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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,10 грн 

1 € = 28,01 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

        До закінчення передплати на «Україну молоду» на 2017 рік залишився тиждень »СТОР. 3

У втратах у лісовій галузі України винне передусім невміння вітчизняних чиновників ефективно господарювати. ❙
Фото з сайта unian.net. ❙

Урожайний рік 
В Україні виробництво 

зернових та 

зернобобових цього 

року перевищило 

64 мільйони тонн
стор. 5 »

Покотився 
кругляк лісом

Мораторій на продаж природних 
ресурсів не є панацеєю від 

розбазарювання нашої сировини. 
Проблема є глибшою 

та об’ємнiшою
стор. 4 »

Поділ 
«туристичний»

«Гордiсть столицi» 

сьогодні лякає гостей та 

киян сміттям 

і облупленими пам’ятками
стор. 9 »

Анна Багряна 

популяризує 

українську мову 

й видатних 

українців
стор. 12 »

Коли Крушельницька була малою...
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«Із 1 січня 2021-го пропоную брати до уваги насамперед «справжній» 
страховий стаж. Ті, у кого від 15 до 20 років такого стажу, вийдуть на 
пенсію в 63 роки, навіть якщо у них є 30-35 років загального стажу».

Андрiй Рева
мiнiстр соцiальної полiтики

УКРАЇНА МОЛОДА

Недбалість керівників поліції — 
причина трагедії у Княжичах 
 Генпрокурор Юрій Луценко звітував у парла-
менті перед членами комітету з питань законо-
давчого забезпечення правоохоронної діяльності 
про попередні результати розслідування трагедії у 
Княжичах, де загинуло від рук колег 5 поліцейсь-
ких. Причину загибелі п’яти поліцейських назвали 
напередодні. Це — службова недбалість керівни-
ків поліції, які планували затримання злочинців.  

Кіберзлочинця арештовано? Чи 
розшукують?
 Полтавську суддю Ларису Кулешову, яка від-
пустила розшукуваного 30 країнами хакера — ор-
ганізатора кібермережі «Аваланж» Геннадія Кап-
канова, можуть посадити на 5 років. Про це пові-
домили у прес-службі прокуратури Полтавської 
області. «7 грудня 2016 року до Єдиного реєст-
ру досудових розслідувань внесено відомості за 
фактом постановлення слідчим суддею Октяб-
рського районного суду Полтави завідомо не-
правосудного рішення щодо відмови у затриман-

ні громадянина, який перебував у міжнародному 
розшуку», — йдеться у повідомленні. 
 Водночас у прокуратурі заявили, що напере-
додні, 6 грудня, було задоволено апеляційну скар-
гу прокурора ГПУ на ухвалу слідчого судді Октяб-
рського районного суду Полтави, яку було скасо-
вано, а щодо кіберзлочинця застосовано тимча-
совий арешт на 40 діб з моменту затримання. 
Водночас у відділі комунікації ГУ Нацполіції об-
ласті наголосили, що Капканов уже декілька днів 
перебуває у розшуку.

Смерть дитини у зачиненій квартирі
 У Києві 20-річна Влада, яка у столицю приїха-
ла з рік тому з Миколаївщини, залишила на дев’ять 
днів без догляду двох малих дітей на винайнятій 
квартирі у Голосіївському районі. «Слідчі встано-
вили, що, залишивши дітей удома, жінка проводи-
ла час разом iз коханцем у районі столичних Берез-
няків», — повідомили у Нацполіції. Коли горе-мати  
повернулася, то виявила, що син, якому через мі-
сяць мало виповнитися два роки, помер;  а донь-
ка перебуває у непритомному стані. Наразі за жит-

тя дівчинки Ані, якій 2 роки і 10 місяців,  борються 
медики. Правоохоронці проводять слідчі дії, матір 
дітей затримали. Жінці, яка місяць тому народила 
ще й третю дитину від нового чоловіка, загрожує до 
8 років позбавлення волі.
 Уповноважений Президента України з прав 
дитини Микола Кулеба у «Фейсбуцi» так відреа-
гував на трагедію: «Я вкотре звертаюсь до Кабі-
нету Міністрів стосовно негайного запровадження 
посад фахівців соціальної роботи. Адже сьогодні 
ми отримуємо каліцтво і загибелі дітей та витра-
чаємо мільярди гривень на подолання наслідків, 
але з 2014 року відмовилися утримувати 12 000 
фахівців соціальної роботи за 300 мільйонів гри-
вень на рік, які б виявляли і попереджали небла-
гополуччя».

Додаткові потяги
 Укрзалізниця відкрила продаж квитків уже на 
18 додаткових поїздів на 125 рейсів у популярних 
напрямках на зимово-різдвяний період. Таким чи-
ном додатково запропоновано пасажирам 172,6 
тисячі місць. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

ПРОПОЗИЦІЇ

«Куплена» 
пенсія
Міністр соцполітики 
запропонував 
індивідуально 
доплачувати суми 
страхового внеску, якщо 
бракує стажу
Олена КАПНІК

 Для українських пенсіонерів розпо-
чався час кардинальних змін. Крім пере-
гляду пенсійного віку, підвищення роз-
міру пенсій, y Міністерстві соціальної 
політики висунули нову ідею: доплати за 
стаж, якого бракує. Таким чином, україн-
ці, які хочуть піти на пенсію раніше, але 
не мають на це відповідного стажу, мо-
жуть його купити. За словами профільно-
го міністра Андрія Реви, нововведення не 
поширюються тільки на тих, хто офіцій-
но не працював. Оскільки роботодавець 
не платив за працівника Єдиний соціаль-
ний внесок до Пенсійного фонду.
 У прес-службі Міністерства кажуть, 
що нововведення можуть впровадити з 
2021 року. Тоді в українців, які претен-
дують на пенсію, накопичиться не мен-
ше 20 років стажу. У 2021 році право на 
пенсію отримають ті, кому виповнилося 
60 років, у кого є необхідна кількість за-
гального стажу (30 років для жінок і 35 
років для чоловіків) і не менше 20 років 
страхового «електронного» стажу. Ті, 
хто не мають такого стажу і молодші 60 
років, вийдуть на пенсію пізніше.
 «Із 1 січня 2021-го пропоную брати до 
уваги насамперед «справжній» страхо-
вий стаж. Ті, у кого від 15 до 20 років та-
кого стажу, вийдуть на пенсію в 63 роки, 
навіть якщо у них є 30-35 років загаль-
ного стажу. Ті, у кого менше 15 років, — 
вийдуть на пенсію в 65 років», — каже 
пан Рева. Крім того, починаючи з 2021 
року, «справжній» стаж щорічно збіль-
шуватимуть на рік. Таким чином до 
2035-го він сягне 35 років. Тільки «від-
плативши» державі 35 років, можна буде 
претендувати на пенсію.
 Міністр також пропонує «докупи-
ти» всім охочим необхідний їм страхо-
вий стаж. Можна буде одноразово спла-
тити в Пенсійний фонд 22% від міні-
мальної зарплати за кожен відсутній мі-
сяць роботи. Це, наприклад, може бути 
704 грині за місяць або 8450 гривень за 
рік. Наразі розрахунок зроблений вихо-
дячи з мінімальної зарплати в 3200 гри-
вень, яку планують ввести з наступного 
року.
 Міністр Андрій Рева упевнений, що 
запропонована ним реформа змусить 
українців працювати офіційно, щоб ав-
томатично не збільшувати собі вік ви-
ходу на пенсію. Наразі ідея міністра — 
його особиста ініціатива, яку в Кабінеті 
Міністрів не обговорювали. Тому поки 
говорити про її впровадження зарано, 
кажуть експерти. До слова, за даними 
Міністерства соціальної політики, ко-
жен третій працездатний українець (за-
галом більше 5 мільйонів осіб) працює 
без оформлення. Ще 4 мільйони отриму-
ють офіційну мінімальну зарплату, реш-
ту — в конверті. 
 Слід нагадати, електронна система об-
ліку Пенсійного фонду суми ЄСВ на зар-
плату, що підтверджують страховий (тру-
довий) стаж працівника, діє з 1 липня 2000 
року. Тому держава знає точно, скільки 
сплачено внесків після цієї дати. Трудо-
вий стаж до 1 липня 2000-го визначають 
за записами у трудовій книжці, а заробі-
ток — за довідками з місця роботи. ■

■

Іван БОЙКО 

 Окупанти збільшили кількість обстрілів позицій 
ЗСУ впродовж минулої доби. За даними штабу АТО, 
ворог відкривав вогонь по всій лінії фронту 45 разів. 
На думку речника Міноборони з питань АТО Андрія 
Лисенка, це, очевидно, було своєрідне «привітання» 
від противника з Днем українського війська.
 Якщо на донецькому напрямку бойовики гати-
ли з мінометів, гранатометів і великокаліберних ку-
леметів по Авдіївці, Луганському та Світлодарську, 
то вже на луганському напрямку неодноразово об-
стрілювали з мінометів калібру 120 і 82 міліметри та 
зенітних установок Кримське, Новозванівку, Новоо-
лександрівку і Станицю Луганську. 
 Під мінометні обстріли потрапили й Широкине, 
Чермалик, Мар’їнка, Красногорівка і Водяне, що на 
маріупольському напрямку.
 За даними Міноборони, внаслідок обстрілів пора-
нено шестеро захисників України. Полковник Анд-
рій Лисенко уточнює, що трьох бійців поранено в се-
лищі Луганське під Донецьком, ще по одному — в 
Мар’їнці та Світлодарську. 
 «Крім цього, один військовослужбовець під час 
ворожого обстрілу на передовій отримав контузію», 
— повідомив пан Лисенко.
 Водночас станом на ранок середи припинилося во-
допостачання в Авдіївці, частково в Донецьку і Яси-
нуватій, а також у низці селищ Донецької області. 
Сталося це через знеструмлення Донецької фільтру-
вальної станції.
  Інформаційні ресурси сепаратистів Донецька 
повідомляють, що для обстеження стану ліній елек-
тропередачі й підключення станції до енергопоста-
чання знадобиться допомога представників ОБСЄ. ■

НА ФРОНТІ

«Привітання» вогнем
Ворог збільшив кількість обстрілів

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Автодорожній міст через річку Сіверський Донець, який бойовики підірвали під час 
відступу влітку 2014 року, повністю відновлено й урочисто відкрито цього вівторка. 
 «Цей об’єкт інфраструктури дуже важливий для регіону: він є найкоротшим шля-
хом між Сiверськодонецьком i Лисичанськом, а також веде до залізничного вокзалу. 
На відновлення об’єкта 1,4 млн. євро виділив Євросоюз. Ще 100 тисяч євро виділили з 
міського бюджету», — повідомляє Сiверськодонецька міськрада.
 Політичний радник Представництва Євросоюзу в Україні Піт Блонде зазначив під 
час урочистої церемонії відкриття мосту: «Ми не забуваємо про події, які відбулися 
влітку 2014 року. Сподіваємося, що цей міст, це співробітництво буде своєрідним сим-
волом, який єднає ЄС та Україну».
 Після перерізання червоної стрічки першими випробували міст сiверськодонча-
ни та лисичани, які з великим українським прапором перейшли з одного берега Сі-
верського Донця на інший, після чого автомобільний рух офіційно було запущено.

■

Міст через Сіверський Донець.❙

Дар’я БАВЗАЛУК

 Днями археологи на пло-
щі Святого Теодора у Львові 
натрапили на частину дав-
нього цвинтаря XVIII століт-
тя. Колись це, очевидно, було 
прицерковне кладовище, яке 
відоме ще з XV століття. Про 
це інформує прес-служба 
НДЦ «Рятівна археологічна 
служба» Інституту археоло-
гії НАН України. 

 «Археологічні дослі-
дження на площі ми розпо-
чали у середині листопада, 
— розповідає керівник ар-
хеологічної експедиції Ми-
кола Шніцар. — Наразі, 
окрім давнього кладовища, 
нам також вдалося виявити 
давньо руський об’єкт орієн-
товно XIII століття. Знахід-
ки княжих часів — це вже 
хороша традиція для цієї 
частини міста. Варто згада-

ти про наші дослідження по 
вулицях Веселій, Сянській, 
Долинського. Розкопки ос-
танніх років дають нам ва-
гомі та переконливі відо-
мості про існування Львова 
у княжу добу. Також одним 
із виявлених під час дослід-
жень об’єктів є залишки 
бруківки ХІХ століття».
 Відомостей про площу 
Святого Теодора не так ба-
гато. Перші пов’язані зі 
згадкою про дерев’яну цер-
кву Святого Теодора від 
1453 року. Припускають, 
що святиня могла існувати 
ще з давньоруських часiв, 
однак переконливих під-
тверджень цієї гіпотези на-
разі немає. У 1783 році було 
проведено ревізію церков і 
через невелику парафію її 
розібрали, а храмову ікону 

передали до церкви святого 
Миколая, розташованої по-
руч. Пізніше на цьому місці 
зробили площу, на якій об-
лаштували торговицю, так 
звану Стару Тандету, яка іс-
нувала у ХІХ столітті. А вже 
з середини ХХ століття цей 
ринок називали Краківсь-
ким і він був попередником 
нинішнього, який перенес-
ли на сучасне місце у 1960-х 
роках ХХ ст.
 Археологічні досліджен-
ня в центральній частині 
Львова проводять фахів-
ці науково-дослідного цен-
тру «Рятівна археологічна 
служба» Інституту архео-
логії НАН України на за-
мовлення Львівської місь-
кої ради. Роботи планують 
закінчити до кінця цього 
року. ■

ЗНАХІДКИ

Давньоруські сліди
Археологи у центрі Львова натрапили 
на церковний цвинтар 

■
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити «Україну 
молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і 
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи 
зменшуємо передплатну вартість «України мо-
лодої» у  2017 році.  Поспішіть, передплата за-
кінчується 15 грудня.
 Оформити передплату  на «Україну молоду» 
можна:
  — у відділеннях поштового зв’язку;
 — в операційних залах поштамтів;
 — у пунктах приймання передплати;
 — на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Без серпа 
і молота
Вінницькі зв’язківці 
отримали оновлений стяг
Катерина МАРТИЧ

 Новий український бойовий стяг 5 
грудня отримав 101-й окремий полк 
зв’язку й управління Повітряних сил 
Збройних сил України. Церемонія пе-
редачі бойового прапора відбулася у 
центрі Вінниці, на Європейській пло-
щі.
 «Наш полк сформований 27 чер-
вня 1941 року. Досі у нас був бойовий 
прапор «101-й ордена Червоної зірки 
полк зв’язку», який вручали ще в 1943 
році в Мелітополі . У зв’язку з прове-
денням декомунізації отримали онов-
лений державний бойовий прапор. Для 
нас це дуже велике свято, це наші тра-
диції. Прапор такого ж кольору, як і по-
передній, але з атрибутикою українсь-
кої державності», — розповів командир 
101-го окремого полку зв’язку, полков-
ник Дмитро Задворнов.
 За словами командира, попередній 
стяг відтепер знайде своє місце в музеї, 
який діє у військовій частині. «Той пра-
пор нам передали ще з часів Радянсько-
го Союзу, з радянською символікою та 
написами. А ми ж — українське війсь-
ко. Дуже приємно, що отримали його 
саме на 25-ту річницю Збройних сил 
України», — сказав начальник тропо-
сферної станції Олександр Шемотюк. 
До речі,  він неодноразово брав участь 
у бойових завданнях на сході України і 
навіть отримав орден «За мужність» ІІІ 
ступеня. 
 Наразі військові 101-го окремо-
го полку продовжують виконувати за-
вдання в АТО.
 «За останні три роки було зробле-
но те, що не вдається деяким державам 
зробити за десятиліття, — відновлено 
боєздатну армію України, яка сьогодні 
гідно оберігає кордони нашої держави. 
Дякуємо вам за мужність, вірність і по-
рядність. Бажаю, щоб кількість бійців, 
які йдуть на ротацію, дорівнювала кіль-
кості бійців, які повертаються додому», 
— сказав секретар міської ради Павло 
Яблонський під час урочистостей з на-
годи передачі бойового прапора. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині запрацював Центр роз-
витку кооперативів. Проект «Створення 
регіонального навчально-практичного 
центру розвитку багатофункціональних 
кооперативів» впроваджується ще з ми-
нулого року. Область виборола це право 
серед 300 заявників. 
 «Сам проект — унікальний для нашої 
країни. Він став можливим завдяки на-
шій співпраці з Європейським Союзом», 
— говорить голова Черкаської ОДА Юрій 
Ткаченко.
 За його словами, область поставила 
перед собою досить амбітну мету — змен-
шення рівня безробіття на селі завдя-
ки створенню щонайменше 50 сільсько-
господарських обслуговуючих коопера-

тивів. Залишилося створити ще два коо-
перативи.
 «Де є виробництво — там живе і роз-
вивається село. Сучасні технології, що ви-
користовують у сільському господарстві, 
значно зменшили потребу в робочій силі. 
Тому ми й шукаємо інші можливості для 
зайнятості населення області», — упев-
нений Юрій Ткаченко. Він розповідає, 
що більшість створених кооперативів на 
Черкащині успішно займається кролів-
ництвом. У межах спільного з ЄС про-
екту члени ініціативних груп пройшли 
необхідне навчання, а самі кооперативи 
отримують матеріально-технічну під-
тримку. 
 Нововідкритий центр, пояснює Юрій 
Ткаченко, виконуватиме низку функцій: 
там розводитимуть племінне поголів’я 

кролів для кооперативів, а фахівці цен-
тру надаватимуть професійний супро-
від для такої їхньої господарської діяль-
ності.
 Як повідомили «УМ» у прес-службі 
черкаської ОДА, загалом реалізація тако-
го перспективного проекту вартує понад 
617 тис. євро, майже 80% — це кошти ЄС 
у межах грантової програми, решта — з об-
ласного бюджету. Проект діятиме до лип-
ня 2017 року. По його завершеннi плану-
ють на базі нинішнього центру створити 
сервісний — із обслуговування коопера-
тивів. Також планують запустити пілот-
ний проект. Зокрема, обрати територію з 
найбільшою концентрацією кооперативів 
і найкращою ресурсною базою для форму-
вання виробничого кластера. А потім по-
ширюватимуть успішний досвід. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У кулуарах Верховної 
Ради у День захисника Віт-
чизни презентували книгу 
Валентини Розуменко «Не-
скорені». У  ній зібрано 16 
розповідей-інтерв’ю як із 
зовсім юними бійцями, так 
і з досвідченими воїнами. 
Більшість з Героїв книги от-
римали важкі поранення на 
фронтах неоголошеної війни 
на сході України. Читачам 
пропонується прожити ре-
альні історії тих, хто прой-
шов крізь пекло Іловайсь-
ка, Дебальцевого, Донець-
кого аеропорту та інших га-
рячих точок і — вистояв! 
 «Коли я працювала над 
своєю попередньою книгою 
«Майдан... Хто, якщо не 
я?!», ніколи не думала, що 

