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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн 

1 € = 33,19 грн

1 рос. руб. = 0,4 грн
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Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Захистили 
Севастополь, 

визволили Крим 
Перемога на пiвостровi у Другiй 

свiтовiй спиралася на силу духу, 

iнтелект i розум українцiв 

стор. 8—9»

Щонайменше 

64 особи 

загинули в 

торговому 

центрі 

Кемерово 

стор. 10»

«Донька дзвонила і дзвонила мені...» М’ясний 
ажіотаж 

Заборони на продаж 

«домашнього 

м’яса» немає, але 

очікується 

стор. 7»

Парламент дозволив 60% 

бюджетних коштів 

віддати великим агрохолдингам 
стор. 4»
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«Імперія рабства хоче бачити всіх навколо рабами, бо заздрить чорною заздрістю вільним 
людям. Вони ненавидять всіх сильних і все сильне. Але це штучно створене на насильстві 
утворення все одно розвалиться, бо там немає правди».

(Зі звернення-вимоги активістів звільнити Олега Сенцова)

УКРАЇНА МОЛОДА

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Біля Російського посоль-
ства у Києві 24 березня пройш-
ла акція на підтримку незакон-
но ув’язненого у Росії Олега Сен-
цова — українського режисера, 
який підтримував Євромайдан і 
засуджував анексію Криму. 
 «Усіх запрошували, я чоти-
ри дні обдзвонювала і запрошу-
вала, готувала акцію, після того 
як побачила його змученого на 

фото, — розповідає Марина Со-
ченко, старший викладач На-
ціональної академії образотвор-
чого мистецтва й архітектури. — 
Акція мистецька, бо ми — мит-
ці, і Олег Сенцов — митець. Якби 
була співаком, співала б, але я 
художник, тому малюю. Людина 
в тяжкому становищі, намагає-
мося підтримати. Скоро будемо 
робити акцію на підтримку всіх 
політв’язнів Кремля, приходьте, 
буде оголошення».

 Олег Сенцов є громадяни-
ном України, і це найбільша 
його вина перед імперією зла, 
яка вкрала наш Крим, пишуть у 
зверненні активісти. Він не виз-
нав агресію, не захотів прийма-
ти громадянство держави-агре-
сора, і за це його визнано теро-
ристом. Путінський режим за-
судив митця, творчу людину на 
20 років в’язниці за абсурдними 
звинуваченнями, — так як і рані-
ше імперія засуджувала і знищу-
вала багато українців, представ-
ників інших народів, які не пого-
джувалися бути в московсько-ор-
динському імперському ярмі.
 «Олег є незламною, вільною 
і сильною людиною. Його не-
можливо купити за миску юшки 
із сочевиці, за яку продають-
ся тільки мертві душі, — озву-
чує думку учасників акції Ма-
рина Соченко. — Всі, хто живі 
душею, мають гідність і совість, 
весь цивілізований світ, стає на 
захист Олега Сенцова, Олександ-
ра Кольченка, Миколи Карпюка 
та інших політв’язнів, бо це є за-
хист основних надбань європей-
ської цивілізації, права кожного 
представника народу жити віль-
но у своїй державі.
 Імперія рабства хоче бачити 
всіх навколо рабами, бо заздрить 
чорною заздрістю вільним лю-
дям. Вони ненавидять усіх силь-
них і все сильне. Але це штучно 
створене на насильстві утворення 
все одно розвалиться, бо там не-
має правди. Хочемо сказати сло-
вами нашого Генія і пророка Та-
раса Шевченка, якому теж дове-
лось пити з московської чаші мос-
ковську отруту: «Схаменіться, 
будьте люди, бо лихо вам буде!» ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Не стало Анатолія Ан-
тоновича Перерви — пое-
та, слобожанського класи-
ка, невтомного подвижника, 
який упродовж багатьох де-
сятиліть лишався душею ук-
раїнської інтелігенції Харко-
ва.  Він був одним із тих мрій-
ників-ентузіастів, які у 1988 
році заснували в Харкові Лі-
тературний музей, констату-
ють колеги.  Довгий час був 
заступником директора з на-
укової роботи, одним із тих 
митців, з якими асоціювали 
музей. Витончений лірик, 
знаковий український поет-
сімдесятник, мав вишукане 
почуття гумору.
 Для багатьох молодих лі-
тераторів Анатолій Перерва 
зумів стати не просто настав-
ником, а й щирим другом. 
«Важко уявити без нього лі-
тературний Харків, музей, 
Пушкінську, спілку, — каже 
письменник Сергій Жадан. 
— Свого часу він нам усім, 
молодим і недосвідченим,  
багато дав і підказав. Дослів-
но позавчора думав, що доб-
ре було б зустрітися, давно не 
бачились. Тепер і не побачи-

мося. Думаю, нам усім його 
страшенно бракуватиме». 
 Анатолій Перерва наро-
дився 12 квітня 1949 року в 
селі  Вербівка Балаклійсь-
кого району на Харківщині 
в сім’ї учителя.  Закінчив 
факультет журналістики 
Київського державного уні-
верситету імені Т. Г. Шевчен-
ка (1977). Тривалий час пра-
цював у багатьох харківсь-
ких друкованих виданнях. 
 Автор збірок «Живіть, 
жита!» (1978), «Голоси кри-
ниць» (1981), «Серед білого 
дня» (1984), «На зламі літа» 
(1987), «Соло: голос віщодо-
щів» (1996), «Чистий чет-
вер» (1999), «Полювання без 
ліцензії» (2003), «Невимов-
не» (2007), «Перевесло слова 
і сльози», «Небесна ясність» 
(2013).
 За збірки «Живіть, 
жита!» і «Голоси криниць» 
удостоєний премії імені Ми-
коли  Островського (1982). 
Член Спілки письменників 
України з 1979-го.
 Помер уранці 24 березня 
2018 року, трьох тижнів не 
доживши до свого 69-річчя. 
Поховали поета в рідній Вер-
бівці. ■

НА ФРОНТІ

Мир тільки сниться
Бойовики відновили інтенсивні 
обстріли

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Якщо повернути до держав-
ного бюджету 6 млрд. доларів, 
виведених iз «Приватбанку» ко-
лишніми його власниками Коло-
мойським і Боголюбовим, мож-
на підняти мінімальну зарпла-
ту в країні до 15 тисяч гривень. 
Про це заявив лідер Радикальної 
партії Олег Ляшко. Політик звер-
нувся до міністра фінансів Украї-
ни Олександра Данилюка з вимо-
гою вжити заходів для повернен-
ня коштів українцям.
 «Приватбанк» було націо-
налізовано більше року тому. 
Для того щоб покрити втрати, 
завдані колишніми його влас-
никами, з державного бюджету, 
а це кошти платників податків, 
уряд віддав 148 млрд. гривень. 
Ці кошти влада поклала фактич-
но в кишені олігархів. При цьо-
му ми не чуємо про жодне роз-
слідування правоохоронних ор-
ганів, жодне рішення українсь-
ких судів i не бачимо діяльності 
НАБУ. Вони підкуповують пра-
воохоронців i журналістів, щоб 
уникнути відповідальності», — 
обурився Ляшко.
 Лідер РПЛ додав, що ці гро-
ші належать кожному україн-
цю. «Уряд нам розповiдає, що 
немає коштів на підвищення за-

рплат і пенсій. Якщо повернути 6 
млрд. доларів, які було вкрадено 
з «Приватбанку», є можливість 
встановити мінімальну зарплату 
мінімум у 15 тис. гривень. Ми ви-
магаємо від влади вжити всіх за-
ходів, щоб повернути вкрадені в 
українців кошти. Щоб вони пра-
цювали на українців, а не на зло-
діїв, які ховаються по закордо-
нах», — підкреслив Ляшко.
 Лідер РПЛ запитав, що робить 
уряд для того, щоб повернути ук-
раїнцям украдені кошти. Міністр 

фінансів розповів, що ведуть кіль-
ка справ стосовно «Приватбанку» 
як в Україні, так і поза її межами. 
І саме в Україні їх гальмують.
 «Дуже хотілося б, щоб Ген-
прокуратура завершила розслі-
дування щодо доведення «При-
ватбанку» до банкрутства і пе-
редала цю справу до суду. Бо 
не можемо ми очікувати чогось 
від юрисдикції Великобританії, 
коли тут, в Україні, ми ледве ру-
хаємося», — відповів Ляшку Да-
нилюк. ■

ВТРАТИ

Життя без Перерви
Попрощалися з одним із засновників 
харківського Літературного музею

■

Художниця Марина Соченко (друга ліворуч) разом з іншими активістами 
організувала акцію підтримки Олега Сенцова.
Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА.

❙
❙
❙

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Проти імперії зла
У Києві активісти вимагають звільнити 
з російської в’язниці Олега Сенцова

■

ІНІЦІАТИВА

Ляшко: «Мінімалка» 15 тисяч 
гривень — цілком реальна
Суттєво підняти соцстандарти можна за рахунок повернення коштів, 
украдених олігархами

■

Ірина ЛУГОВА

 Від п’ятниці бойовики 
почали збільшувати кіль-
кість обстрілів на передовій. 
Наймасштабніший обстріл 
із часу оголошення черго-
вого перемир’я від 5 берез-
ня бойовики здійснили у 
неділю, 25 березня. Росій-
сько-окупаційні війська 44 
рази відкривали вогонь по 
українських позиціях.
 На Донеччині із заборо-
нених Мінськими домовле-
ностями 120-міліметрових 
мінометів агресор обстріляв 
наші оборонні укріплення в 
Опитному, Лебединському 
та Широкиному, а з міно-
метів 82-го калібру й танку 
вів вогонь поблизу Пісків.
 Також 82-міліметрові 
міномети ворог застосував 
по оборонцях Талаківки, 
гранатомети різних систем 
— по захисниках Авдіївки, 
Богданівки, Новотроїцько-
го, Водяного, шахти Бутів-
ка, а великокаліберні куле-
мети — по наших позиціях 
у районі Верхньоторецько-
го та Павлополя. Із БМП 
окупанти вели вогонь по 
силах АТО поблизу Гнуто-
вого, а зі стрілецької зброї 
— неподалік шахти Бутів-
ка, Кам’янки, Мар’їнки та 
Красногорівки.

 На Луганському на-
прямку традиційно було 
тихіше — зафіксовано 2 
обстріли наших позицій в 
Новгородському та побли-
зу Троїцького.
 Унаслідок ворожого вог-
ню один український за-
хисник загинув. Один воїн 
отримав бойову травму — 
його госпіталізували.
 Напередодні, 24 берез-
ня, один український боєць 
отримав поранення несуміс-
ні з життям. За офіційною 
інформацією, це сталося 
внаслідок необережного по-
водження з боєприпасами. 
Поранень зазнав ще один 
військовий. Обставини ін-
циденту з’ясовують. Субот-
нього дня російсько-окупа-
ційні війська здійснили 13 
обстрілів позицій українсь-
ких захисників. Неспокій-
но було як на Донецькому, 
так і на Луганському на-
прямках.
 Ще днем раніше спос-
терігачі СЦЦК зафіксу-
вали, що вогонь із міно-
метів 120-го калібру вівся 
по цивільній інфраструк-
турі Авдіївки. У резуль-
таті — боєприпаси зруйну-
вали дачні будинки мирних 
мешканців. На щастя, ніх-
то з місцевих не постраж-
дав. ■

Олег Ляшко хоче, щоб гроші «Приватбанку» працювали на українців, 
а не на олігархів.

❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Рано чи пізно, а Крим, як і 
східні окуповані українські тере-
ни, буде повернено в лоно Украї-
ни, але вже зараз треба готувати-
ся правоохоронним органам до 
належної діяльності «там». Ук-
раїнські правоохоронці налашто-
вані забезпечити належний рівень 
діяльності поліції Криму, про від-
новлення роботи якої вже неодно-
разово йшлося. Саме з цього при-
воду й відбулася зустріч першо-
го заступника голови Нацполіції 
України В’ячеслава Аброськіна з 
першим заступником Постійного 
Представника Президента в Ав-
тономній Республіці Крим Ізетом 
Гдановим. 
 Учасники робочої зустрічі об-
говорили основні напрямки спів-
праці поліції та представництва 
Президента України в АР Крим 
у питаннях налагодження право-
порядку на тимчасово окупова-
них територіях після їх звільнен-
ня, а також на територіях поряд 
iз лінією розмежування. Зокре-
ма, йшлося про припинення не-
легальних перевезень пасажи-
рів, а також контрабандних ван-
тажів через лінію розмежування 
з тимчасово окупованим півос-
тровом, оскільки така діяльність 
може загрожувати національній 
безпеці України.
 Ізет Гданов повідомив про не-
обхідність забезпечення правопо-
рядку як на окупованих територіях 
України, так і на територіях поряд 
iз лінією розмежування: «Важли-
во, щоб під час перетину розмежу-
вальної лінії громадяни бачили, 
що Україна бореться за повернен-
ня своїх територій і робить усе, щоб 
захистити права своїх громадян у 
Криму».
 У свою чергу, В’ячеслав Абрось-
кін зазначив, що наразі триває про-
цес комплектування структурних 
підрозділів кримської поліції. Саме 
таке доручення дав глава відомства 
Сергій Князєв, який нещодавно за-
певнив, що поліція Криму надава-
тиме повний спектр поліцейських 
послуг.
 До кінця поточного року пла-
нують завершити комплектуван-
ня частини підрозділів, зокрема 
патрульної поліції Криму. Від-
так комплектування поліцейсь-
ких підрозділів дозволить ефек-
тивно протидіяти різноманітним 
правопорушенням, а також діяль-
ності сил, які запускають спец-
служби РФ на територію матери-
кової частини України. «Поліція 
готова надати різнобічну допомо-
гу представництву (Президента в 
АР Крим — ДК), особливо в діяль-
ності, направленій на повернення 
Україні окупованих територій, а 
також у недопущенні проїзду на 
територію країни людей, які при-
їздять сюди з метою скоєння тяж-
ких злочинів, диверсійних актів», 
— наголосив генерал. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ранок минулої п’ятниці видався га-
рячим — Нацполіція, як iшлося на ві-
домчому сайті, проводила комплекс не-
обхідних слідчих дій у рамках розсліду-
вання кримінального провадження за 
фактом можливого незаконного заво-
лодіння майном (такі слідчі дії відбу-
лися на території кількох регіонів дер-
жави й здійснювалися під процесуаль-
ним керівництвом Генпрокуратури Ук-
раїни). 
 Зокрема, близько 7-ї годині силови-
ки завітали на тренувальну базу «Націо-
нального корпусу» і логістичний центр 
«Грузинського легіону», який зараз ба-
зується в Святошинському районі Киє-
ва, в одному з приміщень колишнього 
напівзруйнованого тракторного заводу 
«Атек». «Бійці легіону — громадяни 

Грузії, США, Великобританії, Німеч-
чини, професійні військові, які приїха-
ли воювати за Україну, зв’язані «Бер-
кутом», лежать на снігу», — емоційно 
написав 23 березня в соцмережі боєць 
легіону Георгій Руситашвілі. Командир 
«Грузинського легіону» Мамука Маму-
лашвілі звинуватив у зацікавленості в 
захопленні території заводу громадян 
РФ — багатія Євгена Казьміна та Вагіфа 
Алієва, а також подружжя Зваричів.
 Декілька років на території заводу 
— двовладдя. Хоча офіційно докумен-
ти є в однієї людини — Лариси Іллєн-
ко, яка є власницею цього об’єкта й ще 
з весни 2014 року допомагала всіляко 
легіону, — влада свого часу намагалася 
звинуватити її... в сепаратизмі.
 Але найкумеднішим наразі є те, що 
остання АТЕКівська атака виявилася 
великим пшиком, i до керівників легіо-

ну вже почали надходити офіційні виба-
чення, які вони не збираються прийма-
ти доти, доки Арсен Аваков сам офіцій-
но й публічно не вибачиться перед «Гру-
зинським легіоном». 
 Мамука Мамулашвілі щодо останнь-
ої спроби рейдерського захоплення на-
писав у «Фейсбуці»: «...майже ніхто не 
постраждав, якщо не говорити про не-
адекватні дії «Корду» і спецпідрозді-
лу МВС. Усе було проплачено дуже ве-
ликим гонораром! Намагалися знай-
ти хоча б жменьку пороху, але не змог-
ли, зате розбили двері, порвали прапор 
США, поклали всіх обличчям униз. 
Приклали електрошокер до рани на-
шого пораненого бійця, через що в ньо-
го почалася сильна кровотеча. Громадя-
ни США, Британії, Німеччини відписа-
лися представництвам своїх країн про 
правопорушення на місці їх офіційної 
дислокації. Реакцію рейдери вже ско-
ро відчують на собі». 
 Стверджують, що в бійців під час 
«облави» вкрали нові берці, бронежи-
лет, десь поділися кредитні картки. 
Хоча згодом перед усіма постраждали-
ми вибачилися й обіцяли все відшкоду-
вати. Втім легіонери не задоволені лише 
таким поворотом подій. Мамука додав: 
«Захоплення не вдалося i ми маємо на-
мір добитися покарання тих осіб, котрі 
замовили весь цей цирк!». ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині вже найближчим ча-
сом розпочнеться будівництво сонячної 
електростанції у райцентрі Кам’янка. 
Про це «Україні молодій» повідомили 
в Черкаській обласній державній ад-
міністрації.
 «Наразі у нас відбулася робоча зуст-
річ із віце-президентом із розвитку про-
ектів норвезької компанії Scatec Solar 
ASA Енн-Марі Ліллєйорд та її партне-
рами, які незабаром будуть зводити у 
Кам’янці сонячну електростанцію, по-
тужністю 25 МВт», — розповідає голо-
ва Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. За 
його словами, зі свого боку Черкаська 
облдержадміністрація надає всебічну 
підтримку цьому інвестиційному про-
екту.
 Також черкаський очільник зазна-

чає, що будівництво сонячної елект-
ростанції буде реалізовано саме на те-
риторії об’єднаної громади, тож, наго-
лошує він, маємо конкуренцію громад 
у дії. 
 Норвезька компанія, яка заходить 
на Черкащину, виробляє сонячну енер-
гію по всьому світу. «Особливо приєм-
но було чути від топ-менеджменту ком-
панії, що свою роботу в Україні вони 
розпочинають саме з Черкащини через 
привабливий інвестиційний клімат. 
Значить, ми з командою рухаємось у 

правильному напрямку», — каже голо-
ва Черкаської ОДА.
 І додає, що одним із пріоритетів 
Шевченкового краю, відображених у 
Стратегії-2020, є розвиток альтерна-
тивної енергетики. Оскільки на Чер-
кащині помітний дефіцит електрич-
ної енергії. Приміром, торік у регіоні 
вироблено 1,77 млрд. кіловат-годин, 
а спожито 3,185 млрд. кіловат-го-
дин. Тож будівництво сонячної елект-
ростанції є для області особливо акту-
альним. ■

Катерина ЛАЗАНЮК 
Одеська область

 Вода в річці Дунай ще 23 
березня перевищила критич-
ну позначку і вийшла з бере-
гів. Причина — танення сні-
гу та значні опади. Від за-
топлення постраждали жи-
телі прибережної зони міста 
Вилкове (яке називають ук-
раїнською Венецією) Кілій-
ського району Одеської об-
ласті. Співробітники ДСНС 
відкачують воду біля житло-
вих будинів.
 На допомогу місцевим жи-
телям з’їхалися зведені заго-
ни Нацполіції та Нацгвардії. 
На місці розгорнули штаб з 
ліквідації наслідків надзви-
чайної ситуації. Правоохо-
ронці повідомили, що готові 
приступити до евакуації міс-
тян. Чергують на вулицях 
міста також для того, щоб не 
допустити мародерства. 
 «Наразі особовий склад 
забезпечує охорону публіч-
ного порядку біля об’єктів, 
які потребують першочер-
гового захисту в разі погір-
шення ситуації. Також здій-
снюється посилене патру-
лювання з метою своєчасно-
го виявлення підтоплених та 
зруйнованих ділянок доріг, 
а також місць, де рух транс-
порту повністю або частково 
заблокований», — зазначив 
начальник Головного управ-
ління Нацполіції в Одеській 
області Дмитро Головін.
 Гідрометцентр повідомив, 

що 26 березня на українській 
ділянці Дунаю біля містечка 
Вилкове очікується коливан-
ня рівня води в межах 160-
170 см над нулем поста (пе-
ревищення відмітки затоп-
лення понижених незаселе-
них ділянок міста).
 Часткові підтоплення 
спостерігають також у самій 
Кілії, Чорноморську, а та-
кож в Овідіопольському та 
Лиманському районах. ■

БАЗИС

Надія 
помирає 
останньою
Поліція готова 
співпрацювати з 
представництвом 
Президента в АР Крим 
у справі повернення 
півострова

■

ОВВА!

АТЕКівські війни
Спроба захоплення бази «Грузинського легіону» 
може призвести до міжнародного скандалу

■

ПЕРСПЕКТИВИ

Необхідна альтернатива
Сонячну електростанцію будуватимуть норвежці

■

КАТАКЛІЗМИ

«Венецію» затопило
Мешканців Вилкового можуть евакуювати

■

ПРИВІТ З АФРИКИ?

 Наприкінці минулого тижня, у 
п’ятницю, Одещину накрило рудим 
снігом. Природна аномалія неабияк 
налякала місцевих мешканців. Соц-
мережі наповнилися фотографія-
ми з припущеннями про токсичність 
опадів.
 Попередній аналіз зразків снігу 
заспокоїв. Дослідження, проведені 
фахівцями Дунайської гідрометоб-
серваторії, показали, що кислотність 
представлених зразків снігу ней-
тральна. У зразках знайшли піщану 
суміш, шкідливих хімічних речовин 
не виявили.
 В Укргідрометцентрі пояснили, 
що сніг став жовтуватим через пе-
реміщення пилової хмари на висо-
ті 3-5 км з районів північної Африки. 
Пилова буря почалася в Лівії, потім 
хмара пилу, що складалася з дріб-
них мінеральних часток, пролетіла 
над східним Середземномор’ям, Ту-
реччиною та вранці 23 березня до-
сягла Чорного моря і Кавказу. Такі 
самі руді опади спостерігали і на 
гірськолижних курортах Росії.

■

Вилкове у воді.
Фото з сайта usionline.com

❙
❙
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«Я дуже хочу, щоб Юрій Луценко відкрив цю справу. Але я розумію, що справу буде 
відкрито, за новим кодексом, строком на 12 місяців, а для такої справи цього часу 
не вистачить, тому нам потрібна потужна слідчо-оперативна група, що не провалить 
справу. Бо якщо зараз справу закриють – її закриють назавжди».

