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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,53 грн. 

1 € = 31,39 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

17.10.17: чи гряде іще 
одна «революція»?
Вчора під Радою мітингували на підтримку «Великої політичної реформи»
стор. 2 »

Учора на центральних вулицях Києва змушені були «господарювати» поліцейські та їхні чотирилапі помічники. ❙
Фото з сайта ukrinform.com. ❙

Мінприроди 

вчергове 

ініціює наукові 

дослідження 

популяції лося в 

Україні
стор. 10 »

Рубати не можна. 
І не рубати теж 

Українські ліси потерпають 

від нашестя короїда — 

ситуація близька 

до надзвичайної
стор. 7 »

Мисливці лосю слова не далиУ Галаці під 
храмом Мазепа 

лежав...
Віктор Ющенко ініціював 

повернення в Україну праху 

легендарного гетьмана
стор. 8—9 »
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«Антикорупційний тур» допомагає українцям усвідомити, яким чином вони можуть вплинути на органи 
державної влади. Звичайні громадяни не розуміють, що корупція — це розкрадання їхніх власних 
грошей, оскільки навіть не знають про всі податки, які їм доводиться платити, наприклад, про ПДВ».

Оксана Гус, організаторка проекту

УКРАЇНА МОЛОДА

ЦІКАВИЙ ДОСВІД

По вулицях борцiв 
водили
В Україні стартували 
антикорупційні екскурсії

■

Ніка БОНДАРЕНКО

 На основі досвіду європейських 
держав у Києві вперше реалізовано 
проект, що має назву «Антикорупцій-
ний тур». Ініціатива у цій справі нале-
жала Міждисциплінарному науково-ос-
вітньому центру протидії корупції На-
УКМА (ACREC). Співробітники ACREC 
задіяні у багатьох проектах, пов’язаних 
з антикорупційною діяльністю. Так, не-
щодавно за сприяння Центру було від-
крито першу в Україні антикорупційну 
освітню програму. Натомість розробни-
ки київського «Антикорупційного туру» 
зосереджені на розвитку неформаль-
ної освіти. На думку Джейкоба Метне-
ра, одного з організаторів туру, його 
розважальний формат з елементами 
гри дозволить привабити більше відві-
дувачів і залучити, таким чином, біль-
ше людей до боротьби з корупцією в 
Україні.
 Уже було проведено презентацію 
проекту та пробний тур для охочих, що 
включав у себе перші корупційні «стан-
ції». Кожна локація прив’язана до певно-
го органу державної влади України. Пер-
ші дві «станції», якi було створено, — це 
Верховна Рада України та Міністерство 
охорони здоров’я. Відвідувачі мали змо-
гу прогулятися вулицями Києва у супро-
воді спеціально підготовлених екскурсо-
водів та вислухати від них захоплюючі 
історії про розкриття підпільних коруп-
ційних схем у державних органах. 
 Ідею запровадження у столиці ек-
скурсій по місцях корупційних діянь не 
можна назвати новою. За словами одно-
го з організаторів — Світозара Остапчу-
ка, у ході роботи над проектом було вра-
ховано досвід декількох західних країн, 
таких як Німеччина, Великобританія, 
Чехія, Мексика, Іспанія, Бразилія. Щоб 
налагодити міжнародне співробітництво 
в антикорупційній сфері, до організації 
проекту залучили небайдужих молодих 
людей з України та Німеччини за програ-
мою обміну Meet up!. Незважаючи на те, 
що у Берліні також діють подібні тури під 
назвою LobbyControl, Оксана Гус, органі-
заторка проекту та дослідниця ACREC, 
наголошує, що в українському варіанті 
все буде трохи інакше. «Копіювати з Ні-
меччини ми точно не будемо. Наразі ми 
лише запозичили досвід організації. У 
Берліні тури користуються великою по-
пулярністю, яка пов’язана із низьким 
рівнем інформованості населення про 
випадки корупції. В Україні люди вже 
перенаситилися фотографіями Пшон-
ки та Межигір’я, тож ми робимо акцент 
на іншій стороні явища. «Антикорупцій-
ний тур» допомагає українцям усвідоми-
ти, яким чином вони можуть вплинути на 
органи державної влади. Звичайні гро-
мадяни не розуміють, що корупція — це 
розкрадання їхніх власних грошей, ос-
кільки навіть не знають про всі податки, 
які їм доводиться платити, наприклад, 
про ПДВ».
 Дмитро Хмарський, один з органі-
заторів «Антикорупційного туру», роз-
повідає, що він заохочує активну участь 
відвідувачів у проведенні екскурсії: «Я 
тимчасово виконую роль гіда, і мені це 
подобається. Наприклад, учора серед 
відвідувачів були експерти, що розпові-
дали історії про боротьбу з корупцією 
із власної практики. Таким чином, від-
бувається діалог між нами та учасника-
ми туру, і кожна сторона має змогу зба-
гатити свій досвід та поділитися думка-
ми. Також ми з учасниками моделювали 

реальний механізм циркуляції податків у 
вигляді гри, і це, на мою думку, допома-
гає краще засвоїти нові знання».
 Учасники проекту запевняють, що у 
своїй просвітницькій діяльності спира-
ються лише на об’єктивну перевірену ін-
формацію, зокрема, на ті факти, що вже 
висвітлені у медіа. Відвідувачі екскурсій 
мають змогу почути не лише відомості 
про ті кримінальні справи, щодо яких су-
дом ухвалено вирок, а й отримати най-
новішу інформацію про судові процеси 
та журналістські розслідування у спра-
вах корупції. 
 Під час екскурсій гіди зацікавлю-
ють туристів історіями про найхимер-
ніші корупційні схеми у стінах держав-
них органів — наприклад, про випа-
док у Київському міському клінічному 
онкологічному центрі. Тоді було здійс-
нено державне замовлення звичайних 
швабр для прибирання на суму 123 ти-
сячі гривень (по 2460 гривень за шту-
ку). При цьому вартість такої швабри на 
вітчизняному ринку складає близько 120 
гривень. Щоб уникнути зайвої уваги до 
цього контракту з боку громадськості, 
швабри були позначені у документах як 
«пристрій з насадкою». Врешті швабри 
потрапили до медичного закладу, але 
прибиральниці відмовилися використо-
вувати їх через незручність.
 Ольга Шуміло, учасниця проекту, 
має сподівання, що незабаром подіб-
ні тури з’являться також у інших містах 
України. «Я викладаю у Національному 
юридичному університеті імені Яросла-
ва Мудрого, що розташований у Харкові. 
Люблю працювати зі студентами, спону-
кати їх до громадської дії. Можу сказа-
ти, що Харків просто дихає корупцією. 
У ньому є багато пам’ятників корупції, 
які можна було б використати для про-
ведення таких самих екскурсій. Напри-
клад, станція метро, що була побудована 
до Євро-2012. Тоді для її відкриття було 
замовлено лавочки ціною 50 тисяч гри-
вень кожна». 
 Під час презентації Ірина Шиба та 
Маттіа Паллес розповіли про перспекти-
ви проекту в Україні. Організатори вва-
жають, що антикорупційні тури можуть 
бути корисними для усіх свідомих гро-
мадян, у першу чергу — для студентів 
та школярів, що прагнуть отримати нові 
знання про громадянське суспільство 
та громадський контроль. Іноземці, що 
співпрацюють із українськими органі-
заціями, також зацікавлені в отриман-
ні об’єктивних знань про корупцію в Ук-
раїні. Популяризація проекту досі відбу-
валася лише за допомогою соціальних 
мереж, але у майбутньому організато-
ри планують розширити кількість учас-
ників та перейти на фінансове самоза-
безпечення, як їхні німецькі колеги з 
організації LobbyControl. Наразі проект 
фінансується фондом «Пам’ять, від-
повідальність, майбутнє» за підтримки 
міністерства закордонних справ Німеч-
чини та фонду Роберта Боша. 
 ACREC продовжує пошук активних 
та небайдужих молодих людей, що праг-
нуть змінювати суспільство у межах про-
екту «Антикорупційний тур». Його учас-
ники переконані, що їх діяльність сприяє 
розвитку критичного мислення громадян 
та зниженню деструктивного впливу ко-
рупції у державі. На їхню думку, важли-
во не просто розкрити для широкого за-
галу інформацію про корупційні схеми, а 
й продемонструвати позитивні тенденції 
— успішну боротьбу з ними з боку гро-
мадянського суспільства. ■

Іван БОЙКО

 Російські окупанти заго-
стрили ситуацію на східному 
фронті минулими вихідними 
через День захисника України, 
який українські воїни святку-
вали на Покрову. Зокрема, за 
даними штабу АТО, ворог збіль-
шив кількість обстрілів позицій 
ЗСУ останніми днями.   
 Найбільше обстрілів зафіксо-
вано на донецькому напрямку: 
бойовики та найманці переваж-
но гатять по околицях Авдіївки 
й по позиції «Шахта Бутівка» 
поблизу окупованого Донецька. 
 За даними речника Мінобо-
рони з питань АТО Олександра 
Мотузяника, минулого понеділ-
ка загинуло двоє українських 
воїнів, ще двоє отримали пора-
нення. «Так, увечері в понеділок 
унаслідок обстрілу з боку про-
тивника в районі Кам’янки заги-
нув один український військово-
службовець. Неподалік Невель-
ского на невідомому ви буховому 

пристрої підірвався ще один ук-
раїнський воїн — він зазнав 
травм, несумісних із життям», 
— розповів полковник Мотузя-
ник. За його словами, ще один 
український військовослужбо-
вець отримав поранення в районі 
Павлополя на маріупольському 
напрямку, а інший боєць зазнав 
бойового травмування на позиції 
«Шахта Бутівка», яку ворог об-
стрілював iз гранатометів і куле-
метів.
 Загалом, упродовж минуло-
го понеділка по всій лінії роз-
межування російсько-терорис-

тичні війська здійснили 36 об-
стрілів, 33 з яких були при-
цільними. При цьому поблизу 
Павлополя окупанти застосу-
вали міномети 120 мм калібру. 
«У переважній більшості випад-
ків сили АТО відкривали вогонь 
у відповідь зі зброї, яка не забо-
ронена Мінськими домовленос-
тями. Активність противника 
жорстко придушували 28 разів 
вогнем із піхотного озброєння», 
— наголосив речник АТО. І до-
дав, що загалом зросла не лише 
кількість, а й потужність об-
стрілів iз боку терористів. ■

НА ФРОНТІ

Загострення 
після Покрови 
Під Донецьком загинуло двоє захисників України

■

Наталія ЛЕБІДЬ

 17 жовтня 2017 
року в Києві під будів-
лею Верховної Ради та 
в обласних центрах від-
булася акція «Велика 
політична реформа». 
Її учасники вимага-
ли наступне: впрова-
дження пропорційної 
виборчої системи з від-
критими списками, об-
меження депутатсь-
кої недоторканності та 
створення Антикоруп-
ційного суду. Як напи-
сав один iз натхненни-
ків та учасників акції, 
народний депутат Мус-
тафа Найєм: «Це перша 
акція за три роки після 
Майдану, вимоги якої 
об’єднали безліч різно-
полярних спільнот — 
від громадських органі-
зацій до політичних 
партій різного спряму-
вання».
 «Наші вимоги з’яви-
лися не зі стелі і не рап-
том. Ми вимагали їх ви-
конання давно і послі-
довно, зробили для цьо-
го все від нас залежне, і 
зараз справа тільки за 
політичною волею Пре-
зидента і спікера пар-
ламенту. Ми хочемо об-
меження депутатської 
недоторканності, про 
що говорили з першого 
дня роботи скликання. 
Створення Антикоруп-
ційного суду ми вима-
гаємо вже півтора року. 
Зміна виборчих пра-
вил — це обіцянка всіх 
парламентських фрак-
ції і пункт передвибор-
чої програми Президен-
та. Відповідний законо-
проект лежить у парла-
менті з самого початку 

скликання», — пові-
домляє Найєм. І додає: 
«Акція буде мирною, а 
триватиме доти, доки 
вимоги протестуваль-
ників не будуть вико-
нані. «Ігнорування ви-
мог людей під парла-
ментом так чи інакше 
буде мати наслідки. Це 
не погроза. Нинішня 
коаліція складається 
з людей, які пройшли 
не одну акцію протес-
ту і точно знають, як це 
працює. Тому будь-яке 
нехтування вимогами 
людей буде сприйнято 
як свідома провокація 
з боку влади. Ми не ви-
магаємо нічого немож-
ливого. Більше того, всі 
наші вимоги — це перед-
виборчі обіцянки Пре-
зидента і політичних 
сил у парламенті. Існу-
ючі процедури і прави-
ла дозволяють викона-
ти наші вимоги впро-
довж кількох годин», 
— стверджує нардеп.
 І хоч сказане ним 
почасти справедливо, 
слід узяти до уваги, що 
ті законодавчі зміни, 
про які йдеться в рам-

ках «великої рефор-
ми», були запропоно-
вані протягом останніх 
трьох років. Так, ще в 
2014 році було подано 
законопроект №1068-
2, в якому йшлося про 
виборчу реформу. При 
цьому його ініціатора-
ми були чотири депу-
тати від БПП та один 
представник «Народ-
ного фронту». Що сто-
сується скасування де-
путатської недоторкан-
ності, то з відповідною 
ініціативою у 2015 році 
виступив Президент По-
рошенко — його законо-
проект був зареєстрова-
ний під номером 1776. 
 А відтак із питан-
ням про те, чому Вер-
ховна Рада й досі не роз-
глянула згадані доку-
менти, слід звернутися 
безпосередньо до її де-
путатів. Зокрема, й до 
Мустафи Найєма. Член 
парламенту, котрий 
протестує під парламен-
том через те, що остан-
ній не працює або пра-
цює недостатньо ефек-
тивно, виглядає, м’яко 
кажучи, дивно. Що ж 

стосується законопро-
екту відносно Антико-
рупційного суду, на ух-
валенні якого наполя-
гають учасники акції, 
то відносно нього іс-
нує негативний висно-
вок Венеціанської ко-
місії. Чи варто наполя-
гати на його прийнятті 
за подібних умов — пи-
тання дискусійне. 
 Та якщо ініціаторам 
«Великої реформи» є 
що закинути, то владу 
за нерозумні дії потріб-
но критикувати й по-
готів. У найгірших тра-
диціях «попередників» 
зранку 17 жовтня всі 
підходи до Верховної 
Ради були заблоковані. 
Співробітники право-
охоронних органів пе-
рекрили рух транспор-
ту по вулиці Грушевсь-
кого, а в районі готе-
лю «Київ» встановили 
рамки металодетек-
торів. По всьому урядо-
вому кварталу спостері-
галася значна кількість 
поліції. Біля парламен-
ту був розташований 
кордон iз близько трьох 
сотень правоохоронців, 
які стояли в шість ше-
ренг, перші три з яких 
— співробітники Нац-
поліції з шоломами, 
кийками і щитами.
 Що стосується по-
дій всередині Верхов-
ної Ради, то там народ-
ні депутати завбачли-
во перенесли початок 
ранкового засідання 
з 10-ї ранку на 13-ту. 
Очевидно, задля того, 
щоб уникнути пробле-
ми вибору, пов’язаної 
з тим, як саме реагу-
вати на мітинг від сті-
нами ВР. Натомість на 
настрої вулиці зреагу-
вали на Банковій. Пре-
зидент Порошенко ще 
раз вніс законопроект 
щодо зняття депутат-
ської недоторканності, 
якої він пропонує поз-
бутися у 2020 році. До-
кумент при цьому поз-
начений як невідклад-
ний. А відтак можна 
вважати, що одна ви-
мога маніфестантів вже 
виконана? ■

ПАРЛАМЕНТ

17.10.17: чи гряде іще 
одна «революція»?
Вчора під Радою мітингували на підтримку 
«Великої політичної реформи»

■

Центр міста 17 жовтня був заблокований правоохоронцями
Причина — проведення протестної акції. 
Фото Мустафи Найєма.

❙
❙
❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Громадські організації 
Харкова разом із Володими-
ром  Жемчуговим, який сам 
пережив жахіття полону, 
провели аукціон «Допомо-
га родинам заручників». За-
вдяки проданим лотам вда-
лося зібрати понад 37 тисяч 
гривень, що будуть розподі-
лені між тридцятьма сім’ями 
ув’язнених. 
 Серед речей, підготовле-
них для продажу, були, в ос-
новному, предмети мистец-

тва, створені руками родичів 
та друзів військовополоне-
них. Найбільшу суму (20 ти-
сяч гривень) учасники тор-
гів віддали за картину «Ісус 
та ангел», вишиту бісером 
сестрою добровольця Олек-
сія Кириченка Оксаною. Він 
був захоплений «ополчен-
цями» ще в серпні 2014 року 
в районі Іловайського кот-
ла, і вiдтодi його не вдаєть-
ся обміняти. На цьому ж за-
ході журналісти медіапро-
екту «Накипіло» презенту-
вали документальний фільм 
«Листи «Лиса», в якому роз-

повіли про силу волі Олексія 
і надію його дружини на те, 
що він таки повернеться не-
вдовзі додому.
 Аукціон став також медій-
ним майданчиком, мета яко-
го — перш за все нагадати сус-
пільству про невиконаний 
обов’язок перед заручниками 
війни. «Окрім самої ситуації, 
яка жахлива сама по собі, — 
каже Володимир Жемчугов, 
— важко усвідомлювати і той 
факт, що державі ці люди не 
дуже то й потрібні. Тобто або 
реально не можна нічого зро-
бити, або нікому не хочеться 

лізти у цю тривалу, важку, 
безнадійну справу за винят-
ком кількох емпатів-волон-
терів». 
 Допомога ж потрібна не 
лише тим, хто й далі перебу-
ває у донбаських в’язницях, 
а й їхнім родинам та бран-
цям, що повернулися додо-
му. «Зараз у нас працює га-
ряча лінія, на яку можна по-
дзвонити, коли стає зовсім зле 
і є потреба поговорити бодай 
із кимось, — каже учасниця 
волонтерського об’єднання 
«Блакитний птах» Вікторія 
Бабій. — Люди, які пройшли 
через полон, мають серйозні 
проблеми зі здоров’ям, тому 
ми збираємо кошти, аби нада-
ти їм медичну допомогу. Іноді 
потрібна також юридична та 
соціальна підтримка».
 Аналогічні аукціони вже 
пройшли у Києві та Дніпрі, де 
організаторам вдалося зібра-
ти, відповідно, 43,45 та 52,5 
тисячі гривень.  ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Щоденна робота поліцей-
ських, які займаються кримі-
нальними та економічними 
правопорушеннями, є більш 
ніж напруженою, й саме вона 
викликає повагу. Ось лише 
деякі факти діяльності пра-
воохоронців Київщини за ос-
танні дні.
 У Київській області спів-
робітники податкової поліції 
спільно з прокуратурою вилу-
чили з незаконного обігу ди-
зельного пального на суму по-
над 1,7 млн. гривень. У рам-
ках проведення операції «Ак-
циз-2017» та розслідування 
кримінального проваджен-
ня за ч. 1 ст. 190 КК України 
встановлено, що на території 
одного з населених пунктів 
Київської області організо-
вано незаконний склад та ре-
алізацію дизельного пально-
го без будь-яких дозвільних 
документів. За результатами 
проведеного обшуку вилучено 
та передано на відповідальне 
зберігання 67 тис. літрів ди-
зельного пального та чотири 
цистерни орієнтованою вар-
тістю 400 тис. грн.

 А ось у Таращі патруль-
ні затримали 31-річного міс-
цевого мешканця з речови-
ною, схожою на наркотики 
(ймовірно, амфетамін), яку 
виявили у пакетику серед 
особистих речей чоловіка. 
Наразі вирішують питання 
про відкриття кримінально-
го провадження за ознаками 
ч. 1 ст. 309 «Незаконне вироб-
ництво, виготовлення, прид-
бання, зберігання, перевезен-
ня чи пересилання наркотич-
них засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів» КК 
України. Санкція статті пе-
редбачає позбавлення волі на 
строк до трьох років.
 Оперативно спрацювали 
і працівники Броварського 
відділу поліції, котрі спільно 

зі співробітниками ГУ поліції 
Київщини швидко розшука-
ли й затримали  чолов’ягу, 
який ледве не позбавив жит-
тя 37-річного приватного під-
приємця.
 А починалося все з того, 
що до відділку поліції о 3-й 
годині ночі надійшло пові-
домлення про те, що в одному 
з місцевих розважальних за-
кладів невідома особа завдала 
ножових поранень чоловіку. 
На місце події прибула слід-
чо-оперативна група й вста-
новила, що в барі між дво-
ма компаніями відпочиваль-
никiв виникла сварка. Коли 
забракло аргументів, один із 
чоловіків вихопив ніж, за-
вдав численних ран у груди 
та живіт іншому учаснику 

інциденту. Після чого втік із 
місця скоєння злочину у не-
відомому напрямку. Згодом 
з’ясувалося, що нападником 
виявився 30-річний житель 
Броварів, який неодноразово 
був судимий за скоєння тяж-
ких злочинів. Він зізнався у 
скоєнні кримінального пра-
вопорушення. Надав прав-
диві покази та вказав місце, 
де заховав знаряддя злочину 
— ніж, який правоохоронці 
вилучили як речовий доказ.
 За даним фактом відкри-
то  кримінальне проваджен-
ня. Нападника затримано, 
його помiстили до ізолятора 
тимчасового утримання й ого-
лосили підозру. Чолов’язі за-
грожує до 15 років позбавлен-
ня волі. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Одним із найунікальніших інвестиційних про-
ектів, який нині втілюється у життя на Черкащині, 
є горіховий центр. У його створення було інвестова-
но 10 млн. грн.
 Горіховий центр працює у селі Вергуни, поруч 
з обласним центром, весь рік. Тож робота тут для 
місцевих жителів не сезонна, а постійна. Адже у 
тамтешніх теплицях наразі вирощують 125 тисяч 
саджанців і робочі руки тут потрібні весь час. 
  Як розповідає генеральний директор агропро-
мислової компанії «Маїс» Сергій Осадчий, саме ця 
компанія разом зі СТОВ «Колос» опікується перс-
пективним горіховим проектом, у центрі ростуть 
саджанці горіха не лише української, а й французь-
кої та молдавської селекцій.
 У сучасному тепличному комплексі площею ти-
сяча квадратних метрів у Вергунах, наголошує пан 
Сергій, діє розсадник для дорощування саджанців 
на 10 гектарах із системою зрошування, теплиці для 
загартування посадкового матеріалу та для прове-
дення зимового щеплення горіха. А в селі Гуляйго-
родок розміщено промислові насадження для отри-
мання плодів волоського горіха й фундука. Їх пло-
ща — 66 гектарів. Взагалі у планах агропромислової 
компанії зробити це село горіховим садом, загальна 
площа якого складатиме 100 гектарів, на яких ви-
рощуватимуть щорічно 200 тисяч саджанців.
  «Черкащина має сприятливі умови для виро-
щування горіхів, це конкурентна експортна пози-
ція. Тож реалізація саджанців від місцевого вироб-
ника особливо важлива», — підсумовує голова Чер-
каської ОДА Юрій Ткаченко. ■

