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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,33 грн 

1 € = 29,54 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Закономірний 
рекорд 
За кількістю здобутих нагород у Ріо українські паралімпійці посіли 
в загальному протоколі третє місце. Попереду лише китайці та британці, 
на четвертій позиції — збірна США
стор. 15 »

Заробітчанин 
пану не рівня

Збір яблук у Польщі 

приносить українцям 

дохід і відбирає 

здоров’я
стор. 7 »

Вибори 
абсурду

Незаконне голосування 

в Криму ставить 

під сумнів легітимність 

Держдуми Росії
стор. 2 »

Олександр Усик 

— новий володар 

чемпіонського 

пояса Всесвітньої 

боксерської 

організації у 

важкій вазі
стор. 15 »

Десятий вал

Паралімпіаду в бразильському Ріо українські спортсмени завершили з феноменальним результатом, уперше в історії потрапивши в «топ-3» країн-медалісток.  ❙
Фото з сайта sport.unian.ua. ❙
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«І там в окупації ми не побоялися взяти в руки зброю та почати боротися з 
російськими окупантами та українськими зрадниками, які там стали на бік 
російської армії, російського окупаційного режиму».

Володимир Жемчугов
волонтер, звiльнений iз полону

УКРАЇНА МОЛОДА

Олена КАПНІК

 Минулої неділі в окупо-
ваному Криму окупаційна 
російська влада провела дру-
ге з моменту анексії голосу-
вання. Цього разу на півос-
трові обирали депутатів у Де-
ржавну Думу. Очікувано пе-
ремогу здобула пропутінська 
«державна партія» — «Єди-
на Росія», яка хоч дещо і 
втратила популярність, але 
вкотре отримає найбільше 
мандатів у Думу.  
 На анексованому півос-
трові у день виборів відкри-
лися всі заплановані виборчі 
дільниці — 1207. Утім, попри 
всі зусилля окупаційної вла-
ди та заклики ще раз «висту-
пити проти Києва і Вашинг-
тона», дільницi були прак-
тично пусті. За попередні-
ми даними, загалом у Криму 
проголосували трохи більше 
42 відсотків виборців (майже 
635 тисяч осіб). 
 Очікувано, бойкотували 
незаконне голосування крим-
ські татари та проукраїнські 
активісти. «Туди (на вибори. 
— Авт.) змушують приходи-
ти бюджетників, погрожу-
ючи звільненням. В інших 
людей загрожують відібра-
ти пенсії і пільги. Військо-
вих переодягають у цивільне 
і каруселями возять по всьо-
му Криму. Крім того, з Росії 
приїхали кілька автобусів iз 
масовкою», — каже кримсь-
котатарський активіст Лі-
нур Іслямов. Намагалися 
заохотити виборців і пода-
рунками. Так, для прикла-
ду, в Армянську місцева те-
лекомпанія розіграла смарт-
фон серед тих, хто прийшов 
на дільницю, а в Ялті розда-
вали безкоштовні квитки у 
кіно.
 Незважаючи на офіцій-
ну заборону від української 
влади, вибори в Держдуму 
Росії на материковій частині 
України все ж таки відбули-
ся. У неділю виборчі дільни-
ці відкрилися у будівлі по-
сольства у Києві та у Гене-
ральних консульствах Росії 
у Харкові, Львові та Одесі. З 
самого ранку у столиці біля 
російського посольства з гас-
лами «Смерть Росії» та ши-
бинецею з опудалом глави 
Кремля зібралися активісти 
проукраїнських організацій. 

Вони намагалися знести пар-
кан держустанови та прорва-
тися до будівлі через кордон 
iз трьох сотень правоохорон-
ців. Під час сутичок протес-
тувальники побили ногами 
одного з виборців, а згодом 
витерли ноги об російський 
державний триколор. При-
сутні на акції «свободівці» 
заблокували прохід до по-
сольства Росії, через що ви-
никли сварки ще й iз грома-
дянами Росії, котрi бажали 
проголосувати. До слова, у 
Києві вчора проголосували 
близько сотні росіян.
 У Харкові тишу на вибо-
рах забезпечували аж сім со-
тень осіб — півтисячі полі-
цейських та двісті нацгвар-
дійців. У першій українській 
столиці мітингували пред-
ставники обласної спілки ве-
теранів, які вимагали, щоб 
світова спільнота не визна-
вала виборів в окупованому 
Криму. В Одесі під час про-
тесту проти виборів поліція 

через «бійку і нецензур-
ні висловлювання на адре-
су поліцейських» затримала 
чотирьох активістів «Право-
го сектору», серед яких був і 
лідер одеського осередку Сер-
гій Старненко. А от у Львові 
ворота Генконсульства так і 
не відкрилися, мовляв, у за-
кладі вихідний. ■

Іван БОЙКО

 На Донбасі відносне затишшя: позами-
нулої доби окупанти лише 18 разів обстрі-
лювали позиції ЗСУ. Противник відкри-
ває хіба що турбуючий вогонь з автоматів 
та кулеметів. Кожен третій обстріл прихо-
диться на промзону Авдіївки, яка не дає 
спокою не лише пересічним бойовикам, а 
й російським снайперам. 
 При цьому важка артилерія ворога 
мовчить, поки що дотримуючись режи-
му тиші. В умовах такої позиційної війни 
поранено лише одного захисника Украї-
ни. Щоправда, у штабі АТО не повідомля-
ють, за яких саме обставин.
 Утім терористи з так званої «ЛНР» не 
сумують: на найближчі дні вони разом із 
російськими окупантами запланували 
низку постановочних диверсій. За дани-
ми Головного управління розвідки Міно-
борони, у Первомайську та Кіровську, що 
на Луганщині, протягом тижня вибухати-
муть об’єкти цивільної інфраструктури.
 Винуватцями, звісно ж, оголосять ви-
гаданих українських диверсантів, які ні-
бито не дотримуються режиму тиші. 
 «Для фальсифікації обвинувачень ук-

раїнської сторони у причетності до ди-
версій передбачається представити тіло 
загиблої від кульових поранень особи з 
документами, що підтверджують грома-
дянство України або проходження війсь-
кової служби в ЗСУ», — повідомляє ГУР 
Міноборони.
 При цьому російські спецслужби по-
силюють на окупованій території Донба-
су поліцейський режим, оскільки остан-
нім часом серед мешканців зросли проук-
раїнські та протестні настрої. Люди де-
монстративно відмовляються від служби 
в російських окупаційних військах.
 Через це окупанти почали надавати гу-
манітарну допомогу або грошову компен-
сацію тільки тим сім’ям, які мають довід-

ку про проходження служби члена родини 
в російських окупаційних військах або, 
відповідно, про загибель чи отримані по-
ранення члена родини під час такої «служ-
би». Мовляв, хто не з нами, той нехай го-
лодує. 
 Утім якість гуманітарних харчів і про-
довольства для бойовиків теж залишає ба-
жати кращого. За даними вітчизняної роз-
відки, днями для харчування кадрових 
російських військових i місцевих бойови-
ків на військові продовольчі бази в окупо-
ваному Донецьку доставлено заморожену 
рибу з державного резерву Росії, закладе-
ну на зберігання ще... у 1960 році! Тобто 
ще за часів СРСР, коли Генсекретарем ЦК 
Компартії був Микита Хрущов. ■

З ПОЛОНУ

Шахтар 
зі зброєю 
проти 
агресора
Патріоти борються  проти 
підлої російської окупації
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ще двоє українських заручникiв 
були звільнені з полону у суботу, 17 ве-
ресня: співробітник ООН на Донбасі, 
екс-співробітник СБУ Юрій Супрун та 
волонтер Володимир Жемчугов.  Об-
мін полоненими відбувся у присутності 
спостерігачів ОБСЄ, представників Між-
народного комітету Червоного Хреста 
та журналістів за формулою «два на чо-
тири» — Київ передав ворогу чотирьох 
прихильників «ЛНР-ДНР»: трьох чо-
ловіків і одну жінку.
 Юрія Супруна затримали у Донець-
ку у квітні цього року. «Дуже важко пе-
редати й висловити свої почуття, які у 
мене на душі, бо повернувся додому, по-
вернувся на Батьківщину. Я є співробіт-
ником ООН і зобов’язаний бути стрима-
ний у своїх емоціях, і в певному сенсі у 
своїх висловлюваннях. Але, коли мені 
говорили після затримання та ареш-
ту «тебе кинули, про тебе забули, ти за-
лишишся тут на невизначений термін 
і тобі ніхто не допоможе», я в це не ві-
рив — я знав і розумів, що моя держава, 
наш уряд, люди, які за це відповідають, 
не забудуть нас, тих, хто були незакон-
но арештовані, незаконно утримували-
ся на території «ЛНР» і «ДНР», — ска-
зав Супрун журналістам у присутності 
Президента України.
 Володимир Жемчугов майже два 
роки був у лапах ворога. До війни жив 
у Тбілісі, а коли «почалося», поїхав у 
Красний Луч, що вже був під «ЛНР», 
забирати маму. Згодом одним друзям 
допомагав виїхати з окупованого міста, 
іншим привозив ліки, харчі, гроші. Не-
вдовзі випадково підірвався на розтяж-
ці. За версією «сепарів», він — дивер-
сант, який нібито здійснив кілька під-
ривів: залізничних колій, ліній елект-
ропередач. У Володимира ампутовано 
обидві руки, він практично незрячий 
— відшарувалася сітківка ока, видале-
но частину кишечнику, ноги посічено 
осколками...
 На брифінгу Володимир Жемчугов 
сказав: «Я хочу подякувати всім, хто 
боровся за мене! Я росіянин за націо-
нальністю, народився й виріс на Дон-
басі, колишній шахтар. Але так жит-
тя склалося, що я по-іншому почав 
мислити, ніж прості люди на Донбасі, 
яких просто обдурили, розповідаючи, 
що тут фашисти, нацисти. Так жит-
тя склалося, що отримав гарну осві-
ту й зміг розібратися між чорним і бі-
лим, і став на бік білого. І такі ж пат-
ріоти, як я, стали на боротьбу проти 
цієї підлої російської гнилої окупації, 
яка по-гнилому веде війну проти Ук-
раїни. І там в окупації ми не побояли-
ся взяти в руки зброю та почати боро-
тися з російськими окупантами та ук-
раїнськими зрадниками, які там ста-
ли на бік російської армії, російського 
окупаційного режиму. Не треба диви-
тися на мене, що я так сильно поране-
ний, так сильно постраждав — війна 
є війна, людей вбивають, ранять. Але 
завжди за війною прийде перемога, я 
вірю, що прийде перемога й у моє рід-
не місто Красний Луч, і його звільнять 
від російських окупантів, і люди поч-
нуть там жити нормально». ■

■ НА ФРОНТІ

Тримай терориста!
Бойовики майже не стріляють, але готують диверсії 
на окупованій частині Луганщини

■

«КРИМНАШ»

Вибори абсурду
Незаконне голосування в анексованому 
Криму ставить під сумнів легітимність 
Держдуми Росії

■

Протест біля посольства РФ у Києві, де проходили вибори 
до Державної Думи.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

НЕВИЛІКОВНА ТРАДИЦІЯ

 Так коментує «традиційність» російського голосування на теренах усієї 
«матушкі Расєї» опозиційний російський політик Олексій Навальний, який не 
бере участі у виборах після двох судових вироків: «1993 рік. Я тільки-но закін-
чив школу. Мені 17 років. Проходять вибори до Держдуми, у них беруть участь 
Явлінський, Хакамада, Рижков, Зюганов, Жириновський. Я цікавлюся політи-
кою, але брати участь у виборах мені не можна. Минуло 23 роки. 2016 рік. Мені 
40 років. Проходять вибори до Держдуми, у них беруть участь Явлінський, Ха-
камада, Рижков, Зюганов, Жириновський. Я цікавлюся політикою, але брати 
участь у виборах мені не можна». 
 За попередніми даними екзит-полу, в Дерджумі РФ партія глави уря-
ду Дмитра Медведєва набрала 44,5 відсотка голосів. Із значно меншими ре-
зультатами подолали 5-відсотковий бар’єр ще три партії: Ліберально-демок-
ратична партія Росії — 15,3%, Комуністична партія Російської Федерації — 
14,9% та «Справедлива Росія» — 8,1%. Решта 10 партій залишилися поза 
бортом Думи.

■

ПОЗА ЗАКОНОМ

 Офіційний Київ закликав США 
і Європейський Союз запровадити 
нові санкції проти Москви за про-
ведення виборів у Криму, який, за 
словами Петра Порошенка, Росія 
перетворила з «курортного регіону 
в концентраційний табір». У свою 
чергу «Народний фронт» учора за-
реєстрував у Верховній Раді про-
ект постанови про невизнання легі-
тимності Державної Думи РФ. Пар-
ламентарії вимагають, щоби світ 
приєднався до української позиції 
щодо нелегітимності Думи, яку об-
рали з порушенням усіх норм між-
народного права. «Спільна пози-
ція всіх західних партнерів буде 
ще одним свідченням того, що ніх-
то не визнаЄ і не вИзнає незакон-
ну анексію Криму. Більше того, не-
законна анексія Криму потягнула за 
собою зараз і незаконність вищо-
го законодавчого органу Російської 
Федерації», — йдеться у заяві. 
 Не забарилася з реакцією на не-
легітимні вибори й світова спільно-
та. «Вибори, що відбулися в Росії, 
а також в окупованому нею Криму, 
не легітимізують російську владу 
на українській території. Це «голо-
сування» було яким завгодно, але 
тільки не вільним і справедливим. 
Жителі Криму не могли вирішувати, 
ні хто виграє вибори, ні хто стане 
нібито їх представниками», — за-
явив віце-президент правозахисної 
організації Freedom House Роберт 
Герман. До слова, раніше в до-
повіді організації «Свобода у світі 
— 2016» Крим був оцінений окре-
мо як територія, непідконтроль-
на Україні, й отримав рейтинг «не-
вільний». Рівень дотримання полі-
тичних прав на півострові оціне-
но в 7 балів, громадянські свободи 
— в 6 (де 7 — найгірша оцінка з 
можливих).

■
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ДО ДАТИ

А на тім 
рушникові...
На 730-річчя Черкасам 
подарували оновлений 
Палац одружень 
та унікальну 
«трипільську» альтанку 
Людмила НІКІТЕНКО

 У вихідні Черкаси відзначили своє 730-
річчя. Як ніколи в минулі роки, цього разу 
свято вийшло по-домашньому затишним, 
без набридливого піару та викидання гро-
шей на заїжджих «зірок». 
 Зрання заявили про себе спортсмени, 
котрі організували святковий легкоатле-
тичний пробіг «730 метрів» історичною 
вулицею Хрещатик. А далі міський голо-
ва Черкас відкрив капітально відремонто-
ваний Палац одружень у колишньому особ-
няку інженера Афанасія Щербини, що був 
збудований ще у 1912 році. Останній раз 
там робили капремонт ще 40 років тому. 
Тепер тут європейський інтер’єр, замість 
«совкового». Того ж святкового дня там од-
ружилися 20 щасливих пар. Трьом із них 
міський голова Черкас Анатолій Бондарен-
ко вручив свідоцтва про шлюб, подарував 
мультиварки і сертифікати на політ у літа-
ку над рідним містом.
 «Коли вперше зайшов до Палацу одру-
жень і побачив, у якому він стані, то дав 
собі слово відновити його. Уявив, що від-
чувають молодята, які в такому інтер’єрі 
одружуються», — сказав на відкритті місь-
кий голова і передав працівникам Палацу 
одружень раритетні документи, які були 
виявлені під час проведення ремонтних 
робіт. Ремонт, який пройшов у рекордні 
терміни, обійшовся місту у 1,4 млн. грн.
 У парку «Сосновий бір» відкрили уні-
кальну альтанку у трипільському стилі. Це 
справжня мистецька перлина з дерева, ка-
меню та металу, прикрашена орнамента-
ми зі стародавньою символікою, над якою 
трудилися шість талановитих черкаських 
митців. Їм допомагали фахівці Легедзинсь-
кого музею трипільської культури та Чер-
каського обласного краєзнавчого музею. 
За словами автора ідеї Романа Турецько-
го, у трипільському орнаменті на дубових 
стовпах альтанки, зокрема, є зображен-
ня стихії води і це свого роду вшанування 
славного Дніпра, на березі якого розкинув-
ся парк. 
 На день народження міста в усіх його 
куточках було дуже людно. Народ у виши-
ванках прогулювався центральними вули-
цями, споглядав роботи народних майс-
трів, побував на фестивалі квітів та поба-
чив музичне вітання від дошкільнят міста 
у парку ім. Богдана Хмельницького, слу-
хав виступ симфонічного та духового ор-
кестрів, роздивлявся цікаву фотовиставку 
зі світлин старих Черкас, побував на «Яр-
марку професій», де презентували себе нав-
чальні заклади міста, для дітвори діяла те-
риторія розваг від дитячого центру ранньо-
го розвитку та шоу-лабораторії «Похімі-
чимо». Малеча з батьками долучилися до 
акції милосердя «Добре серце», на якій 
можна було принести корм та ліки для без-
притульних тварин або навіть вибрати собі 
домашнього улюбленця. 
 Серед численних гостей, котрі разом із 
черкащанками святкували 730-річчя міс-
та, був і представник ПАРЄ Еріх Фріц. За 
проєвропейську діяльність він подарував 
місту Почесний прапор, розшитий золоти-
ми нитками. «Це друга за значимістю наго-
рода ПАРЄ. Вона засвідчила те, що в Чер-
касах має місце європейська ідея і тут на-
лагоджують, у тому числі, й міжнародну 
співпрацю. Це відзнака, яка, безумовно, 
стимулюватиме нас працювати ще більше 
і краще. Заради благополуччя рідних Чер-
кас», — щиро подякував міський голова 
Анатолій Бондаренко і презентував євро-
пейському гостю рушник із черкаським ор-
наментом. ■

■

Марія ДЕРЕШ
Львівська область

 Із початку 2016 року в 
поліцію надійшло близь-
ко 400 заяв про нелегаль-
ну вирубку лісів у Львівсь-
кій області. За інформа-
цією Львівської ОДА, за 

цими фактами відкрито 326 
кримінальних проваджень.
 Зі слів в. о. начальника 
ГУ Нацполіції  у Львівсь-
кій області Дмитра Загарії, 
до суду скеровано 66 справ. 
Дві з них набули найбіль-
шого розголосу — проти ін-
женера Старосамбірського 

ДЛГП «Галсільліс», де сума 
завданої шкоди становить 
1,124 млн. грн; та проти ін-
женера з лісокористування 
Турківського ДЛГП «Гал-
сільліс», де сума збитків ста-
новить понад 4 млн. грн.
 Також виявлено сут-
тєві порушення при обшу-
ку підприємств та осіб, при-
четних до лісової галузі. У 
Стрийському лісгоспі вияв-
лено 10 млн. грн. несплати 
податку. А начальника від-
ділу Львівського обласно-
го управління лісового та 
мисливського господарства 
спіймано на видачі 200 «ли-
пових» сертифікатів на ви-
везення деревини.
 «Щороку темпи вируб-
ки та експорту лісів зрос-

тають. Це призводить до 
непоправних наслідків для 
екології Львівщини», — 
каже доцент кафедри ра-
ціонального використання 
природних ресурсів і охо-
рони природи Федір Кіп-
тач. «Це і ерозія ґрунтів, 
і пересихання землі, і по-
вені, і порушення рівня во-
логості. Також руйнується 
вікова й видова структура 
лісу, адже вирубують най-
дорожчі сорти деревини та 
найстаріші дерева». Асис-
тент кафедри Павло Телеш 
додає, що проблема має ве-
личезні масштаби, адже 
таким «промислом» зай-
маються не лише державні 
компанії, а й місцеві жи-
телі. ■

КРИМІНАЛ

Лісовик попутав
За фактом незаконної вирубки 
лісів порушено більше 
300 кримінальних справ 

■

Мустафу Джемілєва номінували 
на премію Сахарова
 Кандидатуру лідера кримськотатарського на-
роду Мустафи Джемілєва висунули на здобуття 
премії Сахарова 2016 року за те, що депутат «від-
стоював права людини та меншин понад півстоліт-
тя», повідомляється на сайті Європарламенту. Пре-
мія заснована ЄП у 1988 році, щорічно вручається 
особам чи групам людей, які присвятили своє жит-
тя захисту прав людини і свободи слова. Лауреата 
премії, котрий отримає 50 тис. євро, оголосять 27 
жовтня, а церемонія нагородження відбудеться у 
Страсбурзі в грудні.

 У різні роки лауреатами премії ставали Нель-
сон Мандела, Білоруська асоціація журналістів, 
«Репортери без кордонів» і російське правозахис-
не товариство «Меморіал».

Американська преса — про бійців АТО
 У розгорнутому недільному номері американсь-
кого авторитетного видання Washington Post предста-
вили українських героїв, які «відстоюють незалежність 
України і стоять на захисті свободи і демократії». «По-
дивіться уважно на обличчя героїв, — лунає заклик зі 
сторінок видання. — Ці українські борці за свободу 
відзначені нагородами та орденами за їх кропітку ро-

боту і зразкову відвагу в захисті Батьківщини».

Звання найкращого тілоохоронця
 З 17 по 21 вересня у столиці професійні бодігар-
ди з Білорусі, Грузії, Молдови, Болгарії, Румунії та 
Польщі, Азербайджану у складі 18 команд змагати-
муться за першість. Охоронці змагатимуться у вось-
ми видах змагань, судитимуть їх 34 судді з 7 країн 
світу. Переможців оголосять уже 20 вересня, кож-
на команда-учасник отримає сертифікат про підви-
щення кваліфікації. В Україні перебуває і команда зi 
США, але цього року вони вирішили брати участь як 
спостерігачі. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Сьогодні, 20 вересня, 
мало відбутися судове засі-
дання щодо неправомірно 
варварських дій ТОВ «Авес-
та-Буд» в урочищі Бичок, 
що в Голосіївському парку 
столиці. Але через контр-
дії «авестівців», які пода-
ли апеляційну скаргу, коле-
гія суддів Київського апеля-
ційного господарського суду 
після її розгляду перенесла 
розгляд справи на 22 вере-
сня. Урочище Бичок, що не-
подалік траси, — це дубова 
діброва, деяким деревам там 
100-250 років. 
 Нагадаємо, товариство з 
обмеженою відповідальніс-
тю у ніч на 22 серпня цьо-
го року, скориставшись до-
помогою горезвiсних «тіту-
шок», учинило неприпусти-
мо зухвалі дії: було вирубано 
понад 40 соток мальовничо-
го урочища, попри домовле-
ності з активістами про не-
проведення робіт, принайм-
ні до рішення суду. Адже за-
сідання Господарського суду 
Києва — щодо визнання не-
дійсним договору оренди зе-
мельної ділянки, отримано-
го керівництвом ТОВ «Авес-
та-Буд», — мало відбутися 
завдяки наполегливості еко-
активістів ще 30 серпня.
 Реакція громадських ак-
тивістів на вандалізм була 
миттєвою. Тоді, 22 серпня, 
автомайданівці, доброволь-
ці полків «Донбас», «Ай-
дар», УНСО, небайдужі ки-
яни зламали паркан буд-
майданчика компанії за-
будовника, таким чином 
показавши своє ставлення 
до знищення будівельника-
ми з «Авеста-Буд» заповід-
ника. І хоча перші слухан-
ня таки відбулися напри-
кінці серпня, конфлікту суд 
так і не вирішив: до справи 
додалися нові факти та до-
кази. 
 Намагання забудува-
ти урочище Бичок почали-
ся ще в 2007 році. Тодішні 
«батьки» міста розбили цей 

мальовничий клаптик пар-
ку на шість ділянок: збира-
ючись провести конкурси, 
аби залучити капітал для 
будівництва тут офісних 
комплексів, готелiв, паркін-
гів та інших принад цивілі-
зації. Але тоді активістам 
удалося відвоювати урочи-
ще. Фактично під тиском 
небайдужих активістів уро-
чище Бичок згідно з Указом 
Президента Віктора Ющен-
ка за №794 від 27 серпня 
2007 року «Про створення 
національного природного 
парку «Голосіївський» ста-
ло невід’ємною складовою 
унікальної природної зони в 
межах Києва. Згідно з Зако-
ном України «Про природ-

но-заповідний фонд Украї-
ни», на території національ-
ного парку забороняєть-
ся будь-яка діяльність, що 
може негативно вплинути 
на природні комплекси. А 
знищення лісу «під заправ-
ку чи офісні комплекси» є 
саме такою діяльністю.
 Проте у 2010 році ТОВ 
«Авеста-Буд» таки покла-
ло «лапу» на ласий шматок 
i неправомірно отримало в 
оренду в Київської міської 
ради 2,5 га природного пар-
ку, куди входить і урочище 
Бичок, для вищевказано-
го будівництва. Упродовж 
шести років помітних дій 
не було. А з весни 2016-го 
робота орендарів активі-

зувалася. У квітні невідо-
мі вночі знищили 102 дере-
ва, серед яких були й вікові 
дуби. А згодом були й серп-
неві вирубки. 
 «На жаль, влада зараз 
корумпована, екологічно не-
свідома, безчесна. Тому всі ці 
неподобства й відбуваються, 
— каже «УМ» Михайло Ми-
халко, голова «Спілки поря-
тунку Голосієва», найстарі-
шої екологічної організації 
в Україні, утвореної у 1988 
році. — У нашої влади лише 
особисте збагачення на пер-
шому місці. Я мав особисту 
зустріч із Кличком, але, на 
жаль, у нього немає нічого 
святого, в нього на першому 
місці долари». ■

СТОЛИЦЯ

«Щоб вам руки повсихали»
У Голосіївському парку вандали знищують мальовниче 
урочище Бичок, вирізаючи баголітні дуби

■

Активісти хочуть зберегти Голосіївський парк.
Фото з сайта luxnet.ua.