Тарас Чорновіл

УКРАЇНА МОЛОДА

РОЗПИЛ

За курку гроші
Парламент дозволив 60% 
бюджетних коштів віддати великим 
агрохолдингам
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Знаючі люди кажуть, що, якщо в парламенті здій-
мається якийсь скандал, то варто уважно стежити за 
Бюджетним комітетом. Мовляв, у той час, коли увага 
громадськості привернена до чогось голосного, дуже 
зручно роздавати бюджетні кошти потрібним людям.
 Тож коли в парламенті розгорілися пристрасті навко-
ло арешту Надії Савченко, дехто резонно припустив, що в 
Бюджетному комітеті буде щось цікаве. І не помилився. 
Як повідомив народний депутат Віктор Пинзеник, саме 
в цей час із другої спроби Бюджетний комітет підтримав 
рішення уряду щодо розподілу коштів на державну під-
тримку тваринництва. Серед іншого там передбачено, 
що із 4 млрд. бюджетних гривень 2,3 (майже 60%) буде 
спрямовано на часткову компенсацію вартості будівниц-
тва тваринницьких комплексів, ферм, підприємств із пе-
реробки сільгосппродукції чи кредитів на ці цілі.
 Підтримка вітчизняного тваринництва — потрібна 
справа, враховуючи те, що останнім часом поголів’я ве-
ликої рогатої худоби та свиней невпинно скорочується. 
Утім, як зазначають фахівці, такий підхід до справи оз-
начатиме, що левова частка бюджетного пирога знову 
дістанеться великим агрохолдингам, а малий та серед-
ній бізнес залишиться ні з чим. «Уряд виділив 4 мільяр-
ди. Але міністерство АПК розписало цю систему так, що 
жоден із тваринників, ні малий, ні середній, ці кошти не 
отримає. Вони ставлять умову: беріть кредити в банках. 
Але банки дають кредити під такі застави, яких у нас 
реально немає. Із 200 поданих заяв 199 було відхилено. 
Ситуація склалася критична. За минулий рік ми маємо 
10% вирізання поголів’я корів, 8% вирізання поголів’я 
свиней. У нас забрали близько 10 мільярдів ПДВ, а це — 
близько 15% оборотних коштів — рахуйте, що це кор-
ми, модернізація виробництва. У нас реально немає за 
що будувати нові комплекси, нам би тварин було чим 
годувати. Якщо так піде далі, то люди виїдуть у Поль-
щу, а м’ясо експортуватимемо звідти», — зазначила на 
брифінгу у Верховній Раді голова Асоціації тваринни-
ків України Ірина Паламар. 
 За її словами, найкраща дотація — не за збудовані 
комплекси, а за вироблене м’ясо, наприклад — 2 грив-
ні за кілограм свинини чи дві тисячі за корову. Це дало 
б змогу мати сподівання на підтримку держави не лише 
великим гравцям, а кожному, хто займається тварин-
ництвом. «Ми виходили під стіни Кабміну зі своїми про-
позиціями, як раціональніше поділити ці дотації. Але 
наші урядовці нас не почули. Натомість нас почули де-
путати Європарламенту, які сказали, що, якщо в Ук-
раїні будуть продовжуватися такі ж махінації з держ-
дотаціями, то нам чергового траншу не бачити», — за-
значила пані Ірина.
 Водночас Віктор Пинзеник звертає увагу на ще один 
момент, пов’язаний із компенсацією вартості будівниц-
тва тваринницьких комплексів чи ферм. «Хтось збуду-
вав підприємство, а потім витрати на це будівництво 
компенсують інші. Хороший бізнес. Гроші бюджетні, а 
створене за них майно належить уже не державі, а кон-
кретним власникам. Непоганий спосіб побудови комусь 
бізнесу. На жаль, мужності народним обранцям повер-
нути без підтримки рішення уряду вистачило тільки на 
одне засідання. За тиждень вона вивітрилась. Бо тіль-
ки третина не схвалила такий спосіб підтримки тварин-
ництва чи, правильніше кажучи, примноження чиїхось 
статків», — констатує він.
 На жаль, його побоювання мають підстави, бо, як по-
казує практика, з року в рік державну підтримку отри-
мують одні й ті ж самi фірми. Так, у 2017 році подібні до-
тації розділили між собою головним чином «Миронівсь-
кий хлібопродукт» (бренд «Наша Ряба») Юрія Косюка 
(1,4 млрд. грн.) та Укрлендфармінг Олега Бахматюка, 
який займається вирощуванням зернових, виробниц-
твом яєць і яєчних продуктів, вирощуванням великої 
рогатої худоби, дистрибуцією техніки (517 млн. грн.). 
 Причому, як стверджує видання «Економічна прав-
да», той же Косюк у 2017 році, окрім 1,4 млрд. грн. до-
тацій, отримав ще й 3,3 млрд. грн. відшкодування ПДВ 
при експорті. Тобто загальна сума, отримана ним від 
держави, становить 4,7 млрд. грн., при тому, що хол-
динг сплатив до бюджету податків на суму 4,2 млрд. грн. 
Отакий собі бізнес по-українськи. А тим часом ціни на 
м’ясо, молоко та яйця в магазинах стрімко ростуть. Бо 
вирощувати їх стає все складніше. Схоже, і справді ско-
ро доведеться експортувати м’ясо з Польщі чи Китаю. 
Або всім масово ставати вегетаріанцями. ■

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 19 років минуло з того трагічно-
го ранку, коли 25 березня 1999 року 
на 5-му кілометрі автотраси Бо-
риспіль—Золотоноша «Тойота» ві-
домого політика і дисидента, лідера 
Народного руху України В’ячеслава 
Чорновола врізалася в КамАЗ із при-
чепом, що раптом почав розвертати-
ся посеред шосе, перекривши доро-
гу. В’ячеслав Чорновіл і його водій 
Євген Павлов загинули на місці, а 
прес-секретаря Чорновола Дмитра 
Понамарчука госпіталізували з важ-
кими травмами до лікарні.
 Офіційною версією трагедії став 
нещасний випадок унаслідок ДТП, 
однак ні рідні, ні друзі В’ячеслава 
Максимовича не погодилися з цією 
версією. Кілька разів слідчі дії роз-
починали і припиняли, у червні 
2011 року з дозволу Тараса Чорно-
вола навіть відбулася ексгумація 
тіла його батька. Зрештою, в берез-
ні 2012 року Бориспільський суд 
Київської області розпочав судове 
слухання у цій справі, а 21 січня 
2014-го закрив справу, ще раз на-
полігши на нещасному випадку. 
 Утім у цій справі так і залиши-
лося багато білих плям. «Дуже ба-
гато речових доказів у цій справі 
просто зникло. Зникли подушки 
безпеки з «Тойоти», зникли свід-
чення на те, що людей добивали 
кастетом, навіть голобля від Ка-
мазу пропала. На суді експерти ка-
зали, що їхні прізвища стоять під 

протоколами, які вони не підпису-
вали. Водночас керівник підрозді-
лу ДАІ, який стояв у Переяславі-
Хмельницькому, зробив стрімку 
кар’єру, став генералом СБУ, за-
раз очолює Запорізьку облдержад-
міністрацію. Після революції рі-
шення Бориспільського суду було 
скасоване і всі чекали правдивого 
розслідування. У лютому минуло-
го року конституційна більшість 
депутатів (301) підписала звер-
нення до Генерального прокурора 
Юрія Луценка з проханням узяти 
під особистий контроль розсліду-
вання вбивства В’ячеслава Чорно-
вола. Але досі — жодної реакції. 
 Ми не вимагаємо покарати за-
мовників цього вбивства — це за-
раз дуже важко довести. Навіть се-
ред рухівців думки розходяться — 
хтось вважає, що за цим стоїть Куч-
ма, хтось — що Медведчук, хтось 
вбачає в цьому російський слід. 
І ми розуміємо, що після смерті 
Кравченка та генерала Фере про це 
ми навряд чи дізнаємося. Але знай-
ти і покарати безпосередніх вико-
навців цього злочину можна і тре-
ба. Тих, хто стежив за Чорноволом 
із самого Кіровограда, хто фальшу-
вав результати еккспертизи. Усі ці 
прізвища є в матеріалах справи. Я 
впевнений, що якби тоді це все до-
слідили  і покарали винних, то не 
було б убивства Гонгадзе, не було 
б ще десятка політичних убивств, 
які так само лишаються нерозкри-
тими, не було б і Небесної сотні», 

— зазначив нинішній голова На-
родного руху України, народний 
депутат Віктор Кривенко.
 Водночас розслідування заги-
белі Вячеслава Чорновола може 
бути поновлене в будь-який мо-
мент, вважає радник міністра внут-
рішніх справ Микола Степаненко. 
«У цій кримінальній справі, з якого 
кінця її не візьмеш, можна в будь-
який момент аргументувати і від-
новити. Достатньо доказів, що це 
було вбивство, до справи стосують-
ся і 4 чи 5 постанов про порушення 
кримінальних справ щодо отруєн-
ня свідка, відносно першого слідчо-
го, який фальсифікував цю справу, 
проти трьох експертів, як фальси-
фікували експертні дії. Але ж ніх-
то нічого не проводить», — заявив 
він напередодні в ході прес-конфе-
ренції, присвяченої трагічній заги-
белі лідера Руху.
 Ці ж питання без відповіді неод-
норазово спливали і під час цьогоріч-
них акцій із вшанування пам’яті Вя-
чеслава Чорновола. До Києва в не-
ділю з’їхалося більше тисячі рухів-
ців з усієї України. Друзі та колеги 
В’ячеслава Максимовича поклали 
квіти до пам’ятного хреста Чорново-
лу  на  місці загибелі, там же було від-
служено молебень. А близько обіду 
біля пам’ятника Чорноволу на вули-
ці Грушевського пройшло велелюдне 
віче, учасники якого вкотре висуну-
ли вимогу провести належне розслі-
дування справи вбивства Чорновола 
і нарешті з’ясувати істину. Ці вимо-
ги, а також  і вимогу відправити у від-
ставку Генпрокурора Юрія Луценка, 
який нічого не зробив за рік для про-
сування справи, рухівці передали до 
адміністрації Президента, куди гро-
мада рушила після мітингу.
 Заходи з вшанування пам’яті 
В’ячеслава Чорновола також від-
булися в суботу і неділю у Львові, 
Запоріжжі, на Івано-Франківщині 
тощо. ■

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Справа без РУХу
Президента закликали відправити у відставку 
Юрія Луценка за нерозслідування справи 
про загибель В’ячеслава Чорновола

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Напередодні до Генеральної прокура-
тури з вимогою поновити розслідування 
справи і довести її до кінця звернувся і ко-
лишній прес-секретар Чорновола Дмит-
ро Понамарчук. Він провів біля дверей Ген-
прокуратури пікет із плакатом: «Генпроку-
ратуро, чому ти «вбила» слідство віднос-
но В’ячеслава Чорновола. Піскуна нема на 
тебе», натякаючи, що саме цей Генпроку-
рор тричі поновлював розслідування спра-
ви. Тепер же Генпрокуратура має намір 
узагалі усунутися від справ, передавши 
повноваження слідства іншому органу — 
Державному бюру розслідувань.
 Водночас, за словами Тараса Чорново-
ла, сина загиблого політика, Юрій Луценко 
обіцяв парламентаріям узятися за розслі-
дування обставин загибелі, щойно він за-
вершить справи щодо Майдану та держав-
ної зради екс-Президента Віктора Януко-
вича. Утім і в першому, і в другому випад-
ку суди тривають і кінця-краю їм не видно.

■

Соратники В’ячеслава Чорновола таки сподіваються почути правду 
про його загибель.

❙
❙

Савченко знову 
оголосила голодування
 Захист народного депутата Ук-
раїни Надії Савченко вніс апеляцій-
ну скаргу до суду на арешт нардепа. 
Як зазначив адвокат Савченко Вік-
тор Чевгуз, через два-три дні має 
бути призначений розгляд апеляції, 
і щойно дізнається про день і час, 
він повідомить пресу.
 Водночас, як повідомляло-
ся раніше, у п’ятницю Надія Сав-
ченко в залі Шевченківського суду 
оголосила про початок голодуван-
ня. «Я із сьогоднішнього дня зно-
ву починаю голодування. Я готова 
знову пройти цей шлях», — ска-
зала Савченко. Адвокати, які спіл-

кувалися із затриманою, зазна-
чають, що за ці кілька днів вона 
дещо схудла, але тримається доб-
ре. Найближчим часом буде погод-
жено з керівництвом СІЗО надан-
ня дозволу на зустріч iз Савченко 
для її матері та сестри.
 Нагадаємо, що в четвер Верхов-
на Рада позбавила Савченко депу-
татської недоторканності та надала 
дозвіл на її затримання й арешт. Їй 
інкримінують співпрацю з ватажка-
ми бойовиків, змову з Володимиром 
Рубаном та підготовку теракту у Вер-
ховній Раді. У разі доведення вини їй 
загрожує від 10 до 15 років в’язниці 
або довічне ув’язнення з конфіска-
цією майна.

Гулять — так гулять
 Протягом березневих засі-
дань Верховної Ради України 51 
народний депутат пропустив 90% 
голосувань. Із них п’ятеро нардепів 
не проголосували жодного разу, 
йдеться в повідомленні прес-служ-
би Комітету виборців України (КВУ). 
Це — Дмитро Ярош, Євген Бакулін, 
В’ячеслав Костянтиновський (за-
явив про складання повноважень) 
і нардепи-втікачі Олександр Они-
щенко та Сергій Клюєв.
 Крім того, значна частина де-
путатів проголосувала лише кілька 
разів. Так, один раз за місяць натис-
нув кнопку Дмитро Добкін («Опози-
ційний блок»), тричі — Денис Оме-

льянович («Опозиційний блок»), 
шість разів — Костянтин Жеваго 
(позафракційний), 8 iз 399 — Ми-
хайло Добкін («Опозиційний блок») 
і Надія Савченко (позафракційна).
 Серед депутатів, які майже не 
голосували, також зазначені Євген 
Мураєв (узяв участь у 3% голосу-
вань), Олесь Довгий (3%), Сергій 
Ківалов (5%), Михайло Поплавсь-
кий (6%), Вадим Рабинович (6%), 
Наталія Королевська (8%), Семен 
Семенченко (9%).
 Усього в березні було прове-
дено 15 пленарних засідань, на 
яких відбулося 399 голосувань. 
Причини, за якими нардепи не про-
голосували, не вказані. ■

НОВИНИ ПЛЮС■
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«Дуже багато органів місцевої влади не хочуть відпускати газети, 
не приймають відповідних рішень».

Сергій Томіленко
голова Національної спілки журналістів України

УКРАЇНА МОЛОДА

«Адже і через суд зобов’язати 
раду прийняти позитивне 
рішення неможливо»
 ■ Пане Ігорю, редактори та 
працівники комунальних га-
зет звертаються до вас по юри-
дичні консультації у зв’язку з 
реформуванням уже тривалий 
час. Яку проблему цього проце-
су ви назвали б сьогодні номер 
один? 
 — Одна з найбільших про-
блем — це неприйняття район-
ними радами рішень стосовно 
реформування (такі випадки 
не рідкість, коли раді не вдаєть-
ся поставити на чолі газети сво-
го редактора чи якимось чином 
забезпечити собі можливість 
впливати на подальшу редак-
ційну політику). І цей процес 
наразі фактично неможливо 
врегулювати в законодавчому 
полі України. Адже і через суд 
зобов’язати раду прийняти по-
зитивне рішення неможливо. 
Можливо тільки зобов’язати її 
розглянути це питання. Так, іс-
нує Закон про роздержавлення, 
але рада — це колегіальний ор-
ган, який має повне право про-
голосувати (чи ні) за щось на 
своєму пленарному засіданні.
 Є пропозиції внести в зако-
нодавство зміни, щоб за від-
сутності необхідного рішення 
засновника проводити рефор-
мування аналогічно з проце-
дурою банкрутства. Але, зно-
ву ж таки, на яких підставах? 
Чи не буде така процедура су-
перечити Конституції Украї-
ни? Взагалі ж роздержавлен-
ня комунальних ЗМІ за участю 
трудових колективів редакцій 
є фактично їх приватизацією, 
тож мало б проводитися ана-
логічно із загальною привати-
зацією на початку 90-х років. 
Нині ж виходить так, що пра-
во їм надане, але реалізувати 
його вони можуть лише за зго-
дою ради. В разі ж відсутності 
такої виникає тупикова юри-
дична колізія. 

«Існує невизначеність навіть 
щодо того, які саме суди 
повинні розглядати такі 
позови»
 ■ Чи означає це, що якщо 
рада відкрито чи приховано не 
хоче роздержавлення газети, 
то вона може не дати колекти-
ву редакції це зробити?
 — Так, і тоді газета фак-
тично буде знищена, бо піс-
ля завершення відведеного на 
реформування строку Мініс-
терство юстиції скасує свідоц-
тво про реєстрацію друковано-
го ЗМІ. Окремо треба сказати 

про проблемні нюанси стосов-
но самих судових позовів. Суди 
приймають позови комуналь-
них підприємств до рад, але ж 
за захистом якого порушеного 
права або інтересу звертається 
КП? Стороною, чиї права пору-
шено в даному випадку, висту-
пає трудовий колектив, який 
має намір реформувати редак-
цію і виступити засновником 
у новоствореному реформова-
ному підприємстві. Існує не-
визначеність і щодо того, які 
саме суди повинні розгляда-
ти такі позови. В одних випад-
ках їх розглядають адміністра-
тивні суди — з огляду на те, що 
районні ради та держадмініст-
рації є органами владних пов-
новажень. А в інших вони від-
мовляються, мотивуючи тим, 
що цим повинні займатися гос-
подарські суди, бо це, мовляв, 
корпоративний спір. Однак кор-
поративним він може бути у ви-
падку, якщо в співзасновниках 
комунального підприємства є 
трудовий колектив. Районні 
ради чи держадміністрації в да-
ному випадку хоч і є засновни-
ками, але водночас виступають 
і суб’єктами владних повнова-
жень, яким чинне законодавс-
тво забороняє бути засновника-
ми друкованих ЗМІ і зобов’язує 
провести реформування. Майно 
ж комунальних підприємств 
належить територіальним гро-
мадам, а ради є представника-
ми громад у розпорядженні цим 
майном.
 Далі. Певними інституція-
ми було запропоновано у разі 
бездіяльності органів влади та 
органів місцевого самовряду-
вання, як засновників, виклю-
чати їх із подальшого процесу 
реформування, відтак здійсню-
вати його через суд за процеду-
рою, аналогічною з процедурою 
банкрутства. Що мається на 
увазі — що засновник буде усу-

нений від управління, а нато-
мість буде призначений якийсь 
розпорядник, що виконувати-
ме функції з реформування цьо-
го підприємства як, приміром, 
ліквідатор або арбітражний ке-
руючий? Запропонувати можна 
все, що завгодно, а от прописати 
процедуру та втілити це в жит-
тя за неповний рік, який зали-
шився, — це зовсім інша спра-
ва. Ну або треба продовжувати 
дію закону.

«Приміщення в центрі міста 
— це, як правило, завжди 
конфлікт»
 ■ Вам не здається, що біль-
шість проблем між засновни-
ками і трудовими колектива-
ми редакцій виникають саме 
через майнові питання? Бо 
якщо якогось солідного рухо-
мого майна редакції, як пра-
вило, не мають, то нерухоме — 
це нерідко непогане приміщен-
ня в центрі міста.
 — Приміщення в центрі — 
це, як правило, завжди конф-
лікт. Тим більше, якщо в ньому, 
приміром, розташовані і редак-
ція, і друкарня. Знаю вже три 
випадки, коли приміщення у 
редакцій таки забрали. До речі, 
хочу нагадати, що всі питання 
щодо майна повинні вирішува-
тись ще на момент перетворен-
ня підприємства. Бо трапляєть-
ся так, що редакція намагається 
отримати від ради якесь майно 
і через півроку після реформу-
вання. Передачу майна оформ-
лено і затверджено, на підставі 

цих документів припинено ко-
мунальне підприємство і ство-
рено нове, ніхто нічого не ос-
каржував, а потім через кілька 
місяців раптом виникають пре-
тензії, що якесь майно при ре-
формуванні не передане. Але 
ж реформування вже проведе-
но! І якщо новостворена редак-
ція вважає, що її права були по-
рушені, тоді треба скасовувати 
всі реєстраційні процедури — 
бо виходить, що вони відбули-
ся з порушенням? 
 Трапляються й колізії щодо 
майнових питань, пов’язані 
вже суто з недосконалістю са-
мого закону про роздержав-
лення друкованих ЗМІ. Ось 
візьмімо хоча б статтю 9, у 
якій ідеться: «У процесі ре-
формування майно (крім при-
міщень і земельних ділянок), 
що на момент набрання чин-
ності цим законом перебува-
ло на балансі редакції (майно, 
надане редакції засновника-
ми (співзасновниками) друко-
ваного засобу масової інформа-
ції та редакції у користування, 
та майно, придбане трудовим 
колективом редакції, пере-
дається у власність зазначено-
му суб’єкту господарювання 
безоплатно, за умови забезпе-
чення функціонування друко-
ваного засобу масової інфор-
мації, збереження його назви, 
цільового призначення, мови 
видання і тематичної спрямо-
ваності». Написано — «крім 
приміщень та земельних діля-
нок». Що таке приміщення — 
в чинному законодавстві чітко 
визначено, але буває, що на ба-
лансі редакції перебуває ціла 
невелика будівля, а це вже ін-
ший термін, теж визначений 
у законодавстві. Тож якщо 

підійти формально, то мож-
на припустити, що будівель 
це положення закону не сто-
сується. А щоб подібних двоз-
начностей не виникало, хіба 
не можна було сформулювати 
по-іншому — «крім нерухомо-
го майна»? Або ось візьмімо 
розподіл часток засновників 
новоствореного підприємства, 
до складу яких входить май-
но, отримане від комунальних 

