бо не 
мають кредитної історії та 
надійного предмета заста-

ви. Друга — сімейні фер-
ми. Третя — вже діючі 
фермерські господарства. 
Очікуємо, що така страте-
гія дасть низку виробни-
чих проривів: збільшення 
кількості фермерських гос-
подарств, робочих місць і, 
як результат, — середнього 
класу, який у всіх країнах 
є драйвером розвитку», — 
каже Максим Мартинюк.
 За словами заступни-
ка міністра, Мінагрополі-
тики також робитиме став-
ку на підтримку фермерів, 
які займаються овочівниц-
твом, ягідництвом і зага-
лом садівництвом. Крім 
того, можуть розрахову-
вати на підтримку й ви-
робники, які застосову-
ють проекти з альтерна-
тивної енергетики, якщо 
вони вписуються в аграр-
ний процес.
 Наскільки ефективним 
буде такий розподіл у мас-
штабах галузі, покаже час, 
а от акцентованим групам 
фермерів варто подумати 
над індивідуальними про-
грамами розвитку. Щоб 
оперативно скористатися 
поки що віртуальним, але 
вже внесеним у законодав-
че поле шансом отримати 
омріяну матеріальну під-
тримку від держави. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Останніми роками заявляють про 
себе все нові великі ферми, пропагу-
ючи здорове харчування на основі ко-
зячого молока. Особливо зріс попит 
на якісні сири. Молоко чи кисломо-
лочні продукти реалізувати важче. 
За словами голови Громадської спіл-
ки «Вівчарство та козівництво Украї-
ни» Мар’яна Троцького, нині у козів-
ництво інвестують навіть люди, які 
раніше до сільського господарства не 
мали ніякого відношення. При цьо-
му збільшується кількість ферм — 
племінних репродукторів. Їх поки 
що лише п’ять, але три зареєстрова-
но цього року: ФГ «Англо-Нубійсь-
кі кози», СК «Добриня», ФГ «Кози-
ний двір». Ще є спеціалізовані фер-
мерські господарства «Тетяна 2011» 
та «Золота коза», які зареєстрували 
по дві породи. І якщо раніше на слу-

ху була тільки зааненська порода, то 
зараз з’явилися ще й англо-нубійська 
та альпійська. На сьогодні більшість 
племрепродукторів розрахована на 
внутрішній ринок». А ті, які тільки 
відкрилися, поки що не продають кіз 
іншим фермерам, а лише розширю-
ють власні потужності. 
 Проте, як зазначають експерти та 
власники ферм, попит на молодняк 
перевищує пропозицію. Наприклад, 
у ферми «Бабині кози» попит настіль-
ки великий, що вони не можуть його 
задовольнити. Є попит на великі пар-
тії поголів’я — від 50 до 1000 голів, 
але замовлення на триста і більше 
голів жоден вітчизняний племрепро-
дуктор поки що не зможе виконати. 
Утiм вищезгадане господарство цьо-
го року відправило партію молодняка 
до Вірменії. А отже, Україна стає ці-
кавою на території СНД у цьому сег-
менті.

 Але, за словами Володимира Фи-
чака, директора ПП «Генетика і Се-
лекція», в Україні не зареєстрована 
галузь козівництва. «Жодної норма-
тивної бази не затверджено по боніту-
ванню кіз, нема стандартів по моло-
ку, по породах, навіть племінного сві-
доцтва нема розробленого та затвер-
дженого державою на козу чи цапа», 
— говорить він. За інформацією 
Аgravery, в Україні існує контрабан-
да тварин. Їх завозять через кордон iз 
Польщею або в Рені. Тому важко ска-
зати, яким чином тварина потрапи-
ла в Україну. «Зважаючи на те, яких 
тварин імпортують в країну, не мож-
на сказати, що галузі нема, але важ-
ливо не тільки не втратити імпорто-
вану готову  селекцію, а й українське 
районоване поголів’я тварин», — за-
уважує власниця господарства «Ка-
мандхєну Англо-Нубійські кози» Ма-
рина Алексєєва.
 За словами заступника голови 
правління в ГС «Вівчарство та козів-
ництво України» Наталії Якимен-
ко, в Україні є господарства, що ма-
ють статус племрепродуктора та ве-
дуть племінну справу згідно з чинним 
положенням «Про державний реєстр 
суб’єктів племінної справи у тварин-
ництві». Але, оскільки система пост-
радянського типу ведення племспра-
ви для козівництва суттєво відрізня-
ються від світової практики, це уне-
можливлює визнання народжених 
племінних тварин навіть від офіцій-
но завезених iз-за кордону. Цього 
року Асоціація племінних кіз запус-
тила облік племінних і товарних кіз 
України, над яким працювала два 
роки. Він потрібний, аби відтворити 
гарне поголів’я з того, яке має будь-
яка козяча ферма. Якщо тварина з 
гарними показниками, то треба збе-
регти її потомство та професійно під-
бирати пару, щоб продуктивніше по-
томство отримати. Існують трудно-
щі і з експертною суддівською оцін-
кою тварин. Адже бонітування 
— лише частина повноцінної суд-
дівсько-експертної оцінки тварини, 
яка є базовою для подальшої роботи, 
хоч і його слід проводити щодо кож-
ної тварини. За словами Наталії 
Якименко, Асоціація «Вівчарство 
та козівництво України» зараз до-
мовилась про співпрацю із школою 
бонітування, що розташована в Ас-
канії-Нова i яка буде навчати фахів-
ців, ветеринарів та зоотехніків, від 
їхньої спілки. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Індичий безвіз
 Право експорту до ЄС отримала українська компанія з 
виробництва м’яса індички. Про це повідомила Держпрод-
споживслужба. Відтак до країн ЄС уже мають право екс-
порту 288 українських підприємств, у тому числі 108 ви-
робників харчових продуктів, зокрема, виробники м’яса 
птиці, риби, меду, яєць, молока та молочних продуктів.Та-
кож до Євросоюзу можуть експортувати 180 підприємств-
виробників нехарчових продуктів тваринного походження, 
таких як пухо-перова сировина, шкірсировина, корми для 
непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племін-
ний матеріал, інші нехарчові продукти тваринного похо-
дження.

У десятці годувальників
 Україна увійшла до ТОП-10 найбільших постачальни-
ків агропродовольчої групи товарів у Європейський Союз, 
що робить нашу країну гарантом продовольчої безпеки ЄС. 
Про це на Київському міжнародному економічному фо-
румі повідомила заступник міністра економічного розвит-
ку і торгівлі — торговельний представник України Наталія 
Микольська. Україна за перші вісім місяців поточного року 
експортувала сільськогосподарської продукції на 11,5 мі-
льярда доларів, що майже на чверть перевищує показник 
за аналогічний період минулого року. А з 1 жовтня ниніш-
нього року набули чинності ще й додаткові торгові префе-
ренції для України у рамках торгівлі з ЄС.

Задорогий у нас сік
 Вартість яблучного соку в Польщі ледь не вполовину 
нижча, ніж в Україні. Голова Української асоціації пос-
тачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко 
підрахував на своїй сторінці у «Фейсбуцi»: «Порівняв-
ши ціни на яблучний сік прямого віджиму (той, який на 
сто відсотків складається з яблучного концентрату), зно-
ву розвіюємо міф про дешеві продукти в Україні. Літр та-
кого яблучного соку обійдеться у Польщі у 18,3 гривні, 
в Туреччині — у 22, а в Україні він коштує 26,5 гривні. 
В естонських та литовських магазинах ціна соку сьогод-
ні складає 30, в Румунії  —  35,6, а в Угорщині — 42,7 
гривні. Польща є найбільшим конкурентом України з ви-
рощування яблук, але за рахунок конкуренції, за рахунок 
ПДВ на продукти лише 7 відсотків та при зарплаті, учет-
веро більшій, ніж в українця, поляк може купити яблуч-
ний сік на 40 відсотків дешевше».
 Тим часом у серпні нинішнього року Україна експорту-
вала рекордний за останні десять років обсяг слив. Упер-
ше за всю історію незалежності  країни головним покуп-
цем української сливи стали країни ЄС. ■

■

ЕКСПОРТ

Жом — продукт 
стратегічний 
До сировинного експорту 
Україна активно підтягує 
переробку
Олена ЯРОШЕНКО

 Минулого тижня Мінагрополітики та Гене-
ральна адміністрація нагляду за якістю, інспек-
ції і карантину Китаю (AQSIQ) підписали про-
токоли санітарних і фітосанітарних вимог щодо 
експорту соняшникового шроту і бурякового 
жому з України в КНР. Україна вже має досвід 
торгівлі з Китаєм в інших сегментах аграрного 
ринку, причому в деяких доволі успішний. Най-
більш суттєвим є ринок соняшникової олії, де в 
сезоні 2016/17 маркетингового року в КНР було 
відвантажено десяту частину всього експортова-
ного українського продукту. Крім того, Китай є 
одним з основних покупців соєвої олії, займаючи 
близько третини українського експортного обся-
гу. Лише серед імпортерів ріпакової олії і сої по-
зиція КНР поки що не така істотна.
 Наскільки стрімко можуть розвиватися тор-
гові відносини з Китаєм, Україна знає не з чу-
ток: менш ніж за десять років обсяг поставле-
ної в цю країну соняшникової олії значно зріс 
від мінімальних обсягів перших пробних пар-
тій у 2008/09 маркетинговому році майже до 
0,6 мільйона тонн у сезон 2016/17 років.
 Загалом же, за даними Мінагрополітики, ек-
спорт української аграрної продукції на ринок 
КНР за січень-липень 2017 року становив 524,5 
мільйона доларів США, з яких: олія — $260,7 
мільйона, зернові злаки — $234,1 мільйона, 
продукти борошномельно-круп’яної промисло-
вості — $10,03 мільйона, сири та йогурти — 
$7,9 мільйона, насіння олійних культур — $5,06 
мільйона, кондвироби — $1,5 мільйона. ■

■

БЮДЖЕТНЕ

Метикують на трьох
Уряд вирішив сконцентрувати фінансову підтримку 
на кількох фермерських групах

■

Фермерам-садівникам варто підготувати заявки 
на державну фіндопомогу.

❙
❙

ГАЛУЗЬ

Розведи козу
Інтерес до козівництва зростає 
на професійному рівні

■

Племінні кози в Україні чекають комплексної легалізації.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Європейські і не тільки ман-
дрівники, зокрема й українці, 
продовжують розв’язувати свої 
проблеми, які виникли у них 
після масового скасування рей-
сів найбільшої лоукост-авіаком-
панії Старого Світу, ірландської 
«Райянейр». Загальна думка 
експертів, які намагаються по-
яснити причини такого кроку, 
зводиться до тези, що «райяни» 
поставили перед собою надмір-
но високу планку. Яку можна 
було долати, тільки не маючи 
перед собою зовнішніх переш-
код. А навіть невеликий зовніш-
ній фактор спричинив ефект 
доміно: скасування рейсів, ве-
личезні фінансові і репутаційні 
збитки. 
Найцікавіші питання у цьому 
контексті: чи зуміють відігра-
тися у цій ситуації традицій-
ні авіакомпанії, що вже давно 
потерпають від «нахабності» 
лоукостерів? І чи зміниться тра-
диційна бізнес-схема авіаком-
паній-дискаунтерів?    

Масове звільнення — масове 
скорочення рейсів 
 «У нас скасували рейс на 21 
вересня, а СМС з інформацією 
про це ми отримали тільки 15 
вересня», — пишуть невдово-
лені пасажири ірландського ло-
укостера, які через це скасуван-
ня були змушені суттєво зміни-
ти свої плани і витратити зайві, 
не передбачені раніше кошти. 
 «Райянейр» підвів не лише 
українців, які вже купили квит-
ки з Києва та Львова до різних 
європейських міст, а потім, за 
кілька місяців до початку польо-
тів, узагалі скасував свій прихід 
до нашої держави. З мешкан-
цями Європи ірландці вчинили 
значно жорсткіше. Так, у сере-
дині вересня «Райянейр» пові-
домив, що скасовує 40—50 рей-
сів на період до кінця жовтня. 
Сумна для пасажирів новина 
подавалася надзвичайно делі-
катно. «Райянейр» скасує мен-
ше, ніж 2% своїх рейсів, щоби 
збільшити пунктуальність», — 
написав перевізник на своєму 
офіційному сайті. 
 Причиною такого рішення 
боси компанії назвали необхід-
ність відправити у відпустки 
свої екіпажі до кінця нинішньо-
го року. Як того й вимагає чин-
не законодавство. В інтернеті 
з’явилася й інша інформація: 
мовляв, керівництво компанії 
хотіло переконати пілотів... ку-
пувати свої відпустки. За 12,5 
тис. євро. А на момент їх від-
сутності наймати інших. Але не 
зуміло переконати кепів у своїй 
бізнес-стратегії і було змушене 
взагалі скасувати рейси. 
 Стверджується, що роботу в 
компанії покинули одразу 100 
пілотів. Найцікавіше, що од-
разу ж ситуацією у «Райяней-
рі» намагався скористатися 
його вічний і непримиренний 
суперник — угорсько-польсь-
кий «Візейр», добре знайомий 
українському пасажирові. Так, 
після оголошення про кризу та 
скасування «райянейрівських» 
рейсів, до речі, наймасштабні-
ше в історії компанії, «візи» 
гучно оголосили про наймас-
штабніший набір персоналу у 
свою компанію. Всього ж «Ві-
зейр» пообіцяв надати роботу 
4500 працівникам повітряної 
галузі: капітанам повітряно-
го судна, другим пілотам, борт-
провідникам. Співбесіди відбу-
дуться не лише у Будапешті, де 
розташовано головний офіс «Ві-
зейру», а й у цілій низці міст 
Східної Європи, переважно в 
Румунії та Болгарії.      
 Саме ж керівництво «Райя-

нейру» залежність між звіль-
ненням пілотів та рішенням 
скоротити розвиток бізнесу всi-
ляко спростовує. А вже 16 вере-
сня стало зрозуміло, що «райя-
ни» злегка лукавлять, оголо-
сивши про скасування 40 рейсів 
щоденно. У цей день у небо не 
піднялися 80 літаків, що мали 
здійснювати рейси, а наступно-
го — 82. Це було майже вдвічі 
більше, ніж обіцяла штаб-квар-
тира компанії у Дубліні. 
 А наприкінці вересня па-
сажирів чекало ще одне вели-
ке розчарування: «Райянейр» 
офіційно повідомив, що скасовує 
ще велику кількість рейсів до за-
вершення зимової навігації. Тоб-
то до лютого 2018 року. Анулю-
вання зачепило майже 18 тисяч 
рейсів і 700 тис. пасажирів. Що 
дорівнює населенню доволі вели-
кого обласного центру.  
 Причини скасування: упро-
довж зимового сезону «Райя-
нейр» скорочує на європейсь-
ких маршрутах роботу 25 своїх 
літаків. А з квітня 2018 року — 
на десять бортів. 