через два роки доведеться 
писати книжку про жахіття 
війни у своїй країні та ще й 
із сусідньою «братньою» де-
ржавою, — розповідає «УМ» 
авторка. — Мої герої мають 
бути зразком для тих лю-
дей, хто втратив силу духу 
не лише на війні. Адже за-
вдяки  наполегливій та важ-
кій щоденній роботі, допо-
мозі друзів і рідних, власній 
силі волі ці чоловіки сміли-
во сприймають долю і гово-
рять: «Життя не закінчуєть-
ся, а стає дещо іншим!».
 Валентина Розуменко 
зауважує, що для неї було 
важливим у розповідях по-
казати ще й  процес реабілі-
тації бійців, які стали геро-
ями  книги, їхнє становлен-
ня й повернення до життя. А 
також розповісти, як приді-

ляється увага людям з особ-
ливими потребами в інших 
країнах.
 Книга «Нескорені» по-

бачила світ завдяки спри-
янню громадської організа-
ції  «Українська асоціація 
інвалідів АТО». ■ 

Дар’я БАВЗАЛУК

 Усі знають, що Львів — прекрас-
не туристичне місто. І мало хто за-
думується над тим, що, як з’ясувала 
«УМ», щоденно воно продукує 650-
700 тонн сміття. А з весни у місті Лева 
— сміттєвий колапс через закрит-
тя Грибовицького сміттєзвалища. У 
травні на території полігону твердих 
побутових відходів, що на Львівщині, 
спалахнула пожежа. Під час гасіння 
стався зсув сміття, під який потра-
пило троє рятувальників. Людей за-
валило відходами з висоти 90 метрів. 
Міський голова Львова Андрій Садо-
вий неодноразово звертався до інших 
регіонів країни, щоби прийняли від-
ходи. Однак більшість iз них не мають 
змоги приймати додаткову кількість 
сміття через технічний стан полігонів. 
А львівське сміття відтоді періодично 
виринає у різних областях.
 Одними з останніх дражливий 
«привіт» отримали жителі селища 

Миропіль Романівського району на 
Житомирщині. Вони виявили непо-
далік Миропільського сміттєзвали-
ща купу непотребу і повідомили про 
знахідку правоохоронців. Від влади 
селища Миропіль до поліції також 
надійшла відповідна заява. У сміт-
ті були знайдені, серед іншого, доку-
менти пенсійного фонду Кам’янка-
Бузького району Львівської області. 
Загалом на миропільський смітник 
вивезли, попередньо, близько 20 тонн 
сміття. Комунальники його утилізу-
вали. 
 Також нещодавно на Сумщині 
жителі села Ярмолинці Роменського 
району виявили на покинутій фермі 
купу сміття і повідомили про знахід-
ку правоохоронців, зазначивши, що 
напередодні місцеві мешканці бачили 
чотири вантажівки з нібито львівсь-
кою реєстрацією. 
 Львівська влада заперечує свою 
причетність до несанкціонованого 
скидання сміття. ■

ОТАКОЇ!

Привиди непотребу
Львівське сміття мандрує Житомирщиною 
і Сумщиною

■

ВИРОБНИЦТВО

Кролики — це не лише цінне хутро
На Черкащині понад 617 тисяч євро вкладають у розвиток кооперативів

■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Нескорені  особливими потребами
Книгу про бійців АТО презентували 
у парламенті

■

Авторка зі своїми Героями книги «Нескорені».
Фото Назара ЗДОРОВИЛА.

❙
❙
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«Схем контрабанди лісу-кругляку є декілька. В більшості своїй кругляк 
оформляють як дрова або брус і так вивозять» Ігор Мосійчук

Радикальна партія України

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАРЛАМЕНТ

Жити 
по-новому. 
По новому 
«мінімуму»
У вівторок Рада 
проголосувала за нову 
мінімальну зарплату. У 
середу — звернулася до 
світу із закликом визнати 
Голодомор геноцидом
Наталія ЛЕБІДЬ

 У вівторок Верховна Рада України підтрима-
ла за основу і в цілому законопроект №5130 «Про 
внесення змін у деякі законодавчі акти України», 
яким встановлюється новий порядок формування 
тарифної сітки оплати праці. За відповідний зако-
нопроект проголосували 227 народних депутатів 
за необхідного мінімуму 226. Інакше кажучи, те, 
що було предметом обговорення протягом остан-
ніх кількох тижнів, нарешті втілено у життя. «Саме 
цей законопроект створює умови для підвищення 
з 1 січня 2017 року розміру мінімальної заробіт-
ної плати вдвічі — до 3200 гривень», — зазначив 
міністр соціальної політики Андрій Рева.
 У пояснювальній записці до законопроекту 
йдеться про те, що в бюджетній сфері мінімальна 
тарифна ставка (посадовий оклад) визначатиметь-
ся урядом. А підприємства-бюджетники визнача-
тимуть тарифні ставки самостійно в колективних 
договорах. При цьому мінімальна тарифна ставка 
не може бути нижче за прожитковий мінімум, вста-
новлений для працездатних осіб на 1 січня кален-
дарного року. Також законопроект регулює зміни 
в частині соцстрахування, виплати пенсій, стипен-
дій та надання адміністративних послуг.
 «Україна молода» вже писала про те, що в ідеї 
підвищення мінімальної зарплати є як свої при-
хильники, так і противники. Останні вказують на 
те, що «стрибок» «мінімалки» ризикує обернутися 
зростанням інфляції, а також банкрутством малого 
та середнього бізнесу, на плечі якого ляже потреба 
збільшувати фонд заробітної плати, а отже, й єди-
ний соціальний внесок, який відраховується з цьо-
го фонду. Справедливість таких побоювань довело 
нещодавнє «здорожчання» маршруток у Києві: пе-
ревізники кажуть, що це лише «квіточки», а «ягід-
ки» проявляться, коли з нового року збільшиться 
мінімальна зарплата. Проте це тема для окремої 
розмови.
 Тим часом учора, в середу, Верховна Рада при-
йняла постанову про звернення до демократичних 
держав світу щодо визнання Голодомору 1932—
1933 років в Україні злочином геноциду українсь-
кого народу. За відповідне рішення проголосу-
вали 233 нардепи. Нагадаємо, що цього року сп-
ливло десятиліття від моменту, коли парламент 
(у 2006-му) проголосив Голодомор геноцидом, і 
лише рік відтоді, як ВР засудила комуністичний 
режим як злочинний. У зверненні парламентаріїв 
iдеться про те, що Україна в 1932—33 роках втра-
тила мільйони громадян через Голодомор, органі-
зований тоталітарним радянським режимом. «Така 
політика — злочин проти людяності згiдно з Кон-
венцією ООН від 9 грудня 1948 року про запобі-
гання злочину геноциду і покарання за нього», — 
йдеться в тексті.
 Також депутати проголосували за зміни до По-
даткового кодексу, які передбачають зменшення 
розміру рентної плати за видобуток корисних ко-
палин. Так, для видобутку нафти і газового конден-
сату з покладів до 5000 метрів рента зменшується 
з 45% до 29% від вартості товарної продукції, для 
покладів понад 5000 метрів — з 21 до 14%. Вод-
ночас рента для природного газу, що видобуваєть-
ся зі свердловин, на яких буріння почалося після 1 
січня 2017 року, незалежно від глибини залягання 
покладу становитиме 12%. Це не стосується при-
родного газу, видобутого при виконанні договорів 
про спільну діяльність. ■

■ Наталія ЛЕБІДЬ

Тему лісу-кругляку актуалізувала заява пре-
зидента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про 
те, що Президент України Петро Порошен-
ко погодився скасувати мораторій на екс-
порт цього продукту. «Це була наша умова. 
Як я розумію, це буде зроблено протягом 
наступних декількох тижнів, що дасть нам 
можливість надати наступний транш на 600 
мільйонів євро макрофінансової допомо-
ги», — сказав Юнкер на прес-конференції 
за результатами саміту Україна—ЄС. Відтак 
на Європу посипалися звинувачення у тому, 
що західний світ паразитує на українській 
сировині, позбавляючи нашу державу і при-
бутків, і робочих місць, і — як прийнято ка-
зати, — «зелених легень», себто екологічно 
важливих лісових насаджень. Проте чи спра-
ведливі подібні обвинувачення? «Україна мо-
лода» вирішила розібратися у даному питан-
ні, яке лише на перший погляд є простим та 
однозначним.

Зобов’язання зобов’язують
 Передусім слід зазначити, що мораторій 
суперечить Угоді про асоціацію з ЄС та членс-
тву в Світовій організації торгівлі. Якщо ми 
хочемо бути і в ЄС, і в СОТ, то нам слід бути 
готовими до того, що дечим доведеться жер-
твувати. 
 При цьому, однак, є два важливі заува-
ження. Перше. За останні роки можна було б 
мінімізувати негативні наслідки від експор-
ту деревини, замінивши його на вивіз неси-
ровинної продукції — так, принаймні, Ук-
раїна отримає у рази більший дохід. Крім 
того, варто захистити ліси від безконтроль-
ної вирубки, яка має місце зараз і яка дуже 
нагадує історію з бурштином.
 Другий момент. Знаючи, що Україні 
таки доведеться виконувати взяті на себе 
зобов’язання, слід набагато продуманiше 
ставитися до законів, які приймає Верховна 
Рада. Адже умова про те, що Україні не мож-
на запроваджувати додаткових експортних 
обмежень, існувала ще до ухвалення парла-
ментом закону про мораторій. Умови надан-
ня кредитів були відомі наперед, утім, за два 
роки Україна не зробила нічого, щоб знайти 
альтернативу мораторію.
 Отже, ще раз повторимо головне. Спочат-
ку була Угода про асоціацію і Угода про СОТ, 
а вже потім — пізніше — постало питання 
про надання (або ні) Україні кредиту на суму 
600 мільйонів євро, який обіцяє Євросоюз. 
 Ще на початку 2015 року ЄС прийняв рі-
шення розширити макрофінансову допомогу 
Україні до 1,8 мільярда євро, незабаром було 
виділено і перший транш. Однак, як заявив 
глава представництва ЄС в Україні Х’юго 
Мінгареллі, Євросоюз не надасть Україні 
другий транш допомоги, якщо наша держа-
ва не зніме мораторію на експорт лісу-круг-
ляку.
 Тоді ж, у 2015-му, Верховна Рада при-
ймає закон, яким на 10 років забороняє екс-
порт лісоматеріалів та пиломатеріалів у не-
обробленому вигляді, себто лісу-кругляку. 
Заборона на експорт лісоматеріалів деревних 
порід (крім сосни) була введена з 1 листопада 
2015 року, а деревних порід сосни — з 1 січ-
ня 2017 року. Тепер вочевидь цей закон тре-
ба скасовувати. Або позиціонувати себе як 
вкрай ненадійних партнерів. Бо справа не у 
600 мільйонах, справа у невиконанні взятих 
на себе зобов’язань. 
 Можна все вкотре звалити на Захід, але 
в тому, що Україна зазнає як економічних, 
так і репутаційних збиткiв, винний аж ніяк 
не він. 
 Якби не участь України у СОТ і в Угоді 
про асоціацію з ЄС, вимоги Євросоюзу разом 
із обіцяним ним траншем можна було відки-
нути як економічно недоцільні. Шкода від 
скасування мораторію неспівставно більша, 
аніж вигода. 

Не бути сировинним придатком
 У тому, що рентабельнiше експортува-
ти готову продукцію, аніж сировину, Украї-
на переконалася на прикладі соняшникової 
олії. Але тут не обійшлося без добрячого коп-
няка — тільки тоді, коли ввели мито на ви-
везення за кордон насіння соняшнику, га-
лузь запрацювала на повну. І зараз Україна 
є найпотужнішим експортером олії, продаю-
чи цей продукт у сотню країн світу. 

 

Тим часом, якщо табу на вивіз лісу-кругля-
ку буде знято, Європа отримає від України 
подарунок на кілька сотень мільйонів євро 
щорічно. Саме стільки може мати Україна 
від поглиблення деревообробки замість ек-
спорту сирої деревини. Зокрема, якщо пе-
рейти від фанерної сировини до виробниц-
тва самої фанери, можна отримати додатко-
вих 300-400 мільйонів доларів на рік.
 Натомість ЄС пропонує нам 600 мільйонів, 
але тільки одноразово. 
 Розширюючи кiлькiсть деревоперероб-
них підприємств, Україна створює додаткові 
робочі місця. Збуваючи за кордон ліс-круг-
ляк — нищить їх разом із лісом. Крім того, 
якщо ми хочемо збільшувати доходи бюдже-
ту, слід збільшувати обсяги економіки. А це 
можливо за умови розширення переробної 
галузі. 
 Нарешті, пам’ятаймо й про те, що ліси — 
це дуже важливий механізм захисту певних 
районів від стихійних лих, які там відбува-
ються. І вартість відновлення їх після павод-
ків теж лягає серйозним тягарем на бюджет. 
Подовження ланцюжка переробки сировини 
у готову продукцію — це секрет будь-якої ус-
пішної економіки і держави, яка такі проце-
си заохочує. Без цього ми й надалі залишати-
мемося в очах Європи сировинним придат-
ком, яким Україна насправді є. 
 Проблеми екології і проблеми втрати га-
рантованого доходу — ось ті ризики, які вла-
да не мінімізувала, підписуючи угоди з Єв-
росоюзом. Однак є ще дещо: безконтрольна 
вирубка лісів в Україні не завжди пов’язана 
саме з експортом сировини. Ліси винищують 
і локальні об’єкти господарювання, і місцеві 
мешканці — у приватних цілях. Над цим та-
кож варто замислитися, винайшовши низку 
превентивних заходів. 
 Державне агентство лісових ресурсів Ук-
раїни напрацювало низку законопроектів, 
що можуть допомогти навести лад у галузі. 
В них iдеться, зокрема, про кримінальну від-
повідальність до 5 років за нелегальну вируб-
ку та про єдині правила реалізації.
 У держагентстві говорять про те, що слід 
напрацювати уніфіковану методу заготівлі 
деревини, а також вести її електронний облік 
для всіх постійних користувачів. Аби краще 
розуміти, який обсяг деревини заготовляєть-
ся, куди рухається і як потім реалізується. 
Можливо, до таких ініціатив варто дослуха-
тися, тим паче що потенціал лісової галузі є 
значно вищим, аніж ті можливості, які ви-
користовуються зараз. ■

Є ПРОБЛЕМА

Покотився 
кругляк лісом
Мораторій на продаж природних ресурсів 
не є панацеєю від розбазарювання нашої сировини. 
Проблема є глибшою та об’ємнiшою

■

Проблема з лісом-кругляком виникла не через західні інституції, а через небажання 
(чи невміння) українських чиновників ефективно господарювати.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Євросоюз розділяє бажання 
громадян України захистити ліси, 
однак зазначає, що заборона на 
експорт лісу-кругляку не запобі-
гає незаконній лісозаготівлі та 
контрабанді деревини. «Пред-
ставництво ЄС хотіло б запевни-
ти українців, що ми поділяємо 
ваше бажання захистити природ-
не середовище України... Полі-
тика ЄС і європейська інтеграція 
жодним чином не ведуть до ви-
рубки лісів, навпаки, вони допо-
магають їй протидіяти. Якщо Ук-
раїна захоче інтенсивніше захи-
щати свої ліси, зокрема унікаль-
ну біосферу Карпатських гір, то 
ЄС підтримає її в цих зусиллях», 
— сказано в заяві представниц-
тва ЄС.
 У ЄС називають повністю ле-
гітимною і прийнятною «заборо-
ну на будь-яку лісозаготівлю, об-
меження на неї або навіть обме-
ження доступу до деяких захи-
щених зон за обґрунтованими і 
доведеними екологічними причи-
нами — за умови, що такі забо-
рони або інші обмеження засто-
совують до всіх суб’єктів, на рів-
них умовах». Однак така заборо-
на на експорт лісу, зазначають у 
ЄС, не запобігає незаконній лісо-
заготівлі та контрабанді дереви-
ни.
 «Причина цього полягає в 
тому, що нинішня заборона на 
експорт не досягає цілі запобігти 
незаконному вирубуванню лісу. 
Вона лише служить потребам де-
яких зацікавлених груп дерево-
обробної промисловості, дозво-
ляючи їм отримувати винятко-
вий і необмежений доступ до лі-
сових ресурсів, щоб власноруч 
ними скористатися. Заборона на 
експорт не запобігає вирубуван-
ню лісів. Вона також не запобі-
гає нелегальній лісозаготівлі чи 
контрабанді лісу, адже завдяки 
такій забороні подібна незаконна 
діяльність стає ще прибуткові-
шою», — йдеться в заяві.

■
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Зерновози наші
 Мінагрополітики покладає великі надії 
на розширення виробничих потужностей  
«АвтоКрАЗу» та «Крюківського вагонобудів-
ного заводу» на Полтавщині. Сьогодні КрАЗ 
виробляє зерновозні автопоїзди із самоски-
дами та лісовози. Це єдиний в Україні ви-
робник великовантажних автомобілів із за-
мкнутим технологічним циклом. Цікаво, що 
60 років тому завод «АвтоКрАЗ» виробляв 
саме сільськогосподарську техніку — куку-
рудзозбиральні комбайни та інші машини. 
Але пізніше був переорієнтований на леген-
дарні вантажівки.
 На  «Крюківському вагонобудівному за-
воді»  чиновники Мінагрополітики обговорили 
співпрацю з керівництвом підприємства, зок-
рема — замовили виготовлення нових зер-
новозів. За попередніми планами закупівлі 
Укрзалізниці, у 2017 році їх буде зроблено 50. 
Є сподівання, що це допоможе розширити ек-
спортні можливості аграрної галузі.

Більше продуктів до Китаю
 Китайська Народна Республіка сьогодні 
стала одним з основних торгових партнерів 
України в галузi АПК. «Китай належить до 
ключових стратегічних партнерів України. Ми 
прагнемо поглибити нашу співпрацю щодо 
доступу української аграрної та продоволь-
чої продукції на ринок КНР», — зазначив 
голова Держпродспоживслужби Володи-
мир Лапа під час зустрічі з радником із тор-
говельно-економічних питань при посольс-
тві Китайської Народної Республіки Лю Цзю-
нем, яка відбулася 2 грудня. За інформацією 
Держпродспоживслужби, сторони обговори-
ли можливості поглиблення взаємного спів-
робітництва і домовилися й надалі підтри-
мувати високу динаміку стратегічного парт-
нерства.