підприємств. Незрозуміло — 
це все ж власність чи не влас-
ність цих людей? Їм же нале-
жить частка, це корпоративні 
права, але отримати цю частку 
при виході зі складу учасників 
у власність вони не можуть. 
Зрозуміло, що так було зроб-
лено для того, аби це майно не 
було миттєво розтягнуте після 
реформування. Але це не від-
повідає положенням Цивіль-
ного кодексу та Закону Ук-
раїни «Про господарські това-
риства», які регулюють права 
власності учасників товарист-
ва на оці корпоративні права, 
на ці частки. І знову ж таки 
запитання: якщо новостворе-
не підприємство буде ліквідо-
ване, то хто отримає це майно? 
Ніде не зазначено, що в такому 
випадку його повертають тери-
торіальній громаді або зарахо-
вують у дохід бюджету. Вихо-
дячи з логіки закону, не може 
воно бути і розподіленим. То 
куди ж воно піде? І таких за-
питань виникає досить бага-
то.
 ■ Чи могли б ви назвати кіль-
ка найскладніших ситуацій в 
редакціях, якими доводилось 
займатися?
 — Дуже складна ситуація 
з газетою «Каховська зоря» на 
Херсонщині, де між трудовим 
колективом редакції і заснов-
ником — районною радою — 
вже довгий час триває жорстке 
протистояння. Там робиться 
все, аби знищити газету. Знаю, 
що вже навіть зареєстровано на 
фізичну особу видання з такою 
ж назвою. Судові справи по га-
зеті продовжуються. Мене дуже 
здивувала позиція судді стосов-
но того, що голова ради може 
діяти не тільки в межах, виз-
начених Законом про місцеве 
самоврядування, а й самостій-
но приймати рішення з будь-
яких питань, підмінюючи со-
бою раду. Але ж голова ради 
— це лише один депутат із ба-
гатьох. І якщо рада не прийма-
ла рішення звернутися до суду, 
або не делегувала голові таке 
право, то очільник не мав пра-
ва робити це від імені ради. Такі 
позови, підписані головою, але 
без відповідного попереднього 
рішення ради, вважаю, взагалі 
не повинні прийматися судами 
до розгляду.
 Ще один дуже складний ви-
падок мав місце в Розівці За-
порізької області. Редакція га-
зети «Роз-інформ» витримала 
серйозний тиск із боку заснов-
ника: були неодноразові спроби 
звільнити головного редактора, 
замінити його на іншого, пере-
кривалося фінансування, щоб 
завадити випуску газети, про-
водили численні перевірки її 
діяльності. Цілий рік це трива-
ло, кілька судів відбулося, але 
врешті, я вважаю, все закінчи-
лося перемогою колективу. ■

РЕФОРМИ

Коли закон — не указ
Як місцеві органи влади перешкоджають роздержавленню ЗМІ

■Світлана МИЧКО

Як відомо, 1 січня 2016-го на-
брав чинності довгоочікуваний 
Закон України «Про реформу-
вання державних і комуналь-
них друкованих засобів масо-
вої інформації», тим самим 
запустивши одну з ключових 
медіа-реформ. Зустрічали його 
бурхливими оплесками, однак 
вони дуже швидко стихли. За-
раз триває вже третій, згідно з 
встановленими згаданим зако-
ном термінами — останній рік 
роздержавлення українських 
газет. Однак реформуватися, 
за даними Української асоціації 
медіа-бізнесу, встигли заледве 
22 відсотки видань.
А проблем залишається багато. 
Сьогодні розмовляємо про них 
із медіа-юристом мережі Інсти-
туту розвитку регіональної пре-
си Ігорем Федоренком.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Першого березня Верховна Рада відхилила проект змін до Закону України «Про 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» 
щодо вдосконалення механізму реформування друкованих засобів масової інфор-
мації, внесений членами Комітету з питань свободи слова та рекомендований Ко-
мітетом до ухвалення за основу. Законопроект розглядали за скороченою процеду-
рою. Представляючи його, голова Комітету з питань свободи слова та інформацій-
ної політики Вікторія Сюмар наголосила на тому, що він усуває лазівки, за допомо-
гою яких місцеві органи влади перешкоджають роздержавленню ЗМІ. Однак за те, 
щоб ухвалити цей законопроект за основу, проголосували всього 199 народних де-
путатів, за повернення на підготовку до повторного першого читання в профільний 
комітет — 201, за повернення на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи 
— 202. У результаті, Голова ВР Андрій Парубій був змушений оголосити, що законо-
проект відхилено.

■

Ігор Федоренко — з думкою про пресу.❙

Були неодноразові спроби звільнити головного 
редактора, замінити його на іншого, перекривалося 
фінансування, щоб завадити випуску газети, 
проводили численні перевірки її діяльності. 
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Політика в повітрі 
 Питання номер один: що змі-
нилося упродовж одного року, 
коли «Райяни» гучно хряснули 
дверима і відмовилися виконува-
ти вже анонсовані рейси до Украї-
ни, на які вже було продано квит-
ки? Чому зараз ірландцям уже ні-
чого не заважає?
 Версія номер один: це була ти-
пова стратегія напружених пере-
мовин (а «Райянейр» завжди по-
зиціонував себе як жорсткого пе-
ремовника) за кращі умови для 
компанії за аеропортові збори. Го-
ловним  чином у головному аеро-
порту України — «Борисполі», 
у якому базується національний 
перевізник, компанія «Міжна-
родні авіалінії України», що ви-
користовує летовище як хаб для 
своїх маршрутів. «Райянейр» 
хотів літати сюди практично без-
коштовно: вимагав знижок, яких 
не має у «Борисполі» ніхто. 
 Не отримавши бажаного піс-
ля кількох раундів ультиматумів, 
«Райянейр» гучно хряснув двери-
ма, скасував свої рейси, повернув 
гроші за продані квитки — і зви-
нуватив в усьому керівництво де-
ржавного летовища «Бориспіль». 
Тобто українську владу. Яка сама 
ж потрапила у власну пастку: спо-
чатку топ-чиновники створили 
міф про компанію, яка хоче прий-
ти до України мало не з гуманітар-
ною місією, щоби дешево перево-
зити українців, а потім вони ж 
були змушені пояснювати, чому 
ця компанія нам не потрібна. 
 Таким чином звичайний еле-
мент розвитку транспортної сис-
теми набув політичних ознак. 
Найбільші дивіденди із ситуації 
видобув для себе міністр інфра-
структури Володимир Омелян, 
який гучно і прямо звинуватив 
«Бориспіль» та, щоправда, вже 
не прямо, власника «МАУ» Іго-
ря Коломойського у змові, спря-
мованій проти українського па-
сажира. Себе ж Омелян оголосив 
найбільшим захисником «Райя-
нейру» в Україні, що, за заду-
мом, могло принести йому навіть 
і політичний рейтинг. 
 Про те, що політика в дешевих 
авіаперевезеннях в Україні при-
сутня, могла свідчити і присут-
ність Президента України Пет-
ра Порошенка на прес-конферен-
ції з нагоди анонсування рейсів 
«Райянейру». «В Україну прихо-
дить найбільша міжнародна авіа-
компанія, яка минулого року пе-
ревезла більше 140 мільйонів па-
сажирів, — сказав глава держави. 
— Це не просто можливості пере-
везення за конкурентними тари-
фами, це — знак якості, якості ін-
вестиційного клімату, умов для 
конкуренції». Порошенко гово-
рив більше про себе, ніж про авіа-
ринок. 

 За словами Президента, після 
підписання безвізового режиму з 
ЄС необхідно було створити умови 
для дешевих подорожей. «Залізни-
ця працює і квитки доступні, авто-
бусне сполучення розширюється, 
але авіаквитки також мають бути 
доступними для більшості україн-
ців», — сказав Порошенко.

«Бориспіль» вистояв і переміг?    
 Які саме аеропортові збори ви-
торгували для себе ірландці, ска-
зати не можуть навіть авіаційні 
експерти. «У цьому конкретному 
випадку, швидше за все, йдеть-
ся про те, що «Райянейр» пішов 
на компроміс, ніж аеропорти на-
дали якісь унікальні умови», — 
вважає експерт Богдан Долин-
цев. Сам СЕО компанії «Райя-
нейр» О’Лірі порівняв переговори 
з футбольною грою, «в якій ірлан-
дці програли». «Переговори про-
ходили, як футбольна гра. У фут-
болі, як і в авіації, ірландці зно-
ву програли, українці знову виг-
рали. Нам сподобався цей матч», 
— пожартував О’Лірі. 
 Істини в цьому жарті — якщо 
відкинути конспірологічні тео-
рії про обіцянки нібито виділити 
ірландцям землю для забудови в 
Києві тощо — схоже, було біль-
ше. Утім експерти не виключа-
ють, що поступки з українського 
боку «Райянейру» таки були. 
 А головною причиною ми-
нулорічного демаршу ірланд-
ців було бажання піти ва-банк у 
перемовинах, а також ціла низ-
ка внутрішніх проблем. З одного 
боку, керівництво «Райянейру» 
не могло домовитися зi своїми пі-
лотами, що потім вилилося у дві 
масовані хвилі скасування рей-
сів по цілій Європі, які зачепили 
тисячі пасажирів. З іншого боку, 
«Райянейр» хотів уклинитися у 
«поділ Іспанії»: через переорієн-
тацію європейського туристич-
ного потоку з Єгипту та частково 
Туреччини на Іспанію та Італію, 
виникла додаткова потреба в 6 
мільйонах пасажирських місць 
у рейсах із Західної Європи до Іс-
панії. Квитки на іспанський на-
прямок продавалися за високи-
ми цінами, і авіакомпанії навви-
передки намагалися заробити на 
кон’юнктурі ринку.
 Також «Райянейр» спробував 
отримати зиск на банкрутствах 
деяких європейських компаній, 
головним чином «Ейр Берлін», 
(друга за величиною німецька 
авіакомпанія), а також проблема-
ми в «Альіталії». Ірландці нама-
галися зайти на ці рейси, а також 
хоча б частково покрити дефіцит 
льотного складу. А тому минуло-
го року, коли ірландці оголошу-
вали про скасування польотів до 
Києва і Львова, їм і справді було 
не до України. 

 Правильніше сказати, нашу 
країну «поставили на паузу», на-
магаючись більше виторгувати у 
комерційному плані, а також до-
чекатися зручнішого моменту ви-
ходу на український ринок. Хоча 
при цьому наш ринок був для них 
доволі цікавим. 

Дискаунтер на периферії       
 Принаймні так можна оціню-
вати заяви про готовність «Райя-
нейру» літати не тільки до Києва 
і Львова. Серед інших повітряних 
гаваней, куди теоретично можуть 
приземлятися лайнери із синьо-
жовтою лівреєю — Одеса, Харків, 
Херсон і Дніпро. Також О’Лірі 
сказав про можливість виконан-
ня «Райянейром» внутрішніх 
рейсів у нашій державі. Як це ро-
бить компанія, скажімо, в Італії 
чи сусідній Польщі. 
 Остання заява може бути до-
волі цікавою, оскільки — в разі, 
якщо «райяни» підуть на цей ко-
мерційний ризик — може суттєво 
змінити авіаційний ринок в Ук-
раїні. Втім iмовірність реалізації 
цієї стратегії є більше, ніж сум-
нівна: у нашій державі порівняно 
невеликі відстані, добре розвину-
тий наземний транспорт, а рівень 
доходів громадян низький. 
 Свого часу, в 2008 році, внут-
рішньоукраїнські рейси намагав-
ся виконувати «Віззейр». Анонсу-
вавши спочатку в своїй програмі 
цілу низку вітчизняних летовищ, 
«візи» відкрили три внутрішні на-
прямки: з Києва до Одеси, Львова 
і Сімферополя, але потім відмови-
лися від їх виконання, зосередив-
шись на міжнародних польотах. 
 Після них внутрішньоук-
раїнські маршрути обіцяли ту-
рецький лоукост «Атлас», який 
для цього навіть відкрив ук-
раїнську «дочку», та «Скай Ап», 
перший вітчизняний лоукост», 
як пафосно назвав міністр Оме-
лян намагання злегка ребренди-
ти одну з чартерних компаній. 
Утiм до виконання рейсів руки у 
них наразі не дійшли. А у «Райя-
нейра», за словами того ж О’Лірі, 
дійти можуть не скоро.
 Що ж стосується інших лето-
вищ, то зробити це буде непросто. 

Проблемним вважають аеропорт 
«Одеса», куди вкрай неохоче пус-
кають конкурентів і, головне, — 
летовище Дніпра, яке перебуває 
під контролем команди головно-
го бенефіціара компанії «МАУ». 
І пробитися туди дискаунтерам не 
вдавалося ще жодного разу. Щоб 
обійти Ігоря Коломойського, де-
які компанії літали до сусідньо-
го Запоріжжя. А міський голова 
Дніпра Борис Філатов має іншу 
ідею: спорудження нового тер-
міналу. Який буцімто дозволить 
убезпечитися від диктату керів-
ництва летовища.   

У небі над Києвом, або Битва 
низьких цін   
 Але чи не найбільша загадка 
«другого приходу» «Райянейра» 
— його маршрутна карта, яка має 
запрацювати вже в останній день 
жовтня 2018 року. Найдивніші — 
рейси з Києва. Скажімо, віддале-
ний аеропорт Стокгольма «Скавс-
та», до якого намагався літати 
«Віззейр», але потім скасував цей 
рейс через низьку заповнюваність 
літака. 
 Також це Краків, і на цій лінії 
«райяни» конкуруватимуть iз 
«МАУ», що, треба сподіватися, 
сприятиме зменшенню вартості 
квитків. Безсумнівно джек-по-
том для українського мандрів-
ника є Барселона, переліт до якої 
нині суттєво подорожчав. «Райя-
нейрівські» 30 євро в один бік, які 
у день старту продаж були, скажі-

мо, на лютий наступного року, є 
чудовою пропозицією. 
 Решта шість напрямків: Бра-
тислава, Варшава, Вільнюс, 
Вроцлав, Ґданськ, Лондон, Поз-
нань — повністю або майже пов-
ністю дублюють рейси запеклого 
конкурента «райянів» угорсько-
польської компанії «Віззейр». За-
звичай, відкриваючи нові лінії, 
компанія намагається закріпити 
за собою прибуткові маршрути, 
але не охоплені конкурентами. 
 Те, що «Райянейр» вчинив iз 
точністю до навпаки, свідчить, 
що ірландці мають плани на наш 
ринок. І готові до жорсткої битви 
з конкурентами. Саме в небі над 
Україною. 
 Для вітчизняного пасажи-
ра це, безумовно, великий плюс. 
Адже конкуренція буде відбува-
тися в ціновій площині. Бороти-
ся будуть не тільки «Райянейр» 
iз «Віззейром», а й «МАУ». Які, 
втім, завжди заявляють, що не 
мають нічого спільного з лоукос-
тами, але при цьому, коли на рин-
ку з’являється дешевший перевіз-
ник, завжди оголошують акційні 
ціни. Можна сподіватися на зрос-
тання кількості так званих ло-
укост-тарифів на рейсах «МАУ», 
хоча раніше компанія вже суттє-
во скоротила їх кількість. 
 Із львівського летовища 
«Райянейр» полетить до Варша-
ви. Щоправда, другого аеропор-
ту Варшави, «Модлін», але навіть 
такий напрямок може стати враз-
ливим для польського національ-
ного перевізника «Льот», який 
постійно збільшує частоту рейсів 
між цими містами. 
 У тому, що цінова битва може 
мати місце, переконує поведінка 
«Віззейру», який доволі показово 
відреагував на прес-конференцію 
«Райянейру», присвячену почат-
ку польотів. «Віззейр» анонсував 
30-вiдсоткову знижку на свої рей-
си. Хоча традиційна знижка «для 
членів клубу», яка буває не часто, 
рідко коли перевищує 20%... ■

ПОВІТРЯНІ КОРИДОРИ

Штурм на глісаді
Лоукост «Райянейр» з другої спроби 
заходить на український ринок, повністю 
дублюючи маршрути можливих конкурентів 
— «Візейру», «МАУ», «Льот»...

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Прошу не сміятися: цієї весни на український ринок, як і торік, 
знову заходить найбільший у світі авіаперевізник-дискаунтер ір-
ландський «Райянейр». Цього разу вже, здається, серйозно. Ого-
лошено про початок виконання рейсів із Києва і Львова, анонсова-
но про можливі польоти у ще чотири українські міста. Але інтрига 
від цього не меншає, а запитань стає навіть більше, ніж було торік. 
По-перше, чому ірландці за рік так радикально змінили свою точку 
зору? По-друге, як можна пояснити таку доволі дивну маршрутну 
карту і чи дочекаємося обвальних цін? І нарешті, що може стояти 
за напрочуд рожевими обіцянками перевізника?

А ТИМ ЧАСОМ...

 Лоукост: тепер і на Буковині 
 Чернівецький аеропорт веде перемовини про початок польотів із румунською 
малобюджетною компанією «Блю Ейр». Летовище в головному місті Буковини вва-
жається одним із таких, що найстрімкіше розвиваються. Торік він обслужив понад 
48 тис. пасажирів. Це майже в чотири рази більше, ніж у 2013 році. 
 Найбільше пасажири літають із нього за внутрішніми рейсами, їхня кількість 
становить близько 40 тис. осіб. Аеропорт призначення — «Бориспіль», а перевіз-
ник — Міжнародні авіалінії України. Пасажиропотік за кордон доволі малий і стано-
вить лише неповних 8 тис. пасажирів. Але із можливим приходом «Блю Ейр» ситуа-
ція може докорінно змінитися. 
 Компанія «Блю Ейр» українському пасажиру відома тим, що її дочірня компанія 
«Блю Ейр Моравія» пообіцяла вже у нинішньому році запустити рейс зі Львова до 
столиці чеського регіону Моравія міста Брно. Втім кілька тижнів тому перевізник 
повідомив, що плани хоча й залишаються актуальними, але переносяться в часі: 
менеджмент компанії наразі не зумів домовитися з владою Чехії.

■

РЕКОРДИ

 17 годин у кріслі...
 Австралійська авіакомпанія «Квантас» днями першою в історії запустила прямий 
безпересадковий рейс із Зеленого континенту до Великобританії. Літак «Боїнг 787-9 
Дрімлайнер», який дозволяє вдвічі ефективніше економити пальне, ніж конкуренти, 
вилетів з австралійського міста Перт і за 17 годин приземлився в лондонському аеро-
порту «Хітроу». Ціна авіаквитка становила 1300 американських доларів. 
 В історичний рейс вирушили 200 пасажирів (усього «Дрімлайнер» дозволяє 
взяти на борт 236 пасажирів) та 16 членів екіпажу. Велика кількість льотного складу 
на борту пояснюється тим, що пілоти вестимуть повітряне судно по черзі: одна ко-
манда перебуватиме за штурвалом, а інша має відпочивати. 
 Пасажири, приземлившись після сімнадцятигодинного перельоту, втім, розпові-
дали, що аніскільки не втомилися і почуваються «свіжими, мов маргаритки». Ціка-
ва деталь: за повідомленням компанії «Квантас», перший її рейс із Сіднея до Лон-
дона було здійснено в 1947 році, переліт тривав... майже чотири доби. Із проміжни-
ми посадками у Дарвіні (Австралія), Сiнгапурі, Калькутті (Індія), Карачі (Пакистан), 
Каїрі (Єгипет), Тріполі (Лівія), Рим (Італія).

■
Ірландський «Райянейр» 
агресивно заходить на 
український ринок, натякаючи
конкурентам на жорсткий
 ціновий пресинг.
Фото з сайта meta.ua.
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 Диплом, виданий Харківським де-
ржавним технічним університетом радіо-
електроніки ХА №10345686, ДСК ВР 
№003690 на ім’я Сторожева Романа Іва-
новича, вважати недійсним.

Стратегія від депутатів
 21 березня у Верховній Раді України 
зареєстрували законопроект «Про основ-
ні засади державної аграрної політики та 
державної політики сільського розвитку». 
Він пропонує план комплексного рефор-
мування агропромислового комплексу Ук-
раїни та наближення до стандартів Євро-
союзу. Ініціаторами проекту виступили 29 
народних депутатів. Підготовка та реєст-
рація цього законопроекту стала підсум-
ком співпраці Комітету з питань аграрної 
політики та земельних відносин Верхов-
ної Ради України, Міністерства аграрної 
політики та продовольства, громадсь-
ких професійних об’єднань і європейсь-
ких партнерів. Від прийняття законопро-
екту залежить фундамент подальших сис-
темних реформ в аграрному секторі еко-
номіки. Стратегія визначає 10 пріоритетів 
державної аграрної політики відповідно 
до євроінтеграційних зобов’язань. Серед 
них — продовольча безпека, малі вироб-
ники, агроінновації, захист довкілля, лі-
сове господарство, зайнятість населення, 
конкурентоспроможність, земельні питан-
ня, туристична привабливість, підвищення 
якості життя.

Підживлення озимини
 У 21 області України продовжуєть-
ся підживлення озимих культур на зерно. 
Роботи проведено на площі 2,1 мільйона 
гектарів. Це майже третина від прогнозу. 
Зокрема, підживлено озимої пшениці — 
1,76 мільйона гектарів, озимого жита — 
15,8 тисячі гектарів, озимого ячменю — 
342,7 тисячі гектарів, озимого ріпаку — 
376,7 тисячі гектарів. Обстеження посівів 
озимих зернових культур під урожай 2018 
року показує, що з посіяних 7,3 мільйо-
на гектарів сходи отримано на 99,7 відсо-
тка площ. З них у доброму та задовіль-
ному стані перебуває майже 6,3 мільйона 
гектарів. Сходи озимого ріпаку з посіяно-
го мільйона гектарів отримані на 98,6 від-
сотка площ, з яких у доброму та задовіль-
ному стані 890 тисяч гектарів (89 відсо-
тків). Подальший стан посівів залежати-
ме від сприятливості погодних умов.

Інвестиції в себе
 За підсумками 2017 року, в сільсь-
кому, лісовому та рибному господарствах 
освоєно 57,8 мільярда гривень капіталь-
них інвестицій. Це на 30,7 відсотка біль-
ше, ніж попереднього року. Загалом час-
тка капінвестицій у сільське господарство 
склала 14 відсотків від їх загального об-
сягу. Основним джерелом такого фінансу-
вання залишаються власні кошти підпри-
ємств та організацій, за рахунок яких ос-
воєно в межах 70 відсотків загальної суми. 
За цей період капітальні інвестиції у ви-
робництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів сягнули 17,9 мільярда 
гривень, що на 7,4 відсотка більше, ніж у 
2016 році. Загальна частка капінвестицій 
у харчову переробку склала 13,1 відсотка 
від загального обсягу таких інвестицій у 
промисловість.