Їм наразі не до «відкриття 
Америки»
 Cкасувавши суттєву частину 
рейсів та відмовившись від вико-
ристання доволі великої части-
ни літаків, «Райянейр» водно-
час відмовився і від іншого свого 
глобального плану — відкриття 
трансатлантичних рейсів. Ком-
панія розробляла кілька варіан-
тів виходу на аеропорти Амери-
ки, але найамбіційнішим iз них 
мала стати купівля компанії-
банкрута «Аль Італії». 
 Ірландці хотіли придбати од-

разу 90 літаків італійського на-
ціонального перевізника — ра-
зом iз пілотами, бортпровідни-
ками та маршрутною картою. 
Але нещодавно штаб-квартира 
компанії повідомила, що при-
дбання наразі відкладається. 
Причина — рішення зосереди-
тися на внутрішніх проблемах. 
 Утім зовсім відмовитися від 
«американської мрії» топ-ме-
неджмент «Райянейру» не зміг. І 
відкрив на своєму сайті продажі 
квитків до Перу, Бразилії, Ар-
гентини, Домінікани. На рейси 
компанії «Ейр Юроп». За зовсім 
не лоукостівською ціною у що-
найменше 450 євро в один бік.    
 Статистичні дані, які до цьо-
го фіксували незламний злет 
кількості перевезених пасажи-
рів та здійснених рейсів «Райя-
нейру», стали показувати, що 
компанія і справді зiткнулася із 
проблемами. Звичайно, про за-
криття наразі не йдеться, має-
мо зростання, але воно у «Райя-
нейру» суттєво уповільнилося. 
Скажімо, у вересні нинішнього 
року пасажиропотік авіаком-
панії зріс на 1 млн. пасажирів 
— до 11,8 мільйона «паксів». 
Це становить плюс 9,2%. 
 Це найнижча цифра, почи-
наючи із березня, коли кіль-
кість перевезених пасажирів 
зросла «всього лише» на 900 
чоловік. Утім завантаженість 
бортів «Райянейру» у цьому ж 
місяці вересні зросла на 2%, — 
до 97%. Це легко пояснити: па-
сажири скасованих рейсів «оп-
тимізували» свої маршрути і за-
мість раніше обраних пересіда-
ли на літаки, які їм теоретично 
могли підходити. 

 За підсумками року «Райя-
нейр» очікує, що пасажиро-
потік буде на 2 мільйони паса-
жирів меншим, ніж вони рані-
ше планували. І становитиме 
близько 129 мільйонів чоловік. 
Прогноз 2018 року знижено 
вже на 4 мільйони пасажирів, 
до 138 мільйонів осіб. 

Змінимо українське 
авіазаконодавство на 
європейське         
 Збитки, яких зазнає най-
більший європейський диска-
унтер, можуть бути значно біль-
шими, ніж він раніше прогнозу-
вав. Попередньо йшлося про 1,28 
мільйона британських фунтів, 
та, імовірно, ця сума буде знач-
но більшою.  «Райянейр», як ві-
домо, має доволі жорсткі тариф-
ні умови для своїх пасажирів. І 
власникам квитків на скасовані 
рейси було запропоновано або пе-
ренести дати польотів, або зміни-
ти аеропорт, або ж отримати гро-
ші за свої квитки назад. Про жод-
ні компенсації за незручності, 
проживання у готелі, харчуван-
ня мова навіть не йшла. Тобто пе-
ревізник запропонував приблиз-
но той самий перелік варіантів, 
які він пропонував українським 
пасажирам.  
 Утім вчинити з європейцями 
так, як з українцями, в ірланд-
ців, ймовірно, не вийде. Річ у 
тім, що в Євросоюзі діють над-
звичайно суворі правила за пе-
ренесені чи скасовані рейси. За 
якими затримання внутрішньо-
європейського рейсу на понад 3 
години тягне за собою компен-
сацію у розмірі від 250 до 400 
євро. І ці кошти ірландців мо-
жуть змусити заплатити.
 Управління цивільної авіації 
Великобританії вже повідоми-
ло, що може накласти дисциплі-
нарні стягнення на «Райянейр» 
за те, що компанія не повідоми-
ла пасажирів про цю компенса-
цію. І взагалі, про їхнi права піс-
ля масового скасування рейсів. 
Лінк на європейське законодавс-
тво на сайті «Райянейру», втім, 
є, але там він «надійно» захова-
ний серед інших нормативних 
документів. Натомість регулю-
ючі служби вимагають, щоб про 
нього було повідомлено кожно-
му, хто постраждав від дій авіа-
компанії. 
 Британський регулятор 
авіаперевезень наполягає на 
семиденних консультаціях. 

Під час яких сподівається пе-
реконати ірландців виконува-
ти європейські закони. Або ж 
погрожує вжити адміністра-
тивних заходів за порушення 
прав пасажирів. У найгіршому 
для «Райянейру» випадку сума 
компенсацій може становити 
280 мільйонів євро. Що може 
таки призвести або до банкрутс-
тва, або стати початком кінця 
легендарного дискаунтера. 
 Авіаційні експерти пояс-
нюють причину кризи «Райя-
нейра» дуже просто: компанія 
взяла на себе величезну від-
повідальність, відкривши ве-
личезну кількість рейсів без 
«страховки» у вигляді двосто-
ронніх угод з іншими перевіз-
никами, у тому числі конку-
рентами, адже хотіла бути од-
ноосібним лідером на ринку у 
своєму сегменті. Подібні амбіції 
завжди криють у собі небезпеку 
та можуть дорого коштувати їх 
авторові. У прямому і перенос-
ному значенні цього слова...
 Експерт Лондонського місь-
кого університету з авіаційного 
права Стівен Труксаль назвав 
дії «Райянейру» безпрецедент-
ним порушенням прав пасажи-
рів і міжнародних норм. «У той 
час, як «Брітіш Ейрлайнс» чи  
«Вірджн Атлантік» можуть у 
випадку найменшого інциден-
ту легко переписати частину 
своїх пасажирів на рейси інших 
авіакомпаній, для «Райянейр» 
чи інших бюджетних авіаком-
паній це не так просто», — за-
значив він.    
 Тим часом радість від проб-
лем у «Райянейрі» вже демонс-
трують традиційні, так звані біз-
нес-авіакомпанії. Більшість із 
них свого часу були змушені від-
дати частину ринку агресивним 
ірландцям. А тепер сподіваються 
повернути статус-кво. Скажімо, 
польській авіакомпанії «Льот», 
контрольний пакет якої нале-
жить державі, зіграло на руку 
рішення «Райянейру» скасувати 
свої внутрішньопольські рейси. 
На яких, скажімо, Варшава — 
Вроцлав чи Варшава — Гданськ 
ірландці збільшили частоту рей-
сів до трьох щоденно, поступово 
витісняючи національного пере-
візника. 
 Зараз «Льот» перебуває на 
другому місці внутрішніх пере-
льотів Польщі, обігнавши «Ві-
зейр», але поступаючись «Райя-
нейру». Втім сьогодні у компанії 
є шанси збільшити присутність 
на цьому ринку, задовольняючи 
попит пасажирів, які вже звик-
ли літати. До 2020 року «Льот» 
планує із 19% польських рейсів 
дійти до 25%. 
 Фінансові втрати «Райяней-
ру» дозволять досягнути цієї 
відмітки значно раніше. Але 
якщо ірландці таки зуміють 
вийти із кризи з мінімальни-
ми втратами і почнуть активно 
демпінгувати на ринку, тоді у 
виграші опиниться пасажир...   

НАЗЕМНІ МАРШРУТИ

Із заходу на схід і південь
 Укрзалізниця повідомила про нові регулярні потяги, які почнуть курсувати вже 
найближчим часом. Як відомо, з 2 листопада у рейс вирушить регулярний поїзд 
«Київ — Харків». Вартість квитків уже відома. У купейному вагоні вона становити-
ме від 254 гривень, у плацкарті — від 155. До кінця нинішнього року планують за-
пустити два міжнародні маршрути: Київ — Відень (Австрія) через Будапешт (Угор-
щина) та Одеса — Перемишль (Польща). 
 У планах відомства ще низка маршрутів, якi скоро можуть додати до транспорт-
ної карти. Вони переважно мають зв’язати західні регіони нашої держави зi східни-
ми, а також південними. Тож уже невдовзі, як сподіваються в Укрзалізниці, на рейс 
можуть вийти пасажирські потяги «Івано-Франківськ — Костянтинівка», «Одеса — 
Лисичанськ», «Одеса — Харків», «Київ — Солотвино», «Чернігів — Івано-Фран-
ківськ», «Одеса — Рахів», «Ужгород — Лисичанськ». 
 Тим часом міністр інфраструктури України Володимир Омелян — за створення 
конкуренції в залізничному відомству. Яка мала б поліпшити сервіс для пасажирів 
та зробити транспортного монстра прибутковішим. «Мають бути приватні оператори 
локомотивів, пасажирських поїздів», — сказав Омелян, додавши, що мова не йде 
про продаж Укрзалізниці, а лише про її реформування.     

■

А ТИМ ЧАСОМ

Без пересадки з Києва
 Українська авіакомпанія МАУ отримала дозволи на здійснення п’яти нових мар-
шрутів або на розширення частоти польотів на вже існуючих лініях. На рейсі Київ — 
Делі (Індія) частоту маршрутів перевізнику збільшили до чотирьох упродовж тижня. 
Також МАУ отримала давно омріяний рейс Київ — Торонто (Канада). Ще раніше 
компанії дали дозвіл на ще один маршрут до Китаю. Цей дозвіл МАУ лобіювала вже 
давно, і передбачалося, що другим після Пекіна китайським містом, у який можна 
буде долетіти напряму із Києва, стане Шанхай. Утім дозвіл був виданий на польо-
ти у Гунчжоу. Таким чином, МАУ здійснюватиме шість далекомагістральних рейсів, 
два з яких — трансатлантичні: до Нью-Йорка і Торонто. Інші — до Пекіна, Гуанчжоу 
(Китай), Бангкока (Таїланд), Коломбо (Шрі-Ланка). 
 Розширила МАУ і карту своїх європейських маршрутів, отримавши дозволи на 
польоти із Києва до Попрада (Словаччина) та двох італійських летовищ: Неаполя та 
Болоньї. Маршрут Київ — Осло (Норвегія) розширили до чотирьох рейсів на тиж-
день, Київ—Кіттіла — з одного до двох, Київ — Копенгаген — із семи до дев’яти, 
Київ — Баку — із семи до чотирнадцяти, Київ — Афіни — із десяти до одинадця-
ти, Київ — Салоніки — з двох до трьох. 
 Отримала МАУ і одну відмову: прямого рейсу із Києва до Ізміра (Туреччина) у 
виконанні цієї компанії не буде.        

■

ПОВІТРЯНІ КОРИДОРИ

Кінець епохи лоукостів?
Масове скасування рейсів «Райянейру» може коштувати йому 
сотні мільйонів євро, суттєво послабити позиції лоукостера та 
навіть радикально вплинути на світовий авіаринок

■

Пасажири багатьох європейських летовищ, услід за українцями, маючи
квитки, чекали і не дочекались своїх літаків із синьо-жовтою лівреєю. 

❙
❙
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Стоять 
у шибках 
осінні вітражі
У музеї Йогана Пінзеля 
завершується 
реставрація
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львiв

 Реставраційні роботи в музеї скульпту-
ри Йогана Пінзеля, які були розпочаті ще 
в серпні 2016 року, перебувають на завер-
шальній стадії. Капітальний ремонт вітра-
жів, фасаду і даху проводять на замовлення 
управління охорони історичного середови-
ща Львівської міської ради за кошт місько-
го бюджету. Загальна вартість робіт — по-
над 6 млн. грн.
 Наразі в музеї Пінзеля закінчують рес-
таврувати п’ять вітражів. Відновлює істо-
ричну пам’ятку ПП «Володар-Маркет». 
Угоду з ним укладено на суму близько 
 трьох млн. грн. (3 млн. 5 тис. 799,60 грн.). 
Фірма станом на сьогодні отримала понад 
2 млн. грн. за виконані роботи. Чотири з 
п’яти вітражів уже встановлено, останній, 
найбільш пошкоджений, встановлять за 
два тижні. Реставраційними роботами ке-
рує Марія Шумська. За її словами, вітра-
жі були в жахливому стані: рамки повиги-
налися через перепади температур, скло 
потріскалося, тому довелося замінювати 
металевий каркас, а понищене скло під-
клеїти. Під час виконання робіт реставра-
тори намагалися залишити якомога біль-
ше автентичних фрагментів, тому проце-
дура відновлення трішки затягнулася в 
часі.
 Однак ремонт фасаду вже закінчили, 
але ще ведуть роботи на даху. Помітне від-
ставання від запланованого графіку було 
спровоковане тим, що з покрівлі музею 
сакральної барокової скульптури Йогана-
Георга Пінзеля, де проводять реконструк-
цію, неодноразово викрадали мідну бляху. 
Окрім цієї, існує ще одна нагальна пробле-
ма: на оновленому фасаді можна побачити 
плями, які утворюються внаслідок окис-
нення міді. Сама вежа не є рівною: догори 
вона звужена й окиснена мідь капає дони-
зу, утворюючи на стіні зелені плями. Як 
повідомили під час брифінгу в міськраді 
виконавці робіт, через три роки плями зій-
дуть.
 Начальник управління охорони істо-
ричного середовища ЛМР Лілія Онищен-
ко зауважила, що об’єкт планують завер-
шити до кінця листопада. «Вже відкри-
то головний фасад, на бокових ще стоять 
риштування. Над основною навою пере-
крито дахи, зроблено сигнатурку, від-
реставровано хрести. Вітражі за два-три 
тижні також плануємо закінчити повніс-
тю».
 Тарас Возняк, генеральний директор 
Львівської національної галереї мистецтв 
ім. Б. Возницького, акцентував увагу на 
плідній взаємодії установи з владою міс-
та. «Пінзель є знаковою фігурою для Льво-
ва, як Моцарт — для Відня. Реставрацій-
ні роботи в цьому музеї — це приклад доб-
рої співпраці з Львівською міською радою. 
Вона працює ефективно: відремонтувала 
площу перед музеєм і зараз, за кошт міста, 
майже доробили фасади музею».
 Але, окрім похвали, він прокоментував 
під час останнього брифінгу нещодавно оз-
вучену ним у власному блозі проблему — 
відсутність туалету для охоронців у музеї: 
«Баталія за туалет триває. Охоронці музею 
Пінзеля досі не мають вбиральні. Я іронізу-
вав, що це має дійти до Володимира Гройс-
мана. Але ми шукаємо обхідні шляхи», — 
повідомляє пан Возняк.
 Також генеральний директор Льві-
вської національної галереї мистецтв ім. 
Б. Возницького зазначив, що наразі в му-
зеї Пінзеля реставрують лише зовнішній 
фасад, про фрески всередині споруди гово-
рити зарано.  ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Біля Черкас триває ремонт мосту че-
рез річку Дніпро. На автодорозі «Золото-
ноша—Черкаси—Сміла—Умань» буді-
вельники підрядної організації ТОВ 
«Шляхове будівництво «Альтком» про-
довжують роботи із влаштування шару 
гідроізоляції на новій бетонній моноліт-

ній плиті. Про це «Україні молодій» пові-
домили у Службі автодоріг області.
 На мосту також завершено встанов-
лення всіх металевих оцинкованих воро-
нок у водовідвідні труби для відведення 
опадів iз проїжджої частини. Закінчено 
укладання нового бордюрного каменю на 
правій стороні мосту, а на лівій — завер-
шується розбирання бордюрного каме-