АНОМАЛІЇ

Водний 
дисбаланс
На півдні України 
небувала спека 
спровокувала 
пересихання озер 
Ірина КИРПА

 У вересні синоптики зафіксува-
ли рекордну для півдня України тем-
пературу в 35 градусів вище нуля, ви-
знавши цей показник найвищим за всі 
135 років спостереження. На початку 
жовтня температура повітря пішла на 
спад, однак продовжує триматися на 
аномальній для цього сезону позначці 
у 18-23 градуси тепла.
 Загальне потепління клімату спро-
вокувало пересихання малих та ве-
ликих водойм на Херсонщині. Так, 
в Олешківському районі висохло не 
менше двадцяти рукотворних озер. 
Вода залишилася лише у найглибших 
водоймах, таких, як Пилипцеве.
 А ось на Миколаївщині виникла 
загроза зникнення унікального Соло-
ного озера на Намиві. За дев’ять мі-
сяців поточного року загальна площа 
цієї водойми зменшилася понад уд-
вічі. За словами екологів, рівень води 
впав на півтора метра та продовжує 
стрімко падати, бо сезон дощів на пів-
дні України все ще не розпочався.
 — Кліматичні зміни у нашому ре-
гіоні відбуваються через погіршення 
екології та зменшення числа дощів у 
літньо-осінній період, — розповів ми-
колаївський еколог Олег Деркач. — 
Врятувати ситуацію має будівництво 
каналу, який з’єднає Солоне озеро з 
водами річки Південний Буг.
 За словами еколога, понад двад-
цять років тому екологи розробили 
проект каналу, який не тільки зміг 
би поліпшити екологічну ситуацію в 
Миколаївській області, а й перетво-
рився б на чудову базу для тренуван-
ня спортсменів. Однак невдовзі про 
проект забули, а територію між Со-
лоним озером та річкою забудували 
гаражами.
 Страждають від нестачі дощів й 
агрономи господарств Херсонської 
та Миколаївської областей. Ферме-
ри цього регіону змушені переходити 
на вирощування таких сільськогос-
подарських культур, які раніше були 
не властиві для нашої країни. Так, ту-
рецький нут відмінно прижився на по-
лях Херсонщини, а ось аграрії Мико-
лаївської області навчилися вирощу-
вати рис та томати.
 — Середньорічна температура на 
півдні України зростає з кожним ро-
ком, — розповіла начальник відді-
лу агрометеорології Гідрометцентру 
України Тетяна Адаменко. — Однак 
таке потепління чергується з періода-
ми різкого похолодання, що усклад-
нює роботу аграріїв та фермерських 
господарств.
 За словами метеорологів, за остан-
ні 25 років кількість опадів в Україні 
істотно не змінилася. Але через підви-
щення температур, особливо в літні 
місяці, посилилося випаровування 
вологи. 
 Ще два роки тому рівень водойм у 
південних областях (річки, озера, став-
ки) знизився до показників 80-річної 
давностi. А от малі річки пересохли 
повністю, що суттєво вплинуло на зни-
ження рівня ґрунтових вод. Це, у свою 
чергу, спровокувало пересихання ко-
лодязів, адже саме в цьому регіоні ме-
теорологи щороку фіксують райони, де 
влітку взагалі не буває дощiв. Найкри-
тичнiша ситуація склалася у таких на-
селених пунктах, як Нижні Сірогози, 
а також в Олешківському та Генічесь-
кому районах. ■

■

ПРОТИДІЯ

Наркотики, різанина 
й крадене пальне
Правоохоронці Київщини викрили низку злочинів

■

З горіха зерня
У спеціалізованому центрі вирощують 125 тисяч 
саджанців волоського горіха і фундука

Такі саджанці горіхів вирощують на Черкащині.
Фото з «ФБ».

❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Заручники гібридної війни
Кошти з благодійного аукціону підуть 
на допомогу родинам військовополонених 

■

ІНВЕСТПРОЕКТ■
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Рекордний марш УПА 
 На Покрову в Києві відбувся марш 
на честь 75-ї річниці створення Ук-
раїнської повстанської армії. Він став 
рекордним за кількістю учасників — 
за різними даними, до акції долучилися 
від 20 до 25 тисяч осіб. Хода стартува-
ла від пам’ятника Кобзарю. Звідти учас-
ники рушили бульваром Шевченка, Хре-
щатиком через майдан Незалежності до 
Контрактової площі. Розмір колони був 
таким, що коли її перші учасники підій-
малися вулицею Михайлівською, хвіст 
усе ще був на Володимирській. У ході 

взяли участь націоналістичні партії, ве-
терани УПА та герої АТО. 

Дисидент у граніті 
 У селі Гатному, що під Києвом, 14 
жовтня урочисто відкрили пам’ятник 
правозахиснику та дисиденту Ва-
лерію Марченку (про його життєвий 
шлях «УМ» детально розповіла в но-
мері за п’ятницю, 13 жовтня). На уро-
чисту подію приїхали побратими Мар-
ченка: Левко Лук’яненко, Василь Овс-
ієнко, Микола Горбаль, Олесь Шев-
ченко та інші політв’язні радянських 

таборів. Прибула велика делегація з 
Азербай джану, бо свого часу за стат-
тю про русифікацію в Азербайджані й 
Казахстані Валерію Марченку, разом з 
українським, інкримінували й азербай-
джанський націоналізм. Символічно, 
що Валерій Марченко повернувся до-
дому на День захисника Вітчизни, бо 
він і був захисником України, захища-
ючи її словом Правди, наголошує Ми-
хайло Ратушний, голова Української 
Всесвітньої Координаційної Ради. 
 Водночас учасники акції пам’яті 
були приголомшені новиною: 9 жовт-

ня Президент України нагородив суд-
дю Григорія Зубця орденом Ярослава 
Мудрого. Це саме той суддя, що від-
правляв важко хворого Валерія Мар-
ченка на вірну смерть, засудивши до 
10 років таборів і 5 років заслання. 

Націоналісти на вертолітному 
майданчику Януковича 
 Представники «Національного кор-
пусу», «Свободи» та «Правого секто-
ру» взяли під контроль будівлю вер-
толітного майданчика екс-Президен-
та Віктора Януковича на Парковій алеї 

у Києві в ніч на вівторок. Вони вимага-
ють негайної націоналізації вертолітно-
го майданчика, який має наразі «невиз-
начений статус», а також «запровадити 
дієвий механізм, за яким вкрадені кош-
ти, вкладені у будівлю, почнуть прино-
сити користь громаді». Водночас прес-
секретар генпрокурора Лариса Сарган 
написала у «Фейсбуці»: «До уваги тих, 
хто захопив вертолітний майданчик на 
Парковій. Цей об’єкт — під арештом і в 
управлінні державним підприємством! 
Генеральна прокуратура України за ньо-
го довго боролася у судах!». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ПИТАННЯ РУБА

Контрреволюція 
не пройде!
Олег Ляшко закликав припинити 
бардак і хаос у країні
Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії назвав контрреволюцією 
і наступом на українську державність мітинги, органі-
зовані Саакашвілі та Тимошенко під Верховною Радою. 
Політик наголошує: ці акції фінансуються на гроші олі-
гархів та Кремля і нічого спільного не мають з боротьбою 
за права простих людей. 
 «Відповідальність політиків за свої дії безумовно по-
винна бути: закон про імпічмент Президенту, Тимчасові 
слідчі комісії Верховної Ради, скасування недоторкан-
ності суддів, прокурів, депутатів — ми підтримуємо. Але 
коли про боротьбу з корупцією і офшори розказує Тимо-
шенко, яка ще 20 років тому виводила гроші в офшори 
разом з Лазаренком, чи коли про українську націю роз-
казує Саакашвілі, який зрадив грузинську націю, — це 
обман людей за гроші Москви і олігархів. Тимошенко і 
Саакашвілі борються за владу, а не за народ», — проко-
ментував зібрання під ВР лідер Радикальної партії. 
 Народний депутат наголосив, що захист людей поля-
гає у голосуванні за соціальні та економічні законопро-
екти, а не у політичних маніпуляціях. 
 «Боротьба за народ — це підвищення пенсій і зарплат, 
створення нових робочих місць, захист національного 
виробника і рідної армії. Коли «Опоблок» і «Батьківщи-
на» не голосують за підвищення пенсій і зарплат, за гро-
ші на армію — я питаю, де тут захист України? А коли 
треба робити контрреволюцію, «московська зозуля» ра-
зом з грузинським цирком тут як тут», — обурився полі-
тик. 
 Ляшко звернувся до Президента із закликом взяти 
ситуацію під контроль. 
 «У Конституції написано, що Президент повинен 
бути гарантом суверенітету і державності. Сьогодні 
діяльність і бездіяльність Порошенка загрожує майбут-
ньому України. Спочатку він дав паспорт своєму корєшу 
і зраднику грузинів Саакашвілі, щоб він мочив усіх, кого 
йому треба. А тепер Саакашвілі та Порошенко борють-
ся між собою. А страждає від цього Українська держа-
ва. Ми вимагаємо припинити хаос і бардак в Україні», 
— підсумував лідер Радикальної партії. ■

■

Підвищити мінімальну зарплату українцям до 5000 грн. 
вимагає від парламенту Олег Ляшко.

❙
❙

Інф. «УМ»

 Питання щодо скасу-
вання депутатської не-
доторканності вже ба-
гато років фігурує серед 
обіцянок українських 
політиків та включаєть-
ся до передвиборчих про-
грам партій під час кож-
них виборів. У 2000 році, 
на референдумі щодо 
змін до Конституції пе-
реважна більшість гро-
мадян (89%) підтрима-
ла обмеження депутат-
ської недоторканності.
 Після останніх пар-
ламентських виборів 
2014 року п’ять фрак-
цій у своїй коаліційній 
угоді пообіцяли скасува-
ти депутатську недотор-
канність. Однак сумно-
звісна 80-та стаття Кон-
ституції, яка її гаран-
тує, і досі залишається 
незмінною. Вкотре зга-
дати про депутатську не-
доторканність українсь-
ке суспільство змуси-
ли подання Генерально-
го прокурора одразу на 
шістьох депутатів Вер-
ховної Ради. Іронія в 
тому, що й сам Юрій Лу-
ценко, будучи у першій 
п’ятірці блоку «Наша 
Україна — Народна са-
мооборона», обіцяв ска-
сувати депутатську недо-
торканність ще у далеко-
му 2007 році.
 А щодо фактичного 
позбавлення імунітету, 
то історія сягає корінням 
у 1994 рік. Перше голо-
сування про зняття недо-
торканності у парламенті 
відбулося 23 роки тому. 
Тоді Юхима Звягільсь-
кого звинувачували у 
зловживанні службовим 
становищем та вивезен-
ні 300 млн. доларів неле-
гальної готівки до Ізраї-
лю. Саме він і став «пер-
шою ластівкою». Вдруге 
парламент голосував за 
зняття недоторканності 
у 1999 році. Павло Ла-
заренко був звинуваче-
ний у відмиванні коштів 
та привласненні близько 
400 мільйонів доларів.
 У 2002 році позбави-
ли недоторканності і за-
судили депутата Миколу 
Агафонова, який працю-

вав гендиректором агро-
фірми «Наукова» у Дніп-
ропетровській облас-
ті. Йому інкримінува-
ли привласнення понад 
24 мільйонів доларів. 
У 2000 році парламент 
позбавив недоторкан-
ності колишнього керів-
ника «Градобанку» Вік-
тора Жердицького, але 
його справу в українсь-
кому суді не розгляда-
ли. Наступного разу Вер-
ховна Рада давала згоду 
на позбавлення депутат-
ської недоторканності у 
2009 році представни-
ка фракції блоку Юлії 
Тимошенко. Віктора Ло-
зінського звинувачували 
в убивстві жителя Кіро-
воградщини.
 У 2014 році парла-
мент попереднього скли-
кання підтримав подан-
ня ГПУ зі звинувачення-
ми у державній зраді та 
сепаратизмі й зняв депу-
татську недоторканність 
iз члена фракції Партії 
регіонів Олега Царьо-
ва. У 2015 році вже чин-
ний парламент проголо-
сував за зняття недотор-
канності з представни-
ка фракції Радикальної 
партії Ігоря Мосійчу-
ка, його затримання і 
арешт. Тоді ж Верховна 
Рада дала згоду на знят-
тя недоторканності, але 
без затримання і ареш-
ту, іще одного депута-
та фракції Радикальної 
партії — Сергія Мель-
ничука. Того ж року не-
доторканність було зня-
то й із Сергія Клюєва, а 
наступного, 2016-го, — 
з Олександра Онищен-
ка. Обох звинувачують у 
розкраданні державних 
коштів.
 А реально перши-
ми запропонували зня-
ти недоторканнiсть iще 
в 1994 роцi депутати на 
чолi з головою Комiсiї 
Верховної Ради з пи-
тань боротьби з коруп-
цiєю Григорiєм Омель-
ченком (усього понад 50 
осіб — див. копiю заяви). 
Парламент того ж скли-
кання у 1998 роцi зробив 
перший крок, зняв недо-
торканнiсть iз депутатiв 
мiсцевих рад. ■

НЕДОТОРКАННІСТЬ

Обіцяного 
роками чекають
Як Верховна Рада імунітету 
позбувалася, але так 
і не позбулася

■
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«Треба розуміти, що поступки в чутливих питаннях, зокрема мови, можуть 

призвести до того, що наступним кроком стане вимога автономії для 
угорців на Закарпатті».

Євген Магда
директор Центру суспільних відносин

УКРАЇНА МОЛОДА

Вибори, вибори, кандидати... 
націоналісти
 В адміністрації Президента Порошен-
ка пояснили, через що Угорщина вияв-
ляє стурбованість. «Ці всі істеричні заяви 
угорської сторони пов’язані передусім з 
парламентськими виборами в Угорщині, 
які відбудуться наступного року, а також 
з тим, що Угорщина хоче відвернути ува-
гу від нинішніх проблем у відносинах з 
ЄС, зокрема у контексті міграційних пи-
тань», — говорить заступник голови АП 
Костянтин Єлісєєв. 
 Він вважає, що Україні не варто «по-
ступатися національними інтересами». 
За його словами, в питані закону про ос-
віту треба вести діалог, але угорська сто-
рона «вирішила йти на більш широкий 
формат». Формат, якому віддає перева-
гу Угорщина, і справді вийшов «широ-
ким». Ця країна заявила, що блокувати-
ме всі кроки щодо євроінтеграції Украї-
ни в рамках програми «Східного партнер-
ства», і саме через закон про освіту. «Ми 
гарантуємо, що це боляче вдарить по Ук-
раїні в майбутньому», — заявив згадува-
ний вище Петер Сіятро.
 Нагадаємо, що, згідно з законом про 
освіту, який 5 вересня ухвалила Верхов-
на Рада, з 2020 року в Україні переста-
нуть існувати школи, в яких викладан-
ня ведеться не державною мовою. Новий 
закон, окрім Угорщини, також різко роз-
критикували Молдова і Росія. Але офіцій-
ний Київ стверджує, що критика закону 
викликана «поверхневим і неглибоким 
прочитанням» документа і що насправді 
він не звужує, а розширює права представ-
ників нацменшин.
 І все ж Парламентська асамблея Ради 
Європи вже встигла порекомендувати Ук-
раїні переглянути «освітній» закон. На 
превеликий жаль, за відповідну резолю-
цію проголосувало 82 делегати, проти — 
11, і ще 17 — утрималось. На думку деле-
гатів, закон «не забезпечує право нацмен-
шин навчатися рідною мовою, суттєво 
скорочує їхні права». Делегати вказали на 
те, що щодо так званої «мовної правки» не 
були проведені відповідні консультації з 
представниками національних меншин.
 «Асамблея бере до відома низку 
серйозних проблем, виражених у право-
вих питаннях. Асамблея вважає, що важ-
ливо виконати зобов’язання, засновані на 
Європейській конвенції про права люди-
ни, Рамковій конвенції про захист націо-
нальних меншин і Європейській хартії ре-
гіональних мов або мов меншин та допо-
могти відновити конструктивний діалог 
між різними зацікавленими сторонами», 
— зазначено в тексті резолюції.
 І все ж таки — незважаючи на пози-
цію ПАРЄ — опускати руки Україні не 
варто. Як не варто й миттєво виконувати 
настанови навіть таких поважних міжна-
родних структур, як ПАРЄ. Хоча б тому, 
що резолюція ПАРЄ щодо перегляду Ук-
раїною закону про освіту носить рекомен-
даційний характер. Україна як член сис-
теми міжнародних відносин і міжнарод-
ної спільноти має враховувати позицію 
ПАРЄ, але питання про перегляд закону 
на сьогоднішній момент не стоїть, ствер-

джує політолог Євген Магда.
 За словами експерта, ухвалення резо-
люції стало наслідком підвищеної полі-
тичної істерії з боку Угорщини і Румунії. 
«Це не перший і не останній випадок в іс-
торії ПАРЄ, коли подібні резолюції ухва-
лювали в контексті: швидко, аж бігом. 
Угорщина готується до парламентських 
виборів, правляча партія прем’єра Орба-
на «Фідес» хоче відстояти свої позиції все-
редині держави. І тема захисту закордон-
них угорців для угорської влади і політи-
ків дуже чутлива», — говорить Магда.
 Водночас політолог зазначає, що не-
має жодної проблеми в тому, що Україні 
рекомендують прислухатися до думки Ве-
неціанської комісії. «Але треба розуміти, 
що поступки в чутливих питаннях, зок-
рема мови, можуть призвести до того, що 
наступним кроком стане вимога автономії 
для угорців на Закарпатті»,— підкреслює 
Євген Магда. Політолог зауважує: говори-
ти, що перед нами поставили чітку вимо-
гу перегляду закону, — перебільшення і 
маніпуляція. На його думку, Україні тре-
ба більше займатися питанням комуніка-
ції і краще проводити тезу про захист на-
ціональних інтересів.

Знову примара автономії
 Власне, зі словами Магди про те, що 
Угорщина «гратиме на підвищення», ви-
магаючи автономії, не можна не погодити-
ся. Про угорську автономію в Україні гово-
риться вже давно. А не далі як 13 жовтня 
під українським посольством у Будапешті 
представники угорських націоналістич-
них сил провели акцію під промовистою 
назвою «Самовизначення для Закарпат-
тя». І це попри протест Міністерства за-
кордонних справ України. Угорська ж 
влада фактично толерувала це зібрання, 
заявляючи про право своїх громадян на 
самовираження. Під час акції робили за-
яви, які варто трактувати як заклики до 
сепаратистських дій в Україні, а то й як 
територіальні претензії до Української де-
ржави. Звісно, можна заплющувати очі на 
цю акцію, зважаючи на її маргінальність. 
Але це було б значною помилкою.
 Те, що угорські націоналісти мріють 
про «велику Угорщину», — не секрет. 
Адже після Першої світової війни Угор-
щина, яка мала широку автономію у 
складі Австро-Угорщини, втратила знач-
ну частину «своїх» територій. Насправ-
ді це були терени, де більшу частину на-
селення становили представники інших 
національностей: хорвати, румуни, слова-
ки, німці, українці тощо, котрі, до речі, за-
знали жорсткої мадяризації. Закарпаття 
угорські націоналісти розглядали й про-
довжують розглядати як «свою землю». 
Тим паче, що його землі під час Другої сві-
тової війни були окуповані Угорщиною.
 Зараз, коли Україна переживає чималі 
труднощі, пов’язані з війною з Росією, 
угорські націоналісти активізувалися й 
починають висувати різні проекти щодо 
«захисту угорців Закарпаття». Схоже, їм 
допомагає й російська агентура. Тепер, як 
бачимо, починає розігруватися карта «са-
мовизначення для Закарпаття». І ставка 
робиться на угорську меншину.
 Офіційно в Закарпатській області 
живе близько 80% українців. Інша спра-
ва — яким є їхній рівень національної 
свідомості. Але це окреме питання. Най-

більша національна меншина в області — 
угорці. Їх понад 150 тисяч, що становить 
близько 12%. До того ж є терени, де угорці 
компактно проживають. Це Берегівський 
район, де вони становлять близько 76%. 
Близько половини населення Берегова — 
теж угорці. Також відносно високий від-
соток угорців є в Ужгородському, Мука-
чівському й Виноградівському районах.

«План Егена» чи план Кремля?
 При цьому з 2016 року Закарпаття пе-
ребуває під потужним «обстрілом» інвес-
тицій угорського уряду. Йдеться про так 
званий «план Егена», реалізація якого 
розрахована на три роки. Особливість си-
туації в тому, що масований притік спон-
сорських коштів в Україну — явище не-
типове. Це не може не викликати вдяч-
ність і одночасно — як не парадоксаль-
но — тривогу. У великій політиці нічого 
не буває «просто так». Вочевидь, за тепе-
рішню свою доброту угорська влада рано 
чи пізно вимагатиме вдячності. Питання 
лише — якої?..
 Останнім часом інвестори йдуть з Ук-
раїни через війну, економічні ризики, че-
рез податковий грабунок, складну дозвіль-
ну систему, через корупціогенні фактори. 
На тлі сказаного активна допомога Угор-
щини виглядає досить неординарно. Тим 
паче, якщо згадати про її масштаби. Виді-
лення 32 мільярдів форинтів (або близько 
100 мільйонів євро) передбачає «план Ега-
на», а цільове призначення цих коштів — 
підтримка малого та середнього бізнесу, 
зокрема надання пільгових кредитів.
 Закарпатські медіа повідомляють, 
що число бажаючих отримати кредит 
вимірюється вже кількома тисячами. 
Кожну заявку від них угорці перевіря-
ють, і якщо представлений бізнес-план 
їх вдовольняє, заявник отримує кошти, 
що покривають 80% витрат на проект. 
Наступного року, пишуть ЗМІ, буде ще 
більше грантів: угорська сторона особ-
ливо охоче підтримує розвиток туризму, 
сільського господарства та інноваційно-
го виробництва.
 Окрім цього, ще 50 мільйонів євро при-
значені для реалізації інфраструктурних 
проектів — для побудови траси до Мукаче-
ва та окружної дороги Берегова, для запус-
ку швидкісного потяга «Мукачево — Буда-
пешт» тощо. Також українцям (і не лише 
етнічним угорцям) спрощено виїзд на робо-
ту до сусідньої країни. Угорщина відкри-
ла для наших співгромадян свій ринок пра-
ці — за прикладом Чехії та Польщі. Вона 
заохочує всіх бажаючих вчити мови (бла-
го, курси угорської безплатні). А щодо по-
двійного громадянства, то тут ситуація ві-
дома: станом на початок 2017 року на За-
карпатті налічується понад 100 тисяч гро-
мадян, які отримали паспорт резидента 
Угорщини. Усього ж етнічних угорців на 
Закарпатті — понад 150 тисяч.