Тестдрайв на агрофорумі
 З 6 по 9 червня в рамках ювілейної 
XXX Міжнародної агропромислової вистав-
ки «АГРО-2018» відбудеться тематичний 
фестиваль AgroAutoShow. На ньому впер-
ше передбачено демонстрацію провідних 
автомобільних брендів (легкові та комер-
ційні авто) та зону проведення тест-драй-
вів — AgroAutoFest. AgroAutoShow-2018 
планується як автомобільне свято у стилі 
кантрі, з шоу-програмою для всієї роди-
ни. У програмі фестивалю: тест-драйви 
на території ВДНГ по запланованому мар-
шруту, тест-драйви на спеціально підго-
товленій офф-роад трасі, тематичні ков-
бойські атракціони, конкурси, катання на 
конях, поросячі перегони, шоу-програма 
від танцювальних колективів та українсь-
ких богатирів. Місце проведення — Київ, 
проспект Академіка Глушкова, 1. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ОГОЛОШЕННЯ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Батькові п’ятьох дітей Миколі Сах-
нюку в селі Забороль Луцького району 
відновлювальні джерела енергії довело-
ся встановити через безнадію в очікуван-
ні централізованої електрифікації. Коли 
він у 2006 році купував земельну ділянку 
під будівництво, її господарі запевняли, 
що незабаром тут буде і лінія електропере-

дач. Але й дев’ять років потому, коли на-
решті звели дім, електромережу сюди не 
проклали. Господар спочатку купив віт-
ряк за 2 тисячі доларів, а потім і чотири 
сонячні панелі по 220 доларів кожна. У 
хмарні дні родина Сахнюків використо-
вує сонячну електроенергію, накопичену 
у чотирьох акумуляторах. Акумуляторів 
таких, за словами волинянина, вистачає 
максимум на два роки, — щоразу по сто 

доларів треба відірвати від сімейного бю-
джету, Автономне електропостачання за-
бирає з сімейного бюджету чимало кош-
тів. Щоб вирішити проблему централізо-
вано, власники місцевих земельних діля-
нок створили кооператив та за свій кошт 
виготовили проектно-кошторисну доку-
ментацію електрифікації вулиці. У «Во-
линьобленерго» нарахували до сплати 2 
мільйони 814 тисяч гривень, щоб поста-
вити спільний трансформатор і провести 
лінію електропередач. Сума непідйомна 
для тих, хто живе чи тільки побудувався 
на кількох десятках земельних ділянок 
поза старим селом. Місцева влада допома-
гати теж не налаштована, бо це — трети-
на річного бюджету всієї громади, до якої 
входить кільканадцять сіл.
 Екопоселенці мимоволі поки що не 
знають, як довго доведеться очікувати 
централізованого енергопостачання. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Виробників агропродук-
ції, трейдерів, експертів, 
операторів ринку та всіх, хто 
цікавиться АПК, запрошу-
ють зареєструватися та взяти 
участь в ярмарково-вистав-
кових заходах у галузі сіль-
ського господарства та хар-
чової промисловості, які про-
ходитимуть протягом року в 
Україні. Цьогоріч заплано-
вано провести близько 70 ук-
раїнських та міжнародних 
ярмарків і виставок. Основні 
напрями — садівництво (квіт-
ковий бізнес, саджанці, ланд-
шафтний дизайн, презентація 
нових сортів), тваринництво 
(товари та послуги з розве-
дення та утримання тварин, 
презентація порід), спеціалі-
зована техніка та обладнан-
ня (презентація та польова 
демонстрація), харчова про-
мисловість (кондитерська, 
хлібопекарська, дитяче хар-

чування), нові технології. 
Також відбудуться гастроно-
мічні фестивалі: 6-й Міжна-
родний фестиваль-чемпіонат 
бограчу, Міжнародний гаст-
рономічний фестиваль «Огинь 
і м’ясо», 9-й Міжнародний де-
густаційний конкурс напоїв 
«BEST DRINK-2018», Між-
народний фестиваль чесько-
го пива, Міжнародний фес-
тиваль «Ріплянки», Між-
народний фестиваль «День 
дерунів», IV Відкритий фес-

тиваль-ярмарок меду і вина 
«Срібні джерела».
 Найбільш очікуваними тра-
диційними аграрними вистав-
ками є Ювілейна XXX Міжна-
родна агропромислова вистав-
ка  «АГРО — 2018», яка пройде 
6-9 червня в Києві, та Міжна-
родна агропромислова вистав-
ка з польо вою демонстрацією 
техніки та технологій «Агро-
експо 2018», запланована на 
26-29 вересня у Кропивниць-
кому.

 Серед особливостей цьо-
горічних аграрних подій — 
велика кількість заходів, ор-
ганізованих для фермерів. У 
переліку — VII Міжнародна 
виставка та форум з розвит-
ку фермерства «AGROPORT 
West Lviv-2018», Міжнарод-
на агропромислова виставка 
в рамках Міжнародного фо-
руму з підтримки фермерс-
тва «АГРОПОРТ Південь Хер-
сон 2018», Фестиваль «Кра-
щий господар Львівщини», 
Міжнародна агропромисло-
ва виставка та форум із під-
тримки фермерства «АГРО-
ПОРТ Схід». Нагадаємо, що 
уряд визначив фермерство як 
найбільш оптимальну фор-
му розвитку сільського гос-
подарства та відповідно — як 
основний пріоритет держав-
ної підтримки.
 З календарем ярмарково-
виставкових заходів можна оз-
найомитися на сайті Мінагро-
політики. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 У квітні в Україні набирають чин-
ності нові правила забою тварин, які 
вплинуть на можливість реалізації го-
тової продукції. Вимогу про посилення 
правил забою передбачає Закон «Про 
основні принципи та вимоги до безпеч-
ності та якості харчових продуктів». 
Зокрема, з 4 квітня 2018 року змен-
шується кількість забитих тварин не на 
бойні, а подвірно, до трьох голів свій-
ських парнокопитних або інших копит-
них тварин на тиждень. А от із 1 січня 
2025 року продукти, отримані в резуль-
таті забою не на бойні, що має експлу-
атаційний дозвіл, справді зможуть ви-
користовуватися тільки для власного 
споживання або реалізації на агропро-
мисловому ринку кінцевому спожива-
чу в межах 50 кілометрів від місця за-
бою або в області, де він здійснений.
 «Раніше на продаж можна було за-
бивати три голови в день, а тепер три 
голови в тиждень. Це 150 голів на рік. 
Якщо забиваєш більше, то йдеться вже 
про бізнес, який повинен працювати за 
правилами держави. Від жителів сіль-
ської місцевості сьогодні надходить ве-
лика кількість скарг на неконтрольо-
ваний забій худоби. Адже йдеться не 
просто про її вирощування й продаж 

м’яса, а й про те, куди після забою такі 
приватні особи дівають нутрощі заби-
тих тварин», — коментує логіку зако-
ну голова Держпродспоживслужби Во-
лодимир Лапа.
 За інформацією Держпродспо-
живслужби, сьогодні в Україні функ-
ціонує майже 400 офіційних боєнь. Гео-
графія розташування різна. У деяких 
випадках максимальний радіус пок-
риття — 20 кілометрів, що прийнятно 
для приватних господарів. У окремих 
випадках — 100 кілометрів. Зрозумі-
ло, що ніхто на таку відстань своє поро-
ся для забою не повезе. Але пропозиція 
залежить від попиту, і якщо худобу на 
бойню ніхто не возить, то дооснащувати 
та брати експлуатаційний дозвіл її гос-
подарям не вигідно.
 Повної заборони подвірного забою 
поки що немає. За словами Володими-
ра Лапи, поки що це тільки законо-

давча пропозиція: «З’явилося бага-
то публікацій, що забороняється про-
даж домашнього м’яса. Це неправда. 
Можна привезти на бойню, забити, а 
потім реалізувати на ринку. Заборони 
на реалізацію немає. Просто забій по-
винен проводитися відповідно до ви-
мог, які існують у всіх цивілізованих 
країнах».
 За підрахунками Держпродспо-
живслужби, в середньому 70-80 відсот-
ків продукції, яка продається на рин-
ках, це перекупники, котрі їздять по се-
лах і збирають тварин. «Немає великої 
проблеми потім заїхати і забити на бій-
ні. Якщо забиваєш собі, родині — будь 
ласка, ніхто претензій не має. Але коли 
говоримо про елементи бізнесу, то все 
повинно бути легалізовано. Нецивілізо-
ваний забій — це ще й серйозна загроза 
для епізоотичної ситуації», — пояснив 
Володимир Лапа. ■

СВІТЛОНОСЦІ

Село неелектрифіковане
Багатодітна родина використовує лише енергію 
вітрогенератора і сонця

■

ВИСТАВКИ

Фермери всієї 
країни, знайомтеся!
Оприлюднено план сільськогосподарських 
ярмарків на нинішній рік

■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

М’ясний 
ажіотаж
Заборони на продаж 
«домашнього м’яса» 
немає, але очікується

■

За «домашнім» м’ясом тягнеться шлейф розкиданих околицями органічних 
рештків худоби, загрожуючи неконтрольованим зараженням прилеглих територій.
Фото з сайта aif.md.
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На суходолi
 Улiтку 1933 року випускник гiдротех-
нiчного факультету Ленiнградського iнс-
титуту iнженерiв водного транспорту ки-
янин Борис Цекало отримав призначення 
на плавбазу Чорноморського флоту. При-
був до Одеси i вiдразу вiдчув на собi зди-
вованi й захопленi погляди: давно, дуже 
давно тут не бачили спецiалiста з вищою 
гiдротехнiчною освiтою. Навiть началь-
ник плавбази, i той ходив у десятниках, а 
тут (треба ж таке) iнженер приїхав. Та ще 
й звiдки — з Ленiнграда! Не знали навiть, 
куди й приставити молодого фахiвця.
 Спочатку керував роботами зi споруд-
ження причалiв Одеського торговельного 
порту, потiм розширював гавань, шлют та 
акваторiю порту в Миколаєвi, згодом опи-
нився в Очаковi, де очолив будiвництво 
причалiв для торпедних катерiв. І в той 
час, коли робота була в розпалi, знайшла 
його повiстка з вiйськкомату. Вiн нiколи 
не боявся вiйськової служби, але через по-
ганий зiр його не брали, все вiдстрочува-
ли. Думав, що й цього разу буде так само, 
але очакiвський воєнком, немовби виба-
чаючись, сказав йому: «З п’ятисот при-
зовникiв лише п’ятеро мають вищу освi-
ту, у тому числi й ви. Ваша професiя — iн-
женер-гiдротехнiк iз морських споруд — 
справжня знахiдка для нас».
 На початку 1934 року вiйськовий мо-
ряк Борис Цекало прибув у Севастополь 
за спецiальним призначенням. Заступ-
ник командуючого Чорноморським фло-
том iз питань будiвництва iнженер-капi-
тан I рангу Косович уважно оглянув його, 
посадив навпроти себе. Потiм пiдвiвся, ви-
тяг iз сейфа якiсь папери i, крокуючи про-
сторим кабiнетом, сказав:
 — Рiк тому до влади в Нiмеччинi при-
йшли фашисти. Фашизм — це завжди 
вiйна, яка, зрозумiло, не омине й нас. Це 
спонукає нас приймати вiдповiднi захо-
ди. Вам, Борисе Пилиповичу, доручаєть-
ся робота виняткової секретностi — спору-
дити пiдземний командний пункт Чорно-
морського флоту. Впораєтесь?
 Борис чув про бункери, факультативно 
навiть їх вивчав, але вiдповiв не одразу:
 — Я хотiв би ознайомитися з проект-
ною документацiєю.
 — Даю вам одну добу, — вiдповiв Ко-
сович i присунув  до нього тi папери, якi 
щойно витяг iз сейфа.
 Наступного дня через ад’ютанта Ко-
совича Борис передав свою згоду. А ще 
через кiлька днiв Косович вручив наказ: 
Бориса Цекала призначено начальником 
будiвництва спецоб’єкта пiд кодовою на-
звою «холодильник». Оклад — 300 карбо-
ванцiв на мiсяць, харчування — в їдальнi 
комскладу, звiльнення на берег — цiлодо-
бове, житло — окрема кiмната на двох у 
будинку начскладу.
 За нечуваними пiльгами, якi надава-
ли йому — рядовому, по сутi, матросу, Бо-
рис зрозумiв особливу значимiсть об’єкта, 
який вiн мав спорудити. Зрозумiв i свою 
особисту роль, i почуття вiдповiдальностi 
вже не полишало його. Щоправда, непо-
коїло одне «вiдкриття», яке вiн устиг зро-
бити: як же вiдрiзняється реальне життя 
вiд книжкових iстин! Справдi, приступа-
ючи до земляних робiт, вiн мiг лише мрiя-
ти про екскаватори, бульдозери, скрепери, 
якi були на озброєннi будiвельникiв Нiмеч-
чини або Сполучених Штатiв. Тут же, в Се-
вастополi, механiзацiї нiякої, всюди пану-
ють вiдсталiсть i примiтивiзм. Проте це 
компенсував ентузiазм пiдпорядкованих 
йому людей у формi вiйськових морякiв.
 За три мiсяцi земельнi роботи було ви-
конано. Ще мiсяць знадобився для того, 
щоб звести цегельний нульовий цикл пiд 
усi види комунiкацiй, i можна було пере-
ходити до головного — бетонних робiт. Двi 
спецiально обладнанi «полуторки» завози-
ли бетон iз передмiстя Севастополя. Через 
спеку i поганi шляхи машини прибували iз 
запiзненням — бетон тверднув, ставав не-
придатним для використання. Цекало по-
рушує питання перед Косовичем про будiв-
ництво невеликого бетонного заводу без-
посередньо на територiї «холодильника», 
який уже було обнесено трьома рядами ко-
лючого дроту. Борис доводить, що бункер 
— це, передусiм, бетон, який треба уклас-
ти сотнями, може, й тисячами тонн, i бе-

тон потрiбен першокласний. Косович не 
проти, i як депутат Севастопольської мiсь-
кої ради досить швидко вирiшує це питан-
ня.
 За три тижнi завод дає перший бетон. 
Моряки-чорнофлотцi одноколiсними тач-
ками розвозять його в опалубочнi коло-
дязi. Повiльно, та все ж ростуть стiни зав-
ширшки два метри.
 Найскладнiше в бункерi — стеля. Бо-
рис планує зробити її такої ж товщини, як i 
стiни. Та спершу сiдає за вiйськовi довiдни-
ки. Дiзнається, що найпотужнiшi авiабом-
би з величезною вагою виробляє фашист-
ська Нiмеччина. Замислюється, чи здатна 
така бомба при прямому влученнi пробити 
двометрову залiзобетонну стелю. Звичай-
но, нi. Але ж фашистська преса хвалькува-
то твердить про вдосконалення всiх видiв 
вiйськової технiки та озброєнь. Що, коли 
нiмецький мiлiтаризм винайде авiабом-
бу зi значно бiльшою руйнiвною силою? 
Це означає, що ти, iнженер Борис Цекало, 
повинен передбачити цю обставину. І Бо-
рис приймає рiшення: двометровi бетоннi 
стiни укрити триметровою залiзобетонною 
стелею.
 У жовтнi, коли пiдйомнi крани уклали 
останнi багатотоннi елементи стелi, бiля 
об’єкта зупинився легковий автомобiль. 
Вартовi шанобливо розступилися, пропус-
каючи двох людей. Косовича Борис упiзнав 
одразу, а от другого... Стривай, так це ж 
командуючий Чорноморським флотом ад-
мiрал Кожанов!
 — Товаришу адмiрал! — витягнувся Бо-
рис. — Будiвництво спецоб’єкта вiдповiд-
но iз затвердженим графiком...
 — Не треба, — обiрвав Кожанов, — по-
казуйте.
 Борис вiв командуючого пiдземним 
тунелем, Косович iшов за ними. І раптом 
вони опинилися в просторому примiщен-
нi, де повним ходом iшли опоряджувальнi 
роботи.
 — Так це ж справжнiй палац, — захоп-
лено вимовив командуючий флотом, — як 
вважаєте, витримає стеля бомбову атаку?
 — Не маю нiякого сумнiву, — вiдповiв 
Борис i пояснив, — вона витримає навiть i 
пiвтоннi бомби, а такi нiде у свiтi не вироб-
ляють.
 Про пiдземний командний пункт Чор-
номорського флоту знали лiченi особи з 
числа найвищого командування. І тому по 
закiнченнi всiх робiт не перерiзали червону 
стрiчку, не грали духовi оркестри, не над-
силали урочистi рапорти. Лише найспосте-
режливiшi люди звернули увагу на те, що 
на однiй iз дiлянок Балаклавського шосе 
з’явився чепурний вишневий садок, яко-
го рiк тому тут не було.
 Служба на флотi наближалася до кiн-
ця. Борис складав плани цивiльного жит-
тя, дедалi частiше в його уявi поставав рiд-
ний Київ, батьки, кохана дiвчина, роман-
тичнi прогулянки на схилах Днiпра.
 І от настав 1938 рiк — рiк його демобiлi-

зацiї. Проте демобiлiзацiї так i не судилося 
здiйснитися: ледь розпакував валiзи, ще не 
переодягнувся в цивiльне, як отримав ввiч-
ливе i водночас категоричне запрошення 
— з’явитися для бесiди в Київський особ-
ливий вiйськовий округ.
 — Із вами розмовлятиме начальник 
будiвельного управлiння округу генерал 
Хрульов, — попередив його начальник 
приймальної.
 Коли Борис увiйшов до кабiнету, Хру-
льов пiдвiвся й одразу розпочав iз головно-
го.
 — Як вiйськовий будiвельник я доб-
ре обiзнаний про вашi успiхи в будiвниц-
твi севастопольського «холодильника», — 
сказав Олександр Хрульов, — тож пропо-
ную вам виявити досвiд i знання в рiдному 
Києвi. Наш округ особливий — прикор-
донний, у разi вiйни ми першими прийме-
мо на себе удар. І от що я вам скажу: наша 
оборонна вiдсталiсть усюди дається взна-
ки, нам треба термiново покласти цьому 
край.
 — А чим саме ви пропонуєте зайнятися 
менi?

 — Будiвництвом i облаштуванням бо-
йових аеродромiв у їх повному комплексi.
 І от уже розбито наметовi мiстечка в 
Борисполi та Жулянах, солдати-будбатiв-
цi та вiльнонайманi шанобливо називають 
їх «господарство Цекала». Тепер Борисовi 
легше, вiн iде торованим шляхом: запускає 
пересувнi заводи з виробництва бетону, але 
до того бульдозери та скрепери вирiвняли 
поверхню майбутнiх аеродромiв, перетво-
ривши дикi степи, що потонули в заростях 
бур’янiв пiд Борисполем i Жулянами, на 
впорядкованi аеродроми.
 І тiльки вiйна завадила укласти тут ти-
сячi кубометрiв бетону, але невибагливi 
лiтаки тiєї пори чудово сiдали на ґрунтову 
поверхню.
 Сотнi, тисячi лiтакiв прийняв Борис 
Цекало в першi мiсяцi вiйни: сюди, до Киє-
ва, просто з передової звозили поранених, а 
iз залишених територiй — унiкальне устат-

кування, шедеври музеїв, дорогоцiнностi, 
архiвнi документи державної ваги.
 Восени 1941 року безпосереднiй на-
чальник Бориса Цекала Андрiй   Хрульов 
отримав високе та вiдповiдальне призначен-
ня: народний комiсар (мiнiстр) шляхiв спо-
лучення СРСР. Успiхи Бориса в евакуацiї 
промислового, економiчного та людського 
потенцiалу України та Києва не пройшли 
непомiченими: Андрiй Васильович запро-
сив його до себе i не запропонував, як до вiй-
ни, а наказав: як представниковi наркомату 
взяти дiєву участь в евакуацiї найважливi-
ших об’єктiв Ленiнграда, серед яких на пер-
шому мiсцi стояли Ермiтаж, Петергоф, 12 
музеїв свiтового значення.
 Маючи широкi повноваження, Борис 
швидко пiдготував аеропорт Пулково, 
проте... не вiдправив у тил жодного лiта-
ка: група нiмецьких армiй «Пiвнiч» вдало 
провела обхiдний маневр, узявши Ленiнг-
рад в облогу. Нiмецька зенiтна артилерiя 
i лiтаки-винищувачi контролювали кож-
ний клаптик ленiнградського неба. Стало 
зрозумiлим, що пiдняти лiтак iз вантажем 
у небо означало загубити його.

 Настали важкi часи блокади, яка три-
вала два тяжких довгих роки. Опинив-
шись у полонi блокади, шукаючи своє мiс-
це в екстремальнiй ситуацiї, Борис не знай-
шов нiчого iншого, як прийти в альма-ма-
тер — Ленiнградський iнститут iнженерiв 
водного транспорту, випускником якого 
вiн був. Але тепер у нього iнший статус — 
викладача. Як не дивно, iнститут працю-
вав, готуючи кадри офiцерiв-будiвельни-
кiв для армiї та флоту.
 Робота в iнститутi врятувала його вiд 
голодної смертi: замiсть грошей там дава-
ли пайку хлiба, ложку маргарину, шмат 
цукру... Як i всi блокадники, Борис на-
пружено вслухався в повiдомлення радiо, 
яке не приносило жодної втiшної звiстки: 
ворог стрiмко просувається на схiд, солда-
ти фюрера розглядають у бiноклi обриси 
Москви, блоковано Ленiнград, залишено 
Київ, вiдчайдушно обороняється Севасто-
поль. Але що це? Минають днi, тижнi, мi-
сяцi, а Севастополь тримається, розрекла-
мований фашистський «блiцкрiг» тут явно 
провалився! Радостi Бориса немає меж, як 
немає сумнiву в тому, що тут неабияка за-
слуга його бункера, який надiйно захистив 
тих, хто командував Чорноморським фло-
том, i тих, хто керував обороною Севасто-
поля. Та чи мiг подумати Борис, що там, у 
Севастополi, вiн знадобиться знову...
 У квiтнi 1944 року його запросили до 
мiського вiйськкомату i повiдомили: вам 
наказано прибути у ставку командуючого 
3-м Українським фронтом генерала Мали-
новського. Лiтаком вас доставлять до Но-
воросiйська, звiдти вiйськовим катером у 
район Севастополя. Вилiтати негайно.
 Прiзвище Малиновський на Бори-
са подiяло магiчно: генерал народився в 
Одесi, а щойно — 10 квiтня 1944 року — 3-
й Український фронт пiд його командуван-
ням звiльнив вiд ворога це оспiване мiсто. 
Як людина вiйськова, Цекало знав i те, що 
Малиновський мав смiливiсть заперечити 
самому Сталiну!
 Того дня, коли визволили Одесу, Родiон 
Якович Малиновський iз найвищими офi-
церами пiдняв «фронтовi» 100 грамiв за 
перемогу. І раптом влетiв сполотнiлий ра-
дист: «У апарата товариш Сталiн!»
 У притаманнiй йому манерi — не при-
вiтавшись i не поздоровивши Малиновсь-
кого з визволенням рiдного мiста, Сталiн 

ЗНАЙ НАШИХ!■

Захистили 
визволили

Перемога на пiвостровi у Другiй свiтовiй спиралася 
на силу духу, iнтелект i розум українцiв

Начальник Будiвельного управлiння 
Київського вiйськового округу 
полковник-iнженер Борис Цекало (1988 рiк).

❙
❙
❙

Вiйськовий будiвельник киянин Борис 
Цекало побудував пiдземний командний
пункт Чорноморського флоту, 
забезпечивши Севастополю почесне 
звання «мiсто-герой».