ню, розповідають у Службі автомобіль-
них доріг області.
 І додають: також уже завершено 
очищення тротуару від старого асфаль-
то-бетонного покриття і закінчено ро-
боти з монтажу деформаційних швів 
між бетонними монолітними плита-
ми. Для цього до Черкас із Німеччини 
привезли 10 деформаційних швів типу 
Maurer D160 та три деформаційні шви 
типу Maurer D80.
 Також триває піскоструменеве очи-
щення металевих поверхонь мосту від 
старої фарби та іржі. Проводиться ґрун-
тування металевих елементів прогоно-
вих будов ґрунтом, що наповнений цин-
ком, для їх захисту від корозії.
 Водночас  підрядна організація ТОВ 
«Трансбудмеханізація» веде роботи з ула-
штування асфальтобетонного покриття. 
Повністю закінчено  фрезерування про-
їжджої частини і майже  на 9 тис. 500 кв. 
м дороги влаштовано вирівнюючий шар 
асфальтобетонного покриття, а верхній 
шар — на понад 7 200 кв. м. На фiнiшi — 
демонтаж старого бар’єрного та тросово-
го огородження. Натомість встановлено 
12 800 погонних метрів нового металево-
го оцинкованого бар’єрного огородження 
типу «Євроформат». 
 Цього тижня планується завершити 
всі роботи з нанесення шару гідроізоля-
ції. Після чого розпочнеться улаштуван-
ня вирівнюючого шару асфальтобетону, 
наголошують у САД  Черкаської області. 
 Усі роботи з ремонту проїжджої час-
тини на черкаському мосту через Дніп-
ро, обіцяють дорожники, за сприятли-
вих погодних умов планується заверши-
ти до кінця листопада.
 До речі, рух автотранспорту мостом iз 
правого берега на лівий і навпаки триває 
за встановленим графіком — по три годи-
ни зранку та ввечері. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Сьогодні 48-річна жителька села 
Гриньки Лановецького району Тер-
нопільщини Людмила Йонга вже по-
маленьку пробує ходити на милицях, 
але те, що не втратила ногу, досі вва-
жає дивом. А ще вона молиться за 
здоров’я медиків, яких, вважає, їй 
сам Бог послав. Біда прийшла несподі-
вано — сусід допомагав косити траву 
біля хати, але досвіду управляти бен-
зокосаркою не мав, тож від необереж-
ного руху диск відскочив і відсік жін-
ці ступню так, що вона повисла фак-
тично на самій шкірі. А далі пані Люд-
милі дуже пощастило за цілим збігом 
обставин. По-перше, її 12-річна донь-
ка Ангеліна не злякалася й не розгу-
билася, а відразу перетягнула мами-
ну ногу вище коліна звичайними син-
тетичними колготками, щоб зупинити 
кровотечу. По-друге, село розташова-
не всього за кілька кілометрів від рай-

центру, тож «швидка» не забарилася. 
По-третє, в черговій бригаді були до-
свідчені фахівці, і вони мали все необ-
хідне, щоб надати потерпілій потрібну 
допомогу ще по дорозі до лікарні. І, по-
четверте, медики Лановецької район-
ної лікарні не злякалися надскладного 
випадку, в подібних до якого кінцівки 
нерідко вимушено ампутують навіть у 
центральних клініках. Успішно про-
вівши операцію найвищої складності, 
яка тривала понад чотири з полови-
ною години, головний лікар райлікар-
ні Омелян Гулько, завідуючий травма-
тологічним відділенням Володимир 
Гулько та судинний хірург Тернопіль-
ської університетської лікарні Андрій 
Чорний зробили справжнє диво і таки 
зуміли врятувати жінці ногу. Як пові-
домили «УМ» телефоном iз Лановець-
кої лікарні, наразі Людмила Йонга по-
чувається добре, і є надія, що після ре-
абілітаційного періоду зможе повно-
цінно повернутися до своїх численних 
сільських турбот. ■

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

 На сьогодні таку ідею 
вже офіційно презентува-
ли її ініціатори Дарина Су-
хоніс, Світлана Бразалук та 
Олеся Леонова. Хоча сама ре-
алізація проекту під назвою 
«Надія для безнадійних» 
розпочалася ще з весни цього 
року. У його рамках у лівобе-
режній частині Дніпра пов-
ним ходом триває будівниц-
тво двоповерхового будинку 
площею 140 квадратних мет-
рів. Тут одночасно зможуть 
жити і лікуватися до 150 
котів і кицьок, аж доки їх не 
віддадуть до дбайливих рук.
 А поки що тільки вдо-

ма в Олесі Леонової живуть 
близько ста (!) чотирилапих 
друзів. Звісно, з таким госпо-
дарством виникає чимало не-
зручностей. Хоча б тому, що 
хворі коти можуть переда-
ти свою болячку і здоровим. 
Тому в реабілітаційному цен-
трі передбачено відразу три 
карантинні приміщення на 

першому поверсі, а на дру-
гому розташується велика 
зона для вигулювання котів-
інвалідів, які не можуть пе-
ребувати поруч зі здоровими 
тваринами. Поруч із будів-
лею буде також обладна-
но велику зону, огороджену 
сіткою. Тут вигулюватимуть 
здорових котів.

 Як розповідає Олеся Лео-
нова, вона займається такою 
діяльністю вже понад шість 
років. Раніше реалізували 
проект — притулок для со-
бак «Друг». У ньому, розта-
шованому в заміському селі 
Антонівка, наразі можуть 
перебувати одночасно до 400 
тварин.
 Загалом же за ці шість 
років, за запевненням Олесі 
Леонової, врятовано близь-
ко двох тисяч кицьок і 
вдвічі більше собак. Небай-
дужі люди їх передавали во-
лонтерам за допомогою ор-
ганізованої «гарячої лінії», 
роботу якої наразі довелося 
призупинити, оскільки тва-
рин просто нікуди брати. ■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

На радість Мурчику
Уперше в Україні буде створено 
реабілітаційний центр для... котів

■

НАРОДЖЕНА У СОРОЧЦІ

Лікарі від Бога і ангел-рятівник Ангеліна
У районній лікарні успішно врятували відсічену косаркою ногу

■

Людмила Йонга з дочкою Ангеліною 
та завідуючим травматологічним 
відділенням Лановецької районної 
лікарні Володимиром Гульком.
Фото Іванни ГОШІЙ 

(«Нова Тернопільська газета»).

❙
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МАГІСТРАЛІ

Переправа, переправа, 
берег лiвий — берег правий
Ремонт черкаського мосту через Дніпро обіцяють 
завершити до кінця листопада

■

Ремонт черкаського мосту через Дніпро ще триває.
Фото надане прес-службою САД у Черкаській області.

❙
❙
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Наталія ОСИПЧУК

Дуальна освіта, яка сьогодні є 
поширеною в Німеччині, набу-
ває все більшої популярності в 
Україні. Її суть — у поєднанні 
навчання з виробничою прак-
тикою. Наскільки перспектив-
ним є її поширення в Україні? 
Над цими та іншими питаннями 
міркували учасники семінару 
«Система вищої дуальної осві-
ти в Німеччині та її досвід для 
України», організаторами яко-
го виступили, зокрема,  Вища 
дуальна школа Гера-Айзенах і  
Німецьке товариство дружби в 
Тюрінгії з країнами Східної Єв-
ропи. 
Пояснюючи, наскільки важли-
вим є це питання,  генеральний 
директор Федерації роботодав-
ців України Руслан Іллічов на-
голосив: «Саме життя змусило 
прискіпливіше придивитися до 
німецького досвіду, адже сучас-
на економічна ситуація в Україні 
— виклик часу і необхідність 
вдатися до кардинальних змін.  
Як відомо, в Україні склалася 
ситуація, коли переживаємо ве-
личезний відтік працездатного 
населення за кордон. Причому 
якщо 20 років тому українці 
виїздили на заробітки з перс-
пективою повернення в Україну, 
то нині спостерігаємо цілком 
негативні тенденції. Люди зали-
шаються за кордоном, а Україна 
втрачає кваліфіковані кадри та 
працездатне населення».

Студенти-«дуалісти»
 «Потрібно на законодавчо-
му рівні чітко окреслити пози-
ції, пов’язані з дуальною осві-
тою, — вважає  перший заступ-
ник міністра освіти і науки Во-
лодимир Ковтунець. — Маємо 
певний досвід запроваджен-
ня дуальної освіти в українсь-
ких реаліях. Проте в потенцій-
них партнерів — представників 
ВНЗ та підприємств — виника-
ли логічні питання, пов’язані 
з урегулюванням фінансових 
зобов’язань. Зокрема, йдеться 
про виплату зарплат та стипен-
дій». 
 У нас є  певні напрацюван-
ня. Приміром, співробітниц-
тво Харківського авіаційного 
університету та аеропорту «Бо-
риспіль» iз підготовки фахів-
ців відповідного профілю. Втім 
у цілому зроблено ще недостат-
ньо. «Ми ще тільки наближає-
мося до точки старту дуального 
навчання, — підкреслив  Воло-
димир Ковтунець. — Актуаль-
ним завданням є доопрацюван-
ня Концепції дуального навчан-
ня в Україні, внесення змін до 
чинного законодавства. Цьо му, 
зокрема, сприятиме робоча гру-
па під егідою Міністерства осві-
ти і науки, що створена в ме-
жах проекту «Дуальна освіта в 
діалозі» і яка досліджує мож-
ливості впровадження анало-
гічних до німецьких  дуальних 
навчальних напрямів». 
 Утім успішний початок 
справи — половина шляху, що 
необхідно здолати. «І тут має-
мо перші досягнення, — конс-
татував доктор, спікер міської 
ради м. Ерфурт iз питань фінан-
сово-економічної політики Рай-
нхард Дуддек. — Як відомо, ні-
мецька модель запровадження 
дуальної освіти широко відома 
у світі. Втім не всі знають, що 
вища дуальна освіта розпов-
сюджена не скрізь, а лише в де-
яких німецьких землях, зок-
рема у Тюрингії. І тому ми по-
годжуємося з паном Ковтунцем 
щодо необхідності  внесення де-
яких законодавчих змін. Нага-
даємо, що Європейський проект 
«Дуальна освіта в діалозі» нале-
жить до програми «Східне парт-

нерство», прийнятої німецьким 
Бундестагом. Уперше ми приї-
хали в Україну в листопаді 2016 
року і відразу розпочали спів-
працю з органами влади». 
 Представники українських 
вишів у цілому підтримують 
ідею дуальної освіти. Непоко-
ять лише такі питання: який 
статус мають студенти-«дуаліс-
ти»? Наскільки складно знайти 
підприємства-партнерів? Чи не 
занадто складно самим студен-
там поєднувати традиційне нав-
чання з доволі напруженим гра-
фіком на підприємстві? 
 Одне з наріжних питань: чим 
відрізняється «звичайний» дип-
лом бакалавра від того, що його 
одержав випускник-«дуаліст»? 
Райнхард Дуддек запевнив: 
дипломи мають однакову юри-
дичну силу; а от щодо неабия-
кого навантаження, то тут дій-
сно не все так просто.  «Справ-
ді, графік студента, який нав-
чається за дуальною системою, 
доволі напружений, — каже  
Райнхард Дуддек. — Оскільки 
студент укладає угоду з підпри-
ємством, то, відповідно, дотри-
мується його графіка. Відпуст-
ка коливається в межах 24-30 
днів. Звісно, молодь, яка прагне 
студентського життя у звично-
му розумінні цього слова, не 
обере дуальну систему освіти. 
Утім, спілкуючись зі студента-
ми-«дуалістами», почув схваль-
ні відгуки. Говорять, що ліпшої 
практичної підготовки годі шу-
кати. Тому кожен робить виб-
ір для себе — або студентське 
життя, або серйозна підготовка 
до дорослого життя та набуття 
практичних навичок».  

«Інвестуємо фінанси 
в студента, а по суті — 
працюємо на закордонні 
компанії»
 Доцент Національного лісо-
технічного університету Олена 
Врублевська зазначила: «Суп-
ротивники запровадження ду-
альної системи освіти непоко-
яться, чи не використовувати-
муть студентів як дешеву ро-
бочу силу?» Доктор Дуддек і 
професор Вищої дуальної шко-
ли Гера-Айзенах Іван Гаврилюк 
розповіли, що таких випадків у 
їхній практиці було кілька. І це 
відразу карається, а саме під-
приємство позбавляється акре-
дитації. 
 Варто зазначити, що Вища 
дуальна школа Гера-Айзенах 
має 1060 підприємств-парт-
нерів, і всі вони проходять акре-
дитацію. Пан Дуддек запевняє, 
що вимоги до акредитації — до-
волі жорсткі, тому партнером 
дуального ВНЗ може бути лише 
перевірений роботодавець. 

 Представники українських 
ВНЗ переконують: їхні при-
скіпливі запитання — то лише 
бажання детально розібратися 
в усіх нюансах дуальної  осві-
ти, а не заперечення самої ідеї. 
Той самий Національний лісо-
технічний університет викорис-
товує у своїй роботі німецький 
досвід; залучає до дискусії між-
народних експертiв. Дуальна 
система освіти  не є чимось неві-
домим і для Національного ае-
рокосмічного університету ім. 
М. Є. Жуковського «ХАІ». 
 Ринок праці висуває все 
нові вимоги, тому існує потре-
ба в універсальних фахівцях, 
які здатні навчатися, володіти 
іноземними мовами; вони та-
кож повинні  поєднувати знан-
ня, вміння й навички за кілько-
ма спеціальностями. Тому за-
провадження дуальної системи 
освіти є надзвичайно актуаль-
ною темою. «І в цьому аспек-
ті важливим моментом є те, що 
роботодавці та ВНЗ напрацьо-
вують спільні рішення в діало-

зі, — говорить голова правлін-
ня  Кіровоградського обласного 
об’єднання організацій робото-
давців Павло Штутман. — Чому 
ми, роботодавці, зацікавленi у 
розв’язанні цього питання? Нас 
цікавить питання якісної осві-
ти, підготовки кваліфікованого 
персоналу. На жаль, аналізую-
чи рівень підготовки технічних 
спеціалістів, можемо констату-
вати, що рівень їхньої підготов-
ки суттєво не змінився. Тобто 
якісного прориву не відбулося. 
Навчальні програми майже не 
змінюються, і це  в той час, коли 
ринок праці висуває все нові й 
нові вимоги. І саме дуальна ос-
віта дає можливість встанови-
ти зв’язок iз підприємством, що 
надзвичайно важливо для прак-
тичної підготовки фахівців». 
 Під час роботи  семінару 
іноді складалося враження, що 
Райнхарду Дуддеку доводило-
ся виступати своєрідним арбіт-
ром між представниками ВНЗ і 
роботодавцями. Зрозуміло, що 

представників вищої школи ці-
кавили  насамперед питання, що 
стосуються безпосередньо сфери 
їхніх інтересів. Приміром, сти-
пендіальне забезпечення, випла-
та заробітної плати викладачам 
(лунали деякі побоювання, чи в 
повному обсязі збережеться за-
рплата викладацькому складу, 
коли студент перебуватиме на 
практиці). 
 Роботодавців, звісно, не-
покоїть практична сторона. 
Адже в ринкових умовах ко-
жен прагне одержати кваліфі-
кованого працівника, який го-
товий практично застосувати 
свої знання. «Нас, представни-
ків IT-сфери, непокоїть насам-
перед збереження інтелекту-
ального потенціалу, — говорить 
заступник директора IT-ком-
панії Unitybars  Андрій Сухов. 
— Ми  інвестуємо фінанси в сту-
дента, а по суті — працюємо на 
закордонні компанії». Ця про-
блема не є новою, тож недарем-
но керівництво вітчизняного  
Міністерства освіти і науки на-
голошує: дуальна освіта стосу-
ватиметься насамперед вироб-
ничої, аграрної та IT-сфери.  