 Варто відзначити, що всі вищезгадані 
заходи з інвестування в економіку Закар-
паття угорським урядом слугували поліп-
шенню стосунків між двома країнами. Од-
нак слід пам’ятати про те, що західний ре-
гіон України, який у минулому столітті 
перебував під владою різних держав і аку-
мулював чимало різних національностей, 
загалом є доволі проблемним. І про деякі 
сепаратистські настрої на теренах Закар-
паття відомо давно. Ідеться про так зва-
ний «Сойм підкарпатських русинів» та 
його лідера — священика УПЦ МП Дмит-
ра Сидора.
 За сепаратизм Сидора саджали ще при 
Януковичі. У березні 2012-го його засуди-
ли до трьох років ув’язнення за статтею 
110 ККУ («Замах на територіальну ціліс-
ність України»). Тоді Сидор був не один. 
У часи особливо активної розкрутки ру-
синської тематики у нього був соратник 
(такий собі Петро Гецько — самопроголо-
шений прем’єр самопроголошеної «Під-
карпатської республіки»). Нині Гець-
ко буцімто перебуває в Росії, і це не див-
но, адже те, що в справі «русинства» не 
обійшлося без російських спецслужб, ні 
в кого немає сумнівів.
 У 2016 році спілка хакерів «КіберХун-
та» отримала доступ до листування поміч-
ника Путіна Владислава Суркова. У його 
пошті був знайдений опис планів прези-
дентів РФ і його поплічників щодо захоп-
лення українських територій на Західній 
Україні. Йшлося, зокрема, і про створен-
ня організації «Русинська Рудина»: члени 
«Рудини» повинні були проводити деста-
білізуючі акції та залучати ще більше лю-
дей у свої лави. Також вони мали виступа-
ти за федералізацію Закарпаття.
 Автентичність листування Суркова не 
доведена, але непрямо достовірність подіб-
них планів підтвердила СБУ, яка заявила, 
що розкрила агентурну мережу російсь-
ких спецслужб. Останні вербували у Мос-
кві заробітчан із Закарпаття — для участі 
у проплачених акціях в Україні. Завербо-
ваним українцям давали вказівку прово-
дити мітинги на підтримку автономії об-
ласті та створення фейкової республіки 
«Підкарпатська Русь».
 ...Немає сумнівів, що в контексті 
угорських парламентських виборів усі 
подібні негативні тенденції будуть під-
силені. І, звісно ж, не без участі Москви. 
Україні доведеться лавірувати між про-
блемами з «освітнім» законом, вимога-
ми щодо автономії та посиленням сепара-
тистських тенденцій у ще одному своєму 
регіоні, цього разу — західному. Чи впо-
рається з подібними викликами чинна ук-
раїнська влада? Хтозна. Адже у неї наразі 
ті самі турботи, що в угорських колег, — 
вибори, які стрімко наближаються. А за-
для виборів влада звикла жертвувати аб-
солютно усім, і державний інтерес Украї-
ни  тут не виняток. ■

УГОРСЬКА «АВТОНОМІЯ»

Чардаш з Україною: як Угорщина 
готується до виборів
Сусідській державі 
важливий не так наш 
закон про освіту, як власні 
вибори. Через них 
і розгорілися пристрасті

■Наталія ЛЕБІДЬ

Не лише для вітчизняних політиків Украї-
на є розмінною монетою — коли йдеть-
ся про вибори та рейтинги, нашу країну 
піднімають на щит і зарубіжні діячі. Читач 
«України молодої» вже знає про те, що 
Угорщина продовжує вимагати від Украї-
ни відкликати закон про освіту. Якщо ж 
цього не відбудеться, то Будапешт буде 
добиватися санкцій Європейського со-
юзу проти України. Про це 11 жовтня 
заявив міністр закордонних справ Угор-
щини Петер Сіятро. За його словами, за-
кон утискає права нацменшин в Україні. 
«Ми боротимемося до останнього за від-
кликання Україною цього закону... У цій 
справі не може бути компромісу», — за-
явив міністр. Але чи дійсно Угорщину так 
сильно хвилюють права меншин? Правда 
про те, в чому полягає інтерес Будапешта, 
суттєво відрізняється від того, під яким 
соусом це подають місцеві політики. 

Напередодні виборів в Угорщині місцеві політики знову актуалізуватимуть питання автономії.❙
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Степан ПЕТРЕНКО

 Минулі президентські вибори в Кир-
гизстані мали всі шанси залишитися в 
історії як голосування, яке підведе рис-
ку під епохою нестабільності і позначить 
перший повноцінний, мирний транзит 
влади в республіці. Від виконання своїх 
обов’язків до кінця терміну президен-
та, що йде, — законно обраному главі де-
ржави. Ці вибори залишаться в історії. 
Але зовсім в іншій якості. Як найбільш 
неоднозначні в літописі не тільки краї-
ни, а й усього регіону.
 Питання про легітимність прези-
дентських виборів у Киргизстані стояло 
гостро ще в розпал виборчої кампанії. 
По всій республіці фіксували факти не-
законної агітації. З приводу чого члени 
руху «За чесні вибори», що складаєть-
ся з політиків, державних і громадсь-
ких діячів, неодноразово зверталися до 
президента Киргизстану, голови ЦВК і 
прем’єр-міністра з проханням вжити за-
ходів. Але ніхто нічого жодного разу так 
і не зробив.
 Що не дивно. Вищі посадові осо-
би Киргизстану самі були неодноразо-
во помічені за лобіюванням інтересів 
того чи іншого кандидата. А найчасті-
ше — цілком певного. Президент Алмаз-
бек Атамбаєв з огляду на свій пост, який 
зобов’язує, по ідеї, залишатися макси-
мально неупередженим до всіх претен-
дентів, відкрито підтримував кандидата 
від своєї Соціал-демократичної партії, 
колишнього прем’єр-міністра Сооранбая 
Жеенбекова. Що, безумовно, є грубим по-
рушенням виборчого законодавства. Ус-
лід за президентом в агітатори записали-

ся і урядовці та релігійні лідери.
 І, судячи з усього, також під чуйним 
наглядом поки ще чинного глави респуб-
ліки; інструментом агітації стала ще й 
місцева влада Киргизстану. На засідан-
ні Жогорку Кенеша неодноразово були 
озвучені тривожні повідомлення про те, 
що в окремих районах за розпоряджен-
ням властей знімають банери з політич-
ними гаслами, зривають зустрічі з ви-
борцями і закривають штаби неугодних 
владі кандидатів, явно не випадково — 
головних суперників вищезгаданого Со-
оранбая Жеенбекова. У те, що подібні дії 
були особистою ініціативою керівників 
цих районів, а не відданими їм «зверху» 
командами, віриться, звичайно, слабо.
 Ще одним скандальним моментом 

цих виборів стало затримання депутата 
Жогорку Кенеша за підозрою в підготов-
ці державного перевороту. Затриманий 
Канат Ісаєв — найближчий соратник лі-
дера партії «Республіка» Омурбека Ба-
банова — головного суперника провлад-
ного С. Жеенбекова. Це збіг, який не 
здається випадковим, правда ж? Звину-
вачення йому висунули без пред’явлення 
будь-яких виразних доказів. І, що ціка-
во, висунули саме в той момент електо-
ральної кампанії, коли рейтинги Жеен-
бекова, згідно з результатами соціоло-
гічних опитувань, почали стрімко і без-
надійно падати.
 Крім усіх цих фактів, були ще со-
тні інших, включаючи масову розсил-
ку повідомлень із недостовірною інфор-

мацією то про зняття кандидатів із пере-
гонів, то про об’єднання політичних сил. 
Були погрози кандидатів на адресу один 
одного, переслідування журналістів, які 
намагалися розібратися у всій цій перед-
виборчій вакханалії і вивести поруш-
ників на чисту воду, і масові вкидання 
компрометуючих матеріалів. Засоби ма-
сової інформації не гребували публіку-
вати явно суб’єктивні, а часто навіть по-
милкові матеріали про претендентів на 
президентське крісло. Особливо стара-
лися державні теле- і радіоканали. Від-
бувалося це теж, очевидно, не без участі 
офіційної влади. Логічною в такому кон-
тексті кульмінацією цього процесу ста-
ла відмова однієї з делегацій спостеріга-
чів брати участь у виборах.
 Але, як виявилося потім, усе це було 
лише розминкою перед основним про-
цесом. Процес голосування був безпре-
цедентним за кількістю порушень. Вки-
дання бюлетенів, заборонена на день ви-
борів агітація і голосування за чужими 
документами. Як кажуть, повний на-
бір. На одній із дільниць затримали міс-
цевого жителя, який намагався вкинути 
в урну для голосування відразу 20 бюле-
тенів, на іншому — зробити те ж саме на-
магався член комісії. У нього було 56 бю-
летенів. І це тільки ті випадки, які вда-
лося зафіксувати. А уявіть, скільки ще 
було фактів, які так і залишилися непо-
міченими.
 З огляду на все це президентські ви-
бори в Киргизстані об’єктивно не мо-
жуть бути визнані легітимними. Здаєть-
ся, що вимагати, як мінімум, їх перегля-
ду, як максимум — повторного проведен-
ня у зовсім інших умовах, під пильним 
наглядом міжнародних спостерігачів, із 
відстороненням від важелів адміністра-
тивного ресурсу діючого керівництва 
республіки — обов’язок міжнародного 
співтовариства.
 Адже ми всі добре пам’ятаємо, що 
Киргизстан занадто довго і болісно йшов 
до того, щоб стати по-справжньому де-
мократичною країною, аби ось так сього-
часною волею або навіть забаганкою ок-
ремих осіб знову зануритися у беззакон-
ня і хаос. ■

ВЛАДА І ЗАКОН

Вибори без вибору...
Голосування на президентських виборах у Киргизстані 
не можна визнати легітимним

■

Ігор ВІТОВИЧ

 На парламентських виборах 
в Австрії минулої неділі пере-
могу здобула права євроцент-
ристська Австрійська народна 
партія (АНП), яка заручилася 
підтримкою 31,7% виборців і 
здобула 62 зi 183 парламент-
ських місць у Національній 
Раді (парламенті). Друге міс-
це посіла з 26,7% набраних го-
лосів і 52 парламентськими 
мандатами Соціал-демокра-
тична партія Австрії (СДПА). 
Третє місце — за крайньо пра-
вою та прокремлівською Пар-
тією свободи — 26,5% голосів і 
51 мандат. Пройшли до парла-
менту також ліберальна партія 
«Нова Австрія» (5,3% і 10 ман-
датів) та «Список Петера Піль-
ца» (4,2% і 8 мандатів). Остан-
ня політична сила заснована 
колишнім депутатом від Зеле-
них Петером Пільцем і впер-
ше представлена в парламенті. 
Вона зайняла місце Партії зеле-
них, яка заручилася на цих ви-
борах підтримкою лише 3,6% 
виборців (на 24% менше, ніж 
на попередніх виборах) і впер-
ше за багато років залишила-
ся за бортом парламенту. Екзо-
тичні політичні сили «Бездом-
ні в політиці», «Партія за вихід 
iз ЄС» та Партія чоловіків зару-
чилися на виборах голосами від 
658 до 220 виборців і осіли на 
дні виборчого списку. Такі дані 
міністерства внутрішніх справ 
Австрії, яке відповідає за під-
биття результатів виборів.
 Лідер партії, яка перемог-
ла на виборах, стає канцлером, 
отримує право на формування 
уряду. Європа зітхнула з полег-
шенням, що до влади в Австрії 
не прийшла популістська Пар-

тія свободи. Але для формуван-
ня нової правлячої коаліції та 
уряду потрібно мати більшість у 
мінімум 92 мандати. Переможці 
такої кількості мандатів не ма-
ють, їхній союз iз соціал-демок-
ратами виключений з ідеологіч-
них мотивів, тому єдиним до ви-
бору коаліціантом залишаєть-
ся Партія свободи, вважають 
політичні оглядачі. Тим біль-
ше що на початку 2000-х років 
ці дві політичні сили вже фор-
мували коаліцію, що викликало 
шок в Євросоюзі. Оскільки Пар-
тія свободи була антиєвропейсь-
кою і ксенофобською, тоді краї-
ни ЄС пішли на безпрецедент-
ний крок — оголосили Австрії 
дипломатичний бойкот, але че-
рез два роки від нього відмови-
лися. Тепер, в умовах підйому 
правопопулістів у багатьох єв-
ропейських країнах, реакція на 
коаліцію між АНП і ПС в євро-
пейських столицях не буде та-
кою бурхливою.
 Австрійську народну пар-
тію очолює молодий лідер, 31-
річний Себастьян Курц, і він 
має стати новим канцлером 
Австрії, наймолодшим главою 
уряду в Європі та, як стверджу-
ють британські ЗМІ, наймолод-
шим главою уряду в світі. Досі 
Себастьян Курц був міністром 
закордонних справ Австрії — 
також наймолодшим у світі. 

Вибори в Австрії відбувалися 
на тлі загальної тривоги в Єв-
ропі через величезний наплив 
мігрантів та біженців у 2015 
році. Це, зокрема, допомогло 
здобути успіх крайнім правим 
силам на нещодавніх виборах у 
Німеччині. Курц також осідлав 
цього коника, виставивши себе 
на виборах протилежністю Ан-
гели Меркель та її міграційної 
політики. Тож вибори в Австрії 
стали кроком праворуч у полі-
тиці цієї країни. А також за-
свідчили значне зростання під-
тримки правих партій серед ви-
борців — АНП та Партія свобо-
ди на двох набрали понад 58% 
голосів. 
 Результат виборів в Австрії 
засвідчує: криза біженців за-
лишила глибокі шрами у сер-
цях європейських виборців. А 
також підтверджує, що межі 
між правоцентристськими та 
крайніми правими партіями в 
Європі дедалі більше розмива-

ються, а традиційні консерва-
тивні політичні сили займають 
жорсткішу позицію щодо міг-
рації, ісламу та внутріш ньої 
безпеки.
 Нова коаліція в Австрії за 
участі АНП та Партії свобо-
ди, у разі її створення, буде 
складним партнером для кан-
цлера ФРН Ангели Меркель 
та президента Франції Ем-
мануеля Макрона в їхньому 
прагненні реформувати Євро-
зону та політику ЄС щодо міг-
рантів, вказує «Рейтер». Курц 
схвально відгукувався на ад-
ресу прем’єр-міністра Угор-
щини Віктора Орбана за те, що 
той побудував стіну від мігран-
тів на кордоні з Сербією і Хор-
ватією. Лідер Партії свободи 
Гайнц-Крістіан Штрахе може 
стати віце-канцлером Австрії. 
А він заявляв, що Австрії слід 
приєднатись до так званої Ви-
шеградської групи — Угорщи-
ни, Польщі, Чехії та Словаччи-
ни, які виступають проти квот 
на розподіл біженців усередині 
ЄС, що просуваються насам-
перед Брюсселем і Берліном. 
Крім того, обидві партії скеп-
тично дивляться на тіснішу ін-
теграцію в рамках Єврозони, 
особливо на кроки, які дозво-
лять зміцнити вплив Брюссе-
ля, наприклад, ідею Макрона 
створити бюджет Єврозони та 
запровадити посаду міністра 
фінансів Єврозони. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Легендарний футболіст 
став президентом Ліберії
 За попередніми даними, відомий 
у минулому футболіст Джордж Веа 
обраний президентом Ліберії. Веа 
переміг свого головного конкурента 
— чинного віце-президента країни 
Джозефа Бокая. Остаточні результа-
ти виборів мають бути оголошені до 
25 жовтня. Зазначимо, що у 2005 
році Веа вже балотувався на поса-
ду президента Ліберії, проте в друго-
му турі поступився Джонсон-Серліф, 
яка стала першою в історії Африки 
жінкою-президентом. 51-річний Веа 
свого часу виступав за клуби «Парі 
Сен-Жермен» та «Мілан». 1995 року 
його визнали кращим футболістом 
світу. Веа зіграв 60 матчів у складі 
збірної Ліберії і забив у них 22 голи. 
Спортивну кар’єру закінчив 2003 
року і розпочав політичну. 

Горять Португалія та Іспанія
 У результаті пожеж у Португалії 
загинула щонайменше 31 людина, 
повідомила служба цивільної обо-
рони країни. Як повідомила пор-
тугальська влада, пожежники за-
раз ведуть боротьбу з 145 окреми-
ми пожежами, десятки з яких досі 
вважаються серйозними. У сусід-
ній Іспанії, в прикордонному регіоні 
Галісія, загинули щонайменше троє 
людей. Понад 50 людей були пора-
нені на португальському боці кордо-
ну. Пожежі спалахнули на північному 
сході Португалії та у частині Іспанії 
на вихідних після спекотного й сухо-
го літа. Ситуація загострилася через 
ураган «Офелія», який наближаєть-
ся до західного узбережжя Європи. 
Він приніс сильні вітри, які рознесли 
полум’я. Лідер Галісії Альберто Ну-
ньєс Фейхоо звинуватив у пожежах 
паліїв, назвавши це «терористични-
ми актами».

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Над Альпами здійнялася нова зірка
За результатами парламентських виборів в Австрії уряд очолить

■

Себастьян Курц.❙

31-річний політик
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«Поки говоритимемо, 
не буде чого інспектувати»
 Волинські лісівники нещо-
давно разом з науковцями по-
казали вражені площі депута-
там обласної ради й чиновни-
кам, аби всі врешті усвідомили 
небезпеку, що загрожує сьогод-
ні лісам. Депутати на власні очі 
могли побачити, що стається з 
хворими деревами лише за де-
кілька місяців. Таких семі-
нарів відбулося вже кілька. 
 — Верхівковий короїд — 
проблема не лише українська. 
І в інших країнах цей шкід-
ник нищить ліс, але... Напри-
клад, візьмемо Білорусь. Там 
борються всією державою, й це 
питання постійно на контролі. 
Раз у тиждень про ситуацію 
доповідають навіть президен-
ту. На державному рівні заку-
пили 300 лісозаготівельних ма-
шин, які самі заготовляють ліс, 
250 хорвардерів, 500 вантаж-
них автомобілів, і всю цю тех-
ніку використовують для бо-
ротьби з короїдом. Тобто є про-
блема — держава її вирішує. В 
Україні вперше забили на спо-
лох житомиряни. Це було на-
прикінці 2014-го — на почат-
ку 2015 років. У Малинсько-
му лісництві були зафіксовані 
великі площі масового всихан-
ня лісів. Потім це почалося на 
Рівненщині, а вже потім у нас. 
На Волині трохи менші масш-
таби цієї біди, ніж у сусідів, 
— розповідає Олександр Ква-
тирко, начальник Волинсько-
го обласного управліня лісово-
го і мисливського господарс-
тва. — Коли проводили всеук-
раїнський семінар у Рівному, у 
ньому брали участь і поляки, і 
білоруси. І там ми почули від 
них, як країни організовані на 
ліквідацію наслідків всихання 
лісів, вражених короїдом. На 
законодавчому рівні там зро-
били все необхідне. Так, був 
спротив екологів, але попідпи-
сували все, що потрібно, змі-
ни у санітарні правила внесли. 
Підійшли до всього об’єктивно 
— і вся держава працює над 
ліквідацією лиха. Ми ж затя-
гуємо час, розказуємо, пере-
конуємо і втрачаємо. І поки 
будемо говорити, не буде чого 
інспектувати, будуть суцільні 
мертві деревостани. Буде мерт-
вий ліс. Я вже не кажу про еко-
номіку і про те, скільки втра-
тить бюджет. Про економіку 
сьогодні ніхто не говорить, бо, 
в першу чергу, це екологічна 
біда. Якщо вчасно все зроби-
ти, то з одного гектара 40 ти-
сяч гривень до бюджету надій-
де, плюс державні підприємс-
тва сплатять податки на всіх 
рівнях. А якщо нічого не роби-
ти, матимемо вдесятеро менше. 
За дрова заплатимо по 4 тисячі 
гривень. 
 ■ Пане Олександре, логіч-
но виникає запитання: до 2014 
року короїд у лісах теж був, але 
чому саме зараз ситуація стала 
такою критичною?
 — Звичайно, всихання 
були, але не в таких обсягах. 
Проводили санітарні рубки, 
тому проблема була локаль-
ною. Сьогодні ліс у зв’язку 
зі зміною кліматичних умов 
дуже ослаблений. Як до ослаб-

леної людини чіпляються всі 
хвороби, так і до лісу. Неослаб-
лене дерево може себе захисти-
ти. Змінився суттєво темпера-
турний режим. Буває, що в лю-
тому дуже тепло й починається 
сокорух. І жук уже їсть дерево. 
Колись зими були суворіші й 
шкідники вимерзали. На семі-
нар ми робили температурний 
аналіз по роках і по рівню ґрун-
тових вод. І найстрашніша си-
туація була в 2015—2016 ро-
ках. На графіках усе добре 
видно. Ситуація ускладнюва-
лася з року в рік. Ліс ослаблю-
вався після кожного посушли-
вого літа. Пам’ятаєте, навіть у 
криницях вода зникала, і це на 
Поліссі. А думаєте, що прове-
дена півстоліття тому меліора-
ція не дала про себе знати? Усі 
лісові насадження якраз тако-
го віку. Все до того йшло. У пе-
ріод тиші ми всі рубки зупини-
ли. Зараз нікого не слухаємо й 
усі сили кинули на ліквідацію 
короїда. За 20 років в облас-
ті під час пожеж згоріло лісу 
десь 2,5 тисячі гектарів. А ко-
роїдом тільки за рік знищено 7 
тисяч га. Про що ще можна го-
ворити? 
 Науковець, закріплений за 
нашою областю, два роки зай-
мається цією проблемою. Об-
стежено ліси вже 17 лісгоспів. 
Основне завдання лісника сьо-
годні — вчасно виявити враже-
ну площу, оформити сигналь-
ний листок, зробити відведен-
ня, терміново отримати дозвіл 
і видалити хворий деревостан. 
Таке завдання поставлено сьо-
годні всім лісовим майстрам і 
лісовій охороні. Якщо цього не 
робити, то матимемо на 1 гек-

тарі 10 тисяч гривень збитків. 
Якщо всіма рубками (голо-
вного користування і рубками 
догляду) ми брали щороку ліс 
на 5 тисячах гектарів, то сьо-
годні пошкодженого короїдом 
маємо 7 тисяч га. Чомусь, як 
згоріло 8 тисяч гектарів лісу 
на Херсонщині — це було еко-
логічне лихо, і вся держава до-
помагала. А сьогодні в Україні 
330 тисяч гектарів короїдовси-
хаючих насаджень — і нічого. 
Законопроекти лежать у Вер-
ховній Раді, й далі справа не 
рухається. 