❙
❙
❙
❙
❙

Анатолiй СИГАЛОВ

Але що це? Минають днi, тижнi, мiсяцi, а Севастополь тримається, 
розрекламований фашистський «блiцкрiг» тут явно провалився!
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мовив тоном наказу: «Ви успiшно прове-
ли операцiю з визволення Одеси. Нам ба-
жано, аби ви, розвиваючи успiх, визволи-
ли й iншi мiста — Кривий Рiг, Миколаїв, 
Нiкополь, Мелiтополь...»
 — Товаришу Сталiн, — вiдказав Мали-
новський, — не можна планувати великi 
наступальнi операцiї, якщо в тилу перебу-
вають значнi ворожi угруповання.
 — Що ви маєте на увазi?
 — У Криму закрiпилася 17-та нiмецька 
армiя, а Севастополь утримують румунськi 
посiпаки нiмцiв, усього ж у повнiй бойовiй 
готовностi на кримському плацдармi задiя-
но п’ять нiмецьких i сiм румунських дивiзiй 
загальною чисельнiстю двiстi тисяч солдатiв, 
напоготовi всi види бойової технiки.
 — Ну що ж, — пiдсумував Сталiн, — 
скоординуйте свої дiї з 4-м Українським 
фронтом i разом починайте визволення 
Криму. Це наказ.
 Повiтрям, а потiм морем Борис дiстав-
ся мiсця, де на нього чекали. Коли Цека-
ло ввiйшов до кабiнету Малиновського, 
той вiдiрвався вiд карт, поглянув на Бори-
са червоними вiд безсоння очима й одразу 
перейшов до дiла:

 — Ви будували пiдземний командний 
пункт Чорноморського флоту?
 — Так точно, товаришу генерал.
 — Артобстрiли та бомбардування з 
повiтря знищили всi наземнi орiєнтири. 
Скажiть, ви змогли б знайти мiсце розта-
шування бункера?
 — Змiг би.
 Родiон Якович витримав коротку пау-
зу й сповiстив головне:
 — Штабами 3-го та 4-го Українсько-
го фронтiв розроблено план з очищення 
Криму вiд нiмецько-фашистських загар-
бникiв. Його схвалила Ставка Верховно-
го Головнокомандуючого й особисто това-
риш Сталiн. Для успiху операцiї нам конче 
потрiбен пiдземний командний пункт. Тож 
берiть людей, виходьте на розташування 
бункера, зробiть його придатним для робо-
ти й перепочинку.
 Усi спроби розшукати бункер, голов-
ним орiєнтиром якого було Балаклавське 
шосе, успiху не принесли: нiмцi й румуни 
обладнали тут потужнi укрiпрайони i все, 
що з’являлося на шосе, знищували мiно-
метним або гарматним вогнем. На щастя, 
бункер мав i допомiжний вхiд, про який 
знав тiльки Борис, — через Інкерманськi 
катакомби, якi не мали для ворога стра-
тегiчного значення. Із невеликого гро-
ту повiльно стiкав гiрський струмок, але 
саме по ньому повiв Борис пiдпорядкова-
ний йому загiн матросiв.
 І раптом усi зупинилися в просторому 
примiщеннi, щоправда, в суцiльнiй тем-
рявi. Але ж бункер зберiгся, Борис одразу 
впiзнав своє дiтище. Вiн доповiв генералу 
Малиновському, що планує тут провести 
ремонтi роботи, але подiї розвивалися так 
стрiмко, що не можна було чекати: облад-
навши бункер електрикою i зв’язком, сюди 
пiзно вночi переїхала ставка генерала Ма-
линовського разом iз представниками 4-го 
Українського фронту — операцiя з визво-
лення Севастополя та Криму розпочалася!
 Із «Севастопольського щоденника» Бо-
риса Цекала (заключна частина): 8 травня 
1944 року. Сьогоднi Севастополь повер-
нуто Батькiвщинi! Залишки ворожого уг-
руповання вiдiйшли на мис Херсонес, де 
знайшли або смерть, або полон, для багать-
ох суцiльною могилою стало Чорне море.
 Кримська катастрофа гiтлерiвцiв така: 
100 тисяч убитих i полонених, втрата всiєї 
бойової технiки, всiєї морської ескадри.
 12 травня 1944 року. Був присутнiй 
на допитi нiмецьких генералiв Йєнеке — 
розробника плану «Мiхаель», плану з ут-
римання Криму — та Штюльпнагеля — 

командуючого 17-ю «кримською» армiєю 
вермахта. Обидва нiяк не можуть збагну-
ти: чому нiмецьким армiям знадобилося 
аж 250 днiв, щоб на початку вiйни оволодi-
ти Севастополем, а наша армiя звiльнила 
Крим за 35 днiв, а Севастополь — за п’ять. 
Вони ж клялися фюреру, що Севастополь 
не вiддамо, бо нашi укрiплення тут надiй-
нi, як фатерланд.

На морi
 Для того, аби отримати перемогу й на 
морi, знадобився ще один син України — 
Анатолiй Александров. Попри класичне 
росiйське прiзвище, Анатолiй Петрович — 
етнiчний українець, народився в селi Тара-
ща Київської губернiї, в серединi тридця-
тих рокiв прийшов пересiчним викладачем 
фiзики в Київську єдину трудову школу 
№79. Навчаючи учнiв, учився й сам, всту-
пивши на фiзико-математичний факуль-
тет Київського унiверситету. Та дуже ско-
ро вiдiйшов вiд сухої теоретичної схоласти-
ки, зосередившись на практичнiй роботi.
 Україна в цей час жила електрифiка-
цiєю. Долаючи труднощi та незгоди, ук-
раїнцi спромоглися закласти поблизу За-
порiжжя найпотужнiшу в свiтi гiдростан-
цiю — Днiпрогес, i всi в Українi пильно сте-
жили за ходом будiвництва. «Пам’ятайте, 
весь український свiт дивиться на вас iз 
надiєю», — телеграфували днiпробудiвцям 
Павло Тичина i Максим Рильський, наголо-
шуючи, що на дешевий український струм 
чекають вугiльнi шахти Донбасу i залiзо-
руднi — Криворiжжя, та й сiльськi жителi 
мрiяли вирватися з полону темряви.
 Прагнучи долучитися до такої важли-
вої справи, як електрифiкацiя, Анатолiй 
Александров приходить до Київського рен-
тгенiвського iнституту, де ставить серiю 
блискучих дослiдiв iз дiелектричного про-
бою. Теоретичнi викладки, пiдтвердженi 
практичними досягненнями, вразили ди-
ректора Ленiнградського фiзико-технiчно-
го iнституту академiка Іоффе — на той час 
найвидатнiшого фiзика країни, i вiн «кате-
горично» запросив молодого київського на-
уковця до свого iнституту.
 А далi — вакуум, тиша. Анатолiй Пет-
рович жив, працював, вiдпочивав, спере-
чався з колегами, i водночас... його не було 
— вiн був наглухо засекречений. І тiльки 
вiйна змусила офiцiйну владу раптом зга-
дати про нього. Це сталося тодi, коли нашi 
вiйськовi кораблi почали масово пiдрива-
тися на нiмецьких магнiтних мiнах. А пе-
редiсторiя така:
 1 березня 1944 року в цiлковитiй тем-
рявi, без жодного вогника на борту з Ново-
росiйської бухти вийшла армада кораблiв 
Чорноморського флоту, взявши курс на Се-
вастополь. Проте дуже скоро змушена була 
повернути назад: крейсер «Червона Украї-
на» пiдiрвався на пiдводнiй мiнi, однiй iз 
тих, якими нiмцi нашпигували фарватер.
 Наступної ночi вже з Анапи так само 
крадькома вийшла ескадра Азовської вiй-
ськової флотилiї курсом на Севастополь 
i так само повернулася назад — на мiнi 
пiдiрвався есмiнець «Стрємiтєльний». Далi 
з’ясувалося, що навiть верткi торпеднi ка-
тери не можуть прошмигнути крiзь неба-
ченi для ока мiннi поля. Дiйшло до того, 
що у справу втрутився Сталiн. Вiн викли-
кав до себе головнокомандуючого Вiйсько-
во-Морським флотом СРСР адмiрала Куз-
нєцова i звернувся до нього тоном, який не 
вiщував нiчого хорошого:
 — Чи довго ще нашi кораблi пiдривати-
муться на нiмецьких мiнах?
 Знаючи крутий норов «батька народiв», 
адмiрал, проте, вiдповiдi не мав. Залишив-
шись на самотi, замислився: мiни закла-
денi на глибинi, тож моряки-водолази у 
стандартних скафандрах нiчого вдiяти не 
зможуть, до того ж мiн багато, i як їх шука-
ти... І Микола Герасимович вирiшив звер-
нутися до науки. Вiн тут же зателефонував 
директору Ленiнградського фiзико-тех-
нiчного iнституту академiку Іоффе, корот-
ко виклав суть справи. Абрам Федорович 
вiдповiв, що ця проблематика не вiдповi-
дає профiлю очолюваного ним iнституту. 
Але раптом додав: у його iнститутi плiдно 
працює представник української фiзич-
ної школи Анатолiй Александров. До вiй-
ни, ще працюючи в Києвi, вiн нагромадив 
непоганий досвiд роботи з дiелектриками, 
тож спробуйте звернутися до нього.
 За лiченi години перед адмiралом ле-
жав «Особовий листок з облiку кадрiв», i 
адмiрал тут же розшукав головне: «по за-

кiнченнi унiверситету працював у Київсь-
кому рентгенiвському iнститутi, де поста-
вив серiю успiшних дослiдiв з електрично-
го пробою (розряду). Цi дослiди вийшли за 
лабораторнi стiни, знайшли застосування 
на турбiнах Днiпрогесу, знявши з них над-
лишкову статичну електрику».
 Адмiрал не надто розумiв, до чого тут 
турбiни Днiпрогесу, але ж київського на-
уковця порекомендував сам академiк Іоф-
фе, найвидатнiший фiзик країни.
 Анатолiй Петрович Александров пiзнi-
ше згадував: «У сутiнках бiля вiкон мого по-
мешкання зупинилася чекiстська «Емка», 
з якої вийшли люди в одностроях. У мене не 
було сумнiву: зараз мене заарештують. Од-
разу промайнула думка: «За що?»
 На щастя, то були вiйськовi моряки. 
Вони передали не наказ, а прохання коман-
дуючого Вiйськово-Морським флотом: сьо-
годнi негайно вилетiти до Краснодара, звiд-
ти — до Анапи та Новоросiйська.
 На моє запитання «Що трапилося?» на-
тякнули на замiнованi фарватери.
 — Стривайте, — вiдповiв я, — але ж 
без вимiрювальних приладiв i хоча б мiнi-
мального устаткування менi там нiчого ро-
бити.
 Його привезли на робоче мiсце, де вiн 
завантажив велику коричневу валiзу, за 
плечi закинув важкий рюкзак (валiзу та 
рюкзак, до речi, сьогоднi можна побачи-
ти в Севастопольському музеї Вiйськово-
Морського флоту).
 Вiйськовi моряки зустрiчали Анатолiя 
Петровича, немов месiю. Усi з цiкавiстю 
дивилися на нього, i мало хто вiрив, що цей 
молодий науковець виграє двобої зi смер-
тельними мiнами. Александров тим часом 
зажадав, аби на кожний корабель достави-
ли бухту оголеного дроту — мiдного, алю-
мiнiєвого, навiть колючого — все одно. Вiн 
наказав, аби цим дротом були обтягнутi 
корпуси всiх кораблiв, а обидва кiнцi пот-
рапили до його рук. Коли це було зробле-
но, Анатолiй Петрович до приладу власної 
конструкцiї з назвою мас-спектрометр по-
чав пiдключати кiнцi дротiв. Потiм круто-
нув якесь колiщатко, i по дротах, викиду-
ючи iскри, пробiг дiелектричний пробiй.
 Багато рокiв потому командуючий 
Азовською флотилiєю адмiрал Сергiй Гор-
шков у книзi спогадiв «Захищаючи Крим» 
так згадував тi часи: «Александров вихо-
див iз того, що всi нiмецькi мiни — магнiт-
нi. Коли вiн пропускав дiелектричнi розря-
ди повз броньованi корпуси кораблiв, то ко-
раблi також ставали дiелектриками i вже 
не притягували до себе магнiтнi мiни. Ана-
толiй Петрович наочно довiв: усе генiальне 
— просте».
 Просте... Але цю «просту» загадку так i 
не розгадали нiмецькi гросадмiрали Редер i 
Денiц, американцi ж та англiйцi, як союз-
ники, запровадили винахiд Александрова 
на своїх флотах.
 ...Пiзньої ночi в цiлковитiй темрявi, без 
жодного вогника на борту з Анапи та Ново-
росiйська взяли курс на Севастополь вiйсь-
ковi кораблi Чорноморського флоту. Ось i 
позначенi на лоцiях райони залягання маг-
нiтних мiн. Кораблi не знижують швид-
костi, i — о, диво! — жодна з мiн навiть не 
зрушує з мiсця...
 Слава українського науковця Анатолiя 
Александрова гримiла по всьому Чорно-
морському флоту, командуючий флотом 
адмiрал Октябрьский представив його на 
Золоту Зiрку Героя , а невдовзi викликав 
для розмови:
 — Мiжнародний Червоний Хрест звер-
нувся до мене, а також до маршалiв Мали-
новського i Толбухiна з проханням вияви-
ти гуманнiсть до поранених i тяжко пора-
нених нiмецьких i румунських солдатiв, 
захоплених у Криму, й вiдправити їх у ру-
мунський порт Констанца.
 Ми вирiшили пiти назустрiч Мiжна-
родному Червоному Хресту, видiлили ко-
рабель, який зараз якраз i завантажують 
пораненими полоненими. Але ж фарвате-
ри все ще не розмiнованi. Тож прошу вас, 
Анатолiю Петровичу, пiдготуйте цей кора-
бель, аби ворог не наразився на ним же за-
кладенi мiни.
 Коли корабель iз пораненими вiддав 
швартови i вирушив iз Севастопольської 
бухти, мiсцеве населення, зiбравшись на 
набережнiй, вигукувало в єдиному по-
ривi: «Загарбники! Забирайтеся геть iз 
Криму!»
 Боже, як актуально це звучить сьогод-
нi! ■

Президент Академiї наук СРСР Анатолiй Петрович Александров (праворуч) 
i президент Академiї наук України Борис Євгенович Патон вiдкривають урочистi збори 
з нагоди 1500-рiччя Києва (Київ, 1982 рiк).

❙
❙
❙

Севастополь,
Крим

Молодий науковець, уродженець Таращi,
що на Київщинi, Анатолiй Александров 
без проблем «розiбрався» 
з нiмецькими магнiтними мiнами.
Фото з архiву автора.

❙
❙
❙
❙
❙
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Діти не змогли вибратись 
із кінотеатру
 Унаслідок пожежі, яка розпочалася 
в неділю о 17-й годині за місцевим ча-
сом, дах ТЦ «Зимова вишня» в Кемеро-
во обвалився майже по всій площі зай-
мання, повідомило вчора МНС Росії. 
За останніми (вчорашніми) даними, 
під час пожежі загинули 64 людини, 
з яких дев’ятеро — діти. Про це пові-
домив глава Міністерства з надзвичай-
них ситуацій Росії Володимир Пучков. 
Ще 16 осіб вважають зниклими безвіс-
ти, серед них теж є діти. 12 осiб госпі-
талізували, а 36 надали допомогу ам-
булаторно. У місті оголосили збір крові 
для поранених. 
 За даними МНС, загоряння відбуло-
ся на четвертому поверсі торгового цен-
тру, де був кінотеатр і дитячі ігрові май-
данчики. Пожежа поширилася з батут-
ної кімнати, повідомляють «Вєсті.Ru». 
За попередніми даними, хтось із дітей 
підпалив поролон принесеною запаль-
ничкою. Про це повідомив заступник 
губернатора Кемеровської області Воло-
димир Чернов. Хоча наразі не виключа-
ють і версію, що пожежа могла виник-
нути в приміщеннях кінотеатру через 
замикання.
 Найбільше загинуло відвідувачів 
кінотеатру в ТРЦ, адже двері в кіно-
залу чомусь були зачинені, i люди (а 
більшість глядачів були дітьми!) прос-

то не змогли вибратися. Повідомляєть-
ся також, що в кінотеатр того злощас-
ного дня приїжджали організованими 
групами школярі з навколишніх сіл. 
ЗМІ вчора активно тиражували спи-
сок із 26 дітей, які могли на момент по-
жежі дивитися останнє у своєму жит-
ті кіно. Вік дітей — від двох до одинад-
цяти років. Батько двох дівчаток Олек-
сандр Ліллевял розповів журналістам, 
що залишив обох доньок у кінозалі ди-
витися мультик, а сам пішов на пер-
ший поверх ТЦ. Коли почув про поже-
жу й кинувся шукати дітей, добратися 
до кінозалу вже не міг. «Донька постій-
но дзвонила і дзвонила мені. Я тільки 
кричав їй у слухавку, щоб вона намага-
лася вибратися з залу, а сам нічого не 
міг вдіяти — попереду вже був вогонь», 
— цитує чоловіка УНІАН. 

Затримали чотирьох підозрюваних 
 Близько 200 осіб із будівлі встигли 
евакуювати. За свідченнями відвідува-
чів, пожежна сигналізація не спрацю-
вала, співробітники ТЦ самі сповіщали 
відвідувачів про пожежу. Як стверджу-
ють джерела російської редакції Радіо 
«Свобода», охоронці торгового центру 
— близько 10 осіб — були не готові до 
пожежі й паніки. Коли згасло світло, 
вони розгубилися і першими залиши-
ли ТЦ. У результаті люди, які не зна-
ли, де входи-виходи, металися по кори-

дорах, намагаючись урятуватися само-
стійно. Попередньо відомо, що це були 
співробітники приватного охоронного 
підприємства «Боєць».
 На третьому поверсі ТЦ розміщу-
вався контактний зоопарк, в якому 
утримували до 200 тварин. Серед ді-
тей він був дуже популярним. Як роз-
повів агенції ТАКС директор зоопарку 
Євген Відеман, тварин не встигли ева-
куювати. «Я думаю, що вони задих-
нулися і загинули, тому що я виходив 
останнім, людей на території зоопар-
ку не залишалося. Було сильне задим-
лення на третьому поверсі, люди ви-
ходили в паніці по бокових сходах. Я 
просто прикрив двері: когось рятува-
ти, витягувати тварин просто фізично 
не було жодної можливості», — роз-
повів він.
 Учора слідчі продовжувати опиту-
вання відвідувачів ТЦ. На місце події 
прибули глава МНС Росії Володимир 
Пучков та міністр охорони здоров’я 
Вероніка Скворцова. За фактом по-
жежі відкрили кримінальну справу. 
Триває розслідування. Слідчий комі-
тет Росії повідомив про затримання чо-
тирьох підозрюваних у справі пожежі. 

«У рамках кримінальної справи затри-
мано і допитано чотирьох осіб, у тому 
числі орендатора приміщення, в яко-
му, ймовірно, був епіцентр загорян-
ня. Також затримали керівника ком-
панії, яка обслуговувала цей торговий 
центр», iдеться в повідомленні. Також 
ЗМІ повідомляють, що затримали ди-
ректора торгово-розважального цент-
ру Надію Суддєнок. Уповноважений 
iз прав дитини в Росії Анна Кузнєцова 
назвала причиною трагедії недбалість. 
За її словами, пожежа в Кемерово має 
стати сигналом до перевірок у всіх тор-
гових центрах країни.
 Жертв трагедії поховають за ра-
хунок держави. Сім’ї жертв отрима-
ють по мільйону рублів, пообіцяв гу-
бернатор Кемеровської області Аман 
Тулєєв. «Якщо це двоє (загиблих), 
не дай Боже, то два мільйони рублів. 
Це рішення вже прийняте», — сказав 
він. 
 Міністерство закордонних справ 
України перевіряє інформацію, чи не 
було серед загиблих і постраждалих 
українців. Наразі російська сторона не 
повідомляла, що серед жертв пожежі є 
іноземні громадяни. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Для білоруських націо-
налістів 25 березня, День 
Волі, завжди був особливим 
святом. Саме в цей день сто 
років тому в окупованому 
німцями Мінську Рада Бі-
лоруської Народної Респуб-
ліки (колишній виконком 
Всебілоруського з’їзду) ух-
валила Третю статутну гра-
моту, згідно з якою БНР про-
голосили вільною і незалеж-
ною державою. Самостій-
на БНР проіснувала до січня 
1919 року, коли країну зай-
няли більшовики та встано-
вили радянську владу. Від-
значення Дня Волі відроди-
ли на початку 90-х, однак із 
приходом до влади Олексан-
дра Лукашенка та скасуван-
ня національних символів 
(біло-червоно-білого прапо-
ра та герба-«Погоні») під за-
бороною опинилося і це свя-
то.
 Тож до ювілею проголо-
шення БНР цьогоріч готува-
лися і білоруські патріоти, і 
силовики. Влада дозволила 
лише проведення мітингу та 
концерту біля Оперного те-

атру. Натомість опозиціоне-
ри вирішили провести ще й 
ходу від площі Якуба Кола-
са. «Я завжди буду пишати-
ся, що я був заявником пер-
шого святкування Дня Волі 
у 1996 році. З того року і за-
початкувалася ця традиція 
ходи в Мінську, столиці Біло-
русі. Цьогоріч ми будемо про-
водити День Гідності і Волі. І 
не так важливо, скільки лю-
дей прийде на акцію. Важ-
ливо, як вони себе почува-
тимуть — вільними людьми 
чи рабами», — заявив напе-
редодні один з організаторів 
ходи, керівник руху солідар-
ності «Разам» В’ячеслав Сів-
чик. 
 Утім влада вирішила дія-
ти на випередження, затри-
мавши напередодні акції й 
В’ячеслава Сівчика, й інших 
лідерів громадської думки. За 
ґратами опинилися колишні 
кандидати в президенти Бі-
лорусі Володимир Некляєв 
та Микола Статкевич, лідер 
Білоруського національного 
конгресу Євген Афнагель, ак-
тивісти Максим Вінярський 
та Леонід Кулаков. Поета і 
громадського діяча, колиш-

нього політв’язня Славомі-
ра Адамовича вивели з елек-
трички в Мар’їній Гірці, пе-
редмісті Мінська. Також по 
дорозі до Мінська була затри-
мана журналістка Ольга Чай-
чіц та інші активісти.
 Затримання продовжили-
ся і на площі Якуба Коласа, 
куди бійці ОМОНу підігнали 
кілька автозаків і почали па-
кувати всіх, хто був присут-
ній на площі. Затримані були 
навіть пенсіонери, які прос-
то прийшли подивитися, що 
відбувається, та деякі жур-
налісти. Загалом було затри-
мано 62 особи, в тому числі 
близько 10 їхніх спостеріга-
чів, а також журналістів опо-
зиційного телеканала «Бел-
сат» Катерину Андреєву, Сер-
гія Ковальова, Ігоря Ілляша, 
Любов Луньову. Спочатку за-
тримували «для встановлен-
ня особи» тих, хто мав при 
собі біло-червоно-білі прапо-
ри чи квіти такого кольору, а 
потім брали всіх, хто перебу-
вав на площі. Відомій режи-
серці Ользі Нікалайчик не 
дали навіть вийти з таксі — 
одразу повели до автозаку. 
 Більшість затриманих від-
пустили через кілька годин, 

на декого були оформлені 
протоколи про адміністратив-
ні правопорушення: участь у 
несанкціонованих масових 
заходах, непокора право-
охоронцям, перехід дороги в 
невстановленому місці тощо. 
Близько восьмої вечора від-
пустили й організаторів ак-
ції. «Нічого не пояснюючи, 
вивели на вулицю, де я не-
сподівано зустрів Леоніда 
Кулакова, Євгена Афнагеля, 
Макса Вінярського, Миколу 
Статкевича, Володимира Не-
кляєва. Їх випускали щох-
вилини. День Волі — на волі! 
Випустили незаконно, як і по-
садили. Буду доводити до ві-
дома громадськості про умо-
ви утримання в ЦІПу (Центр 
ізоляції правопорушників 
на вулиці Окрестіна, відоме 
в Мінську місце утримання 
опозиціонерів. — Авт.), тому 
що від цього масово стражда-
ють білоруси, бо камери пере-
повнені цілодобово і цілоріч-
но», — написав у «Фейсбуці» 
В’ячеслав Сівчик. На думку 
Євгена Афнагеля, причиною 
звільнення став міжнародний 
тиск, адже весь світ облетіли 
кадри затриманя літньої жін-
ки на площі Якуба Коласа. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Суд вирішить, чи залишати під 
вартою Пучдемона
 25 березня німецька поліція затримала піс-
ля перетину кордону між Данією і ФРН колиш-
нього каталонського лідера Карлоса Пучдемо-
на. За словами адвоката каталонського полі-
тика, Пучдемон мав намір повернутися після 
візиту до Фінляндії через територію Німеччи-
ни до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії. 
23 березня Верховний суд Іспанії поновив ор-
дер на арешт Пучдемона та кількох інших ката-
лонських політиків. Оскільки проти них поруше-
но кримінальну справу за обвинуваченням в ор-
ганізації заколоту, Пучдемону загрожує тюрем-
не ув’язнення до 30 років. Німецький суд має 
вирішити, чи залишати під вартою колишнього 
каталонського лідера. Затримання Пучдемона 
призвело до масштабних акцій протесту в Ката-
лонії. У неділю, 25 березня, в містах регіону на 
вулиці вийшло близько 50 тисяч демонстран-
тів. Між ними та поліцією відбулися сутички, 
внаслідок яких тілесні ушкодження отримали 
понад 90 осіб, серед яких також і поліцейські. 
15 осіб потрапили до шпиталів. 