Попередні контракти
 Форвардна програма Державної продо-
вольчо-зернової корпорації України, розпо-
чата 1 листопада 2016 року, набирає обертів. 
Корпорація вже отримала більше 40 заявок 
на постачання понад 35 тисяч тонн пшениці 
в рамках закупівлі озимих культур майбут-
нього врожаю. Про це повідомила начальник 
відділу форвардних закупівель ПАТ «ДПЗ-
КУ» Наталія Головань. Фахівці ДПЗКУ та ек-
сперти страхових компаній оглядають посі-
ви в регіонах, де погодні умови дозволяють 
це зробити. З тими, хто вже пройшов оцінку, 
укладають договори. «Ми розпочали фор-
вардну програму закупівлі зернових восе-
ни, аби дати можливість аграріям отримати 
заздалегідь обігові кошти для весняно-по-
льових робіт та своєчасно розпочати весня-
ну форвардну програму. Маємо високу за-
цікавленість сільгоспвиробників та очікує-
мо успішної реалізації програми». Корпора-
ція планує закуповувати як озимі, так і ярі 
зернові культури врожаю 2017 року. Зага-
лом же планує закупити до 200 тисяч тонн 
продовольчої та фуражної пшениці, 200 ти-
сяч тонн кукурудзи та 150 тисяч тонн ячме-
ню і сої.  На авансування сільгоспвиробників 
у рамках форвардної програми планується 
направити більше мільярда гривень.

Як розподілити 5,5 мільярда?
 Виділені бюджетом на підтримку сільсь-
кого господарства в наступному році 5,5 мі-
льярда гривень  розподілять рівномірно на 
дванадцять місяців. За словами міністра Та-
раса Кутового, на дотацію в автоматичному 
режимі за програмами Мінагрополітики пла-
нує направити до чотирьох мільярдів. Реш-
ту півтора мільярда буде спрямовано на під-
тримку галузі. З них планують дати на під-
тримку машинобудування 500 мільйонів 
гривень. Фактично це буде програма ком-
пенсації вартості сільгоспмашин. На зде-
шевлення кредитів заплановано виділити 
300 мільйонів гривень, а у фонд гарантуван-
ня — 700. Фонд гарантування — новий інс-
трумент, який дає можливість новим грав-
цям стати суб’єктами кредитування і взяти 
участь в інших фінансових програмах. «Де-
ржава дає гарантію за перший внесок. За 
гроші комерційного банку формується гос-
подарство. На момент, коли з’являється за-
става, комерційний банк звільняє гарантова-
ний платіж, і цей гарантований платіж вико-
ристовується для іншого фермера. Там про-
цедура така сама», — пояснив міністр. За 
рахунок цих гарантійних коштів планується 
запустити механізм кредитування для малих 
підприємств. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Оксана СИДОРЕНКО

 Із 2009 року між Украї-
ною та Македонією повніс-
тю лібералізовано торгівлю 
промисловою продукцією. 
На жаль, дія угоди досі не 
поширювалася на сільсько-
господарські товари, за ви-
нятком окремих позицій. Як 
найближчим часом реалізу-
вати спільну зацікавленість 

у розвитку двостороннього 
співробітництва — обговорю-
вали міністр аграрної політи-
ки та продовольства України 
Тарас Кутовий iз Надзвичай-
ним та Повноважним Послом 
Республіки Македонія в Ук-
раїні Столе Змейкоскі. Ма-
кедонська сторона має намір 
поглиблювати двосторон-
ні відносини, вважаючи, що 
Україна встигла зарекомен-

дувати себе надійним парт-
нером. Домовилися провести 
поглиблений аналіз фінансо-
во-економічних наслідків 
від подальшої лібераліза-
ції торгівлі в рамках Угоди 
про вільну торгівлю між Ук-
раїною та Республікою Ма-
кедонія. Адже скасування 
мит на імпорт товарів, пере-
дбачених Угодою, вплива-
тиме на дохiдну частину де-
ржавного бюджету та на ок-
ремі галузі аграрного секто-
ру економіки.
 Досі двосторонні торго-
вельні відносини між краї-
нами відбувалися на підставі 
Угоди про вільну торгівлю 
між Республікою Македонія 
та Україною, підписаної та 
ратифікованої у 2001 році. 
Як повідомляє Мінагрополі-

тики, тільки протягом січня 
— жовтня нинішнього року 
ми експортували в цю країну 
сільськогосподарської про-
дукції на суму 2,3 мільйо-
на доларів. Найпопулярнi-
шими стали м’ясо птиці (987 
тисяч доларів), цукор (803 
тисячі доларів), насіння та 
спори для сівби (457 тисяч 
доларів), насіння льону та 
інших олійних культур (76 
тисяч доларів). У свою чер-
гу, протягом цього часу ім-
портовано з Македонії сіль-
ськогосподарської продук-
ції на 4,6 мільйона доларів, 
найбільше ми там закупову-
вали тютюнову сировину (3,6 
мільйона доларів), а також 
капусту (913 тисяч доларів), 
виноград та інші плоди ( 32 
тисячі доларів). ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Світ таки переймається збережен-
ням унікальних природних угідь нашої 
країни, які впливають і на підтримку 
природного балансу Європи в цілому. 
Рішенням секретаріату Рамсарської 
конвенції статусу міжнародного значен-
ня цього разу надано водно-болотним 
угіддям «Черемське болото» та «Запла-

ва Сім маяків», повідомляє прес-служба 
Мінекології. Загальна площа українсь-
ких заповідних боліт, таким чином, до-
сягла майже сімсот п’ятдесяти тисяч 
гектарів. Рішенню про охоронну зону 
українських боліт передувала склад-
на робота з дослідження стану екосис-
тем та біорізноманіття угідь, визна-
чення їх відповідності критеріям Рам-
сарської конвенції, підготовка та прий-
няття відповідних рішень на місцевому 
та державному рівнях.
 Водно-болотне угіддя міжнародно-
го значення «Черемське болото» розта-
шоване у центрі межиріччя Прип’яті, 
Стоходу і Стиру в межах Волинської об-
ласті. Основою водно-болотного угіддя є 
долина прадавнього озера, яка заросла 
сфагново-осоковою рослинністю і є рід-
кісним підтипом — еумезотрофне боло-
то та торфовище з прилеглими заболо-
ченими лісами. Серед болота розташо-
вані два озера — Черемське та Редичі. 
Це водно-болотне угіддя займає майже 
три тисячі гектарів і за розмірами воно 
— одне з найбільших блюдцевих боліт 

на Українському Поліссі та в Європі за-
галом. Угіддя входить до складу Черем-
ського природного заповідника.
 Водно-болотне угіддя міжнародно-
го значення «Заплава Сім маяків» роз-
ташоване в межах Запорізької області, 
в нижній течії Дніпра, у місці впадін-
ня річки Маячки. Унікальність угіддя 
полягає у значній різноманітності біо-
топів на відносно малій території. Тут 
присутні глибока третинна балка з не-
великою степовою річкою Маячкою, 
заплавний ліс, вологі луки й очеретяні 
зарості, прибережні води Каховсько-
го водосховища тощо. Ця територія 
важлива для птахів під час міграцій 
та слугує місцем зосередження біоріз-
номаніття в значною мірою  трансфор-
мованій людьми степовій зоні. Водно-
болотне угіддя має площу більше двох 
тисяч гектарів та є частиною території 
Національного природного парку «Ве-
ликий Луг». Інформаційні описи цих 
водно-болотних угідь внесено в онов-
лену онлайн-систему Рамсарської кон-
венції. ■

Оксана СОВА

За зведеними даними ре-
гіонів, у нинішньому році ви-
робництво зерна у заліковій 
вазі очікується в межах 64,2 
мільйона тонн. Це на чотири 
мільйони більше, ніж у 2015 
році. При урожайності 44,8 
центнера з гектара (на 3,7 
центнера вище минулорічної) 
маємо стійке зростання.

Хліба більше, проса менше
 За даними прес-служби про-
фільного міністерства, кіль-
кість зерна збільшено за ра-
хунок вищої урожайності. На-
приклад, пшениці в цьому році 
зібрали на 435 тисяч тонн мен-
ше, ніж торік (26,1 мільйона 
тонн), бо менше посіяли. Але 
середня урожайність її сягну-
ла 42 центнерів iз гектара, що 
більше на 3,2 центнера, ніж 
минулого року.
 Кукурудзи на зерно зібра-
ли 26,1 мільйона тонн (на 2,8 
мільйона більше) при урожай-
ності 61,5 — плюс 4,4 центне-
ра на кожному гектарі.
 Ячменю отримали 9,5 
мільйона тонн (додалося 1,2 
мільйона) при урожайності 
33,1 центнера з гектара (біль-
ше на 3,5 ц/га).
 Жито цього року теж дало 
на 4 тисячі тонн більше — 395 
тисяч тонн при вищій майже 
на два центнери урожайності: 
27,7 ц/га.
 Вівса також прибуло: 510,1 
тисячі тонн (плюс 21,6 тисячі) 
при урожайності 24,6 ц/га 
(плюс 1,4 ц/га);
 Найбільше у процентному 
співвідношенні додалося греч-
ки: 183,3 тисячi тонн проти 128 
минулоріч. Її урожайність та-
кож зросла і сягнула 12,3 ц/га.

 

Менше на 24 тисячі тонн вро-
дило проса: 189,1 тисячі тонн 
при дещо нижчій урожайності: 
18 ц/га. А от рису трохи збіль-
шилося: отримали його майже 
69 тисяч тонн при шестивід-
сотковому зростанні урожай-
ності 56,5 ц/га.

Не зерном єдиним
 Технічні культури цьо-
го року також дали позитив-
ну динаміку. Цукрових буря-
ків господарства зібрали 13,2 
мільйона тонн (більше на 2,8 
мільйона) при урожайності 
455,4 центнера з гектара (плюс 

19,6 ц/га). Соняшнику вроди-
ло майже 13 мільйонів тонн 
(більше на 1,7 мільйона) при 
так само трохи вищій урожай-
ності (21,9 ц/га). Сої отрима-
ли 4,1 мільйона тонн (більше 
на 219 тис. тонн) при суттєво 
вищій урожайності — 22,6 ц/
га. Ріпаку зменшилося і в за-
гальній вазі, й за врожайніс-
тю: 1,2 мільйона тонн при уро-
жайності 25,5 ц/га.
 Картоплі цього року зібра-
ли 20,9 млн. тонн (більше на 
50,8 тис. тонн) при дещо мен-
шій урожайності (160,7 ц/га).
Овочів — 9 мільйонів тонн. Це 
менше на 176 тисяч тонн при 
більшій на два центнери уро-
жайності (208,2 ц/га).
 Плодів та ягід отримали 
2 050 тис. тонн, що на 102,8 
тисячі тонн менше порівня-
но з попереднім роком. Їх уро-
жайність, 99,5 ц/га, також ни-
жча за минулорічну на 5 цент-
нерів.
 Винограду зібрали трохи 
більше: 400 тисяч тонн при ви-
щій урожайності (95,7 ц/га).

В якому стані озимі?
 Обстеження зернових куль-
тур, посіяних під урожай на-
ступного року, показує, що із 
наявних 6,9 мільйона гектарів 
сходи отримано на 6,5 мільйо-
на гектарів. З них у доброму та 
задовільному стані 5,3 млн. га 
(82%), в слабкому та зріджено-
му стані — 1,1 млн. га. Близь-
ко семи відсотків посівів не 
зійшло.
 Тим часом сходи озимого 
ріпаку із посіяних 845,2 тис. 
га з’явилися на площі 782,5 
тис. га. З них у доброму та за-
довільному стані 82 відсотки. 
За підрахунками, майже 62,7 
тис. га не утворили сходів. ■

СПІВПРАЦЯ

Тютюн македонський
Сировина для курцiв — в обмін на курчат 
та цукор

■

ЕКОЛОГІЯ

Заповідні 
болота
Україна  стала власницею 
вже 35 водно-болотних угідь 
міжнародного значення

■

ОФІЦІЙНО

Урожайний рік 
В Україні виробництво зернових та 
зернобобових цього року перевищило 
64 мільйони тонн

■

Цього року врожай великий, але сховищ для його збереження бракує.❙
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Ірина МИТРОПАН

 Нещодавно в Києві, у спеціально 
побудованих двох куполах на Троїцькій 
площі перед НСК «Олімпійський», від-
булися широкомасштабні заходи, при-
свячені інноваціям та науці. Два наси-
чені дні об’єднали науково-практичну 
конференцію та пізнавальні наукові 
шоу для всієї родини і зібрали разом у 
«Домі інновацій» учених, інноваторів, 
стартаперів, бізнесменів, студентів і 
представників влади.
 Захід, організований громадською 
спілкою «Форум українського парт-
нерства», відкрили Олег Кришталь, 
академік Національної академії наук 

України, нейрофізіолог; Ігор Янковсь-
кий, бізнесмен і підприємець; Ігор 
Новіков, посол Singularity University 
в Україні, керівник Singularity Kyiv 
Chapter; Денис Гурський, засновник 
громадської організації IT-волонтерів 
SocialBoost, а також першого в Україні 
некомерційного інкубатора 1991 Open 
Data Incubator.
 «Інновації мають стати нашою на-
ціональною ідеєю. У нас талановиті, 
освічені люди. Завдяки тільки цьо-
му країна може економічно зрости в 
рази. У зв’язку з тим, що ми маємо об-
межені фінансові ресурси, нам потріб-
но мобілізуватися. Й організувати го-
ризонтальну комунікаційну платформу 

за участю бізнесу, наукового співтова-
риства, інноваційної спільноти і держа-
ви», — переконаний підприємець Ігор 
Янковський.
 Академік НАНУ, нейрофізіолог 
Олег Кришталь вважає , що  розвиток 
інновацій в Україні можливий, тіль-
ки якщо зберегти основну накопичену 
людством «суму знань» — фундамен-
тальну науку. 
 16 спікерів розповідали учасникам 
конференції перспективи розвитку ін-
новацій в Україні, ділилися досвідом 
створення інноваційних проектів, а та-
кож пояснили, як в умовах обмежених 
ресурсів зробити цікавий проект і за-
пустити його в роботу. 

 А ще конференція стала справжнім 
майданчиком для науково-розважаль-
них заходів. Усі присутні поринули у ці-
кавий світ експериментів, наукових шоу 
та майстер-класів. Організатори також 

подбали про те, щоб наукові шоу змог-
ли відвідати діти-біженці зі сходу Ук-
раїни. «Дім інновацій» довів, що наука 
та інновації можуть бути цікавими і до-
ступними.■

ПРОЕКТИ

Інновації як національна ідея
Які заходи  наближують бізнес до науки

■

Олег Кришталь, Ігор Янковський, Ігор Новіков, Денис Гурський.❙

Олег ЛЯШКО, 
народний депутат України, 
лідер Радикальної партії

Пропоную для всенародного 
обговорення і чекаю на ваші 
думки та коментарі щодо за-
конопроекту, підготовленого 
нашою фракцією, про визнан-
ня таким, що втратив чинність, 
Закону України «Про приєд-
нання України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної 
зброї від 1 липня 1968 року» 
та поновлення прав України 
щодо ядерної зброї». Повний 
текст законопроекту дивіться 
нижче.

 Зважаючи на те, що 
Російська Федерація здійс-
нює проти України масштаб-
ну «гібридну війну», складо-
вими якої є збройна агресія, 
незаконна анексія і окупа-
ція територій, організація і 
підтримка тероризму і сепа-
ратизму, грубе втручання у 
внутрішні справи, інформа-
ційна, економічна і торго-
вельна війни;
 підтверджуючи Постанову 
від 27 січня 2015 року №129-
VIII, якою, беручи до уваги 
Резолюцію Генеральної асам-
блеї ООН 3314 «Визначення 
агресії» від 14 грудня 1974 
року, Верховна Рада України 
визнала Російську Федерацію 
державою-агресором;
 зазначаючи, що Украї-
на нині знаходиться на пе-
редньому краї захисту Євро-
пи від загрози агресії та ек-
спансіоністських дій iз боку 
Російської Федерації та не 
лише бореться за свій суве-
ренітет, незалежність і те-
риторіальну цілісність, а й 
захищає європейські демок-
ратичні та цивілізаційні цін-
ності, мир і порядок на євро-
пейському континенті;
 беручи до уваги застере-
ження у Законі України «Про 
приєднання України до До-
говору про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї від 1 липня 
1968 року» №248/94-ВР від 
16 листопада 1994 року, згід-
но з якими:
 — положення Договору не 
охоплюють повною мірою уні-
кальної ситуації, що склала-
ся внаслідок розпаду ядерної 
держави — Союзу РСР;
 — Україна була власником 
ядерної зброї, успадкованої 
нею від колишнього СРСР;
 — загроза силою та її вико-
ристання проти територіаль-
ної цілісності та політичної 
незалежності України з боку 
будь-якої ядерної держави, 
так само, як і застосування 

економічного тиску, спря-
мовані на те, щоб підкорити 
своїм власним інтересам здій-
снення Україною прав, при-
таманних її суверенітету, 
розглядатимуться Україною 
як виняткові обставини, що 
поставили під загрозу її най-
вищі інтереси;
 — зазначений Закон мав 
набирати чинності після на-
дання Україні ядерними де-
ржавами гарантій безпеки, 
оформлених шляхом підпи-
сання відповідного міжна-
родно-правового документа;
 наголошуючи на тому, що 
зазначений закон набрав чин-
ності після підписання Ме-
морандуму про гарантії без-
пеки у зв’язку з приєднан-
ням України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної 
зброї від 5 грудня 1994 року 
(Будапештського меморан-
думу) як відповідного міжна-
родно-правового документа, 
що надавав Україні ядерни-
ми державами — Російською 
Федерацією, Сполученим Ко-
ролівством Великої Британії 
та Північної Ірландії та Спо-
лученими Штатами Америки 
— гарантії безпеки, передба-
ченого в п. 6 застережень до 
зазначеного Договору;
 зважаючи на грубе пору-
шення своїх зобов’язань за 
Будапештським меморан-
думом ядерною державою 
— Російською Федерацією, 
зокрема зобов’язання у п. 2 
Будапештського меморанду-
му утримуватися від загро-
зи силою та її використання 
проти територіальної ціліс-
ності та політичної незалеж-
ності України, і що ніяка її 
зброя ніколи не буде вико-
ристовуватися проти Украї-
ни, крім цілей самооборо-
ни або будь-яким іншим чи-