«Студент має працювати 
над проектом послідовно, 
а не в авральному режимі»
 Зрозуміло, чому дуальна ос-
віта є важливою для IT-секто-
ру, адже найголовніше — це 
шанс зупинити чи принаймні 
зменшити відтік перспектив-
ної молоді за кордон  і тим са-
мим зберегти потенціал для IT-
компаній. Цікаво, що фахівці, 
які працюють в IT-секторі, на-
голошують на тому, що саме 
прин ципи дуальної освіти здат-
ні виступити каталізатором для 
багатьох позитивних процесів у 
системі вітчизняної IT-освіти. 
 Як відомо, однією з основ-
них ланок сучасних технічних 
університетів провідних країн 
є інноваційні центри з розробки 
новітніх технологій у різних га-
лузях. Свого часу цю функцію 
в радянських інститутах вико-
нували науково-дослідні секто-
ри та конструкторські бюро. На 
жаль, нині ця ланка в українсь-
ких університетах, м’яко кажу-
чи, не спрацьовує, тож про який 
інноваційний прорив може йти-
ся? Саме дуальна освіта здатна 
«підсилити» цю ланку, коли 

фахівці інноваційних центрів, 
які водночас є викладачами, і 
формують стратегічний вектор 
навчання студентів старших 
курсів. Оці старшокурсники є 
золотим фондом, який конче 
необхідно плекати двома сто-
ронами-партнерами: ВНЗ і під-
приємствами. Адже профіль 
навчання спрямований саме на 
практичну підготовку студента, 
особливо під час роботи над про-
ектом. При університетах ук-
рай важливо створити подібні 
інноваційні центри, як це прак-
тикується у провідних західних 
університетах. 
 Крім того, реалізація дуаль-
ної освіти  передбачає ще один 
елемент — роботу старшокур-
сників в IT-компаніях. «Проте 
ми все це давно практикуємо, 
— каже IT-фахівець Андрій Су-
хов. — І не секрет, що активні 
та здібні студенти працюють у 
профільних компаніях, почи-
наючи з 3-го курсу. Проте, під-
готувавши перспективного сту-
дента, ми все одно не зможе-
мо його затримати, навіть зва-
жаючи на великий фінансовий 
бонус». Тому, переконані IT-
фа хівці,  ці заходи є недостат-
німи, якщо врахувати, що IT-
компанії  змушені виконува-
ти невластиві, непритаманні їм 
освітянські послуги. Якщо не 
розв’язати питання щодо ство-
рення потужних інноваційних 
центрів в університетах, для 
IT-освіти та IT-компаній нічого 
суттєво не зміниться. 
 «Ми й надалі констатувати-
мемо: підготували перспектив-
ного студента, проте не затри-
мали його. Крім того, це не вирі-
шить проблеми зі зростанням по-
току активних абітурієнтів, які 
виїздять на навчання за кордон, 
— розмірковує Андрій Сухов. — 
Зрештою, поєднання навчання 
старшокурсників у ВНЗ iз робо-
тою в IT-компаніях завжди існу-
вало,  давно, навіть без проголо-
шення ідеї дуальної освіти». 
 Аби розірвати зачароване 
коло, IT-фахівці бачать вихід із 
ситуації у тому, аби на практи-
ці здійснити радикальні кроки. 
По-перше, навчальні дисциплі-
ни мають стати підґрунтям для 
проекту, над яким працює сту-
дент. По-друге, студент має пра-
цювати над проектом послідов-
но, а не в авральному режимі. І 

НОВАЦІЇ

Студент — не рабсила
В Україні 
поєднуватимуть 
здобування знань 
у вишах 
із виробничою 
практикою

■

І вчитися, і працювати — собі на користь.❙

Старшокурсники є золотим фондом, який конче 
необхідно плекати двома сторонами-партнерами: ВНЗ 
і підприємствами.
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найголовніше, на чому наголо-
шують IT-фахівці, — запровад-
жувати реальні зміни потрібно 
з першого дня навчання. Інак-
ше студент не почне працювати 
наполегливо, на перспективу. 

«Дуалісти» у Німеччині 
отримують у середньому 
щомісячних 650 євро
 Доцент кафедри обчислю-
вальної математики факультету 
комп’ютерних наук та кіберне-
тики Київського на ціонального 
університету ім. Т. Шевченка 
Анатолій Кузьмін констатував, 
що економічна ситуація в Ук-
раїні не дозволяє організувати 
систему дуальної підготовки за 
класичним німецьким зразком. 
Причина — слабка інноваційна 
складова та неготовність пере-
важної більшості роботодавців 
активно брати участь у цьому 
процесі. Зрештою, для самих 
студентів навчання за дуаль-
ною системою — теж своєрід-
ний виклик. 
 «Студенти дуального ВНЗ 
зобов’язані відвідувати занят-
тя в університеті, — підкреслює 
Анатолій Кузьмін, — там немає 
вільного відвідування. Нав-
чальний процес доволі насиче-
ний, заняття розпочинаються о 
8.00 годині ранку, тривають до 
вечора. Зрозуміло, що впорати-
ся з таким навантаженням під 
силу лише мотивованому сту-
денту, який чітко бачить пер-
спективу.  Водночас, спілкую-
чись зі студентами, ми заува-
жили їхнє позитивне ставлення 
до дуальної освіти. Не останню 
роль, звісно, відіграє заробіт-
на плата — студенти отриму-
ють в серед ньому 650 євро, і це 
не межа. Перебуваючи в Німеч-
чині, наша делегація мала змо-
гу ознайомитися з роботою Ви-
щої дуальної школи Гера-Айзе-
нах та її фірм-партнерів. Нага-
даємо, що дуальна школа має 
близько 1060 партнерів, і все 
це надійні та перевірені робото-
давці. Кожен партнер має пер-
спективний план підготовки 
та підвищення кваліфікації на 
кілька років уперед. Приміром, 
у місті Айзенах ми відвідали ви-
сокотехнологічне підприємс-
тво електротехнічної та маши-
нобудівної фірми Bosch та зус-
трілися з молодими співробіт-
никами. На запитання: «Чому 
обрали саме дуальну форму ос-
віти?», ми почули відповідь про 
важливість набуття практич-
них навичок  роботи на підпри-
ємстві». 
 Отже, підсумовує Анатолій 
Кузьмін, німецький досвід має 
майбутнє в українських ре-
аліях. Важливим елементом 
співпраці роботодавців і пред-
ставників ВНЗ є те, що пер-
ші мають можливість брати 
участь у формуванні навчаль-
них планів. «Провідні фахівці 
підприємства залучаються у 
навчальному процесі, їхня до-
помога необхідна під час напи-
сання курсових та дипломних 
робіт, — наголошує Анатолій 
Кузьмін. — Важливим є те, що 
студенти старших курсів ма-
ють змогу поєднувати роботу і 
навчання». 
 Утім сьогодні спостерігаємо 
цілком протилежну картину: 
студент або працює, або вчить-
ся. При цьому навчання часто 
теж доволі формальне, що зво-
диться лише до складання ек-
заменаційної сесії. «Поєднати 
обидві складові на законодав-
чому рівні цілком під силу, — 
переконаний Анатолій Кузь-
мін. — Для студентів старших 
курсів організувати дуальну 
систему реально, адже пере-
важна більшість молоді вже 
працює». ■

Ліна ТЕСЛЕНКО

До 1 грудня директори київсь-
ких шкіл мають обговорити з 
органами самоуправління нав-
чальних закладів (а це — бать-
ки та діти) питання щодо шкіль-
ної форми. І нарешті поставити 
крапку в питанні, то чи потрібна 
вона учневі? Чи, може, її слід 
позбутися як непотрібного ру-
димента? 

 На сьогодні шкільна форма 
теоретично не є обов’язковою. 
Але на практиці навчальні за-
клади висувають певні вимо-
ги до неї. Одні школи деклару-
ють, що їхні учні мають ходи-
ти тільки в костюмах чорного 
(синього, зеленого, коричнево-
го, вишневого) кольору. Інші 
вимагають лише ділового сти-
лю в одязі. Але й ті, й другі в 
категорію заборонених вписа-
ли джинси, спортивний одяг і 
взуття та все, що виглядатиме 
недоречно у шкільних коридо-

рах. В одних школах досить ло-
яльно реагують на вихід за межі 
форми. Але подекуди ситуація 
доходить до абсурду: поява учня 
не «по формі» не минеться без 
«шкандалю» та нотацій у кабі-
неті директора й відповідного 
запису в щоденнику.
  Оскільки зараз у сфері осві-
ти повним ходом ідуть рефор-
ми, батьки вирішили внести 
зміни й у «форменне» питанн-
ня. «Ми, ГО «БАТЬКИ SOS», 
мали зустріч із заступником го-
лови Київської міської держад-
міністрації Олексієм Резніко-
вим, директором Департаменту 
освіти і науки Оленою Фіданян, 
працівниками адміністрації та 
Департаменту щодо скасуван-
ня шкільної форми у школах 
столиці, — йдеться на сторінці 
громадської організації у «Фей-
сбуці». — Дискусія була доволі 
гаряча. Проте всі погодилися з 
тим, що ми хочемо виховува-
ти, ростити ВІЛЬНИХ людей. 
У демократичній країні не по-

винно бути ніякого примусу чи 
заборон. Маємо надію, що ця зу-
стріч стала початком до нових 
змін у освіті столиці».
 Наразі на сторінці ГО у соц-
мережі триває жваве обгово-
рення майбутніх змін. Батьки 
традиційно розділилися на два 
табори: одні вітають можливу 
відміну форми, інші бажають 
її залишити. «Я проти шкіль-
ної форми, але я за те, щоб діти 
вдягалися в школу не як на про-
гулянку, а більш офіційно. Бо 
іноді як подивишся, в чому діти 
йдуть, і диву даєшся, як бать-
ки відпускають дитину в казна-
чому на уроки», — вважає Інна 
Марченко. «А як без форми? Хо-
дити в порваних джинсах? Фор-
ма — це дисципліна!!!» — додає 
Вікторія Курчатова. «Прибира-
ти шкільну форму не варто, до-
свід уже був без форми, — пише 
Ірина Швацька. — Дівчатка 
вдягали спідниці, що ледь при-
кривали причинні місця, і коф-
тинки вище пупка. Крім того, 

соціальна нерівність одразу 
випливає назовні». 
 «Маємо надію на початок 
змін!!! Бо якось набридло мені 
доводити, що відсутність кра-
ватки та джинси не заважають 
вчитися!!! — не погоджується 
Яна Рибальченко. — Син хо-
дить у піджаку з емблемою лі-
цею, у піджаку саме такому, 
який треба було купити в тому 
самому магазині, візитку яко-
го дали на співбесіді. Але як 
тільки в джинсах і без краватки 
— маємо запис у щоденник та 
виклик у школу, бо без крават-
ки форма — не форма». «У нас 
у гімназії — жилетки. Всі йдуть 
в одне ательє, де їх шиють. Ін-
шого нема. Звичайна жилетка 
із чернігівської тканини — 550 
грн.», — обурюється інша мама, 
Карина Макарчук. «У нас за не 
відповідний до форми зовніш-
ній вигляд чи розпущені коси 
у дівчат завуч, котра веде урок, 
регулярно вичитує дітей i во-
дить буквально за руку до ди-
ректора під час уроку, — ділить-
ся Юлія Тимчук. — Урок часто 
значно меншає. Якийсь дикий 
треш i пресинг! Це принизливо 
для дітей, залякує учнів i вихо-
вує приховану агресію до систе-
ми, школи, правил таких у під-
літковому віці. Особисто підтри-
мую дітей, котрі хочуть одягати 
те, що їм подобається та є зруч-
ним, це точно ніяк не впливає 
на успішність, а от такий тиск, 
навпаки, викликає небажання 
вчити предмет, якщо вчитель 
так поводиться з дітьми». 
 У ГО «Батьки SOS» наго-
лошують: «Від нас iз вами за-
лежить вирішення питан-
ня, чи буде шкільна форма 
обов’язковою у школах Києва. 
Бо якщо ви вирішите, що вона 
не потрібна, — керівники за-
кладів освіти повинні будуть 
внести зміни у Статут школи — 
і більше ніколи наші діти не бу-
дуть мати дошки догани, штам-
пiв у щоденниках, принижен-
ня за зовнішній вигляд, а нам, 
батькам, не потрібно буде дово-
дити право дитини на індивіду-
альність та захищати своє право 
не купувати у певних виробни-
ків щоденний одяг для дитини». 
Отже, шановні батьки, активні-
ше долучайтеся до обговорення. 
Бо саме від вас залежить, як виг-
лядатимуть сучасна школа та її 
учні завтра. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Відомий вислів комбінатора Оста-
па Бендера «Захід нам допоможе» вкотре 
втілюється в життя — на цей раз за під-
тримки відділу преси, освіти та культу-
ри посольства США в Україні на базі ГО 
«Взаємодія плюс» оголошено грантовий 
конкурс на участь у проекті розвитку під-
приємницьких та кар’єрних компетенцій 
серед студентів та молоді. Наразі в експе-
рименті поки-що візьмуть участь лише 
п’ять українських міст, які спробують ре-
алізувати проект розвитку підприємниц-
тва серед юних громадян.
  Участь у Програмі — безкоштовна: 
учасники забезпечуються навчальними
матеріалами, кавою тощо. Аби стати од-
ним із «програмістів», необхідно за-
реєструватися — докладну інформацію 
про всі деталі можна знайти на http://bit.
ly/2xBSsMz. Програмою проекту передба-
чено майстер-клас («Робота в малому біз-
несі чи самозайнятість») та три практику-
ми (на  кшталт «Управління підрозділом 
у малому бізнесі» та «Інтернет-маркетинг 
у малому бізнесі»). 
 Проект має на меті допомогти високо-
мотивованим студентам та молодим фахів-
цям отримати як теоретичні, так і практич-
ні поради щодо того, як зробити кар’єру в 
малому та середньому бізнесі або започат-
кувати власну справу.
 Спектр учасників досить широкий, 
адже претендентами у конкурсному від-