Помер засновник «МММ» Сергій 
Мавроді
 Учора вранці в 67-й міській лікарні Моск-
ви помер колишній засновник найбільшої після 
розпаду СРСР фінансової піраміди Сергій Мав-
роді. 62-річного Мавроді напередодні привезла 
до лікарні «швидка допомога», коли йому ста-
ло зле на вулиці. Він скаржився на слабкість 
та біль у серці. Від дій акціонерного товарис-
тва «МММ» Мавроді офіційно потерпілими 
були визнані 10 тисяч 454 особи, хоча справж-
ня кількість обманутих цим шахраєм була знач-
но вищою. 2003 року його засудили в Росії за 
шахрайство в особливо великих розмірах. Піс-
ля звільнення з ув’язнення Мавроді приїздив в 
Україну з метою організації тут подібної фінан-
сової піраміди. Почав, але не встиг завершити 
справу. 

■

ТРАГЕДІЯ 

«Донька дзвонила 
і дзвонила мені...» 
Щонайменше 64 особи загинули в торговому 
центрі Кемерово

■

Причиною пожежі в «Зимовій вишні» називають недбалість. ❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Більше сотні представників білоруської діаспори та їхніх прихильників зібра-
лися в неділю в Києві на майдані Незалежності на акцію солідарності з біло-
руським народом «Година свободи». Після невеликого мітингу учасники акції 
поклали квіти до місця загибелі Героя Небесної сотні, білоруса Михася Жизнев-
ського. Далі святкування 100-річчя БНР у Києві перемістилося до скверу «Доб-
роволець» на Троєщині, де було піднято прапор на честь  білорусів-доброволь-
ців в АТО.

■

ДАТА

День Волі в неволі
У Мінську затримали активістів, які 
вирішили ходою відзначити День Волі

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

Учора після 12 годин зусиль удалося загасити пожежу в торговому центрі «Зимова 
вишня» в російському місті Кемерово. Але пожежники, щоб не допустити повтор-
ного займання, поливають водою тліючі конструкції та починають розбирати завали 
частин будівлі, які обрушилися.



Була червоною і жовтою 
 «Приміряти» вежі нові кольо-
ри буде непростим завданням, бо 
французькі ЗМІ повідомляють, 
що цього разу оновлення вигля-
ду вежі матиме радикальний ха-
рактер — виконавці перед новим 
пофарбуванням мають зішкря-
бати всі сліди фарби 19 поперед-
ніх пофарбувань вежі за весь час 
її існування. Адже в деяких міс-
цях пігментація попередніх на-
шарувань фарби відпадає шмат-
ками, а під іншими метал атакує 
іржа. 
 Реставрація об’єкта усклад-
нюється тим, що під час попе-
редніх пофарбувань вежі вико-
ристовувалися фарби з вмістом 
оливи, яка може становити за-
грозу здоров’ю обслуговуючо-
го персоналу вежі та туристам. 
Тепер завдання полягає в тому, 
щоб усунути всі залишки фарб 

із вмістом оливи. Для того, щоб 
ці залишки під час шліфування 
не падали біля підніжжя вежі, 
навколо всієї конструкції бу-
дуть встановлені вловлювачі, в 
які буде збиратися фарба з попе-
редніх нашарувань. 
 Для нового перефарбування 
вежі буде використано 60 тонн 
фарби. Тут важливий точний 
підрахунок, бо сама конструк-
ція важить 10 тисяч тонн і її не 
можна надмірно перевантажу-
вати. Будівництво вежі трива-
ло два роки, а її загальне онов-
лення буде на рік довшим. 
 Згідно з побажанням інжене-
ра Густава Ейфеля, його творін-
ня було пофарбоване в червоний 
колір, але під час наступних пе-
рефарбувань колір символу Па-
рижа змінювався на жовтий, 
бордовий чи світло-бронзовий. 
Тепер вежа має постати у класич-

ному темно бронзовому кольорі. 

Популярніша за піраміди 
і Колізей 
 324-метрова вежа була спо-
руджена інженером та архітек-
тором Густавом Александром 
Ейфелем 1889 року з нагоди 
паризької Всесвітньої вистав-
ки, яка, в свою чергу, була при-
урочена до 100-річчя Великої 
французької революції. Спочат-
ку планувалося, що вежа, яка 
тоді була найвищою спорудою 
світу, простоїть лише 20 років 
і потім буде знесена. Але в ході 

подальшого технічного прогре-
су з’ясувалося, що вона чудо-
во пасує для розміщення на її 
маківці радіоантен.
 Ейфелеву вежу на початку 
її існування піддавали нищів-
ній критиці як таку, що спот-
ворює пейзаж Парижа, її нази-
вали «залізним монстром» над 
столицею Франції. Але час усе 
розставив на свої місця. На сьо-
годні вежа є найбільш відвіду-
ваною туристичною пам’яткою 
світу та такою, яку найчастіше 
фотографують. За неповні 130 
років існування її відвідали 

більше 300 мільйонів туристів. 
Лише впродовж минулого 2017 
року на неї піднялися більше 
6,2 мільйона туристів. Із цим 
показником не можуть зрівня-
тися ні єгипетські піраміди в 
Гізі, ні римський Колізей. 
 В останні роки вежа зазнала 
певної модернізації, пов’язаної 
з терористичними замахами. 
Споруду обгородили триметро-
вими стінами з прозорого бро-
ньованого скла завтовшки 5 
сантиметрів, яке здатне витри-
мувати потрапляння куль з ав-
томатів армійських зразків та 
стальних уламків у випадку ви-
користання терористами вибу-
хових пристроїв. Такого захис-
ту вежа не мала впродовж двох 
світових воєн. 
 Ці заходи обійшлися Управ-
лінню експлуатації Ейфелевої 
вежі в 25 млн. євро. Весь комп-
лекс захисних заходів, включ-
но з металевою огорожею та бе-
тонними блокуючими виступа-
ми по краях тротуарів, має бути 
завершеним до 13 липня 2018 
року, тобто напередодні Дня 
взяття Бастилії. Усі ці заходи 
виконуються в рамках створен-
ня захисної стіни навколо вежі, 
яка має «вирости» до Олімпій-
ських ігор у Парижі 2024 року. 
Загальна вартість заходів — 300 
млн. євро. ■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Усталені мовні поняття бува-
ють оманливими, особливо коли 
вони стосуються інших народів 
та країн. Для прикладу, не мож-
на ставити знак рівності між на-
звами Голландія та Нідерланди. 
Більше того, існують дві Голлан-
дії: Північна і Південна. І вони є 
лиш двома з 12 провінцій Нідер-
ландів. 
 Відповідно, і національності 
голландці не існує, отже, все там-
тешнє корінне населення слід на-
зивати нідерландцями. Стосовно ж 
мови Нідерландів, то вона винят-
ково нідерландська, а голландсь-
кою є лише один із діалектів нідер-
ландської мови, розповідає турис-
тичний портал «Моя планета». 
 Так уже сталося, що словник 

української мови розширювався 
за рахунок імперської мови. А в 
російській розмовній допустими-
ми є обидва варіанти. В російсь-
ку мову Голландія потрапила ще 
в XVII столітті, коли з Північної 
та Південної Голландії розпоча-
ли прибувати кораблі до Архан-
гельська. Як вихідці з цих про-
вінцій, купці відрекомендовува-
лись у Росії голландцями. Пет-
ро І вніс ще більше плутанини. В 
1697–1698 роках у рамках дипло-
матичних місій він відвідав Захід-
ну Європу, зокрема й Нідерланди, 
а точніше — два найбільш розви-
нені регіони цієї країни — обидві 
Голландії. Повернувшись на бать-
ківщину, він розповідав не про Ні-
дерланди, а про Голландію, а хто 
ж буде перечити царю? Так непра-
вильне уявлення росіян про назву 

країни вкорінилося ще більше. 
 У наші часи ці дві провінції краї-
ни мають не менше значення в жит-
ті Нідерландів, ніж за часів Петра І. 
Амстердам, який розташований у 
Північній Голландії, виконує роль 
фінансової та культурної столиці, 
а в Гаазі, яка є столицею Південної 
Голландії, розташовані резиденції 
нідерландського уряду та парла-
менту. І монарх Нідерландів прий-
має присягу в Амстердамі.
 Нідерландці не мають нічого 
проти, що їх називають голланд-
цями. Навіть підтримують помил-
ку, бо державний сайт подорожей 
у них називається holland.com.
 До речі, назва Голландія закрі-
пилась не лише в російській та ук-
раїнській, а й у польській, сербсь-
кій, болгарській та деяких інших 
слов’янських мовах. А от білоруси 
називають цю країну винятково 
Нідерланди. Водночас у польській 
мові взагалі немає Нідерландів, а 
тільки Голандія (з одним «л»), а 
населення країни — голендежи. 
Хоча і там в офіційних зверненнях 
та заявах усе ж вживають назву Ні-
дерланди, що в перекладі з нідер-
ландської означає «нижня земля» 
з огляду на те, що більшість тери-
торії країни перебуває нижче рівня 
моря. У Хорватії та Словенії вико-
ристовується назва-переклад краї-
ни з нідерландської — Нізоземсь-
ка. У чеській мові подібно — Нізо-
земі, хоча у спорідненій словаць-
кій мові вже Голандско.
 У Греції також існують дві на-
зви країни: у розмовній — Оллан-
дія, а в офіційній Като-Хорес, що 
перекладається як «нижні зем-
лі». Американці та британці та-
кож трохи заплутались із назвою 
країни, яка в різні історичні періо-
ди називалась у них то Голландсь-
кою Республікою, то Сполучени-
ми Штатами Бельгії, то Королівс-
твом Голландія. 
 Зрозуміло лише одне, що нази-
вати Нідерланди Голландією, ма-
ючи на увазі країну, є так само не-
правильно, як називати США, на-
приклад, Флоридою, Каліфорнією 
чи Техасом. ■

ЕКОЛОГІЯ

І поїв, і заправився 
Водні трамвайчики у Венеції будуть 
працювати на кухонній олії

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Водні трамвайчики у Венеції будуть працювати на еко-
логічному пальному, яке виготовляється з відпрацьованої 
кухонної олії. Відповідну угоду підписали міська влада, 
управління місцевого транспорту та енергетичний кон-
церн. Цей екологічний експеримент розпочнеться 1 квіт-
ня і триватиме впродовж 9 місяців. Згідно з укладеною 
угодою, «пальне» для міських водних трамвайчиків, які 
виконують у Венеції роль головного міського транспорту 
і називаються вапоретті, постачатимуть місцеві рестора-
ни та кав’ярні. У цій ініціативі з метою поліпшення еко-
логічного стану міста також буде брати участь фірма, яка 
займається збиранням відпрацьованої внаслідок смажен-
ня харчової олії. 
 Упродовж першої фази експерименту здійснювати-
муть моніторинг викидів шкідливих субстанцій у місті, 
щоб переконатися, чи їх рівень зменшився завдяки зміні 
пального. «Ми мусимо перевірити, чи Венеція стане взір-
цем для інших італійських міст та міст усього світу», — 
сказав глава підрозділу економічного розвитку магістра-
ту Венеції Сімоне Вентуріні. Він наголосив, що місцевий 
нафтопереробний завод «першим у світі поєднав виваже-
ну політику захисту довкілля з соціальною та економіч-
ною». Наступним кроком, як повідомила мерія Венеції, 
буде розробка та впровадження нових гібридних моделей 
водних трамваїв, які є головним транспортним засобом у 
місті на воді. ■

■

СИМВОЛИ

Бронзова засмага для Ейфелевої вежі 
■

Колись Ейфелеву вежу звинувачували в тому, що вона спотворює Париж.❙

Ігор ВІТОВИЧ

Наступного року святкуватиме свій 130-й день народження Ей-
фелева вежа. І до цього ювілею головний символ столиці Фран-
ції — Парижа — отримає нове вбрання. Її перефарбують у новий 
колір — темно-бронзовий. Про таке повідомила нещодавно міська 
влада Парижа. 

«Літній дамі» в подарунок на 130-річчя 
подарують нові шати

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ

В якій країні шукати 
тюльпани й вітряки?
Чому Нідерланди не можна називати Голландією

■

Нідерданди, а не Голландія.❙

У місті на воді вапоретті — головний транспорт. 
Фото Олени ШИМАНСЬКОЇ.

❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Документальне кіно — цінне тим, 
що залишає в історії візуальну картин-
ку сьогодення для нащадків. Позитив-
ною тенденцією наразі в Україні стало 
відродження документалістики. Одним 
із останніх доробків вітчизняних кіно-
митців став «Кіндрат» — 54-хвилинна 
стрічка про Василя Кіндрацького, який 
брав участь у Революції гiдності, а в лис-
топаді 2014 року вступив до лав добро-
вольчого батальйону ОУН. Воював на 
Донеччині, а за декілька днів до своєї 
загибелі на позиції «Шахта» від оскол-
ка танкового снаряда 52-річний Кінд-
рацький встановив 25 травня 2015 року 
де р  жавний прапор i прапор ОУН на вежі 
шахти у селі Водяне, з якої було видно 
Донецьк і яка постійно обстрілювалася 
противником. 
 Змалювати портрет Героя взявся його 
бойовий побратим, доброволець, тер-
нопільський письменник і поет (автор 
книг «Вірші з війни» та «Блокпост») Бо-
рис Гуменюк, який був ініціатором кар-
тини й написав сценарій. Назвою фільму 
про Василя Кіндрацького став його по-
зивний «Кіндрат».
 Нещодавно в Києві відбулася 
прем’єра стрічки, хоча з допрем’єрними 
показами знімальна група вже побувала 
зі своїм дітищем на батьківщині Василя: 
в Коломийському районі, в селі Струп-
ків на Івано-Франківщині (де народився 
герой фільму) і в райцентрі Миколаїв на 
Львівщині, де він жив і певний час був 
мером цього містечка.
 «Василь був моїм побратимом, з яким 
разом воювали півроку — з осені 2014-
го по травень 2015 року, але залишило-
ся таке враження, що ми з ним ще не про 
все поговорили, — розповідає Борис Гу-
менюк. — Хотілося дізнатися про ньо-

го трохи більше, тому довелося їхати на 
його батьківщину, аби розпитати у най-
ближчих людей: дружини, дітей, бать-
ків, однокласників, одногрупників про 
Василя. Навзаєм їм було цікаво послу-
хати мене, бо я розповів їм про останні 
місяці життя «Кіндрата»: про те, де і як 
він воював і як загинув... Усе це відобра-
жено в цій документальній стрічці».
 За фахом Василь був журналістом, 
адже свого часу закінчив Львівський 
університет (факультет журналістики), 
й у хвилини дозвілля на війні він знімав 
на камеру. Після його смерті ця камера 
залишилася в побратима, й коли Борис 
«перегнав» на комп’ютер увесь відзня-
тий «Кіндратом» матеріал, то побачив, 
що там є півгодини хороших зйомок. 
Тож і вирішив, що цю хроніку повин-
ні побачити люди, а для цього необхід-
но запросити фахового, професійного ре-
жисера, який би допоміг зняти початок і 
кінець майбутнього фільму. Із цією про-
позицією звернувся до Юрія Пупиріна, 
який і став режисером картини. 
 «Чому фільм саме про Василя Кіндра-
цького? Вважаю, що це борг усієї куль-
тури, й треба створювати кіномеморіал 
— історію кожного бійця, який поклав 
своє життя за країну, — продовжує роз-
повідь сценарист. — Ми намагалися в 
цьому фільмі піднятися до рівня уза-
гальнення, бо в історії «Кіндрата» мож-
на побачити історію кожного бійця й іс-
торію кожної родини, що втратила вої-
на. Думаю, що в найближчі десятиліття 
український кінематограф ще залиша-
тиметься в боргу перед молодими хлоп-
цями й чоловіками, які загинули на цій 
війні».
 Найважчим для Бориса Гуменюка 
виявилося опитувати родину, особливо, 
коли розмовляв із тринадцятирічною 
дівчинкою й десятирічним хлопчиком, 

які втратили на війні тата Василя й роз-
повідають про нього, сподіваючись, що 
батько ще повернеться... 
 «Знімаю я з 2014 року — це мій 
п’ятий і найтяжчий фільм, не дуже ти-
повий для мене, адже до цього знімав 
авторське кіно, а ця стрічка — була за 
сценарієм мого товариша Борі Гуменю-
ка, й це вже було незвично, — каже ре-
жисер фільму Юрій Пупирін. — А по-
друге, я добре не знав «Кіндрата», хоча 
бачив його на війні тричі, й коли він за-
гинув, було важко включити свої від-
чуття, щоб зробити цей фільм на повну 
силу. 
 І, на перший погляд, фільм про-
стий, але на його створення пішло десь 
рік часу. На жаль, із тих, хто потра-
пив у кадри фільму, — десятеро вже за-
гинуло: наймолодшому було 19 років, 
а найстаршому — за 60, i через це та-
кож було згодом дуже важко монтува-
ти фільм...»
 На думку режисера, зараз обиватель 
не те що не хоче бачити картини про вій-
ну, а люди просто не розуміють, що там 
узагалі відбувається, особливо, коли 

йдеться про побут на фронті. Коли Пу-
пирін уперше потрапив на «передок», то 
був у шоці від того, як телевізійна чи га-
зетна картинка кардинально відрізняла-
ся від реальності. 
 «Фільм складається з трьох елемен-
тів: відео «Кіндрата» — важлива части-
на стрічки, яка передає дух війни, дру-
гою складовою були інтерв’ю, які від-
биралися не за критерієм інформатив-
ності, а за критерієм почуттів, i третім 
елементом була наша подорож до лю-
дей й у різні місця, пов’язані з героєм 
фільму, — веде далі пан Юрій. — Зйом-
ки тривали недовго: чотири дні напри-
кінці січня 2017 року ми проїхалися по 
рідних і стільки ж часу на початку люто-
го — знімали на місцях, де воював і за-
гинув «Кіндрат»: Піски, Шахта «Бутів-
ка», Тоненьке». 
 Творці фільму хочуть цьогоріч прої-
хатися з фільмом по всіх обласних цен-
трах і там, де чекатимуть на цей фільм, 
а найближчим часом виставлять його на 
YouTube. Фільм зроблено на гроші поб-
ратимів «Кіндрата», які скинулися на 
благородну справу. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Соціально-мистець-
кий проект «Пісні війни» 
презентував відео до свого 
12-го синглу. Це дует вої-
на АТО, добровольця, по-
ета, актора театру і кіно 
(виконавець однієї з ро-
лей у фільмі «Кіборги») 
Романа Семисала та сес-
тер Тельнюк. АТОвцю, 
зокрема, належить текст 
ліричної та зворушливої 
пісні «Мені тебе не виста-
чає», а музику створила 
Леся Тельнюк. Ця компо-
зиція увійшла в альбом су-
часних фронтових пісень 
#ПісніВійни, реліз якого 
відбувся 14 жовтня мину-
лоріч. 
 На фронт російсько-
української війни на сході 

України Роман Семисал пі-
шов добровольцем у 2014-
му. Служив у 24-й окремій 
механізованій бригаді. 
Саме на фронті Роман на-
писав вірш «Мені тебе не 
вистачає», який згодом 
став одним із синглів про-
екту #ПісніВійни. «Про 
війну потрібно говорити 
правду або нічого, — каже 
воїн. — Вірш «Мені тебе 
не вистачає» я написав під 
час першого артилерійсь-
кого обстрілу. Тоді будь-
яке патріотичне роздуте 
почуття, будь-яке геройс-
тво, будь-які «шапкозаки-
дацькі настрої» миттєво з 

нас вилетіли... Реалії на 
війні дуже страшні». 
 «Зараз розвивається ок-
ремий музичний жанр – су-
часна військова пісня, — 
зазначають учасниці про-
екту «ТЕЛЬНЮК: Сестри» 
Галя і Леся Тельнюк. — І 
він дуже потрібен саме за-
раз, коли триває війна, бо 
це також зброя, це також 
ліки і протидія. Це те, що 
розраджує. Проект «Піс-
ні війни» є моментом фік-
сації нашої нової історич-
ної пам’яті, пісенним зміц-
ненням наших ідеалів, 
символів, національних 
кодів». ■

Тетяна МІЩЕНКО

 У мережі з’явився другий 
офіційний тизер української 
фантастичної стрічки «Бобот», 
знятої студією Mental dRive за 
підтримки Держкіно України. 
 «Українське кіно продов-
жує набирати обертів. Особ-
ливо радію, що нарешті по-
чав розвиватися такий су-
часний і досить актуальний у 
світі жанр, як фантастика, — 
зазначив голова Держкіно Пи-
лип Іллєнко. — Я впевнений, 
що «Бобот» однозначно знай-
де свого глядача і продов-
жить історію успіху українсь-
кого кіно у прокаті».
 «Разом з командою ми 
спробували вигадати неймовір-
но великий космічний всесвіт 
для цього фільму, частину яко-
го ви побачите у «Боботі», — 
розповідає режисер Максим 
Ксьонда. — Ця історія про те, 
що можна досягнути всього, 
якщо впевнено робиш перший 
крок і не здаєшся. У фільмі ви-
користано музику Олега Фаго-
та Михайлюти (фронтмен гур-
ту ТНМК) та інших таланови-
тих вітчизняних композиторів, 
яка органічно доповнює сюжет 
картини». 
 «Ми замахнулися на досить 
високий рівень сучасної графіки 

та якісних спецефектів, — роз-
повів продюсер стрічки Олексій 
Москаленко. — Можу з упев-
неністю сказати, що той обсяг, 
який ми плануємо реалізувати, 
а це майже половина хрономет-
ражу всього фільму, в Україні 
ще ніхто до нас не робив».
 У синопсисі «Бобота» пові-
домляють: «Коли світ поглине 

суцільна темрява, землю запо-
лонять невідомі істоти, які ти-
сячі років вичікували момент, 
щоб здійснити страшний за-
мах на людство. Саме тоді і 
з’явиться невідомий рятівник, 
який здатен перемогти сили 
зла». Хто цей герой і чи пере-
може світло над темрявою — 
дізнаємося уже влітку. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Доброволець «Кіндрат»
Треба створювати кіномеморіал — історію кожного 
бійця, який поклав своє життя за країну

■

Для сина Ярослава Василь Кіндрацький був гарним татом.❙

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

«Реалії на війні дуже 
страшні»
Воїн АТО, актор 
фільму «Кіборги» 
Роман Семисал 
заспівав свою 
пісню у дуеті з 
сестрами Тельнюк

■ ТАКЕ КІНО

Рятівник – проти сил зла
Музика Фагота звучатиме у фентезі «Бобот»

■

Галя і Леся Тельнюк із Романом Семисалом 
у студії звукозапису «Комора».
Фото з архіву «ТЕЛЬНЮК:Сестри».