«Потрібно садити більше 
листяних порід»
 ■ Є побоювання, що під при-
водом боротьби з короїдом бу-
дуть вирубувати і здоровий ліс. 
І що лобіюють зміни в законо-
давстві, щоб спростити проце-
дуру отримання дозволів, ті, 
хто втратив великі прибутки 
від лісу... 
 — Для таких регіонів, як Во-
линь, Рівненщина, Житомир-
щина, Київщина та інших лі-
сових областей, повністю вис-
тачає стиглого лісу. Нам виста-
чає стиглого яблука, а ці гнилі 
яблука, санітарні рубки, за ве-
ликим рахунком, нам геть не по-

трібні. Але ми мусимо обереж-
но вирізати хворий ліс, бо він 
небезпечний. Усі санітарні руб-
ки чи рубки догляду є збитко-
вими. Їх завжди фінансували з 
держбюджету. Та вже два роки 
немає фінансування на них уза-
галі. Сьогодні область сама має 
подумати, де взяти посадковий 
матеріал, щоб на місці хворого 
лісу посадити новий. Де взяти 
людей, щоб посадити культу-
ри, доглянути, звідки фінансу-
вати все це, якщо маємо з хво-
рого гектара мінус 10 тисяч 
гривень? Це треба 70 мільйонів 
гривень, якщо маємо 7 тисяч 
гектарів враженого лісу. Ось 
над чим мала б подумати влада, 

а не правильно лісник рубає чи 
неправильно. Треба звільнити, 
врешті, ліс від політики. 
 ■ На місці хворого лісу тре-
ба висадити новий, менш враз-
ливий до хвороб. І структуру лі-
сових насаджень, напевне, пот-
рібно змінювати, якщо так змі-
нилися кліматичні умови за 
останні роки? 
 — Потрібно садити більше 
листяних порід, вводити нові 
породи. Зараз цим і займають-
ся науковці. Усі ці вражені 
площі — це післявоєнні насад-
ження, коли тупо висаджували 
саму сосну. Клімат змінився, а 
у нас ГОСТи 1967, 1983 років. 
У Німеччині лісове господарс-
тво ведеться з урахуванням 
традицій, різних типів природ-
них умов — у кожному регіоні 
по-своєму. А у нас все під один 
гребінець, як у Радянському 
Союзі було. Не можна так. Ліс 
має бути прив’язаний до при-
родного середовища. Він сам 
знає, як йому рости. І стійкі-
шого лісу, ніж той, що сам ви-
ріс, немає. Тому ведення лісо-
вого господарства має макси-
мально бути наближеним до 
природного, хоч би що хто го-
ворив. Краще, ніж природа, 
ніхто не створить. 

«Я раджу цим людям 
не сидіти в кабінеті, 
а поїхати в ліс»
 — Хочу, щоб суспільство, 
громадськість зрозуміли, що 
звичайними заходами цю про-
блему подолати вже не вдас-
ться, — коментує ситуацію 
із короїдом заступник голо-
ви Державної агенції лісових 
ресурсів Володимир Бондар. 
— Хоча у нас розписана сис-
тема відведення рубок тих чи 
інших ділянок, у тому числі 
й санітарних. Але сама про-
цедура займає такий період 
часу, що не можемо адекват-
но реагувати на проблему. На-
віть при всіх хороших розкла-
дах на відведення ділянок іде 
практично два місяці, а хво-
ре дерево гине за шість днів. 
Поки відводимо одну ділян-
ку, не можемо її врятувати, бо 
вона вже пошкоджена. І зму-
шені переходити до порятунку 
інших. Через те потрібні над-
звичайні заходи. Такі заходи 
прийняті в більшості країн 
світу, які зіткнулися з подіб-
ною проблемою. До прикладу, 
в Білорусі під президентським 
патронатом були прийняті всі 
необхідні рішення. Так само і 
в Польщі. Нещодавно їх при-
йняли в Австрії. Ми зараз зу-

пинилися на етапі «варто не 
варто», «є це проблемою чи не 
є». Багато так званих фахів-
ців у лісовій справі, які шко-
дять галузі, шкодять лісу, ка-
жуть: «Це питання лісівни-
ків, щоб їм більше рубати». Я 
б порадив цим людям не сиді-
ти у «Фейсбуці» чи у кабінеті, 
а поїхати в ліс і подивитися на 
вражені ділянки, простежи-
ти, як усе це розвивається. І 
тоді такі питання самі по собі 
відпадуть. 
 Наприкінці вересня під час 
візиту до України представни-
ків міністерства лісового гос-
подарства Республіки Біло-
русь підписано спільну заяву з 
Державним агентством лісових 
ресурсів України, де лісівники 
двох держав окреслили необ-
хідність розробки стратегії та 
комплексу заходів щодо попе-
редження та боротьби зі шкід-
никами і хворобами лісу в умо-
вах зміни клімату з урахуван-
ням транскордонного аспекту. 
Також ініційовано винесення 
питання про погіршення сані-
тарного стану лісів на розгляд 
наступної сесії Європейської 
комісії з лісового господарс-
тва ФАО (Продовольчої і сіль-
ськогосподарської організації 
Об’єднаних Націй). ■

ТРІСКИ ЛЕТЯТЬ 

Рубати не можна. 
І не рубати теж 
Українські ліси потерпають від нашестя короїда — ситуація 
близька до надзвичайної

■

Сосни вмирають.❙

Олександр Кватирко, 
головний лісівник Волині.

❙
❙

«На процедуру відведення рубок тих чи інших 
ділянок, в тому числі й санітарних, іде практично 
два місяці, а хворе дерево гине за шість днів».

Ніна РОМАНЮК
Волинська область

До багатьох проблем українських лісів кілька років тому додалася 
ще одна біда, масштаби якої вражають: майже 350 тисяч гектарів 
соснових насаджень вражено жуком-короїдом. А це площа, що 
дорівнює чотирьом Києвам! Лісівники й науковці переконують: якщо 
не вирубувати хворі площі, матимемо не просто велику екологічну 
проблему, а й незворотні наслідки для економіки країни. Боротися 
ефективно з засиллям шкідника лісівники не можуть через законо-
давчі обмеження та спротив екологів. Рубати не можна, і не рубати 
не можна теж. І як знайти золоту середину в цій ситуації? 
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«Ще у 1946 році у Галаці 
в церкві Мазепу поминали 
як ктитора»
 ■ Теофіле Георгійовичу, нав-
коло імені Івана Мазепи стіль-
ки існувало й існує міфів та іс-
торичних фальсифікацій, що 
часто буває важко відділити 
правду від вигадки, тим більше 
що минуло уже понад 300 років. 
Як сучасному історику розібра-
тися, що так, що ні?
 — Насправді для дослідника 
розібратися, де правда, а де ви-
гадка, не так складно, особливо 
коли ти працюєш із документа-
ми того часу. Хоча Росія справ-
ді зробила багато для того, щоб 
сфальсифікувати будь-які згад-
ки про Мазепу. Про нього мож-
на було говорити лише в нега-
тивному контексті. Навіть ві-
зуальні були фальсифікації — 
нині доведено, що поширений 
«Портрет Мазепи як кавалера 
ордена Андрія Первозванного» 
невідомого автора нічого спіль-
ного з реальністю не має. Тут 
схожий ніс, очі, лоб. Але щоки 
не його — Мазепа ніколи не був 
таким товстим. 
 Але мені пощастило — я пра-
цював в історичних архівах не 
в Москві, а в Румунії. На відмі-
ну від радянської доби, тут уп-
родовж 300 років усіляко під-
тримувалася жива пам’ять про 
Мазепу. І не лише в науково-
му плані. У Галаці одразу після 
того, як було поховано Мазепу, 
його ім’ям була названа вулиця, 
досі тут існують квартали Мазе-
па І і Мазепа ІІ. У церквах пос-
тійно були літургії і молилися 
за його упокій, особливо на день 
народження і на день смерті. У 
мене є навіть документальне 
свідчення, що у 1946 році у Га-
лаці в церкві Мазепу поминали 
як ктитора — людину, яка жер-
твувала на храм. 
 ■ А як ви зацікавилися цією 
темою? Адже в ті часи, коли ви 
вчилися, про Мазепу, як ви самі 
сказали, дозволялося згадува-
ти лише в негативному контекс-
ті? Що тоді знали майбутні істо-
рики про великого гетьмана?
 — Практично нічого. Коли 
ми вчили історію України на-
віть в університеті, про Мазепу 
там було лише кілька рядочків: 
що він був гетьманом України, 
що зрадив Петра і що втік із Ук-
раїни. Я вже тоді відчував, що в 
нашій історії є певні прогалини 
чи спотворення, але не було до-
кументів, щоб у цьому пересвід-
читися.
 А мій інтерес до цього питан-
ня почався із зацікавлення ру-
мунською мовою та українсь-
ко-румунськими зв’язками за-
галом. Ще коли я був на першо-
му курсі, професор Пономарьов 
зацікавив мене мало вивченою 
в радянські часи темою — повс-
танням Мухи 1490—1492 років, 
яке розгорнулося на Покутті, 
на території нинішньої Черні-
вецької та Івано-Франківської 
областей. Він запросив мене до 

архівів, де ми разом вивчали іс-
торичні документи — я вже тоді 
добре знав румунську мову і пе-
рекладав йому. І завдяки цьому 
я відчув справжній смак роботи 
із першоджерелами.
 На третьому курсі я підготу-
вав реферат про Богдана Хмель-
ницького та його зв’язки з гос-
подарями Молдови. Ви ж знає-
те, що син Хмельницького 
Тиміш був одружений із доч-
кою господаря Молдови Васи-
ля Лупула? А на 5-му курсі я 
писав про революційний рух 
молоді на Буковині під час ру-
мунської окупації 1918—1940 
років. Тобто, я весь час був у 
темі. До речі, і свою кандидат-
ську дисертацію, яку я захи-
щав у Москві, я писав на тему 
молодіжної політики в Румунії 
1960—1980-х років. І зробив 
наукове відкриття, довівши на 
основі статистичних даних, що 

режим Чаушеску знищила саме 
румунська молодь, і це можна 
було передбачити. 
 ■ Навіть так?
 — Так. Я звернув увагу на 
той факт, що іще в 1967 році 
Ніколае Чаушеску, будучи Ге-
неральним секретарем Ру-
мунської комуністичної партії 
(а він був єдиним, крім Бреж-
нєва, Генеральним секретарем 
— усі інші були Першими сек-
ретарями) підписав закон про 
заборону абортів. І там почала-
ся досить жорстка кампанія із 
боротьби з цим явищем. І бук-
вально за рік народжуваність 
зросла удвічі. З одного боку, це 
наче і гарно, гуманно — бороть-
ба з абортами. Але інфраструк-
тура виявилася зовсім не гото-
вою до такого демографічного 
вибуху: садочки були перепов-
нені, а згодом і школи — деякі 
змушені були працювати у чо-
тири зміни. Але найголовніше, 
що на кінець 80-х ця молодь, 
яким на той час було близько 
20 років, виявилася «зайвою» 
— удвічі зросли конкурси на 
вступ до вишів, удві чі зросло 
безробіття і не було жодних пер-
спектив. І саме це стало голо-
вною причиною того соціально-
го вибуху, який переріс у рево-
люцію, і того, з якою жорстокіс-
тю розправилися із колишніми 
партійними лідерами — бо Ру-
мунія виявилася єдиною краї-
ною, у якій колишнього керів-
ника держави публічно страти-
ли разом із дружиною. 
 Ці знання мови й історичних 
реалій цієї країни мені дуже до-
помогли, коли я потрапив до 

українського дипломатичного 
корпусу в Румунії.
 ■ Ви були дипломатом?
 — Я три каденції поспіль 
був повіреним у справах Украї-
ни в Румунії, брав безпосередню 
участь у трирічному переговор-
ному процесі, який завершив-
ся підписанням Договору про 
відносини добросусідства і спів-
робітництва між Україною та 
Румунією 2 червня 1997 року в 
місті Констанца. Румунія після 
Росії була країною, з якою було 
найважче вести переговори: там 
були і територіальні претензії, 
і невизнання кордонів, і інші 
проблеми. Але скажу без зайвої 
скромності, що, коли я у 2016-му 
востаннє їхав звідти, між наши-
ми країнами не було жодного не-
узгодженого питання. 

«Єдиний примірник 
Євангелія арабською мовою, 
виданого коштами Мазепи, 
зберігається в Центральній 
бібліотеці Румунської 
академії»
 ■ Але повернімося до Мазе-
пи. Як це ім’я з’явилося у вашій 
біографії?
 — Ім’я Мазепи з’явилося, 
як ви кажете, у моїй біографії 
в липні 1993 року. Тоді з ініціа-
тиви Української академії наук 
було прийнято рішення відря-
дити до Румунії експедицію за 
участi істориків, археологів, 
антропологів та інших фахів-
ців, які цікавилися нашою ми-
нувшиною. Ця експедиція мала 
пройтися місцями, пов’язаними 
з іменами трьох українських 
славетних гетьманів — Богда-

на Хмельницького, Івана Мазе-
пи та Пилипа Орлика. Маршрут 
експедиції пролягав через міста 
України, Молдови та Румунії: 
Батурин — Київ — Кишинів — 
Бендери — Ясси — Галац — Бу-
харест — Сучава — Київ. 
 В Румунії саме мені випало 
приймати і супроводжувати цю 
експедицію. Я сам тоді мав ін-
терес до цієї теми, але відчував, 
що у моїх знаннях є прогали-
на. А тут побачив, що мої коле-
ги теж практично нічого не зна-
ють із цього питання. До того ж, 
у них був обмежений час — ек-
спедиція тривала днів десять. 
Ми встигли побувати у зазначе-
них містах, оглянути історичні 
пам’ятки. Але часу на вивчен-
ня історичних документів прос-
то не вистачило. І я їм пообіцяв, 
що я продовжу їхню справу.
 І я почав цікавитися, які до-
кументи з цього питання є в ру-
мунських історичних архівах. 
І зробив тоді для себе справж-
нє відкриття, що про Мазепу в 
Румунії знали набагато більше, 
нiж у нас. Більше того — тут 
про нього говорили з повагою і 
шанували, як справжнього де-
ржавного мужа, культурного 
діяча і мецената, чия діяльність 
сягала далеко за межі України. 
Прикладом цього є фінансуван-
ня Іваном Мазепою Євангелія 
арабською мовою, що побачило 
світ у 1708 році у Сирії у місті 
Алеппо, яке нині зберігається 
у Центральній бібліотеці Ру-
мунської академії.
 ■ Як воно туди потрапило?
 — Меценатство Івана Мазе-
пи сягало Палестини, Антіохії, 

Александрії, грецького Афону і 
Царгорода. Відомо, що алепсь-
кий митрополит Афанасій неод-
норазово мандрував територія-
ми численних православних 
країн, у тому числі й України, у 
пошуках підтримки для право-
славної церкви Близького Схо-
ду. І отримав її від Івана Мазе-
пи, який фінансував переклад 
Євангелія на арабську мову, та 
його соратника, господаря Ва-
лахії Костянтина Бринковяну, 
який відправив до Алеппо дру-
карню, у якій і було надрукова-
но ці книги. 
 На знак подяки митрополит 
Афанасій навесні 1708 року від-
рядив до Івана Мазепи та Кос-
тянтина Бринковяну спеціаль-
ну експедицію із багатими пода-
рунками та кількома примірни-
ками Євангелія. Ця експедиція 
мала пройти маршрутом Алеп-
по — Стамбул — Бухарест — 
Київ — Батурин, тобто до самої 
гетьманської столиці того часу. 
Однак вона дійшла лише до Бу-
хареста, де через літню спеку 
затрималася, а потім було при-
йнято рішення перезимувати 
тут, щоб навесні вирушати до 
Батурина. Утім на той час гео-
політична ситуація у Європі з 
відомих причин змінилася на-
стільки, що їхати в Україну ста-
ло просто небезпечно. Дізнав-
шись про це, алеппські христи-
яни залишили усі примірники 
Євангелія в Бухаресті і повер-
нулися назад. Але до нашого 
часу дійшов лише один автен-
тичний примірник, викупле-
ний Румунською Академією у 
1882 році у колекціонера старо-

Віктор Ющенко ініціював повернення в Україну праху легендарного гетьмана

У Галаці під храмом

НАША СЛАВА■
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Здається, жоден з українських гетьманів не мав стільки випробувань, як Іван Степанович Мазепа. І 
за життя, і після смерті. Російська історіографія оголосила його зрадником, а радянська, підхопивши 
цю хвилю, просто замовчувала величезну меценатську і культурницьку діяльність гетьмана в Україні 
та всьому християнському світі. Водночас Московська церква до кінця ХХ століття оголошувала йому 
анафему. Його прах пережив вісім перепоховань, і досі не відоме достеменно місце, де нині покоїться 
прах великого гетьмана.
Утім шанс віднайти їх і гідно перепоховати (є надія — востаннє) у рідній землі досить великий. Днями 
в румунському місті Галац, де, за переказами та історичними документами, у церкві Святого Георгія 
було поховано тіло Івана Мазепи, побувала поважна делегація на чолі з третім Президентом України 
Віктором Ющенком. Під час зустрічей із міською владою Галаца науковцями місцевого університету та 
Історичного музею Галаца обговорювався початок реалізаціі амбітного історичного проекту — знайти 
поховання Івана Мазепи.
Крім Віктора Ющенка, до складу української делегації увійшли директор Батуринського музею Наталя 
Реброва та поважні історики. З одним із них, доктором історичних наук Теофілом Рендюком, автором 
кількох ґрунтовних наукових праць про невідомі сторінки, пов’язані з іменем Івана Мазепи, ми й об-
говорили болючу і трепетну для українців тему.

Теофіл Рендюк.❙ Пам’ятник Мазепі в Галаці. ❙
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вини підполковника Дмит-
ра Паппазоглу.
 Цікавим є те, що до са-
мого «Євангелія» дода-
но коротку рукописну іс-
торико-біографічну довід-
ку румунською мовою, 
що достатньо точно пред-
ставляє самого українсь-
кого гетьмана: «Іван Ма-
зепа, гетьман козаків Ук-
раїни. Народився у 1640 
році на Поділлі. Став писа-
рем гетьмана України. Піс-
ля смерті свого керівника, 
у 1687 році, був обраний 
замість нього козацьким 
гетьманом. Мазепа був при-
значений царем Росії Пет-
ром Великим гетьманом 
України. Пізніше, прагну-
чи незалежності своєї де-
ржави, став союзником ко-
роля Швеції Карла ХІІ та 
вступив у битву з москаля-
ми під Полтавою. Після по-
разки короля Карла вони 
прибули до Валахії до пала-
цу Костянтина Воде Брин-
ковяну, а потім перейшли 
до Бендер, де гетьман помер 
у 1709 році. Це «Євангеліє» 
арабською мовою присвя-
чене віруючими монахами 
з Аравії гетьману Мазепі, 
коли він був титулований 
гетьманом України».
 ■ А не було можливості 
Україні викупити цей ра-
ритет для Історичного му-
зею, Музею гетьманства чи 
того ж музею в Батурині?
 — Ви мене буквально 
випередили. У 2007 році, 
коли до Румунії з офіцій-
ним візитом приїхав ук-
раїнський Президент Вік-

тор Ющенко, я висловив 
ініціативу, щоб румунсь-
ка сторона подарувала йому 
цей примірник Євангелія. 
І попередньої домовленості 
було досягнуто. Але потім 
з’ясувалося, що румунсь-
ке законодавство, як і від-
повідні правові норми будь-
якої іншої країни, не дозво-
ляє відчужувати цінності, 
що належать до національ-
ної культурної та духовної 
спадщини і зберігаються 
лише в одному примірнику.
 І тоді я замовив про-
фесійну фотозйомку і з 

дозволу румунської сторо-
ни зробив якісну фотокопію 
усіх 158 сторінок цього Єван-
гелія. Пізніше, у 2009 році, 
я ці знімки передав до Ба-
турина, у київський Музей 
гетьманства, Інститут історії 
НАНУ, інші інстанції. 

У Батурині має бути 
пантеон українських 
гетьманів
 ■ Ще одна сторінка іс-
торії, яка досі вкрита таї-
ною, — місце похован-
ня Івана Мазепи. Ви ствер-
джуєте, що воно вам досте-
менно відоме?
 — Я можу припусти-
ти, що знаю з точністю до 
одного метра, де є крипта, 
у якій поховано прах Іва-
на Мазепи. Це — в Галаці, 
біля стіни звичайного чо-
тириповерхового житлово-
го будинку, який стоїть на 
місці церкви, де було похо-
вано гетьмана. Я ще 2009 
року звернувся до дирек-
тора інституту археоло-
гії Румунії Віктора Спінея 
з проханням організувати 
спільну групу румунських 
та українських істориків 
та археологів, щоб спільно 
провести розкопки в тому 
місці і здійснити перепохо-
вання праху Івана Мазепи 
в Батурині. І принципової 
згоди було досягнуто. Але 
в мене тоді закінчилася ка-
денція, i це питання завис-
ло. У 2016-му я повернув-
ся до цієї теми, однак цьо-
го разу в Інституті археоло-
гії НАНУ мені сказали, що 
коштів на таку експедицію 

немає. Але зараз ми разом з 
Віктором Ющенком та ди-
ректором Батуринського 
музею побували ще раз на 
тому місці, і є сподівання, 
що наступного року, як по-
тепліє, можна буде розпо-
чати розкопки.
 ■ А чому Іван Мазе-
па знайшов свій останній 
спокій у Галаці? Адже він 
сам заповідав поховати 
себе у храмі Гроба Господ-
нього в Єрусалимі?
 — Це дуже цікава іс-
торія. Іван Мазепа помер у 
селі Варниця поблизу Бен-

дер, де і був урочисто по-
хований. Однак практич-
но одразу по смерті гетьма-
на постало питання про 
більш гідне місце його по-
ховання. Пилип Орлик схи-
ляв до перенесення остан-
ків Мазепи до міста Ясси 
(де пізніше поховають са-
мого Орлика). Водночас 
племінник гетьмана Анд-
рій Войнаровський напо-
лягав на тому, що варто ви-
конати волю гетьмана. Він 
навіть отримав від Стамбу-
ла спеціальний дозвіл (фір-
ман) на перепоховання ос-
танків у Єрусалимі. 
 Розгляд цього питання 
прискорила спроба погра-
бування могили гетьмана у 
Варниці. Можливо, це була 
справа рук злодіїв чи татар, 
які шукали, чим поживи-
тися. А Мазепу і справді в 
останню путь спорядили 
гідно — лише золотий лан-
цюг на грудях заважив на 8 
кілограмів. І тоді було при-
йнято рішення перевезти 
прах гетьмана до портового 
міста Галац, а звідти через 
Дунай — до Єрусалима.
 Однак у Галаці їх че-
кала прикра несподіван-
ка: капітани мусульмансь-
ких кораблів, які на той час 
були єдиними в порту, від-
мовилися брати на борт та-
кий вантаж. Транспорту-
вати ж тіло суходолом, пе-
ретинаючи практично всю 
територію Османської ім-
перії, теж було нереально, 
тим більше що наближав-
ся час весняного потеплін-
ня. І тоді було вирішено 

місцем останнього спочин-
ку гетьмана обрати церкву 
Святого Георгія в Галаці, 
тим більше що вона фор-
мально була підпорядкова-
на храму Гроба Господнього 
в Єрусалимі. Так, хоч і фор-
мально, але виконувалася 
воля покійного гетьмана. 
 ■ Але це було не останнє 
перепоховання праху Іва-
на Мазепи. Причому остан-
ній раз поряд із ним було 
поховано тіло начальника 
Галацького порту Дмит-
ра Дерекчі-баші? Чи немає 
небезпеки того, що навіть, 

знайшовши місце похован-
ня, там виявиться, умовно 
кажучи, набір різних кіс-
ток, як це сталося під час 
відкриття відомого сарко-
фагу Ярослава Мудрого в 
Софії Київській?
 — Ну, із саркофагом 
Ярослава Мудрого історія 
відома — перед війною його 
відкривали і відправляли 
на експертизу до Ленінг-
рада. А що звідти поверну-
лося і чи повернулося вза-
галі — це ми й побачили. 
Таке в Радянському Союзі 
було ставлення до історич-
ної спадщини. 
 Тут же ситуація інша. 
Дерекчі-башу поховано за 
балканським обрядом. І 
його родичі знали, що там, 
у цій крипті, похована інша 
людина. Тому вони з поша-
ною поставилися до цих 
останків. Швидше за все, 
якщо вдасться розшука-
ти крипту, там ми знайде-
мо два окремих комплекти 
останків, один із яких нале-
жить великому українсько-
му гетьманові. Хоча зараз 
точно сказати, що там є і 
які саме кістки, практично 
неможливо — Іван Мазепа 
переніс вісім перепоховань 
і, зокрема, у 1711 році його 
могила було сплюндрова-
на турками, а тіло викину-
те на берег Дунаю. Що там 
лишилося і в якому воно 
стані, будемо знати, коли 
знайдемо.
 ■ А як вам вдалося знай-
ти місце, де стояла церва 
Святого Георгія і, власне, 
де був похований гетьман?