борі можуть стати як студенти всіх спе-
ціальностей ВНЗ, так і їхнi випускники 
(молоді спеціалісти). Після розгляду фа-
хівцями мотиваційних анкет-заявок, пе-
реможці отримають безкоштовний доступ 
до практикумів із розвитку бізнесу та ін-
тернет-маркетингу. 
 Зокрема, у вихіднi програмою перед-
бачається спільна робота учасникiв про-
екту та підприємців на практикумах. А 
формат такого навчання виглядатиме так: 
підприємець та двоє студентів створюють 
менторську групу, в межах якої ментор пе-
редає свої навички ведення бізнесу, ділить-
ся історіями успіхів та поразок. 
 Студентам надається можливість дво-
місячного індивідуального стажування в 
компанії ментора. Крім того, разом із ним 
вони розроблятимуть програму розвитку 
бізнесу й ефективну стратегію інтернет-
маркетингу компанії. Стажування на під-

приємстві передбачає щотижневі, як міні-
мум двогодинні, особисті зустрічі студен-
та та підприємця, а також постійну кон-
сультаційну підтримку експертів цього 
проекту.
 До початку першого практикуму учас-
ники мають приділити 4-5 годин для само-
стійної роботи з посібниками, якими бу-
дуть забезпечені заздалегідь. Але від «уч-
нів» вимагається залізна дисципліна й 
вони повинні систематично виконувати 
практичні завдання експертів та підпри-
ємців, і повністю пройти програму стажу-
вання.
 У разі успіху цього пілотного проекту 
аналогічні охоплять й інші міста України. 
Тож залишається лише сподіватися, що за-
вдяки таким проектам молоді підприємці 
врешті почнуть відкривати власні підпри-
ємства-виробництва, які так необхідні на-
шій державі. ■

ІНІЦІАТИВА

На малий і середній 
розрахуйсь!
Америка спонсорує проект розвитку підприємництва 
серед української молоді

■

ДИСКУСІЯ 

А ви у формі?
Київська влада зобов’язала директорів навчальних закладів 
вирішити, чи потрібна шкільна форма

■

Шкільна форма дисциплінує?❙
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Мульфiльми нiмi та звуковi
 «Ми зараз перебуваємо у 
просторі майбутнього музею 
кіно, й тому цьогоріч саме 
тут проводиться цей фести-
валь, та й загалом усяке кіно 
в перспективі буде представ-
лено саме в центрі Довжен-
ка, — говорить гендирек-
тор Національного центу ім. 
О. Довженка Іван Козленко. 
— У наших стінах щойно за-
вершився Гогольфест, а неза-
баром тут буде великий екс-
позиційний простір, де від-
буватимуться щоквартальні 
змінні виставки, присвячені 
українському та міжнарод-
ному кіно». 
 Додамо, що спеціальни-
ми програмами фестивалю, 
зокрема, була передбачена 
ретроспектива української 
анімації, присвячена 90-літ-
тю (це фільми з фільмофон-
дів, які зберігаються на чет-
вертому поверсі центру, де й 
лежить у негативах усе ук-
раїнське кіно).  Одним із за-
вдань центру Довженка є ро-
бити архіви живими: «ар-
хів для, а не архів від», як 
це було за радянщини; а та-
кож  відкривати маловідомі 
сторінки української аніма-
ції. 
 Однією з найцікавіших 
стала програма «музичний кі-
ноперформенс», де німий від-
реставрований мультфільм 
супроводжувався сучасною 

музикою, виконуваною на-
живо. Деякі мультики з цієї 
програми, найстаріші зi збе-
режених, датуються 1927 ро-
ком. Атрибутування цієї про-
грами, як і віднайдення робіт, 
було доволі клопітким проце-
сом, насамперед через те, що 
в Україні через загальну гу-
манітарну амнезію мало хто 
знає, де й що перебуває, й 
мало хто вміє працювати з ар-
хівами! 
 «Найстаріші мультфіль-
ми віднайшлися й зберегли-
ся завдяки тому, — продов-
жує пан Козленко, — що були 
вставками у хронікально-спе-
ціалізованих пропагандистсь-
ких агітаційних фільмах чи 
хроніках, які зберігалися в 
архіві ім. Пшеничного. Ось їх 
ми  «поназбирували», й утво-
рилася більш ніж півгодинна 
програма. Більшість зі старих 
робіт належить Євгену Мака-
рову — піонеру української 
анімації i, на жаль, маловідо-
мому широкому загалу. Основ-
на частина фільмів була ство-
рена на новоутвореній у 1927 
році мультиплікаційній май-
стерні ВУФКу (хоча юридич-
но вона запрацювала ще в 1926 
році в Одесі, започаткована 
В’ячеславом Левандовським, 
звідки наступного року її було 
перенесено до столиці). А пер-
ші звукові мультики («Тук-
тук» і «Жук») були створені в 
Україні в 1935 році».

Один проти двохсот
 Беззаперечним є факт, 
що якісь неймовірні ідеї наро-
джуються в авторській ані-
мації, а комерційна анімація  
цим усім підживлюється, й це 
як поле для експериментів. Та 
саме цього зараз в Україні й не 
вистачає, переконані провідні 
вітчизняні аніматори, які ще 
й жартома стверджують, що 
«анімацією займаються наві-
жені люди». 
 «У Карпенка-Карого я 
викладаю вже 15 років, — 
розповідає виконавчий ди-
ректор громадської спіл-
ки «Українська анімаційна 
асоціація», продюсер студії 
«Червоний собака» Олена Го-
лубєва. — Зараз я ношу з со-
бою на пари... проектор, адже 
там справи з технікою дуже 
кепські. Дві третини студен-
тів платять шалені кошти за 
навчання, але людям інколи  
навіть ніде сісти. І це, все ж, 
більше питання не до держа-
ви, а до керівництва вишу, 
бо там  панують безініціатив-
ність і байдужість.   
 Ось приклад: ще до ство-
рення асоціації «УАнімА» 
наша ініціативна група під-
ходила до керівництва цього 
навчального закладу з пропо-
зицією допомогти: створити 
нашу асоціацію. Нам відмо-
вили, сказавши: «Це немож-
ливо!» Наша ідея створен-
ня асоціації народилася не 
на порожньому місці, адже 
страшенна бюрократія, кіль-
кість «професорів», просте 
небажання зростати  зашка-
лює! 
 Нещодавно, спілкуючись 
iз корейцями, запитала, а 
скільки ж у них студій, і ви-
явилося, що... 200! А факуль-
тетів анімації в Кореї, де нав-
чають майбутніх професіо-
налів, — 50! У нас же — лише 
один!»   

Висока якiсть
 Уже другий рік поспіль 
анімаційна студія Animagrad 
є організатором фестивалю. 
Її продюсер Єгор Олєсов вва-
жає, що за останні роки відбу-
лися значні й сильні кроки в 
українській анімації. Без до-

свіду минулих років, без ро-
зуміння того, на чому базува-
лася рання анімація, як усе 
це відбувалося,  буде важко 
рухатися вперед. «Уперше в 
цьому році створено програ-
му з окремим національним 
конкурсом, куди ввійшло 18 
робіт різного рівня», — за-
уважив Єгор.
 А головою журі була ві-
дома в усьому світі гостя з-
за кордону Баді Мінк, чиї ро-
боти свого часу демонструва-
ли на 500 фестивалях. «В Ук-
раїні я вперше, — сказала 
знана майстриня анімації. — 
У найсвіжішому моєму філь-
мі «Мапа мунті», який також 
показаний на фестивалі, роз-
повідається про історію нашо-
го світу за допомогою різно-
манітних карт. Там є й карта, 
яку подарувала світові Украї-
на, адже ця найдавніша кар-
та світу була віднайдена в міс-
течку Межиріччя — вона ви-
карбувана на кістці мамонта 
і їй майже... 15 тисяч років. 
Тож вам є чим пишатися! До-
дам, що після перегляду ук-
раїнської програми фести-
валю була вражена високою 
якістю ваших робіт і різно-
манітністю  стилів».     
 «Переглядаючи міжна-
родну програму, переконав-
ся, що рівень робіт сильний, 
— додає Сашко Даниленко 
(член журі, мультиплікатор). 
— Загалом програма дуже ак-
туальна, бо  Linoleum 2017 — 
це зріз того, чим «дихає» ані-
маційний світ. 
 Аналізуючи попередні 
фестивалі, побачив, що цьо-
горіч стало менше «жесті», 
адже дуже багато режисерів 
уже намацали ногами «дно» 
й нарешті почали поверта-
тися до більш естетичних 
шляхів — це гарна тенден-
ція, бо люди стали добріши-
ми». 
 Призером міжнародної 
конкурсної програми ($3000) 
став анімаційний фільм «О, 
мамо! / Oh mother!» Поліни 
Ціолковської (Польща), при-
зером національної конкурс-
ної програми ($2000) — робо-
та Стаса Сантімова «Eluvium 
– Регенеративна істота». ■

ПРЯМА МОВА

Лобiсти мультикiв
 Своїми думками про анiмацiйну галузь дi-
литься Дмитро Лісенбарт, виконавчий дирек-
тор ДП «Укранімафільм» із липня 2017 року, 
член Наглядової ради УАнімА, режисер, за-
сновник «Лісенбарт анімейшин студія».
 ■ Чому вирішили стати режисером?
 — Бо... не хотів iти в армію (сміється). 
Адже по закінченні художньої школи мені 
треба було кудись себе діти, або йти до вій-
ська — от я й пішов в Інститут ім. Карпен-
ка-Карого на курси режисерів анімаційного 
кіно, які, до речі, відкрилися вперше в історії 
України. А оскільки я вже два роки (із 1991 
року) працював на Укранімафільмі, то було 
логічно пiти саме туди, на ці курси.  
 ■ Як довго триває процес створення 
мультфільму, яка його собівартість і скіль-
ки задіюється людей на його виготовлен-
ня? 
 — Від п’яти хвилин у зошиті на уро-
ці до п’яти років, а вартість може сягати 60 
мільйонів доларів, а іноді сягає й... 250 — 
усе залежить від техніки тощо. Скажімо, 
серіал «Сімпсони» творило 250 людей.
 ■ Як багато робіт створюється на рік в 
Україні й які перспективи розвитку вітчиз-
няної анімації?
 — У середньому — 2-3 мультфільми, але 
це не стабільний показник, бо, наприклад, 
останній рік дав близько півтора десятка 
робіт, і цей показник буде рости, бо вітчиз-
няна анімація стає все потужнішою й наби-
рає «оберти»! А ось одразу після 1991 року 
було «абсолютне» гальмо й розвитку індуст-
рії десь до 2003 року просто не було.
 Наразі створюється анімаційний центр 
— він буде потужно розвиватися по всій Ук-
раїні, аби було реально багато студій і фа-
культетів, які б навчали анімації. Передува-
ло цьому створення в березні 2017 року гро-
мадської спілки «Українська анімаційна асо-
ціація» (УАнімА), яка представляє та об’єднує 
усю анімаційну галузь України. Місією спіл-
ки є інтеграція зусиль професійної анімацій-
ної спільноти для сприяння розвитку анімації 
в Україні. І головною ціллю асоціації «УАні-
мА» є лобіювання інтересів анімації: як у сві-
домості звичайних людей, так і держчинов-
ників.
 ■ А де ж зараз знаходите майстрів для 
такої копіткої роботи?
 — Художників-аніматорів шукаємо, де 
тільки можна, бо таких спеціалістів май-
же немає. Це ті люди, які колись не виїха-
ли й залишилися в Україні, або віддалено ко-
ристуємося аутсорсінгом (використання зов-
нішнього ресурсу. — Ред.).
 ■ Ви хотіли створити музей... 
 — Так, є задум створити його на ВДНГ на 
базі раритетного заліза (техніки) Украніма-
фільму. Ми домовилися з директором ВДНГ, 
уже є стартовий план створення музею: там 
будуть не просто експонати, а інтерактив-
ні зони, майстер-класи, приблизно на 1500 
квадратів приміщення. Це один iз перших 
кроків розвитку студії.
 ■ Які фінанси виділяє держава на ДП 
«Укранімафільм»?
 — Жодних, адже це госпрозрахунко-
ве підприємство. А ось на вітчизняну аніма-
ційну індустрію державою виділено чималу 
суму — близько 150 мільйонів гривень. Для 
порівняння: 500 мільйонів виділено на ху-
дожнє кіно, 30 — на документальне.
 ■ Ваше враження від фестивалю і чи 
важко було вибирати роботи конкурсантів?
 — Це велика перемога! А вибирати було 
дуже важко, адже практично 90% робіт за-
надто класні й круті. Тож спочатку всім ста-
вив 9-10, але згодом знизив планку. Я поба-
чив «бомбові» анімаційні фільми, яких ще не 
бачив: і за технологіями, і за думкою! 
 ■ Цього року з’явився національний 
конкурс. Із чим це пов’язано — стало біль-
ше робіт чи вони стали кращими?
 — Був приємно вражений кількістю на-
ших фільмів, адже очікував побачити два-
три, а їх виявилося близько 15! Щоправда, не 
всі такого рівня, як іноземні (якість ще треба 
підтягувати, більше відкривати свій мозок), 
але все ж є дуже серйозні задатки: кілька 
вітчизняних робіт європейського рівня.
 ■ Не жалкуєте, що не було таких кіно-
фестивалів, коли ви були студентом?
 — Так у нас і анімації не було тоді. (Смієть-
ся.)  Тоді ж був лише «Крок» —  і все... І там 
була своя колаборація, й вона продовжується, а 
цей фестиваль уже збирає вершки сучасної та-
лановитої молоді, й це дуже важливо.

■СТОП-КАДР

Мультики, 
тук-тук  
і жук
90-лiття української анімації 
вiдзначили фестивалем
Тарас ЗДОРОВИЛО

Цьогоріч українська анімація святкує своє 90-річчя, адже пер-
ші два вітчизняні мультики було створено в далекому 1927 
році: «Казка про солом’яного бичка» та «Українізація». Одним 
із  заходів, що пов’язані з цією поважною датою, безперечно, 
можна вважати 12-й Фестиваль міжнародної анімації та медіа-
мистецтва — Linoleum 2017, котрий уже вчетверте проходив 
у Києві. Цього разу захід проводили у Довженко-центрі, який 
став генеральним партнером. На святі мультиків було кілька 
спецподій, та й загалом програма була дуже насичена — де-
монстрували набагато більше фільмів, ніж у попередні роки. 
Зокрема, провели окремий національний конкурс серед 18 
робіт, представили потужну програму експериментальної ані-
мації та відеоарту.  

■

Баді Мінк – режисерка, продюсерка, художниця, голова журі 
та почесний гість  фестивалю актуальної анімації та медіа-мистецтва
Linoleum, яка презентувала в Україні фільм MappaMundi.
Фото з сайта linoleumfest.com.
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Микола ТИМОШИК, 
доктор філологічних наук, професор

Сумна звістка з Чернігова: не стало Во-
лодимира Сапона, поета від Бога, жур-
наліста за покликанням. Не показного, 
не фальшивого, а скромного і правди-
вого інтелігента з народу, якого по праву 
можна назвати його совістю. 
Оця спонтанна сильветка з ранньої 
шкільної юності нехай буде тобі, друже 
Володю, замість надмогильного вінка з 
моєї рідної Данини.