❙
❙
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«Розгляд (справи щодо Криму) вже відбувається. Але це дуже складна 
справа, в якій одна зі сторін узагалі намагається довести, що вона не 
повинна бути стороною по справі».

Іван Ліщина
урядовий уповноважений з питань 

Європейського суду з прав людини

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Наприкінці минулого тижня було за-
явлено про те, що Україна подасть до 
міжнародного суду новий позов проти 
Російської Федерації, який стосується 
порушення Конвенції ООН про морське 
право. Позов цей «фактично є всеосяж-
ним, оскільки вміщує в собі такі фун-
даментальні питання, як використання 
морського простору, порушення еко-
логічної безпеки, зазіхання на об’єкти 
культурної спадщини. Це дуже масштаб-
ний позов», — коментує міністр закор-
донних справ Павло Клімкін. 
МЗС також додає: «Україна прагне при-
пинення Російською Федерацією по-
рушень положень Конвенції, а також 
захисту своїх прав у Чорному морі, 
Азовському морі та Керченській протоці, 
включаючи права України на природні 
ресурси континентального шельфу Кри-
му, які належать українському народу». 
Наша держава просить зобов’язати РФ 
припинити загарбницьку політику в ук-
раїнській акваторії та відшкодувати їй 
завдані збитки. Вимоги України є ціл-
ком справедливими та законними, й не 
зрозуміло тільки одне: чому окремий 
«морський» позов було подано лише за-
раз, на третьому році анексії Криму? 

Спроба номер?...
 Українська влада цілком заслуго-
вує на докори у зволіканні та затягу-
ванні процесу оскарження дій Росії, 
але, об’єктивності заради, слід зазна-
чити, що звинувачувати її у повній без-
діяльності було б усе ж несправедли-
во. Першу заяву «Україна проти Росії» 
Європейський суд із прав людини взяв 
до розгляду в березні 2014 року. Згід-
но з інформацією прес-служби ЄСПЛ, у 
зверненні йдеться про події, що переду-
вали анексії Криму Росією. 
 Друге клопотання надійшло в чер-
вні 2014-го і стосувалося викрадення 
трьох груп дітей у Східній Україні і їх 
тимчасове перевезення на територію 
Росії. Третю справу було відкрито піс-
ля спільного подання Міністерства юс-
тиції та Української Гельсінської спіл-
ки з прав людини (УГСПЛ). Її поруши-
ли відповідно до Правила 39 Регламен-
ту Європейського суду заяви в інтересах 
сина Мустафи Джемілєва Хайсера. Піс-
ля цього в 2015 році було подано дві нові 
заяви про нові порушення прав людини 
в Криму і на Донбасі, що сталися вже 
після подання попередніх. Отже, разом, 
було подано п’ять клопотань.
 Але, окрім заяв, поданих урядом, 
на сьогодні на розгляді у Європейсь-
кому суді з прав людини перебуває по-
над 500 індивідуальних скарг. Це скар-
ги як на дії Росії, так і на дії України, 
пов’язані з конфліктом на Донбасі та 
анексією Криму. Як повідомляє прес-
служба суду, найбільше скарг — близь-
ко 200 — це скарги на незаконне позбав-
лення волі, різні форми жорстокого по-
водження, в основному щодо осіб, які 
брали участь у бойових діях. Ще близь-
ко 180 клопотань стосується знищення 
майна «та інших наслідків військових 
дій на сході України».
 В окрему категорію можна виділити 
справу «Надія Савченко проти Росії». 
Заяву подала українська льотчиця, яка 
потрапила в полон у червні 2014 року 
і була обвинувачена російським право-
суддям у тяжких злочинах. Українсь-
ка Гельсінська спілка з прав людини та-
кож звернулася до Європейського суду 

з прав людини з приводу «причетності 
Росії до викрадення і катування заруч-
ників бойовиками в Слов’янську До-
нецької області». 

Російська хитрість та європейська 
уповільненість
 Минулого року, згідно з повідомлен-
ням прес-служби Європейського суду з 
прав людини, Росія попросила відтер-
мінувати розгляд заяв «Україна проти 
Росії». Європейська Феміда погодила-
ся, а російський Конституційний суд 
тим часом ухвалив постанову, в якій 
вказав, що «Європейська конвенція 
про захист прав людини та основопо-
ложних свобод і побудована на її поло-
женнях практика Європейського суду 
з прав людини не скасовують принцип 
пріоритету Конституції Російської Фе-
дерації». Іншими словами, Росія попе-
редила, що може відмовитися від вико-
нання рішень ЄСПЛ у разі, якщо вони, 
на її думку, суперечитимуть Конститу-
ції РФ.
 Що ж стосується п’яти українсь-

ких клопотань, то, як говорить урядо-
вий уповноважений з питань Європей-
ського суду з прав людини Іван Ліщина, 
певний рух є лише щодо двох із них — 
щодо «кримської» та «дитячої» справ. 
Відносно першої Ліщина коментує си-
туацію так: «Розгляд уже відбуваєть-
ся. Але це дуже складна справа, в якій 
одна зі сторін узагалі намагається до-
вести, що вона не повинна бути сторо-
ною у справі. Тобто тут постає питання 
юрисдикції, тобто чи може суд узагалі 
розглядати цю справу. Це питання на-
разі і вирішується. Напевно, в наступ-
ному році відбудеться засідання ЄСПЛ 
щодо юрисдикції цієї справи».
 В інтерв’ю «Громадському радіо» ек-
сперт також додає: «Напевно, рішення 
щодо юрисдикції цієї справи про Крим 
відкриє шлюзи для інших подібних 
справ. Якщо рішення буде на користь 
України, то ще раз доводити те саме в 
аналогічних справах не доведеться. На-
томість справа щодо вивезення дітей, на 
жаль, дуже вузька, вона стосується кон-
кретної історії, це самий початок війни. 

Тут не йтиметься про Іловайськ чи Де-
бальцеве, коли російська агресія набу-
вала більш прямих форм. Тому це рі-
шення щодо юрисдикції не полегшить 
нам розгляд наступних справ по Донба-
су». 
 Тим часом Аркадій Бущенко, ви-
конавчий директор Української Гель-
сінської спілки з прав людини, гово-
рить про те, що розгляд у суді такого 
роду справ може «тривати роками. Тим 
паче, що уряд об’єднав справи щодо 
анексії Криму і щодо подій на Донбасі. 
Це також може затягти процес», — від-
значає він у коментарі ВВС Україна. І 
нагадує, що розгляд справи «Кіпр про-
ти Туреччини» про виплату компенса-
цій тривав близько 40 років.
 А Грузія лише у липні 2014 року до-
чекалася рішення ЄСПЛ у справі про-
ти Росії. Скарга була подана у березні 
2007-го, сам процес розпочався у 2012 
році. Тбілісі звинувачував Росію у неза-
конних арештах та масовій депортації 
під час антигрузинської кампанії 2006-
2007 років. ЄСПЛ ухвалив рішення на 

користь Грузії. Протягом року, тобто 
до початку липня 2015 року, Тбілісі та 
Москва мали домовитися про виплату 
компенсації Грузії або про мирову уго-
ду, проте цього не сталося. Тепер Грузія 
вимагає від Росії через ЄСПЛ 70 млн. 
євро.

Дійти до Гааги
 Що ж, є речі, які не залежать від ба-
жань України, і є такі, на котрі вона 
цілком може вплинути. Може, але не 
хоче. Тож коли міністр юстиції Павло 
Петренко заявляє, що Україна зверта-
тиметься (окрім ЄСПЛ) ще й до Гаазько-
го трибуналу, слід розуміти, що реальні 
механізми такого звернення на сьогодні 
відсутні. 
 Із 2002 року рішення щодо військо-
вих злочинів виносить Міжнародний 
кримінальний суд, заснований на ос-
нові Римського статуту 1998 року. Про-
те річ у тім, що низка країн, а серед них 
і Росія, не підписали договір про його 
визнання. Крім цього, Російська Феде-
рація досі не ратифікувала підписаний 

нею в 2000 році Римський статут. Щодо 
України, то вона підписала договір, але 
не ратифікувала Статут. Але юрисдик-
цію Міжнародного кримінального суду 
Україна визнає.
 Одностайності всередині українсь-
кої керівної верхівки щодо ратифіка-
ції Римського статуту, на жаль, немає. 
РНБО виступає проти ратифікації, вва-
жаючи, що це слід робити або синхрон-
но з Росією, або ж не робити зовсім. Ло-
гіка тут така: у 2008-му Грузія ратифі-
кувала Римський статут, а Росія – ні. 
Грузія, таким чином, добровільно ста-
ла фігурантом можливих судових про-
цесів, які не забарилися. Адже і до цьо-
го часу Міжнародний суд у Гаазі при-
ймає позови від громадян, котрі отри-
мали громадянство у Південній Осетії і 
претендують на відшкодування збитків 
від дій грузинської влади.
 Ситуація парадоксальна, але це 
факт: саме Росія, яка напала на Грузію, 
виступає її обвинувачем. Подати зуст-
річні позови Грузія не може, ініціювати 
розслідування скоєних Росією злочинів 
не може також, адже Росія не є підпи-
сантом Римського статуту. Відтак час-
тині українських чиновників не хочеть-
ся, аби подібна історія повторювалась.
 Проте існує також і альтернативна 
точка зору. Вона полягає в тому, що, по-
перше, підписуючи Угоду про асоціа-
цію з ЄС, ми взяли на себе зобов’язання, 
зокрема й щодо ратифікації Римського 
статуту. Крім того (і це вже по-друге), 
важливо створити механізм, який доз-
волить переслідувати російських зло-
чинців. Враховуючи «специфіку» цієї 
держави, така можливість стане у на-
годі ще не раз.
 Хай там як, а риску під цією дис-
кусією підвела Верховна Рада, яка ух-
валила заяву до Міжнародного кримі-
нального суду (МКС) щодо визнання 
його юрисдикції. Де-факто це означає, 
що Україна дозволяє МКС виступати 
у ролі третейського судді, визнає пра-
вомочність його ухвал тощо. Ця нова-
ція, щоправда, ще ніяк не відображена 
в Конституції України, і довкола цьо-
го моменту розгортається окрема дис-
кусія, заглиблюватися в яку ми, втім, 
зараз не станемо.

Висновки
 Отже, що ми маємо на сьогоднішній 
день? Активізацію міністра Петренка і 
лише п’ять справ проти Росії в бекгра-
унді. Маємо усвідомлення того, що роз-
гляд цих справ може тривати роками, 
якщо не десятиліттями. Маємо низьку 
активність усіх гілок влади, котрі по-
чинають зображувати діяльність лише 
в моменти політичного загострення, 
як-от, наприклад, цієї осені, коли очі-
кується новий виток розмов на тему до-
строкових ви борів. 
 «Чого вартий лише той факт, що ми 
досі не виставили рахунку РФ за вели-
чезні економічні та соціально-еконо-
мічні збитки, спричинені її авантюрою 
на Донбасі. Це неприпустимо. Не мож-
на опускатися до рівня таких країн, як 
Бурунді чи держав Південної Африки. 
Якщо Україна сама себе не захищатиме 
в міжнародних інстанціях, за нас цього 
ніхто не зробить», — вважає політолог 
Віктор Небоженко, додаючи, що Ук-
раїна на міжнародній арені зараз пово-
диться недостатньо агресивно, відстою-
ючи власні інтереси.
 Нарешті, ми маємо також і цілком 
умотивовану підозру щодо того, що вла-
да просто не хоче вести відкриту юри-
дичну війну проти Росії. Так було й у 
тому випадку, коли Україна неприпус-
тимо довго зволікала із власними санк-
ціями, очікуючи на їх введення з боку 
Євросоюзу. Якщо припущення щодо не-
бажання вплутуватися у відрите судове 
протистояння справедливе, то це озна-
чає, що особисті чи бізнесові контакти 
очільників України зі своїми російськи-
ми партнерами для перших є дорожчи-
ми за інтереси країни. Виходячи з цьо-
го, слід робити певні висновки. І вис-
новки, на жаль, невтішні. ■

ГРА З АГРЕСОРОМ

Довго запрягають
Україна може ще з десяток років чекати на рішення Європейського суду з прав 
людини по суті нашого позову до Росії. Винні у цьому як процедура самого ЄСПЛ, 
так і наша влада

■

«Чого вартий лише той факт, що ми досі не виставили рахунку РФ 
за величезні економічні та соціально-економічні збитки, спричинені 
її авантюрою на Донбасі».

Європейський суд із прав людини має вже п’ять клопотань по Україні. Дві справи наразі 
розглядають...

❙
❙
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ВІВТОРОК, 20 ВЕРЕСНЯ 2016ГАРЯЧА ТЕМА
Ніна РОМАНЮК
Волинь

Історія знає немало прикладів, коли ге-
ройські лаври присвоювали тим, хто їх 
не заслуговував. Було, що й герої става-
ли зрадниками. Війна списує все. І на неї 
теж можна багато чого списати. Але то 
було на тій війні, давнішній. Сьогодні та-
кого бути не може. Виявляється, може. 
Доля командира розформованої 51-ї 
бригади Павла Пивоваренка — яскраве 
тому свідчення...

«Судити людину, 
поки доля її невідома, не можу»
 Куди зник полковник Пивоваренко 
під час відступу з Іловайського котла у 
серпні 2014-го — це питання, напевне, 
чи не найбільше цікавило волинян. Бо 
у 51-й бригаді з Володимира-Волинсь-
кого служило багато вихідців із Волині. 
І доля багатьох бійців цього підрозділу 
тривалий час теж залишалася невідо-
мою. Це в той час, коли їхні тіла та ос-
танки зберігалися у моргах Запоріжжя 
і Дніпропетровська, очікуючи експерти-
зи ДНК. Якби їх усіх відразу привезли 
додому— важко уявити, що було б. Про 
те, що пережили за довгі місяці очіку-
вання в безнадійній надії на диво повер-
нення батьки, дружини і діти загиблих, 
— про це не йдеться. Але то вже питан-
ня моральності влади. Вона просто мов-
чала. Про Павла Пивоваренка теж. Не 
спростовувала чутки про його зраду й не 
підтверджувала. Питання щодо місця 
знаходження зниклого комбрига нама-
гались порушувати народні депутати у 
своїх зверненнях до військової прокура-
тури. І не отримували однозначних від-
повідей.
 «Скільки я не спілкувався з нашими 
хлопцями, які виходили через так звані 
зелені коридори, які були фактично ти-
рами, де їх розстрілювали, то вони ба-
чили його востаннє, коли він роздавав 
їм пляшки із запалювальною суміш-
шю, щоб хлопці спалювали ними маши-
ни. Як зник, де зник — не знаю. Я пи-
тав про Пивоваренка у штабі АТО — ніх-
то нічого не знає, нічого не відповіли, — 
розповідав звільнений з полону у вересні 
2015 року майор-артилерист 51-ї брига-
ди Сергій Фураєв. — Я був на прийомі у 
начальника Генштабу Муженка — теж 
нічого не почув. Інформація, швидше за 
все, закрита. Не знають, де він. Судити 
людину, поки доля її невідома, не можу. 
Але з того, що я чув від солдатів... Відо-
мо, що моральний дух військовослуж-
бовців тоді був не з найкращих. Хлопці 
просилися у відпустки, на ротацію. А від 
Пивоваренка чули одну фразу: «Ви всі 
«двохсоті», і поїдете додому в цинкових 
трунах». І те, що після того, як він їхав 
із бойових позицій, через 20 хвилин їх 
починали обстрілювати — теж факт».
  На тій же прес-конференції Ната-
ля Боярина, волонтер, координатор Ко-
вельського центру допомоги 51-й бри-
гаді, яка впродовж року постійно ці-
кавилася долею Пивоваренка, розпові-
дала, що комбриг досі не поданий у 
розшук. Тіла його немає, як загиблого 
його ніхто не ідентифікував і у розшук 
не подавав. Як волонтер, яка займалася 
звільненням полонених бійців, вона ска-
зала, що на 80 відсотків упевнена: Пиво-
варенку треба «подякувати» за Іловай-
ськ. Бо частка його вини в Іловайській 
трагедії є, як і всього Генштабу. А ось 
що розповідав звільнений з полону во-
линянин Олександр Дяк: «Казали, що 
він здає інформацію ворогові, але один 
мій друг зовсім інше розповідає. Пивова-
ренко — не зрадник. Нібито він до остан-
нього був з військовими. Навіть коли по-
чався котел, то він не з генералами був, 
а прийшов до наших хлопців у бліндаж 
і дві доби провів там із ними. І якби він 
не виставив оборону, то всі загинули б. 
Потім казали, ніби його поранили і він 
загинув. Коли ми повернулися з полону, 
СБУ допитувала про нього. Але ніхто не 
знає, куди він подівся».

Повернення із безвісти 
 Ореол таємничості довкола долі пол-
ковника Пивоваренка лише посилював 
підозри. Його імені не було ані у спис-
ках загиблих, ані полонених, ані серед 
зниклих безвісти. І це більш ніж диву-

вало. Пивоваренко був єдиним команди-
ром такого рівня, доля якого була неві-
дома. Чому його ніхто не шукав і не хотів 
знати правду? Тим часом у соцмережах 
та в ЗМІ активно поширювалися чутки. 
То Пивоваренко втік із сім’єю в Росію і 
живе в Москві, де у нього брат є. То в До-
нецьку його бачили, ніби воює на боці се-
паратистів. Лише в 2015-му в одному з 
інтерв’ю військовий прокурор Анатолій 
Матіос обережно сказав, що «на сьогодні 
ми маємо об’єктивну складову — відсут-
ність даних, які б підтвердили загибель 
комбрига і про відсутність самої люди-
ни. Допускаємо, на жаль, що командир 
51-ї бригади загинув. Після загибелі ко-
мандира — це абсолютно об’єктивно — 
могла статися часткова втрата керова-
ності підрозділом». Ще не інформація, 
лише припущення, але вже щось. За-
лишки бригади втратили керованість, 
командира немає,чом не списати на 
мертвого частину провини за Іловайсь-
ку трагедію? Мертвим уже все одно. А 
тут суспільство і парламент тиснуть, хо-
чуть знати правду. Тим часом дружина 
комбрига Світлана, яка, до речі, теж є 
військовослужбовцем ЗСУ, стала на за-

хист знеславленого чоловіка, продовжу-
ючи його шукати і до останнього споді-
ваючись, що він живий...
 13 травня 2016 року видання «Тиж-
день» опублікувало статтю «Комбриг не 
вийшов із бою», де було пролито світ-
ло на долю Пивоваренка: «У морзі пра-
цювали представники військової про-
куратури та Збройних сил України. Ка-
жуть, начебто у ті дні там також був го-
ловний військовий прокурор Анатолій 
Матіос. Але чомусь Пивоваренка ніхто 
не «опізнав». Попри те, що один з офі-
церів, які збирали загиблих 30 серпня, 
чітко чув по рації повідомлення колеги: 
«Я підняв Пивоваренка!». Попри те, що 
на подвір’ї були три представники 51-ї 
бригади (правда, кажуть, вони не насмі-
лились підійти до загиблих). Попри те, 
що, швидше за все, у кишенях форми 
комбрига було... посвідчення офіцера. 
Трохи пізніше дружині Павла Васильо-
вича Світлані зателефонували з управ-
ління Сухопутних військ Збройних сил 
України та «дбайливо» порадили заїха-
ти — забрати речі чоловіка. Це був речо-
вий мішок, який Пивоваренко залишив 
у базовому таборі бригади в с. Оленівка 

перед тим, як прориватись на допомогу 
своїм під Іловайськом. Зовсім окремо, 
через знайомого офіцера, дружині пере-
дали це саме посвідчення. У документі 
залишилась одна специфічна ознака, за 
якою можна досить впевнено стверджу-
вати — він був при загиблому!
 ...Ніхто не опізнав, або зробив виг-
ляд, що не опізнав, командира бригади, 
під керівництвом якого було звільнено 
Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Попас-
ну, Мар’їнку та ще близько 20 населених 
пунктів, захоплено до полону російсь-
ких десантників. Його поховали на Ку-
шугумському кладовищі у Запоріжжі 
як «неідентифікованого № 3191». На-
прикінці 2014 року ДНК-експертиза по-
казала, що загиблий № 3191 — це Павло 
Васильович Пивоваренко. Але потрібно 
було ще 8 місяців (хоч це займає кілька 
днів), аби підтвердити ці дані. Слідчий 
МВС закрив справу, про що і повідомив 
родині. Запропонувати дружині та сес-
трі подивитись фото загиблого № 3191, 
пояснити — коли та де його знайшли, 
слідчі органи не вважали за потрібне. 
Так само байдуже до свого зниклого то-
вариша та членів його родини постави-
лись у Генеральному штабі Збройних 
сил України...
 І ось майже через два роки, коли 
пристрасті довкола Іловайської тра-
гедії потроху стихли, Павло Пивоварен-
ко повернувся із безвісти: у червні цьо-
го року Президент нагородив його орде-
ном імені Богдана Хмельницького 3-го 
ступеня (посмертно).
 Я зателефонувала дружині комбрига 
після цього. Коли почула, що я з Волині, 
де інтерес до долі її чоловіка особливий, 
жінка промовила:
  — Так, Волинь багато зробила, щоб 
очорнити мого чоловіка...
  — Пробачте нас. Але не всі це роби-
ли.
  — Звичайно, я розумію. Як бачите, я 
не в Росії, а в Києві. І діти мої тут, а не в 
Москві...
  22 липня у Києві, на Лук’янівському 
кладовищі, за бажанням родини загиб-
лого відбулося перепоховання останків 
Павла Пивоваренка. Провести героїч-
ного командира 51-ї окремої механізо-
ваної бригади прийшло все вище війсь-
кове начальство, побратими. Ніби все, 
справедливість восторжествувала. Але 
не полишає відчуття гіркоти. Не можу 
не процитувати прес-реліз оборонного 
відомства про цю подію: «Полковник 
Павло Пивоваренко загинув 29 серп-
ня 2014 року, під час прориву з Іло-
вайського котла. Його останки 1 жов-
тня було поховано на Кушугумському 
кладовищі, як останки невстановленої 
особи під номером 3191. За кілька міся-
ців за допомогою експертизи ДНК дове-
ли, що поховане тіло належать саме ук-
раїнському офіцеру Пивоваренку. Ме-
дичне обстеження показало, що пол-
ковник був поранений в ногу, отримав 
пошкодження спини і загинув у резуль-
таті влучення уламку в голову». Тобто 
визнано: ще в 2014-му було відомо, що 
останки належать комбригу 51-ї бри-
гади. Тоді чому таким довгим був його 
шлях від зрадника до героя? Відповіді 
на це питання, на жаль, не почули. І на-
вряд чи почуємо. Мами загиблих в одно-
му бою із комбригом волинських хлоп-
ців лише із преси дізналися, що коман-
дира розформованої після Іловайська 
51-ї бригади нещодавно перепоховали у 
Києві. І дуже засмутилися, що не знали 
про це раніше, бо хотіли поїхати в столи-
цю на похорон. Щоб підтримати дружи-
ну Павла Васильовича і віддати шану ко-
мандирові, який до останнього був з їх-
німи синами... ■

БЮРОКРАТІЯ З ПОГОНАМИ

Комбриг Пивоваренко: 
від зрадника до Героя
Чесне ім’я загиблому під Іловайськом полковнику повернуто лише через два роки

■

На могилі героя.❙

Комбриг Павло Пивоваренко.❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Зовні все нагадувало добре ор-
ганізовану спецоперацію: опе-
ративники СБУ, підрозділ «Аль-
фи» та слідчі Генпрокуратури 
прийшли з обшуками не лише до 
Харківської міськради, а й помеш-
кань чиновників, які можуть бути 
причетні до сумнівного розподі-
лу елітних земельних ділянок. 
У центрі видовищного скандалу 
опинилися мер Геннадій Кернес і 
депутат Верховної Ради від «Опо-
зиційного блоку» Михайло Доб-
кін, завдяки чому справа набула 
ще й політичного відтінку. Робо-
та столичного десанту тривала з 
раннього ранку до пізнього вечо-
ра й завершилася вилученням із 
канцелярії міськради необхідних 
для розслідування документів. 
Правоохонці запевняють — об-
шуки триватимуть кілька днів, 
але поки що фігурантам «спе-
цоперації» не висунули жодного 
офіційного звинувачення. 