 — Церква Святого Геор-
гія в Галаці була знищена 
не так давно — у 1962 році. 
Причому її довго не могли 
зруйнувати, і навіть було 
застосовано спеціальну тех-
нологію: протягом кількох 
днів під фундамент церкви 
під тиском закачували воду, 
доки він не почав давати трі-
щини. А тоді її зачепили 
тросами і з боку Дунаю по-
тягли буксиром. Тільки так 
її вдалося порушити. 
 А пізніше на тому міс-
ці був побудований житло-
вий будинок. Але так ста-
лося, що архітектор, який 
керував роботами, був лю-
диною набожною. Він знав, 
що там покоїться прах лю-
дей, а тому поставив буди-
нок так, щоб не зачепити 
саме місце поховання. При-
наймні, місцеві жителі, 
свідки тих подій, перекону-
вали мене, що це саме так. 
Тому я вірю, що прах нашо-
го гетьмана можна знайти і 
перенести до Батурина.
 ■ Іван Мазепа — не єди-
ний гетьман, чия могила за-
губилася в потоці історії.
 — Так, але я думаю, що 
це — питання часу. Я так 
само практично знаю, де в 
Яссах потрібно шукати мо-
гилу Пилипа Орлика. Ко-
лись у Віктора Ющенка 
була ідея в Батурині ство-
рити пантеон українських 
героїв, перенісши сюди мо-
гили і Івана Мазепи, і Пи-
липа Орлика, і останньо-
го кошового отамана За-
порізької Січі Петра Кал-
нишевського. Я вірю, що 
колись воно так і буде. ■

ЮВІЛЕЙ

Хмара опозиції
Відомий дисидент 
переконаний, що парламент 
виконує замовлення 
монополістів

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У київському Будинку вчителя відбувся 
вечір iз нагоди 80-річчя відомого дисидента, 
політв’язня радянських концтаборів і пра-
возахисника Степана Хмари. Зала будівлі 
Центральної ради часів УНР була перепов-
неною. «Нас запросили на балкон, тому що 
в залі була вже «Хмара друзів» (так назвали 
зібрання), — констатує киянка Марина Со-
ченко. — Всі вітали ювіляра, співаючи «Мно-
гая літа». 
 У своїй яскравій промові Степан Ілько-
вич продемонстрував, що продовжує брати 
активну участь у політичному житті країни. 
Він критично характеризував нинішню вла-
ду в Україні, яку, на його думку, навіть не 
можна назвати українською. Екс-депутат за-
являє, що нинішній парламент «виконує за-
мовлення монополістів, мета якого висмокта-
ти з України всі соки і всі ресурси». Степан 
Хмара підкреслив, що головною проблемою 
України є режим внутрішньої окупації і, зок-
рема, глава держави Порошенко. Нагадаємо, 
що єдиним гідним Президентом України ди-
сидент не раз називав Віктора Ющенка.
 Українців в Україні 30%, інші — це ма-
лороси, для них тільки щоб був мир, на колі-
нах, рачки, констатує Степан Хмара. І заяв-
ляє: «Нам такий мир не потрібен. Нам пот-
рібна перемога!».
 Ювіляр згадав одне з найважливіших вра-
жень свого дитинства — розмову з партиза-
нами УПА, які сказали: «Ми знаємо, що за-
гинемо, але ми мусимо боротись, бо за нами 
прийдуть інші, для яких ми будемо прикла-
дом».
 Згадаймо, Степан Хмара — депутат пер-
шого, другого та четвертого скликань, Герой 
України. Народився у селі Боб’ятин Львівсь-
кого воєводства (нині — Сокальський район 
Львівської області), у селянській родині. У 
1964 році закінчив Львівський медичний ін-
ститут, працював лікарем-стоматологом.
 Це Степан Хмара у 1960-ті роки вперше 
в Україні переклав працю Сахарова «Розду-
ми про мир, інтелектуальну свободу та про-
грес». Після масових арештів опозиційної 
української інтелігенції, вслід за ув’язненим 
В’ячеславом Чорноволом, продовжує видава-
ти підпільно «Український вісник». У 1974-
у було надруковано його праці «Етноцид ук-
раїнців у СРСР» та «Генеральний погром», 
які перевидавалися багатьма європейськи-
ми мовами. 
 За політичну та правозахисну діяльність 
у 1980 році Степана Хмару заарештували. А 
потім засудили до семи років ув’язнення в 
таборах суворого режиму та п’яти років за-
слання. Покарання відбував у таборах для 
політв’язнів № 35, 36 на Уралі. За непослух 
і незламність у таборах відсидів 306 діб кар-
церу.
 Вечір закінчився вшануванням пам’яті 
борців за волю України. ■

■

Степан Хмара.
Фото від «Добровольчий рух ОУН». 

❙
❙

Мазепа лежав...

Українська делегація перед університетом Галаца, з науковцями якого обговорили організацію
пошуку поховання Мазепи.
Фото зі сторінки Iryna Vannykova у «Фейсбуці».
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«Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, 
після полювання та перед виборами». Отто фон Бісмарк

німецький державний і політичний діяч

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана СОВА

Двадцятип’ятирічку — 
за шість місяців!
 Мораторій на відстріл ук-
раїнських лосів ввели більш 
ніж півроку тому. Третього лю-
того міністр екології Остап Се-
мерак гордо відзвітував: «Від 
сьогодні полювання на цих тва-
рин упродовж 25 найближчих 
років на території України ЗА-
БОРОНЕНО. Щойно підписав 
відповідний наказ. Наказ пере-
дбачає встановлення заборони 
полювати на лося європейсько-
го (Alces alces) на всій території 
України строком на 25 років. 
Зобов’язує Державну екологіч-
ну інспекцію України здійсню-
вати державний нагляд (конт-
роль) за дотриманням режиму 
цієї заборони. А ще докумен-
том передбачено розробку про-
грами відтворення популяції 
лося європейського та забезпе-
чення проведення необхідних 
досліджень і моніторингу ста-
ну його популяції за участі на-
уковців». 
 Тоді ж очільник природо-
охоронного міністерства довір-
ливо визнав, що з мораторієм 
ми запізнилися щонайменше на 
кілька десятків років. «Останні 
події з кривавого полювання на 
Чернігівщині, де потерпіло ціле 
стадо, і загалом збільшення та-
ких повідомлень від громадян 
стали останнім попереджуваль-
ним сигналом, що зволікати ні-
куди. Зараз, за різними підра-
хунками, популяція лосів в Ук-
раїні нараховує від 2 до 6, 5 ти-
сячі особин, тоді як у  Білорусі 
й Польщі — близько 30 тисяч. 
Польщу теж свого часу спітка-
ла подібна історія з масовим 
відстрілом цих тварин. Із 2001 
року там запроваджено мора-
торій, і популяція лося за цей 
час зросла у кілька разів», — 
пояснював Остап Семерак. До 
речі, перед тим як розробити 
відповідний наказ, Мінприроди 
консультувалося з Інститутом 
зоології ім. І. І. Шмальгаузе-
на Національної академії наук 
України. Висновки про стан по-
пуляції лося були критичними. 
Вони офіційно підтвердили по-
боювання громадських еколо-
гів, що тварина зникає в Ук-
раїні. «Вважаю, що робити виг-
ляд, ніби флора і фауна не ук-
раїнське національне багатство 
і з його захистом можна почека-
ти до кращих часів, — злочин і 
бездіяльність. Підписав наказ, 
щоб Україна зберегла і віднови-
ла популяцію цих прекрасних 
тварин. Щоб наші діти і внуки 
змогли їх бачити не лише в зоо-
парках, а й у природних умо-
вах. Екологам дякую за актив-
ну позицію у цій історії, а мис-
ливцям все роз’яснено в тексті 
наказу на сайті Мінприроди», 
— запевнив у лютому стурбова-
ну громадськість міністр. 
 Та не так сталося, як писа-
лося. Дикі лісові корівки от-
римали перепочинок від азар-
тних українських мисливців 
рівнісінько до початку осінньо-
го сезону полювання. Напере-
додні його відкриття виснов-
ки вчених-екологів переважи-

ло бажання мисливського бо-
монду повернути кастове право 
на вбивство. І керівництво двох 
профільних міністерств цієї 
осені розвернуло тональність 
офіційних коментарів на 180 
градусів. Виявляється, вчені 
дивилися і рахували не надто 
переконливо. Треба поверну-
ти все «на круги своя». А щоб 
ситуація не виглядала відвер-
то живодерською, взялися пе-
реконувати громадськість, що 
йдеться про компроміс. І ось 
уже прес-служба Мінекології 
готує нову аргументацію і роз-
мірковує, що «проведення тер-
мінового об’єктивного науково-
го дослідження чисельності по-
пуляції лося в Україні надасть 
можливість прийняти виваже-
не рішення щодо подальшого 
розвитку його популяції». 

Стара пісня на новий лад
 «Дискусія щодо заборони 
полювання на лося не завер-
шена. Ми продовжуємо обго-
ворювати це питання на рів-
ні вчених, зоозахисників та 
двох міністерств — Мінеколо-
гії та Мінагрополітики. На да-
ному етапі знайдено компро-
місне рішення щодо зменшен-
ня лімітів на п’ятдесят відсо-
тків. Мін агрополітики вперше 
за десять років пішло на такий 
компроміс. Цьому передували 
десятки дискусій i подання від 
Мін природи зауважень щодо 
погодження лімітів»,— пові-
домив Остап Семерак під час 
спільної прес-конференції Мін-
природи та Мінагрополітики. 
 За поданням Мінприроди 
Кабінет Міністрів навіть термі-
ново виділив кошти  на прове-
дення оцінки чисельності  по-
пуляції лося європейсько-
го вже цього року. Щоправда, 
об’єктивний підрахунок з при-
родних причин можливий лише 
в осінньо-зимовий період, тому 
плавно перейде як мінімум ще 
й на 2018 рік. Наступним кро-
ком заплановано провести чер-
гові наукові дослідження за 
участi науковців НАНУ, волон-
терів, представників Мінприро-
ди. Це дозволить вкотре оціни-
ти реальний стан популяції цих 
тварин. Тим часом мисливсь-
кий «бомонд» зможе вгамувати 
снайперську сверблячку (чому 

б не в зоні АТО, щодо звірини, 
яка фізично нищить там мирне 
населення?..)
 «Якщо інформація про за-
грозу для існування лосів під-
твердиться, ми повернемося до 
діалогу про  заборону полюван-
ня», — сказав Остап Семерак. 
До слова, підкомісія  зоології 
Національної Академії наук 
все-таки готує документи для 
внесення лося європейського 
до Червоної книги. Мінприро-
ди, попри тимчасову капітуля-
цію перед власниками елітних 
рушниць, таки взялося довес-
ти цю процедуру до логічного 
завершення, а також активно 
працює з Міністерством аграр-
ної політики та продовольства 
над розширенням меж природ-
но-заповідного фонду Украї-
ни.
 «Громадська екологічна 
спільнота активно підтримує 
позицію Мінприроди щодо за-
хисту диких тварин. Ниніш-
нє керівництво міністерства 
вперше за багато років винесло 
цю проблему на такий рівень. 
У 1991 році в Україні налічу-
валося майже 15 тисяч голів 

лося. Наразі їх лишилося 6,5 
тисячі. Цифри свідчать, що по-
пуляція лосів перебуває в кри-
тичному стані, тому занесен-
ня до Червоної книги — це пи-
тання подальшого збереження 
їх в Україні», — зазначає голо-
ва Київського еколого-культур-
ного центру Володимир Борей-
ко. Голова громадської еколого-
правової організації «ЕкоПра-
во-Київ» Борис Васильківський 
підкреслює, що збереження по-
пуляції лося дає можливість 
залишатися у рівновазі екосис-
темі України загалом. 
 «На жаль, чисельність тва-
ринного світу скорочується, 
тому сьогодні дуже важлива 
зміна екологічної свідомості 
кожного з нас. Ми сприймаємо 
навколишній світ як ресурс для 
добування, й лише зміна став-
лення до довкілля може вря-
тувати природно-заповідний 

фонд України», — каже Борис 
Васильківський.  

Історичні рефрени
 Лось — другий найбільший 
після зубра за вагою ссавець у 
дикій природі України. За да-
ними зоологів, які розмістили 
інформацію в українській Вікі-
педії, у період з кінця XIX до се-
редини XX століття лось в Ук-
раїні фігурував у зведенні фау-
ни України як «звір колишньої 
фауни, про що свідчать числен-
ні знахідки на торфовищах». 
Вид відновився шляхом при-
родного розселення з території 
Білорусі й до кінця XX століт-
тя заселив лісову і лісостепову 
смугу на південь до Карпат, Се-
реднього Подніпров’я та Дін-
ця. Але останніми роками від-
бувається зворотне скорочення 
південних меж видового аре-
алу. Площі соснових посадок, 
які виконували захисні функ-
ції та були незамінним кормо-
вим біотопом, значно скороти-
лися, а рівень незаконного по-
лювання суттєво зріс. З такою 
динамікою у найближчі два-три 
десятиліття вид може остаточно 
зникнути в Україні та півден-
ній частині Білорусі. За розра-
хунками експертів, відбувати-
меться це практично без участі 
людини, відповідно до динамі-
ки самого виду та завдяки гло-
бальним кліматичним змінам.
 Лося планували включити 
до Червоної книги України ще 
вісім років тому, але вид досі 
так і не отримав цього охорон-
ного статусу. Останніми рока-
ми популяція лося в Україні 
зменшилася як мінімум утри-
чі і продовжує скорочуватися, 
незважаючи на повну заборону 
полювання на нього. При цьо-
му (сюрприз!) трупів тварин у 
лісах не знаходять, отже, це не 
пов’язано з природною загибел-
лю звірів. Лось, за свідченням 
зоологів, підпускає до себе лю-
дей дуже близько, тому стає лег-
кою здобиччю браконьєрів. Лю-

бительське полювання, яке час-
то «перетікає» у браконьєрство, 
є одним iз головних чинників 
знищення лосів у нашій країні. 
Тільки за даними інтернету, в 
2010—2016 роках випадки від-
стрілу браконьєрами лося в Ук-
раїні сталися в національних 
парках Ічнянський, Прип’ять-
Стохід, а також в Коростишівсь-
кому і Житомирському райо-
нах Житомирської області, в 
Новгород-Сіверському і Менсь-
кому районах Чернігівської об-
ласті, Ковельському районі Во-
линської області, Чигиринсько-
му районі Черкаської області. І 
це далеко не повний перелік. А 
сучасне законне полювання на 
лося полягає в тому, що мис-
ливці шукають кращих, дорос-
ліших лосів iз добре розвинени-
ми рогами, і в результаті такого 
відстрілу відбувається зворотна 
селекція. По суті, українські 

мисливці винищували і продов-
жують винищувати репродук-
тивне ядро популяцій лося. Ок-
рім того, в Україні дозволений 
відстріл самиць лося, що знач-
но скорочує можливість відтво-
рення. Ще одна проблема поля-
гає в тому, що самці лося скида-
ють свої роги в листопаді — на 
початку січня. У січні у лосих 
уже є добре виражені ембріони. 
Тому полювання в січні на ло-
сих в Україні заборонено. Про-
те на самців лося полювання 
дозволене до кінця січня. Але, 
скинувши роги, в січні сам-
ці вже нічим не відрізняються 
від самиць, внаслідок чого ва-
гітні самиці лося потрапляють 
під постріл мисливця. Коли ви-
бивають самиць, залишають-
ся дитинчата, що без матерів 
приречені на загибель. При від-
стрілі дорослої самиці немину-
че знищується 1-2 ембріони і 
гине значна кількість телят-си-
ріт. Ще один нюанс — тривалий 
сезон полювання на цей вид ди-
чини: з серпня по січень! Тобто, 
мисливці ганяють лося впро-
довж усього мисливського се-
зону, закриваючи ліцензії на 
лося аж наприкінці, що сприяє 
браконьєрству. Бо ні для кого 
не секрет, що на одну ліцензію 
мисливцями відстрілюється в 
Україні кілька лосів. Якщо на 
сезон 2015/2016 років в Україні 
було видано 237 бланків ліцен-
зій на лося, то можна припусти-
ти, що реально було відстреле-
но близько шести сотень лосів. 
А якщо взяти до уваги той факт, 
що не всіх підранків лося мис-
ливці ліцензії добивають (за да-
ними Н. Н. Євтушевського, ко-
жен третій лось був підранком 
і тікав, потім часто гинучи), то 
чисельність убитих при офіцій-
ному полюванні лосів в Україні 
може досягати 700—800 тва-
рин. 

Лось на мушці
 У 2001 році Польща ввела 
безстроковий мораторій на від-
стріл лося, заборонивши полю-
вання на нього наказом міні-
стра охорони природи. Вже у 
2009 році результати перевер-
шили всі очікування: із двох ти-
сяч голів iз початку мораторію 
популяція виросла до 7,5 ти-
сячі. Тобто за вісім років його 
чисельність, завдяки забороні 
полювання, збільшилася май-
же вчетверо. Так, лось, на свою 
біду, є улюбленою мисливсь-
кою твариною багатих і впли-
вових українських мисливців. 
Вони заради продовження за 
всяку ціну власного задоволен-
ня від убивства цих тварин чи-
нять опір введенню заборони 
полювання на лося. А головна 
небезпека повернення офіцій-
ного полювання на лося поля-
гає в тому, що відбувається від-
стріл декількох тварин на одну 
законну ліцензію. Екологи ка-
жуть, що зацікавлене у про-
довженні полювання на лося... 
Держ лісагентство України. 
Припускають, що воно залучає 
до торпедування мораторію на 
полювання на лося деяких уче-
них-зоологів, що мають iз Держ-
лісагентством госпдоговірну те-
матику або працюють у підві-
домчих цій структурі наукових 
установах. Тим часом як досвід 
самої України в 1930—1950-х 
роках, так і свіжий досвід Поль-
щі із введенням тривалої забо-
рони полювання показав, що 
мораторій є єдиним ефектив-
ним засобом збереження попу-
ляції лося. ■

ДЕЖАВЮ

Мисливці лосю слова не дали
Мінприроди вчергове ініціює наукові дослідження популяції лося в Україні

■

Оскільки мисливці рахують не так добре, на їхнє прохання українських
лосів перерахують заново після чергової легалізації відстрілу 
в сезон полювання.

❙
❙
❙

«Ми сприймаємо навколишній світ як ресурс 
для добування»
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Зрази і селерова ароматна 
досконалість
 Навіть м’ясо приготувати во-
сени треба якось по-осінньому. 
Чи овочі  — вони взагалі королі 
осені. Просто  так відварити кар-
топлю — смачно, але банально. 
Її можна, приміром, нафарши-
рувати м’ясом і запекти зі спе-
ціями і вершками так, що паль-
чики оближеш. Або гостей за-
просиш, щоб, як кажуть, два за-
доволення отримати в одному. 
 Отож для «м’ясистої картоплі» 
потрібно: 1,5 кг картоплі, 400 
г фаршу (яловичого, курячого, 
зі свинини або суміш), 200 г вер-
шків і 50 г вершкового масла, 
4 ложки олії, яйце, цибулина, 
спеції та сіль за смаком. 
 Картоплю очистити і вирі-
зати серединки. Викласти на 
змащене олією деко отворами 
догори. Фарш викласти в мис-
ку, вбити в нього яйце, додати 
спеції, посолити і поперчити. 
Цибулину нарізати невелики-
ми кубиками. У фарш можна 
додати сирої нарізаної цибулі, 
а можна її попередньо обсмажи-
ти на олії до прозорості. Перемі-
шати і готовим фаршем начини-
ти картоплю.
 На пательні розтопити верш-
кове масло, додати вершки, пе-
ремішати і прогріти. До кипін-
ня не доводити. У деко з фарши-
рованою картоплею влити воду 
і масляно-вершкову суміш. Від-
правити в розігріту до 180 гра-
дусів духовку на 40 хвилин.
 На кухні також можна при-
думувати власні каламбури, а 
не лише поезію. Відразу зрази 
— звучить двозначно: їх мож-
на і приготувати відразу, тоб-
то швидко, і спожити не менш 
швидко, бо дуже смачні. Начин-
ки готуються різні: і з м’ясного 
фаршу, і з вареного яйця із зе-
ленню, і з грибами, і з капус-

тою, з іншими овочами, з каша-
ми, із сиром тощо.
 Наші будуть з м’ясом — з 
яловичиною, якої потрібно пів-
кілограма. Ще візьмемо 2 яйця, 
100 г білого хліба, склянку мо-
лока, 2 цибулини, 3 столові 
ложки топленого масла, зелень, 
сіль і спеції. 
 З хліба зрізати скоринки і за-
лити його молоком навпіл з во-
дою. Яловичину пропустити че-
рез м’ясорубку з однією цибули-
ною. Додати до неї відтиснутий 
хліб і вимішати фарш. Цибулю 
порізати і обсмажити до золотис-
того кольору. Яйця відварити і 
подрібнити. Цибулю охолоди-
ти, додати до неї яйця, покрише-
ну зелень, сіль і перець. Части-
ну м’ясного фаршу сформувати 
коржем, покласти всередину на-
чинку з яєць і цибулі. З’єднати 
краї коржа і зліпити котлету. 
Обваляти зрази в сухарях і пос-
мажити на сковороді з олією до 
легкого підрум’янення. 
 А тепер селерова печеня — 
смачна ароматна досконалість. 
Тому що селера в даному разі 
— ніби родзинка у випічці. І 
взагалі, ця страва — якраз для 
прохолодної пори року. Добре 
зібратися гарною компанією за 
столом, на якому парує м’ясо 
з картоплею, смачно запечене 
із селерою, іншими овочами та 
спеціями. 
 Потрібно буде 0,5 кг яловичи-
ни, корінь селери, 5 картоплин, 2 
цибулини, морквина, 200 мл то-
матного соку, 2 л м’ясного бульйо-
ну, 3 зубці часнику, олія для сма-
ження, сіль та спеції. 
 Яловичину наріжте шма-
точками. Цибулю почистіть і 
наріжте кільцями. Покладіть 
на сковороду м’ясо, кільця ци-
булі, подрібнений часник, по-
перчіть, посоліть і обсмажте в 
олії на повільному вогні. Додай-

те томатний сік, протушіть іще 
5 хвилин. Розкладіть інгредієн-
ти у горщики в рівній кіль-
кості. Картоплю, селеру, морк-
ву почистіть і наріжте кубика-
ми, розкладіть у горщики. За-
лийте вміст горщиків м’ясним 
бульйоном, посоліть, поперчіть 
і поставте в розігріту до 180 гра-
дусів духовку на 50 хвилин.