ном згідно зі Статутом Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, 
та зобов’язання у п. 3 Буда-
пештського меморандуму ут-
римуватися від застосування 
економічного тиску, спрямо-
ваного на те, щоб підкори-
ти своїм власним інтересам 
здійснення Україною прав, 
притаманних її сувереніте-
ту, і таким чином отримати 
будь-які переваги;
 зазначаючи, що Верховна 
Рада України прийняла Пос-
танову від 28 лютого 2014 
року №831-VII «Про Звер-
нення Верховної Ради Украї-
ни до держав-гарантів від-
повідно до Меморандуму про 
гарантії безпеки у зв’язку з 
приєднанням України до До-
говору про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї», в якій, зок-
рема:
 — вимагала від Російської 
Федерації припинити кроки, 
які мають ознаки зазіхань на 
державний суверенітет і тери-
торіальну цілісність України, 
у тому числі відмовитися від 
підтримки сепаратизму в Ук-
раїні у будь-якій формі;
 — вимагала від усіх де-
ржав-гарантів, відповідно до 
Будапештського меморанду-
му, практичними діями під-
твердити закріплені в Мемо-
рандумі зобов’язання, згід-
но з принципами Заключно-
го акта Гельсінської наради 
з питань безпеки і співробіт-
ництва в Європі, поважати 
незалежність і суверенітет та 
існуючі кордони України; 
— вимагала від держав-га-
рантів, відповідно до Буда-
пештського меморандуму, 
підтримати здійснення Ра-
дою Безпеки ООН моніторин-
гу ситуації в окремих регіо-
нах України, зокрема в Авто-
номній Республіці Крим, як 

такої, що може становити за-
грозу міжнародному миру та 
безпеці, а у разі її ескалації 
вимагала від держав-гаран-
тів домагатися негайних дій 
iз боку Ради Безпеки ООН 
з метою надання допомоги 
Україні як державі-учасни-
ці Договору про нерозповсю-
дження ядерної зброї, що не 
володіє ядерною зброєю;
 — зверталася (безуспішно) 
до Ради Безпеки ООН iз про-
позицією скликати засідання 
для розгляду зазначених про-
блем;
 — беручи до уваги пасив-
ну позицію інших держав-
гарантів щодо грубого пору-
шення своїх зобов’язань, за 
Будапештським меморанду-
мом, ядерною державою — 
Російською Федерацією, не-
можливість передбачених 
Будапештським меморан-
думом негайних дій з боку 
Ради Безпеки ООН через пра-
во вето Російської Федерації, 
а також невиконання у своїх 
практичних діях іншими де-
ржавами-підписантами своїх 
зобов’язань за Меморанду-
мом про гарантії безпеки у 
зв’язку з приєднанням Украї-
ни до Договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї від 
5 грудня 1994 року, в тому 
числі щодо надання допомо-
ги Україні як державі-учас-
ниці цього Договору, що не 
володіє ядерною зброєю;
 — зважаючи на те, що зб-
ройна агресія всупереч узя-
тим, за Будапештським ме-
морандумом, зобов’язанням 
з боку ядерної держави — 
Російської Федерації — про-
ти України, яка добровільно 
відмовилася від третього у 
світі ядерного потенціалу та 
набула статус держави, що 
не володіє ядерною зброєю, 

а також невиконання у своїх 
практичних діях іншими де-
ржавами-підписантами своїх 
зобов’язань, за Будапештсь-
ким меморандумом, підрива-
ють увесь глобальний режим 
нерозповсюдження ядерної 
зброї та спонукають вразливі 
до зовнішніх загроз держави 
до розгляду ядерної зброї як 
легітимного засобу стриму-
вання агресора,
Верховна Рада України пос-
тановляє:
 1. Міністерству закордон-
них справ України відповід-
но до п. 4 застережень у За-
коні України «Про приєднан-
ня України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної 
зброї від 1 липня 1968 року» 
повідомити держави-підпи-
санти Меморандуму про га-
рантії безпеки у зв’язку з 
приєднанням України до До-
говору про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї від 5 груд-
ня 1994 року, держави-учас-
ники Договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї та 
міжнародне співтовариство 
про те, що загроза силою та 
її використання проти тери-
торіальної цілісності та полі-
тичної незалежності Украї-
ни з боку ядерної держави 
— Російської Федерації, так 
само, як і застосування еко-
номічного тиску з боку Росій-
ської Федерації, спрямовані 
на те, щоб підкорити своїм 
власним інтересам здійснен-
ня Україною прав, притаман-
них її суверенітету, розгляда-
ються Україною як виняткові 
обставини, що поставили під 
загрозу її найвищі інтереси.
 2. Визнати таким, що 
втратив чинність Закон Ук-
раїни «Про приєднання Ук-
раїни до Договору про не-
розповсюдження ядерної 
зброї від 1 липня 1968 року» 
(№248/94-ВР від 16 листопа-
да 1994 року).
 3. Права України, що були 
обмежені у зв’язку з дією За-
кону України «Про приєднан-
ня України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної 
зброї від 1 липня 1968 року», 
поновлюються в обсягах, що 
діяли до набрання чинності 
зазначеним Законом.
 4. Міністерству закор-
донних справ України пові-
домити ядерні держави, Ор-
ганізацію Об’єднаних Націй 
та міжнародне співтоварис-
тво про зміст та міжнародно-
правові наслідки прийняття 
цього Закону.
 5. Цей Закон набирає чин-
ності з дня, наступного за 
днем його опублікування. ■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

«Права України 
поновлюються 
в повних обсягах»
Всенародне обговорення відновлення ядерного статусу

■
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Ігор ВІТОВИЧ

 На думку Європейсько-
го суду аудиторів (ЄСА), де-
ржавна політика та ЗМІ Ук-
раїни є підконтрольними 
олігархічним кланам, iдеть-
ся в опублікованому вчора 
на сайті цієї інституції анг-
лійською та ще 22 офіційни-
ми мовами Євросоюзу прес-
релізі. 
 «Олігархічні клани про-
довжують справляти домі-
нуючий вплив на економіку, 
політику та ЗМІ України», — 
зазначено в релізі. Повідом-
ляється, що аудитори також 
оцінювали період iз 2007-го 
по 2015 рік у галузях управ-
ління державними фінанса-
ми і боротьби з корупцією в 
Україні. Також був оцінений 
і газовий сектор.
 Європейський суд ауди-
торів також визнав Украї-
ну найбільш корумпованою 
країною Європи. «Незважа-
ючи на зусилля з проведен-
ня реформ, Україна все ще 
сприймається як найкорум-

пованіша країна в Європі», 
— зазначають аналітики 
ЄСА. Також результати фі-
нансової допомоги Євросою-
зу Україні характеризують-
ся аудиторами як «крихкі». 
«Допомога Євросоюзу Ук-
раїні мала обмежений вплив, 
і, незважаючи на імпульс до 
проведення реформ, досяг-
нуті до цього часу результати 
залишаються крихкими», — 
говориться у звіті ЄСА. «Ек-
сперти повідомляють, що 
боротьба з корупцією в Ук-
раїні застопорилася, оскіль-
ки система кримінального 
переслідування є недостат-
ньо незалежною від уряду, 
а олігархи мають вплив на 
політичні партії», — йдеть-
ся у тексті документа. «А не-
достатній успіх у боротьбі з 
корупцією» ставить усю про-
граму допомоги під питання, 
кон статується в звіті. Відтак 
«Єврокомісія і зовнішньо-
політична служба ЄС повин-
ні вжити заходів, щоб зроби-
ти допомогу Євросоюзу Ук-
раїні ефективнішою». 

 До 2014 року причиною 
повільного впровадження ре-
форм називають недостатнє 
прагнення з боку тодішнього 
уряду. У звіті наголошуєть-
ся, що ЄС оперативно відре-
агував на кризу в Україні в 
2014 році і виділив 11,2 мі-
льярда євро допомоги на сім 
років, і це було надзвичайне 
рішення, гроші виділили без 
попереднього узгодження 
стратегії їх використання. І 
хоча після подій на Майдані 
був зафіксований прогрес, у 
рахунковій палаті ЄС вважа-
ють, що результати цього па-
кета допомоги залишаються 
нестійкими. 
 Імовірно, що на винесен-
ня аудиторами Євросоюзу на-
стільки жорстких формулю-
вань мала вплив заява депу-
тата Верховної Ради Украї-
ни Олександра Онищенка 
про те, що Президент країни 
Петро Порошенко неоднора-
зово давав хабарі членам пар-
ламенту за просування необ-
хідних йому ініціатив. Нага-
даємо, що 14 жовтня впливо-

вий американський часопис 
«Форбс» також подав подіб-
ні «вбивчі» висновки про си-
туацію в Україні у статті під 
промовистою назвою «Коруп-
ція вбиває українську еконо-
міку». ■

Меркель починає передвиборчу 
боротьбу 
 Канцлера Німеччини Анґелу Меркель удев’яте 
переобрано лідером урядової партії Християнсько-
демократичний союз. На з’їзді ХДС в Ессені май-
же 90% делегатів віддали пані Меркель свої голо-
си, а відтак і підтримку в її намаганні вчетверте очо-
лити уряд після загальних виборів наступного року. 
Сама канцлер знову говорила про відкритість Німеч-
чини для мігрантів, але за умов поваги до традицій і 
законів країни. Щоб згуртувати партію, канцлер по-
обіцяла вислати 35% шукачів притулку та частково 
заборонити носіння паранджі. 

Трамп поверне військових додому
 Новообраний президент США Дональд Трамп 
підтвердив свої наміри як майбутнього глави держа-
ви щодо скорочення військової присутності США у 
світі. За його словами, американські військові втру-
чатимуться у збройні конфлікти тільки тоді, коли це 
стосуватиметься інтересів національної безпеки краї-
ни. Натомість США повинні зосередитися на боротьбі 
з терористами.

В Італії з’явився «венеціанський 
народ»
 «Венексітом» назвали італійські ЗМІ прийняття 
урядом регіону Венеція постанови, якою її мешкан-
ці визнаються «венеціанським народом». Документ 
ухвалили сепаратистська «Північна ліга» та право-
центристи, які домінують у місцевому самоврядному 
уряді. «Венеціанський народ» визнається докумен-
том етнічною меншиною Італії, тому наступним кро-
ком буде проведення референдуму про надання ре-
гіону автономного статусу. Вже ухваленим докумен-
том у регіоні закріплюється двомовність: італійська 
та венеціанська. Місцевий діалект відтак вивчатимуть 
у школах як венеціанську мову нарівні з італійською. 
Місцеві чиновники мають здати іспити зі знання ве-
неціанської мови. ■

НОВИНИ ПЛЮС■АУДИТ 

Діагноз: «корупція»
Експерти ЄС визнали, що політичні еліти та ЗМІ України 
підконтрольні олігархічним кланам

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Корумпованість української 
влади є однією з причин, чому Єв-
росоюз зволікає з наданням гро-
мадянам України права на без-
візовий в’їзд на свою територію. 
Хоча і не всі такої думки. Колиш-
ній Генеральний секретар НАТО 
Андерс Фог Расмуссен 6 груд-
ня назвав «зрадою» ставлення 
ЄС до Києва в питанні безвізово-
го режиму для громадян Украї-
ни, повідомляє агенція «Рейтер». 
Расмуссен, який нині обіймає по-
саду радника Президента Украї-
ни Петра Порошенка, вважає, що 
Київ відповідає «всім необхідним 
критеріям для полегшення візово-
го режиму». Водночас заступниця 
керівника Міністерства закордон-
них справ України Олена Зеркаль 
заявила, що «в ЄС та європей-
ських відомствах спостерігаєть-
ся цілковите безсилля» щодо цьо-
го питання. «Лише постійний тиск 
і постійне нагадування про це мо-
жуть змусити їх рухатися далі», 
— вважає вона. «Ми всі сподіває-
мося, що це (введення безвізово-
го режиму. — Ред.) відбудеться 
найближчими тижнями», — ска-
зав, у свою чергу, посол ЄС в Ук-
раїні Хюг Мінгареллі.

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 П’ятий рік пос-
піль у світі фіксуєть-
ся падіння обсягів 
торгівлі зброєю, та-
кий висновок міс-
титься в останньому 
цьогорічному звіті 
Стокгольмського 
міжнародного інс-
титуту досліджень 
миру (SIPRI). Обсяг 
продажів зброї та 
послуг сотні найбіль-
ших військових кон-
цернів світу в 2015 
році становив 370 
млрд. доларів, що на 
0,6 відсотка менше у 
порівнянні з 2014 ро-
ком.
 Натомість три 
найбільші західноєв-
ропейські збройні 
концерни нарости-
ли обсяги продажу 
зброї на 6,6 відсо-
тка. Особливий при-
від для задоволення 
мають німецькі кон-
церни. Три найбіль-
ші з них збільшили 
2015 року свої обо-
роти на 7,4 відсотка 
до рівня 5,6 млрд. 
доларів. Також на-
ростили обсяги про-
дажу зброї військові 
підприємства Росії 
та Південної Кореї 
(у цій країні обсяги 
продажу зброї ми-
нулого року зросли 
на 30 відсотків). У 
випадку з Росією це 
пояснюється міліта-

ризацією країни, а в 
другому — загрозою 
з боку Північної Ко-
реї. 
 Найбільше падін-
ня продажів (2,9 від-
сотка) — в амери-
канських підпри-
ємств, на які й так 
припадає дві третини 
глобальних оборотів 
у торгівлі зброєю, а 
на 39 американсь-
ких фірм припадає 
56 відсотків обігу 
зброї в Топ-100. Ек-
сперти вказують, що 
головною причиною 
падіння експорту 
американської зброї 
був курс долара, 
який значно зміц-
нився по відношен-
ню до інших провід-
них світових валют, 
а це означає, що аме-

риканська зброя ста-
ла дорожчою. Зага-
лом, 80 відсотків об-
сягів світових про-
дажів припадають 
на американські та 
західноєвропейські 
підприємства. 
 У зв’язку з успі-
хом німецьких обо-
ронних підприємств 
«Німецька хвиля» 
звернулася за комен-
тарем до директорки 
програми військо-
вих витрат SIPRI Од 
Флоран і запитала: 
«Чи можна сказати, 
що світ рухається у 
мирному напрямку, 
нехай і в темпі че-
репахи?». Експерт 
відповіла, що  було 
б неправильно роби-
ти такий висновок. 
У 2015 році прода-

жі ста найбільших 
оборонних компаній 
світу на 37 відсотків 
перевищили показ-
ник 2002 року. Це 
значний приріст. І 
це попри те, що впро-
довж останніх чо-
тирьох-п’яти років 
продажі зменшува-
лись. Максимум був 
2010 року. 
 Водночас чіт-
ку загальну світо-
ву картину продажу 
зброї не можна зма-
лювати до кінця з 
огляду на те, що Ки-
тай тримає в таєм-
ниці обсяги вироб-
ництва та продажу 
зброї. Експерти оці-
нюють китайський 
потенціал лише за 
орієнтовними дани-
ми. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У різних країнах світу лідери бу-
вають правими, лівими, «зеленими», 
як щойно обраний президент Австрії, 
чи «шоколадними», як в Україні. А в 
Ізраїлі з’явився «золотий» глава уряду. 
4,5-метрову позолочену статую ізраїль-
ського прем’єра Біньяміна Нетаньяху 
було встановлено вчора під ранок пе-
ред приміщенням тель-авівської мерії. 
Скульптор Ітай Залаїт, який назвав своє 
творіння «Король Бібі», каже, що таким 
чином хотів перевірити межі свободи са-
мовияву в Ізраїлі та ставлення співвіт-
чизників до тоталітарних тенденцій мож-
новладців. 
 Вражені мешканці та гості Тель-Аві-
ва по дорозі на роботу зупинялися біля 
«блискучого» у прямому сенсі монумен-
ту, фотографувалися та дискутували, чи 
цей витвір варто сприймати як кепку-
вання з правого політика, чи як данину 
шани йому. Дехто навіть жартома відда-
вав честь сяючому прем’єру, фігуру яко-
го було встановлено на білому цоколі. 
 В ізраїльських друкованих та елект-
ронних ЗМІ містяться десятки тисяч ко-
ментарів та згадок про «короля Бібі» 
(таке глузливе прізвисько надали Нетань-

яху співвітчизники), тому скульптор пояс-
нив в інтерв’ю Армійському радіо (найпо-
пулярніша радіостанція Ізраїлю), що він 
«матеріалізував слова в реальність, пос-
тавивши пам’ятник на належному йому 
місці — історичній площі Королів Ізраї-
лю» (тепер носить назву Іцхака Рабіна). 
А своє творіння свідомо прив’язав до біб-
лійного «золотого тільця», якому колись 
поклонялися древні ізраїльтяни, оскільки 
тепер частина  сучасників так само покло-
няється Нетаньяху. 
 Міська влада Тель-Авіва не забари-
лася з реакцією і наказала митцю при-
брати скульптуру з площі перед мерією 
до 13-ї години вівторка, оскільки вона 
встановлена без відповідного дозволу. 
А в разі відмови обіцяла покарати про-
вокатора штрафом. Скульптору не до-
велося докладати зусиль, бо серед на-
товпу і так лунали пропозиції повалити 
пам’ятник. Це хтось тут же і зробив. Ав-
тору не залишилось нічого іншого, як 
завантажити скульптуру, яка вціліла під 
час падіння, на вантажівку та відвезти 
назад до майстерні. Тож доба «Золото-
го Нетаньяху» була нетривалою. Водно-
час його політична доба триває ось уже 
10 років. Минулого року він учетверте 
був переобраний па посаду прем’єра. ■

Цій скульптурі тільки золотого батона не вистачає. ❙

ПРОВОКАЦІЯ

Випробування золотом
В Ізраїлі повалили «короля Бібі»

■ЗВІТИ

Брязкіт зброї все тихіший 
Обсяги продажу смертоносного товару в світі 
зменшуються, але миру при цьому не більшає

■

У 2010 році в світі було продано найбільше зброї.  ❙
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Михайло УХМАН

Заїхали в Мар’їнку близько обі-
ду. Нас, трьох «правосекторів-
ців», розподілили по позиціях. 
Я з побратимом «Клеєм» (по-
зивні і назви укріплень змінені з 
міркувань безпеки бійців) опи-
нився на «Горі», а друг «Північ» 
— на «Бурі». Тільки розклали 
речі, як прийшла команда: но-
венькі на пост. Що ж, накази не 
обговорюють...