«Космічні» схеми
 Причину «захоплення» людь-
ми у камуфляжі готелю «Націо-
наль» — домашньої резиденції 
пана Кернеса, — Генпрокурор 
Юрій Луценко пояснив уже че-
рез кілька годин після початку 
обшуку. За його словами, цього 
разу харківські високопосадовці 
потрапили в поле зору слідчих 
через оборудки із землею, яку 
передавали до приватних рук за 
схемою свого столичного колеги. 
«Всі, хто живе в Києві, цю схе-
му знають, — повідомив він. — 
«Незабвенный Космос», він же 
міський голова Черновецький, 
брав 100 студентів, оформляв їх 
як кооператив, відводив їм зем-
лю. Того ж самого дня вони від-
давали цю землю через нотаріуса 
потрібним людям. Схема по-хар-
ківськи була схожою. Керівниц-
тво міста оформлювало житлові 
кооперативи і надавало їм місь-
ку землю. Щасливцями на зем-
лю в центрі Харкова, в престиж-
них районах, ставали наближені 
до керівництва міста люди, чле-
ни родин міського керівництва, 
їхні бізнес-партнери, політич-
ні діячі, причому з різних полі-
тичних сил, і останнє — судді та 
співробітники правоохоронних 
органів. Це схема про те, як елі-
та Харкова роздерибанила понад 
600 гектарів міської землі».
 Через використання цих схем, 
за словами Юрія Луценка, міська 
казна в період з 2008 по 2014 роки 
недоотримала 4 мільярди гри-
вень. У той перід містом почерго-
во керували Кернес із Добкіним. 
Найбільша площа — 236 гектарів, 
— була відсуджена в 2010 році. 
Підставою для виділення землі у 
Харкові, як і в Києві під час мерс-
тва Леоніда Черновецького, був 
на той момент ще чинний Жит-
ловий кодекс часів СРСР. Згідно 
з останнім, новостворені коопера-
тиви мали право безкоштовно от-
римувати ділянки для будівниц-
тва. 
 Цією радянською юридич-
ною нормою і скористалися ук-
раїнські чиновники. Але у пра-
воохоронців є підозра, що при 
цьому в їхніх схемах кількість 
членів самих ЖБК у реальності 

могла не відповідати встановле-
ним нормативам. Та й самі учас-
ники процесу не завжди вкрай 
потребували поліпшення жит-
лових умов, як того вимагав ста-
рий документ. «Керівництво міс-
та, — повідомив Юрій Луценко, 
— створило злочинну організа-
цію. Потім готувало документи 
про фіктивні житлові кооперати-
ви, яким передавало комуналь-
ну землю. Деякі документи ми 
вже знайшли». Усього в Харкові 
для роботи цих схем, за слова-
ми правоохоронців, було створе-
но 98 ЖБК, діяльність та членс-
тво яких суперечать вимогам за-
конодавства і виключають пере-
дачу землі безкоштовно. Через 
них удалося вилучити 654 гек-
тари землі в найпрестижніших 
куточках міста. 
 Уперше столичні правоохо-
ронці зацікавилися земельними 
проектами мерії майже два роки 
тому. «Ми сьогодні дізналися з 
обґрунтування судової санкції на 
обшук, що справа була порушена 
8.11.2014 року, — каже адвокат 
Геннадія Керенса Юлія Плітньо-
ва. — Кримінальне проваджен-
ня порушено за трьома стаття-
ми: стаття 191 ч. 5 — це розкра-
дання в особливо великих розмі-
рах, ст. 364 — посадовий злочин 
і 255-та — створення злочинної 
організації. Два роки Генпроку-
ратура розслідувала справу. І от 
із приходом нового Генпрокуро-
ра почали проводитися ті чи інші 
слідчі дії. Раніше жодного разу 
до нас не зверталися». 
 У день обшуків стало відомо, 
що в списку підозрюваних, ок-
рім Добкіна з Керенсом, є також 
керівник юрдепартаменту місь-
кради Володимир Ковальов, го-
ловний архітектор міста Сергій 
Чечельницький і вже колишній 
керівник Харківського управлян-
ня Держкомзему Юрій Санін. Ви-
никли певні запитання і до кіль-
кох депутатів Верховної Ради. 
Юрій Луценко каже, що Генпро-
куратура може ініціювати знят-
тя з них недоторканності, якщо у 
вилучених документах знайдуть 
їхні особисті підписи або інші оз-
наки правопорушень. До ЗМІ пот-
рапив також графічний план із 
портретами головних фігурантів 
гаражно-кооперативної історії, 
де по пунктах розписані всі етапи 
відчуження землі. 

Чиї гектари?
 У Михайла Добкіна, який сво-
го часу займав посаду і мера Хар-
кова, і голови облдержадміністра-
ції, неприємності через землю по-
чалися ще позаминулого року. «Я 
хочу сказати, що йдеться не про 

конкретні земельні ділянки, — 
роз’яснив він деталі висунутих 
йому звинувачень. — Генпроку-
ратура вирішила оскаржити в 
суді процедуру виділення земель-
них ділянок. Особисто я сьогодні 
вперше почув про цю справу. Ген-
прокуратура вважає, що ті доку-
менти, які шукають, зможуть 
свідчити про скоєння якихось 
протизаконних дій. Я ж як юрист, 
на відміну від Генпрокурора, дав-
но вивчив ці документи, бо, а ви 
маєте про це знати, — починаю-
чи з 2014 року, з цього самого пи-
тання, але не в рамках цієї кримі-
нальної справи, я пройшов уже 5 
судів. Чотири з яких виграв. А 5-
й суд знову призначив новий роз-
гляд. Я виграв справу стосовно 
того, що нібито щось неправиль-
но оформляв».
 Маєток пана Добкіна побу-
дований на землі, яку міськра-
да виділила одному зі згаданих 
ЖБК. Минулого року місцева 
прокуратура кілька разів пос-
піль намагалася повернути цей 
актив харківській громаді, але 
місцеві суди щоразу відмовля-
ли в задоволенні позову. Піс-
ля однієї з таких відмов (Госпо-
дарський суд не дав «добро» на 

повернення «ділянки Добкіна») 
біля помістя нардепа сталася до-
сить резонансна подія. Дві сотні 
молодих людей у балаклавах ото-
чили помістя, вимагаючи діало-
гу з господарем. Зовні склалося 
враження, що це патріоти при-
йшли розібратися з невгамовним 
проросійським політиком, тому 
їх заяви про незаконне виділен-
ня землі тоді ніхто не сприйняв 
усерйоз. Аби підкреслити полі-
тичний підтекст висунутих йому 
звинувачень, а заодно і навислу 
над ним небезпеку, нардеп на-
віть попросив правоохоронців 
надати йому охорону. Втім це не 
допомогло Михайлу Добкіну ос-
таточно владнати свою земель-
ну проблему на законодавчому 
рівні. У січні цього року Вищий 
господарський суд скасував рі-
шення місцевих господарських 
судів, указавши на «передчас-
ність висновків попередніх інс-
танцій, зроблених із неповним 
з’ясуванням обставин справи», 
і направив справу на повторний 
розгляд. А тепер ще й співробіт-
ники Генпрокуратури прибули з 
дозволом Печерського суду сто-
лиці на обшуки. 

Політика чи кримінал?
 Як і слід було очікувати, Ген-
надій Кернес, Михайло Добкін 
та їхні адвокати одразу почали 
говорити про політичну помсту. 
«Чому саме зараз з’явилася су-
дова санкція? — сказав мер на 
прес-конференції. — Думаю, на-
певно, чогось вичікували, бо, як 
я розумію, можна було в будь-
який час після революції висуну-
ти мені будь-які звинувачення в 
злочині проти народу. Землю 
виділяє винятково міська рада. 
Не міський голова, не секретар 
міської ради, не директор юри-
дичного департаменту, а депута-
ти міської ради. До того, як виді-
ляється земля, проходять певні 
узгодження в, зокрема, держав-
них органах влади».
 Уже традиційно пан Кернес 
запідозрив у замовленні справи 
проти нього свого вічного опо-
нента Арсена Авакова, допов-
нивши список власних недоб-
розичливців прізвищем радни-
ка міністра МВС Антона Гера-
щенка та самого Юрія Луценка, 
з яким у нього теж є давня непри-
язнь. І Кернес, і Добкін заявили, 

що тікати за межі країни наміру 
не мають. Більше того, народний 
депутат підкреслив, що в сьогод-
нішній Україні сісти до в’язниці 
за свої переконання не менш по-
чесно, ніж у роки війни «кинути-
ся з гранатою на перекіс німець-
кому танку». 
 У свою чергу Юрій Луценко 
переведення стрілок у бік політи-
ки категорично заперечує. «Ста-
ра шарманка про «політичні пе-
реслідування» не допоможе, — 
сказав він. — Вкрасти у міста 4 
мільярди і поселити на елітних 
гектарах своїх родичів, друзів, 
потрібних політиків та правоохо-
ронців, — кримінальний злочин, 
і за нього буде відповідальність. 
Жодних політичних мотивів я не 
вбачаю, бо обшуки відбуваються 
у людей, які в різні періоди були 
в різних партіях і різного спря-
мування. Тому будь-які закиди 
в політизації процесу відкидаю, 
хоча б тому що це перша наша 
справа, яка потім буде дублюва-
тися в інших містах».
 Але попри все наразі жодно-
го нового кримінального про-
вадження поки що не відкрито. 
За словами Генпрокурора, для 
цього необхідно вивчити всі до-
кументи, провести графологіч-
ні експертизи і допити посадо-
вих осіб. «Адже йдеться не прос-
то про розкрадання, — уточнив 
він. — Йдеться про створення 
злочинної організації».
 Про судову перспективу резо-
нансної справи саме в такій трак-
товці, враховуючи вітчизняні ре-
алії, сьогодні мало хто вірить. 
Але, на думку депутата місь-
кради та активіста харківсько-
го «Антикорупційного центру» 
Ігоря Черняка, у правоохорон-
ців усе може скластися, якщо 
вони звернуть увагу на так звану 
«кумівську» складову земель-
ної історії. «Основними «вигодо-
получателями» цієї схеми були, 
перш за все, керівництво міста і 
на той час області та, відповідно, 
їхнє близьке оточення, — сказав 
він. — Тому можна просто про-
вести аналіз щодо конкретних 
прізвищ і стане ясно, що йдеться 
про людей, пов’язаних спільним 
бізнесом. Після цього ми, напев-
но, зможемо говорити: частина 
ділянок переходила до власності 
тих самих чиновників, які ухва-
лювали ці рішення». ■

РЕЗОНАНС

Земельний бумеранг 
Генеральна прокуратура може звинуватити харківських посадовців 
у створенні злочинної організації, що за безцінь привласнила сотні 
гектарів міської землі

■

Олена КАПНІК

 Тортури (чи то моральні,чи то фізичні) проти полонених 
українських громадян упродовж останніх двох років стали для 
Кремля звичною практикою. Ці тиранічні, сталінські методи 
y Росії використовують не тільки проти політичних бранців 
— сучасних (російських) ворогів народу, a й проти звичай-
них в’язнів. Так, днями y виправній колонії Республіки Ади-
гея помер український громадянин Валерій Керімов. За скоє-
ний злочин y грудні 2014-го Гагарінський і Балаклавський 
суди Севастополя засудили чоловіка до 6 років позбавлення 
волі. Спочатку Керімов перебував y колонії Криму, але вже на 
початку 2016-го його вивезли на територію Росії, звідки він 
звернувся до українських правозахисників із проханням до-
помогти перевестись на територію України.
 Валерій Керімов був важко хворий. Він страждав на ту-
беркульоз, а також гепатит «В» і «С», але відповідної ме-
дичної допомоги ув’язненому не надали. За словами адво-
ката громадської організації «Регіональний центр прав лю-
дини» Романа Мартиновського, y колонія Росії є неписане 
правило — адміністрація забороняє засудженим мати на ру-
ках якісь медичні документи, що підтверджують стан їхньо-
го здоров’я, без документів дуже складно поскаржитися на 
якийсь орган, а тим більше в Європейський суд з прав люди-
ни. За словами правозахисника, Керімов звертався з клопо-
танням про скасування йому міри покарання у зв’язку із за-
хворюванням, яке дає право бути звільненим від відбування 
покарання, відповідно до російського законодавства. За два 

тижні до смерті російський суд відмовив українцю y клопо-
танні. «Ми встигли від особи померлого звернутися в Євро-
пейський суд з прав людини з проханням вжити термінових 
заходів згідно з правилом 39 Регламенту суду, і суд зрештою 
витребував необхідну інформацію від уряду Російської Феде-
рації, але, на жаль, влада Росії не вжила жодних заходів для 
забезпечення невідкладного лікування, і ув’язнений помер», 
— розповідає Мартиновський.
 За даними Української Гельсінської спілки, з анексовано-
го Криму до Росії перевезли 2200 ув’язнених, які на момент 
окупації півострову відбували покарання на його території. На-
томість в українському МЗС цифру називають значно меншу 
— півтори сотні громадян, з яких за правовою допомогою до 
українського омбудсмена звернулися родичі лише двадцяти 
осіб. За інформацією правозахисників, ув’язнених кримчан 
відправляють у Росію за відмову приймати російське грома-
дянство.
 До речі, після анексії Криму офіційний Київ звернувся до 
Москви з вимогою передати Україні осіб, які були засуджені 
вироками українських судів і відбували покарання на території 
Криму або Севастополя. Утім тодішній російський омбудсмен 
Елла Памфілова заявила, що це можливо тільки відповідно 
до Конвенції про передачу засуджених осіб. Ця конвенція пе-
редбачає переміщення засуджених з території однієї держа-
ви на територію іншої. Таким чином, Україна не може викорис-
товувати її стосовно людей, які перебувають у Криму, оскіль-
ки півострів залишається українською територією відповідно 
до української Конституції та міжнародних норм. ■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

До останнього подиху
У російській в’язниці помер українець

■

Геннадію Кернесу і Михайлу Добкіну нині непереливки.
Фото з сайта liga.net.
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Ольга ЖУК

Із середини вересня у 
Польщі починається се-
зон збору яблук. Українці 
щодня сотнями, якщо не 
тисячами, виїжджають на 
сезонні заробітки у поль-
ські сади. Вкладають кіль-
ка тисяч гривень у візу та 
на дорогу, вистоюють по 
10-15 годин у черзі на 
кордоні, потім працюють 
від зорі до зорі, щоб заро-
бити за місяць до 10 тис. 
гривень. 

Афера з візою 
 Чи досить у тебе тер-
пцю, аби працювати у 
Польщі, перевіряється 
під час підготовки доку-
ментів і отримання візи. 
Здебільшого на сезонні 
роботи виїжджають меш-
канці сіл Західної Украї-
ни. Я родом із села Мо-
гильниця Теребовлянсь-
кого району Тернопіль-
ської області. У нас у 
Польщу на збір яблук і по-
луниці реально виїжджає 
півсела, всі ті, хто більш-
менш здоровий. Більшу 
частину року вони без-
робітні, займаються до-
машнім господарством. 
 Та щоб навчати ді-
тей, онуків, потрібні гро-
ші. Ось тоді бажаючі пра-
цювати і заробляти гроші 
шукають водія. Так нази-
вають чоловіків, які ма-
ють мікроавтобус і пере-
возять українців у Поль-
щу. 
 Водій із Польщі при-
возить запрошення на ро-
боту від фермера. Є ще 
варіант, що запрошення 
можна купити на вулиці 
під візовим центром. Але 
не факт, що з таким за-
прошенням митники не 
депортують або не завер-
нуть із кордону. 
 До речі, у польських 
новинах на радіо не раз 
порушують цю тему. Із за-
прошеннями працює ціла 
мафія. Хтось з українців 
домовляється з поляком-
пияком чи просто дріб-
ним спекулянтом, який 
штампує пару сотень за-
прошень. Поляки, маю-
чи вихід на своїх чинов-
ників у воєводствах, мо-
жуть ставити печатки на 
чистих бланках. Тоді тобі 
просто на вулиці оформ-
люють запрошення, впи-
суючи твоє прізвище у 
бланк із печаткою.
 Дмитро з Теребов-
лянського району купив 
таке запрошення у Тер-
нополі під Польським ві-
зовим центром. Із ним без 
жодних питань відкрив 
візу, а на кордоні у мит-
ника був список спеку-
лянтів на запрошеннях. 
Цей пан виявився у «чор-
ному» списку. П’яниця, 
в якого немає господарс-
тва, а вже того місяця за-
просив на роботу 600 ук-
раїнців. 
 Польські митники не 
завжди вірять у те, що на-
писано в запрошенні. Мо-
жуть посеред ночі зателе-

фонувати поляку, який 
запросив українця на ро-
боту, щоб перевірити до-
стовірність інформації. 
 Так от українські водії 
продають ці запрошення 
від 500 до 1500 гривень, 
залежить від рівня жадіб-
ності і бажання мати пос-
тійних клієнтів. 
 Із запрошенням стаєш 
у чергу на отримання візи. 
У 2015-му потрібно було 
вичікувати 3 місяці, те-
пер це може затягнутися 
і на півроку. Річ у тім, що 
українці навчилися про-

давати місця в черзі. Тож, 
щоб потрапити на сезонну 
роботу в Польщу, потріб-
но обдумати план на пів-
року наперед. 
 Із нинішнього жовтня 
вступають у дію нові пра-
вила отримання запро-
шень на роботу в Польщі.

До Польщі всю дорогу 
як на голках 
 Важливо добре проду-
мати, що брати з собою на 
заробітки. Малі і середні 
фермери в Польщі живуть 
на хуторах. Один маєток 
побудований посеред 30 
га поля. До найближчо-
го кіоску може бути годи-
на ходи, до міста — 30 км 
їзди, при тому що у вихід-
ні рейсові автобуси ходять 
за скороченим графіком. 
Адже всі поляки мають 
на подвір’ї 1-3 автомо-
білі. Автобусами корис-
туються в основному шко-
лярі. Тому часто і на них 
не можна покластися. 
 Також ніколи не 
знаєш, куди і до кого пот-
рапиш. Звісно, якщо не 
їдеш до вже знайомого по-
ляка, в якого не один се-
зон спину гнув. Тобто за-
прошення — це формаль-
ність чистої води. Водій 
тебе все одно завезе зовс-
ім в інше село і до людей, 
чиє прізвище ти навіть 
можеш ніколи не взнати. 
 Водій збирає людей по 
всій області. З кожного 
бере 50-75 доларів за до-
рогу. Квиток на рейсовий 
автобус, для порівнян-
ня, зі Львова до Варша-
ви коштує від 350 до 500 
гривень. Люди «ведуть-

ся» на водіїв, бо можна 
набрати з собою скільки 
завгодно продуктів. Тим 
паче водій забере мало не 
з порога дому і привезе на 
подвір’я пана, не треба ро-
бити ніяких пересадок. 
 Зрозуміло, що в бусі 
їхатимуть лише заробіт-
чани. Цілу дорогу вони 
розказуватимуть веселі 
історії про «легкі» за-
робітки. Олена з Теребов-
лянщини згадувала, як 
поїхала на полуницю. Її 
разом із чоловіками і жін-
ками поселили в стодолу 

на сіно. Чоловіки якось 
напилися і полінувалися 
йти «до вітру» на вулицю. 
Зробили собі туалет у кут-
ку. Зранку прийшов гос-
подар, почув запах сечі, 
відразу викликав поліцію, 
і всіх українців депортува-
ли, не виплативши жодно-
го злотого. 
 Оксана з Козівського 
району набрала з собою 
5 буханок чорного хлі-
ба. «Дуже люблю чорний 
хліб. У Польщі всі їдять 
білий, а мені він не сма-
кує, ще й коштує 2-3 злоті 
(12-18 гривень). Коли мій 
хліб закінчується, прошу 
водія привезти свіжого. 
Якби в Польщі продава-
ли такий чорний хліб, як 
в Україні, може, і зали-
шилася б там», — каже 
Оксана. А тоді замовкає 
на кілька хвилин. «У селі 
люди думають, що я хтоз-
на які гроші привожу. По-
вернулася з полуниці, за-
робила трішки. Хотіла ре-
монт у будинку зробити. 
А все пішло на криницю. 
Живу зі старенькою ма-
мою. У нас спільна крини-
ця з сусідами на вулиці. 
Вони її обгородили і при-
власнили собі, а нам ска-
зали, що я — заробітчан-
ка, маю гроші, то можу і 
викопати. Поки мене не 
було, мама з відром ходи-
ла на другий кінець вули-
ці по воду. Сусіди їй не від-
крили криниці», — Окса-
на розповіла, куди щора-
зу йдуть гроші з Польщі. 
 Дівчина каже, що вдо-
ма поправилася. А в Поль-
щі худне на 10 кг. «Коли 
останній раз приїхала з 

полуниць, вийшла з ма-
шини, мама знепритомні-
ла, не впізнала своєї Окса-
ни», — згадує вона. 
 Тарас із Тернопільщи-
ни собі взявся перепові-
дати історії про заробіт-
чанське життя. Якось їх 
поселили в літню кухню 
без дверей. Спало до 20 
людей на підлозі, вкрива-
лися, хто що мав. Уночі 
по них і жаби скака-
ли, і миші бігали. Та яка 
радість була, коли світало 
і треба було йти в поле. 
 Для новачка ці історії 
— як грім серед ясного 
неба. Часом здається, що 
ти не на заробітки їдеш, 
а в театр, де треба зігнати 
блудного сина з біблійної 
притчі. 
 На самому кордоні за-
вмираєш на кілька годин. 
По-перше, боїшся, чи твоє 
запрошення часом не «ли-
пове». По-друге, спогади 
заробітчан із досвідом на-
гнітають щоразу сильні-
ше. А по-третє, пережи-
ваєш за свою сумку. Адже 
кожен везе з собою пере-
кус на дорогу, тушонки, 
консерви, закрутки, кру-

пу, ліки... Словом, усе, 
що пригодиться впродовж 
2 місяців під час сезонної 
роботи. Перетинати кор-
дон зі своїми продукта-
ми заборонено. Часом бус 
пропускають, перевірив-
ши лише документи. А 
часом перевірять кожного 
до трусів. Тоді всі продук-
ти висипають у сміттєві 
баки. Або кажуть, щоб за-
лишався на кордоні та їв, 
доки не тріснеш.