Рульки для всіх
 Вони ж — свинячі гомілки — 
улюбленці кухонних май стринь. 
Холодці, заливні страви, рулети, 
ковбаси — з гомілок можна готу-
вати хоч на весілля. Гарно запе-
чена рулька запросто може бути 
весільною стравою або збере за 
столом найкращих друзів. 
 До речі, після прийдеш ньої 
Покрови почалися наймасовіші 
гуляння весіль, бо скоро піст. 
Покрова — покровительниця 
весіль. До Покрови господарі 
припасали м’ясо, у когось була 
свіжина, хтось спеціально го-
тувався до найбільшого свята 
осені. Тому ми цього разу так і 
«розгулялися» на м’ясі. 
 Отож про рульки. Якщо за-
паслися нею — запечіть у сметані і 
вині, це — один із найсмачніших 
рецептів.
 На рульку потрібно 0,5 л до-
машньої сметани, 8 картоплин, 
2-3 зубці часнику, 2 невеликі 
морквини, цибулина, полови-
на пляшки червоного напівсо-
лодкого вина, лавровий листок, 
чорний перець горошком.
 Дрібно порізати цибулю, 

моркву. Налити в каструлю 
вино, покласти овочі, прянощі, 
сіль, гомілку, долити холодної 
кип’яченої води, щоб покрила. 
Поставити на ніч у холодиль-
ник. Відтак гомілку відварити 
у цьому маринаді упродовж 2 
годин. Потім вийняти, змасти-
ти сметаною, змішаною з вичав-
леним часником.
 Порізану картоплю посоли-
ти, змішати з рештою сметани 
з часником, викласти на зма-
щене деко, трохи полити варе-
ним маринадом, наверх поклас-
ти рульку. Запікати годину при 
температурі 200 градусів. 
 Рулька в пиві — ще один варіант 
ніжного рум’яного м’яса на чи-
маленьку компанію. Хоча якщо 
компанія все-таки чималенька, 
беремо дві рульки. І готуємо два 
маринади.
 Маринад перший: моркви-
на, цибулина, по шматку коре-
ня петрушки і селери, 15 горо-
шин духмяного перцю, 20 го-
рошин чорного перцю, по 4-
5 бутонів гвоздики і лаврових 
листків. Маринад другий: 1 л 
світлого пива, 5 столових ложок 
меду, 0,5 стручка червоного го-
строго перцю, дві дрібки кмину, 
столова ложка соєвого соусу.
 Вимочити рульки впродовж 
двох діб у холодній солоній воді 
(3 столові ложки на 3 л води). 
Перекласти у невелику кастру-
лю, додати овочі і спеції (окрім 
гвоздики і лаврового листка), за-
лити водою (щоб покрила). Ва-
рити годину, додати гвоздику, 

лаврове листя, сіль, варити ще 
годину. Вийняти, помістити у 
маринад 2 (змішати усі складни-
ки), залишити на 2 години. Пе-
рекласти рульки на деко, запек-
ти за температури 200 градусів 
протягом години, час від часу 
поливаючи рідиною з дека.
 Але я би вибрала рульку з яб-
луками і печерицями! Я її таки виб-
рала і спробувала — рекомен-
дую як святкову страву!
 Потрібна свиняча гомілка, а 
до неї — 5 зубців часнику, 4 яблу-
ка, цибулина, 1 л сильногазованої 
води, 200 г червоного сухого вина, 
половина склянки олії, 3 лавро-
вих листки, 4 шт. чорного перцю 
горошком, 200 г печериць, меле-
ний перець і сіль за смаком. 
 Гомілку помити, вийняти з 
неї кістку. Нагріти вино, міне-
ральну воду і спеції до темпера-
тури 36 градусів. Замаринувати 
в цій суміші гомілку на годину.
 Цибулю і гриби нарізати ку-
биками, обсмажити (окремо) 
до золотистого кольору. Змі-
шати, посолити, поперчити, 
додати почищені й нарізані яб-
лука. Гомілку нафарширувати 
сумішшю з грибів, цибулі і яб-
лук. З’єднати протилежні кін-
ці гомілки і зшити міцними 
нитками. Загорнути гомілку в 
фольгу або помістити в рукав 
для запікання. Запікати 2 го-
дини при температурі 160 гра-
дусів. Потім рукав розгорнути, 
змастити гомілку соком, що ут-
ворився, й запікати ще 15 хви-
лин при температурі 200 гра-
дусів до зарум’янення.

В’ялене особливе
 Маєте ще чималенько м’яса 
в коморі? То замаринуйте його і 
посушіть, воно зберігатиметься 
довго і буде смачним запасом на 
врочистий випадок. 
 На 1 кг нежирної свинини 
або телятини потрібно 8 столо-
вих ложок соєвого соусу, поло-
вина чайної ложки чорного пер-
цю, 4 зубці часнику, по чайній 
ложці солі і карі та столова лож-
ка сухого імбиру. 
 М’ясо порізати тонкими 
пластинами (2-4 мм), змастити 
сумішшю всіх спецій і постави-
ти у холодильник на 6-8 годин. 
Викласти в електросушарку, 
застеливши піддон папером. 
Через 4 години перевернути. 
 Сушити 6–8 год. М’ясо гото-
ве, якщо воно пружне, гнеться і 
не ламається. 
 М’ясо сушити можна також 
у духовці: розвісити шматочки 
на решітку, сушити 4–6 годин 
при 50 градусах. 
 Смачного! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Найлегше пекти також 
восени. Яблука і груші ще 
такі соковиті, що аж про-
сяться на якісь експери-
менти. Ну і морква не пасе 
задніх, хоч і овоч, але у 
випічці б’є рекорди!
 Яблучні пироги — це 
безкінечні кулінарні іс-
торії. Їх так багато, скіль-
ки, напевне, є кухонь, бо 
не спекти щось восени з 
яблуками просто немож-
ливо. До того ж випічка 
з яблуками ніколи не на-
бридає, вона дуже смач-
на, а запах яблук із кори-
цею має ще й заспокійли-
вий ефект, ефект домаш-
нього затишку. 
 Тому печуть багато, ре-
цептів безліч, як безліч і 
внесених коригувань гос-
подинь у ці рецепти. Да-
вайте спечемо відкритий 
яблучно-грушевий пиріг — чу-
довий десерт як для дорос-

лих, так і для дітей. 
 Потрібно 400 г борошна, 
150 г цукру, пакетик розпу-
шувача, 2 яйця, по 2 яблу-
ка і груші, 3 столові ложки 
меду, 150 г масла, 4 столові 
ложки води і дрібка солі. 
 Масло розм’якшити 
і збити зі 100 г цукру. По 
одному вбивати яйця і про-
довжувати збивати. Дода-
ти борошно, сіль та розпу-
шувач і замісити тісто. 
 Потім розкачати з ньо-
го корж товщиною до 5 мм, 
викласти у форму, зробити 
невисокі бортики. Наколо-
ти дно тіста виделкою. 
 На водяній бані розто-
пити решту масла, цукор 

і мед, додати воду. Сюди 
покласти нарізані плас-
тинками яблука та груші 
і варити 5 хвилин.
 Вилити яблучно-гру-
шеву суміш на корж. Від-
правити майбутній пиріг 
у духовку (180 градусів) 
приблизно на 50 хвилин. 
Усе, залишається охоло-
дити і порізати.
 І цієї осені хочеться 
спекти щось новеньке і 
цікаве, опанувати новий 
рецепт. Я хочу спробува-
ти морквяне печиво з род-
зинками, яке вичитала на 
сайті Medfond: судячи 
з інгредієнтів, має бути 
дуже смачно. Воно ко-

рисне і дієтичне, а чим 
солодша морквина, тим 
смачніші вийдуть ваші 
коржики.
 Отож потрібно: морк-
ва — 100-120 г, цедра по-
ловини апельсина, 50 г 
вівсяного борошна, білок 
одного яйця, сода на кін-
чику ножа, 30 г родзинок 
і до чайної ложки оцту 
(для гасіння соди). Морк-
ву почистіть та помийте. 
Потріть її на дрібній терт-
ці або подрібніть за допо-
могою блендера. На дріб-
ній тертці потріть також 
апельсинову цедру.
 Додайте в отриману 
масу яєчний білок, соду, 

гашену в оцті, та борош-
но. Перемішайте і додай-
те розпарені родзинки.
 Вологими руками з 
отриманої маси сформуй-
те печиво і викладіть його 
на деко, застелене папе-
ром для випічки.
 Поставте в розігріту 

до 180 градусів духовку і 
випікайте приблизно 25 
хвилин. Готово!
 Такі приємні турботи 
на кухні про рідних, смач-
ні обіди і духмяна випіч-
ка зроблять осінь бажа-
ною порою року. Смачно-
го! ■

Морквяне печиво з родзинками.
Фото з сайта korupciya.com.

❙
❙

НА ДЕСЕРТ

Барвиста і соковита
Випічка з осінніх дарів

■

Запечена рулька — мрія багатьох чоловіків.
Фото з сайта pekarenok.info.

❙
❙

ДО СЕЗОНУ

Бабине літо скоромне
Страви, що ніби придумані для осені

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Начиталася цікавих думок про осінь і виявила закономірність: на-
род любить осінь за гарячі запашні чаї, духмяну випічку й ситні 
обіди. Ну що ж, чудова причина її любити і за це. Поети і пись-
менники, напевне, мали своє бачення джерел натхнення в осені, 
але поетична кулінарія — це також своєрідне мистецтво. Головне, 
що до нього долучитися ніколи і нікому не пізно, потрібно лише 
бажання.
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Книжка як контраргумент
Микита ГРИГОРОВ, 
упорядник антології «Порода»:
 — На презентації було бага-
то людей, зокрема багато пере-
селенців. Прийшли автори ан-
тології, прочитали вірші, роз-
повіли особисті історії. Загалом 
книжку сприймають добре, є ті, 
хто купив кілька примірників, 
щоб дарувати друзям. 
 Звісно, є й інший погляд. 
Хтось, наприклад, каже, що 
антологія не має сенсу, бо на 
Донбасі не може бути літера-
тури. Це ті, хто називає нас не-
повноцінними, ті, хто перебу-
ває в полоні стереотипів. Чули 
ми таке і на Форумі видавців у 
Львові. Там щойно почали роз-
ставляти книжки на лотках — 
були люди, які казали: «Це ж 
донецькі, навіщо їх публікува-
ти!?».
 Тож вихід цієї книжки — 
це контраргумент. Адже є 60 
авторів, які виїхали з окупова-
ної території, це стовідсотко-
ва інтелігенція. Книжки недо-
статньо, потрібно робити про-
грами на телебаченні, соціаль-
ну рекламу, соціальні проекти, 
показувати людей — письмен-
ників та переселенців, — вони 
такі, як і решта українців. Ця 
книжка має стати інформацій-
ним приводом для розмови про 
український Донбас. 
 Нинішній Донбас зруйнова-
ний, причому не фізично, а мета-
фізично. Атмосфера в місті змі-
нилася, ще коли я був там, бук-
вально за два місяці, а виїхав я в 
липні 2014 року. І це страшно, 
бо фізично ти можеш щось від-
будувати. А метафізично... Той 
Донецьк для мене закінчився 
ось тоді, у травні 2014-го.
 Щоб побачити світло в кін-
ці тунелю, потрібно зробити 
колосальну роботу — насампе-
ред треба стабілізувати ситуа-
цію в Україні загалом. Якщо 
буде власна гармонія на цій те-
риторії, підконтрольній ук-
раїнській владі, то люди самі 
потягнуться знову до українсь-
кої спільноти, і вони зможуть 
підірвати окупаційний режим 
зсередини. Думаю, щоб усе по-
вернулося, потрібні, мабуть, де-
сятки років.
 У мене були знайомі, друзі, 
але десь із першої половини 
2015 року ні з ким не підтримую 
зв’язків. Ні, ні з ким не сварив-
ся, просто все обірвалося, якось 
так само припинилося. Там є 

сувора цензура — прослухову-
ють телефони, наприклад, тож 
люди не можуть сказати те, що 
думають, — бояться.
 Наразі ми плануємо кілька 
проектів, якщо наклад стане ус-
пішним, то буде довидання ан-
тології — з правками, новими 
авторами і новими текстами. 
Другий проект — це інтерв’ю з 
письменниками Донбасу, але на 
нього ще шукаємо гроші.
 Ми почали укладати антоло-
гію два роки тому, зараз почи-
нається осмислення цієї ситуації 
— хай іще поверхове, але люди 
щось починають писати, видава-
ти, з’являються важливі тексти. 
Тож друге видання — це буде те, 
що народилося після Ісходу.

Треба відвойовувати Донбас 
не лише книжками
Петро АНТИП, 
художник, скульптор:
 — Якщо є такі письменни-
ки, яких дала донецька земля, 
то Донбас буде українським. 
Воїна одного з шаблею не бу-
ває, воїнів буває два — з книж-
кою і шаблею. Треба захоплю-
вати Донбас силою, а не тіль-
ки книжками. Книжки — то 
добре, але має бути державна 
політика, а не волонтерство. 25 
років я займався Україною: по-
ширював книжки разом із Лев-
ком Лук’яненком, видавав га-
зету українською мовою, навіть 
дві,у мене були українські рес-
торани, українське меню, бага-
то до мене письменників приїж-
джало, рок-музикантів. І що? І 
нічого. До всього ще треба мати 
державну політику.
 Є такі люди, дурні, я їх нази-
ваю сільські, хуторські, які ка-
жуть, що Донецьк — це не Ук-
раїна. Не треба на них зважа-
ти і розслаблятися, а треба ро-
бити свою справу. Ця хутірська 
ментальність ще була за Симона 
Петлюри, коли Петлюра звер-
тався до селян, а ті казали, що 
все в порядку, а в результаті от-
римали голодомор.
 Донбас — це моя хата. На-
справді я не дуже звідти виїж-
джав, бо я ж їжджу скрізь — 
виставляюся то там, то там, то 
живу у Франції. Для мене не 
було трагедією переїхати до 
Києва. І всі мої друзі виїхали.
 І я знаю, що коли Україна 
зайде на Донбас, а вона стовід-
сотково туди зайде, то я взимку 
буду в майстерні працювати — у 
Горлівці в мене гарна майстерня 

лишилася, влітку буду в Києві, 
а восени їхатиму до Львова. 
Просто на Донеччині мені клі-
мат більше подобається, це моя 
мала Батьківщина, але Україна 
для мене — найголовніше. 

Прагнення мати 
хазяїна переважило 
самоідентифікацію
Ірен РОЗДОБУДЬКО, 
письменниця:
 — Під час київської презен-
тації у мене виникло словоспо-
лучення — «кардіограма інфар-
кту», вона в мене досі дуже різ-
на. Коли на Донбасі це все по-
чалося, в мене було почуття 
ненависті до своєї малої Бать-
ківщини, я не могла збагну-
ти, як таке може бути, я поча-
ла несправедливо звинувачува-
ти своїх друзів, які залишили-
ся там і які зараз є біженцями і 
вигнанцями. Перед тими людь-
ми, за цю ненависть, перед зем-
ляками, які не схибили, не зра-
дили, я і просила пробачення. 
 Моя подруга в Донецьку, 
викладач університету, напи-
сала: «Ірен, ми вивели 7 тисяч 
студентів під нашими прапо-
рами на Майдан, що ще я мог-
ла зробити, ми робили все, що 
могли!»
 У мене думка змінювалася 
весь час щодо цієї кардіогра-
ми, бо коли вивели полонених 
на вулицю Артема, по якій я хо-
дила, коли нею йшли наші вій-
ськові, я тоді взагалі викинула з 
пам’яті це місто, воно перестало 
для мене існувати. Потім я зро-
зуміла, що хочу переформулю-
вати дискусію, що Донецьк — 
це рогаті, хвостаті і не патріо-
ти.
 Але Донбас — це Україна! 
І ніколи не було там поняття і 
розмов, що це Росія. Так, гово-
рили російською, але ходили в 
українських костюмах. За До-
нецьк від’їжджаєш — там ук-
раїнська мова. 
 От кажуть: відрізати, поста-
вити колючий дріт — я не від-
дам Донбас. Треба зараз не про-
тиставляти схід і захід, а шу-
кати краще. Точки дотику між 
нами є, і шукати їх не треба, 

треба просто розуміти, що Ук-
раїна дуже різна і розмаїта — в 
кожного регіону своя менталь-
ність — і хороше, і погане. І за-
хід наш був і під Польщею, і під 
Австро-Угорщиною. Напри-
клад, перша рідна мова Ольги 
Кобилянської — німецька, до 
української вона прийшла піз-
ніше. 
 Так, у Донецьку російська 
мова домінантна, але треба ко-
пати глибше і глибше аналізу-
вати. Бо ж загалом ми однакові, 
і з біди вибиратися треба разом. 
 Я знаю, що в мене з дитин-
ства був український костюм, 
в мене бабусі в 16-річному віці 
сфотографовані в українських 
костюмах. Це Україна — але 
інша. Тим ми й багаті, що різні.
 На українській іконі в храмі 
в Назареті з одного боку зобра-
жені західноукраїнці в костю-
мах, по інший бік від Марії та 
Христа стоять східняки у виши-
ванках. Іще тоді ця строкатість 
України була зображена. 
 Я не хочу культивувати не-
нависть, треба йти до любові. 
Там є люди, які страждають, 
треба зрозуміти, що таке для 
людини — покинути свою хату. 
У Донецьку в мене зосталася 
квартира, де мої книжки, ан-
тураж український, дідух у нас 
завжди стояв. 
 Донбас — це нині для мене 
рана. Я вірю в те, що все буде 
добре, тільки дуже довгий цей 
тунель до світла в його кін-
ці. Нас ще зі школи не навчи-
ли аналізувати — нам зі шко-
ли казали, що все написане — 
правильне. От така особливість 
Донбасу, я завжди з цього вила-
мувалася, але велика частина 
людей там підпорядкована ха-
зяїну, скільки я до мами не при-
їздила — зараз її забрали — на-
віть від дуже освічених людей 
я чула цей вираз — «хазяїн», 
його присутність завжди була. 
 І ще треба розуміти, що Дон-
бас — це край, у якому немає 
напівтонів. Якщо патріоти — 
то вони через донецьку впер-
тість до останнього кричати-
муть «Слава Україні». А якщо 
він упевнений, що має стріля-

ти в українців, то він стріляти-
ме до кінця... 
 Я не можу не сказати, про 
того, про кого мало кажуть. На 
обкладинці антології «Порода» 
картина горлівського худож-
ника і скульптора світової сла-
ви — Петра Антипа, його брат 
активно допомагає армії. У Гор-
лівці лишилася його майстер-
ня-садиба — ми там сиділи, роз-
мовляли, там були скульптури, 
картини. А ще пам’ятаю, це 
було буквально за рік до війни, 
нас у Горлівці в бібліотеці зус-
трічали в українських костю-
мах, з хлібом-сіллю, червоною 
доріжкою та піснями. Ми спіл-
кувалися з місцевими — був 
повний зал, я не уявляю, що за-
раз із тими людьми. Те, що я ба-
чила, — це була повна самоіден-
тифікація. Це було до того часу, 
поки не прийшли 40 підбурюва-
чів, що кричали: хліба та ковба-
си російської! Прагнення мати 
хазяїна, що дасть ту ковбасу, 
переважило в населення само-
ідентифікацію. 
 Власне, я з кров’ю проди-
ралася до цієї самоідентифі-
кації. Самому завжди важче. 
Якщо пекли паски в дитинстві 
— це просто було пригощання. 
Усі традиції зберігалися, але не 
було їх осмислення, до цього ти 
пробирався сам. Багато людей 
на Донбасі таких, що прийшли 
до цього самотужки. 
 Усі мої друзі виїхали з оку-
пованого міста. Проте там ли-
шилися родичі — люди похи-
лого віку, яким я співчуваю, 
які виживають, вони пенсіоне-
ри, мамині подруги — їм душ-
но, вони не можуть виїхати. 
Проте їх досі пропаганда не за-
тьмарила. Їм нема з ким пого-
ворити, і небезпечно говорити. 
Те, що зроблено з психікою лю-
дей у Донецьку, — це страшно, 
бо вони не знають, хто стоїть по-
руч. Там не можна вільно спіл-
куватися. Психологічний злам 
у багатьох.
 Я за те, щоб не розподіля-
ти нашу країну на схід і захід. 
Тому ця книжка, «Порода», і 
має мандрувати всією Украї-
ною. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Порода краю без напівтонів
Письменниця Ірен Роздобудько — про зустріч із художником Петром Антипом у його майстерні в Горлівці

■

Ірен Роздобудько з  Петром Антипом.❙

Марія СУЛИМА

У Києві за кілька тижнів двічі презентували вже видрукувану анто-
логію українських письменників Донбасу «Порода», яку вже пред-
ставляли читачам на Форумі видавців у Львові. До збірки увійшли 
твори 63 авторів, які у різний спосіб пов’язані з Донеччиною та 
Луганщиною. 
Ідея книжки належить двом літературознавцям, перекладачам, 
письменникам — Микиті Григорову та Веніаміну Білявському. 
Вони протягом двох років збирали тексти антології. Редакційна ко-
легія — письменники Сергій Жадан, Андрій Курков i Володимир 
Рафеєнко. Проект має на меті популяризувати культурні надбан-
ня східного регіону України, сприяти подоланню негативних сте-
реотипів та уявлень про культурний простір українського сходу, 
а також промувати сучасних українських письменників, що стали 
вимушеними переселенцями чи навіть опинилися в полоні. 
Чи не вперше в одній збірці представлені твори різних жанрів 
— поезія, проза і драматургія, зокрема в ній уперше надруковано 
уривок роману Ірен Роздобудько, присвяченого Джону Юзу — бри-
танському промисловцю, якого вважають засновником Донецька.
Після першої київської презентації «Україна молода» розпитала у 
причетних до випуску «Породи», що нині для них Донбас та які 
перспективи регіону вони бачать.
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Складно постійно носити 
гвинтівку, яка важить 10 кг
 ■ Анно, у «Гвардії» ви зіграли 
роль відважної та сильної духом 
дівчини-снайпера в зоні АТО, яка 
спершу мститься за смерть ко-
ханого на Майдані. До цього ви 
грали Уляну в «Столітті Якова» 
— жінку, яка втратила свого чо-
ловіка та дітей. Яка роль по тем-
пераменту була вам ближчою, а 
яка — важчою?
 — Якщо говорити про склад-
нощі, то для мене кожна моя ро-
бота — це певний етап у житті. 
Найцікавіше те, що ролі завж-
ди відображають ті питання, че-
рез котрі я, як і кожна людина у 
світі, пізнаю себе. Тому Ната та 
Уляна — це абсолютно різні пер-
сонажі, різні періоди мого життя. 
Починаючи з жанру, емпірично-
го пласту часу, різних доль, ін-
ших правил гри.
 Звісно, Ната — це моя сучас-
ність, це ті тривожні, драматичні 
події нашої країни, що забира-
ють життя зараз. Уляна — доля, 
котра пережила іншу війну. Ці 
дві жінки чимось схожі — вони 
вміють любити і понад усе бажа-
ють бути коханими. Як і я, як і 
ви. Лише їхній вибір визначає 
їхній шлях.
 Я постійно працюю над тим, 
аби демонструвати на сцені та у 
кадрі професійне та особисте зрос-
тання. Зараз я намагаюся ство-
рювати персонажі легко. Тому 
мені, швидше, захоплююче, 
аніж важко, щоразу братися за 
нову роль. Це моя одержимість. 
Це мій стиль життя.
 ■ Чому саме вас обрали на 