❙
❙
❙

Герої нового українського фантастичного 
фільму «Бобот».
Фото з сайта flashforward.media.

❙
❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

ХРЕСТОМАТІЯ
Офіційні результати Всеукраїнського рейтинґу «Книжка 
року’2017». R – рейтинґ видання: кількість набраних балів 
поділена на кількість експертів номінації.

Художня класика

R

1.
Михайль СЕМЕНКО. Повна збірка творів. У 4 томах. – К.: 
Темпора, 254+256+256+382 с.(ф)

52,58

2.

Михайло АРЦИБАШЕВ. Санін; Томас ГАРДІ. Джуд Не-
примітний; Натаніель ГОТОРН. Червона літера; Даніель 
ДЕФО. Радощі і прикрощі славнозвісної Молл Флен-
дерс. Сер. «Заборонена класика». – Х.: Ранок; Фабула, 
416+448+288+368 с.(п)

32,00

3. Максим СТРІХА. Улюблені переклади. – К.: Пенмен, 770 с.(п) 31,33

4.
Григорій СКОВОРОДА. Найкраще. – Л.: Terra Incognita, 320 
с.(п)

30,50

5. Мацуо БАСЬО. Поезії. – К.: Веселка, 311 с.(п) 29,67

6.
Езра ПАВНД. Вибраний. В 2 томах. – К.: Пенмен; Українсь-
кі пропілеї, 374+502 с.(п)

28,25

7. Грецька епіграма. – Л.: Апріорі, 240 с.(п) 25,33
8. КЕНКО-ХОШІ. Нотатки знічев’я. – К.: Либідь, 392 с.(п) 22,67

9.
Ольга КОБИЛЯНСЬКА. Зібрання творів у 10 томах. 
Том 4. – Чернівці: Букрек, 400 с.(с)

22,50

10. Євген МАЛАНЮК. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 872 с.(п) 19,33

11.
Володимир ВИННИЧЕНКО. Намисто. Мала проза. – К.: На-
укова думка, 942 с.(п)

16,50

12.
Атом у запрязі. Фантастика 20-х років; Моя кар’єра. Жі-
ноча проза 20-х років. Сер. «Наші 20-ті». – К.: Темпора, 
488+464 с.(п)

15,00

13.
Амброуз БІРС. Зібрання творів. Сер. «Майстри світової про-
зи». – К.: Видавництво Жупанського, 392 с.(п)

12,83

14.
Володимир МАЯКОВСЬКИЙ. Вибрані твори в перекладах 
українських футуристів. – К.: Дух і Літера, 96 с.(о)

11,67

* У підномінації оцінювалося 48 видань

Життєписи

1. Франківська енциклопедія: у 7 томах. Том 1. – Л.: Світ, 
678 с.(п)

72,92

2. Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ. Протирання дзеркала. Те, 
чого ви не прочитаєте в історії літератури. – К.: Ярос-
лавів вал, 688 с.(п)

56,33

3. Леонід УШКАЛОВ. Ловитва невловного птаха: життя 
Григорія Сковороди. – К.: Дух і Літера, 368 с.(п)

50,50

4. Леся УКРАЇНКА. Листи. 1898–1902. – К.: Комора, 544 с.(п) 43,00
5. Дмитро ПАВЛИЧКО. Спогади. Том 2. – К.: Ярославів вал, 

632 с.(п)
30,25

6. Михайло НАЗАРЕНКО. Поховання на могилі (Шевчен-
кова біографія у фольклорі та фейклорі). – К.: Крити-
ка, 624 с.(п)

30,17

7. Марко Роберт СТЕХ. Есеїстика у пошуках джерел. – К.: 
Пенмен, 742 с.(п)

20,50

8. Муза і чин Остапа Луцького. – К.: Смолоскип, 936 с.(п) 19,08
9. Віктор ЖАДЬКО. Київська земля – Тарасова колиска. – 

К.: Преса України, 640 с.(п)
17,08

10. Лемові леми. – Тернопіль: Богдан, 736 с.(п) 15,58
11. Роман ІВАНИЧУК. Дороги вольні і невольні. Щоденники 

1991–1994. – Х.: Фоліо, 555 с.(п)
11,25

12. Іванна БЛАЖЕВИЧ. Жінка на бойовій лінії: спогади, що-
денник. – Тернопіль: Богдан, 336 с.(п)

11,00

13. Галина ХОТКЕВИЧ. Там, де не колеться трава. Гнат Хот-
кевич та його родина. – Л.: Апріорі, 224 с.(п)

10,67

14. Стівен КІНГ. Про письменство. – Х.: Клуб сімейного доз-
вілля, 272 с.(п)

7,25

* У підномінації оцінювалося 27 видань

Літературознавство / критика

1. Шевченківська енциклопедія. Літературні твори. – К.: 
Інститут літератури НАНУ, 896 с.(п)

48,25

2. Архієпископ Ігор ІСІЧЕНКО. Війна барокових метафор. 
– Х.: Акта, 348 с.(с)

46,92

3. Іван ДЗЮБА. Чорний романтик Сергій Жадан. – К.: 
Либідь, 112 с.(п)

37,92

4. Юрій БАРАБАШ. Вулиця Крокодилів / Невський про-
спект. І поза ними. – К.: Темпора, 208 с.(с)

33,83

5. Іван ДЗЮБА. Тарас Шевченко серед поетів світу. – К.: 
Либідь, 424 с.(п)

33,58

6. Історія української літератури. ХХ – поч. ХХІ ст. 
У трьох томах 3 том. – К.: Академія, 544 с.(п)

28,17

7. Юрій КОВАЛІВ. Історія української літератури. Кінець 
ХІХ – поч. ХХІ ст. Том п’ятий. – К.: Академія, 544 с.(п)

26,83

8. Марія Ґрація БАРТОЛІНІ. Пізнай самого себе. Неопла-
тонічні джерела  в творчості Г.С.Сковороди. – К.: Ака-
демперіодика, 160 с.(п)

26,33

9. Українська літературна критика ХХ століття. Том 2. 
Книга 1. – К.: Інститут літератури НАНУ; Наукова думка, 678 
с.(п)

19,33

10. Микола ЖУЛИНСЬКИЙ. Духовний будівничий України. 
– К.: Мистецтво, 320 с.(п)

17,97

11. Світлана МАЦЕНКА. Метамистецтво: словник досвіду 
термінотворення на межі літератури й музики. – Л.: Ап-
ріорі, 120 с.(п)

14,58

12. Ася ГУМЕЦЬКА. Вибрані філологічні праці. – К.: Київ–
Париж–Дакар, 646 с.(п)

12,412

13. Юрій ЛУЦЬКИЙ і Богдан РУБЧАК; Юрій ЛУЦЬКИЙ і Юрій 
ТАРНАВСЬКИЙ. Листування. – Х.: Акта, 292 с.(і)

12,25

14. Ігор ПАВЛЮК. Інтимне дихання епохи. Том 1, 2. Статті, 
рецензії, інтерв’ю. – Тернопіль: Астон, 752+703 с.(п)

10,58

* У підномінації оцінювали 30 видань

■

Костянтин РОДИК

Ця книжка у Стівена Кінга найтон-
ша, а писав він її чи не найдов-
ше. Майстер влучно короткої на-
зви, назви-пострілу, — він цього 
разу вимучив лише кволо-описо-
вий двочастинний заголовок: «Про 
письменство. Мемуари про ремес-
ло» (Х.: Клуб сімейного дозвілля). 
Видавці змусили його розмірко-
вувати на тему цілком штучну: як 
вивчитися на письменника? Звідси 
нехіть до цього замовлення, зволі-
кання із завершенням, роздрату-
вання у формулюваннях й епатаж, 
як захисна реакція: «Немає жод-
них механізмів, а є лиш еякуляція 
відчуттів». Або — «чим коротша 
книжка, тим менше в ній херні».

 З останнім твердженням спе-
речатися важко. Навіть гросмейс-
тер афоризму Станіслав Єжи Лец 
зізнається: «Коли я бачу рівняння 
E=mc2, то соромлюся власної ба-
лакучості» (Незачесані думки. — 
К.: Дух і Літера, 2006). Кінг зго-
ден: «Скорочування діє миттєво 
і дивовижно, наче літературна 
віагра». Але як пояснити собі та ін-
шим, чому ти часом ставиш крапку 
в оповіданні на вісім сторінок, тоді 
як іншим разом завершуєш твір на 
якійсь непристойній 1349-й? А го-
ловне, чому те і друге тобі однаково 
дороге й подобається мільйонам чи-
тачів?
 Притомної відповіді Стівен Кінг 
не має, хіба що здогад: «Писати — 
справа людська, а редагувати — бо-
жественна». Пригадаймо, що при-
близно так міркував і Умберто Еко, 
згадуючи «редактора від Бога». Не-
бесні справи, звісно, цікавлять Кін-
га, як-от: «Чому, якщо існує Бог, 
стається стільки жахливих ре-
чей?». І чи є, наприклад, «жахли-
вою річчю» те, що стільки талано-
витих, ба, навіть геніальних дітей 
не стають письменниками? Жит-
тєлюб-віталіст Кінг скуштував уп-
родовж сімдесяти років чимало 
спокус і твердо засвоїв: «Життя 
— це не система забезпечення для 
мистецтва. А навпаки». Проте, 
його таки цікавить, чи вказує щось 
на майбутні бестселерні наклади 
там, на початках життєпису?
 Отже, понад третина книжки — 
це спогади. Мемуарист так і не від-
находить у своїй пам’яті однознач-
них вказівок на майбутню славу, 
хіба формулює неодмінне прави-
ло: «Якщо хочете бути письмен-
ником, понад усе треба робити дві 
речі: багато читати й багато пи-
сати». Причому, співвідношення 
цих занять має бути щонайменше 
десять до одного. Собі Кінг вста-
новлює значно вищу планку: на-
прикінці власної книжки додає 
список із сотні чужих, прочитаних 
під час роботи над чотирма власни-
ми. І значить: «Підозрюю, що кож-
на книжка зі списку так чи інакше 
вплинула на книжки, які я напи-
сав». А в цьому переліку не лише 
сучасні бестселери та класика жан-
ру, а й просто класика: Чарлз Дік-
кенс, Лєв Толстой, Вільям Фол-
кнер, Вільям Ґолдінг, Ґрем Ґрін, 
Гарпер Лі, Джойс Керол Оутс, Ір-
вінг Шоу, Філіп Рот, Дон Делілло, 
Салман Рушді.
 Розповідає С.Кінг і про свій пер-
ший книжково-ринковий досвід. 
Школяриком був залюблений у 
комікси, епігонствував. Мати під-

тримала: «Ці комікси дурні... Ти 
точно можеш краще», — і пода-
рувала на одинадцятиліття дру-
карську машинку. Будучи восьми-
класником, вже мав за читацьких 
кумирів Едгара По та «твори Дже-
ка Лондона про тварин — від цих 
оповідок холонула кров». Написав 
чергову компіляцію, на примітив-
ному домашньому пресі віддруку-
вав півтора десятка примірників, 
скріпив степлером. Визначив ціну 
у 25 центів за примірник, склав 
бізнес-план: «Зароблю 40 центів, а 
цього вистачить для фінансуван-
ня ще однієї пізнавальної мандрів-
ки в кінотеатр «Рітц». Якщо про-
дам на два примірники більше, то 
зможу купити ще великий пакет 
попкорну та колу». Пішов до шко-
ли й запропонував однокласникам; 
на другій перерві продав усе та ще й 
лишився незадоволений попит. Але 
по обіді викликали до директора й 
наказали повернути гроші покуп-
цям; мовляв, за таке г... брати гро-
ші соромно.
 Цей випадок С.Кінг пригадає, 
коли трохи спаде ейфорія від шок-
успіху «Керрі», за яку дістав $2500 
авансу (до того опублікував лише 
три оповідання із сумарним гоно-
раром $265). Урок із раннього до-
свіду літменеджменту такий: «Дві 
з половиною тисячі доларів — це 
дуже маленький аванс, навіть як 
на початок сімдесятих, але я цьо-
го не знав, і в мене не було літера-
турного агента, який знав би це 
замість мене. Доки до мене дійш-
ло, що, може, варто завести аген-
та, я встиг заробити понад три 
мільйони доларів, більша частина 
яких пішла видавництву».
 Фактично, це єдина пряма ре-
комендація метра. Решта — спро-
стування зачовганих «поп-інтелек-
туальних міфів». Найперше — про 
друга всіх письменників на ім’я 
«алкоголь». Відомо, що Стівен Кінг 
таки позбувся багаторічної залеж-
ності й тому — гранично відвертий 
про свої старі часи, коли «розучився 
бути тверезим»: «Я написав «Сяй-
во», навіть не усвідомлюючи (при-
наймні доти), що пишу про себе... 
Шість років я сидів за цим столом 
або п’яний, або вмазаний до нестя-
мок, наче капітан корабля рейсом 
в нікуди... Наприкінці моїх пригод я 
випивав ящик півлітрових бляша-
нок за ніч, і є один роман — «Куд-
жо» — написання якого я взагалі 
не пам’ятаю». Хоч лікування було 
тривало-складним, цілком прости-
мим є PR-символічне пояснення 
автора: «Прийняти остаточне рі-
шення мені допомогла Енні Вілкс 
— медсестра-психопатка з «Мі-
зері». Енні — це кокаїн, Енні — це 

бухло, і я вирішив, що більше не хочу 
бути її ручним письменником».
 Ще одна мильна булька літсере-
довища, яка вельми не подобаєть-
ся Кінгові — про натхнення: «В на-
писанні віршів (або оповідань чи 
есе) стільки ж спільного з підмі-
танням підлоги, скільки й з леген-
дарними моментами одкровень». 
Відтак хто не читає і пише лише в 
присутності музи — «ледар або не-
віглас».
 Стівен Кінг довший час викла-
дав літературну майстерність у 
школі — служив таким собі пато-
логоанатомом від письменства. Ось 
його «анатомічний атлас»: «На мій 
погляд, оповідання та романи скла-
даються з трьох частин: з оповіді, 
яка просуває історію з точки А в 
точку В й урешті-решт у точку Z; 
з опису, який творить для читача 
сенсорну реальність; та з діалогів, 
які оживляють персонажів завдя-
ки їхній мові». Банальна помил-
ка початківців на першому рівні: 
«Нерідко читач покидає оповідку, 
бо вона «стала нудна», а нудьга ви-
никає, коли автора п’янить влас-
на сила опису і він втрачає з очей 
найголовніше — просування історії 
вперед». Головна субстанція друго-
го рівня — опис («правда про слова 
і вчинки людей») — може проявля-
тися, як бачимо, отрутою. Але на-
самперед, «одне з найголовніших 
правил хорошої літератури — ні-
коли не розказуйте про те, що мо-
жете показати». Й нарешті, мова, 
що мусить бути настільки «реаліс-
тична, що одним із відчуттів, які 
в нас виникають, є нездорова ці-
кавість людини, яка вловила та 
почала підслуховувати цікаву роз-
мову». Відтак «погані діалоги — це 
смерть... Вони ріжуть слух, ніби 
кепсько настроєні музичні інстру-
менти».
 Ясна річ, на всіх презентаціях 
у Кінга питають: звідки берете такі 
закручені сюжети? Звісно, вели-
кого секрету для небездумного чи-
тача тут немає, а проте цікавою є 
авторська інтерпретація: «Я ство-
рюю для групи персонажів (може, 
для пари, може, навіть для одного) 
яку-небудь скруту і хочу подивити-
ся, як вони силкуватимуться з неї 
вибратися». Насправді, таких си-
туацій-сюжетів і в усій світовій лі-
тературі обмаль, а наш автор понад 
п’ятдесяти романів обмежуєть-
ся чотирма-п’ятьма: від архетип-
ного («страшна спокуса насильс-
тва, яка часом зваблює хороших 
людей») до модерного («наскільки 
тяжко — або й неможливо! — зачи-
нити техноскриню Пандори, коли 
хтось її розчахне»).
 Як тільки сто років тому поча-
ли виникати перші «літературні 
інститути», Герман Гессе поперед-
жав: «Размножение подлинных да-
рований невозможно» (Магия кни-
ги. — Москва: Книга, 1990). Але 
«письменство — це зваблення» 
(С. Кінг), й тому навіть в Україні 
маємо нині декілька письменни-
цьких шкіл, приватних і держав-
них. Стівен Кінг не вірить в ефек-
тивність подібних закладів, а проте 
написав книжку, котра може пра-
вити гарним посібником для таких 
курсів. «Що таке письменство? 
Телепатія, що ж іще... Письмо — 
це її найчистіший дистилят», 
— каже С. Кінг, вкотре навіюючи 
думку про неможливість вивчити-
ся на справжнього екстрасенса.
 Зрештою, можна стати вправ-
ним ілюзіоністом. Якщо, звісно, 
читатимеш інших та вчитимешся 
на їхніх помилках. «Хто цього не 
робить, той мавпа» (С. Кінг). ■

НОМІНАНТ

Посібник з телепатії:
усім, окрім мавп

■
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Григорій ХАТА

 Новий сезон у «Формулі-1» розпо-
чався зі старою інтригою. Дебютна в 
2018-му році гонка, як це траплялося 
практично на кожному минулорічному 
етапі, пройшла під знаком протистоян-
ня «Мерседесу» та «Феррарі». Володію-
чи статусом найсильнішої команди ос-
танніх чотирьох сезонів, німецька стай-
ня домінувала й у Австралії, де минуло-
го уїк-енду узяв старт «королівський» 
ЧС-2018. Перший пілот «Мерседесу», 
чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон 
виграв кваліфікацію, захопив лідерство 
в гонці, проте через стратегічну помил-
ку (чи, можливо, й справді, як каже шеф 
стайні Тотто Вольфф, збій програмного 
забезпечення) «срібним стрілам» не вда-
лося довести свій флагманський болід до 
перемоги у Мельбурні.
 Обравши тактику більш пізнього піт-
стопу, котрий завдяки Фортуні випало 
провести в момент сповільнення гонки 
— воно відбулося після активації дирек-
торатом гонки режиму віртуальної ма-
шини безпеки, «Скудерія» вивела свого 
лідера Себастьяна Феттеля на чільну по-
зицію в гонці.
 Хемілтон іще довго не міг зрозумі-
ти, яким чином повільніший за нього 
суперник зміг очолити пелотон, але ре-
альність була такою, що, вийшовши в лі-
дери, Феттель не дозволив чинному во-
лодарю чемпіонської корони поверну-
тися на чільну позицію й удруге поспіль 
виграв Гран-прі Австралії. На одному з 
заключних кіл Льюїс підібрався до Се-
бастьяна на відстань атаки, проте, по-
милившись з гальмуванням в одному зі 
швидкісних поворотів, втратив нагоду 
посперечатися за перемогу в гонці.