Місцеві не звертають увагу на 
небезпеку
 Повна екіпіровка, відчуваю 
себе американським спецна-
зівцем. Стоїмо біля бліндажу, 
який укріплюють солдати. Ос-
танні в бойових виходах участі 
не беруть. Покарані. Тому зму-
шені працювати: копають рови, 
насипають пісок у мішки, дро-
ва заготовляють на зиму, та-
кий собі штрафбат. Один iз них 
підійшов до мене і почав розка-
зувати, що їх місяць тому бом-
били, як він після бою назби-
рав ціле відро осколків. «Чого 
ж ти покараний, герою, чого не 
воюєш, а в багнюці риєшся?» — 
запитую його. «Та в друга був 
день народження, ось ми і пере-
брали, а тут командування на-
грянуло», — каже він мені. 
 Дивлюсь на нього і дивуюсь: 
дядькові більше п’ятдесяти 
років, а розуму, здається, зовс-
ім не має. Невже варто їхати на 
війну, залишаючи вдома ста-
реньких батьків, дружину, ді-
тей, онуків, щоб тут п’яним за-
гинути під обстрілом?
 Раптом неподалік нас зупи-
нився автомобіль. Мій співроз-
мовник пішов працювати, боя-
чись, щоб це не було його керів-
ництво. Проте це були наші по-
братими-добровольці, яких тут 
багато і які захотіли відвідати 
нас. Зустріч була теплою, але 
короткою. На одному з постів 
розпочалася стрілянина...
 Патрульна зміна пройшла 
швидко, ми й не побачили, як до 
нас підійшов старший позиції і 
сказав, що вільні, до наступно-
го чергування. Цього разу я сто-
ятиму поряд iз ним, щоб набра-
тись досвіду, а друг «Клей» — 
з іншим солдатом, у якого за 
плечима величезний бойовий 
шлях. Що ж, до ночі далеко, 
тому іду прогулятись містом. 
 Перше, що мене вразило, — 
це присутність на вулицях ді-
тей і стареньких бабусь. Перші 
грались, другі сиділи на лавоч-
ках і обговорювали останні но-
вини, які зовсім не стосувались 
війни. Дивно все виглядало. За 
п’ятсот метрів стояли позиції 
сепаратистів. У будь-який мо-
мент могла прилетіти випадкова 
міна, проте ніхто не звертав ува-
гу на близькість до передової. 
 Пройшовши у центр міста, 
бачу, як акуратно підметені ву-
лиці, листя лежить на купках. 
Біля мене пройшли два солда-
ти, які теж звернули на це ува-
гу. Один iз них сказав: «І так 
кожного дня, все прибрано, нія-
кого сміття, приємно». І знає-
те, справді приємно дивитись 
на це все. Незважаючи на вій-
ну, люди підтримують своє міс-
то охайним, чого, на жаль, не 
можу сказати про інші облас-
ні, районні центри чи села, де 
про бойові дії чують тільки від 

ЗМІ. Відвідав місцеві магази-
ни, ціни тут трішки вищі, ніж 
у частині мирної України, про-
те люди купують, адже потріб-
но щось їсти. Єдине неприєм-
но вразило у цей перший день: 
надто багато споживається ал-
коголю: п’ють старі, молоді, чо-
ловіки, жінки. 

Навкруги темнота, болота, 
очерети...
 Ось у таких роздумах і кло-
потах пройшов мій перший день 
на передовій. За рекомендацією 
командира спати ліг рано, та 
сон не йшов. Нас у кімнаті жило 
шестеро. У кожного було своє 
заняття: хтось заступав на пост, 
хтось чистив зброю, тому га-
мір не вщухав. Промучившись 
до третьої години ночі, ми з ко-
мандиром заступили на бойове 
чергування. Навкруги темно-
та, болота, очерети. Картинка 
не з приємних. Перші хвилини 
я сидів і не дихав, таке напру-
ження було. Серце калатало, як 
церковні дзвони. Напарник і ко-
мандир в однiй особi, з позивним 
«Борода», заспокоював мене, та 
полегшало мені тільки пiд ра-
нок, коли нас замінили. Надз-
вичайно насторожувала тиша, 
мені здавалось, що сепаратис-
ти повсюди. Хотілося стріляти, 
проте всі мовчали. 
 Заснувши після чергу-
вання, прокинувся, коли над 
Мар’їнкою світило сонце, зно-
ву вулиці заливались дитячим 
сміхом, і вкотре не вірилось, що 
ми на війні. Боєць iз позивним 
«Старий» готував суп. Картоп-
ля, консерва, макарони, декіль-
ка лаврових листочків — ось усі 
інгредієнти цiєї страви. Та в той 
час мені здавалось, що кращої 
їжі в житті я не куштував. Поїв-
ши, беру автомат і виходжу на 
вулицю, щоб почистити зброю. 
 Недалеко від мене розмовля-
ють двоє солдатів ЗСУ і один 
доброволець. Розмова проста, 
з одного боку, а з іншого — до 
болю чіпляє за серце. «Ось ми 
отримуємо гроші, пільги від де-
ржави, а що тобі дає ця війна? 
Загинеш, навіть не буде тебе за 
що поховати», — кажуть сол-

дати моєму побратиму. Він ди-
виться на них, усміхається, 
адже це не вперше йому таке 
говорять. «Хлопці, не можна 
все вимірювати грошима. Ви 
заробітчани чи бійці українсь-
кої армії?» Солдати здивовано 
хитають головою і розходять-
ся в різні боки. Друг, підійшов-
ши до мене, починає жалітись, 
що його постійно тероризують 
цими запитаннями. Та, виго-
ворившись, каже: «Така наша 
доля, бути під прицілом у сепа-
ратистів і своїх».

Дітям не дозволяють говорити 
з добровольцями
 Закінчивши чистити зброю, 
іду на сусідній блокпост. Рап-
том бачу — на дорозі сидить 
миле кошенятко. Стільки лас-
ки і добра було в його очах, що я 
не витримав i взяв його на руки. 
Раптом до мене підбігло двоє 
дітей. Зупинились на відстані 
трох метрів і мовчать, озира-
ються на кошеня, проте бояться 
щось сказати. Напевне, дорос-
лі добряче промили їм мізки, 
щоб не спілкувалися з людьми 
у воєнній формі. Зрозумівши 
ситуацію, я усміхнувся і від-
дав тваринку дітям. Вони про-
довжували мовчати. Відійшов-
ши від них, озирнувся. Одне ди-
тинча, дивлячись на мене, ска-
зало мені: «Спасiбо», а інше теж 
додало несміло: «Дякую».
 Прийшовши на пост до 
друзів, розказав їм цю історію. 
Вони ж заявили, що жителі 
Мар’їнки, забороняють розмо-
вляти своїм чадам iз солдата-
ми, добровольцями, оскільки 
вважають нас нехорошими. В 
очі це ніхто не говорить, про-
те у вузьких кругах така дум-
ка побутує. Попивши чаю з по-
братимами, поговоривши про 
події минулої ночі, поверта-
юсь до себе, адже час пролетів 
швидко. Зараз почне темніти, а 
одному ходити по місту, навіть 
озброєним, небажано. 
 Дорогою зустрічаю знайо-
мих уже мені дітей. Один iз 
них, хлопчик, підбіг i, вже не 
боячись, розказав про котика на 
ім’я Тишко. Який він хороший, 

лягає з ними спати, грається. 
Дитина щебетала мені, а я радів 
у душі, немов закінчилась вій-
на. Повірте, це відчуття було 
дуже хвилюючим. Адже діти 
побачили і зрозуміли, що я — 
не вбивця мирного населення, 
не ґвалтівник, не людоїд, а лю-
дина, яка повернула їм малень-
ку радість.

Найсмачніша яєчня
 Зайшовши у дім, побачив ве-
личезну кількість народу, всі 
прийшли на святкову вечерю. 
Виявляється, волонтери переда-
ли добровольцям продукти: яєць 
і сала. Ось побратими вирішили 
приготувати... звичайнісіньку 
яєчню. Запах страви розійшов-
ся вулицею, і на нього прибігли 
навіть ЗСУшники, яким уже на-
бридла тушонка з макаронами. 
Один iз них, уплітаючи сало, ска-
зав нам: «Хлопці-добровольці, 
що б ми без вас робили». На що 
командир відповів йому: «Коли 
я їм, то глухий і німий». Всі ус-
міхнулись і вже мовчки продов-
жили трапезу. Навіть італійці, 
які воюють за нас, підійшли до 
мене і, показуючи на їжу, сказа-
ли: «Very well, Міша». 
 Через деякий час кімната 
опустіла, залишились лишень 
мої побратими. Двоє з них го-
тувалися до нічної зміни, а всі 
інші дивились, як по сепара-
тистському каналі (українські 
не «тягнуть» у місті) розказу-
вали, як добре живеться людям 
у Донецьку. Хоч би не брехали 
самі собі. Тисячі людей, які пе-
ребувають під контролем у те-
рористів, напевне, не від добра 
перетинають кордон і купують 
у нас їжу, товари першої необ-
хідності. 
 Раптом перегляд програми 
перервала автоматна черга, по-
чав працювати важкий кулемет, 
почулися вибухи гранат. Хтось 
крикнув: «Почалося» — і по-
ловину хлопців ви бігли з хати. 
Вибіг і я. Темнота така, що око 
можна вибрати. На іншому боці 
міста тривав бій. Особисто по нас 
не стріляли, лишень деякі ви-
падкові кулі, пролітаючи, свис-
тіли над деревами. 

Годину місто здригалося від 
вибухів, потім — кілька днів
 ...Одинадцята година ночі. 
Ми з командиром змінили 
хлопців на посту. Знову сид-
жу, обнявши автомат. Серце 
уже спокійне. «Борода» стиха 
розказує якусь історію. Рап-
том неподалік нас теж пролу-
нала автоматна черга. «Сепара-
тисти очеретами хочуть зайти 
між нами і 10-м батальйоном, 
щоб таким чином ми розпоча-
ли стрільбу одне по одному», 
— каже командир. «Тоді во-
гонь?» — схвильовано запи-
тую я. «Почекай, нехай поб-
лижче підійдуть, і не висовуй-
ся у бліндажний отвір, голову 
рознесе», — відповів він. Через 
хвилин десять я відчув, як ав-
томатні постріли лунали десь 
за сто метрів від нас. «Давай!» 
— скомандував «Борода». 
 Забувши про обережність, 
здоровий глузд, стріляв iз віко-
нечка, вибігав iз бліндажа і від-
кривав вогонь iз вулиці. Усе пе-
ремішалось: сусідній пост почав 
бити з кулемета, вся Мар’їнка 
здригнулась від ви бухів. Так 
тривало десь годину. Сепаратис-
ти відступили. У кінці міста лу-
нали постріли, але біля нас усе 
затихло. І більше цієї ночі нічо-
го екстраординарного не трап-
лялось. Зранку я з друзями пі-
шов на сусідні пости, щоб дізна-
тись подробиці нічних боїв. Всі 
були здорові — і це радувало. 
Хоча з Авдіївки прийшли по-
гані новини: внаслідок обстрі-
лу терористами наших позицій 
одного добровольця було вбито, 
а іншого поранено. Важко таке 
чути. 
 Близько шостої години ве-
чора повертались на свою по-
зицію. Мирне населення мовч-
ки проходило повз нас, не всту-
пали і ми в розмову, всі думки 
були про майбутню ніч. Цього 
разу терористи розпочали об-
стріл по всіх напрямках. Хлоп-
ці з нашої позиції по рації за-
просили прилад нічного ба-
чення. Але ми через величезне 
скупчення куль, якi пролітали 
в нашому напрямку, півгодини 
не змогли до них пробратись. 
«Борода», подивившись на все 
це, сказав: «Сьогодні буде пек-
ло». 
 На жаль, його слова справ-
дились. Били міномети, гра-
натомети, кулемети. Коли при-
йшов час міняти хлопців, на 
позицію пробирались попов-
зом, перебіжками. Близько 
півгодини ми не відкривали 
вогонь. Раптом, я почув, як ла-
мається очерет, повідомив про 
це командиру, він дав команду 
на відпрацювання гранатами. 
Стою посеред болота, небо сві-
титься від обстрілів, руки тру-
сяться, командир, побачив-
ши мою нерішучість, запитав: 
«Перший раз? Не бійся, при-
крию». Несміливо потягнув за 
кільце, здавивши до посинін-
ня пальців запобіжник. І коли 
неподалік вистрелили з ВОГа 
(гранатомет, який стріляє ос-
колковими боєприпасами), я 
щосили кинув. Відходячи на-
зад, звалився в траншею і з неї 
забрався в бліндаж. Відпочив-
ши хвилин п’ять, знову почав 
бити по сепаратистах iз автома-
та.
 Що творилось навкруги, 
неможливо передати. Наші 
війська, обізлившись на на-
хабних сепаратистів, відпові-
ли їм з усіх видів зброї, не пра-
цювали тільки артилерія і тан-
ки. Пам’ятаю, що стріляв у 
безпам’ятстві, заїдало патрон. 
Стоячи на колінах, від’єднував 
магазин, проклинав усе на 
світі, брав додаткові ріжки в 
командира і знову гатив. ■

НА ПЕРЕДОВІЙ

На вулицях Мар’їнки
Війна очима добровольця

■

Добровольці на передовій.
Фото Михайла УХМАНА.

❙
❙



9УКРАЇНА МОЛОДА

ЧЕТВЕР, 8 ГРУДНЯ 2016СУСПІЛЬСТВО

Хто не встиг, той постраждав
 Майже два роки прокуратура Києво-
Святошинського району Київської області 
(на даний час Києво-Святошинська місцева 
прокуратура) захищає права місцевих меш-
канців. Разом iз прокуратурою люди нама-
гаються відстояти законне право приватизу-
вати своє житло — кімнати y гуртожитку, де 
мешкали впродовж багатьох років.
 Але справа y тому, що директор підпри-
ємства, створеного на початку 90-x КЖКП 
«Агропромбудіндустрія», Микола Гончаров 
та його спільник Юрій Михальський (він же 
голова Третейського суду при Всеукраїнсь-
кій громадській організації «Спілка третей-
ських суддів України») за допомогою вико-
навчого комітету Вишнівської міської ради 
незаконним способом оформили право влас-
ності на три гуртожитки.
 Охочi до житлової нерухомостi як на під-
ставу набуття права власності посилаються 
на договір, датований 1995 роком. Сума за 
цим договором, за яку придбано оспорювані 
гуртожитки, становить 1 555 грн. 60 коп.
 Під час досудового слідства було встанов-
лено, що житлові приміщення, в яких про-
живають люди, незаконним способом були 
зареєстрованi як нежитловi. Вже в 2012 році 
власником цих гуртожитків став сам пан 
Михальський Ю. А.
 Цікавий факт: суддя Господарського суду 
міста Київ, за рішенням якої у 2002 році за-
реєстровано право власності на об’єкти неру-
хомості за цим самим договором, — дружи-
на Михальського Ю. А. — Михальська Ю. Б. 
(на даний час уже суддя Київського апеля-
ційного господарського суду).
 В цьому судовому процесі пан Михальсь-
кий шляхом клопотань до суду наполягає на 
передачі цієї справи також до господарсько-
го суду.
     Після незаконного роздержавлення фак-
тичний новий власник гуртожитків шля-
хом погрози виселенням людей iз кімнат 
зобов’язав сплачувати за житло за своїми 
власними тарифами. Практично з того часу 
люди розпочали боротьбу за власне місце під 
сонцем. Місяці ходінь по різних інстанціях, 
мітинги біля міської влади та перекриття до-
роги дали результат: відстоювати їхні права 
стала місцева прокуратура.
 Якщо з початку ведення справи прокура-
тура захищала «державні інтереси» у зв’язку 
з незаконним вибуттям із власності держави 
гуртожитків, то після намагання суду відвес-
ти від справи прокуратуру чи не головним ар-
гументом став захист 40 неповнолітніх дітей, 
які проживають y цих гуртожитках. За сло-
вами прокурора Максима Вакуленка, оскіль-
ки неповнолітні не можуть самостійно захи-
щати свої права, держава повинна брати під 
охорону кожну дитину. Саме з метою захисту 
прав неповнолітніх, відповідно до норм дію-
чого, на час пред’явлення позову, законодав-
ства прокуратура представляє y цій справі ін-
тереси громади. «Сьогодні y своїй діяльності 
ми маємо користуватися практикою Євро-
пейського суду з прав людини. Є закон, який 
регулює цю діяльність. Позиція Європей-
ського суду з прав людини має наступне ві-
дображення: y разі належності особи до най-
менш захищеної категорії населення (діти, 
люди літнього віку тощо) і також коли пору-
шення стосується  великої кількості людей, 
вступ прокурора до цивільного провадження 
є виправданим та не порушить принципу рів-
ності. У даному випадку порушення стосуєть-
ся і тих, і тих», — пояснює прокурор.

 До слова, останні зміни до чинного за-
конодавства та Конституції звужують коло 
повноважень прокуратури. Наразі зміна-
ми визначено, що прокуратурою здійсню-
ватиметься лише представництво інтересів 
держави та лише у виключних випадках. 
Як зауважує Максим Вакуленко, функцію 
представництва громадян візьмуть на себе 
адвокатура та центри безоплатної правової 
допомоги. Проте, оскільки закон зворотної 
дії y часі не має, то цей позов прокуратури 
буде доведений до позитивного завершення. 
«Не можу пояснити, чому в умовах бороть-
би з корупцією y прокуратури забирають 
найменш корумповані напрями роботи. Не 
розумію, як робота з найменш захищеними 
верствами населення може бути корумпова-
на. Добре створювати в державі нові інсти-
туції захисту прав громадянина, але водно-
час навіщо ліквідовувати ті, які вже мають 
досвід роботи у цьому напрямі»,— коментує 
прокурор.