роль Нати? Проходили кастинг 
чи вам одразу запропонували 
роль?
 — Мене обрав мій режисер — 
Олексій Шапарєв, котрий, так 
само, як і я, глобально думає про 
свою творчість. Мені завжди не-
вимовно приємно працювати з 
ним, адже він уміє створити ат-
мосферу беззаперечної довіри на 
знімальному майданчику і дозво-
ляє артисту продумати свій образ 
до найменших дрібниць.
 Вважаю, що все у своєму жит-
ті обираю я сама і сама несу від-
повідальність за свої вибори. Ще 
під час першої частини я пого-
дилась на роль Нати, адже мені 
дуже хотілося зіграти снайперку. 
Це жінка, яка вирішила, що змо-
же погасити біль від втрати коха-
ного лише війною. Я дуже люблю 
свою героїню Нату.
 ■ Якось розповідали, що під 
час зйомок першого сезону «Гвар-
дії» вам дуже важко було носити 
бронежилет та повзати по холод-
ній землі на військових трену-
ваннях. А що для вас — жінки, 
яка не служила в армії, — було 
найскладнішим під час зйомок у 
«Гвардії-2»?
 — Зараз я пізнаю питання жі-
ночності та мужності, тому мені 
було цікаво зрозуміти, що ж таке 
жіночність на війні. Жінка ство-
рена для домашнього вогнища, 
для краси, для натхнення, для 
того, щоб дати нове життя. Нато-
мість моя героїня Ната віднімає 
життя і, безумовно, вбиває свою 
мрію бути матір’ю. Навіщо? Який 
шлях усвідомлення повинна вона 
пройти, аби зрозуміти, що війна 

відібрала у неї все? Вона двічі про-
ходить один і той же урок, вдру-
ге втрачає близьку людину. І саме 
друга частина «Гвардії» дала мені 
можливість відповісти на усі ці 
питання. Це все про емоційну 
складову «Гвардії-2». 
 Із технічного боку, було дуже 
складно постійно носити гвинтів-
ку, яка цього разу важила 10 кг!

«Усі ми народжені, аби бути 
щасливими»
 ■ Як змінилась ваша героїня 
Ната від «Гвардії» до «Гвардії-
2»?
 — Спочатку змінилась я. Я 
стала глибше ставитися до життя. 
Ната як частинка мене також за-
знала змін. Я спеціально погоди-
лась на кардинально іншу зачіску 
для цього проекту, я відчула її си-
лует таким. Цього разу я намага-
лась проявити більше ніжності.
 Якщо у першій частині Ната 
юна, то у другій вона пройшла 
вже біль, смерть, страх. Фіналь-
на сцена була для мене особливо 
емоційною та складною. Олексій 
за пропонував мені зіграти найд-
раматичніший момент через ди-
тину. За сюжетом, Ната бере 
на руки малечу та відчуває, що 
вона вже навоювалась, що для 
неї розпочинається новий чис-
тий аркуш. У неї з’являється 
надія на те, що вона буде щасли-
ва, але не там, де війна.
 Не знаю, чи буде третя час-
тина і чи буде Ната у ній, але я 
дуже хочу, аби вона хоч на мить 
стала щасливою. Стала жінкою, 
адже усі ми народжені, аби бути 
щасливими. 

 ■ У «Гвардії» багато бойових 
дій, небезпечних ситуацій, сло-
вом, війна є війна. Чи були мо-
менти, під час зйомок яких ста-
вало моторошно?
 — Моменти зйомок ви бухів 
та обстрілів проходили для 
мене важко. Я звикла дуже тон-
ко відчувати свою роль, вивчати 
свій персонаж, проживати його 
долю. А те, що буде переживати 
Ната цього разу, — не прості пе-
реживання. Тому і для мене ця 
роль стала неабияким випробу-
ванням.
 ■ Якби не акторська діяль-
ність, чи наважилися б ви стати 
снайпером та зброєю відстоюва-
ти справедливість і незалежність 
України в реальному житті?
 — Я несу справедливість та 
свободу України своєю творчіс-
тю. Це мій шлях. Є дівчата, і ми 
маємо бути їм дуже вдячні, для 
котрих професія снайпера — ус-
відомлений вибір. Вони звикли і 
кохати, і боротися там, на фрон-
ті. Я творю і хочу надихати лю-
дей іншими методами — мудріс-
тю. І чим більше я підвищую свою 
мудрість, тим глибшими стають 
мої героїні, тим більше я можу пе-
редати це глядачам. Всі ми твори-
мо заради майбутнього. І війсь-
кові, і лікарі, і, повірте, актори.

Про режисуру, Тараса Шевченка 
і Григора Тютюнника
 ■ Чи є зараз пропозиції для 
вас щодо зйомок в інших філь-
мах?
 — Зараз я живу режисурою, 
мрії про це з’явились давно. 
Працюю над виставою зі своєю 

командою однодумців у новона-
родженому театрі МДТ. Обра-
ла слова великого українського 
письменника Григора Тютюн-
ника, щоб поговорити з гляда-
чем про нашого генія, якого ми 
знаємо, на жаль, лише зі шкіль-
ної програми. Це буде незвична 
робота. Обожнювана мною та ак-
торами, тому я відклала всі свої 
справи і до 21 жовтня створюю 
виставу «Холодна м’ята».
 У березні вийде прем’єра 
«Тарас. Прощання з пусте-
лею» про Тараса Шевченка, де 
я зі грала ще одну долю — Ага-
ту Ускову — з творчим Олексан-
дром Денисенком. Дуже чекаю 
на прем’єру. Українського поці-
новувача театру чекає ще один 
проект, «Біси» за Достоєвським, 
у якому я зіграю Кривоніжку.
 ■ Анно, ви зіграли багато 
театральних ролей, зокрема у 
«Тріумфальній арці», «Ромео та 
Джульєті». Відчуваєте себе ком-
фортніше перед телекамерою чи 
на театральній сцені?
 — Я 12 років присвятила себе 
акторству. Стільки часу мені 
знадобилось, аби почати відріз-
няти роботу в театрі та і в кіно. 
Мені комфортно перед телека-
мерою та на сцені. Це два світи, 
від яких я залежна. І ця залеж-
ність робить мене щасливою! 
Зараз багато планів на майбут-
нє, хочеться багато чого створи-
ти. Але я погоджуюсь лише на ті 
проекти, котрі відчуваю серцем 
і в яких я проведу у гармонії та 
щасті певний відрізок часу. Ба-
жаю читачам мудрості та кохан-
ня. ■

Інна УСТИЛОВСЬКА

 У прокат в Україні цього тижня вихо-
дить стрічка Каннського кінофестивалю з 
Робертом Паттінсоном «Гарні часи». Вона 
рекомендована для обов’язкового перегля-
ду глядачу, чиє життя вимагає нестандар-
тного вирішення завдань та швидкої реак-
ції. Американська кримінальна драма ре-
жисерів Бена та Джошуа Сефді — вдало 
екранізований збірник креативу, яким 
кадр за кадром ділиться головний герой. 
Конні — новоспечений грабіжник банку, 
який скоює злочин за злочином, при цьо-
му викликаючи максимум симпатії залу. 
Одна з причин — хіба що не легендарна 
після «Сутінків» харизма Роберта Паттін-
сона, інша — створений режисерами об-
раз героя з присмаками бунтарства та «ос-
тапобендерівської» винахідливості.
 За сюжетом, Конні, аби покрити ра-
хунки, вирушає грабувати банк разом із 
молодшим братом Ніком, який має за-
тримки розвитку. Спроба завершується 
невдало: Ніка хапає поліція, Конні на-
магається звільнити брата — йому дово-
диться діяти за обставинами. Так у стрічці 
з’являються шістнадцятирічна дівчинка, 
фарба для волосся, нічний парк розваг та 
справжній злочинець, якого головний ге-
рой випадково рятує, а потім намагаєть-
ся спекатися. Ситуація змінюється швид-
ко настільки, що навіть не варто намага-

тися випередити стрічку, передбачивши, 
що ще спало на думку режисерам і як цьо-
го разу викрутиться розбишака Конні.
 Щодо режисерів, Бен та Джошуа Се-
фді родом з Нью-Йорка, вони — лауреа-
ти Gotham Awards та премії Міжнарод-
ної конфедерації художнього кіно Ве-
неціанського кінофестивалю за стрічку 

«Бог знає що». Прем’єри фільмів братів 
Сефді побували в програмах фестивалів 
Канна, Венеції, Торонто, Локарно та Сан-
денсі. Міжнародна прем’єра фільму «Гар-
ні часи» відбулася в рамках конкурсної 
програми Каннського фестивалю, а бра-
ти Сефді були наймолодшими учасника-
ми конкурсу в цьому році. Після показу в 

Канні глядачі та преса стоячи аплодували 
впродовж шести хвилин.
 Картина «чіпляє» багатьма засобами. 
По-перше, любов’ю і турботою головного 
героя про брата, яка додає образу глиби-
ни і теплоти, що підкупає. Балів образу 
Конні надає епізод, коли він у перерві між 
тим, коли вичікує на зручний момент у лі-
карні і намагається викрасти звідти бра-
та, поїть паралізовану бабусю йогуртом, 
адже вона не може догукатися працівни-
ків у пустих коридорах. По-друге, дра-
ма «Гарні часи» має дещо від комедійно-
го жанру. Смішать не лише дотепна брех-
ня злочинця, а й неоковирність ситуацій, 
приміром, коли чужа бабуся пускає Конні 
додому, п’є снодійне та лишає його разом 
з онукою. По-третє, відповідаючи вимо-
гам кримінальної картини, стрічка «Гар-
ні часи» не відпускає до останніх секунд 
напругою, адже немає жодної підказки, 
яка доля чекає на головного героя і яким 
стане його наступний вибір.
 Максимально атмосферним фільм ро-
бить музика. Саундтрек до картини «Гар-
ні часи» написав електронний музикант 
Деніел Лопатін, який виступає під іме-
нем Oneohtrix Point Never. Завдяки його 
роботі стрічка «Гарні часи» отримала на-
городу Каннського кінофестивалю за кра-
щий саундтрек. 
 Презентує «Гарні часи» кіноманам 
компанія «Артхаус Трафік». ■

ТАКЕ КІНО

Два брати і бабуся
Фільм з «остапобендерівською» винахідливістю

■

«Гарні часи».❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Анна Топчій: Ця залежність 
робить мене щасливою!
Виконавиця ролі снайперки — про жіночність на війні, складнощі 
під час телезйомок і «Холодну м’яту» про Григора Тютюнника

■

Анна Топчій на зйомках «Гвардії-2».
Фото з власного архіву.

❙
❙

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

Серед найвідоміших ролей Анни Топчій — міні-серіальні снайпер Ната із «Гвардії» та Уляна — зі 
«Століття Якова». Актриса грає у виставах столичного Театру на Лівому березі. Зараз працює над 
виставою про Григора Тютюнника у Молодому драматичному театрі, де раніше мала ролі.
У День захисників України телеглядачам презентували продовження фільму про учасників Майдану, 
які стали першими добровольцями Нацгвардії в АТО, — військово-патріотичну кінострічку «Гвардія-
2». Тому говоримо з Анною Топчій, як то воно — бути єдиною дівчиною в команді військових. А ще 
— про її нові театральні та кіноролі, а також прем’єрну режисерську роботу.
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Англія
 В АПЛ після восьмого туру з’явився одноосібний 
лідер — «Манчестер Сіті»: суперник «Шахтаря» у 
групі ЛЧ удома «знищив» «Сток Сіті». Українець Олек-
сандр Зінченко традиційно залишився поза заявкою.
 Натомість втратив два бали ще один манчес-
терський «гранд» — «Юнайтед»,  розписавши «суху» 
мирову з «Ліверпулем».
 Не так добре йдуть справи на старті сезону у чин-
ного чемпіона — «Челсі»: «аристократи», програвши 
вже три матчі, відстають від «Сіті» аж на 9 пунктів. 
 Прем’єр-ліга. 8-й тур. «Ліверпуль» — «Ман-
честер Юнайтед» — 0:0, «Бернлі» — «Вест Хем» 
— 1:1, «Крістал Пелас» — «Челсі» — 2:1 (Аспілікуе-
та, 11 (у свої ворота); Заха, 45 — Бакайоко, 18), «Ман-
честер Сіті» — «Сток Сіті» — 7:2 (Габріел Жезус, 17, 
56; Стерлінг, 19; Сілва, 27; Фернандіньйо, 61; Сане, 62; 
Бернарду Сілва, 79 — М. Діуф, 44; Уолкер, 47 (у свої 
ворота)), «Суонсі» — «Хаддерсфілд» — 2:0, «Тот-
тенхем» — «Борнмут» — 1:0 (Еріксен, 47), «Уот-
форд» — «Арсенал» — 2:1, «Брайтон» — «Евертон» 
— 1:1, «Саутгемптон» — «Ньюкасл» — 2:2, «Лес-
тер» — «Вест Бромвіч» — 1:1.
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 22, «Манчестер 
Юнайтед» — 20, «Тоттенхем» — 17, «Уотфорд» — 
15, «Челсі», «Арсенал» — 13.
 Бомбардир: Р. Лукаку («МЮ») — 7.

Іспанія
 Після упевненого старту з семи поспіль перемог 
уперше оступилася «Барселона» — два очки «блау-
гранас» відібрав не менш грізний «Атлетико».

 А чинний чемпіон Ла Ліги — мадридський «Реал» 
— поступово повертає втрачені позиції: завдяки голу 
Роналду у ворота «Хетафе» підопічні Зідана підняли-
ся на третє місце.
 Тим часом продовжує підкорювати Сегунду екс-
нападник «Дніпра» Роман Зозуля: у вересні нападни-
ка «Альбасете» визнали найкращим футболістом мі-
сяця у команді, а у жовтні 27-річний форвард допоміг 
«червоно-чорним» здобути другу перемогу в чемпіо-
наті, заробивши вирішальний пенальті. 
 Прімера. 8-й тур. «Еспаньйол» — «Леванте» — 
0:0, «Атлетик» — «Севілья» — 1:0 (Весга, 43), «Хета-
фе» — «Реал Мадрид» — 1:2 (Моліна, 56 — Бензе-
ма, 39; Роналду, 85), «Алавес» — «Реал Сосьєдад» 
— 0:2, «Атлетико» — «Барселона» — 1:1 (Сауль Ньї-
гес, 21 — Суарес, 82), «Ейбар» — «Депортіво» — 0:0, 
«Жирона» — «Вільярреал» — 1:2, «Малага» — «Ле-
ганес» — 0:2, «Бетіс» — «Валенсія» — 3:6, «Лас-
Пальмас» — «Сельта» — 2:5.
 Лідери: «Барселона» — 22, «Валенсія» — 18, 
«Реал Мадрид» — 17, «Атлетико», «Севілья» — 16, 
«Леганес» — 14.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 11.

Італія
 Продовжує лідирувати у своєму чемпіонаті ще 
один суперник «Шахтаря» у ЛЧ — «Наполі»: після 
звитяги над «Ромою» підопічні Саррі залишаються 
єдиною командою з топ-5 ліг, яка йде без втрат.
 Чинному володарю «скудетто — «Ювентусу» — 
не вдалося продовжити свою вражаючу домашню без-
програшну серію: «стара синьйора» була бита «Лаціо» 
після 41  матчу без поразок.
 А центральним поєдинком туру стало дербі між 

«Інтером» та «Міланом», де сильнішими були «чор-
но-сині» завдяки «хет-трику» Мауро Ікарді.
 Серія А. 8-й тур. «Ювентус» — «Лаціо» — 1:2 
(Дуглас Коста, 24 — Іммобіле, 47, 54 (пен.)), «Рома» — 
«Наполі» — 0:1 (Інсіньє, 20), «Фіорентина» — «Уді-
незе» –2:1, «Болонья» — «СПАЛ» — 2:1, «Кальярі» 
— «Дженоа» — 2:3, «Кротоне» — «Торіно» — 2:2, 
«Сампдорія» — «Аталанта» — 3:1, «Сассуоло» — 
«К’єво» — 0:0, «Інтер» — «Мілан» — 3:2 (Ікарді, 28, 
63, 89 (пен.) — Сусо, 56; Бонавентура, 81), «Верона» 
— «Беневенто» — 1:0.
 Лідери: «Наполі» — 24, «Інтер» — 22, «Ювен-
тус», Лаціо» — 19, «Рома» (7 матчів) — 15, «Самп-
дорія» (7 матчів) — 14.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 11.

Німеччина
 Після перерви на поєдинки збірних уперше у Бун-
деслізі програв і лідер — дортмундська «Боруссія». 
Могли «бджоли» у матчі з «РБ Лейпцигом» розрахову-
вати на нічию, але український хавбек «чорно-жовтих» 
Андрій Ярмоленко, який відбігав усі 90 хвилин, не влу-
чив у порожні ворота на останніх хвилинах зустрічі.
 Менше ігрового часу отримав хавбек «Шальке» 
Євген Коноплянка, але результат у його клубу кращий 
— перемога над «Гертою».
 «Байєр» Владлена Юрченка взяв один бал у зуст-
річі з «Вольфсбургом», а український «опорник» уже 
вкотре спостерігав за діями партнерів з трибуни.
 Перша Бундесліга. 8-й тур. «Штутгарт» — 
«Кельн» — 2:1, «Хоффенхайм» — «Аугсбург» — 
2:2, «Баварія» — Фрайбург» — 5:0 (Шустер, 8 (у свої 
ворота); Коман, 42; Тьяго Алькантара, 63; Левандовсь-
кий, 76; Кімміх, 90+4), «Майнц» — «Гамбург» — 3:2, 

«Ганновер» — «Айнтрахт» — 1:2, «Герта» — «Шаль-
ке» — 0:2 (Горецка, 54 (пен.); Бургшталлер, 78; Коноп-
лянка («Ш») — із 67 хв.), «Боруссія» (Д) — «РБ Лей-
пциг» — 2:3 (Обамейянг, 4, 63 (пен.) — Забітцер, 10; 
Поульсен, 25; Огустен, 49 (пен.); Ярмоленко («Б») — 
90 хв.), «Байєр» — «Вольфсбург» — 2:2, «Вердер» 
— «Боруссія» (М) — 0:2.
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 19, «Баварія» — 17, 
«РБ Лейпциг» — 16, «Хоффенхайм» — 15, «Борус-
сія» (М) — 14, «Шальке» — 13.
 Бомбардир: Обамейянг («Боруссія» (Д)) — 10.

Франція
 Минулого уїк-енду визнані лідери Ліги 1 — «ПСЖ» 
та «Монако» — мали проблеми з поповненням очко-
вого багажу: парижани обіграли «Діжон» лише у ком-
пенсований час, а «монегаски» узагалі програли «Ліо-
ну».
 Тим часом у першу п’ятірку пробився «Нант», який 
віднедавна очолює екс-тренер чемпіонського «Лесте-
ра» Клаудіо Раньєрі.
 Ліга 1. 9-й тур. «Ліон» — «Монако» — 3:2 
(Маріано Діас, 11; Фекір, 23, 90+5 — Роні Лопеш, 18; 
Адама Траоре, 34), «Діжон» — «ПСЖ» — 1:2 (Жан-
но, 87 — Меньє, 71, 90+2), «Кан» — «Анже» — 0:2, 
«Генгам» — «Ренн» — 2:0, «Лілль» — «Труа» — 2:2, 
«Сент-Етьєн» — «Мец» — 3:1, «Тулуза» — «Ам’єн» 
— 1:0, «Бордо» — «Нант» — 1:1, «Монпельє» — «Ніц-
ца» — 2:0, «Страсбур» — Марсель» — 3:3 (Аолу, 32; 
Коне, 61; Льєнар, 75 (пен.) — Пайє, 6; Коне, 48 (у свої 
ворота); Мітроглу, 89).
 Лідери: «ПСЖ» — 25, «Монако» — 19, «Сент-
Етьєн», «Марсель», «Нант» — 17, «Ліон» — 16.
 Бомбардир: Фалькао («Монако») — 12. ■

Григорій ХАТА

 Що відбувається з «Динамо»? 
Саме таким питанням нині стур-
бовані в українському футболь-
ному господарстві, адже знову, 
як і в минулому сезоні, через 
осіннє пробуксовування «біло-
синіх» уже на ранньому етапі 
першості почала зникати чем-
піонська інтрига. Аналізуючи 
минулий ЧУ, президент «Дина-
мо» Ігор Суркіс говорив, що доля 
чемпіонства в сезоні 2016/2017 
років була визначена після пер-
шого кола «регулярки». Схоже, 
історія повторюється, й цього 
разу також на вище згаданій ди-
намівським босом турнірній поз-
начці перспективи його клубу в 
золотій гонці можна охаракте-
ризувати як туманні.
 Не вигравши в останніх 
трьох турах жодного матчу, 
розписавши нічиї з «Вересом» і 
«Зорею» та сенсаційно програв-
ши «Чорноморцю», динамівці 
відпустили конкурентів iз «Шах-
таря» на сім очок, при тому що за 
своїми плечима учасники націо-
нальної першості залишили мен-
ше третини турніру.
 Після від’їзду динамівсько-
го лідера останніх років Андрія 
Ярмоленка до бундесліги ігро-
вий спад у грі столичних фут-
болістів виглядав явищем більш 
ніж очікуваним.
 Утім програшу одному з аут-
сайдерів ЧУ в Одесі від підопіч-
них Олександра Хацкевича ніх-
то не очікував. Загалом, до при-
їзду «біло-синіх» на Чорно-
морське узбережжя в їхньому 
пасиві поразок не було. Однак 
після побачення киян з одесь-
ким колективом, котрий з не-
давнього часу очолює білорус 
Олег Дулуб, команд iз нулем у 
графі поразки більше не зали-
шилося. Можна передбачити, 
що на зустріч iз проблемним 
«Чорноморцем» «біло-сині» 
прибули з думками про майбут-
нє побачення в Лізі Європи зi 
швейцарським «Янг Бойзом», 
який, нагадаємо, позбавив у по-
точному сезоні команду Хацке-
вича свята лігочемпіонського 
футболу, отож не дивно, що вже 
в перші 20 хвилин гри з «моря-
ками» пропустили два м’ячі. У 
другому таймі динамівці актив-
но намагалися виправити ситу-
ацію, однак уникнути поразки 

не змогли, обмежившись лише 
одним взяттям воріт упертого 
опонента, котрий, до слова, тро-
хи раніше зміг розділити очки з 
«Шахтарем».
 Якщо недооцінка представ-
ників аутсейдерського пулу 
«гірниками» трапилася після їх-
нього важкого старту в Лізі чем-
піонів, то одеський конфуз дина-
міців відбувся слідом за двотиж-
невою перервою в ЧУ, що була 
обумовлена матчами збірних.
 «Якщо починати з жарту, 
то ми провалили лише перші 20 
хвилин. Але якщо серйозно, то 
маю претензії до групи гравців. 
Можливо, я не вгадав зі скла-
дом, утім, у будь-якому разі, 

грати потрібно з першої хвили-
ни», — наголосив Хацкевич. 
Очільник «Динамо» додав, що 
обидва пропущені від одеситів 
голи стали наслідком індиві-
дуальних помилок його підо-
пічних. Зрозуміло, що без ог-
ріхів у майбутньому динамівці 
не обійдуться, тож наздоганяти 
на доволі тривалому турнірно-
му шляху «гірників», які вже 
мають фору в сім очок, коман-
ді Олександра Хацкевича буде 
дуже складно.
 Лідер же першості минулих 
вихідних екзаменував одного з 
ключових претендентів на брон-
зові нагороди й не без проблем, 
але вдруге в сезоні переграв 

«Ворсклу», як і в першому колі 
забивши у ворота полтавчан три 
м’ячі. Щоправда, якщо поєди-
нок стартового туру завершився 
«сухою» перемогою донеччан, 
то в їхньому повторному поба-
ченні за команду Василя Сач-
ка «дублем» відзначився Юрій 
Коломоєць, якого, за підсумка-
ми ігрового «уїк-енду» в УПЛ, 
назвали кращим гравцем туру. 
Після поєдинку голкіпер «Шах-
таря» Андрій П’ятов заявив: 
«Начебто виграли, але таке від-
чуття, що програли». Певно, не 
звик воротар національної збір-
ної терпіти в чемпіонаті країни 
від одного футболіста «подвійні 
образи». ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Кадровий промах
Першої поразки в чемпіонаті країни динамівцям завдали 
аутсайдери з Одеси

■

У третьому матчі ЧУ поспіль футболісти «Динамо» не змогли перемогти; їхній матч проти «моряків» узагалі
завершився сенсаційним фіаско.
Фото www.fcdynamo.kiev.ua.