Прошу, пані...
 У Польщі — всі пани. 
Це не означає, що вони 
себе вивищують. Люди 
старого гарту і до моло-
дих заробітчан звертають-
ся на «ви» і «пан», «пані». 
У молодших ця традиція 
вже втрачається. 
 Нас привозять до пана 
Маріуша. У нього — 20 
га саду, 90% з якого — 
зимові сорти яблук. На 
подвір’ї моторошно, жод-
ної квітки, зате бігає 24 
коти. Мама Маріуша за-
вела кицю кілька років 
тому. Вона, звісно, на-
родила котенят, і не раз. 
Пані не могла їх потопи-
ти і нікому не дозволяла. 
Тепер купує відро молока 
і мішок хліба. 
 У Маріуша працює пос-
тійно один поляк, якого 
пан не вважає собі за рів-
ню, постійно підсміюєть-
ся з нього. На сезон при-
їжджає 12-15 українців. 
Ділить нас на дві групи. 
Одна працює з батьком 
Маріуша, інша — з ним і 
мамою. 
 Водій по дорозі до 
Маріуша каже: «Подивіть-

ся, як поляки працюють. 
Нам до них далеко». Ми в 
цьому переконуємося вже 
наступного ранку. Всі троє 
фермерів прокидаються о 
05.00, готують скрині на 
яблука, трактори (мають 
4 штуки). 
 Виїжджаємо в сад о 
05.45. Працюємо на го-
дини. Але пан так робить, 
щоб ми починали за кіль-
ка хвилин до 06.00, і на 
обід йшли, перепрацював-
ши кілька хвилин. Для 
розуміння, за 2 хвили-
ни кожен робочий збирає 
відро яблук. Під час ро-
боти не можна говорити. 
Пан вважає, що українці 
мають хворобу: коли гово-
рять, тоді перестають пра-
цювати. Тому в саду має 
бути мертва тиша. 
 Якщо впродовж дня 
хтось сповільнює темп ро-
боти і рухи стають мляви-
ми, пан кричить: «Тобі що 
— 140 років?».
 Та монотонно рвати 
яблука — дуже нудне за-
няття, особливо без мож-
ливості спілкуватися. Я 
знайшла кілька хвиль на 
радіо, які мені сподобали-
ся, і весь день таким чином 
вивчала мову та дізнавала-
ся багато цікавого. 
 Пану і це не подоба-
лося. «Ти слухаєш радіо, 
думаєш про політику, а не 
про яблука», — не раз до-
шкуляв мені Маріуш. При 
тому що він має вищу ос-
віту, закінчив факультет 
журналістики. Але його 
навколишній світ мало ці-
кавив, лише яблука. 
 Правда, можна було 
говорити про яблука. Так 
я від нього дізналася про 
всі сорти, чим він їх кро-
пить, як доглядає.
 Спершу ми в саду дуже 
кашляли. Коли пригріва-
ло сонце, над деревами 
піднімався пилок, який 
просто душив. Яблука за 

весну-літо обробляють 
від 20 до 60 разів. Хто 
хоче, щоб вони набирали 
колір і довше росли, кро-
пить у вересні. Маріуш об-
рискував до 30 разів. Ка-
зав, тому що сам їх їсть і 
працює разом з україн-
цями. У сусідньому саду 
українців обсипало чер-
воними плямами, підви-
щилася температура. До 
аптеки їх не відвозили. 
Доводилося знову-таки 
через водіїв просити при-
везти ліки від алергії. 
 У супермаркеті, куди 
нас відвозили в неділю, 
познайомилися ще з од-
нією групою українців. 
Вони розповідали, що бо-
яться їсти яблука. Вони 
такі хімічні, що темпера-
тура відразу підвищуєть-
ся до 40, і живіт страшно 
болить.
 У цьому плані нам по-
щастили. Їли яблука, 
скільки влізе. Тим паче 
що коли працюєш нон-
стоп, їсти хочеться дико. 
До обіду ми ледве дотягу-
вали. А ще пан зі своїми 
командами: «До переду!». 
Раз не витримала, кажу, 
нехай вкладе гроші у ви-
робництво роботів, бо там 
кнопку натиснув — і ро-
бот рватиме яблука, доки 
не зламається. Але щоб ці 
роботи були лише польсь-
кі, бо якщо з іншої краї-
ни, то рватимуть, ніби їм 
140 років. Після цього 
Маріуш трішки вгамував 
свої емоції.
 Іншого разу хлопці пи-
тають у мене, котра годи-
на. Відповідаю голосно, 
щоб Маріуш чув. Кажу, 
що по радіо говорять, що 
вже 16.10, але це точ-
но неправда, бо в Польщі 
радіо бреше. І бреше не 
щодо новин, а саме щодо 
години, особливо, коли в 
нас починається і має за-
вершуватися робота. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Заробітчанин пану не рівня
Збір яблук у Польщі приносить українцям дохід і відбирає здоров’я

■

Смак польських яблук для багатьох українців — особливий.
Фото з соціальної мережі.

❙
❙

Українці здебільшого просто не знають, що ці яблука збирають 
наприкінці жовтня, а перед тим їх до 60 разів усякими хімікатами 
обкроплюють.

УМОВИ

Заробітчани з досвідом готові з’їсти новачка 
 У нашій групі було троє дівчат, і всі ми вперше приїхали на за-
робітки. З нами було 10 хлопців, які не раз побували на польських 
хлібах. Ми працювали на години, тому ніхто не міг заробити більше. 
Але декого новачки не влаштовували, сприймали нас як конкурентів, 
намагалися всіляко придавити, лякали, що ми не витримаємо важкої 
праці і самі втечемо. У хлопців узагалі не було розуміння про етикет 
чи інтелігентність. Тож на перших порах узяли шефство в будиночку 
на себе, де ми всі разом мешкали в кімнатах по п’ятеро.
 Найскладніше було жити абсолютно з різними людьми в одній 
кімнаті. Двоє братів, які жили з нами, елементарно не хотіли за со-
бою доглядати. Вони за півтора місяця ні разу не попрали футболки, 
шкарпетки міняли зі скандалами з нашого боку. Інколи від запахів 
хотілося спати в протигазах.
 У хлопців уявлення про українську культуру було дуже вузьке — 
це або весільні галицькі пісні або, як вони називали, хіти. Під хіта-
ми розуміли неякісний шансон і поп-музику 80-х, як от «Ласковый 
май». Якось я ввімкнула їм «ДахуБраху» і вірші Люби Якимчук, які 
вона читала під гру на контрабасі. З хлопцями робилося щось страш-
не. Вони так дико реготали з віршів і пісень, що аж стіни тряслися, і 
сміялися з моїх смаків до останнього дня заробітків. 
Намотати на вус
 Хлопці, які вже не раз працювали на збиранні яблук, нічого не зна-
ли про сорти та їх експорт. Маріуш не приховував, що більшу частину 
яблук відправляє в Росію. Оскільки зараз діють санкції проти Росії, то 
оптові торговці перевозять яблука через Білорусь. 
 У Британії та Голландії теж добрий ринок, але туди будь-які сорти 
не повезеш. Маріуш заклав новий сад елітних сортів, які експортувати-
ме в Європу. 
 Частина польських яблук потрапляє на український ринок. Тоб-
то українці цілу зиму чистять сади, півосені збирають яблука, щоб 
потім купувати їх удома на базарі. У кожного поляка на подвір’ї є ход-
ня (холодильник розміром у великий будинок). Яблука в ідеально-
му стані зберігаються від одного до п’яти років. Тож поляки, щоб кра-
ще заробити, продають яблука навесні. В Україну вони потрапляють 
наприкінці квітня — упродовж літа. Ще досі на фруктових розклад-
ках бачу польські яблука — Лігол і Голден. При тому люди «ведуть-
ся» на їх красивий вигляд і купують. А вдома розуміють, що щось не 
те, яблуко на смак як вата, соку взагалі немає. І все тому, що україн-
ці здебільшого просто не знають, що ці яблука збирають наприкінці 
жовтня, а перед тим їх до 60 разів усякими хімікатами обкроплюють.

■
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«Дрібні землевласники – найцінніша частина держави». Томас Джефферсон
учасник Першої американської революції, 3-й президент США, 

один із засновників цієї держави, видатний політичний діяч, дипломат і філософ

УКРАЇНА МОЛОДА

Громаді від держави
 Для прийняття такого до-
сить популярного зараз рішен-
ня серед політиків, асоціацій 
місцевого самоврядування, а 
особливо серед власників агро-
холдингів склалася дуже спри-
ятлива ситуація. І здається, 
будь-які аргументи щодо необ-
хідності комплексного рішення 
в земельному питанні, зваже-
ності у розподілі повноважень 
між органами місцевого само-
врядування та органами вико-
навчої влади сприймаються в 
штики, а на авторів таких засте-
режень чіпляють ярлики воро-
гів місцевого самоврядування. 
Найчастіше це роблять ті, хто 
почав бурхливу кар’єру децент-
ралізатора лише два роки тому, 
після того як інші провели всю 
необхідну підготовку до ниніш-
ньої децентралізаційної рефор-
ми. А тому, перш ніж почати го-
ворити про можливості органів 
місцевого самоврядування роз-
поряджатися землями держав-
ної власності поза межами насе-
лених пунктів, варто згадати іс-
торію недалекого минулого.
 Пригадаймо початок де в’я-
нос тих років. В Україні відбу-
вається трансформація еконо-
міки. Від тотальної держав-
ної власності ми переходимо до 
різних форм власності, в пер-
шу чергу приватної. Верховна 
Рада України приймає низку 
законів, за якими відбуваєть-
ся приватизація державних 
об’єктів: магазинів, невели-
ких підприємств, а згодом і ве-
личезних бюджетоутворюючих 
підприємств.
 В Україні реалізовуються 
міжнародні проекти, спрямовані 
на швидку приватизацію. Бага-
то хто пам’ятає білборди і рек-
ламні ролики «Надія, породже-
на власністю», які переконува-
ли українців, що сертифікати на 
частку державного майна, що їх 
вони одержали, створять мож-
ливості для майбутнього благо-
получчя. Правда, через декілька 
років з’ясувалося, що безкоштов-
на приватизація не дала ефектив-
ного власника, а просто передала 
державне майно в руки досить не-
значної кількості осіб. Але ми до 
цього ще повернемось.
 Ще деякі ремарки до хронік 
приватизації. Спочатку при-
ватизовували власне об’єкти, 
тобто будови, які стояли на дер-
жавній або комунальній землі. 
Так відбулась «мала приватиза-
ція». Проте ті, хто вже отримав 
у власність найприбутковіші 
об’єкти, і ті, хто хотів узяти 
підприємства у приватну влас-
ність, різноманітні експерти до-
моглися того, що було прийня-
то рішення, щоб приватизація 
державних об’єктів власності 
відбувалася разом із переходом 
у приватну власність земель-
ної ділянки, на якій стоїть дане 
підприємство. У 2005 році було 
введено навіть спеціальну стат-
тю до закону.
 У тодішній ситуації таке рі-
шення виглядало цілком ло-
гічним, але сьогодні ми бачимо 
його недостатню продуманість. 

Паркет на дрова
 Особливо великі ризики ви-
никли від приватизації об’єкта 
одночасно з приватизацією зе-
мельної ділянки, яка перебувала 
у користуванні підприємства.
 У Радянському Союзі землі 
було багато, вся вона і підпри-
ємства були державними, тому 
мали у своєму управлінні зе-
мельні ділянки значно більші, 
ніж потрібно такому підпри-
ємству для виробничої діяль-
ності, і це нікого не турбувало.
 Коли ж ці підприємства пе-
рейшли у приватну власність 
разом із земельними ділянка-
ми, виявилося, що вартість зе-
мельної ділянки підприємс-
тва, яке розміщене чи не в цен-
трі великого міста, може бути 
значно вищою за цінність само-
го підприємства. Почалася сис-
темна руйнація великих і ма-
лих підприємств, які розміщу-
вались у містах, де пішло в ріст 
будівництво житла, і на їхньо-
му місці виросли цілі квартали 
житлових будинків. Багато хто 
пам’ятає історії з Київським 
мотозаводом і «Маяком», які 
були продані за мізерні кошти, 
аби інвестор міг зберегти ресур-
си для розвитку виробництва, а 
їхню територію швидко вико-
ристали зовсім на інші цілі…
 Варто зауважити, що вся 
приватизація державного май-
на мала відбуватись за певними 
правилами. Законодавцем було 
встановлено певні вимоги до 
особи, яка приватизувала той 
чи інший державний об’єкт.
 Як правило, особа брала на 
себе зобов’язання продовжити 
роботу підприємства, установи 
чи організації, яка приватизо-
вувалась, зобов’язувалася ін-
вестувати кошти в розширен-
ня виробництва чи, за певних 
умов, здійснити перепрофілю-
вання підприємства.

 Фонд державного майна мав 
би контролювати дотримання 
цих зобов’язань особою, яка 
приватизувала об’єкт, а у ви-
падку порушення умов прива-
тизації — здійснити кроки з по-
вернення в державну власність 
даного об’єкта.
 На жаль, ці норми залиши-
лись нормами на папері. У біль-
шості випадків особа, яка при-
ватизувала об’єкт, далі діяла 
на свій розсуд. Окремі об’єкти, 
які давали хороший прибуток, 
продукція яких мала гаранто-
ваний збут, — продовжували іс-
нувати і працювати, але вже не 
на державний інтерес, а на при-
ватного власника. Це добре вид-
но на прикладі обленерго, обл-
газів, великих металургійних 
підприємств, нафтогазовидо-
бування.

 

Завдяки таким об’єктам у нас 
з’явились олігархи, які тепер 
відіграють основну роль у фор-
муванні державної політики у 
різних сферах суспільного жит-
тя.
 Щодо тисяч інших об’єктів, 
які були приватизовані в 
дев’яності — на початку двоти-
сячних років, то їх чекала зов-
сім інша доля. Значна частина 
підприємств машинобудуван-
ня, радіоелектроніки, військо-
во-промислового комплексу, 
цукрових заводів, навіть фаб-

рик легкої промисловості, нафто-
газопереробки — зупинила-
ся протягом буквально одного-
двох років після переходу права 
власності у приватні руки.
 Частина підприємств поча-
ла переходити з рук у руки, і та-
ким чином нові власники поз-
бавляли себе відповідальності 
за виконання вимог Фонду дер-
ж  майна щодо подальшої долі 
підприємства і робили з під-
приємством те, що хотіли: от-
римати максимум доходу при 
мінімальних затратах. Ви-
рішення цього питання було 
дуже простим — вирізання за-
воду на металолом! Таким чи-
ном було порізано і здано на пе-
реплавку сотні заводів. Зараз 
ми часто бачимо по телевізору 
подібну практику на окупова-
них територіях Донбасу.

Чи є земля для інвестора?
 Україна не стала лідером 
серед інших країн із залучення 
іноземних інвестицій, так само 
і внутрішні інвестиції не є знач-
ними як для такої великої євро-
пейської держави. Причин тут 
багато, і вони різні. Але часто 
однією з головних причин від-
сутності інвестора називають 
... відсутність земельних діля-
нок для розміщення інвести-
цій. Але чи це насправді так?
 В Україні більшість цукро-
вих заводів розміщувалась у 
невеликих містах та спеціаль-
но для них збудованих сели-
щах. На початок 90-х в Україні 
було 192 цукрові заводи, на сьо-
годні їх залишилось 120. Про-
гнозно, кількість цукрових за-
воді в Україні взагалі має ско-
ротитись до 45. Тобто у нас є 
півсотні земельних ділянок, 
де раніше стояв цукровий за-
вод, які є типовими «браунфіл-
дами», — земельними ділянка-
ми для промисловості, до яких 
є дороги, підведено електри-
ку, воду, є очисні споруди. Се-
редньостатистичний цукровий 
завод — це територія понад 20 
гектарів, його очисні споруди 
— ще близько 100 гектарів. 
 Один із прикладів таких під-
приємств, що вже давно не пра-
цює, — Верхняцький цукроза-
вод. Його загальна територія — 
150 гектарів. Руїни цукрового 
заводу громоздяться в центрі 
селища Сатанів. У селищі, де 
дуже перспективно виглядає 
розвиток оздоровчого туризму, 
лікування, не вистачає земель 
для розміщення нових об’єктів, 
а в самісінькому центрі велика 
територія зруйнованого цукро-
заводу заростає деревами. Ана-
логічна ситуація з Волочиським 

цукровим заводом. Завод уже 
повністю вирізаний на метал, а 
його територія, що ніким не ви-
користовується, займає близь-
ко 20 гектарів. І по всій Україні 
є багато земельних ділянок під 
промисловими зонами, які вже 
перебувають у приватній влас-
ності і були отримані власни-
ками разом із приватизацією 
державного підприємства. Ці 
ділянки не використовують за 
призначенням, але їх і не відчу-
жує власник.
 Аналогічна ситуація і щодо 
більшості сіл. Там були зруй-
новані колгоспні двори, фер-
ми для худоби. Це — території 
в кілька десятків гектарів, які 
зараз заростають бур’яном і ста-
ли місцем для незаконного ви-
кидання сміття.
 На жаль, в Україні досі не-
має публічно доступної інфор-
мації (а може, її й немає вза-
галі) про площі та місця роз-
ташування земельних ділянок 
промислового чи сільськогоспо-
дарського призначення, які не 
використовують власники. Ор-
гани місцевого самоврядування 
у своїй більшості також не над-
то переймаються, аби спонука-
ти власників до використання 
цих земель за призначенням.
 Ще однією проблемою від-
сутності земель для розвитку є 
затиснення поселення тисяча-
ми наділів, які бездумно роз-
давали органи місцевого само-
врядування та місцеві держав-
ні адміністрації «під городи», 
«під садівництво», «під окреме 
сільське господарство».
 Тепер для наших міст, се-
лищ та сіл характерною стала 
ситуація, коли вони не мають 
вільних земель ні для розміщен-
ня об’єктів промисловості, ні 

КОПАЙТЕ ТУТ! 

Анатолій ТКАЧУК,
директор із науки та розвитку Інституту громадянського суспільства

Зараз відбувається багато дискусій: хто і як має розпоряджатись 
державними землями в Україні? Основна ідеологема зводиться до 
того, що держава — поганий власник, тому земля має бути пере-
дана у розпорядження (читай — для приватизації) органам місце-
вого самоврядування. Ідеться передусім про землі сільськогоспо-
дарського призначення.

■

Земельний фонд
дерибанити?

Руїни відгодівельного комплексу в селі Сергіївка, нині Наркевицька об’єднана територіальна громада.❙

Законопроект 4355 в контексті раціонального використання земель

У більшості країн існують два суттєві обмеження: 
перше — сільськогосподарські землі на правах 
власності мають належати тим, хто працює на 
цій землі; друге — встановлюється верхня межа 
земельного банку в одні руки.
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для об’єктів соціальної сфери 
в самих поселеннях, ні на око-
лиці, оскільки там у більшості 
випадків землі приватної влас-
ності сільськогосподарського 
призначення: паї, городи, ОСГ. 
І це при тому, що практично в 
кожному поселенні є чимало зе-
мельних ділянок, які взагалі не 
використовуються і які перебу-
вають у приватній власності.

Законопроект №4355: 
які новації?
 Перед ухваленням будь-яко-
го законодавчого рішення мета 
є домінуючим чинником, адже 
закон регулює найважливіші 
правовідносини у суспільстві. 
Закон може як створити умови, 
наприклад для швидкого запо-
чаткування та розвитку мало-
го бізнесу, так і знищити такий 
бізнес легально.
 От як визначено мету Кон-
цепції реформи місцевого са-
моврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні 
в законопроекті №333-р від 
01.04.2014:
 «Метою Концепції є визна-
чення напрямів, механізмів і 
строків формування ефектив-
ного місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організа-
ції влади для створення і під-
тримки повноцінного життє-

вого середовища для громадян, 
надання високоякісних та до-
ступних публічних послуг, ста-
новлення інститутів прямого 
народовладдя, задоволення ін-
тересів громадян в усіх сферах 
життєдіяльності на відповід-
ній території, узгодження інте-
ресів держави та територіаль-
них громад». Тобто передбаче-
но змінити систему так, аби від 
цього виграла людина.
 Пояснювальна записка до 
законопроекту «Про добровіль-
не об’єднання громад» також 
акцентувала соціально важли-
ву ціль ухвалення закону:
 «Метою проекту Зако-
ну є встановлення порядку 
об’єднання територіальних 
громад сіл, селищ, міст та на-
дання державної підтримки 
об’єднаним територіальним 
громадам; створення правових 
умов та можливостей для:
  — укрупнення шляхом доб-
ровільного об’єднання тери-
торіальних громад, що є важ-
ливим чинником посилення 
гарантій місцевого самовряду-
вання, підвищення його ролі 
у вирішенні питань місцевого 
значення;

 — формування дієздатних 
територіальних громад, голов-
ним завданням яких має стати 
поліпшення забезпечення пот-
реб громадян, оперативне та 
якісне надання їм базових со-
ціальних та адміністративних 
послуг, поліпшення умов ста-
лого розвитку відповідних те-
риторій, більш ефективне ви-
користання бюджетних коштів 
та інших ресурсів».
 А з якою благородною ме-
тою з’явився законопроект 
№4355?
 «Метою проекту Закону є:
 — підтримка добровільно-
го об’єднання територіальних 
громад у країні з метою форму-
вання спроможних органів міс-
цевого самоврядування до ви-
конання наданих ним повнова-
жень,
 — оптимізація правового 
регулювання у сфері здійснен-
ня державного контролю за ви-
користанням та охороною зе-
мель...»
 Після ознайомлення з та-
кою метою одразу виникає за-
питання: а чи це взагалі пот-
рібно втілювати таким рево-
люційним кроком? Адже мож-
ливим предметом правового 
регулювання закону бачить-
ся і підтримка об’єднання гро-
мад, і банальний перерозподіл 

повноважень винятково щодо 
контролю за використанням та 
охороною земель. Це надто різ-
ні предмети правового регулю-
вання, які можна об’єднувати в 
один законопроект. Принаймні 
так свідчить теорія та практика 
нормопроектування, Регламент 
Верховної Ради України.
 Можна зауважити, що 
Законом «Про добровільне 
об’єднання громад» уже визна-
чено, що держава надає підтрим-
ку об’єднаним громадам, і у 2016 
році така підтримка склала 1 
млрд. гривень. Отже, у нас зали-
шається для нового законопроек-
ту досить вузький предмет: «оп-
тимізація правового регулюван-
ня у сфері здійснення державно-
го контролю за використанням 
та охороною земель»!