Людей — на вулицю?
 Усі три гуртожитки y Вишневому побудо-
вані ще за часів Радянського Союзу: у 1963-
му, 1976-му та 1983-му роках. Саме цей «іс-
торичний фактор» додав роботи прокура-
турі, оскільки пошук документів iз радянсь-
ких архівів забрав чимало часу. За словами 
Вакуленка, після моніторингу п’яти архівів 
вдалося знайти матеріали з часів будівництва 
гуртожитків. Утім запису про реєстрацію до-
говору купівлі-продажу житлового будин-
ку y виконавчому комітеті місцевої ради, як 
того вимагав ЦК Української РСР (він діяв 
на момент правовідносин), знайти не вдало-
ся. Ймовірно, кажуть y прокуратурі, договір 
не реєструвався, a тому угода не дійсна.
 Попри те, що відповідачі під час судових 
засідань так і не змогли пояснити, як отри-
мали y власність три житлові комплекси за-
гальною площею майже 11 тисяч кв.м, на-
разі вони все ще залишаються власниками 
гуртожитків. Як наслідок, отримують з лю-
дей, яких практично поставили y безвихід-
не становище та зробили їх власними заруч-
никами, колосальні прибутки.
 Наразі y гуртожитках — чи то «нежи-
лих приміщеннях» (як вони зареєстровані) 
—проживає близько 3 тисяч осіб. Переваж-
на більшість мешканців через загрозу висе-
лення уклала з власником гуртожитків до-
говір оренди. За словами мешканця одного 
з гуртожитків Івана Гуменюка, за кімнатку 
16 кв.м  (спільну ванну і кухню) він змуше-
ний платити близько трьох тисяч гривень. 
A це лише трохи менше оренди однокімнат-
ної квартири y столиці. Крім того, у договорі 
зазначається, що ціна квартплати може змі-
нюватися.
 Оскільки такий договір оренди уклали 
не всі мешканці — y гуртожитках наростає 
борг. Це, y свою чергу, призводить до систе-
матичних відключень електроенергії, водо-
постачання та тепла. Хлопець каже: якщо в 
«один прекрасний день» людям відключать 
усі зручності, то  житлові приміщення  таки 
перетворяться на нежитлові. 
 Поки справа перебуває y суді апеляцій-
ної інстанції, прокурор Максим Вакуленко 
щодо провадження нічого не прогнозує. Мо-
вляв, суду достатньо було б посилань на два 
закони, щоб позов задовольнити, проте, нез-
важаючи на беззаперечну доказову базу, су-
дова тяганина триває вже майже два роки. 
Адже судитись проти суддів у суді — надз-
вичайне завдання у сьогоднішніх умовах. ■

Олена ГЕРАСИМЕНКО 

 Поділ — це знахідка для тих, 
хто цінує історію, архітектуру на-
шого древнього Києва. Поділ — 
це місце, де з’явилися перша ап-
тека, перший водопровід, перший 
вищий навчальний заклад. Що 
вже й казати про численні древні 
пам’ятки, такі, як Фролівський 
монастир, Іллінська церква, цер-
ква Миколи Притиска, Набереж-
но-Микільська церква, церква Різ-
два Христова, де прощалися з Та-
расом Шевченком. Відбудований 
після пожежі 1811 року головний 
корпус Києво-Могилянської ака-
демії є окрасою Контрактової пло-
щі — серця Подолу.
 Приємно й затишно влітку по-
сидіти біля пам’ятника Григорію 
Сковороді й послухати українсь-
ку пісню у виконанні хлопців і дів-
чат! Усе навкруги тебе дихає давни-
ною.
 Численні пам’ятники, скуль-
птури, музеї — все це приваблює 
величезну кількість туристів. Але 
дуже прикро стає на душі, коли по-
руч iз красою і величчю старовини 
гості нашої столиці вимушені спо-

глядати те, до чого довела Поділ і 
весь Київ теперішня влада. Такої 
кількості сміття на вулицях міста 
ще не було!
 А скільки покинутих старих бу-
динків майже на кожному кроці! 
Комусь же вони належать? Чому 
ніхто не шукає їхнiх власників та 
не змушує реставрувати ці будин-
ки? Адже поруч можна побачити і 
відреставровані, гарні.
 А до яких пір кияни і гості сто-
лиці споглядатимуть цей жах і 
блюзнірство — так званий Будино-
чок Петра I? Поряд з прапором на-
шої держави — вивіска, яку було 
повішено російською владою на 
честь свого царя. Навіщо підтриму-
вати цю неіснуючу міську легенду і 
щоразу згадувати ката наших пред-
ків? Адже Петро I у цьому будиноч-
ку ніколи не бував! 
 Дивлячись на останній «ше-
девр» сучасної архітектури на Ан-
дріївському узвозі — Новий театр, 
хочеться сказати київській владі 
тільки одне слово: «Ганьба!»
 Прикро на все це дивитися. Але 
ми не повинні мовчати. Саме на 
нашу байдужість і розраховує вла-
да. ■

МОРАЛЬ І ПРАВО

Дім, милий дім
Мешканці трьох гуртожитків y Вишневому судяться 
за право приватизувати власне житло

■

Олена КАПНІК

За часів Радянського Союзу фабрики та заводи надавали своїм працівникам житло. Як пра-
вило, це були квартири та невеликі кімнатки y гуртожитках, якi будували цi підприємства. Із 
розвалом Союзу одні виробництва стали банкрутами, інші — змінили форму та власників. A 
от через маніпуляції із законодавством розпочинався розпродаж «житлової сфери» підпри-
ємств. Разом із будівлями гуртожитків нерiдко «продавали» і їхніх мешканців.
Не стала винятком ситуація з гуртожитками y містечку Вишневе на Київщині.
На щастя, після довготривалих судових засідань судом першої інстанції було прийнято за-
конне рішення про задоволення позову прокуратури. Утім це не кінець — зараз справа пе-
ребуває на розгляді y суді апеляційної інстанції.

БОЛИТЬ...

Поділ 
«туристичний»
«Гордiсть столицi» сьогодні лякає гостей 
та киян сміттям і облупленими пам’ятками

■

Такий варіант «муралів» не є окрасою міста.❙

Цим туристів не привабиш...❙



Алла КРИГАНОВА
Суми

 Газета «Аргументи і фак-
ти» за 16 листопада надру-
кувала статтю Віри Шерш-
невої під назвою «Політика 
і віра». Авторка сповіщає, 
що Синод Української пра-
вославної церкви просить 
Президента Петра Порошен-
ка захистити православних 
віруючих від тиску. Стат-
тя побудована дуже хитро, 
бо авторка начебто висту-
пає на захист Української 
православної церкви, а на-
справді вона захищає церк-
ву Московського патріарха-
ту, в якій практично немає 
нічого українського. І ось 
як подається заява Прези-
денту: «Священний синод 
УПЦ звернувся до Прези-
дента України Порошенка 
з проханням покласти край 
використанню церкви в 
політичних маніпуляціях 
і зведення рахунків між 
політичними опонента-
ми». У цьому відкритому 
зверненні Московський си-
нод закликає главу держа-
ви докласти всіх необхід-
них зусиль для скасування 
спроб на державному рівні 
використовувати питання 
релігії і конфесійного вибо-
ру громадян. Цікаво те, що 
авторка статті не наводить 
жодного прикладу «втру-
чання політиків у справи 
церкви». Є тільки загаль-
ні слова на кшталт «сьогод-
ні в нашій державі стали 
звичайними явища образ, 
по гроз і закликів до диск-
римінації мільйонів вірую-
чих нашої церкви». Авто-
рка  також стверджує, що 
жоден інцидент, пов’язаний 
із тиском на парафіян цер-
ков Московського патріар-
хату, не отримав певної пра-
вової оцінки держорганів. 
І тут не наведено жодного 
факту такого тиску на па-
рафіян церков Московсько-
го патріархату. У докумен-
ті синоду стверджується, 
що досьогодні немає при-
кладу, коли б політики по-
несли відповідальність за 
численні випадки розпалю-
вання релігійної незгоди. І 
знову у статті не наводить-
ся жодного прикладу роз-
палювання певними політи-
ками міжрелігійної незгоди. 
Авторка статті також ствер-
джує, що в міжнародних ор-
ганізаціях ОБСЄ і ООН, які 
слідкують за дотриманням 
прав і свобод, також незадо-
волені втручанням політики 
у справи церкви. І тут знову 
невідомо, якими фактами 
втручання політики у спра-
ви церкви незадоволені у пе-
рерахованих організаціях.
 Оскільки Віра Шершне-
ва не наводить жодних фак-
тів дискримінації віруючих 
УПЦ МП, то можна згадати 
чимало прикладів ставлен-
ня численних попів УПЦ 

МП до держави Україна. Із 
засобів масової інформації 
та з усних переказів відомо, 
що в Донецьку, Лугансь-
ку та інших містах і селах 
Донбасу попи Московсь-
кого патріархату скидали 
ряси, одягали камуфляж і 
йшли воювати проти Украї-
ни. А ще відомо, що в Криму 
російська окупаційна влада 
заборонила діяльність цер-
ков Київського патріархату. 
Сьогодні в Криму жодної та-
кої церви вже немає. 
 Якщо об’єктивно оціню-
вати дії попів Московсько-
го патріархату, то не можна 
назвати ці церкви українсь-
кими. Нічого українсько-
го в них немає. Хіба тільки 
те, що вони функціонують 
на території України. Бо-
гослужіння в них ведеться 
російською мовою, а значну 
частину грошей клір відси-
лає до Москви. Чим же не-
задоволений Московський 
церковний синод? А тим, 
що священики українських 
церков Київського патріар-
хату прагнуть організува-
ти в Україні єдину помісну 
церкву, незалежну від Мос-
кви. Численні парафіяни 
допомагають церковному 
кліру в цій справі, агітують 
парафіян відвідувати церк-
ви Київського патріархату. 
І жодної політики тут нема. 
Це все міжконфесійні спра-
ви. Тим більше, жоден полі-
тик в Україні не втручався у 
справи церкви. Багато цер-
ков Московського патріар-
хату в Україні з’явилися 
тому, що одразу після роз-
валу Союзу московські попи 
здійснили рейдерські захоп-
лення багатьох церков. Га-
даю, авторці статті ці факти 
відомі.
 Нещодавно Генераль-
на прокуратура України 
нібито зайнялася пошука-
ми можливих обставин, що 
завдали шкоди УПЦ МП. А 
от Священний синод УПЦ 
МП виступає проти таких 
розслідувань, бо начеб-
то вони заподіють шкоду 
пам’яті самого Блажен-
нійшого митрополита Во-
лодимира (Сабодана). При 
цьому ж Синод вимагає по-
карання митрополиту Пе-
реяслав-Хмельницькому 
і Вишневському Олексан-
дру (Дробинку), бо той че-
рез ЗМІ розповсюдив нічим 
не підтверджені чутки в 
наклеп на померлого мит-
рополита. Ніяких фактів 
такого наклепу у статті ав-
торка не наводить. Отже, 
Віра Шершнева, не подаю-
чи жодних фактичних до-
казів втручання політиків 
у справи церкви Московсь-
кого патріархату, споді-
вається на втручання Пре-
зидента України в невідомі 
злочини політиків. То хто 
ж голосніше за всіх кри-
чить: «Тримайте злодія»? 
■

Г. ПЛАХОТНЮК
Суми

 Перемогти на Майдані таку силу — це 
щось неймовірне. Здавалося, справді буде 
утверджуватись життя по-новому, перемо-
га слідуватиме одна за одною. Та стався 
якийсь зловісний «облом», віра і надія 
мільйонів раптово щезла. Більшістю ово-
лоділо розчарування й усвідомлення того, 
що нас обдурили. До влади прийшли маг-
нати. Добрими намірами Мінські угоди ве-
дуть до пекла, до втрати незалежності й 
розвалу Української держави. Нічого ук-
раїнського на Донбасі вже немає, все за-
чищено. Це зовсім інший світ. Треба виз-
нати непідконтрольну Україні територію 
Донбасу тимчасово окупованою і зосе-
редитись на зростанні економіки, підви-
щенні рівня життя людей і зміцненні обо-
роноздатності країни. Ніхто за нас це не 
вирішить — ні «Нормандський формат», 
ні Мінські домовленості. Українці мають 
сказати своє слово на референдумі. Пот-
рібно засвоїти просту істину: не для миру 
все це затівалося на Донбасі, а для того, 
щоб полум’я війни ніколи не згасало, щоб 
зреалізувати підлий план зі знищення не-
залежної України. Московія не випустить 
Україну зі своїх пазурів, не допустить її 
вступ до НАТО, в Євросоюз.
 

Ніякої логіки в Мінських домовленостях 
немає, політичний проект про особливий 
статус Донбасу ставить усе з ніг на голо-
ву. Уже була Автономна Республіка Крим, 
до чого це призвело? Путіна вже не вла-
штовує статус Донбасу на зразок Абхазії, 
Південної Осетії, Придністров’я. Найго-
ловніше для нього — нав’язати вибори й 
амністію бойовиків, щоб узаконити їхню 
владу, щоб уся ця зараза розповзлася по 
всій Україні. Щоб одужати, гангренозний 
палець потрібно відрізати. Без окупованої 
території Україна виживе, а ми чомусь іде-
мо тим шляхом, яким веде нас Росія.
 Донбас Путіну ще потрібний як без-
платний полігон для навчання різних 
родів військ, особливо артилеристів і 
снайперів, а також для утилізації сотень 
тисяч застарілих боєприпасів. За своєю 
природою Путін є підступною і жорсто-
кою людиною. Цей ярий послідовник ідей 
Гітлера вивчив «Майн кампф». Для ньо-
го програма-мінімум — зробити з Донба-
су форпост для постійної дестабілізації і 
виснаження України, а програма-макси-
мум — знищити її як незалежну державу. 
Чим довше ми будемо чіплятися за тери-
торію, яка інфікована бацилами неофа-
шизму, тим сильніше затягуватиметься 
зашморг на шиї України. 
 Не менш важливе питання мови, адже 

це найголовніший атрибут будь-якої де-
ржави і нації. Ми вже дуже загрались із 
мовою. Ще розпусниця Катерина ІІ каза-
ла: «Обрусить население Малороссии». 
Свої доморощені байстрюки Катерини 
заповзято виконують наказ імператриці: 
державні чиновники ігнорують держав-
ну мову при виконанні своїх обов’язків. 
Особливо вперто це роблять високопоса-
довці А. Аваков, А. Геращенко, Є. Бенкен-
дорф та багато інших. Яка реакція Прези-
дента країни? А ніякої! Вони ж присягали 
служити українському народу! Яка Кон-
ституція і які закони дозволяють їм це 
робити? Таких чиновників треба гнати у 
тришия з посад. Якщо депутати ВР не-
спроможні розв’язати мовне питання, то 
нехай скопіюють закон про мову із фран-
цузького, польського чи литовського. 
 Чи ви чули, щоб у Росії десь вивча-
ли українську мову, видавали українські 
книжки, працювали теле- чи радіоканали 
українською мовою, відкривали українсь-
кі школи? Згадайте вояжі Лужкова й інших 
високопосадовців Росії у Крим, на Дон-
бас, як за наші гроші їхали в Росію вчи-
телі російської мови на курси підвищення 
кваліфікації. Наші можновладці — непе-
ревершені майстри створювати країні про-
блеми, а потім героїчно їх долати і закли-
кати громадян затягувати паски. Нашим 
новітнім магнатам національна ідея не 
потрібна. Нечітко врегульовані питання ін-
формаційного простору, мови, історії, цер-
кви, особливий статус Донбасу як складові 
гібридної війни висять дамокловим мечем 
над Україною і є великою загрозою націо-
нальній безпеці України. Наші можно-
владці, пограбувавши все, ліплять убогу, 
злиденну і нещасну Українську державу. 
Українцям потрібно нарешті усвідомити, 
що тільки в єдності українська нація здат-
на вижити в цьому жорстокому глобалізо-
ваному світі. Україна — це ми. Ми — ук-
раїнці! ■

Аркадій МУЗИЧУК
Київ

У Верховній Раді
Шок замість овацій:
Прислав дід Геннадій
Аж дві декларації.
Від себе самого
І від баби Ніни:
«Маєм, слава Богу,
Столітню хатину,
Сарайчик маленький,
Що батько залишив,
І кожух старенький,
Що погризли миші.
Комірчина — в хаті,

Колодязь навпроти.
Дві малі кімнати,
Трухляві ворота. 
Не нужник, а горе,
Та нам вистачає —
У сусіда Борі
І цього немає.
Є ще трохи птиці — 
Курочок десяток.
Три мішки пшениці — 
За паї оплата.
Маєм транспорт спільний —
Стареньку «кравчучку»,
Телефон мобільний —
Подарунок внучки.
Дві сотки обійстя.

А більше — для чого?
І «останні вісті»
З «брехунця» старого,
Щоби ненароком,
Ще дідусь мій радив,
Не вилізли боком
Обіцянки влади.
Маєм те, що маєм, —
Ми люди відверті.
А те, що ховаєм, — 
На випадок смерті.
Усі наші мрії,
Від злиднів до злиднів, —
Слухаєм, радієм,
Що хоч ви не бідні.
Як дійде до скрути
І у вас з роками,
То так уже й бути —
Поділимось з вами». ■

Слугам у Верховній Раді
Баба Ніна й дід Геннадій.

Манявський скит — духовний центр християн православного крила. Заснований у 
1606 році Йовом Княгиницьким, він був не лише аскетичним чоловічим монастирем 
східного обряду, визначним осередком духовності, культури й мистецтва України, 
а й одним із осередків культурного життя в Галичині. Мав велику бібліотеку, 
славився головним іконостасом, виконаним українським живописцем Йовом 
Кондзелевичем. 
І сьогодні скит вабить багатьох туристів своєю старовиною, багатою історією, 
строгими архітектурними пам’ятками, а ще — дивовижною природою, чарівним 
водограєм, який узимку навіть привабливіший, аніж улітку.

ОЦІНКИ

Магнати з Майдану 
до добра не доведуть
Чи здатні наші можновладці формувати 
національну ідею

■БОЖЕ Ж МІЙ!

Вибіркова молитва
Не бажаючи втручання держави 
у свої справи, УПЦ МП просить 
у держави захисту. Може, якось 
визначтеся...

■

ПОЛІТПАРНАС

Шокова декларація

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Близько 200 країн створи-
ли план дій із реалізації Па-
ризької угоди на Всесвітній 
конференції ООН із питань 
зміни клімату, що відбулася 
у марокканському Марракеші. 
Десятки країн заявили про 
власну готовність повністю 
перейти на відновлювані дже-
рела енергії вже до 2050. Це 
дозволить виконати головне 
завдання Паризької угоди 
— не допустити глобального 
потепління більше, ніж на пів-
тора градуса. 
Марокко невипадково було об-
рано місцем проведення кон-
ференції: ця країна є одним із 
лідерів із впровадження від-
новлюваних джерел енергії. 

Мобілізація коштів задля 
порятунку клімату
 Серед найважливіших рі-
шень Марракеша, які можуть 
доволі сильно вплинути на Ук-
раїну, — цілковита відмова від 
вугілля. На думку вітчизняних 
експертів, зросте роль атомної 
енергетики. За ініціативи Ні-
меччини буде створено парт-
нерський офіс у Вашингтоні, в 
якому надаватимуть консуль-
таційні послуги країнам, які 
не мають достатнього досвіду 
щодо захисту клімату. За попе-
редніми оцінками, у світі налі-
чується 150 таких країн. 
 У заході в одному з найві-
доміших міст Марокко взяли 
участь близько 30 000 офіцій-
них делегатів зі 196 країн сві-
ту. Під час переговорів обго-
ворювали питання з трьох ос-
новних векторів: модальності 
впровадження Паризької уго-
ди, підвищення рівня стиму-
лювання національних внесків 
для клімату і переорієнтації фі-
нансів на розвиток низьковуг-
лецю. Конференція у Марокко 
стала наступником COP21, що 
відбулася у французькій столи-
ці в 2015 році. Під час СОР21 
було підписано Паризьку уго-
ду, яка вступила в дію 4 листо-
пада 2016 р, напередодні кон-
ференції у Марракеші, про об-
меження зростання глобальної 
температури не вище позначки 
+2 ° С і продовжувати зусилля 
для досягнення рівня + 1,5 °С. 
 Угода передбачає досягнен-
ня прозорості дій країн-підпи-
сантів, щоб скоротити викиди 
парникових газів, перш за все 
шляхом вимірювання та обліку 
їх скорочення. Паризька угода, 
окрім іншого, перед бачає мо-
білізацію сотень мільярдів до-
ларів до 2020 року для надання 

підтримки країнам, що розви-
ваються, в їхній боротьбі з гло-
бальним потеплінням. Марок-
канський монарх король Мо-
хаммед VI у промові зазначив, 
що метою заходу в Марракеші 
є «забезпечення південних 
країн, особливо найменш роз-
винених і острівних держав, в 
отриманні термінової фінансо-
вої і технічної підтримки зара-
ди зміцнення спроможностей 
для адаптації до кліматичних 
змін».
 Король Мохаммед VI зак-
центував також на необхід-
ності залучення всіх зацікавле-
них сторін в обміні технологія-
ми, науковими дослідженнями 
та інноваціями в області клі-
мату і в прискоренні ініціатив-
ності недержавних суб’єктів, 
зокрема підприємств, органів 
місцевого самоврядування та 
об’єднань громадянського сус-
пільства.
 «Окрім бюджету, передба-
ченого угодою в Парижі, почи-
наючи з 2020 року, Марокко за-
цікавлене в мобілізації держав-
них коштів, урізноманітненні 
схем фінансування та полег-
шенні доступу до коштів, при-
значених для вирішення клі-
матичних проблем. Крім того, 
Марокко заохочує участь де-
ржавних фондів для розвитку 
зеленої інфраструктури в Аф-
риці», — сказав Мохаммед VI.