 Цілорічно, за найменшої негоди, в 
нашу Богом забуту Данину, обперезану 
зусібіч болотяними рудками, рейсові ав-
тобуси з Ніжина не ходили. Ставали на не-
визначений у часі відстій і такі-сякі мета-
леві колгоспні коні, що тіснилися на не-
величкому п’ятачку колишнього кур-
кульського обійстя. По вісім кілометрів 
непроїзного і важко прохідного чорнозем-
ного місива на всі три сторони світу — в 
один бік до колишньої районної Лосинів-
ки, у протилежний до кількастолітньої 
«столиці волості» Володькової Дівиці, а 
ще в третій бік до ближчого носівського 
хутора, де вже починався отой загадковий 
для нас асфальт. Такою була упродовж чи 
не за всієї підрадянської пори ціна «вихо-
ду на люди» для мешканців мого давнього 
великого села, а заодно з ним і вічно зрад-
ливого меншого родича — Шатури.
 Надія, що під ту прохолодну листопа-
дову мжичку сюди якось доберуться на кі-
нець другої шкільної зміни обіцяні дирек-

тором гості з Ніжина, щохвилини танула. 
 Аж вони зненацька постали на порозі 
найбільшого, вщерть переповненого всі-
ма нами, старшими, класу. Забрьохані 
грязюкою, мокрі, обперезані плащами-
кобеняками, але веселі й цікаві до всього 
троє студентів Ніжинського педінститу-
ту. А з ними — їхня викладачка Леся Йо-
сипівна Коцюба. Випускники цього інс-
титуту 60—70-х років минулого століття 
її не просто любили — обожнювали. Та, 
напевне, не знали, що в ті роки вона вже 
була під ковпаком всюдисущого КДБ. Не-
забаром її, дивовижного українського фі-
лолога-патріота, грубо й несправедливо 
вигнали з роботи. За зв’язок із «буржуаз-
ними націоналістами». Це й укоротило 
їй віку. А україністичні книжки з бага-
тої домаш ньої бібліотеки доцентки Коцю-
би, кажуть, роздавлювали за вказівкою 
зверху бульдозером, аби й сліду не зали-
шилося. 
 Але тоді, пізнього листопадового ве-
чора 1972 року, в нашій не балуваній по-
важними відвідувачами школі було так 
романтично. Кращі члени літературної 
студії знаного далеко поза межами краю 
Ніжинського інституту, справжні вже 

поети, читали в нас свої кращі вірші, їхня 
викладачка захоплено й гордо розказу-
вала про своїх талановитих вихованців 
— Володю Сапона, Олексу Нестеренка і 
Таїсію Шаповаленко. 
 Ми всі були подивовані й приголом-
шені — в таку негоду вони добиралися до 
нас із Ніжина перекладними: до Почеки-
ного рейсовим автобусом, до Лосинівки — 
підводою, а в Данину — пішки. Чоботи й 
плащі-кобеняки їм назбирали родичі ло-
синівських студентів. 
 Чи багато хто з нинішньої інтеліген-
ції наважиться у такий спосіб навідатися 
в духовно деградоване нині наше село? 
 На завершення того неймовірно емо-
ційного поетичного вечора, що й досі бри-
нить у моїй душі струнами серця, ведуча 
Леся Йосипівна припросила юних данин-
ців показати, як ми співаємо. Сама й поча-
ла ту, яку в Данині найбільше любили:
«Тече річка, невеличка, з зеленого саду, 
Кличе козак дівчиноньку собі на пора-
ду...»
 Напевно, що тим поетам із Ніжина 
таки сподобалася Данина, бо незабаром 
вони втрьох приїхали в нашу десятиріч-
ку на місячну педагогічну практику. 

 Володя таки зумів влюбити мене у Ти-
чину й Сосюру, Малишка і Рильського. 
Можливо, тому, що був усього лиш на кіль-
ка років старшим, а може, завдяки тому, 
що сам, як поет, краще розумів душі своїх 
поетичних навчителів, переживав по-особ-
ливому їхні болі й признання. Мені подо-
балися ті уроки, як і часті спілкування 
поза уроками із майже без п’яти хвилин 
нестандартним учителем-україністом. За 
місяць данинської практики ми з ним по-
справжньому здружилися. 
 Коли Володя поїхав, я з нетерпін-
ням чекав листоношу дядька Михайла 
із черговими числами нашої міськрайон-
ки «Під прапором Леніна», де двічі в мі-
сяць вміщувалася літературна сторінка 
гоголівських літстудійців. Відтоді вирі-
зував вірші й замітки Володі, які він там 
часто друкував уже як кореспондент газе-
ти. По-доброму заздрив йому і прагнув на-
слідувати, бо вже тоді мав твердий намір 
вступати на журфак до Києва.
 Ще я мріяв про такого білого «загра-
ничного» плаща, в якому з’явився в на-
шому селі юний Сапон. Стрункий, чор-
нявий, худенький красень із довгим чу-
бом під модних тоді «бітлів». Саме таким 
він мені й запам’ятався. Таким і постає в 
тому вишуканому плащі з кількох світ-
лин, які ще донедавна він виставляв на 
своїй сторінці у «Фейсбуцi». 
 До речі, такого ж плаща, як у Сапона, 
я таки пізніше й сам дивом купив — на за-
роблені кошти під час другої журналіст-
ської практики в лубенській районці на 
Полтавщині...
 Наші житейські й творчі дороги 
розійшлися були надовго. Володимир Ми-
колайович набував журналістського досві-
ду в Чернігові, а я після університету поїхав 
за таким же гартом на далеку Буковину. 
 І вже через багато літ по поверненні 
до Києва, щоб мене «засвітити» земля-
кам, Володя раз несподівано запропону-
вав інтерв’ю для «Деснянської правди». А 
потім була несподівано тепла його рецен-
зія на моє «Село» в тій де «Деснянці» і «Сі-
верянському літописі», прихильні «клі-
кання» на моїй «фейсбучній» сторінці.
 Минулого тижня презентував своє 
«Село» в Чернігові. Володя на зустріч не 
прийшов. Подумав, що йому щось завади-
ло. А зателефонувати — забракло часу...
 Дякую Тобі за все, дорогий і незабут-
ній Побратиме за Духом і Вчинками, за 
непоказну й щиру дружбу, за таку ж не-
показну доброзичливість і чуйне серце, 
яке завше боліло українськими болями. 
 Як жаль, що цінувати це доводиться 
вже запізно... ■

НОВИНИ ПЛЮС
Фест кобзарів
 Щорічний фестиваль Кобзарсько-лір-
ницька Покрова 14-15 жовтня запрошує у 
Києві до вшанування пам’яті та оспівуван-
ня історичних звитяг борців за волю Украї-
ни різних історичних епох. Нагадаємо, кож-
не полкове і сотенне місто Великої України 
мало своїх бандуристів та кобзарів. Лірники 
Західної України брали участь у нелегкому 
побуті січових стрільців і повстанців УПА. 
 Історія кобзарства надихає сьогодні 
учасників кобзарських цехів Києва, Харко-
ва та Львова на продовження життя дав-
ньої української епічної традиції. Розпоч-
неться фест у Свято-Покровській Подiль-
ській церкві у День козацтва і захисників 
Вітчизни зі святкової літургії та панахиди 
за полеглими воїнами, що віддали життя за 
Україну. Освятять нові інструменти. А брат-
чики кобзарсько-лірницьких цехів тради-
ційно кобзарюватимуть біля церкви. Кобза-
рювання та лірникування вранці святкового 
дня відбуватимуться в аеропортах «Київ», 
«Бориспіль» та на Центральному залізнич-
ному вокзалі.
 А на Михайлівський площі по обіді 
буде великий концерт кобзарів та лірни-
ків за участі, зокрема, Святослава Силен-
ка, Олександра Тріуса, Ярослава Криська. 
Увечері майданчиком для кількагодинних 
виступів упродовж двох днів стане Націо-
нальний центр народної культури «Музей 
Івана Гончара».
 Проведуть і конференцію з кобзар-
ства та лірництва. Доповідачами стануть 
Михайло Хай (Київ), Володимир Кушпет 
(с. Стрітівка, Київська обл.), Алєсь Лось 
(Мінськ). ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Нещодавно у Дніпрі захис-
ники з усієї України знову зби-
ралися на фестиваль «Пісні, 
народженні в АТО». Вперше 
цей всеукраїнський фест про-
ходив минулоріч, після чого 
випустили перший подвійний 
альбом сучасних українських 
військових пісень.
 І знову під брендом «Пісні, 
народженні в АТО», який став 
практично народним, вийшов 
диск, до якого ввійшло 75 пі-
сень. Днями його презентува-
ли у Києві. Музичний «боєком-
плект», який здатний пробити 
броню зневіри і байдужості, 
отримували на вході до Між-
народного культурного цент-
ру культури і мистецтв усі, хто 
мав запрошення на концерт. 
 Пісні наживо на сцені ви-
конували близько тридцяти 
учасників: бійці-автори, во-
лонтери та вокально-інстру-
ментальні групи. Озвучені 
ними почуття і біль пронизу-

вали тіло й душу слухачів, се-
ред яких переважна більшість 
— воїни, безпосередні учасни-
ки бойових дій на сході. Було 
багато й рідних тих хлопців, 
які не повернулися з фронту: 
матері, дружини й діти зі схід-
них районів України, які тро-
хи запізнювалися, тому ор-
ганізатори дещо відтермінува-
ли початок концерту, очікую-
чи важливих гостей. 
 Усіх присутніх привіта-
ла колишня волонтерка, а за-
раз офіцер ЗСУ Тетяна Рич-
кова, котра фактично заміни-
ла у війську свого загиблого 
на війні чоловіка: «Ці пісні є 
мелодіями сердець наших ук-
раїнських хлопців, наших за-
хисників, які захищають сво-
боду й незалежність України. 
Мелодії гітари, які лунають у 
короткі хвилини відпочинку, 
нагадують бійцям про роди-
ну, друзів, коханих. У тяжко-
му 2014 році я часто їздила на 
фронт, допомагаючи хлопцям: 
привозила берці, каски, бро-

нежилети й... гітари. Першу з 
них попросив привезти мій чо-
ловік... Якось із Дебальцевого 
хлопці також попросили мене 
про гітару, яка була їм тоді 
важливішою за їжу та війсь-
кову амуніцію! Бачили б тоді 
ви їх обличчя, очі, коли вони 
отримали подарунок». 
 Серед наших захисни-
ків багато талановитих хлоп-
ців, які гарно співають, пи-
шуть вірші, пісні, констату-
вала Тетяна Ричкова. І дода-
ла: «Вони пишуть їх не лише 
для своїх рідних, а насамперед 
для своїх бойових побратимів, 

у пам’ять про тих, хто вже ні-
коли не зможе співати...» 
 Завдяки концерту побра-
тими у дворику Центру куль-
тури, що поруч із майданом 
Незалежності, де починається 
вулиця Героїв Небесної сотні, 
як до початку, так і по його за-
кінченні мали змогу поспілку-
ватися. Несподівані зустрічі 
були переповненими емоція-
ми.
 Всеукраїнський фестиваль 
«Пісні, народженні в АТО» 
проводять Дніпропетровська 
облдержадміністрація і асоціа-
ція об’єднань воїнів АТО. ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Звуки фронту
Другий фестиваль військових пісень 
представив у столиці другий альбом

■

Один з учасників проекту — Сергій Кононенко. Позивний «Професор».
Старшина. 30-й ОМБ. Родом із  Слов’яносербська Луганської області.
Викладач Луганського національного університету, нині працює в Умані.

❙
❙
❙

ВТРАТИ

Не показний, не фальшивий, а скромний 
і правдивий 
Про український дух, 
Данину, колишнє 
куркульське обійстя, 
довгий чуб під модних 
колись «бітлів» і 
літстудійців — на спомин 
про Володимира Сапона

■

Володимир Сапон у молодості. 1979 рік, біля Тбіліської філармонії.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Олексій ПАВЛИШ

 Кваліфікація на ЧС-2018 
близька до розв’язки — єв-
ропейські «гранди» один за 
одним оформлюють путівки 
на російський «мундіаль», а 
збірним із другими місцями 
у квартетах доведеться гра-
ти «плей-оф».
 До Бельгії, яка першою 
з команд Старого Світу за-
воювала квиток на плане-
тарний форум, додалися Ні-
меччина, Іспанія, Англія та 
Польща. 
 Підопічні Йоахіма Льо-
ва, окрім беззаперечної пе-
реваги у групі С (10 перемог 
у 10 матчах), встановили ще 
й новий рекорд результатив-
ності в одному відбірково-
му циклі ЧЄ та ЧС — «Бун-
дестім» 43 рази вражали во-
рота суперників. Зазначи-
мо, що «Маншафт» з 1954 
року не пропустив жодного 
«мундіалю», вигравши чо-
тири титули.
 З меншим очковим до-
робком, але так само впев-
нено випередили своїх кон-
курентів англійці та іспанці 
— «левам» зробити останній 
ривок допоміг «дубль» капі-
тана Гаррі Кейна, а володарі 
світової корони-2010 «від-
сіяли» італійців ще у вере-
сні, обігравши тих з рахун-
ком 3:0.
 До когорти «обраних» 
— уперше з 2006 року — 

увійшли й поляки: в остан-
ньому турі «червоно-білі» не 
залишили шансів чорногор-
цям (4:2). Наставник «Кад-
ри» Адам Навалка високо 
оцінив успіх своїх підопіч-
них: «Наша мета досягну-
та, і зараз прийшов час для 
радості. Вважаю, що чемпіо-
нат світу буде успішним для 
Польщі і подарує нашим фа-
натам багато позитивних 
емоцій».
 Продовжують бороти-
ся з проблемами фіналіс-
ти Євро-2016 — французи 
та португальці. «Галлам», 
аби залишитися лідером у 
«пульці» А та не пропусти-
ти Швецію, необхідно сьо-
годні перемогти білорусів. А 
чемпіони континенту спро-
бують вирвати квиток на ЧС 
у поєдинку з швейцарцями, 
котрі поки йдуть без втрат.
 Ще гірша ситуація у 
«бронзових» призерів ос-
таннього світового змаган-
ня — нідерландців. «Пома-
ранчеві», хоч і декласували 
білорусів завдяки вдалій грі 
зіркового Ар’єна Роббена, 
перебувають лише на третій 
«непрохідній» сходинці у 

своєму квартеті. При цьому 
шанси на «плей-оф» у «ле-
тючих голландців» — міні-
мальні: підопічним Діка 
Адвоката потрібна перемо-
га над шведами з різницею 
у сім м’ячів. 
 Цікаво, що перед поє-
динком скандинавців про-
ти Ліхтенштейну, який, по 
суті, і став вирішальним з 
огляду на різницю забитих/
пропущених голів, настав-
ник «тюльпанів» не над-
то вірив у результативні 
здібності суперників: «Яке 
дивне питання! Неможли-
во виграти 8:0. Цього ні-
коли не буде». Насправді 
ж Нідерланди можуть про-
пустити другий поспіль ве-
ликий турнір.
 А найбільше інтриги пе-
ред десятим туром залиши-
лось у групі D: три коман-
ди — Сербія, Уельс та Ір-
ландія — претендують на 
перше місце. Фаворитами 
є серби, котрим вистачить 
трьох очок у протистоян-
ні з грузинами, а учасни-
ки Євро-2016, схоже, розіг-
рають між собою путівку у 
«плей-оф». ■