Власність під власника
 Так чому ж до проекту з та-
ким вузьким предметом право-
вого регулювання стільки ува-
ги і навколо нього стільки дис-
кусій? А тому, що заявлена 
мета законопроекту та його ре-
альний зміст не мають між со-
бою нічого спільного! Тим паче 
що самі автори пояснювальної 

записки цього не приховують, 
адже далі там написано таке:
 «Проектом Закону пропо-
нується:
 — встановити, що землі дер-
жавної власності за межами на-
селених пунктів передаються у 
власність територіальних гро-
мад, які об’єдналися відповід-
но до закону, та визначити по-
рядок такої передачі;
 — передати сільським, се-
лищним, міським радам пов-
новаження з розпорядження 
землями державної власності 
за межами населених пунктів 
в якості делегованих повно-
важень (крім земель оборони, 
земель природно-заповідного 
та іншого природоохоронного 
призначення на об’єктах при-
родно-заповідного фонду за-
гальнодержавного значення та 
інших, які мають важливе зна-
чення для держави).
 Надати повноваження зі 
здійснення державного конт-
ролю за використанням та охо-
роною земель:
 — центральному органу, 
який реалізує державну полі-
тику у сфері земельних відно-
син,
 — виконавчим органам 
сільських, селищних, міських 
рад…
 Надати органам місцевого 

самоврядування повноважен-
ня щодо зміни цільового при-
значення земельних ділянок 
приватної власності».
 Отже, з упевненістю мож-
на стверджувати, що під мар-
кою «оптимізації правового ре-
гулювання у сфері здійснення 
державного контролю за вико-
ристанням та охороною земель» 
йдеться про фактичну ліквіда-
цію права державної власності 
на величезні масиви земель, і в 
першу чергу — земель сільсь-
когосподарського призначен-
ня; концентрацію в одній особі 
— органі місцевого самовряду-
вання повноважень щодо відчу-
ження державних земель, змі-
ни цільового призначення від-
чуженої ділянки та здійснення 
контролю над дотриманням їх 
використання відповідно до ці-
льового призначення.

Питання і відповіді
 Оскільки я неодноразово 
висловлював сумнів щодо необ-
хідності ухвалення такого зако-
нопроекту, за що отримував ба-
гато критики, хочу акцентува-
ти ще декілька моментів.
 Перше: чи дійсно в нас усе в 

порядку з управлінням земель-
ними ресурсами і тут нічого мі-
няти, а тому не варто займа-
тись удосконаленням правово-
го регулювання цієї сфери? Від-
повідь — ні, є проблеми. Багато 
прикладів бездумного виділен-
ня земельних ділянок приват-
ним особам хаотичним спосо-
бом, що одразу знецінює по-
тенційну вартість земельних 
масивів і створює проблеми у 
їх подальшому використанні. 
Дер жавні органи управління 
земельними ресурсами протя-
гом багатьох років зловживали 
повноваженнями щодо виділен-
ня земельних ділянок, не вра-
ховували інтереси ні держави, 
ні територіальних громад, чим 
породили масове незадоволен-
ня своєю діяльністю та звинува-
чення у корупції.
 Друге: чи справді ніколи і ні 
за яких обставин не можна пе-
редавати державні землі у роз-
порядження органів місцевого 
самоврядування, тому розмови 
на цю тему просто безперспек-
тивні? Відповідь — ні. Адже ор-
гани місцевого самоврядування 
не можуть займатись бізнесом, 
тому в їх управлінні можуть 
бути лише землі, безпосередньо 
пов’язані з виконанням повно-
важень. Але для формування 
фонду саме таких земель їм мо-
жуть бути передані державні 
землі.
 Третє: чи справді переда-
ча державних земель за межа-
ми населених пунктів в управ-
ління органів місцевого само-
врядування різко підвищить 
доходи місцевих бюджетів і по-
силить інвестиційну приваб-
ливість територій? Відповідь 
— ні. Проста зміна розпорядни-
ка землями нічого не змінить. 
Адже земельний податок і так 
сплачується з усіх земельних 
ділянок, які перебувають на те-
риторії громади, незалежно від 
форми власності на цю ділян-
ку (за винятком земель, звіль-
нених від такої оплати). Грома-
дам передається розпоряджен-
ня державними землями, що на 
практиці означає лише їх безко-
штовну роздачу фізичним осо-
бам згідно з нормами Земельно-
го кодексу. Оскільки за межами 
населених пунктів — в основно-
му землі сільськогосподарсько-
го призначення, виділення їх 
під промислові об’єкти просто 
неможливе.
 Четверте: а чи є для місце-
вого самоврядування якесь за-
гальноприйняте в європейських 
країнах право, вкрай потрібне 
в Україні, яке передбачено цим 
проектом? Загалом місцеве са-
моврядування повинне мати 
монопольне право на просторо-
ве планування своєї території. 
Всієї території, а не тільки насе-
леного пункту. На жаль, в Ук-
раїні досі такого права не визна-
чено для територіальної грома-
ди, тому планувати територію 
за межами населеного пункту 
вона не може. Відтак таке право 
необхідно якомога швидше на-
дати органам місцевого самов-
рядування. Але згаданий зако-
нопроект №4355 цю проблему 
не вирішує.
 П’яте: чи вирішує законо-
проект №4355 питання щодо 
реалізації у майбутньому права 
обігу земельних ділянок сільсь-
когосподарського призначення, 
чи хоча б створює можливості 
для запровадження цивілізова-
ного ринку? Ні. Загалом це не 
є предметом цього законопро-
екту, але він не враховує кон-
цепції майбутнього можливо-
го ринку земель сільськогоспо-
дарського призначення. Навпа-
ки, позбавлення держави банку 
земель сільськогосподарського 

призначення ставить під загро-
зу запровадження регульовано-
го ринку.

А як же на Заході?
 Як ми вже згадували в пер-
шій частині цієї статті, у нас 
побутує думка, що держава — 
дуже поганий власник, тому все 
має бути приватизовано, і зем-
ля в цьому не виняток. Ласий 
шматок, близько 11 млн. га зе-
мель сільськогосподарсько-
го призначення, поставлені на 
кін у законопроекті №4355. Що 
з ними буде далі? Автори зако-
нопроекту та ті, хто їх підтри-
мує, часто посилаються на між-
народний досвід. Тому і нам 
варто його згадати. Ключем до 
розуміння ситуації щодо влас-
ності на землю сільськогоспо-
дарського призначення є те, 
що у більшості країн існують 
два суттєві обмеження: перше 
— сільськогосподарські землі 
на правах власності мають на-
лежати тим, хто працює на цій 
землі; друге — встановлюється 
верхня межа земельного банку 
в одні руки, і вона в різних краї-
нах може бути різною. Як пра-
вило, це близько 150 гектарів.
 У бастіоні приватної влас-
ності США 40 % земель нале-
жать державі. Серед сільсько-
господарських земель 33 % зе-
мель належать фермерам на 
правах повної власності, 54 % 
— часткової власності й 13 % — 
на правах оренди.
 В Ізраїлі 91 % сільськогос-
подарських земель належить 
державі, в Польщі, де навіть у 
комуністичні часи земля була у 
приватній власності сімей, 1,5 
млн. га сільськогосподарських 
земель є державними. В Авс-
тралії з її безмежними просто-
рами ще з кінця XIX століття 
існує обмеження на максималь-
ну величину земельного банку в 
одних руках і є закон про при-
мусове відчуження (експропріа-
цію) надмірно сконцентрова-
них в одних руках земель. Вар-
то також зауважити, що в біль-
шості розвинених країн Європи 
та Америки, щодо яких можна 
знайти інформацію у відкрито-
му доступі, існує дуже жорстке 
законодавство щодо розпоряд-
ження сільськогосподарськими 
землями. Фактично продаєть-
ся не земельна ділянка, а право 
на використання цієї ділянки в 
сільськогосподарських цілях. 
Так само жорстко визначають-
ся умови оренди, встановлюєть-
ся вилка для орендної плати, а 
в країнах, де такого обмеження 
немає, державний орган може 
перевірити обґрунтованість тієї 
чи тієї орендної плати. Ще жорс-
ткіші вимоги і щодо дотриман-
ня правил експлуатації земель, 
збереження їх родючості, накла-
дення санкцій за ерозію та вис-
наження земель.
 У більшості країн Євро-
пи кінцевим власником сіль-
ськогосподарських земель має 
бути фізична особа, обіг земель-
них ділянок, як правило, здій-
снюється за посередництва дер-
жавних органів, спеціально для 
цього визначених.
 Наявність обмежень щодо 
власності на сільськогоспо-
дарські землі та їх обіг не є «со-
ціалізмом» чи «обмеженням 
вільного ринку». Просто зем-
ля є специфічним об’єктом 
власності, який даний Богом і 
який не просто використовуєть-
ся власником у власних цілях, 
адже лише на землі енергія Сон-
ця перетворюється у харчові 
продукти, без яких не може 
жити людина, тому земля, яка 
належить конкретній людині, 
водночас належить народові 
цієї держави і людству. ■

продовжать

На Поліссі таких пусток під розваленими тваринницькими комплексами побільшало з початком 
«бурштинової лихоманки». Відновлювати продуктивне виробництво — не смолу контрабандну намивати...

❙
❙
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Мовознавець та лектор Колум-
бійського університету (США) 
Юрій Шевчук здивований, що в 
постмайданній Україні досі мало 
хто розуміє, що інстинкт само-
збереження нації полягає саме 
у збереженні її мови. Шевчук 
переконаний, що більшість гро-
мадян України — україномовні, 
і їх дискримінують за мовним 
принципом. На думку Шевчука, в 
Україні не існує жодного телека-
нала, який був би україномовним. 
І обурюється, що навіть держав-
ний Перший національний теле-
канал практикує «мовну шизоф-
ренію», тобто в ефірі державного 
мовника — двомовність. Про це 
йшлося в інтерв’ю мовознавця 
«Главкому», яке «Україна моло-
да» публікувала 14 вересня. Сьо-
годні — друга частина розмови.

«Почуватися у власній домівці, 
а не прислугою колонізатора»
 ■ Якщо продовжувати тему ук-
раїнізації, то в 1999 році до Конс-
титуційного Суду звернулася гру-
па депутатів за роз’ясненнями 
щодо вживання державної мови 
в публічних місцях. Суд виніс 
майже одностайне рішення на 
користь української мови як де-
ржавної, окрім одного судді Ми-
роненка, який висловив свою 
особливу точку зору. Так от цей 
суддя вважає: «Державна, ук-
раїнська, мова, на наш погляд, 
має блискучі перспективи, але 
тільки у тому разі, якщо вона 
буде еволюціонувати природ-
ним шляхом, у руслі вимог стат-
ті 10 та інших положень Консти-
туції України, без політичного чи 
юридичного авантюризму. Про-
вокаційні спонукання штучно ук-
раїнізувати суспільство методом 
правового примусу, протипри-
родного, насильницького юри-
дичного унормування не тіль-
ки суперечать точно виписаним 
конституційним нормам і обме-
жують права національних мен-
шин та російськомовних етнічних 
українців, а й завдадуть відчутно-
го удару по авторитету української 
мови». Як вважаєте, у нас «прово-
каційні спонукання» в україніза-
ції?
 — О, ви перлину відшукали! 
Надзвичайно цікава демонстра-
ція багатьох речей, включно із не-
знанням засадничих реалій де-
ржавного будівництва. У соціо-
логії немає поняття «природне» 
чи «неприродне». Суспільство за-
вжди конструюється, нація — це 
уявна спільнота. Немає у нації ні-
чого від Бога даного, це колектив-
ність людей, які є спільнотою на 
підставі певних спільних рис, се-
ред яких начебто спільна історія, 
мова, територія, самобачення... 
Раджу почитати визначальну в 
цьому питанні книжку Бенедик-
та Андерсона «Уявні спільноти», 
до речі перекладену українською. 
Цю точку зору відстоюють автори 
сотень інших наукових книжок із 
націоналізму. Коли суддя Миро-
ненко говорить про якусь «природ-
ність», у мене таке враження, що 
йому придалося б познайомити-
ся з книжкою Андерсона. Кожна 
держава створює умови, які фаво-
ризують, сприяють консолідації, 
формують дану політичну спіль-
ноту у той спосіб, який відкрито 
підтримує державотворчу групу, 
сприяє тим, хто готовий приєдна-
тися до фаворизованої групи, роз-
діливши з нею уявлення цієї конк-
ретної нації. Якщо ви поглянете на 
кожну державу, включно з тією, 
інтереси якої захищає цей суддя, 
— Росією — то це має місце. Фа-
воризується одна культура, одна 
мова і поділене політичною спіль-
нотою бачення цієї держави. Фак-
тично суддя каже суспільству, що 
колоніальне становище українців 
на своїй історичній території, ство-
рене шляхом геноциду, масового 

вбивства мільйонів, русифікації, 
терору за сотні років московсько-
го панування — це щось, на його 
думку, «природне». Нічого при-
родного тут немає, як і немає нія-
кого «авантюризму» в програмі 
виправлення історичних кривд і 
створення за активної участі де-
ржави справедливого демократич-
ного суспільства, де українці почу-
ватимуться у власній домівці, а не 
прислугою колонізатора. Сьогод-
нішня ситуація в Україні є глибо-
ко аномальною — масова диск-
римінація в усіх галузях спілку-
вання, в усіх царинах громадсь-
кого життя більшості громадян. 
Нічого природного тут немає, а є 
намагання не допустити давно на-
зрілої зміни, деколонізації Украї-
ни на всіх рівнях. Цю московську 
неоколоніальну антиукраїнську 
риторику має бути викрито як 
таку.
 ■ То якою має бути україніза-
ція з точки зору держави? Яка від-
повідальність має бути в тих топ-
менеджерів держави, які порушу-
ють 10-ту статтю Конституції?
 — Тут слід розрізняти держав-
ну або публічну царину, з одного 
боку, і приватну — з іншого. У де-
ржавній царині завжди є неуник-
ний елемент насильства. Існує 
Конституція. Якщо ви її не вико-
нуєте, ви цим самим потрапляє-
те під певні санкції. Якщо ви по-
рушуєте Конституцію і ви міністр 
внутрішніх справ, то вам немає 
жодного виправдання. Такий 
міністр має піти у відставку, за-
знати певних санкцій за порушен-
ня Конституції. Елемент насильс-
тва в урядовій сфері завжди є і має 
бути, він повинен використовува-
тися для утвердження офіційного 
статусу української мови. Якщо не 
володієш українською мовою, ти 
не можеш робити кар’єру в уряді, 
в суді, освіті, Збройних силах і так 
далі. Це світова практика. Росій-
ськомовні очільники уряду Ук-
раїни, адміністрації Президента, 
хочуть вони того чи ні, позиціону-
ють себе як окупанти, неоколоні-
затори. Мова має власну символіч-
ну й історичну логіку. Урядовець, 
який замість конституційно вста-
новленої державної мови вживає 
російську, мову з історією агресії, 
поневолення і колонізації Украї-
ни, позиціонує себе на символічно-
му рівні як ворог. Тоді, хоч би що 
він робив до, після чи під час тако-
го мовного акту, виглядає підозрі-
лим. Так діє логіка мовного сим-
волізму в конкретній історичній 
ситуації України. Мова має гли-
бокий державницький, культур-
ний і ціннісний символізм. Його 
не здатні нівелювати жодні заяви 
про те, що мова не має значення. 
І це особливо так у ситуації росій-
ської агресії, одним із виправдань 
якої є захист нібито дискриміно-
ваних «київською хунтою» росій-
ськомовців.
 Якщо йдеться про приватну 
сферу, то тут має бути елемент 
ненасильства. Наголошую, не-
насильства. Натомість має бути 
створено «природне» середови-
ще, яке фаворизувало б і всіля-
ко підтримувало насамперед ук-
раїномовний продукт — цікавий, 
модерний, новаторський, конку-
рентний. Я пригадую слова Бо-

риса Ложкіна, який весь час пов-
торює, що він не видавав за всю 
його медіа-кар’єру жодного ук-
раїномовного журналу чи газети. 
Тому що це начебто не купують.
 ■ Саме таку думку, що це еконо-
мічно не вигідно, чуєш від багатьох 
видавців і не тільки Ложкіна...
 — І це ще одна імперська 
російська фабрикація. Бо такі 
люди, як Ложкін, створювали в 
країні ситуацію, в якій «формат» 
— це лише російське та російсь-
комовне. А все, що україномовне 
— це так званий неформат, безвід-
носно до того, чи його купують. 
От візьмімо «Братів Гадюкіних». 
Я сумніваюся, що мені вдасться 
переконати якогось навіть зако-
ренілого чорносотенця, що їх не 
купували у свій час. Хто їх вида-
вав? Хто їх «розкручував», попу-
ляризував, намагався на них за-
робити? Ми знаємо, що сталося з 
Гайтаною, яка чудово і цікаво по-
чинала українською. Її перекона-
ли, що українські пісні — це «не-
формат». Гайтани не стало як ці-
кавої й оригінальної української 
співачки. Ми знаємо, що стало-
ся з Іриною Білик, яка починала 
теж українською, із Таїсією По-
валій... Все це купувалося, але не 
продавалося, все це навіть не до-
пускали до етапу готового куль-
турного продукту. Тому казати, 
що це не купується — це говори-
ти завідомо неправду.
 Ось ще один приклад. Згадай-
те дискусії довкола перекладу 
чужих фільмів української мо-
вою. Говорили, що це зруйнує кі-
нопрокат, бо українці це не диви-
тимуться, бо українська мова не 
купується. І ми побачили, яку 
шалену популярність здобули 
професійно зроблені, гарні пере-
клади фільмів українською мо-
вою. Це вже потім рівень перекла-
ду знизився. Все купується, тіль-
ки потрібна політика сприяння 
цьому продуктові. В Україні не іс-
нує вільного ринку для конкурен-
ції, ринок поділено між кількома 
монополіями, які є всі російсько-
культурними, які виштовхують, 
як вода олію, все українське.

«Заговоріть українською, 
щоб вижити»
 ■ А якою має бути українізація 
з боку пересічних громадян? Відо-
мі приклади, коли досить агресив-
но, зі скандалами люди вимагали 
дотримання мовних прав, викли-
кали поліцію, і коли м’яко, нап-
риклад, доплачують офіціантам 
у рестораціях за українську мову. 
 — Я не є прихильником якоїсь 
однієї тактики. Якщо ви відчу-
ваєте, що вас не обслуговують на-
лежним чином, то в кожній цивілі-
зованій державі клієнт скаржить-
ся. І це абсолютно нормальна річ, 
я це роблю у США, коли вважаю, 
що мене обділили увагою як клієн-
та. Я це роблю без скандалу, з пос-
мішкою на обличчі. Інша справа, 
що є цікава риса чорносотенного 
менталітету... Здавалося б, гроші 
не пахнуть. Ви як підприємець за-
цікавлені в тому, щоб ваш клієнт і 
носій грошей, які я мав би вам за-
лишити за продукт чи за послугу, 
хотів повернутися до вас знову. Це 
в нормальному капіталістичному 
суспільстві так є. А друга сентен-

ція — клієнт завжди має рацію. 
Але в Україні складається вра-
ження, що гроші не мають значен-
ня. Вороже ставлення до носіїв ук-
раїнської мови пересилює бажан-
ня отримати від клієнта гроші. Це 
цікавий парадокс українського 
капіталізму чи недокапіталізму, і 
його треба вивчати. В Україні гро-
ші не пахнуть, лише якщо це гро-
ші російськомовного. Коли ж ви 
починаєте говорити українською, 
то ваші гроші набувають неприєм-
ного запаху, в них перестають бути 
зацікавленими. Вас, радше, обра-
зять так, що ви не захочете повер-
татися, аніж наступлять на горло 
своїй чорносотенній пісні, як це 
мав би зробити справжній капі-
таліст, котрий хоче ще і ще отри-
мувати від вас ваші гроші. Росій-
ський шовінізм і українофобія в 
Україні виявляються значно силь-
нішими за дух капіталізму і нама-
гання отримати прибуток. Це сто-
сується «Розетки», «Сільпо» і де-
сятків найбільших закладів обслу-
говування й торгівлі. Можливо, це 
вияв тієї самої містичної «росій-
ської духовності». Не дозволяйте 
себе принижувати. Якщо кожен 
україномовець відстоюватиме свої 
мовні права, то крига скресне. Але 
й уряд має щось робити! Повинні 
бути певні механізми регуляції і 
захисту прав споживача, його гід-
ності. 
 ■ Відомо, що збройна агресія 
з боку Росії та вбивства тисяч ук-
раїнців згуртувала громадян Ук-
раїни. Але що ще треба зробити 
Путіну, аби українці заговорили 
українською?
 — От цей менталітет зруси-
фікованого, бачте, виявляється 
сильнішим за примітивний інс-
тинкт самозбереження. Здавало-
ся б, заговоріть українською мо-
вою заради того, щоб вижити як 
країна. Підозрюю, по-перше, такі 
люди не мислять себе в контексті 
країни, вони бачать себе на своїй 
кухні, у своєму обійсті, на городі, 
і вони далі за своє село чи місто не 
виглядають. Навіщо їм думати 
глобально і стратегічно про краї-
ну, як це роблять громадяни?  
 Зрусифікованість у поєднанні 
з цілою низкою інших чинників, 
нездатність бачити себе громадя-
нином, частиною більшої політич-
ної громади, яка називається ук-
раїнською державою, у поєднанні 
з вузьколобістю «моя хата скраю» 
виключає в ній сам інстинкт са-
мозбереження. Він спрацював би, 
якби його заохочували ЗМІ, філь-
ми, телебачення, бо все це у нас є 
російське. Хтось прямо, а хтось 
завуальовано передає російсь-
кі імперські смисли. Наприклад, 
поєднують українську і російсь-
ку, показують бравих російських 
кіногероїв, з якими нам пропону-
ють ототожнюватися. В нас немає 
жодного українського телекана-

ла, включно з Першим національ-
ним, який очолює русифікатор 
Аласанія. Він практикує особли-
во руйнівну форму русифікації — 
політику мовної шизофренії, змі-
шуючи російську з українською 
чи не в кожній програмі. 
 ■ Російська фотожурналістка 
Вікторія Івлєва, яка також була 
гостем прес-центру «Главкома», 
зазначила, що в Україні за 25 
років виросло покоління, яке не 
навчилося боятися, але водночас 
зауважила, що українська мова  
після Майдану, опинилася у ще 
більшій небезпеці. За вашими 
спостереженнями, яке ставлен-
ня молодого покоління до мови?
 — Є цілий прошарок українсь-
кої молоді, яка не має проблем із 
пропозицією, що можна водно-
час бути українцем без лапок і 
бути модним, модерним, грома-
дянином Всесвіту, космополітом. 
Для мене це дуже важливо — ук-
раїнець і космополіт, не в ксено-
фобському радянсько-російсько-
му сенсі слова, а у традиційному 
українському. Українці завж-
ди були відкритими до всесвіту. 
Величезна частина української 
культури створювалася поза ук-
раїнським материком, за кордо-
ном. Україномовець-космополіт 
стає дедалі звичайнішим фак-
том нашого життя. Цей модер-
ний і перспективний спосіб само-
бачення і самореалізації мали б 
пропагувати наше телебачення, 
преса, кіно, всі засоби національ-
ного самовираження. Вишиван-
ка, писанка, тризуб, національні 
кольори — це важлива, але лише 
маленька частина нашої ідентич-
ности, вона не повинна виключа-
ти всі інші і насамперед модерні, 
позаетнічні. Українці історично 
були світовою нацією, адже мали 
анклави культури по всьому сві-
тові, в діаспорі. Нам треба повер-
нути розумінння українськості як 
глобальної ідентичності, яка під-
силює нашу свідомість і наш ін-
терес до своєї стрижневої ознаки 
— мови. Тоді знання української 
мови не лише не виключає знан-
ня інших мов, а навпаки — штов-
хає до того, щоб їх опановувати. 
Тоді опанування і знання інших 
мов не закреслює українську, а 
веде до її щоразу нового відкрит-
тя. Це відбувається зараз, але, за 
моїми спостереженнями, відбу-
вається не завдяки, а всупереч 
тому «природному» стану речей, 
якщо цитувати вже мого «улюб-
леного» суддю Конституційного 
Суду, який тут панує і який хо-
чуть законсервувати навіть ці-
ною втрати української цивіліза-
ції, а до цього, без перебільшен-
ня, йдеться. Якщо цю ситуацію 
не змінити, то українська мова, 
а з нею і українська цивілізація 
стане білоруською, піде вслід за 
Білоруссю. ■

ТАКА ПОЛІТИКА

Юрій Шевчук: Бізнес вороже ставиться до 
україномовного клієнта
Російський шовінізм і українофобія значно 
сильніші за намагання отримати прибуток. 
Це стосується і «Розетки», і «Сільпо», і...