Екологічна Африка 
 На думку експертів, Марок-
ко невипадково було обрано міс-
цем проведення кліматичної 
конференції, оскільки є афри-
канським та світовим лідером 
у галузі відновлюваних дже-
рел енергії. За даними незалеж-
ної організації Climate Action 
Tracker (CAT), Королівство Ма-
рокко є однією з чотирьох найе-
кологічніших країн світу. 
 Лідерство Марокко в га-
лузі охорони навколишнього 
середовища реалізувалося че-
рез зобов’язання королівства 
продукувати 42% своєї елек-
троенергії з екологічної енер-
гії до 2020 року та 52% до 2030 
року.
 Із цією перспективою Ма-
рокко започаткувало масш-
табний енергетичний план, що 
складається з декількох проек-
тів із виробництва відновлюва-
них джерел енергії, таких, як, 
наприклад, сонячна станція 
NOOR, яка є найбільшим «со-
нячним» проектом у світі, та 
вітрова електростанція, тери-
торіально розташована в місті 
Тарфая, вона є найбільшим 
проектом на африканському 
континенті.
 Сонячна електростанція 
NOOR є основою всієї маро-
канської енергетичної стра-
тегії та має за мету розвину-
ти мінімальну потужність до 

2020 року до рівня 2000 МВт 
за рахунок сонячних проек-
тів, розташованих на території 
площею в 3000 га, включаючи 
міста Уарзазат, Лаайун, Буж-
дур, Мідельт та Тата, що зна-
ходиться на півдні королівс-
тва. Цей мегапроект збере ін-
вестиції в розмірі 9 мільярдів 
доларів і дозволить зменшити 
щорічні викиди парникових 
газів у розмірі, еквівалентно-
му 3,7 мільйона тонн СО2. 
 Вітрова електростанція в 
м. Тарфая складається з 131 
турбіни, розташованих на пло-
щі в 17 км у довжину і 6 км у 
ширину на узбережжі Атлан-
тичного океану, такі показни-
ки роблять її найбільшою вітро-
вою електростанцією Африки. 
Вона розпочала свою роботу в 
грудні 2014 року з щорічною 
повною потужністю в 301 МВт, 
що є достатнім для освітлен-
ня цілого міста з 1,5 мільйо-
на мешканців протягом цілого 
року. Цей колосальний проект 
потребував інвестицій на суму 
460 мільйонів євро і зараз доз-
воляє зменшити викиди СО2 на 
900 000 тонн.

Мільярди для порятунку 
планети
 Робочі зустрічі COP22 про-
ходили під закликом Марра-
кеша до рішучих дій з питань 
клімату та сталого розвитку, 

для досягнення зміни вектора 
руху світу до нової епохи дії і 
взаємодії на користь клімату 
і тривалого розвитку. Відтак 
голови держав і урядів вста-
новили 2018 рік, а не 2020, як 
крайній термін для завершен-
ня розробки модальностей ви-
конання Паризької угоди для 
забезпечення успішної спів-
праці в рамках взаємної дові-
ри між країнами-підписанта-
ми угоди в найближчі роки.
 Розвинені країни, в свою 
чергу, підтвердили свою нала-
штованість мобілізувати 100 
мільярдів доларів США для 
активних дій, спрямованих 
на боротьбу зі зміною клімату. 
Глобальний екологічний фонд 
(ГЕФ), міжнародна організа-
ція із всебічного фінансуван-
ня, зі свого боку, виступила 
з ініціативою для зміцнення 
потенціалу країн, що розви-
ваються, до прозорості, яку 
підтримали 11 донорів роз-
винених країн, збільшивши 
фінансування до 50 млн. до-
ларів.
 Робота COP22, крім іншо-
го, стала стартом декількох 
десятків ініціатив і нових інс-
трументів оцінки, пов’язаних з 
енергетикою, містами, лісами, 
водою, транспортом, бізнесом, 
океанами та сільським госпо-
дарством. Марокко, зі свого 
боку, представило свою ініціа-
тиву «Блакитний пояс», спря-
мовану на збереження прибе-
режних спільнот та заохочен-
ня сталого рибальства. ■

«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГІЯ

Сонце покликавши в союзники...
Кліматична 
конференція у 
Марракеші призведе 
до поступової 
ліквідації вугільної 
промисловості, 
натомість 
стимулюватиме 
ядерну та 
відновлювану 
енергетику

■

ОЦІНКИ 

«Зелена» енергія плюс атом
 «4 листопада 2016 року вступила 
в дію Паризька хартія боротьби з гло-
бальною зміною клімату, яка прийшла 
на зміну Кіотському протоколу. Украї-
на ратифікувала цей документ у лип-
ні нинішнього року», — каже дирек-
тор із питань інформації та зв’язків із 
громадськістю Асоціації «Український 
ядерний форум» Ольга Кошарна. — 
Мета угоди — зміцнення глобального 
реагування на загрозу зміни кліма-
ту в контексті сталого розвитку та зу-
силь для подолання бідності. Тобто, 
Україна, за словами експерта, разом 
з іншими країнами має сприяти стри-
муванню приросту глобальної серед-
ньої температури у межах, «набагато 
нижчих» за 2°С, і обмеженню зрос-
тання температури до 1,5°С. І взяла 
на себе зобов’язання не перевищува-
ти у 2030 році рівень у 60% викидів 
парникових газів від рівня таких ви-
кидів у 1990 році.
 «У пояснювальній записці до За-
кону України йдеться: головним ар-
гументом є проблема скорочення ви-
кидів парникових газів для України, 
яка стоїть в одній площині зі змен-
шенням частки використання викопно-
го палива. Відповідно, логічно припус-
тити, що ставку в Україні потрібно ро-
бити на так звані низьковуглецеві тех-
нології виробництва електроенергії, до 
яких належать ВДЕ і ядерна енергети-
ка, — стверджує Кошарна. — Адже 
саме ядерна енергетика у світово-
му масштабі робить істотний внесок у 
пом’якшення наслідків зміни клімату: 
завдяки їй в атмосферу щорічно над-
ходить на 2 млрд. тонн менше діокси-
ду вуглецю. У Паризькій угоді не про-
пагується і не забороняється жодна 
конкретна форма енергії. Отже, у країн 
з’являється можливість визначити 
власну структуру низьковуглецевого 
енерговиробництва — з метою скоро-
чення викидів вуглецю». 

■

Король Марокко Мохаммед VI приймає гостей-учасників кліматичної конференції.❙

Станція NOOR — найбільший сонячний проект у світі.❙
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Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Письменниця і перекладачка, яка 
народилася на Київщині,  Анна 
Багряна вже сім років живе за 
межами України. Проте багато 
часу проводить в Україні й свої 
книжки пише лише українською 
мовою. А віднедавна створила і 
малюнки до своїх книжок для 
найменших читачів. Загалом у 
доробку письменниці чимало 
казок та оповідань для дітей, 
одна з дитячих книжок нази-
вається оптимістично — «Здій-
снені мрії». Бо, як вважає Анна 
Багряна, мрії мають здатність 
здійснюватися, особливо зараз 
— напередодні Різдвяних свят.

 ■ Чиї мрії описала Анна Баг-
ряна?
 — «Здійснені мрії» — це 
оповідання про дитинство двад-
цяти видатних українців. Герої 
моєї книжки: актриса Марія 
Заньковецька, вчений Ілля 
Мечников, композитор і хоро-
вий диригент Микола Леонто-
вич, педагог Софія Русова, бо-
рець Іван Піддубний, оперна 
співачка Соломія Крушельни-
цька, помолог і садовод Левко 
Симиренко, скульптор Михай-
ло Паращук, поет Олександр 
Олесь, авіаконструктор Ігор Сі-
корський, балетмейстер і хоре-
ограф Василь Авраменко, ма-
лярка, скульпторка і письмен-
ниця Оксана Лятуринська, лі-
кар і вчений Микола Амосов, 
поетеса та громадська діячка 
Олена Теліга, художниця Марія 
Приймаченко, письменник Іван 
Багряний, майстриня-виши-
вальниця Віра Роїк, компози-
тор Володимир Івасюк, політич-
на діячка Слава Стецько та ди-
зайнер одягу Михайло Воронін. 
Тобто це люди різних професій 
і, що важливо, з різних облас-
тей України. Усі вони колись 
були дітьми, і в кожного з них 
була своя мрія, яка потім ста-
ла покликанням. Мені хотіло-
ся насамперед розповісти своїм 
читачам про тих українців, про 
яких тривалий час ніхто в Ук-

раїні не згадував. А також про 
тих, яких усі ми добре знаємо, 
водночас мало знаємо про їхнє 
дитинство.
 ■ З яких першоджерел брали 
інформацію?
 — Готуючись до написання 
цих оповідань, я ретельно вив-
чала біографії, вишукувала ці-
каві епізоди з дитячих років 
своїх героїв — їхні власні спо-
гади чи спогади когось з їхніх 
сучасників або нащадків — і 
потім перетворювала ці епізоди 
на такі собі невеличкі худож-
ні історії, які могли б заціка-
вити як дітей, так і їхніх бать-
ків. Бо «Здійснені мрії» — це 
книжка не лише для дітей, а й 
для батьків, вихователів, учи-
телів. Дуже важливо вчасно ви-
явити в дитини ті чи інші здіб-
ності, таланти і підтримати її у 
виборі життєвого шляху. Інши-
ми словами, — допомогти здійс-
нити мрію. Сподіваюся, що ко-
мусь моя книжка в цьому допо-
може. 
 ■ Книга ілюстрована ма-
люнками, які створили ви. Що 
надихало?
 — Насправді малювати я 
почала на початку 2015 року, 
коли ми з родиною жили в Ма-
кедонії. Моїй доні тоді було пів-
тора року, я купила їй альбом і 
олівці, але так вийшло, що ма-
лювати почала й сама. Спершу 
— просто для себе. Потім про-
вела дві виставки в Македонії і 
почала ілюструвати книжки — 
не лише свої, а й інших авторів. 
«Здійснені мрії» — одна з про-
ілюстрованих мною книжок. До 
речі, я писала цю книжку, поки 
була вагітна. Отже, і на писан-
ня, і на малювання мене нади-
хала моя донечка Оксанка. 
 ■ Ви написали чимало казок, 
зокрема казки з міського парку. 
Там що, якесь місце особливе?
 — «Казки з міського парку» 
я написала, поки жила в столиці 
Македонії — Скоп’є. Моя доня 
тоді ще була зовсім маленькою, 
я носила її у слінгу на ранкові 
прогулянки парком. Тоді вига-
дувала і розповідала їй казки 

про тих тварин, птахів і комах, 
яких ми зустрічали. Потім ви-
рішила записати ці казки. Два 
роки тому вони вийшли окре-
мою книжкою у луцькому ви-
давництві «Твердиня». А не-
щодавно ця книжка вийшла в 
перекладі македонською мо-
вою, але вже під назвою «Казки 
зі скопського парку», бо, влас-
не, я їх і писала про скопський 
парк. 
 ■ Але дебютували ви як пое-
теса...
 — Так, я почала з поезії. 
Маю шість поетичних збірок, 
виданих в Україні, і ще сім — в 
перекладі іншими мовами, ви-
даних в інших країнах. Остан-
нім часом вірші пишуться все 
рідше, більше працюю в прозо-
вих і драматургічних жанрах, 
однак продовжую себе вважа-
ти поетом. Адже для мене по-
езія — це насамперед стан душі. 
Саме в такому — поетичному — 
стані я пишу романи, оповідан-
ня, п’єси, займаюся переклада-
ми, малюю, мандрую, виховую 
доню, просто живу. 
 ■ А чиї твори перекладає-
те?
 — Узагалі перекладаю ху-
дожні тексти з польської, бол-
гарської, російської, македонсь-
кої, трохи — із сербської і хор-
ватської. Але останнім часом 
займаюся переважно перекла-
дами з македонської. Перекла-
даю сучасну македонську про-
зу і драматургію. За два остан-
ні роки вийшло друком сім кни-
жок у моєму перекладі, це три 
книжки для дітей Кіро Донева 
— «Веселий зоопарк», «Плу-
тана казка» та «Дзявкітливий 
кожух», романи двох молодих 
македонських письменниць: 
Наталі Спасової — «Перше ко-
хання на Рожевій вулиці» та 
«Запальничка» і Фросини Пар-
маковскої — «Вишнева хроні-
ка», а також збірка п’єс «Весіл-
ля Мари» Владимира Костова. 
Зараз працюю над перекладом 
ще однієї збірки п’єс — Трай-
че Кацарова. Всі ці книжки є 
результатом моєї співпраці з 

міністерством культури Маке-
донії, яке фінансує переклади, 
і з українським видавництвом 
«Твердиня», яке їх видає. 
 ■ Ви зараз проживаєте у 
Болгарії. Де вам комфортніше 
працювати — в Україні чи Бол-
гарії?
 — Працювати творчо мені 
краще за межами України. З тієї 
причини, що тут є можливість 
ізолюватися і зосередитися на 
писанні чи перекладацькій пра-
ці. Коли ж я приїжджаю в Украї-
ну, то займаюся переважно «по-
жинанням плодів» свої праці — 
проводжу презентації нових кни-
жок, творчі зустрічі з читачами, 
учнями шкіл, студентами, ор-
ганізовую собі невеличкі турне 
містами і містечками України, 
беру участь у різних культур-
но-мистецьких та громадських 
заходах, спілкуюся з друзями і 
колегами. Літо проводжу з рід-
ними на дачі — в своєму рідно-
му селищі Борова на Фастів-
щині, це Київщина. Там теж 
завжди є чим себе зайняти. Від-
так на сидіння за комп’ютером 
в Україні майже не залишаєть-
ся часу. 
 ■ Анно, а ваші мрії здійсню-
ються?
 — Так. Найбільша моя ди-
тяча мрія — стати письменни-
цею — вже здійснилася. І я дя-
кую своїм батькам і вчителям, 

що вчасно підтримали мене у 
виборі мого життєвого шляху, 
що не намагалися переконати 
мене у «непрактичності» тако-
го вибору. Адже дуже важливо 
йти за покликом серця, знайти 
свою, як писав Григорій Сково-
рода, «сродну працю». Я дуже 
щаслива, що займаюся літера-
турою, бо це — моя «сродна пра-
ця».
 ■ А які подарунки очікує від 
Святого Миколая ваша донечка 
Оксанка?
 — Насамперед — книжки 
наших улюблених українсь-
ких письменників, якими я 
запасаюся під час кожної поїз-
дки до України. Ну і щось со-
лоденьке, і якісь іграшки — 
як годиться для такого свята. 
А ще буде святкове дійство на 
Святого Миколая для дітей з 
українських і українсько-бол-
гарських родин, до якого ми го-
туємося разом із українськими 
мамами, Українською неділь-
ною школою в Софії та Посоль-
ством України в Болгарії. Буде 
Миколай, будуть святкові пря-
ники-«миколайчики», будуть 
українські пісні, вірші і тан-
ці у виконанні дітей. Минуло-
го року ми теж проводили таке 
свято. Вважаю, що українці, де 
б вони не жили, ніколи не по-
винні забувати про свої свята і 
традиції. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 У Камінній залі Київського ака-
демічного театру «Колесо» 10 та 11 
грудня покажуть прем’єру виста-
ви «Антігона» за п’єсою Софок-
ла. Постановка здійснена в рамках 
Міжнародного театрального про-
екту, зусиллями столичного теат-
ру «Колесо» та компанії з Афін Art 
Syndicate за підтримки Посольства 
Греції в Україні.
 «Нам здається, що «Антіго-
на» на сьогодні — напрочуд злобо-
денна багатопластова п’єса, в якій 
порушується чимало психологіч-
них та гостросоціальних питань, 
— каже художній керівник теат-
ру «Колесо» Ірина Кліщевська. — 
Протистояння однієї людини усій 
сталій системі, внутрішня бороть-
ба героїв між особистими почуття-
ми та державним законом — сьо-
годні доволі актуальні. Для нас 
цей матеріал співзвучний ситуації 
в Україні, а мій колега Еммануїл 
Куцуреліс розглядає конфлікт гло-
бальніше, акцентуючи увагу на ви-
щих законах та моральних принци-
пах».
 Процес підготовки здійснен-
ня спільного театрального проекту 
розпочався кілька років тому під 

час проведення Міжнародного фес-
тивалю моновистав «Відлуння», 
який тоді організувало київське 
«Колесо». У червні 2014 року серед 
учасників фестивалю був грецький 
режисер, директор Міжнародного 
інституту театру в Греції Еммануїл 
Куцуреліс. Його вразив Київ. На-
дихнувшись подіями Революції гід-
ності, митець запропонував київсь-
ким колегам здійснити спільну ро-
боту. Тоді для постановки було об-
рано одну з найкращих п’єс світової 
драматургії — «Антігону» Софок-
ла. 
 Режисери вистави — народна 
артистка України Ірина Кліщевсь-
ка та Еммануїл Куцуреліс. Сцено-
графію розробляла Марія Калама-
ра (Греція), а над її втіленням в Ук-
раїні працювали художники Світла-
на Заікіна, Світлана Павліченко та 
Валерій Софронов. Костюми — від 
відомого грецького дизайнера Лас-

каріса Валаваніса. У виставі грають 
8 акторів Київського академічного 
театру «Колесо». Головні ролі вико-
нують: Марія Грунічева, заслужені 
артисти України Олег Коваленко 
та Валентина Бойко, Олександр Ді-
дик. 
 Трагедія «Антігона» написана 
Софоклом майже 2500 років тому. 
І вже на перших читках тексту Со-
фокла (переклад iз давньогрець-
кої Бориса Тена) постановча група 
зрозуміла, що для сучасної Украї-
ни тема боротьби традицій та зако-
ну є надактуальною. У своїй роботі 
міжнародна постановча група спро-
бувала поєднати традиції давньо-
грецького театру, українських те-
атральних традицій та сучасного 
європейського театру. Композитор 
Володимир Дадикін, працюючи над 
музикою для вистави, використову-
вав звучання автентичних музич-
них інструментів Давньої Греції. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Коли Крушельницька була малою...
Анна Багряна популяризує українську мову й видатних українців

■

Письменнниця Анна Багряна відома читачам у Македонії і Болгарії.
Фото Володимира ШИЛОВА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄРА

Колесо історії Софокла
У Києві покажуть «Антігону»

■

«Антігона». 
Фото надано театром.