❙
❙
❙

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Перший етап. 12-й тур.
«Шахтар» — «Ворскла» — 3:2
 Голи: Марлос, 21; Феррейра, 36, 
82 — Коломоєць, 42, 58
 Харків, стадіон «Металіст», 6020 
глядачів
«Верес» — «Маріуполь» — 1:1
 Голи: Борзенко, 65 — Тотовиць-
кий, 80
 Вилучення: Яворський, 68 («М»)
 Львів, «Арена Львів», 1060 глядачів
«Сталь» — «Зоря» — 0:1
 Гол: Прийма, 57
 Нереалізоване пенальті: Кузик, 
7 («С»)
 Київ, «Оболонь-арена», 570 глядачів
«Зірка» — «Карпати» — 0:0
 Львів, «Арена-Львів», 1780 глядачів
«Олімпік» — «Олександрія» — 1:0
 Гол: Брікнер, 88
 Київ, стадіон «Динамо», 325 гля-
дачів
«Чорноморець» — «Динамо» — 2:1
 Голи: Ковалець, 14; Хобленко, 21 
— Кравець, 79
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 
9680 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 12 10 1 1 26-10 31
2. «Динамо» 11 7 3 1 25-9 24
3. «Ворскла» 12 6 3 3 15-11 21
4. «Олімпік» 12 5 5 2 12-8 20
5. «Верес» 12 4 6 2 14-7 18
6. «Маріуполь»  11 4 4 3 14-10 16
7. «Зоря» 12 3 5 4 16-15 14
8. «Зірка» 12 2 4 6 8-16 10
9. «Олександрія» 12 1 6 5 9-14 9
10. «Чорноморець»  12 2 3 7 7-20 9
11. «Карпати» 12 1 6 5 7-22 9
12. «Сталь» 12 2 2 8 8-19 8
 Бомбардир: Феррейра («Шах-
тар») — 8. 

* * *
 Перша ліга. 17-й тур. «Нафто-
вик» — «Колос» — 2:1, «Кремінь» 
— «Арсенал» — 1:1, «Полтава» — 
«Рух» — 1:0, «Миколаїв» — «Аван-
гард» — 2:2, «Оболонь-Бровар» — 
«Жемчужина» — 0:0, «Інгулець» — 
«Балкани» — 1:0, «Суми» — «Чер-
каський Дніпро» — 3:2, «Геліос» 
— «Десна» — 0:0, «Волинь» — «Гір-
ник-Спорт» — 0:1.
 Лідери: «Арсенал» — 43, «Пол-
тава» — 38, «Десна» — 34, «Геліос» 
— 33, «Інгулець» — 32, «Колос», 
«Авангард» — 29. 
 Бомбардир: Акименко («Інгу-
лець») — 12. 

■
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«Хороша гра для вболівальників, але ще одне розчарування для нас. 

Адже, домінуючи впродовж усього поєдинку, в підсумку, ми розжилися 
лише одним балом».

Патрік Ромбел
польський наставник ГК «Мотор» (Запоріжжя)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У четвер у Ньоні, де базуєть-
ся штаб-квартира Європейсько-
го футбольного союзу, відбудеть-
ся жеребкування елітного раун-
ду Кубка УЄФА-2017/2018, де 
зіграє чинний чемпіон країни 
— херсонський «Продексім».
 Скориставшись особливостя-
ми оновленого регламенту тур-
ніру й здобувши в заключному 
поєдинку основного етапу Куб-
ка перемогу над латвійським 
«Нікарсом», український клуб 
долучився до 16 учасників еліт-
раунду й найближчим часом от-
римає ще одну порцію міжна-
родного досвіду.
 Свій єврокубковий дебют 
«Продексім» розпочав пораз-
кою одному з зубрів континен-
тального міні-футболу — порту-
гальському «Спортингу». «От-
римали в цьому матчі (1:5) ко-
лосальний досвід», — відзначив 
після старту в основному раунді 
Кубка УЄФА очільник херсонсь-
кого клубу Ігор Москвичов.
 Гру другого туру проти гос-
подарів «пульки» — сербського 
«Економацу» — українські фут-
залісти також програли, проте 
їхні перспективи в матчі не виг-
лядали вже настільки безперс-
пективними. Загалом, поєдинок 
проходив на зустрічних курсах, 
утім, маючи перед собою, як від-
начив Москвичов, суперника ви-
сокого рівня, невдача українсь-
кого колективу виглядала ціл-
ком закономірною.
 Колектив iз провінційного 
сербського містечка Крагоєвац 
цілеспрямовано готувався до 
нинішнього єврокубка. У між-
сезоння «Економац» підсилив-
ся одним із лідерів українсько-
го збірної, екс-гравцем харківсь-
кого «Локомотива» Дмитром 
Сорокіним, підписавши пара-
лельно з цим іще кількох знаних 
у футзальному світі виконавцiв. 
Маючи ж козир у вигляді до-

машнього майданчика, розмов 
про непотрапляння сербської ко-
манди до елітної когорти учасни-
ків Кубка УЄФА-2017/2018 уза-
галі не могло бути. Зрештою, як 
і «Спортинг», здобувши на стар-
ті домашнього міні-турніру дві 
перемоги, «Економац» разом iз 

Дмитром Сорокіним достроко-
во кваліфікувався до наступно-
го раунду змагань.
 Херсонському ж колекти-
ву в парі з незмінним чемпіо-
ном Латвії в заключному турі 
випало визначати ім’я третього 
щасливчика, котрому УЄФА з 

нового сезону також дозволяє 
брати участь у елітному тур-
нірі свого єдиного футзально-
го єврокубка.
 Попри те що «Нікарс» уже 
не один рік змагався на міжна-
родній арені, «Продексіму» вис-
тачило досвіду й експрес-курсу, 

аби переграти старожила Кубка 
УЄФА. Забивши швидкий м’яч, 
підопічні Москвичова від само-
го початку гри взяли під влас-
ний контроль хід доленосного 
для себе протистояння. І хоча 
суперник не залишив матч без 
інтриги, в підсумку, свого опо-
ненту херсонські футзалісти не 
віддали.
 Щодо переможця «пульки», 
то ним, мінімально здолавши в 
очному двобої конкурента-госпо-
даря, став іменитий «Спортинг», 
якого експерти називають одним 
із претендентів на «Фінал чоти-
рьох». Додаткових балів на шля-
ху до вирішального етапу змагань 
португальському віце-чемпіону, 
без сумніву, додасть статус гос-
подаря однієї з чотирьох майбут-
ніх «еліт»-груп, який напередод-
ні жеребкування «Спортинг» от-
римав разом з іншими «матками» 
— іспанським «Інтером», італій-
ською «Пескарою» та угорською 
«Раба ЕТО». ■

ФУТЗАЛ

Заряджені досвідом
Дебютуючи в Кубку УЄФА, херсонський «Продексім» дістався до елітного раунду турніру

■

Разом з українським чемпіоном в еліт-раунді Кубка УЄФА-2017/2018 зіграє й гравець національної збірної 
України Дмитро Сорокін, який нині виступає за сербський «Економац».
Фото з сайта www.ekonomac.com

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок УЄФА. Основний раунд. 
Група 3. 1-й тур. «Спортинг» (Пор-
тугалія) — «Продексім» (Украї-
на) — 5:1, «Економац» (Сербія) — 
«Нікарс» (Латвія) — 2:1. 2-й тур. 
«Економац» — «Продексім» — 4:2, 
«Спортинг» — «Нікарс» — 7:1. 3-й 
тур. «Продексім» — «Нікарс» — 4:2, 
«Спортинг» — «Економац» — 3:2.
 Підсумкове становище: «Спор-
тинг» — 9, «Економац» — 6, «Прод-
ексім» — 3, «Нікарс» — 0

■

Григорій ХАТА

 В останні сезони за запорізь-
ким «Мотором» уже закріпився 
статус регулярного учасника гру-
пового етапу. Нині ж найсильні-
ший чоловічий гандбольний клуб 
України працює над тим, аби під-
нятися на вищий рівень і поштов-
хатися у плей-оф змагань за місце 
у «фіналі чотирьох». Запрошення 
до Запоріжжя молодого польсь-
кого наставника Патріка Ромбе-
ля є свідченням серйозних органі-
заційних змін, які відбуваються в 
таборі «мотористів» на шляху до 
нових висот. Щоправда, процес 
переорієнтації запорізького клу-
бу на «євростандарти» проходить 
не зовсім гладко.
 Після двох перемог на старті 
групового етапу ЛЧ-2017/2018 на-
далі «Мотор» почало лихоманити. 
Невдача в протистоянні з потуж-
ним французьким «Монпельє», 
котрому запорізькі гандболісти 
поступилися в раунді плей-оф по-
переднього розіграшу ЛЧ, вигля-
дала доволі очікувано.

 Водночас нічия в домашньо му 
поєдинку з македонським «Мета-
лургом» та виїзна «мирова» з «Бе-
шикташем», здається, не той ре-
зультат, на який розраховував 
новий очільник «Мотора». «Хо-
роша гра для вболівальників, але 
ще одне розчарування для нас. 
Адже, домінуючи впродовж усьо-
го поєдинку, в підсумку, ми роз-
жилися лише одним балом», — 
так Патрік Ромбел охарактеризу-
вав візит його команди до Стамбу-
ла. Для досягнення сприятливого 
результату в матчі з «металурга-
ми» «мотористи» відшуковували 
внутрішні резерви, аби відіграти 
відставання в шість очок. У матчі 
ж проти турецьких візаві — після 
першої його половини — підопіч-
ні Ромбеля мали фору в три голи, 
але, певно, розхолодившись, не 
змогли втримати перевагу.
 Хоча, якщо згадувати ми-
нулорічну стамбульську зуст-
річ «Мотора» з «Бешикташем», 
котра відбувалася також за ана-
логічних умов у груповому раунді 
ЛЧ, то за рік, можна сказати, за-

порізький клуб здійснив невелич-
кий прогрес, адже, в порівнянні з 
торішнім виїздом, який завер-
шився мінімальною перемогою 
господарів, привіз iз берегів Бос-
фору одне очко. Попри невдово-
лення підсумковим результатом 
у Стамбулі, здобуте там очко доз-
волило «Мотору» зберегти за со-
бою другу позицію в групі «D», 
володар якої разом iз перемож-
цем «секстету» отримає право зіг-
рати в так званому «плей-оф» за 
місце в 1/8 фіналу ЛЧ. Нагадає-
мо, що кілька років тому Євро-
пейська федерація гандболу ви-
дозмінила регламент групового 
раунду Ліги чемпіонів, розділив-
ши його учасників на дві когор-
ти. В одній із них (октети «А» та 
«В») грають власники найвищих 

рейтингових номерів, тоді як у 
секстетах «С» та «D» змагаються 
трохи скромніші клуби. Власне, 
для двох найсильніших колек-
тивів останніх двох груп і ство-
рений «перехресний» плей-оф, 
де два минулі сезони й грав «Мо-
тор». Першого разу йому вдало-
ся перемогти іспанську «Ла Ріо-
ху», натомість досвід минуло-
го сезону вийшов не таким вда-
лим. Можливість взяти реванш у 
«Монпельє» «мотористи» ще ма-
тимуть, однак лише успіху в мат-
чі другого кола групового раунду 
команді Рамбеля буде замало для 
того, аби випередити французь-
кий колектив у групі й отримати 
умовно слабшого суперника по 
плей-оф. Хоча, з огляду на впер-
те протистояння в секстеті «С», 

де після першого кола одразу чо-
тири колективи претендують на 
чільну позицію, особливої різ-
ниці між силою першого та дру-
гого колективу бути не повинно. 
Натомість у групі «D» лідер оче-
видний. «Мотору» ж, як видно, 
доведеться боротися другу пози-
цію. ■

Теніс
 Турнір WTA в Москві (Росія, призовий 
фонд — 790 тис. доларів). Перше коло. Цу-
ренко (Україна) — Макхейл (США) — 7:6 
(7:4), 6:3.

Визнання
 Статуетку найкращого спортсмена ве-
ресня, котру щомісяця Національний олім-
пійський комітет роздає вітчизняним спорт-
сменам, із рук Сергія Бубки отримав чемпіон 
світу з боксу Олександр Хижняк. При цьому 
відзнаки, котрих удостоюється кращий тре-
нер місяця, одержав батько й тренер боксе-
ра — Олександр Олександрович Хижняк. ■

ХРОНІКА■

ГАНДБОЛ

Незмінні орієнтири
Із новим наставником запорізький «Мотор» 
тримає курс на третій поспіль раунд 
плей-оф Ліги чемпіонів

■

«Монпельє» — суперник «Мотора» по секстету «D» — демонструє 
на груповому етапі ЛЧ стовідсотковий результат.
Фото з сайта www.eurohandball.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Гру-
повий етап. Група «D». «Бешикташ» 
(Туреччина) — «Мотор» (Україна) 
— 28:28, «Чеховські ведмеді» — 
«Металург» — 26:32, «Спортинг» — 
«Монпельє» — 29:33.
 Турнірне становище: «Мон-
пельє» — 10, «Мотор» — 6, «Бе-
шикташ», «Металург» — 5, «Спор-
тинг» — 4, «Чеховські ведмеді» — 0.

■
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Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №124■

ПОГОДА■
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 Дивного висновку дiйшов док-
тор фізико-математичних наук Си-
доров, вивчаючи квартирні квитан-
ції: якби комунальники насправді 
подали в будинок стільки тепла, за 
скільки вони хочуть грошей, вибух 
було б видно з Марса неозброєним 
оком.

* * *
 Існує багато способів зробити 
кар’єру, але найнадійніший iз них 
— народитися в потрібній родині.

* * *

 — Алло! Мій чоловік учора ку-
пив у вас мені в подарунок кухон-
ний набір, у ньому не вистачає ка-
чалки!
 — Він сам її не взяв!

* * *
 У поліцейській школі молодого 
курсанта запитують:
 — Що б ви стали робити, якби 
вам самому довелося розганяти де-
монстрацію?
 — Я зняв би кашкет і став зби-
рати на благодійні потреби.

По горизонталі:
 1. Спецпідрозділ міліції, який 
особливо звірствував під час роз-
гону студентів на майдані Незалеж-
ності у листопаді 2013-го. 4. Актри-
са Київського драматичного театру 
Івана Франка, ведуча «Лото-Заба-
ва». 7. Донька Касіопеї, врятована 
Персеєм від морського чудовиська 
за допомогою голови Медузи Гор-
гони. 9. Майданчик для змагання з 
тенісу. 10. Рабиня Авраама, яка на-
родила йому сина Ізмаїла. 11. Бага-
тоголова змія, дочка Тифона й Єхид-
ни, яку здолав Геракл. 13. Війська, 
які в прямому розумінні падають з 
неба. 14. Закрите приміщення для 
птахів чи тварин із дерев’яних чи 
металевих прутів. 15. Героїня поеми 
Олександра Пушкіна «Бахчисарай-
ський фонтан». 17. Лікарська рос-
лина з білими квіточками, яку ще 
називають адолім, молодика, тра-
ва вус, польо вий ленок. 19. Нест-
римне збудження, бажання досягти 
мети. 20. Британська розмінна мо-
нета. 22. Прізвисько головного тре-
нера української футбольної збірної. 
23. Придворний чин III класу в Та-
белі про ранги в Росії, введений у 
1726 р., дворецький. 24. Старовин-
на монета, згадувана в Біблії. 25. 
Франкомовна провінція Канади. 
По вертикалі:
 1. Гора, скеля в Карпатах. 2. 
Старовинний урочистий, головним 
чином релігійний спів. 3. Комаха, 
яка точить деревину. 4. Німецький 
письменник, автор романів «Тріум-

фальна арка» та «На західному 
фронті без змін». 5. Гідрокарбонат 
натрію, який широко застосовуєть-
ся у харчовій промисловості. 6. Ку-
холь об’ємом у десяту частину від-
ра. 7. Американський астронавт, 
який першим ступив на поверхню 
Місяця. 8. Ім’я відомого українсь-
кого вченого-сходознавця і пере-
кладача, що народився у Володими-
рі-Волинському. 11. Коротка філо-
софська сентенція, характерна для 
літератури Сходу. 12. Представник 
одного із народів Півночі. 15. Остан-
ні дні перед Великим постом, коли 
дозволялося їсти скоромне. 16. Кут 
між північним напрямком і напрям-
ком руху. 17. Просвітлена людина, 
що віщує волю Божу. 18. Письмен-
ник, чиї твори вивчають у шкільній 
програмі. 21. Нічний птах. 22. Неве-
личкий сільський будиночок у швей-
царських Альпах. 

Кросворд №122
від 11 жовтня

Наступний номер «України молодої» 
вийде у четвер, 19 жовтня
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Аліса КВАЧ

 Ми уже неодноразово писали про пре-
красних українок, які на різних конкурсах 
краси відстоюють честь інших держав. До 
цього числа може долучитися і 19-річна Па-
уліна Прилуцька, яка нещодавно виборола 

титул «Міс Пікардія-2017». На черзі — бо-
ротьба за корону головної красуні Франції, 
а пощастить — і за титул «Міс Всесвіт» 
позмагатися можна. Тим більше що пози-
тивний приклад уже є — цього року корона 
світової красуні дісталася саме представ-
ниці Франції Ірен Міттенар.

 Пауліна Прилуцька разом зі своїми 
батьками переїхала до Франції, коли їй 
було два роки. Нині вона живе у місті 
Комп’єнь. Під час церемонії нагород-
ження українка подякувала своїй ро-
дині, а також країні, яка прийняла їх і в 
якій вона зросла. «Тут я дізналась про 
принципи, виробила власні цінності, ця 
країна дала мені усе», — сказала вона, 
додавши, що мріє допомогти малень-
ким українцям знайти себе у Франції. 
Ще одним «захопленням» дівчини є за-
хист тварин.
 Що ж, тепер нам принаймні є за кого 
вболівати. Хоча, звичайно, краще було б, 
якби корону першої красуні отримала Ук-
раїна. Гарних дівчат у нас багато. ■

НАШОГО ЦВІТУ...■

Ната НЕТУДИХАТА

 Перефразовуючи відомий 
вислів, можна сказати: «Ска-
жи мені, що ти колекціонуєш, і я 
скажу, хто ти». Вчительці мате-
матики з Дніпра Надії Комаровій 
сім років тому подруга подару-

вала брошку у вигляді жучка-
сонечка. Прикраса так сподоба-
лася жінці, що вона почала зби-
рати все, що можна було знайти 
на «сонечкову тематику»: дитячі 
іграшки, значки, магнітики, пара-
сольки, посуд, предмети одягу та 
інтер’єру. Червоні жучки з чорни-

ми цяточками «оселилися» і на 
стелі, і на плафонах, і на вхідних 
дверях.
 Нині колекція Надії Комаро-
вої налічує більше десяти тисяч 
предметів. Більшість вона ку-
пила сама, хоча з часом багато 
людей, дізнавшись про її захоп-

лення, почали дарувати їй різних 
«сонечок» — посилки приходять 
навіть iз-за кордону. А останнім 
часом до її квартири почали вча-
щати делегації — люди прихо-
дять подивитися на таке диво.
 Надія зі своєю колекцією 
вже двічі потрапила до Книги 
рекордів України. І зупинятися 
не збирається — Комарова має 
мрію опинитися у Книзі рекордів 
Гіннесса. Єдина проблема — де 
розміщувати нові екземпляри ко-
лекції. В її двокімнатній квартирі 
практично не залишилося квад-
ратного сантиметра, не заселено-
го «сонечками». ■

ДИВАКИ

Десять тисяч «сонечок»
Жителька Дніпра замахнулася на Книгу рекордів Гіннесса

■

Шерше ля фам із України
Наша колишня землячка позмагається 
за корону першої красуні Франції

Пауліна Прилуцька (у центрі).❙

19 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-
захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi близько +8...+10, 
удень +17...+19.

Миргород: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +17...+19.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +19...+21.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +19...+21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +8...+10, удень +19...+21. Моршин: уночi 
+8...+10, удень +19...+21.
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