■

Юрій Шевчук.❙
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«Я поділяю свій час так: одну половину сплю, другу — мрію. У сні я не бачу 

ніяких сновидінь, оскільки вміти спати — найвища геніальність».Сьорен Кьєркегор
датський філософ, теолог, письменник

УКРАЇНА МОЛОДА

Леся ХОРОЛЬСЬКА

Шкідливі звички «точать» 
здоров’я
 Ідеш чи працюєш і раптом 
відчуваєш нагальну потребу зу-
пинитися: болить серце. Після 
перепочинку біль вгамовуєть-
ся, а якщо не докучає — то й 
забуваєш про таку тимчасову 
прикрість. Однак такі «напли-
ви» болю в грудях можуть свід-
чити про стенокардію — недугу 
дуже підступну, недаремно ж у 
народі її охрестили «грудною 
жабою». І якщо ви завважили в 
себе подібні симптоми — краще 
не відкладати візиту до кардіо-
лога.
 Зазвичай стенокардія не ок-
ремий діагноз, а прояв іншого 
захворювання серця, кажуть 
лікарі. Її називають ішеміч-
ною недугою серця. «Хворобу 
викликає дисбаланс між кис-
нем і поживними речовинами, 
що їх споживає міокард, та їх 
доставкою по коронарних ар-

теріях, — розповідає столич-
ний кардіолог Олена Стадни-
ченко. — Тобто коли серце пот-
ребує більше енергії, а надхо-
дить її недостатньо, серцевий 
м’яз зазнає кисневого голоду-
вання і виснажується».
 Основний фактор ризику, 
який провокує ішемію, — шкід-
ливі звички. Паління, зловжи-
вання жирною їжею з великим 
вмістом холестерину, надмір-
не захоплення алкоголем, гіпо-
динамія (малорухливий спосіб 
життя) — це ті краплі, які то-
чать здоров’я серця. Пусковим 
механізмом недуги часто ста-
ють стреси. Атеросклероз, цук-
ровий діабет, ожиріння і зай-
ва вага — це ті міни сповільне-
ної дії, які впевнено стискають 
серце в лещата ішемічної неду-
ги. Небезпека розвитку стено-
кардії зростає з віком, тому ре-
гулярні профілактичні огляди 
в кардіолога не завадять, навіть 
якщо здається, що ви «абсолют-
но здорові». Статистично «груд-

на жаба» більше полює на чо-
ловіків — жінки рідше потрап-
ляють у сіті недуги.

Серце в лещатах? Негайно до 
лікаря!
 Стенокардія, наголошує лі-
кар, небезпечна тим, що відкри-
ває прямий шлях до інфаркту. 
Саме «грудна жаба» найчасті-
ше є першим тривожним дзві-
ночком про те, що є ризик ін-
фаркту. Змінюйте спосіб жит-
тя, доки шкідливі звички не 
змінили вашого життя.
 — Найчастіше стенокардія 
пов’язана з рухом і фізичними 
навантаженнями, — зауважує 
пані Олена. — Скажімо, коли 
ви піднімаєтесь сходами, несе-

те якийсь вантаж. Вона може 
також попереджувати про пе-
редінфарктний стан. У такому 
разі необхідна негайна госпі-
талізація, адже якщо хворому 
вчасно не надати необхідної ме-
дикаментозної підтримки, все 
може завершитися інфарктом.
 Приступ стенокардії прояв-
ляє себе пекучими, колючими 
болями в серці. Таке враження, 
що в грудях вам тисне лещата-
ми. Біль може віддавати в ліве 
плече, лопатку. Біль, який ви-
никає під час фізичного наван-
таження чи руху, змушує зупи-
нитися. Може тривати 3-5 хви-
лин і стихає, коли людина не 
рухається. Якщо ж лещата не 
відпускають 15-20 хвилин, це 

свідчить про імовірну загрозу 
інфаркту. Він може статися і 
тоді, коли попри різкий біль у 
серці людина не зупиниться і 
рухається далі.
 Що робити при раптових на-
падах «грудної жаби»? «Щойно 
відчули різкий біль — покладіть 
під язик таблетку нітрогліцери-
ну. Ці ліки розширюють вінцеві 
судини, відтак до серця надхо-
дить більше крові і кисню, біль 
минає. Якщо цей біль виникає 
не вперше — обговоріть із лі-
карем дозу ліків, необхідних у 
вашому випадку. Залежно від 
класу стенокардії лікар назна-
чить терапію. Вона може вклю-
чати препарати, що розріджу-
ють кров, знижують рівень хо-
лестерину, усувають приступи 
стенокардії. Якщо медикамен-
тозне лікування не допомагає, 
лікар може порадити хірургіч-
ний метод вирішення пробле-
ми. ■

Мирослава КРУК

Щойно голова торкається по-
душки, мозок отримує команду 
«відключити» свідомість і за-
снути. Так здається багатьом. 
Однак насправді клітини мозку в 
цей час продовжують не спати, 
натомість продукуючи енергію 
для створення іноді яскравих, 
а іноді тривожних сновидінь під 
час фази швидкого сну.
Чому деякі люди бачать кош-
мари, тоді як інші проводять 
ночі в товаристві приємних сно-
видінь? Сон — явище загадко-
ве. Що далі науковці й медики 
вивчають мозок людини, то 
більше нових фактів і нюансів 
щодо сну людини знаходять. 
Ось кілька цікавих фактів про 
світ сновидінь, про які, можли-
во, ви не чули раніше. 

1. Насильство в снах може бути 
попереджувальним знаком
 Самі по собі нічні жахи — 
явище моторошне, адже під час 
фази швидкого сну людина зму-
шена нерідко переживати на-
сильство: удари, поштовхи, чути 
крики. Згідно з дослідженням, 
опублікованим в онлайн-жур-
налі Neurology, такі сновидін-
ня можуть бути ранньою озна-
кою майбутнього розладу мозку, 
включаючи хворобу Паркінсона і 
недоумство. Результати дозволя-
ють припустити, що ці нейроде-
генеративні розлади можуть за-
родитися за багато років до того, 
як їх виявить лікар.

2. «Совам» частіше сняться 
кошмари
 Пізній відхід до сну має свої 

переваги, але дивні сновидіння 
навряд чи можна до них зараху-
вати.
 Дослідження, опубліковане 
в журналі Sleep and Biological 
Rhythms 2011 року, показало, 
що «сови» частіше бачать жахи, 
ніж «жайворонки».
 У дослідженні взяли участь 
264 студенти університету. 
Вони допомагали фахівцям виз-
начити, як часто кожен із них 
бачить кошмари — за шкалою 
від нуля (ніколи) до чотирьох 
(завжди), відповідно. Ті студен-
ти, які звикли лягати пізно, в 
середньому набрали 2,10 балів, 
у порівнянні з «ранніми пташ-
ками», чий середній бал склав 
1,23.
 Дослідники заявили, що різ-
ниця у показниках значна, хоча 
вони не впевнені в тому, що 
саме є сполучною ланкою між 
звичками і нічними кошмара-
ми. Вчені думають, що це може 

бути гормон стресу кортизон, 
який досягає свого піку вран-
ці, безпосередньо перед про-
будженням. Це час, коли лю-
дина зазвичай перебуває у фазі 
швидкого сну, просто спить або 
бачить сновидіння. Вони та-
кож припускають, що, якщо в 
цей час ви ще спите, підвищен-
ня кортизону може викликати 
яскраві сни або нічні кошмари.

3. Чоловікам сняться 
еротичні сни
 Так само як під час неспан-
ня чоловіки фантазують на еро-
тичні теми частіше, ніж жінки, 
так і уві сні сильній статі часті-
ше сниться еротика. Порівню-
ючи власні дослідницькі запи-
си, психолог Джені Паркер з 
Університету Західної Англії 
у своєму докторському дослід-
женні, опублікованому в 2009 
році, припустила, що жінки, 
натомість, частіше бачать ніч-

ні жахи.
 Вона поділила сновидіння 
(кошмари), які сняться жін-
кам, на три категорії: страшні 
сни (у яких їх переслідують або 
їх життю загрожує небезпека), 
сни про втрату коханої людини 
або заплутані сни.

4. Ви можете керувати своїми 
снами
 Якщо ви хочете бачити усві-
домлені сни, можете спробува-
ти грати у відеоігри. Який тут 
зв’язок? Психолог із канадсь-
кого Університету Грант Макі-
вен Джейні Гекенбах говорить, 
що обидва явища є альтерна-
тивною реальністю. 
 «Якщо ви проводите цілі го-
дини безперервно у віртуальній 
реальності, крім усього іншого 
— це практика», — заявила Ге-
кенбах у журналі Live Science. 
— Гравці звикли управляти 
своїм ігровим простором, і цю 
здатність можна перенести на 
сни». 
 Її минуле дослідження по-
казало, що люди, які регуляр-
но грають у відеоігри, частіше, 
ніж негравці, бачать усвідом-
лені сни, де вони збоку спос-
терігають за своїми тілами; 
вони також більше здатні впли-
вати на світ власних сновидінь, 
неначе керують персонажем із 
відео гри.
 У дослідженні 2008 року Ге-
кенбах виявила, що цей рівень 
контролю також може допомог-

ти гравцям перетворювати кош-
мари, від яких холоне кров, на 
безтурботні сни, і вважає, що ця 
здатність могла б допомогти ве-
теранам, які страждають пост-
травматичним стресовим розла-
дом.

5. Чому ми бачимо сни
 Учені відвіку цікавляться 
тим, чому ми бачимо сни, а від-
повіді різняться: починаючи від 
ідей Зігмунда Фрейда про те, що 
наші сни — це віддзеркалення 
наших бажань, до припущень 
про те, що ці мрійливі подорожі 
є побічним ефектом фази швид-
кого сну. Гарвардський психо-
лог Дейрдре Баррет, яка пред-
ставила свою теорію на зустрічі 
Асоціації психології у Бостоні в 
2010 році, припускає, що при-
наймні однією з причин може 
бути критичне мислення. 
 Її дослідження показало, що 
година сну може допомогти нам 
вирішити проблеми, що турбу-
ють нас упродовж дня. Вона 
припускає, що візуальність і 
часта нелогічність снів роблять 
їх ідеальними для нестандарт-
ного мислення, необхідного для 
вирішення певних проблем. 
 Отже, як сказала Дейрдре 
Баррет, хоча сни спочатку роз-
вивалися для інших цілей, із 
часом вони вдосконалилися для 
виконання більшої кількості за-
вдань, включаючи перезаванта-
ження мозку і допомогу у вирі-
шенні наших проблем. ■

Є ПРОБЛЕМА

«Жаба» на серці
Небезпека розвитку стенокардії зростає з 
віком і може бути першим «дзвінком» про 
наближення інфаркту. Як попередити недугу?

■ ВАЖЛИВО!

Краще попередити, ніж лікувати
 Профілактика ішемічної хвороби 
серця охоплює усунення факторів ри-
зику. Якщо маєте справу з гіподина-
мією — більше рухайтесь, якщо шкід-
ливі звички — намагайтеся від них 
відмовитися. Регулярно перевіряйте 
рівень холестерину — в разі необхід-
ності регулюйте вміст ліпідів у крові 
за допомогою спеціальних препаратів, 
які порекомендує лікар. 

■

Напад стенокардії може попереджати про наближення інфаркту.
Фото з сайта hitgid.com.

❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Година сну вирішує проблеми?
П’ять приголомшливих фактів про сновидіння

■

Нічні кошмари: про що попередить жахливий сон?
 Фото з сайта nbp-kiev.com.

❙
❙

ПРЯМА МОВА

 Юрій Погорецький, президент Української асоціації медицини сну:
 — За добу людина повинна спати не менше 8 годин.  Якщо ваш сон буде корот-
шим, ви будете почуватися розбитими та роздратованими. А люди, які не сплять, 
впадають у депресії і частіше хворіють. Якщо ви страждаєте від безсоння, краще 
звернутися до лікаря. Причому разом зі своєю дружиною або чоловіком. Такі проб-
леми пари повинні вирішувати лише разом. Порушення сну може викликати будь-
що: гіпертонія, серцеві напади, інсульт, ожиріння та інше. У пацієнтів, які стражда-
ють через ожиріння, часто зустрічається апное — короткочасні зупинки дихання уві 
сні. Саме це призводить до безсоння, проблем із серцем і судинами головного моз-
ку, який не отримує достатньо кисню. 

■
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«Живописець відчуває і реагує фарбами... Кольорові сполучення — 
це нервові клітини, які створюють відчуття».

Анатолій Криволап
художник, лауреат Національної премії України імені 
Тараса Шевченка в галузі образотворчого мистецтва

УКРАЇНА МОЛОДА

Світлана НАКОНЕЧНА

 Ще за кілька днів до початку 
нового театрального сезону в сті-
нах Національної оперети було 
дуже гамірно. Там проходив фінал 
Міжнародного конкурсу-лабора-
торії Musical Art Project (у жанрі 
оперети-мюзиклу-опери-буф). 
 До фіналу дійшли четверо кон-
курсантів, чиї експлікації (сце-
нарні плани) Експертна рада виз-
нала найцікавішими. Це — кияни 
Юлія Журавкова та Максим Бул-
гаков (він одночасно представляв і 
своє рідне місто Суми), одесит Де-
нис Костирко та В’ячеслав Стасен-
ко з Білої Церкви. А як же міжна-
родний статус заходу? — запитає 
глядач. За словами організаторів, 
на конкурс було надіслано чимало 
експлікацій від закордонних пре-
тендентів, роботи грузинського та 
російського режисерів пройшли 
до фіналу, але їх автори з тих чи 
інших причин не змогли приїхати 
до Києва. Тож фінал вийшов суто 
українським, але від того не менш 
цікавим. 
 На підготовку вистави кон-
курсанти мали лише чотири дні, 
впродовж яких у їхньому розпо-
рядженні були актори, дириген-
ти, концертмейстери і всі техніч-
ні цехи Театру оперети. Розучити 
за цей час складні вокальні партії 
— завдання не з легких, проте мо-
лодим режисерам удалося ство-
рити досить якісний продукт... 
Першим свою роботу презенту-
вав Максим Булгаков. Максим 
добре відомий столичній теат-
ральній публіці насамперед як 
блискучий танцівник і таланови-
тий хореограф-постановник. Але, 
за словами самого конкурсанта, в 
майбутньому він хоче присвяти-
ти себе саме музичній режисурі, 
зараз заочно здобуває цей фах у 
КНУТКТ імені Карпенка-Карого. 
Для конкурсу він обрав комедію-
гротеск «Бастьєн і Бастьєнна» на 
музику Моцарта. Серед усіх пос-
тановок ця була наймінімалістич-
нішою за декораціями і найоригі-
нальнішою за художніми прийо-
мами. Хоча «Моцарта в поліе-
тиленовій обгортці» (саме цей 
матеріал було використано як го-
ловний для оформлення сцени) 
сприйняли не всі.
 Вистава, підготовлена аспіран-
ткою Національної музичної ака-
демії імені Чайковського Юлією 
Журавковою, також присвячена 
темі кохання юних, але вже з пог-
ляду сучасного життя. «Телефон, 
або Кохання втрьох» — таку назву 
дала своїй виставі режисерка (пе-
реклад тексту популярної сучасної 
опери Джанкарла Менотті «Теле-
фон» Юлія здійснила сама). Голо-
вна героїня Люсі щиро кохає свого 
хлопця Бена, але ще більше вона 
любить теревенити по телефону й 
«зависати» в соцмережах. Ситу-
ація ускладнюється тим, що Бен 
працює провідником на залізниці 
й для побачень має обмаль часу... 
Досить простий сюжет, але ціка-
во поданий і в прекрасному музич-
ному обрамленні. Як і має бути в 
опері, артисти всі діалоги ведуть 
лише за допомогою співу. Забіга-

ючи наперед зазначу, що робота 
Юлії Журавкової отримала най-
більше позитивних оцінок від ек-
спертів.
 Якщо два вищеназвані конкур-
санти роблять перші кроки в му-
зичній режисурі, то В’ячеслав Ста-
сенко і Денис Костирко мають уже 
певний досвід постановок у театрі. 
Можливо, саме з цих причин свої 
конкурсні роботи вони вирішили 
втілювати на основній сцені, а не 
в театрі-фойє, як попередні учас-
ники. (Великий плюс організато-
рам за те, що вони «забезпечили» 
публіку — партер було заповнено 
вщерт, сиділи навіть на балконі). 
Глядачі досить тепло сприйняли 
обидві роботи — відповідно, ури-
вок з опери-буф Шарля Лєкока 
«Жирофлє-Жирофля» та зама-
льовка з оперети «Оскар» Марка 
Самойлова. А от членам Експерт-
ної ради ці міні-вистави сподоба-
лися значно менше. Під час від-
критого обговорення підсумків 
конкурсу, на яке були запрошені 
журналісти, «дехто з експертів де-
кому з режисерів» дорікнув вико-
ристанням штампів і відсутністю 
свіжого погляду.
 Театральний критик Олег Вер-
геліс, наголосивши на прекрас-
ній грі всіх акторів, зауважив, 
що якихось експериментів щодо 
режисури він у фіналістів узагалі 
не побачив. Певною мірою, з ним 
можна погодитися — в положенні 
«стоячи на голові» ніхто не співав 
й на люстру від екстазу, як це час-
то буває в новомодній режисурі, 
не дерся... Зрозуміло, пошук сві-
жих ідей і нової стилістики — це 
завжди на часі. З іншого боку, 
подібний конкурс iз можливіс-
тю в надкороткий термін поста-
вити закінчений міні-спектакль 
— саме в жанрі музичної режису-
ри — на теренах України відбувся 
вперше. 
 Керівник продюсерського цен-
тру OpenDoors Ірина Аверіна, яка, 
власне, є ідейною натхненницею 
всього проекту, в розмові з ко-
респондентом «УМ» зауважила: 
«Проведення театральної лабора-
торії в жанрі музичної вистави — 
це надзвичайно складно, бо ж до-
дається робота з партитурою, ди-
ригентом, концертмейстером. І я в 
захваті від того, що зробили наші 
конкурсанти. Зізнаюсь, впро-
довж чотирьох днів, коли йшла 
підготовка, був момент, коли за-
сумнівалася в кінцевому резуль-
таті. Але, на щастя, ми всі ра-
зом — організатори, конкурсан-
ти, працівники театру — справи-
лися. Дуже сподіваюсь, що наш 
конкурс, який уже має підтрим-
ку з боку Міністерства культури 
України та Київської міської де-
ржадміністрації, матиме продов-
ження і з часом стане потужним 
стартовим майданчиком для мо-
лодих режисерів». 
 Утiм Юлія Журавкова і Мак-
сим Булгаков уже за підсумками 
цьогорічного конкурсу отримали 
запрошення в наступному сезоні 
здійснити повноцінні постановки 
своїх «лабораторних» вистав на 
малій сцені Національної опере-
ти. ■

ЧАС «Т»

Лабораторні роботи 
в театрі 
Молоді режисери готували вистави 
за чотири дні 

■

Вероніка КУРИЛО

У львів’ян та гостей міста Лева 
з’явилася чудова можливість 
відвідати виставку картин най-
дорожчого українського ху-
дожника Анатолія Криволапа. 
У 2011 році дві його картини 
були придбані за рекордними 
для України цінами. Робота 
«Степ» на міжнародному аук-
ціоні PhillipsdePury в Нью-Йор-
ку потрапила до свого власника 
за 98,5 тисячі доларів. А через 
кілька місяців у Лондоні карти-
на «Кінь. Ніч» побила поперед-
ній рекорд: її вартість сягнула 
124 тисяч доларів. 
Полотна Анатолія Дмитровича 
— майже три десятки — впер-
ше виставлені поза межами 
Києва. Офіційне відкриття 
виставки відбулося 17 вересня. 
«Музейну колекцію» Анатолія 
Криволапа відкрили у рамках 
проекту Ukraine. Thebest інтер-
нет-платформа Cultprostir.ua, 
видавництво «Атлант-UMS» та 
Національний музей у Львові 
імені Андрея Шептицького. У 
відділі українського мистец-
тва останнього картини можна 
споглядати протягом місяця. 
На відкриття виставки надзви-
чайного сучасного живопис-
ця прийшла велика кількість 
шанувальників його творчості. 
Куратором заходу став онук 
пана Анатолія — Олексій. Пре-
зентовано арт-каталог із серії 
«Музей приватних колекцій» 
під назвою «Анатолій Криво-
лап. Збірка №1». Це — перший 
в Україні каталог творів одного 
художника, до якого ввійшли 
299 робіт тільки із зібрань ук-
раїнських колекціонерів.
Журналістові «УМ» удалося 
поспілкуватися з Майстром
.
 ■ Пане Анатолію, що вас 
надихає і кому ви присвячує-
те свої полотна?
 — Надихає два фактори: 
природа і фарба. А картини я 
роблю тому, що я не можу їх 
не робити. Я їх нікому і нічо-

му не присвячую. Це, напев-
не, така якась необхідність 
зробити. Тобто я не можу не 
зробити. 
 ■ Можете сказати, скільки 
ви вже створили полотен, чи 
ви просто збились із рахун-
ку?
 — Ну якщо брати карто-
нові, ті що я знищив, то, ма-
буть, десь близько двох тисяч 
або й більше двох тисяч. 
 ■ В 2011 році ви продали 
дві картини за рекордними 
цінами для України. Чи пи-
шаєтесь тим, що ви постави-
ли такий рекорд в Україні? 
 — Чи я пишаюсь? Ні, я ду-
маю, що кожен робить свою 
справу, просто на якомусь ета-
пі в когось це виходить трош-
ки успішніше, а потім інший 
хтось приходить більш ус-
пішний. Мистецтво — це таке 
живе середовище, в якому все 
рухається, і тому якось перей-
матися власними досягнення-
ми — я не вважаю етичним. 
 ■ Це, мабуть, плюс. Багато 
є таких, що починають пиша-
тися...
 — ...А потім дискваліфі-
кація... Робота не любить 
того, хто любить себе біль-
ше, ніж ту справу, якою зай-
мається. Як правило, з історії 
мистецтва, це погано закін-
чується. 
 ■ А ось ця виставка пер-
ший раз проходить у Львові. 
Яка найбільша гордість цієї 
виставки? Чи є якась карти-
на, яку ви виділите однією з 
найкращих? Чи немає у вас 
таких? Для вас всі рівні?
 — Я ніколи не випускаю 
роботу, коли я в ній непев-
ний. Але, зробивши одну ро-
боту, ти переходиш до другої, 
і вона стає головною, поки ти 
її не зробиш. Тому акценту-
вати на одній роботі не мож-
на, і питання про улюблену 
роботу взагалі неправомір-
не. Тому якщо ти полюбиш 
одну роботу, то залишаєть-
ся або більше нічого не роби-

ти, або її повторювати весь 
час. Тому переживаєш кож-
ну роботу, переживаєш цілу 
гаму емоцій, різних абсолют-
но, але потім це закінчується 
і ти йдеш далі. Просто можна 
говорити про останню роботу. 
Остання робота в мене нази-
вається «Нічна рибалка». 
 ■ У цей момент дуже ба-
гато людей, такий наплив. 
Вам узагалі подобається пе-
ребувати в центрі уваги чи 
ви, навпаки, надаєте перева-
гу такому більш усамітнено-
му способу життя?
 — Всі думають, що я веду 
дуже усамітнений спосіб жит-
тя. 
 ■ Чи виснажують вас такі 
заходи?
 — Так, дуже сильно. Але 
неприсутність автора буде 
сприйматись як презирство 
до шанувальників. Цього я не 
можу собі дозволити. В мене 
такий був випадок, коли я за-
хворів і виставку без мене від-
кривали. То це було дуже не-
гативно сприйнято, як ігно-
рування з мого боку. Це теж 
неетично, я думаю. Це части-
на процесу художнього. 
 ■ Скажіть, чи вас надихає 
творчість якихось інших ав-
торів, митців, необов’язково 
художників? Можливо, яки-
хось поетів, сучасників, кла-
сиків?
 — Це культура, і по ета-
пах розвитку себе і становлен-
ня на кожному етапі були ху-
дожники, здавалися взірце-
вими і викликали найбільшу 
цікавость. Але етап проходив 
і автор мінявся. Так що це так 
само, як і музика, так само, 
як і вірші, тобто це комплекс, 
який формує взагалі митця. 
Він завжди в тому середови-
щі. Але мати кумирів — це 
знову ти не будеш сприйня-
тий іншим. Один кумир — ти 
не в стані сприйняти всю гли-
бину і все, що є в іншого авто-
ра. Тому не можна зациклю-
ватись, це небезпечно. ■

АРТ-ПРОСТІР

Анатолій Криволап: 
Не можна зациклюватися
Найдорожчий український художник у Львові 
представив свої картини 

■

Анатолій Криволап.
Фото з сайта maincream.com.