Григорій ХАТА

 Після перемоги над Косово, котра 
залишила збірну України в когорті пре-
тендентів від групи «І» на поїздку до 
Росії на чемпіонат світу-2018, у перший 
день нового тижня «синьо-жовті» зігра-
ли, як наголошував їхній наставник Ан-
дрій Шевченко, другий поспіль фінал, 
від якого, загалом, і залежало їхнє май-
бутнє у відборі на «мундіаль».
 На матч iз хорватами, котрі мину-
лої п’ятниці сенсаційно втратили у Фін-
ляндії два пункти й поступилися лідерс-
твом у секстеті збірній Ісландії, особли-
вих варіантів у нашої команди  вчора  не 
було. Аби розраховувати на ЧС-2018, 
«синьо-жовтим» потрібна була лише 
перемога. При цьому про здобуття ук-
раїнськими футболістами прямої пере-
пустки на турнір не йшлося, адже іслан-
дці — одноосібні перед заключним ту-
ром лідери «пульки» — в останньому 
матчі групового етапу грали з аутсайде-
рами, й навряд чи були налаштовані на 
якийсь поділ очок iз косоварами.
 У своєму другому побаченні з коман-
дою Косова, яке цього разу відбулося в 
Албанії (через невизнання нашою де-
ржавою незалежності цієї країни свій 
домашній поєдинок проти її збірної «си-
ньо-жовті» проводили в Польщі), підо-
пічні Шевченка здобули, як кажуть, ро-
бочу перемогу — 2:0.
 Однією лівою покласти суперника 
на лопатки не вдалося — для здобуття 
трьох пунктів нашим збірникам дове-
лося в другому таймі трохи додати, зму-
сивши косоварів забити у свої ворота пе-
реможний для української збірної м’яч. 
При цьому, аби в матчі не було інфарк-
тної кінцівки, своє вагоме слово на 80-й 
хвилині сказав новоспечений гравець 
дортмундської «Боруссії» Андрій Яр-
моленко, подвоївши рахунок у грі.
 А от збірній Хорватії, котра мину-
лого уїк-енду на домашньому «Мак-
симірі» приймала Фінляндію, закріпи-
ти свою перевагу над фінами не вдало-
ся, у результаті чого — незапланована 
втрата очок, лідируючої позиції та, що 
головне, прощання з головним трене-
ром Анте Чачичем.
 В останніх трьох матчах — проти 
Косова (1:0), Туреччини (0:2) та Фін-
ляндії (1:1) — під орудою Чачича хор-
вати здобули лише чотири очки, поста-
вивши свою поїздку на «мундіаль», яка 
після першого кола відбору видавала-
ся неминучою, у залежність від одного 
матчу зі збірною України.
 Відтак поєдинок Україна — Хор-
ватія, на який вивести «картатих» дові-
рили Златко Даличу, для обох його 
учасників перетворився на матч жит-

тя. Щоправда, хорватів у поєдинку на 
«Олімпійському» влаштовувала й нічия, 
натомість українська команда потребу-
вала лише максимального результату.
 Утім  у  таборі «синьо-жовтих» про матч 
iз хорватами говорили з пересторогою.
 Ярмоленко акцентував увагу на 
можливій відсутності на трибунах 
«Олімпійського» «ультрас», без під-
тримки котрих буде важко досягти пе-
реможного підсумку.
 А все через те, що фанати «Динамо» 
виступили з закликом до своїх однодум-
ців бойкотувати важливу гру національ-
ної збірної про «картатих». Мовляв, на 
цей доленосний для «синьо-жовтих» 
матч ФФУ організувало продаж імен-
них квитків, а це — порушення прав і 
свобод громадян. Зрозуміло, що у фе-
дерації, готуючись до фіналу Ліги чем-
піонів-2018 у Києві, міркують про по-
силення глядацької культури та рівня 
безпеки на трибунах «Олімпійського». 
Натомість ультрас, які полюбляють ба-
витися з піротехнікою, категорично не 
хочуть своєї ідентифікації. 
 Неоднозначно казав про підсумок дво-
бою й інший лідер «синьо-жовтих» Євген 
Коноплянка: «Не можу гарантувати, що 
здобудемо перемогу над хорватами». На-
томість португалець Пауло Фонсека — го-
ловний тренер «Шахтаря», гравці котро-
го складають «основу» збірної Украї-
ни (хоча в грі з косоварами тренерський 
штаб «синьо-жовтих» не залишив без ува-
ги й динамівських збірників), напередод-
ні поєдинку заявив, що вірить у команду 
Андрія Шевченка. Нагадаємо, що з не-
давнього часу за збірну України виступає 
один із донецьких бразильців — Марлос. 
Його дебют за «синьо-жовтих» прийшов-
ся на гру проти Косова, за яку від парт-
нерів по команді він отримав «п’ять iз 
плюсом». Утім значно важливіше було, 
аби весь свій потенціал Марлос показав 
у грі з хорватами. Загалом, аби російсь-
кий «мундіаль» не випав із поля зору ук-
раїнської команди, зіграти на максимумі 
проти «картатих» мали всі українські 
збірники, для чого президент ФФУ Ан-
дрій Павелко навіть пообіцяв футболіс-
там подвоїти преміальні. ■

ЗБІРНА

Доленосний фінал
Перемога над хорватами — головна умова 
для поїздки українських футболістів на ЧС-2018

■ А ІНШІ ЯК?

Підтвердження класу
Німці — 
з історичним 
рекордом, 
голландці — 
з примарними 
шансами

■

Розгромивши Азербайджан, німецька збірна зі стовідсотковим
показником вийшла на ЧС-2018.
Фото з сайта: https://www.dfb.de. 

❙
❙
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ТАБЛО

 Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація. Європа. 
 Група A. 9-й тур. Швеція — Люксембург — 8:0 (Гренквіст, 10, 67 (обидва — пен.); Берг, 18, 37, 54, 71; Лустіг, 
60; Тойвонен, 77), Білорусь — Нідерланди — 1:3 (Володько, 55 — Проппер, 25; Роббен, 84 (пен.); Депай, 90+3), 
Болгарія — Франція — 0:1 (Матюїді, 3).
 Турнірне становище: Франція — 20, Швеція — 19, Нідерланди — 16, Болгарія — 12, Білорусь, Люксембург — 5.
 Група B. 9-й тур. Фарери — Латвія — 0:0, Андорра — Португалія — 0:2 (Роналду, 63; Андре Сілва, 86), 
Швейцарія — Угорщина — 5:2 (Г. Джака, 18; Фрай, 20; Цубер, 43, 49; Ліхтштайнер, 83 — Гузміч, 59; Уграї, 88).
 Турнірне становище: Швейцарія — 27, Португалія — 24, Угорщина — 10, Фарери — 9, Латвія, Андорра — 4.
 Група C. 9-й тур. Азербайджан — Чехія — 1:2 (Ісмайлов, 55 (пен.) — Копіц, 35; Барак, 66), Північна Ірландія 
— Німеччина — 1:3 (Магенніс, 90 — Руді, 2; Вагнер, 21; Кімміх, 86), Сан-Марино — Норвегія — 0:8 (Хенріксен, 8; 
Кінг, 14 (пен.), 18; Ельюнуссі, 40, 48, 69; Сельнес, 59; Бергет, 87). 10-й тур. Чехія — Сан-Марино — 5:0 (Крменчик, 
8, 23; Копіц, 27; Новак, 71; Кадлец, 83), Німеччина — Азербайджан — 5:1 (Горецка, 8, 66; Вагнер, 54; Рюдігер, 64; 
Джан, 80 — Шейдаєв, 34), Норвегія — Північна Ірландія — 1:0 (Брант, 71 (у свої ворота)).
 Підсумкове турнірне становище: Німеччина — 30, Північна Ірландія — 19, Чехія — 15, Норвегія — 13, Азер-
байджан — 10, Сан-Марино — 0. 
 Група D. 9-й тур. Грузія — Уельс — 0:1 (Лоуренс, 49), Австрія — Сербія — 3:2 (Бургшталлер, 25; Арнаутовіч, 
76; Шауб, 89 — Мілівоєвіч, 11; Матіч, 83), Ірландія — Молдова — 2:0 (Мерфі, 2, 19; вилучення: Гацкан, 90+2 (М)).
 Турнірне становище: Сербія — 18, Уельс — 17, Ірландія — 16, Австрія — 12, Грузія — 5, Молдова — 2. 
 Група E. 9-й тур. Вірменія — Польща — 1:6 (Амбарцумян, 39 — Гросіцкі, 2; Левандовські, 18, 25, 64; Блащи-
ковські, 58; Вольскі, 90), Чорногорія — Данія — 0:1 (Еріксен, 16), Румунія — Казахстан — 3:1 (Будеску, 33, 37 
(пен.); Кесеру, 74 — Турсибек, 82). 10-й тур. Данія — Румунія — 1:1 (Еріксен, 59 (пен.) — Дяк, 88; вилучення: Ганя, 
83 (Р)), Казахстан — Вірменія — 1:1 (Турсибек, 62 — Мхітарян, 26), Польща — Чорногорія — 4:2 (Мончінські, 6; 
Гросіцкі, 16; Левандовські, 85; Стойковіч, 87 (у свої ворота) — Мугоша, 78; Томашевіч, 83).
 Підсумкове турнірне становище: Польща — 25, Данія — 20, Чорногорія — 16, Румунія — 13, Вірменія — 7, 
Казахстан — 3.
 Група F. 9-й тур. Англія — Словенія — 1:0 (Кейн, 90+4), Мальта — Литва — 1:1 (Агіус, 23 — Слівка, 54), 
Шотландія — Словаччина — 1:0 (Мартін, 89; вилучення: Мак, 24 (С)). 10-й тур. Литва — Англія — 0:1 (Кейн, 27), 
Словаччина — Мальта — 3:0 (Немец, 32, 62; Дуда, 69), Словенія — Шотландія — 2:2 (Безьяк, 52, 72 — Гріф-
фітс, 32, Снодграсс, 88; вилучення: Цесар, 90+2 (С)).
 Підсумкове турнірне становище: Англія — 26, Словаччина, Шотландія — 18, Словенія — 15, Литва — 6, Мальта 
— 1.
 Група G. 9-й тур. Італія — Македонія — 1:1 (К’єлліні, 40 — Трайковскі, 77), Іспанія — Албанія — 3:0 (Родрі-
го, 16; Іско, 24; Тьяго Алькантара, 27), Ліхтенштейн — Ізраїль — 0:1 (Тібі, 22).
 Турнірне становище: Іспанія — 25, Італія — 20, Албанія — 13, Ізраїль — 12, Македонія — 8, Ліхтенштейн — 0.
 Група H. 9-й тур. Боснія — Бельгія — 3:4 (Медуньянін, 30; Вішча, 39; Думіч, 82 — Меньє, 4; Батшуаї, 59; Вер-
тонген, 68; Феррейра-Карраско, 83), Гібралтар — Естонія — 0:6 (Лутс, 10; Кяйт, 30; Зеньов, 28; Тамм, 52, 66, 77), 
Кіпр — Греція — 1:2 (Сотіріу, 18 — Мітроглу, 24; Ціоліс, 26).
 Турнірне становище: Бельгія — 25, Греція — 16, Боснія — 14, Естонія — 11, Кіпр — 10, Гібралтар — 0. 

■

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Кваліфікація. Група І. Ту-
реччина — Ісландія — 0:3, Хорватія — Фін-
ляндія — 1:1, Косово — Україна — 0:2 (Пакара-
да, 60 (у свої ворота) Ярмоленко, 80; У: П’ятов, Ка-
раваєв, Ордець, Хачеріді, Матвієнко, Сидорчук, 
Ротань (Степаненко, 64), Гармаш, Коноплянка (Бу-
яльський, 89), Ярмоленко, Кравець (Марлос, 46).
 Турнірне становище: Ісландія — 19, Хор-
ватія, Україна — 17, Туреччина — 14, Фінляндія 
— 8, Косово — 1.

■

Після появи бразильця Марлоса у складі збірної України відбулося пожвавлення 
її гри в матчі проти Косова. 

❙
❙
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«Феттелю та «Феррарі» буде непросто пережити цей удар».Ніко Росберг
гоночний пілот «Ф-1», чемпіон світу 2016 року

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Трохи не так, як могли уявити собі 
шанувальники вітчизняної спортивної 
гімнастики, завершився для українсь-
ких спортсменів індивідуальний чем-
піонат світу в Монреалі. Тримаючи в 
пам’яті потужний виступ Олега Верняє-
ва на Олімпіаді-2016, де у відчайдушно-
му суперництві з непереможним япон-
цем Утімурою він став олімпійським 
віце-чемпіоном у багатоборстві, спор-
тивна Україна очікувала від титулова-
ного співвітчизника не менш вдалого 
виступу й на ЧС-2017.
 За відсутності легендарного японця, 
котрий через травму, отриману ним під 
час кваліфікації, знявся з турніру, Вер-
няєв мав хороші шанси на чемпіонство 
в «абсолюті». Проте, в підсумку, покла-
дені на нього високі сподівання уболі-
вальників не виправдав. Щоправда, 
після кваліфікації, в якій Олег показав 
п’ятий результат, він попередив, що да-
лекий від минулорічної форми, але у ве-
ликому фіналі прагнутиме до ідеально-
го виконання своєї програми. Зрештою, 
підсумковий результат Верняєва в бага-
тоборстві вийшов далеким від ідеалу.
 Так само далеко Олег фінішував і від 
п’єдесталу, посівши, загалом, восьме міс-
це. Причиною такої низької підсумкової 
позиції стали провальні виступи на коні 
(14-та позиція) та поперечині (21-й), де 
лідера нашої спортивної гімнастики спіт-
кали падіння. Невдалим вийшов і вихід 
Верняєва на килим (15-й), де він також 
припустився грубої помилки, здійснив-
ши заступ. Покращити ж загальний ре-
зультат у табелі про ранги українцеві до-
помогли показовий виступ на кільцях, де 
він отримав від суддів найвищу з усіх фі-
налістів оцінку, друге місце на брусах та 
шосте — в опорному стрибку.