 

Цікаво, що увімкнення доленосного для 
гонки режиму віртуальної «сефеті-кар» 
відбулося після подвійного сходу болідів 
американської команди «Хаас», які піс-
ля першої частини дистанції упевнено 
трималися в очковій зоні. На перший 
погляд могло здатися, що причиною їх-
ньої аварійної зупинки, котра, до слова, 
сталася одразу після виїзду з «піт-лейн», 
стали проблеми з двигунами (їх, до речі, 
«Хаасу» постачає «Феррарі»). Утім, як 
виявилося, в обох випадках недопрацю-
вали механіки команди, котрі не над-
то добре прикрутили перевзуті колеса. 
Вони, на щастя, залишилися на своїх 
місцях і не вирушили, як інколи бувало 
в аналогічних ситуаціях, в безконтроль-
не стрибання трасою.
 Утім, на випадок подібного форс-
мажору, для захисту голів пілотів 
від контакту з великими «літаючими 
об’єктами», починаючи з нинішнього се-
зону, на всіх болідах «Ф-1» встановлені 
захисні арки, що носять назву «гало». 
На думку однієї частини «формулічно-
го» світу, доцільність застосування та-
кої новинки, котра, відверто кажучи, 
серйозно видозмінила зовнішній виг-

ляд боліду, сумнівна. Утім після низки 
трагічних випадків у «королівських» 
перегонах Міжнародна федерація авто-
спорту пішла на подібного роду захис-
ний хід. Порушення класичного есте-
тизму «формулічного» боліду спричини-
лу хвилю невдоволення. Так, багаторіч-
ний власник «Формули-1» — британець 
Берні Екклстоун, який у минулому році 
передав управління своєю імперією аме-
риканським бізнесменам, заявив, що 
«королівський» болід став занадто без-
печним. А, приміром, у «Феррарі» зов-
нішній вигляд технічної новинки, вста-

новленої над «кокпітом» пілота, порів-
няли з резинкою на в’єтнамках. 
 Хай там як, а у Мельбурні представ-
ники «Червоній скудерії», більшою 
мірою, говорили про чудовий початок 
сезону, обидва гонщики котрої — Фет-
тель та Кімі Райконнен — піднялися на 
п’єдестал в Австралії. При цьому для 
переможця гонки це був сотий подіум у 
кар’єрі. «Ми ще не досягли ідеальної по-
ведінки машини, але перемога — відмін-
ний початок чемпіонату, вона додасть 
нам мотивації на майбутні старти», — 
відзначив Феттель. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Продовживши у листопаді 
контракт із ФФУ, наставник 
збірної Андрій Шевченко по-
обіцяв: «Участь на Євро-2020 
гарантую». Аби не бути голо-
слівним, тренер «синьо-жов-
тих» вирішив розпочати підго-
товку до відбору з товариських 
матчів. Утім старт футбольного 
року для української команди 
вийшов не надто впевненим.
 Перший суперник нашої 
збірної — Саудівська Аравія 
— попри невисокий рейтинг 
ФІФА, може похвалитися ста-
тусом учасника ЧС-2018, якого 
немає в українців. Так, рівень 
відбору в Європі значно вищий, 
ніж в Азії, але саудити показа-
ли, що вийшли на «мундіаль» 
не просто так. 
 Зрівнявши рахунок у пер-
шому таймі, «зелені», по суті, 
використали перший же голе-
вий шанс у матчі і дали нашій 
збірній своєрідний урок, як 
варто ефективно використову-
вати свої моменти. Адже ук-
раїнці зусиллями Буяльського, 
Марлоса і Бєсєдіна могли заби-
вати не раз, але влучний удар 
головою Артема Кравця так і 
залишився єдиним.
 Проблеми з ефективніс-
тю відзначив і Шевченко: «На 
жаль, гра вийшла не зовсім 
вдалою для нас — і щодо зміс-
ту, і щодо результату. Знову 
пропустили зі стандарту та не 
реалізували 5-6 моментів. Бу-
демо над цим працювати».
 І з Андрієм Миколайовичем 
можна погодитися — українці 
у протистоянні з далеко не най-
сильнішою командою знову не 
показали змістовної гри. Так, 
це — товариський матч, пер-

ший за чотири місяці, але де 
ж, як не у спарингах показу-
вати потенціал перед офіцій-
ними стартами? Особливо зва-
жаючи на обіцянку пробитись 
на Євро-2020.
 Можливо, українцям варто 

спробувати організувати матч 
із серйознішим суперником 
— може, тоді у нашої збірної 
буде більше мотивації? У зус-
трічах iз грандами не завжди 
вдається показати позитивний 
результат, але поєдинки з іме-

нитими суперниками виклика-
ють значно менше запитань у 
вболівальників.
 Сподіваємось, що в мат-
чах з Японією (у вівторок) та 
Італією (восени) «синьо-жов-
ті» продемонструють якісний 

футбол, бо суперники по Лізі 
Націй — Чехія і Словаччина 
— далеко не останні в Європі 
збірні.
 Перед поєдинком тренер 
обіцяв перевірити молодь — 
і випустив у старті дебютанта 
Луніна, Матвієнка та Циган-
кова, який мав шанс прояви-
ти себе на фланзі Ярмоленка. 
Знайшлося місце в основі й 
досвідченому Хачеріді, який 
останнім часом не має ігрової 
практики у «Динамо». 
 Чи не найкраще себе про-
явив саме Лунін, який кіль-
ка разів рятував «синьо-жов-
тих» від голів. Успішний де-
бют наймолодшого голкіпера в 
історії збірної позначився і на 
його трансферних справах — 
за чутками, 19-річним голкі-
пером цікавляться топ-клуби 
Європи, серед яких — «Ювен-
тус», «Інтер», «Ліверпуль» та 
«Челсі». ■

ЗБІРНА

Нічия з присмаком поразки
Збірна України не зуміла обіграти Саудівську Аравію у першому матчі 2018-го року

■

Українці лише одного разу відзначились у воротах Саудівської Аравії.
Фото з сайта bigmir.net.

❙
❙

ТАБЛО

 Товариський матч. Україна — 
Саудівська Аравія — 1:1 (Кравець, 
32 — Аль Муваллад, 38; У: Лунін, Ха-
черіді (Ордець, 68), Ракицький, Мат-
вієнко (Соболь, 65), Степаненко (Бу-
яльський,46), Циганков (Ротань, 46), 
Зінченко (Маліновський, 65), Марлос 
(Бєсєдін, 85), Караваєв, Коноплянка, 
Кравець).

■

«ФОРМУЛА-1»

Посмішка удачі для «Феррарі»
Удруге поспіль першу гонку сезону в «королівських перегонах» виграв лідер «Скудерії»

■

Таким віднині є зовнішній вигляд болідів «Формули-1» — із захисною аркою «гало» 
вони мають стати ще безпечнішими для пілотів.
Фото з сайта championat.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. 1-й етап. Гран-прі Ав-
стралії. Залікова десятка: 1. Феттель («Фер-
рарі») — 1:29.33,283. 2. Хемілтон («Мерседес») 
— відставання 5,036 сек. 3. Райкконен («Фер-
рарі») — +6,309. 4. Рікк’ярдо («Ред булл») — 
+7,069. 5. Алонсо («Макларен») — +27,886. 6. 
Ферстаппен («Ред булл») — +28,945. 7. Хюль-
кенберг («Рено») — +32,671. 8. Боттас («Мерсе-
дес») — +34,339. 9. Вандорн («Макларен») — 
+34,921. 10. Сайнс («Рено») — +45,722.

■
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«Найважче реалізувати себе без грошей i підтримки, а найстрашніше — 
без інфраструктури. У нас немає нічого. І я, як спортсменка, дуже хочу 

щоб поважали олімпійських чемпіонів, тих людей, 
які приносять славу Україні».

Стела Захарова
заслужений майстер спорту, олімпійська чемпіонка 
зі спортивної гімнастики

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕКЛАМА■

Оксана ПРОДАНЧУК

 В останній день березня в столиці Украї-
ни візьме старт XVI Міжнародний турнір зі 
спортивної гімнастики Ukraine International 
cup 2018, про підготовку до котрого на прес-
конференції розповіла його організатор та 
натхненник, олімпійська чемпіонка Стела За-
харова. На турнір, котрий, за твердженням орг-
комітету, покликаний відновити імідж Украї-
ни, цього разу приїде рекордна кількість країн-
учасниць — 17, які представлятимуть усі кон-
тиненти планети. 
 «За час проведення турніру до Києва при-
їздили світові зірки: олімпійські чемпіони, 
чемпіони світу. Загалом, ми прийняли близь-
ко 4000 учасників», — каже Стела Захаро-
ва, наголошуючи, що разом зі своєю коман-
дою однодумців докладає максимум зусиль, 
аби турнір проходив не з порожніми трибуна-
ми. Відтак вхід до столичного Палацу спор-
ту, де 31 березня — 1 квітня відбуватимуть-
ся баталії Ukraine International cup 2018, буде 
безплатним. «Повірте, такого немає в жод-
ній країні. Основна мета турніру — це попу-
ляризація спорту. Водночас ми виконали всі 
вимоги Міжнародної федерації гімнастики, 
зробили все, щоб спортсменам було комфор-
тніше виступати. З кожним роком ми модер-
нізуємо наш захід, прагнемо, щоб він відпові-
дав світовим стандартам», — наголошує чем-
піонка Олімпіади-1980. Як відзначає Захаро-

ва, на цьогорічне свято спортивної гімнастики 
до Києва прибуде національна команда Росії. 
«Чому? — риторично запитує головний органі-
затор змагань. — Відповідаю, бо ми не краї-
на-агресор, ми — мирна, спортивна країна і ми 
хочемо показати це всім».
 Приділила Стела Захарова значну увагу й 
не надто радісним реаліям вітчизняного спор-
ту: «Зараз наш спорт — на дні. Я не боюсь 
цього слова, тому що хто, як не я, має доно-
сити це до суспільства. Найважче реалізувати 
себе без грошей та підтримки, а найстрашні-
ше — без інфраструктури. У нас немає нічого. 
І я, як спортсменка, дуже хочу щоб поважали 
олімпійських чемпіонів, тих людей, які прино-
сять славу Україні».
 Найстрашніше, за словами Захарової, з 
чим зіштовхується вітчизняний спорт, — це 
брак тренерів. «Потрібно повернути еліту до 
України. Варто думати, що робити з інфра-
структурою в областях, адже майбутні спорт-
смени народжуються не в столиці України. Я 
своїми очима бачу, в якому стані нашi спор-
тивні об’єкти. Всі тільки створюють видимість 
того, що щось роблять. Чиновники не повинні 
думати, що спортивні об’єкти — це їхня при-
ватна власність», — наголошує заслужений 
майстер спорту СРСР.
 Підтверджує слова Стели Георгіївни й го-
ловний тренер національної команди Украї-
ни Геннадій Сартинський: «З областей молоді 
спортсмени не приходять до нас, адже там iз 

підготовкою все дуже погано. Однак ми будемо 
готувати молодь, хоча це й дуже складно». 
 На Ukraine International cup 2018 за чолові-
чу збірну України змагатиметься двоє пред-
ставників «основи» та троє членів молодіж-
ної команди. «На сьогодні лідер збірної Олег 
Верняєв відновлюється після травми: ще пів-
року він не зможе виступати. Маємо іще двох 
травмованих гімнастів iз першої команди. Та-
кож пропустить ці змагання й Ігор Радівілов, 
який нещодавно повернувся з Катару, де здо-
був дві золоті нагороди Кубка світу», — роз-
повів про внутрішньокомандні справи Геннадій 
Сартинський.
 Проблемами ж вітчизняної жіночої гімнас-
тики ділився заслужений тренер України Олег 
Остапенко: «Дуже звузилась географія гімна-
стики. У всіх областях занепали спортивні шко-
ли. Зменшилась кількість тренерів, які можуть 
працювати. Що стосується турніру, то в нас усе 
не так, як у чоловіків. Виступатиме молодіж-
на команда країни, адже «основу» не допускає 
до змагань директор училища, в якому зай-
маються дівчата. Навіть тренери не змогли з 
ним домовитися». Подібна історія здивувала 
навіть олімпійського чемпіона Ріо-2016 Оле-
га Верняєва. «Коли дізнався про неї, не дуже 
зрозумів, що відбувається. Дівчатам потрібно 
готуватися до майбутніх Олімпійських ігор, а 
в них відбирають нагоду позмагатися на єди-
ному в Україні міжнародному турнірі зі спор-
тивної гімнастики». ■

Гандбол
 Невдало провівши спа-
рену дуель єврокваліфікації 
проти збірної Швейцарії, жіно-
ча збірна України мінімізува-
ла свої шанси на участь в кон-
тинентальній першості. Одну з 
двох путівок на ЧЄ-2018 від на-
шої групи за собою вже забро-
нювали чинні чемпіонки Старо-
го світу — норвежки, котрі не 
втратили у відборі ще жодного 
очка. При цьому «синьо-жов-
ті» за два тури до завершення 
кваліфікаційної кампанії посі-
дають у квартеті останнє місце. 
 Чемпіонат Європи. 
Кваліфікація. Група 2. Ук-
раїна — Швейцарія — 21:22, 
15:21, Норвегія — Хорватія 
— 33:27, 32:25.
 Турнірне становище: 
Норвегія — 8, Швейцарія — 4, 
Хорватія, Україна — 2.

Хокей
 Чемпіонат України. Фі-
нальна серія (до чотирьох пе-
ремог). «Кременчук» — «Дон-
бас» — 4:3, 2:5. Рахунок у серії 
— 1:3. 

Фігурне катання
 Поїхавши на чемпіонат сві-
ту в напіврозібраному складі, 
представники української збір-
ної завершили міланський 
«мундіаль» iз 29-м результатом 
Івана Павлова у змаганнях оди-
ночників та 15-м місцем танцю-

вального дуету Олександра На-
зарова/Максим Нікітін. Кращою 
ж у танцях на льоду стала до-
свідчена французька пара Па-
падакіс/Сізерон. Чемпіонський 
титул у чоловічому катанні ви-
боров 18-річний Натен Чен із 
США серед чоловіків, у жінок 
несподівано тріумфувала Кет-
лін Осмонд з Канади, а серед 
спортивних пар титул шестира-
зової чемпіонки світу (уперше в 
парі з Бруно Массо) виборола 
Олена Савченко з Німеччини.

Спортивна гімнастика
 На етапі Кубка світу, котрий 
відбувся в Катарі, бронзовий 
призер Олімпіади-2012 в Лон-
доні Ігор Радивілов здобув 
дві золоті нагороди. Спочатку 
уродженець Маріуполя пере-
міг на кільцях, а подвоїти до-
робок зміг завдяки тріумфу в 
своїй улюбленій дисципліні — 
опорному стрибку.

Біатлон
 На заключному в сезоні 
етапі Кубка світу, котрий від-
бувся в Тюмені й який через 
бойкот пропустили вітчизняні 
біатлоністи, визначилися пе-
реможці загального заліку тур-
ніру. У жінок володаркою «Ве-
ликого кришталевого глобуса» 
стала фінка Кайса Макарайнен; 
у чоловіків аналогічний трофей 
виборов француз Мартен Фур-
кад. ■

ХРОНІКА■СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Відштовхнутись від дна
Столичний Палац спорту готується прийняти гімнастів iз 17 країн світу

■
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 — Люба, дивись, Сидоров за-
снув просто у твоєму салаті «Мімо-
за».
 — Ну хоч комусь цей салат спо-
добався.

* * *
 Дівчина катає біля будинку у 
вiзку немовля. До неї підходить її 
колишня однокласниця і каже:
 — Давно не бачилися! Ну треба 
ж, дитина, як дві краплі води, схожа 
на твого чоловіка.
 Дівчина дивиться на дитину, 
замислюється:
 — І правда схожий. Це сусідка 
з третього поверху попросила мене 

погуляти з її дитиною.

* * *
 Якщо вам налили чай по вiнця, 
то це не від щедрості, а щоб вам не 
вдалося покласти туди цукор.

* * *
 Одному чоловiку наворожи-
ли, що він загине через супереч-
ку. Вiдтодi він став з усіма ввічли-
вим i поступливим. Але одного разу 
він тяжко захворів, і біля його ліж-
ка зібрався лікарський консиліум. 
Побачивши лікарів, хворий проше-
потів:
 — Ось коли збувається про-
роцтво.

По горизонталі: 
 1. Столиця Узбекистану. 4. До-
даткова нагорода, яка дається без-
коштовно до покупки. 8. Невели-
кий вступ, що передує основній час-
тині музичного твору. 9. Ім’я полячки, 
дружини Якова Меха із книги Воло-
димира Лиса «Століття Якова». 10. 
Журналіст «України молодої», заві-
дувач відділу новин. 13. Африкансь-
ка країна. 15. Недворянське прізвище 
народної героїні Франції, яка звільни-
ла від облоги Орлеан. 16. Станція ре-
монту автомобілів. 18. Спуск із гори 
на лижах зигзагами. 19. Мешканка 
гарему, яка не є офіційною дружиною 
султана. 22. Бог вогню в давньоіндій-
ській міфології. 23. Смілива, відчай-
душна людина, яка нічого не боїться й 
ні перед чим не зупиняється; зірвиго-
лова, бешкетник. 24. Гуцульський чо-
ловічий танець. 25. Міжклітинна ре-
човина у тварин, яка забезпечує ме-
ханічну підтримку тканин.
По вертикалі:
 1. Виголена маківка у католиць-
ких ченців. 2. Хижий птах родини яс-
трубових, схожий на шуліку. 3. Зна-
менитий чилійський поет. 5. Японсь-
кі глиняні фігурки-талісмани для при-
вернення щастя, багатства і здоров’я. 
6. Протилежність будням. 7. Колиш-
ня партія Віталія Кличка. 8. Ім’я анг-
лійського фізика, який відкрив закон 
всесвітнього тяжіння. 10. Річка на 
Житомирщині, права притока Тете-
рева. 11. Житло, світлиця. 12. Улюб-

лена пора року школярів. 14. Посуд 
для зберігання праху людини після 
кремації. 16. Труффальдіно із Берга-
мо для обох своїх господарів. 17. Ста-
ровинний багатомісний кінний екіпаж 
із платними місцями для пасажирів, 
який регулярно курсував за певним 
маршрутом. 18. Одна з двох жахли-
вих давньогрецьких гір, які сходили-
ся і розходилися, розбиваючи кораб-
лі. 19. Старовинна міра об’єму, яка 
дорівнює приблизно від половини до 
третини мішка. 20. Картина, поши-
рена в Росії, зразок народного при-
мітивізму. 21. Східні ласощі, десерт 
на основі меду, солодкої горіхової 
маси та яєчного білка. 22. Представ-
ник тюркських племен, які в VI ст. за-
воювали придунайські райони, засну-
вали свою державу і проіснували там 
до початку IX ст., раптово зникнувши 
з історичної арени.■

Кросворд №32
від 21 березня
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Аліса КВАЧ

 Трагедія, яка сталася в американському 
містечку Паркленд на День святого Валенти-
на, сколихнула світ. Нагадаємо, що тоді в од-
ній із шкіл 19-річний Ніколас Круз влаштував 
стрілянину, в результаті якої загинуло 17 осіб.
 Щоб ще раз привернути увагу до пробле-
ми контролю над обігом і застосуванням зброї, 
школярі Паркленда вирішили звернутися до 
уряду США з вимогою прийняти закон, який 
забороняв би продаж бойової зброї. І заклика-
ли всіх, хто їх підтримує, вийти на вулиці в рам-
ках маршу під назвою «За наше життя».
 Заклик отримав неабиякий відгук, і не 
лише серед простих американців. У різних 
містах США на вулиці вийшли і відомі зірки 
— серед учасників акції можна було побачити 
Стівена Спілберга, Шер, Майлі Сайрус, Аріа-
ну Гранде, Демі Ловато, Селену Гомес, Кен-
далла Дженнера, Кім Кардаш’ян і Каньє Вес-

та та інших знаменитостей. А Джордж Клуні та 
його дружина Амаль не лише самі пройшлися 
маршем, а й пожертвували 500 тисяч доларів 
на підтримку родин загиблих. До речі, це був 
перший публічний вихід пари після народжен-
ня їхніх близнюків, Елли та Олександра.
 Учасником акції став і один з «бітлів», сер 
Пол Маккартні з донькою Стелою. Він нагадав 
журналістам, що його друга, Джона Леннона, 
також застрелили на Манхеттені 38 років тому. 
Частина зірок, хто не зміг особисто бути при-

сутнім, висловили свою підтримку учасникам 
акції в соцмережах, як Кетрін Зета-Джонс, Різ 
Візерспун, Наомі Кемпбелл, Леді Гага та інші.
 Лише у Вашингтоні в марші взяли участь від 
300 до 500 тисяч американців. А загалом подіб-
ні акції відбулися у 800 містах Америки. І людей 
можна зрозуміти — стрілянина в Паркленді ста-
ла восьмою стріляниною в США з багатьма жер-
твами з початку року. От тільки чи вирішить про-
блему лише заборона продажу зброї? Бо той, 
хто захоче, все одно її десь дістане. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Росіяни можуть скільки за-
вгодно сміятися над американсь-
кими «чорними п’ятницями», 
коли похід у магазин перетво-
рюється на справжні побоїща за 
омріяний товар, що раптово стає 
неймовірно дешевим. Але й самі 
часто втрачають людську подобу 
в погоні за «шарою», неважливо, 
наскільки вона велика.
 Зокрема, на таке «супер-
маркетне побоїще» перетвори-
лася спроба мережі супермар-
кетів «Магніт» влаштувати акцій-
ний розпродаж колекції горняток з 
іграшками — героями мультфіль-
мів «Мадагаскар», «Шрек» та ін-
ших мультиків студії DreamWorks. 

Так, у Краснодарі біля стенду з 
кружками, після того як відчини-
лися двері, утворилася тиснява і 
бійка. Люди штовхали одне одно-
го, лізли по головах, мало не по-
розносивши сусідні полиці з това-
ром. Причому більшість із них були 
люди літнього віку. Продавці лише 
за голову хапалися і марно нама-

галися зупинити натовп вигуками 
«Заспокойтеся!». А один дідок на-
віть кілька разів пустив у хід свою 
палицю, щоб навести порядок. 
 Загалом бійка тривала хвилини 
дві, доки не закінчився товар. Коли 
ж продавці взялися наводити по-
рядок, виявилося, що вхідні двері 
зламані. Подібний ажіотаж виник і 

в Ростові та деяких інших містах.
 Представники торгової ме-
режі пообіцяли привезти ще ак-
ційних товарів з іграшками. Утім, 
судячи з відео, охочих було в де-
сятки разів більше, ніж іграшок. І 
скільки товару не давай, а їх буде 
і буде. Бо «шара» для багатьох — 
дуже солодке слово. ■

ОТАКОЇ!

Це солодке слово «шара»
У Росії покупці побилися за акційні кружки 
з іграшками

■

СОЛІДАРНІСТЬ

За життя без 
пістолета
Світові зірки 
підтримали заклик 
американських 
школярів заборонити 
продаж зброї

■

Амаль та Джордж Клуні.❙

28 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Уночi та 
вранцi на дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +3...+5.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий 
снiг iз дощем. Славське: вночi -1...-3, удень +4...+6. Яремче: 
вночi -1...-3, удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi 0...-3, удень +5...+7. 
Рахiв: -1...+1, удень +8...+10.

26 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 2 см, Стрий — 1 см, Славське — 2 см, Плай — 71 см, 
Мiжгiр’я — 7 см, Рахiв — 2 см, Долина — 12 см, Івано-
Франкiвськ — 5 см, Яремче — 14 см, Коломия — 9 см, 
Пожежевська — 92 см.

Українська економіка повільно, але оговтується від 
дій Росії. Надати ж прискорення нашому розвитку 
можуть реформи, робота Нацбанку і зміна правил у 
податковій сфері
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