❙
❙
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Марія СУЛИМА

 Відбулося відкриття вже 
153-го за ліком сезону Націо-
нальної філармонії України. 
Того дня на сцені звучали тво-
ри Валентина Бібка, Сергія 
Прокоф’єва та Бетховена. Без-
смертну 5-ту симфонію видат-
ного німецького композито-
ра Національний симфонічний 
оркестр зіграв на відкритій ре-
петиції і напередодні. Ще од-
нією подією цього вечора став 
документальний фільм про ви-
датного українського дириген-
та Романа Ісаковича Кофмана 
— «Роман Кофман. Присвята». 
Фільм, за словами режисера Ва-
лентини Бібік (дочки українсь-
кого композитора Валентина 
Бібіка), — це безмежне захоп-
лення і подяка Великій Лю-
дині. 
 Захоплення й подяка про-
звучали не лише з вуст авторки. 
Зізнання в любові до Кофмана 
звучало з вуст усіх героїв філь-
му. А ще безліч спогадів, пере-
житого разом, смішні й сумні 
моменти ну і, звісно, звучала 
музика. Усе переплелося в таку 
собі симфонію, присвячену ди-
ригентові особливої долі й особ-
ливого дару.
 Спогади грузинського ком-
позитора Гії Канчелі, що відчу-
ває особливий зв’язок з україн-
цем. Каже, небагатьох пускає 
в своє життя, а якщо вже впус-
кає, то назавжди. І додає: сумно 
бачити, що тепер на концертах 
Роман сидить, утім, перекона-
ний, навіть лежачи, він зможе 
диригувати блискуче. 
 Не менш теплі спогади і 
латвійського скрипаля Гідона 
Кремера. Свого часу він поста-

вив умову — приїде до України 
лише в тому разі, якщо диригу-
ватиме Роман Кофман.
 Звісно, окрема сторінка — 
то співпраця з Боннським сим-
фонічним оркестром. Оркест-
ром, яким колись диригува-
ли, зокрема, Ріхард Штраус 
та Макс Брух. До речі, саме Ро-
ман Кофман став першим ук-
раїнським диригентом, якого 
запросили керувати західноєв-
ропейським оперним театром. 
У Бонні він працював з 2003 
по 2008 роки — був художнім 
керівником Боннського сим-
фонічного оркестру та Бон-

нської опери. Тодішній дирек-
тор Боннського оркестру Лау-
рентіус Бонітц розповідає, що 
від рішень Кофмана залежа-
ло все. Наприклад, керівниц-
тво не підписувало контрак-
тів із режисерами, допоки їх 
не затвердить Кофман. Саме з 
легкої руки Романа Ісаковича 
тамтешній оркестр Бетховен-
галле перейменували на Бет-
ховенський оркестр. Із Бон-
нським симфонічним оркест-
ром Роман Кофман записав усі 
симфонії Дмитра Шостакови-
ча.
 Арво П’ярт, Валентин Силь-

вестров, Елісо Вірсаладзе, На-
талія Гутман, Ада Роговцева, 
Кирило Карабиць... Усі, хто 
працював із Кофманом, вислов-
люють своє захоплення не лише 
талантом Романа Ісаковича, а 
ще й його людськими якостя-
ми. Високоінтелігентний, чут-
ливий, з особливим почуттям 
гумору — це лише дещиця з 
них. 
 Спогади колег, друзів у філь-
мі переплетені з автобіографіч-
ною розповіддю самого Романа 
Кофмана. Він ніколи не відчу-
вав особливого потягу до музи-
ки. Починав навчатися у весіль-

ного музиканта, причому без 
особливого ентузіазму. Згаду-
ючи музичну школу, з влас-
тивим йому почуттям гумору, 
каже: «Переповз у 9-й клас». 
Утім йому щастило на людей — 
розповідає Роман Ісакович. На-
приклад, один із викладачів у 
Новосибірську півроку платив 
йому стипендію, про що сам 
Кофман дізнався вже по смерті 
вчителя.
 Спогади про війну, що за-
брала старшого брата... Зго-
дом він напише про цю втрату 
так: «Учора, лише вчора, ста-
лося невиправне — мені випов-
нилося вісімнадцять, і брат без-
надійно відстав від мене. ...і в 
мене ще багато клопотів, щоб 
заслужити дивовижне право — 
бути старшим за старшого бра-
та, щоб виправдати особливий 
привілей — жити». 
 У 34 роки померла сестра, 
тож він змушений був полиши-
ти навчання у Новосибірську 
і повернутися до Києва. А по 
приїзді довго чекати, допоки 
його зарахують до столичної 
консерваторії. «Було важко», 
— так лаконічно описує найс-
кладніші моменти свого жит-
тя Роман Ісакович. Найбільше, 
що дивувало під час перегляду 
фільму, що з його вуст не про-
звучало ані скарг, ані нарікань. 
«Було важко» — і все. 
 Звучать у фільмі і його цита-
ти з книжок, його вірші. Саме 
література для Романа Коф-
мана — це творчість у чистому 
вигляді. А музика? Музика — 
то хобі. «Зрозуміти музику — 
неможливо. Її треба слухати, — 
каже Роман Кофман. — Музика 
— вона без слів. І те, що я кажу, 
— зайве...» ■

Олександра КОРЕЦЬКА

 Талановита українська 
співачка, піаністка, автор-
ка та виконавиця пісень 
Марія Чайковська завіта-
ла до Києва з концертом. 
Він відбувся 16 вересня в 
клубі Atlas.
 Повний зал, світло, 
музиканти. Концерт роз-
почався, усі затамували 
подих, адже проникли-
вий голос, драматична по-
дача та неповторна гра на 
фортепіано перетворюють 
концерт на свято душі та 
серця.
 Оглядаєш зал, бачиш: 
дівчина плаче, трохи далі 
закохані обійнялись міц-
ніше, а на сцені посмішка 
і неймовірна енергетика.
 Музика «Вакарчука у 
сукні» (порівняння крити-
ків) — це поєднання фран-
цузького імпресіонізму та 
сучасного джазу.
 Співачка стала відо-
мою завдяки інтернет-хі-
там, таким як «Ехо ти-
сячі вокзалів», «Крила», 
«Осінь».
 Також за день до кон-

церту відбулась автограф-
сесія Марії Чайковської 
на головній сцені одного 
з торгових центрів столи-
ці. Всі присутні мали змо-
гу поставити запитання, 
сфотографуватись із зір-
кою, отримати автограф, 

а також, безперечно, пос-
лухати улюблену музику. 
 Варто зазначити, що 
Маша співпрацює з моло-
дими українськими музи-
кантами та поетами. Зок-
рема, з такими як Євген 
Соя та Гуша Катушкін. ■

 Тетяна ПАСІЧНИК

 Триває Міжнарод-
ний театральний фес-
тиваль «Золотий Лев-
2016». Його відкрили 17 
вересня. На театральних 
підмостках і просто неба 
на площах до 2 жовтня 
у Львові можна побачи-
ти найкращі постановки 
театральних труп із Ру-
мунії, Грузії, Польщі, 
Молдови, Литви, Угор-
щини та України. 
 Уже не один рік пос-
піль львів’яни та всі 
охочі туристи мають 
змогу відвідати цей те-
атральний фестиваль у 
місті Лева. Традиції не 
змінюються: на два тиж-
ні приїздять заради «Зо-
лотого Лева» не лише з 
цілої України, а й з ін-
ших країн. Фест засну-
вав ще у 1989 році Ярос-
лав Федоришин, який і 
до сьогодні залишаєть-
ся організатором цьо-
го дійства. Назва «Зо-
лотий Лев» з’явилася у 
1992 році, а з 1996 року 
включно фестиваль про-

ходив під гаслом «Кла-
сика очима експеримен-
ту».
 І цього року програма 
«Золотого Лева» є яскра-
вою та феєричною. Учас-
ники зі столиці Грузії — 
Тбілісі — у Театрі дітей 
та юнацтва вже показа-
ли виставу гоголівського 
«Ревізора» (режисер Ав-
танділ Варсімашвілі) ще 
до офіційного відкриття 
фесту, яке відбулося на 
площі біля Оперного те-
атру. Відразу ж львівсь-
кий театр «Воскресін-
ня» представив «Чайку» 
за мотивами Антона Че-
хова. Ця вистава під від-
критим небом — чудова 
ідея. 
 Уже 20 вересня гля-
дачі чекають на виста-
ву відомого румунсько-
го режисера Олександ-
ра Гоусфатера «Багато 
шуму з нічого» за тво-
ром Вільяма Шекспіра. 
Її представлять актори 
театру Румунії з міста 
Арад Ioan Slavici. Лит-
ва на цьогорічному фес-
тивалі покаже вистави 

«Чорнобильська молит-
ва» (Світлана Алексіє-
вич) та «На дні» (Мак-
сим Горький). Поляки 
підготували «Небезпеч-
ні зв’язки» (П’єр Шодер-
ло ) та «Хор сиріт» (Гай 
Гросс). Актори з Молдо-
ви порадують виставою 
«Лиса співачка» (Ежен 
Іонеско). 
 У Львові можна по-
бачити кращі постанов-
ки українських режи-
серів, зокрема Станісла-
ва Мойсеєва, Ростисла-
ва Держипільського, 
Сергія Павлюка. Окрім 
театру «Воскресіння», 
свою творчість представ-
лять Херсонський те-
атр ім. Миколи Куліша, 
Київський театр ім. Іва-
на Франка, Харківський 
театр для дітей та юнац-
тва, Івано-Франківський 
обласний академічний 
театр ім. Івана Фран-
ка, Чернігівський театр 
імені Тараса Шевченка, 
Одеський театр «Маски-
шоу», Львівський театр 
ім. Соломії Крушельни-
цької. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Від Чорнобиля до Мессіни
«Золотий Лев» показує експериментальну класику 

■ГАСТРОЛЬ

Дівчина плаче...
Марія Чайковська знову співала у Києві

■

Виконавиця продовжує гастролі містами України. Вінниця 
та Дніпро на черзі.
Фото автора.
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ДІЙОВІ ОСОБИ

Роман Кофман: Музика — то хобі
Презентували документальний фільм про всесвітньо відомого композитора і диригента

■

Роман Кофман.
Фото автора.

❙
❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ВЕРЕСНЯ 2016 ФУТБОЛ

Григорій ХАТА

 Коли українські фут-
больні клуби розпочали 
масштабну оптиміза-
цію власних бюджетів, 
у київському «Дина-
мо», навпаки, не шко-
дували ресурсів на кад-
рові придбання. Непере-
борне бажання якомога 
швидше знову поверну-
тися на чемпіонський 
трон переважило основ-
ний «тренд», який спос-
терігався у вітчизняно-
му футбольному госпо-
дарстві. Власне, серйоз-
но «укріпившись» 
легіонерами, у сезоні 
2014/2015 динамівці 
перервали п’ятирічну 
чемпіонську гегемонію 
«Шахтаря». Наступно-
го ж сезону «біло-сині» 
нагадали про себе в Лізі 
чемпіонів — вперше за 
17 років зіграли в «плей-
оф» Суперліги, пара-
лельно здобувши друге 
поспіль та 15-те загалом 
національне «золото». 
А вже потім — «як усі» 
— почали урізати витра-
ти.
 Під час останнього 
трансферного «вікна» 
«біло-сині» не здійсни-
ли жодного серйозного 
придбання. Футболісти 
ж, які влітку поповнили 
динамівську сім’ю, діс-
талися столичному клу-
бу як вільні агенти. При-
міром, переїзд екс-«гір-
ника» Олександра Глад-
кого до табору головного 
опонента донеччан неа-

бияк здивував футболь-
ну спільноту. Проте, 
як можна побачити те-
пер, у «Динамо» просто 
не було іншого вибору. 
Команда Сергія Ребро-
ва нині переживає стра-
шенний кадровий дефі-
цит. 
 Та в «Динамо» все ж 
сподівалися, що не ос-
танній голеодор в ук-
раїнському футболі таки 
стане клубу в нагоді й 
забиватиме за столич-
ну команду хоча б якісь 
м’ячі. Утім досі колиш-
ній форвард «Шахтаря» 
не відзначився за дина-
мівців жодним влуч-
ним ударом. Загалом, не 
тільки Гладкий — увесь 
динамівський колектив 
нині демонструє слабку 
гру, через яку підопічні 
Реброва опустилися на 
третє місце в турнірній 
таблиці ЧУ. 
 Так, щоб на старті 
нової першості чинний 
чемпіон програв два з 
п’яти домашніх поєдин-
ків, для цього, слід виз-
нати, мають бути серйоз-
ні обставини. Після без-
вольної поразки «Вор-
склі» (0:2) керманич 
«біло-синіх» Сергій Реб-
ров заявив: «Рано чи піз-
но це мало статися. Ко-
манда повинна серйозно 
ставитися до будь-яко-
го суперника. «Дніпро» 
нас пробачив, «Сталь» 
пробачила. Полтавча-
ни — ні». Натомість не-
вдачу в поєдинку проти 
«Зорі» на НСК «Олім-

пійський головний тре-
нер «Динамо» пояснив 
кадровими проблемами. 
«Нам непросто. У чем-
піонаті ще не було жод-
ної гри, в якій у нас пов-
торився б склад, що вже 
виходив. Є травмовані, 
інші футболісти нас за-
лишили».
 І справді, без Анд-
рія Ярмоленка, котрому 
зіграти проти команди 
Юрія Вернидуба завади-
ла стара травма спини, 
динамівцям неймовірно 
важко. За великим ра-
хунком, «біло-сині» й 
досі не навчилися грати 
без Ярмоли, хоча в клубі 
добре знають: «їхній лі-
дер уже давно прагне 
переїхати в сильніший 
чемпіонат». Утім альтер-
нативної стратегії, котра 
б приносила результат 
за відсутності забивно-
го «вінгера», у Реброва 
наразі немає. Що гово-
рити, якщо в поєдинку 
проти «Зорі» динамів-
ці завдали лише одно-
го удару по воротах опо-
нента.    
 До речі, проти «Дина-
мо» в складі «Зорі» гра-
ли вихованці «гірниць-
кої» академії — Кулач, 
Караваєв, Соболь, Гре-
чишкін. Виступаючи за 
луганський клуб, який, 
до слова, минулого тиж-
ня зіграв свій дебютний 
поєдинок у груповому 
раунді Ліги Європи, та-
лановита молодь допо-
магає йому переписува-
ти власну історію. Влас-

не, й на другу позицію 
після восьмого туру в 
турнірній таблиці ЧУ 
«Зоря» здається раніше 
не піднімалася.
 Що ж до динамівсь-
кого резерву, то в остан-
ніх двох офіційних мат-
чах Сергій Ребров, так 
би мовити, презентував 
публіці 18-річного пів-
захисника Віктора Ци-
ганкова, в якому бага-
то хто побачив наступ-

ника Ярмоленка. Але 
ж він — один! А де інші 
динамівські таланти, 
без яких найближчи-
ми роками «біло-синім» 
буде неймовірно склад-
но конкурувати з «Шах-
тарем» за чемпіонський 
титул? До речі, в неділю 
в Полтаві підопічні Па-
уло Фонсеки мінімаль-
но переграли нещодав-
ніх кривдників столич-
ного клубу… ■

Єврокубки
 У першому турі групового етапу ЛЄ ук-
раїнським клубам протистояли турецькі ко-
манди. Донецький «Шахтар», який грав про-
ти «Коньяспора», здобув мінімальну перемо-
гу — єдиний м’яч у зустрічі на рахунку арген-
тинця Феррейри.
 А луганська «Зоря» свої виступи у дру-
гому за рангом європейському турнірі розпо-
чала з нічиєї. Могли «біло-чорні» здобути й 
три очки, але «Фенербахче» зумів відіграти-
ся перед фінальним свистком. 
 Ліга Європи. Груповий раунд. 1-й 
тур. Група А. «Фейєнорд» (Голландія) 
— «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 1:0; 
«Зоря» (Україна) — «Фенербахче» (Ту-
реччина) — 1:1 (Гречишкін, 52 — К’єр, 90+6; 
«З»: Шевченко, Раффаель, Соболь, Гречиш-
кін, Сіваков, Чайковський, Каменюка, Петряк 
(Пауліньйо, 73), Любенович (Опанасенко, 83), 
Кулач (Гордієнко, 87), Караваєв).
 Група В. «АПОЕЛ» (Кіпр) — «Астана» 
(Казахстан) — 2:1; «Янг Бойз» (Швей-
царія) — «Олімпіакос» (Греція) — 0:1.
 Група С. «Андерлехт» (Бельгія) — 
«Габала» (Азербайджан) — 3:1 (Безотос-
ний — 90 хв., Вернидуб — до 59 хв., Гри-
горчук (усі — «Г») — тренер); «Майнц» 
(Німеччина) — «Сент-Етьєн» (Франція) 
— 1:1.
 Група D. «АЗ» (Голландія) — «Дан-
далк» (Ірландія) — 1:1; «Маккабі» (Т-А, 
Ізраїль) — «Зеніт» (Росія) — 3:4.
 Група Е. «Вікторія» (Чехія) — «Рома» 
(Італія) — 1:1; «Астра» (Румунія) — «Аус-
трія» (Австрія) — 2:3.
 Група F. «Сассуоло» (Італія) — «Атле-
тик» (Іспанія) — 3:0; «Рапід» (Австрія) — 
«Генк» (Бельгія) — 3:2.

 Група G. «Стандарт» (Бельгія) — 
«Сельта» (Іспанія) — 1:1; «Панатінаїкос» 
(Греція) — «Аякс» (Голландія) — 1:2.
 Група H. «Брага» (Португалія) — 
«Гент» (Бельгія) — 1:1; «Коньяспор» (Ту-
реччина) — «Шахтар» (Україна) — 0:1 
(Феррейра, 76; «Ш»: П’ятов, Бутко, Кучер, 
Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Коваленко 
(Малишев, 90), Марлос, Бернард (Тайсон, 
68), Фред, Феррейра (Едуардо, 90).
 Група I. «Ніцца» (Франція) — «Шаль-
ке» (Німеччина) — 0:1 (Коноплянка («Ш») 
— із 53 хв.); «Зальцбург» (Австрія) — 
«Краснодар» (Росія) — 0:1.
 Група J. «Карабах» (Азербайджан) 
— «Слован» (Чехія) — 2:2; ПАОК (Греція) 
— «Фіорентина» (Італія) — 0:0 (Шахов (П) 
— із 57 хв.).
 Група K. «Саутгемптон» (Англія) — 
«Спарта» (Чехія) — 2:0; «Інтер» (Італія) — 
«Хапоель» (Б-Ш, Ізраїль) — 0:2.
 Група L. «Османлиспор» (Туреччина) 
— «Стяуа» (Румунія) — 2:0; «Вільярреал» 
(Іспанія) — «Цюрих» (Швейцарія) — 2:1.

Англія
 У прем’єр-лізі після п’яти турів лише одна 
команда — «Манчестер Сіті» — не має оч-
кових втрат. Розгромивши вдома «Борнмут», 
підопічні Гвардіоли збільшили відрив від гру-
пи переслідувачів до двох пунктів. Натомість 
інший клуб із Манчестера — «Юнайтед» — 
несподівано програв: на три м’ячі «Уотфор-
да» «манкуніанці» відповіли одним точним 
пострілом Рашфорда.
 А у центральному матчі туру «Лівер-
пуль» був сильнішим за «Челсі».
 Прем’єр-ліга. 5-й тур. «Челсі» — «Лі-
верпуль» — 1:2 (Дієго Коста, 61 — Лов-
рен, 17; Хендерсон, 36); «Халл Сіті» — «Ар-
сенал» — 1:4; «Манчестер Сіті» — «Бор-

нмут» — 4:0 (Де Брюйне, 15; Іхеаначо, 25; 
Стерлінг, 49; Гюндоган, 66); «Лестер» — 
«Бернлі» — 3:0; «Вест Бромвіч» — «Вест 
Хем» — 4:2; «Евертон» — «Мідлсбро» — 
3:1; «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» 
— 3:1 (Капуе, 34; Суньїга, 84; Діні, 90+5 (пен.) 
— Рашфорд, 63); «Крістал Пелас» — «Сток 
Сіті» — 4:1; «Саутгемптон» — «Суонсі» — 
1:0; «Тотенхем» — «Сандерленд» — 1:0.
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 15, «Евер-
тон» — 13, «Тотенхем» — 11, «Арсенал», 
«Челсі», «Ліверпуль» — 10.
 Бомбардири: Дієго Коста («Челсі»), Ан-
тоніо («Вест Хем») — 5.

Іспанія
 Окрасою четвертого туру Прімери став 
матч між «Бетісом» та «Гранадою» — ко-
мандами, за які виступають українські на-
падники Роман Зозуля і Артем Кравець. Су-
перники подарували глядачам результатив-
ну нічию, утім  ні Зозулі, ні Кравцю відзначи-
тись не вдалося. Форвард «Бетіса» провів на 
полі 15 хвилин, а новачок «Гранади» вийшов 
на заміну лише на 86-й хвилині зустрічі.
 Прімера. 4-й тур. «Леганес» — «Бар-
селона» — 1:5 (Габріел, 81 — Мессі, 15, 55 
(пен.); Суарес, 31; Неймар, 44; Рафінья, 64); 
«Бетіс» — «Гранада» — 2:2 (Зозуля («Б») 
— із 75 хв; Кравець («Г») — із 86 хв.); «Ат-
летико» — «Спортинг» — 5:0 (Грізманн, 2, 
31; Гамейро, 5; Торрес, 72, 90); «Ейбар» — 
«Севілья» — 1:1; «Лас-Пальмас» — «Ма-
лага» — 1:0; «Осасуна» — «Сельта» — 
0:0; «Атлетик» — «Валенсія» — 2:1; «Віль-
ярреал» — «Реал Сосьєдад» — 2:1; «Ес-
паьйол» — «Реал Мадрид» — 0:2 (Хамес 
Родрігес, 45; Бензема, 71).
 Лідери: «Реал» — 12, «Барселона», 
«Лас-Пальмас» — 9, «Атлетико», «Севі-
лья», «Вільярреал» — 8.