 

Не маючи оптимальних кондицій, Вер-
няєв до останнього перебував під загро-
зою завершити «мундіаль» без медалей. 
У малому фіналі на коні дворазовий при-
зер Олімпіади-2016 знову впав, отримав-
ши лише сьомий бал. Останньою надією 
виправити ситуацію для Верняєва був 

фінал на улюблених брусах, до яких ви-
хованець Геннадія Сартинського підій-
шов у статусі олімпійського чемпіона та 
володаря кращого кваліфікаційного ре-
зультату. Зрештою, зібравшись iз сила-
ми й духом, Олег продемонстрував при-
стойний «перформанс», утім до плане-

тарного «золота» не дотягнув, поступив-
шись чільною позицією та 0,067 бала 
китайцю Жу Джингуану.
  Іще меншою — практично мізерною 
— була різниця між результатом нашого 
Ігоря Радивілова та японця Кензо Сіраї. 
Практично ідеально виконавши обид-
ва свої опорні стрибки й очікуючи вер-
дикт суддів, бронзовий призер Ігор-2012 
у Лондоні (в аналогічній дисципліні) не 
приховував свого задоволення від вико-
наної роботи.
 Як і весь глядацький зал, українсь-
кий гімнаст iз хвилюванням чекав по-
яви на табло свого результату. Його по-
ява змусила всіх зацікавлених осіб зро-
бити глибокий видих. Японець це зробив 
iз полегшенням, наш же співвітчизник 
— думається, відчув певне розчаруван-
ня, адже відставання Радивілова від лі-
дера Сіраї склало лише 0,001 бала.
 Утім, здається, Радивілов не надто го-
рював, адже й статус віце-чемпіона світу-
2017 — зовсім непоганий доробок.
 Думається, задоволеною своїм висту-
пом у Монреалі залишилася й юна 
київська гімнастка Діана Варинська, 
котра в багатоборстві набрала 15-ту суму 
балів. При цьому 16-річна спортсменка 
стала шостою у вправах на різновисоких 
брусах. Її результат у «абсолюті» на сві-
тових першостях став найкращим по-
між українок iз 2011 року. ■

Григорій ХАТА

 Якщо після другої поспіль не-
вдачі «Феррарі», котра не дозво-
лила їхньому лідеру Себастьяну 
Феттелю набрати залікові очки 
в Сінгапурі, «формулічна» спіль-
нота, нехай і з обережністю, усе   
ще говорила про чемпіонську ін-
тригу, то за підсумками Гран-прі 
Японії, де перший номер «Ску-
дерії» знову не зміг здобути бодай 
одне залікове очко, можна почи-
нати зворотній відлік до достро-
кової коронації Льюїса Хемілто-
на.
 «Я міг лише мріяти про таку 
перевагу в загальному заліку пі-
лотів», — заявив зірковий пілот 
«Мерседесу», вигравши гонку 
в Японії. За чотири гонки до за-
вершення поточного чемпіона-
ту Хемілтон випереджає Фетте-
ля на 59 пунктів, відіграти які пі-
лоту «Феррарі», здається, вже не 
вдасться. З огляду на те, які про-
блеми переслідують в другій час-
тині сезону «Червону стайню», 
болід «Мерседесу» з його імени-
тим пілотом — триразовим чем-
піоном світу — перебуває поза 
конкуренцією.
 Що говорити, якщо після 
літніх канікул Хемілтон виграв 
п’ять із шести гонок. 
 «Від самого початку сезону 
«Феррарі» нав’язало нам запек-
лу боротьбу. Однак наша коман-
да спрацювала на «відмінно» — 
надійність машини була на ви-
соті. Своїм результатом я маю 
дякувати всій нашій команді», 
— наголосив лідер ЧС-2017.
 У час, коли в «Мерседесі» під-
несений настрій, у таборі «Фер-
рарі» панує смуток. І хоча керів-
ник італійської «стайні» Маурі-
ціо Аррівабене обіцяє «боротися 
до останнього повороту», завдан-
ня, котрі вирішуватимуть його пі-
допічні, вже навряд чи стосувати-
муться чемпіонських висот.

 Зазнавши в останніх гон-
ках неймовірних очкових втрат, 
Феттель не тільки серйозно від-
далився від лідера загального за-
ліку пілотів. Після трьох «бубли-
ків» поспіль у дзеркалах заднього 
виду Себастьяна тепер чітко вид-
но болід другого пілота «Мерседе-
су» Вальтері Боттаса. І, здається, 
що саме на захист другої позиції 
в підсумковому протоколі від за-
зіхань фіна будуть спрямовані всі 

сили «Феррарі» та його лідера.
 Загалом, неспокійною виг-
лядає ситуація для «Скудерії» 
й у Кубку конструкторів, де їй 
на хвіст наступає «Ред булл». У 
другому поспіль Гран-прі пілоти 
«биків» відзначилися подвійним 
подіумом, відтак видно, що їхній 
болід перебуває в бойовій формі.
 А за «Феррарі» в Японії від-
дувався Кімі Райкконен, котрий, 
стартувавши в гонці з десятої по-

зиції, фінішував п’ятим. «Потріб-
но уникати проблем та помилок», 
— у звичному для себе «холодно-
му» стилі резюмував останні ко-
мандні здобутки фінський пілот.
 Щодо його колеги по команді, 
котрий з відчуттям розпачу зму-
шений прощатися з чемпіонсь-
кими амбіціями, то на Гран-прі 
Японії Себ проїхав лише п’ять 
кіл, зійшовши з дистанції через 
проблеми з двигуном.

 «Феттелю та «Феррарі» буде 
непросто пережити цей удар», — 
зазначив переможець поперед-
нього чемпіонату, співвітчизник 
лідера «Скудерії» Ніко Росберг, 
який, нагадаємо, по завершен-
ні минулого сезону заявив про 
завершення гоночної кар’єри в 
«Мерседесі». ■

Гандбол
 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група 
D. «Мотор» (Україна) — «Металург» 
(Македонія) — 28:28 (12:18).
 Турнірне становище: «Монпельє» 
— 8, «Мотор» — 5, «Бешикташ», «Спор-
тинг» — 4, «Металург» — 3, «Чеховські 
ведмеді» — 0. ■     

ГІМНАСТИКА

Далеко до ідеалу
На чемпіонаті світу в Монреалі українські майстри здобули два індивідуальнi «срібла»

■

На улюблених брусах Олег Верняєв здобув «срібло» ЧС-2017.
Фото з сайта www.televen.com

❙
❙

«ФОРМУЛА-1»

Дострокова коронація
Здобувши «бублик» на третьому поспіль Гран-прі, 
лідер «Феррарі» вибув iз чемпіонської гонки

■ ТАБЛО

 Чемпіонат світу. 16-й етап. 
Гран-прі Японії. Залікова десят-
ка: 1. Хемілтон («Мерседес») — 
1:27.31,193. 2. Ферстаппен — відста-
вання 1,211 сек. 3. Рікк’ярдо (обидва 
— «Ред булл») — +9,679. 4. Боттас 
( «Мерседес») — +10,580. 5. Райкко-
нен («Феррарі») — +32,622. 6. Окон 
(«Форс Індія») — +1.07,788. 7. Пе-
рес («Форс Індія») — +1.11,424. 8. 
Магнуссен — +1.28,953. 9. Грожан 
(обидва — «Хаас») — +1.29,883. 10. 
Масса («Уїльямс») — +1 коло.
 Загальний залік. 1. Хемілтон — 
306 очок. 2. Феттель («Феррарі») — 
247. 3. Боттас — 234. 4. Рікк’ярдо — 
192. 5. Райкконен — 148. 6. Ферстап-
пен — 111. 7. Перес — 82. 8. Окон — 
65. 9. Сайнс («Торо россо»)— 48. 10. 
Хюлькенберг («Рено») — 34... 
 Кубок конструкторів. 1. «Мер-
седес» — 540 очок. 2. «Феррарі» — 
395. 3. «Ред булл» — 303. 4. «Форс 
Індія» — 147. 5. «Уїльямс» — 66. 6. 
«Торо россо» — 52. 7. «Хаас» — 43. 
8. «Рено» — 42. 9. «Макларен» — 
23. 10. «Заубер» — 5. 

■

На автодромі Сузука під час Гран-прі Японії Себастьян Феттель iз «Феррарі» проїхав лише п’ять кіл.
Фото з сайта www.f1news.ru.

❙
❙

ХРОНІКА■
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 — Куди вирішили під час від-
пустки з’їздити відпочити?
 — Ми з дружиною підрахува-
ли наш бюджет і вирішили, що ми 
не втомилися!

* * *
 Дружина — чоловікові:
 — Чому ти вчора прийшов до-
дому о 5-й годині ранку?
 — А куди ще в цьому місті 
можна піти о 5-й годині ранку!

* * *
 Начальник їде у відрядження зі 
своєю секретаркою в одному купе. 
Вона на верхній полицi, він — на 
нижній. Вночі вона будить його:
 — Я дуже замерзла, не могли 
б ви дістати мені ковдру?
 — А давай на цю ніч прикине-
мося, що ми одружені?

 — Давайте!
 — Тоді лізь сама по цю чорто-
ву ковдру!

* * *
 Півень закочує в курник страу-
сяче яйце і каже:
 — Не хотілося б вас критику-
вати, милі дами, але подивіться, як 
працюють інші!

* * *
 Життя — цікава річ: одне сло-
во, вимовлене в РАЦСі, і ти одруже-
ний. Одне слово, вимовлене вві сні, 
і ти розлучений.

* * *
 Мама купила доньці косметич-
ку «Маленька Фея». Чоловік запи-
тує:
 — А собі якусь пригледіла — 
«Досвiдчена відьма»?

По горизонталі:
 4. Райцентр на Львівщині, під 
яким загинув льотчик Нестеров. 7. 
«Домашній чорт», якого намагав-
ся висидіти герой дитячої повісті 
Івана Андрусяка «28 днів із жит-
тя Бурундука». 8. Брудна ганчірка. 
9. Токсична речовина, яка застосо-
вується поліцією для розгону де-
монстрантів. 10. Національний ге-
рой Шотландії, якому присвячено 
фільм «Хороб ре серце». 11. Ре-
гіон Закавказзя, в  якому на почат-
ку 90-х ішла війна між вірменсь-
ким та азербайджанським насе-
ленням. 15. Очільник ОУН, іменем 
якого був названий Московський 
проспект у Києві. 19. Радянський 
математик, автор відомих «Чоти-
ризначних математичних табли-
ць». 20. Мінеральний віск, який 
входить до складу парафіну та 
стеаринових свічок. 21. Підлітки 
у часи Київської Русі. 22. Людина, 
що звикла до розкошів та насо-
лоди. 23. Ділянка городу, на якій 
росте окремий вид овочів. 
По вертикалі:
 1. Столиця Сирії, здавна відо-
ма своїми сталевими виробами. 2. 
Лікар – вузький фахівець із хво-
роб вуха. 3. Граматична категорія 

дієслова, яка буває умовною, дій-
сною або наказовою. 4. Народна 
назва гепатиту А, або «хвороби 
Боткіна». 5. «Корабель пустелі». 
6. Прилад для вимірювання по-
тужності електричного струму. 12. 
Пристрій для очищення стічних вод 
від шкідливих домішок. 13. Опера-
ційна система, яка застосовується 
в смартфонах. 14. Горизонтальна 
вісь у системі координат. 16. Ліни-
ва людина, білоручка. 17. У Старо-
давній Греції — глава жерців при 
храмі. 18. Популярне в Польщі жі-
ноче ім’я. ■
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Аліса КВАЧ

 Не лише вишиванками від Віти Кін поло-
нила Україна американську фабрику мрій. Ос-
таннім часом діячі заокеанської кіноіндустрії 
звернули увагу і на українських авторів, хай 
і з діаспори. І ось — чергова сенсація: на кі-
нофестивалі в Торонто нещодавно відбулася 
прем’єра  мультфільму «Годувальниця», ство-
реного за сценарієм закарпатки Аніти Дорон. 
Увагу публіки привернув той факт, що продю-
сером стрічки виступила Анджеліна Джолі, 
яка, крім акторської, взялася активно освою-
вати й інші кінопрофесії.
 В основу сценарію лягла книга канадської 
письменниці Дебори Елліс. Щоправда, не про 
Канаду і не про Україну, а про сучасний Аф-
ганістан. Батька головної героїні, дівчинки Пар-
ван, несправедливо заарештували прислужни-
ки режиму Талібан, і вона змушена обрізати во-
лосся і перевдягнутися хлопчиком, щоб допо-
могти родині. У мультфільмі порушено гострі 
проблеми, якими так переймається Анджелі-

на Джолі: діти і вій-
на, виживання в краї-
нах третього світу, ген-
дерна дискримінація.
 Сама Аніта Дорон народи-
лася в місті Берегове на Закар-
патті, а нині мешкає у Канаді та 
є режисером, сценаристом, про-
дюсером, оператором та авто-
ром сценаріїв багатьох філь-
мів та кліпів канадських ви-
конавців. У 2012 році її фільм 
«Менш благословенний» за 
романом канадського пись-
менника Річарда Ван Кемпа от-
римав найвищі нагороди на кі-
нофестивалях у Канаді. Україн-
ка також є автором стрічок «Кі-
нець тиші» (2006), «Європа», 
«Схід» (2010) та інших.
 Ех, нашого цвіту — по всьому 
світу! ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Російське «войовниче православ’я», схо-
же, не має меж.  І меж здорового глузду в 
тому числі. Днями на сайті петицій росій-
ського президента з’явилася пропозиція за 
життя канонізувати депутата Держдуми На-
талю Поклонську. «Я впевнений, що каноні-
зація Наталі Поклонської, яка перша побачи-
ла мироточення бюсту Миколи ІІ, яка, не шко-
дуючи себе і свого життя, веде непримирен-
ну боротьбу зі злом допоможе їй посилити 
боротьбу з чорними силами зла, які намага-
ються зламати багатовікову традицію русь-
кого, російського народу і нашу святу право-
славну віру», — запевняє автор петиції Олек-
сій Євстратов.
 Очевидно, що причиною чергового сплес-
ку «православного обожнювання» Няш-Мяш 
стали її заклики не допустити виходу в прокат 
фільму російського режисера Олексія Учите-
ля «Матильда», який розповідає про стосун-

ки Миколи II із балериною Матильдою Кше-
сінською. Проти виходу цього фільму роз-
горнулися масові релігійні протести. Сам 
же Учитель заявив, що в Росії під виглядом 
релігійної формують терористичну організа-
цію, яка ставить собі за мету дестабілізацію 
суспільства, і звинуватив Поклонську в її під-
тримці.
 Пропозиція канонізувати Поклонську 
викликала шквал жартів у мережі. «Раніше 
душевнохворих примусово лікували, а тепер 
— канонізують», «Кличте санітарів!», «Спи-
сок ідіотів не має закінчуватися», «Канонізу-

вати за життя не можна. А от якщо прискори-
ти її кончину — можна подумати» — такі ко-
ментарі сповнили інтернет. Водночас петиція 
вже набрала більше половини голосів із пот-
рібної тисячі.
 І чому тут дивуватися, якщо днями 
прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на 
повному серйозі підписав постанову, в якій 
прописані правила пожежної безпеки релігій-
них об’єктів і, зокрема, регламентуються пра-
вила користування кадилом у храмі. Щоправ-
да, до істинного православ’я усе це навряд чи 
має якесь відношення. ■

ОТАКОЇ!

«Кличте санітарів!»
У Росії закликали канонізувати Наталю Поклонську

■

НАШІ ЛЮДИ В ГОЛЛІВУДІ

Джолі, Канада 
і Талібан
Голлівудська зірка виступила 
продюсером мультфільму 
за сценарієм українки

■

Анджеліна Джолі.❙

11 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ. Вiтер пiвденно-захiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +4...+6, удень +12...+14.

Миргород: без iстотних опадiв. Уночi +5...+7, удень 
+13...+15.
Вiнниця: невеликий дощ. Уночi +5...+7, удень +14...+16.
Одеса: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +15...+17.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ. Трус-
кавець: уночi +7...+9, удень +11...+13. Моршин: уночi 
+8...+10, удень +12...+14.

Письменниця Дзвінка Матіяш разом із чоловіком 
за 40 днів  подолала  близько 900 км 
паломницького шляху

Дорога святого 
Якова
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