 Бомбардири: Грізманн («Атлетико»), 
Кастро («Бетіс»), Суарес, Мессі (обидва — 
«Барселона») — 4.

Німеччина
 3-й тур німецької Бундесліги став про-
вальним для українських футболістів. Дорт-
мундська «Боруссія» забила 6 «сухих» м’ячів 
«Дармштадту», за який грають Федецький та 
Олійник. Щоправда, у поєдинку з «бджола-
ми» вони участі не брали.
 Не вдалося набрати перших залікових 
балів «Шальке» — «гірники» з Коноплян-
кою у складі поступились берлінській «Гер-
ті». Втретє поспіль програв і «Вердер». Матч 
проти «Боруссії» з Менхенгладбаха став для 
Віктора Скрипника останнім — невдалий 
старт бременців став причиною звільнення 
українського тренера.
 Перша Бундесліга. 3-й тур. «Кельн» 
— «Фрайбург» — 3:0; «Хоффенхайм» — 
«Вольфсбург» — 0:0; «Боруссія» (Д) — 
«Дармштадт» — 6:0 (Кастро, 7, 78; Рамос, 
48; Пулішич, 54; Роде, 84; Мор, 88); «Айнт-
рахт» — «Байєр» — 2:1 (Майєр, 53; Фабіан, 
79 — Х. Ернандес, 60); «Баварія» — «Ін-
гольштадт» — 3:1 (Левандовські, 13; Алон-
со, 50; Рафінья, 84 — Лескано, 8); «Гамбург» 
— «РБ Лейпциг» — 0:4; «Боруссія» (М) — 
«Вердер» — 4:1; «Аугсбург» — «Майнц» — 
1:3; «Герта» — «Шальке» — 2:0 (Коноплян-
ка («Ш») — із 46 хв.).
 Лідери: «Баварія», «Герта» — 9, «РБ 
Лейпциг», «Кельн» — 7, «Боруссія» (Д), 
«Боруссія» (М) — 6.
 Бомбардир: Левандовські («Ба-
варія») — 5.

Італія
 222-ге за ліком «дербі Італії» заверши-
лось несподіваною перемогою «Інтера» — 

вирішальний м’яч на рахунку хорвата Пері-
шича. Після поразки «старої синьйори» лі-
дерство захопило «Наполі» — завдяки дуб-
лю Міліка суперник «Динамо» у групі ЛЧ 
здолав «Болонью».
 Серія А.  4-й тур.  «Сампдорія» — «Мі-
лан» — 0:1; «Лаціо» — «Пескара» — 3:0; «На-
полі» — «Болонья» — 3:1 (Кальєхон,14; Мілік, 
68, 78 — Верді, 56); «Удінезе» — «К’єво» — 
1:2; «Кротоне» — «Палермо» — 1:1; «Каль-
ярі» — «Аталанта» — 3:0; «Торіно» — «Ем-
полі» — 0:0; «Сассуоло» — «Дженоа» — 2:0; 
«Інтер» — «Ювентус» — 2:1 (Ікарді, 68; Пері-
шич, 78 — Ліхтштайнер, 66); «Фіорентина» — 
«Рома» — 1:0 (Бадель, 83).
 Лідери:  «Наполі» — 10, «Ювентус», «Сас-
суоло» — 9, «Рома», «Лаціо», «К’єво» — 7.
 Бомбардири: Бакка («Мілан»), Белотті 
(«Торіно»), Ікарді («Інтер»), Кессі («Аталан-
та»), Боріелло («Кальярі»), Мілік, Кальєхон 
(обидва — «Наполі») — 4.

Франція
 П’ятий тур французького чемпіонату прой-
шов під знаком надрезультативної гри форвар-
да «ПСЖ» Едінсона Кавані — «покер» уруг-
вайця допоміг парижанам розгромити «Кан».
 Ліга 1. 5-й тур. «Кан» — «ПСЖ» — 0:6 
(Кавані, 12, 22 (пен.), 38, 45; Лукас Моура, 
67; Огустен, 78); «Монако» — «Ренн» — 3:0 
(Фалькао, 43; Лемар, 90, 90+2); «Бордо» — 
«Анже» — 0:1; «Лор’ян» — «Лілль» — 1:0; 
«Нансі» — «Нант» — 1:1; «Тулуза» — «Ген-
гам» — 2:1; «Діжон» — «Мец» — 0:0; «Мон-
пельє» — «Ніцца» — 1:1 (Будебуз, 67 (пен.) 
— Беланда, 85); «Сент-Етьєн» — «Бастія» 
— 1:0; «Марсель» — «Ліон» — 0:0.
 Лідери: «Монако» — 13, «Ніцца» — 
11, «ПСЖ», «Мец» — 10, «Бордо» — 9, 
«Тулуза» — 8.
 Бомбардир: Ляказетт («Ліон») — 6. ■.

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Труднощі гри без талантів 
Динамівці програли другий поспіль домашній поєдинок національної першості

■

«Зоря» завдала «Динамо» другої в сезоні домашньої поразки.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
8-й тур.
«Сталь» — «Олімпік» — 2:3
 Голи: Карасюк, 70; Комваліус, 90+3 — 
Поступаленко, 35; Богданов, 60; Гринь, 73
 Вилучення: Поступаленко, 39 («О»)
 Дніпро, стадіон «Метеор», 570 глядачів
«Карпати» — «Чорноморець» — 0:0
 Львів, «Арена Львів», 2850 глядачів
«Дніпро» — «Зірка» — 0:1
 Гол: Мойя, 90+4
 Дніпро, «Дніпро-Арена», 5110 глядачів
«Волинь» — «Олександрія» — 1:1
 Голи: Петров, 28 — Полярус, 90+1
 Луцьк, стадіон «Авангард», 2100 глядачів
«Ворскла» — «Шахтар» — 0:1
 Гол: Тайсон, 54
 Полтава, стадіон «Ворскла», 11000 глядачів
«Динамо» — «Зоря» — 0:1
 Гол: Опанасенко, 90+3
 Київ, НСК «Олімпійський», 11020 глядачів

Турнірна таблиця:
   I В Н П   М О
1. «Шахтар» 8 7 1 0 19-5 22
2. «Зоря» 8 5 2 1 14-6 17
3. «Динамо» 8 5 1 2 13-7 16
4. «Олімпік» 8 4 1 3 14-14 13
5. «Чорноморець» 8 4 1 3 7-9 13
6. «Ворскла» 8 3 3 2 9-7 12
7. «Олександрія» 8 3 1 4 11-11 10
8. «Дніпро» 8 2 2 4 9-11 8
9. «Зірка» 8 2 1 5 6-15 7
10. «Сталь» 8 1 3 4 7-12 6
11. «Волинь»  8 1 2 5 6-14 5
12. «Карпати» 8 1 2 5 7-11 -1*
 * — «Карпати» позбавлені 6 турнірних 

очок згідно з рішенням ДК ФІФА

 Бомбардири: Мораес («Динамо»), 
Караваєв («Зоря»), Коломоєць, Хльобас 
(обидва — «Ворскла»), Богданов («Олім-
пік») — 4.

* * *
 Перша ліга. 10-й тур.   «Арсе-
нал-Київ» — «Верес» — 0:0; «Полтава» 
— «Буковина» — 2:1; «Оболонь-Бро-
вар» — «Геліос» — 3:0; «Іллічівець» — 
«Черкаський Дніпро» — 2:0; «Скала» 
— «Авангард» — 0:1; «Гірник-Спорт» 
— «Колос» — 0:0; «Інгулець» — «Тер-
нопіль» — 3:0; «Суми» — «Десна» — 0:0.
 Лідери: «Іллічівець» — 28; «Верес» 
— 23, «Геліос» — 20, «Колос», «Десна» 
— 18, «Черкаський Дніпро» — 16.
 Бомбардир: Кисіль («Іллічівець») — 
11. ■

■

Олексій ПАВЛИШ
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«Звісно, Усик стоїть на передньому плані, але за його спиною — величезна 

команда, яка підтримує його. Наша промоутерська компанія зробила все, щоб 
підвести його до цього, щоб цей діамант виглядав яскраво».

Віталій Кличко
власник «К2 промоушн»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Такої кількості наго-
род, яку вибороли наші 
співвітчизники на XV літ-
ній Паралімпіаді в Ріо, 
українські спортсмени-
інваліди раніше не здо-
бували. На свої головні 
змагання чотириріччя до 
Бразилії вони вируша-
ли слідом за українськи-
ми олімпійцями, котрі на 
ХХХІ літніх Іграх показа-
ли найгірший за всі роки 
незалежності результат, 
розжившись скромними 
11 медалями. А от наші 
паралімпійці з Півден-
ної Америки повертають-
ся з рекордним ужинком, 
уперше в своїй історії 
вигравши більше сотні 
нагород. Загалом, узяв-
ши 117 медалей, з яких 
41 має золотий відблиск, 
37 — срібний, а 39 — 
бронзовий, «синьо-жов-
ті» потрапили до трьох 
найсильніших збірних 
Паралімпіади, пропус-
тивши в медальному за-
ліку поперед себе лише 
команди Китаю (107 зо-
лотих — 81 срібна — 51 
бронзова відзнака) та Ве-
ликої Британії (64 — 39 
— 44). Нагадаємо, що на 
двох попередніх Паралім-
піадах — у Пекіні та Лон-
доні — українська збірна 
фінішувала на четверто-
му місці. Цього ж разу си-
ньо-жовта команда пок-
ращила свій і медальний, 
і позиційний доробок.
 Примітно, що в «топо-
ву трійку» потрапили ук-
раїнці й у табелі про ран-
ги мультимедалістів бра-
зильської Паралімпіади. 
Здобувши п’ять відзнак 
найвищої проби та три 

«срібла», харківський 
плавець Максим Кріпак 
став другим у цьому про-
токолі. До речі, саме плав-
ці зробили найбільший 
внесок у загальний успіх 
нашої паралімпійської 
збірної, вигравши близь-
ко третини медального 
комплекту. Як свідчить 
прес-служба Національ-
ного комітету спорту ін-
валідів, плавецька збірна, 
складена з 45 спортсменів, 
розжилася 32 відзнака-
ми, 17 з яких — золоті. А 
герой Ріо — Кріпак — за 
кількістю цінних медалей 
перевершив рекорд свого 

колеги Віктора Смирнова, 
котрий у 2004 році в Афі-
нах «виловив» 5 золотих, 
1 срібну та 1 бронзову ме-
далі. Зрештою, краще ук-
раїнських паралімпійців 
у басейні Ріо працювали 
лише китайці.
 Власне феноменаль-
ний успіх українських 
плавців-інвалідів, як, за-
галом, і здобуток усієї па-
ралімпійської команди 
має логічне пояснення. 
За високими результата-
ми, котрі, починаючи з 
Афін-2004, демонструє 
українська збірна, стоїть 
персона умілого організа-

тора Валерія Сушкевича, 
котрий упродовж 20 років 
очолює Національний ко-
мітет спорту інвалідів. 
Дарма, що після анексії 
Криму Україна втрати-
ла центр паралімпійсь-
кої підготовки в Євпа-
торії. Попри це, знайшли-
ся у наших паралімпійців 
сили й можливості для до-
стойного виступу в Ріо, 

де, до слова, через допін-
гову дискваліфікацію в 
повному складі була від-
сутня російська команда, 
котра в Лондоні посіла ви-
соке друге місце в загаль-
ному заліку.
 Без сумніву, частину 
«російських нагород» ви-
бороли саме українські 
спортсмени-інваліди, за 
що тепер мають отримати 

від нашої держави обіцяні 
призові. Як говорив пе-
ред стартом Паралімпіа-
ди-2016 міністр молоді 
та спорту Ігор Жданов, 
на чемпіонів очікують 
близько 40 тисяч амери-
канських доларів, воло-
дарі срібних нагород от-
римають — до 26 тисяч, 
бронзові медалісти — до 
18 тис. доларів». ■

Григорій ХАТА

 Поки найуспішні-
ший український боксер 
Володимир Кличко го-
тується до чемпіонського 
бою-реваншу проти Тай-
сона Ф’юрі, протеже їх-
ньої спільної зі старшим 
братом Віталієм промо-
утерської компанії «К2» 
Олександр Усик досяг 
першого у своїй професіо-
нальній кар’єрі серйоз-
ного успіху, здобувши 
в польському Гданську 
пояс чемпіона світу за 
версією WBO у важкій 
вазі. На відміну від сво-
го кума — Василя Лома-
ченка, який уже в тре-
тьому «професіонально-
му» бою зумів розжитися 
титулом чемпіона сві-
ту, Усик події не форсу-
вав. Досвідчені вчителі, 
котрими, без сумніву, є 

брати Клички, поступово 
підводили свого здібного 
учня до відповідального 
бар’єра.   
 Перш ніж зустріти-
ся з непереможним по-
ляком Кшиштофом Гло-
вацьким у битві за чем-
піонський пояс Всес-
вітньої боксерської 
організації, Усик здо-
був дев’ять доволі лег-
ких перемог нокаутом. 
До минулої суботи, коли 
своїм одноголосним рі-
шенням рефері віддали 
перемогу українському 
боксерові, не знав гір-
коти поразок і польсь-
кий боєць. Утім захис-
тити пояс WBO та вод-
ночас здобути 27-му зви-
тягу поспіль 30-річному 
Кшиштофу не вдалося. 
На рік молодший i запов-
зятіший за свого польсь-
кого візаві Усик був пере-

конливішим — 119:109, 
117:111, 117:111.
 Так, здобувши в деся-
тому поєдинку на профі-
ринзі пояс чемпіона світу 
у важкій вазі, Усик оно-
вив рекорд «швидкост-
рільності» в цьому ваго-
вому дивізіоні, котрий 
належав Евандеру 

Холіфілду. Потрапити до 
когорти чемпіонів леген-
дарний американець зміг 
після 12-го поєдинку. Ці-
кавим є й інший факт: 
усі українські олімпій-
ські чемпіони з боксу — 
Володимир Кличко, Ва-
силь Ломаченко та Усик 
— стали чемпіонами сві-

ту на професіональному 
ринзі.
 «Три роки тому, коли 
Олександр прийшов у «К2 
промоушн», я пообіцяв 
йому, що він стане чем-
піоном світу. Я своє слово 
стримав», — сказав після 
тріумфу свого підопічно-
го Віталій Кличко. ■

БОКС

Десятий вал
Олександр Усик — новий володар 
чемпіонського пояса 
Всесвітньої боксерської організації 
у важкій вазі

■

У чемпіонському бою, що тривав усі 12 раундів, Олександр Усик здолав 
поляка Кшиштофа Главацького.
Фото з сайта sport.ua.

❙
❙
❙

Футзал
 Збірна України вийш-
ла до «плей-оф» чемпіо-
нату світу, в першому раун-
ді якого зіграє з командою 
Аргентини.
 Чемпіонат світу (Ко-
лумбія). Група D. 3-й тур. 
Україна — Австралія — 
3:1 (Журба, Бондар, Ов-
сянніков). Бразилія — Мо-
замбік — 15:3.
 Турнірне становище: 
Бразилія — 9, Україна — 
6, Австралія — 3, Мозам-
бік — 0.

Баскетбол
 Попри те, що в про-
тистоянні за «перше міс-
це» в групі підопічні Єв-
гена Мурзіна поступилися 
збірній Словенії, «синьо-
жовті» кваліфікувалися до 
фінальної частини Євро-
баскету-2017, «ухопивши» 
одну з перепусток для чоти-
рьох кращих «других» збір-
них. Завдяки кращій різни-
ці закинутих і пропущених 
м’ячів у рейтингу «других» 
«синьо-жовті» посіли ос-
танню, четверту, щасливу 
сходинку.   
 Чемпіонат Євро-
пи. Кваліфікація. Гру-
па Е. 6-й тур. Україна — 
Словенія — 69:80 (17:15, 
19:27, 19:11. 14:27; Лука-
шов (14), Мішула (12) — Г. 
Драгич (22)). ■

ХРОНІКА■

ПАРАЛІМПІАДА-2016

Закономірний рекорд 
За кількістю здобутих нагород у Ріо українські паралімпійці посіли 
в загальному протоколі третє місце

■

Євген Богодайко — один із представників української 
паралімпійської збірної з плавання.

❙
❙

Українські футболісти стали чемпіонами Паралімпіади-2016.
Фото www.rio2016.com.

❙
❙
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 У лівшів гроші зазвичай лежать 
у правiй внутрішнiй кишені, а у прав-
шів — у лівiй. Якщо ж у людини роз-
винені обидві півкулі, то її гроші ле-
жать у швейцарському банку.

* * *
 Побачивши рахунок за кому-
нальні платежі, я про всяк випадок 
заприятелював iз місцевими бом-
жами.

* * *
 Михайло Булгаков за професією 
був лікарем, а проcлавився як пись-
менник. Ось що виходить, коли в лі-
каря розбірливий почерк.

* * *
 У зоопарку:
 — Тату, щось горила дуже зле 

на нас подивилася.
 — Спокійно, синку, це ще тіль-
ки каса.

* * *
 Аналіз кісток богатиря Пересвіта 
дав позитивний результат на допінг. 
У зв’язку з чим історикам запропо-
новано було переглянути результа-
ти Куликовської битви і віддати пе-
ремогу хану Мамаю.

* * *
 — Учора я виграв у лотерею сто 
тисяч!
 — А як на це реагувала твоя 
дружина?
 — Вона від радості оніміла.
 — Це ж треба — стільки щастя 
відразу!

По горизонталі:
 3. Перелітний птах родини во-
ронових із блискучим чорним пір’ям. 
7. Окуляри без дужок, які тримали-
ся на носі за допомогою спеціаль-
ної пружини. 8. Фасон верхнього 
одягу, в якому рукав із плечем ста-
новить одне ціле. 10. Важка, пози-
тивно заряджена частина атома. 11. 
Дерев’яний настил для спання, час-
то — у кілька поверхів. 12. Маг, за-
клинач духів. 14. Дрібна морська 
риба, схожа на оселедця. 16. Місто 
в Іспанії, давня столиця Кастилії. 17. 
Французький мандрівник та інженер 
на польській службі,  який залишив 
спогади про Україну. 19. Дослівний 
але неправильний переклад з однієї 
мови на іншу. 21. Частина чайника, 
з якої наливають чай або окріп. 22. 
Прізвище американської школярки, 
яка написала листа Михайлу Горба-
чову і була запрошена до Радянсь-
кого Союзу. 24. Бетонна платфор-
ма, що виступає в море, до якої при-
чалюють кораблі. 25. Французький 
художник-імпресіоніст, автор карти-
ни «Купальниці». 26. Місто, яке брав 
Іван Грозний. 27. Сорт ярої пшениці 
з твердим і білим зерном, хліб із та-
кого зерна.
По вертикалі:
 1. Жіноча нагрудна прикраса, 
плетена з бісеру. 2. Столиця Норве-
гії. 3. Давньогрецький бог торгівлі. 

4. Кисломолочний продукт із фрук-
товими добавками. 5. Арабська краї-
на. 6. Героїня повісті Панаса Мирно-
го «Хіба ревуть воли, як ясла пов-
ні». 9. Великий дерев’яний або ме-
талевий стержень для скріплення 
частин дерев’яних конструкцій. 12. 
«... яром, ... долиною» (народна піс-
ня). 13. Український народний та-
нець. 14. Посольство держави. 15. 
Відомий танцівник, суддя шоу «Тан-
ці з зірками».  18. Завершення бок-
серського поєдинку, коли супер-
ник падає і не може піднятися. 19. 
Дерев’яний молоток. 20. Коштов-
ний камінь, основними типами яко-
го є рубін, сапфір і топаз. 23. Він-
ницьке книжкове видавництво. 24. 
Італійське місто, знамените своєю 
похиленою вежею. ■

Кросворд №110
від 14 вересня
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Аліса КВАЧ

 Хто пам’ятає ті часи, коли в години показів серіалів «Багаті 
теж плачуть», «Просто Марія» чи «Дика Роза» вулиці міст і сіл  
ніби вимирали, а все населення збиралося біля телеекранів і з за-
вмиранням подиху стежили за перипетіями долі героїнь Вероніки 
Кастро чи Вікторії Руффо? Як з’ясувалося, серіали і досі корис-
туються у публіки неабиякою популярністю. І — непогано опла-
чуються.
 Так, за висновками журналу Forbes, найоплачуванішою те-
леактрисою цього року стала 44-річна колумбійка Софія Верга-
ра, яка поклала на свої рахунки $43 млн. Щоправда, славу і по-
пулярність їй принесла не сльозлива мелодрама, а ситком «Аме-
риканська сімейка», а також рекламні кампанії, у яких вона охо-
че бере участь. На другому місці опинилася актриса Кейлі Куоко, 
зірка серіалу «Теорія великого вибуху», з доходом $24,5 млн., 
а на третьому — Мінді Калінг, відома за зйомками в серіалі 
«Офіс», зі «скромними» $15 млн.
 До речі, Вергара очолює рейтинг журналу Forbes у цій но-
мінації уже п’ятий рік поспіль. Щоправда, до найбільш опла-
чуваної кіноактриси Дженніфер Лоуренс вона таки трішки 
не дотягнула — остання цього року збагатилася на $46 
млн. Але, якщо брати до уваги, що за рік прибутки Вер-
гари зросли більш як у півтора раза, цей розрив не такий 
уже й великий.
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Софія Прекрасна. 
І багата
Найоплачуванішою 
телеактрисою стала колумбійка 
Софія Вергара

■

Софія Вергара.❙

ДИВАКИ

Місце зустрічі змінити не можна
Британець подарував своїй дружині двоповерховий автобус, 
у якому вони познайомилися

■

21 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер пiвнiчно-
захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +3...+5; удень  +12...+14.

Миргород: мiсцями невеликий дощ. Уночi +4...+6; удень 
+13...+15.
Вiнниця: мiсцями невеликий дощ. Уночi +3...+5; удень 
+13...+15.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10; удень +14...+16.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. 
Трускавець: уночi +4...+6; удень +13...+15. Моршин: +3...+5; 
удень +13...+15.

19 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 19-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 19.

Ната НЕТУДИХАТА

 Дехто твердить, що кохання з першого пог-
ляду не існує! Британець на ім’я Кен своє кохання 
зустрів іще у 1956 році, коли випадково сів у зви-
чайний лондонський двоповерховий автобус і ки-
нув оком на симпатичну кондукторку. Зав’язалася 
розмова, і молоді люди пробалакали всю поїздку. 

А за кілька днів Кен знову сів у цей же автобус, щоб 
запросити Ширлі (так звали нову знайому) в кіно.
 З цього почалася історія їхнього кохан-
ня довжиною в шістдесят років. Для того щоб 
бути поряд із коханою, Кен звільнився з робо-
ти і влаштувався на автобус Ширлі водієм. Піз-
ніше він усе ж продовжив кар’єру авіаційного 
інженера, але і надалі зустрічав свою дружи-

ну з роботи біля автопарку.
 Тож напередодні 60-річчя їхнього знайомс-
тва він вирішив зробити коханій подарунок і 
купив точнісінько такий автобус, у якому вони 
працювали в часи їхньої молодості і кохання. 
Не факт, що це був той самий автобус, але яке 
це має значення для закоханих! Головне — 
пам’ять! ■
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