❙
❙
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Нестерпна 
важкість 
буття
У психологічній драмі «Вісім» 
не існує поділу на чорне і біле
Марія СУЛИМА

 У Києві в кінотеатрі «Жовтень» відбу-
лася прем’єра стрічки Олександра Шапі-
ро «Вісім», яку ще до презентації назвали 
скандальною та провокативною. На екра-
ни кінотеатрів вийшла скорочена версія, 
повну режисерську — тривалістю 5 го-
дин — Шапіро представив ще торік у па-
латі Психіатричної лікарні імені Павло-
ва у Києві. Як ідеться у передмові до філь-
му, об’єкт дослідження його авторів — 
«недосконалість, що первісно закладена у 
творінні».
 Фільм «Вісім» — це шість історій лю-
дей, для яких «коли все»; і до цього «коли 
все» кожен дійшов своїм шляхом. Чиясь іс-
торія зрозуміла, чиясь — анітрохи. Чиясь 
видається комусь украй банальною і сміш-
ною, причому не за втіленням на екрані, а 
за об’єктивною сутністю. Наприклад, не 
кожен розуміє смисли історії, коли старий 
мішок із грошима вбиває себе через роже-
вовдягнену дурепу. У цій трагедії шукати 
підтекстів, глибинних смислів у бага тьох 
немає ані найменшого бажання, бо трохи 
набридло й щонайменше несвіжо. Частина 
глядачів побачить лише те, що на поверхні. 
А Шапіро ще на початку фільму попередив: 
«Ми, намагаючись описувати щось, завжди 
влучаємо повз ціль».
 Кожна історія у фільмі — це такий собі 
монолог, театр абсурду, де режисер та актор 
в одній особі розігрує останню виставу свого 
життя. І просто так піти з цього життя ніхто 
не погоджується. Хтось говорить перед ка-
мерою, влаштувавши відповідний антураж 
— мало не свічки з шампанським, хтось не 
дуже хоче, але мусить, і останні приготу-
вання як істеричні танці на розпеченому за-
лізі, коли зашморг такий непривабливий, 
але неминучий, а хтось звертається до спів-
розмовника в дзеркалі. Цим людям потріб-
на публіка.
 Шапіро застерігає не шукати соціальної 
складової у фільмі, не ділити все на чорне та 
біле. Але глядач того робити навіть не на-
магається. Хіба в одній історії, коли вбив-
ця неповнолітньої каже: «Не впивайтеся, 
щоб на ранок не прокинутися поруч із мер-
твою дівчинкою. Убийте краще себе». На-
томість режисер каже про третю вертикаль, 
що її виявляє фільм, про «третій вимір, що 
роз’єднує звичну одномірність «добре і по-
гано», — і все це має назву краса, атрак-
ціон». Атракціону місцями аж задосить, а 
от красу побачити ну дуже складно.
 Хай яким є усвідомлення того, що жит-
тя людини — це немов «паперовий кораб-
лик у стічній канаві», ту канаву герої філь-
му полишають нестерпно довго. Монологи, 
здається, тривають цілу вічність, якої ті са-
могубці позбавлені. Усі вони немов споді-
ваються на чудесний порятунок, простяг-
нуту руку, хоча десь і розуміють, що не до-
чекаються. Так само, як і співчуття. І що 
довший монолог смертника, то довше стом-
люєшся, то менше лишається людинолюб-
ства. Думаєш: ну коли вже все? «Ми живе-
мо в той момент постісторії, коли світ пере-
став бути моральним», — висновує Шапіро. 
І доводить це своїм фільмом.
 За задумом режисера, кожна історія 
мала тривати хвилин вісім-десять. Усі їх 
знімали від початку до кінця в реальному 
часі, кількома камерами. Уже в процесі ро-
боти над фільмом вони ставали значно дов-
шими, тому в фінальну версію для прокату 
помістилося не все. 
 Олександр Шапіро називає свого гляда-
ча просунутим і попереджає, що вислів «усе 
геніальне — просте — це рябої кобили сон». 
Не всі глядачі, хто прийшов на прем’єру, 
виявилися просунутими і змогли досидіти 
до кінця. Чи буде таких більшість — пока-
же прокат. ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві 9 грудня відкриється виставка проекту 
«Щирі». Історія цієї ініціативи розпочалася напри-
кінці 2014 року, коли 15 українських зірок знялися 
для благодійного календаря у традиційних українсь-
ких костюмах. Тоді весь наклад першого календаря 
розійшовся за 48 годин; було зібрано 200 тисяч гри-
вень, які передали Волонтерській сотні. Цього року 
всі кошти від продажу календарів буде спрямовано 
на розвиток і підтримку регіональних етнографічних 
музеїв України.
 До 16 українських зірок, які взяли участь у фо-
тозйомках для цьогорічного благодійного календа-
ря «Щирі», присвяченого традиційному українсько-
го костюму, приєдналася і легендарна Ада Роговцева. 
«Завдяки своїм ролям та активній громадській пози-
ції Ада Миколаївна є справжнім символом України, — 
говорить Наталія Кравець, організатор проекту, керів-
ний директор ТЦ «Домосфера» (саме там проходити-
ме виставка). — Більше того, вона з юності колекціо-
нує український одяг і підтримує національні традиції у 
своїй родині. Коли Ада Миколаївна погодилась на зйом-
ку не одна, а з донькою та онукою, перед нами постало 
непросте завдання — підібрати три рівнозначних кос-

тюми з одного регіону для жінок різного віку».
  Ада Роговцева разом із донькою Катериною 
Степанковою й онукою Дашею позували у костю-
мах Чернігівського регіону кінця XIX — початку XX 
століття. «Візиткою чернігівського костюму в цей 
час були намітки — рушникоподібні головні убори 
довжиною до 3-4 метрів та шириною 50—75 сан-
тиметрів, — розповідають стилісти зйомки Антоні-
на Белінська та Марічка Квітка (Український iнсти-
тут iсторії моди). — На Чернігівщині жінки вміли 
зав’язувати їх різними способами: в одному селі на-
раховувалось до 5-7 способів. Намітки — один із 
найбільш архаїчних елементів українського вбран-
ня. За рахунок тонкої білої тканини вони створювали 
світлий і легкий образ: спадали на спину і ніби окри-
ляли жінку. До слова, на Західній Україні традиція 
наміток прожила найдовше: там жінки й досі вміють 
їх зав’язувати».
 «Мені захотілося, щоб у «Щирих», такому вишу-
каному і серйозному проекті, показали три поколін-
ня моєї родини, три покоління тих, хто відданий Ук-
раїні всім своїм єством, — говорить Ада Роговцева. 
— Вишиванка була зі мною усе моє свідоме жит-
тя. З дитинства мене супроводжувала фотографія 
мами в українському костюмі. Я побачила її впер-

ше років у вісім — тоді була окупація, війна, го-
лод-холод, дрантя. Ця фотографія з мамою у пиш-
ному вінку мене зачарувала, вона була ніби з ін-
шого світу. Я бережу її, вона досі висить у мене на 
стіні. Потім, у 18 років, я вже приміряла український 
костюм на себе — грала наймичку у «Фата Мор-
гана». Далі були елементи українського вбрання у 
ролі Мавки Польової у «Лісовій пісні» Лесі Україн-
ки, роль у «Котигорошку». Коли я їздила по Україні, 
завжди заходила на базар і купувала собі українсь-
ку сорочку або рушник. У мене вдома навіть стояла 
велика скриня з українським скарбом — дуже ба-
гато намиста, сорочок, рушників. Зараз у нашій ро-
дині є традиція — на всі свята вдягати українське. 
Пам’ятаю, ми зустрічали Новий рік у Карпатах з ро-
диною та друзями, і моєму онуку було лише півроч-
ку, але навіть він був у вишиванці». ■

Алла ПІДЛУЖНА                      

 Нещодавньою прем’єрою — виста-
вою «Каліка з острова Інішмаан» — 
Херсонський  муздрамтеатр імені М. 
Куліша дивовижним чином втілив у 
життя сюжет пронизливої трагікомедії 
знаменитого ірландського драматурга 
М. МакДонаха (переклад В.Морозова). 
У п’єсі сирота-каліка Біллі з кількома 
родинами живе на загубленому в хо-
лодних океанських водах острові, мріє 
про кіно, й доля дарує йому неймовір-
ну нагоду потрапити в Голлівуд і зня-
тися у фільмі. А в дійсності — херсо-
нець,  людина з особливими потребами 
(інакше — «з обмеженими можливос-
тями»)  Віталій Пронько мріяв про те-
атр. Задумом цієї вистави її продюсер 
— генеральний директор Театру імені 
М. Куліша Олександр Книга — допо-
міг втілитися найсміливішим споді-
ванням аматора. На професійній сцені, 
поряд зі справжніми акторами, у цій 
виставі Віталій Пронько виконав роль 
Каліки Біллі, зіграв, певною мірою, 
самого себе.
 Режисер Сергій Павлюк, який ро-
бив і музичне оформлення, звуковою 
темою відразу задає тон відчуття цього 
суворого північного краю й пронизли-
вої сценічної оповіді. Музика емоцій-
но підтримує дію, вона велична, всео-
сяжна, торжествуюча, печальна й вод-
ночас тріумфальна. Сценографія Сергія 
Ридванецького виразно метафорична. 
Центральною стає споруда будинку, де 
Біллі живе з тітками, які взяли його на 
виховання після загибелі батьків. Сим-
волічно, що дім не має стін і дверей, у 
цей простір вільно входитимуть усі дій-
ові особи, на острові, у цій герметичній 
маленькій людській комуні, усі зна-
ють усіх, приховати щось неможливо. 
У синьому загадковому світлі (худож-
ник по світлу С. Яковенко), ніби з ту-
ману, виступають силуети надгробків 
давнього кладовища, яке колом обсту-
пає оселю. Художник створює образ ві-
докремленого всесвіту, такої собі малої 
батьківщини, де теперішнє наявно ме-
жує з минулим і, як мовиться, «стоїть» 
на кістках предків. Твердження про не-
перервний зв’язок часів та історії стає 

основною думкою сценографа — тільки 
у плинові спільної історії людина може 
черпати життєдайні сили і з покоління 
в покоління передавати традиції.
 Хоча сюжет МакДонаха має 
прив’язки до реальних подій саме його 
країни, подібне могло статися будь-де, 
тому що драматург пише не про місце, 
а про людей — заручників своїх доль. 
Персонажі острова справді диваку-
ваті. Будучи, на перший погляд, вель-
ми простими, кожний герой поступо-
во розкриває несподівані сторони ха-
рактеру. Режисер зосереджується на 
ідеї дослідження варіантів людської 
психології. Начебто зрозумілість i по-
яснимість вчинків обертаються кар-
коломною несподіванкою мотивацій.  
Ідеться про складність i неоднознач-
ність людської натури, про те, скіль-
ки в ній, виявляється, прихованих 
психологічних пластів, про які інко-
ли й сама людина не підозрює.

 Мешканців Інішмаана об’єднує 
спільна таємниця — історія народжен-
ня Біллі й загибелі його батьків. Також 
спільні вони й у тому, що не хочуть 
сприймати каліцтво хлопця як щось 
катастрофічне, для них він такий, як 
усі. Вони не бажають принижувати 
його жалістю й поблажливістю. Тому 
Біллі доводиться зносити суворість i 
нарочиту черствість тіток Кейт (С. Жу-
равльова) та Айлін (О. Бойцова), які 
прагнуть за криками та запотилични-
ками сховати свою ніжність. Мирити-
ся з безжальністю насмішок Хелен (Т. 
Проворова), яка не хоче бачити його 
почуттів, зацикленістю на собі й своїх 
бажаннях Бартлі (П.Костенко). А ще 
із закритістю й заглибленням у влас-
ний світ Малюка Боббі (А. Лисенко), 
уважністю Доктора (Р. Вишневець-
кий), шалапутством i вічним крутійс-
твом Джонні (С. Михайловський). Усі 
вони «кружляють» навколо Біллі, жи-
вуть своїми справами, емоційно спе-
речаються, залюбки використовуючи 
міцне слівце, досаджають один одно-
му, доводять свою правду й залиша-
ються глухими до переживань Каліки. 
Його прізвисько так щільно увійшло у 
вжиток — Каліка Біллі… А йому вкрай 
необхідно — просто Біллі! І ще знати, 
що батьки його любили і не хотіли че-
рез хворобу позбутися.
 Протягом вистави простір сцени не 
змінюватиметься, хіба що вікном у світ 
стане відеоекран iз кадрами докумен-
тального кіно, і будівля за допомогою 
простих побутових деталей набуде об-
рисів храму. Це вже коли Біллі повер-
неться з Голлівуду і підтвердиться його 
смертельний діагноз. Усі, хто доторк-
нувся до його долі, змінюються. Своїм 
скаліченим розумінням життя Біллі 
зміг урятувати їх від морального каліц-
тва. Він зумів розбудити їхні душі, від-
крити в них найкращі риси, навчив не 
соромитися чуйності й милосердя. За 
це не шкода й померти! 
 Своїм режисерським задумом С. 
Павлюк виводить власну інтерпрета-
цію сюжету на рівень емоційного уза-
гальнення. У маленькій спільноті лю-
дей, їхніх стосунках, розбіжностях, 
як у краплі води, відображається усе 
людство, охоплене непорозуміннями. 
Високим регістром звучить пронизли-
ва нота долі окремої людини, яка на-
смілилась на крок свободи у безжаль-
ному шаленому світі. У фіналі смер-
тю Біллі символічно замикається 
коло предків, він і сам стає історією. 
До його надгробка на авансцені кожен 
кладе свій маленький букетик квітів. 
Їх єднає вдячність. Вони стали інши-
ми, кращими, вони стали Людьми! ■

ДОБРОЧИННІСТЬ

Щирість Мавки польової
Ада Роговцева з донькою і внучкою позували для 
благодійного календаря

■

 Ада Роговцева разом із донькою. 
 Фото зі сторінки Катерини Степанкової 

у «Фейсбуцi». 

❙
❙
❙

ЧАС «Т»

Народження милосердя
У новій виставі херсонського театру головну роль 
виконав аматор

■

Каліка Біллі — Віталій Пронько, 
Джонні — Сергій Михайловський, 
Айлін — Ольга Бойцова.
Фото надане театром.

❙
❙
❙
❙
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Річка Вись, яка тепер — 
Велика
 Отож на цьому міс-
ці було перехрестя жит-
тєво важливих шляхів, 
а відповідно, їх у серед-
ньовіччі слід було ретель-
но охороняти. Ймовірно, 
тут, на узгір’ї, захищено-
му природними водними 
перешкодами у вигляді 
річки Вись (тепер Вели-
ка) та її правобережних 
припливів — річок Турія 
та Розлива з усіх, окрім 
північної, сторiн, і було 
чорно клобуцьке літопис-
не місто Кульдюр (тюрк-
ськими мовами «ґуль 
дюр» — сміятися, гуля-
ти до нестями), яке, як 
переважна більшість се-
редньовічних сторожо-
вих міст, мусило мати (а 
так воно і є) розгалужене 
підземне місто у вигляді 
печер та галерей, по яких 
могли рухатись не тіль-
ки вершники, а й навіть 
вози. Під час навали хана 
Батия на Україну загину-
ла велика частина чорних 
клобуків, багато їх татари 
переселили на Волгу, а ре-
шта асимілювалася з міс-
цевим населенням. 
 Про долю цього міста 
історичні джерела не зга-
дують аж до 1545 року, 
коли після відбудови Зве-
нигородського замку  ве-
ликий князь Литовський, 
Руський та Жемантійсь-
кий Сигізмунд I віддає під 
охорону прикордонні зем-
лі між Тясмином та Виссю 
боярину Іванові Жубри-
ку, і після цього згадуєть-
ся вже належне йому та 
його спадкоємцям — сину 
Василю та онуці Христині 
—  місто Гуляйпіль. 
 28 січня 1633 року 
Христина (вже в тре-
тьому заміжжі Корже-
ньовська) продала Гуляй-
піль Станіславу Конец-
польському — великому 
коронному гетьману Рес-
публіки Двох Народів. 
У 1659 році, коли, за Га-
дяцькою угодою, вірні 
та заслужені козаки Рес-
публіки Двох Народів ви-
нагороджувались земля-
ми, Гуляйпіль з околиця-
ми був наданий гетьману 
Павлу Тетері. Після Те-
тері Гуляйпіль повернув-
ся у власність Конець-

польських і був у них до 
1715 року — року смер-
ті останнього з роду Ко-
нецпольських, бездітно-
го Яна Олександра. За від-
сутності прямих нащадків 
усі маєтності Конецполь-
ського перейшли до його 
родичів — Олександра і 
Франциска Валевських. 
Уже в 1723 році власни-
ком Гуляйполя став сан-
домирський воєвода Єжи 
Олександр iз роду Любо-
мирських, а по його смер-
ті в 1735 році — його син, 
київський і брацлавський 
воєвода Станіслав Любо-
мирський.

Кордон iз росіянами 
Республіки Двох Народів
 Після завершення 
росій сь ко-турецької вій-
ни 1735—1739 років шля-
хом укладення Белградсь-
кої угоди Російська імпе-
рія отримала право засе-
ляти землі запорозьких 
вольностей (Дике поле), 
тобто на лівому березі 
Висі, у Республіки Двох 
Народів кордон iз росія-
нами з’явився вже і з пів-
дня навпроти Гуляйполя. 
Чи були до того там якісь 
поселення? Напевно що 
були, бо сусідство замож-
ного міста було вигідне і 
вільним козакам, і конт-
рабандистам, і втікачам. 
Але російський уряд по-
чав переселяти сюди лю-
дей iз Миргорода, які ста-
ли називати поселення 
Новий Миргород. 
 У 1752 році Новий 
Миргород уже згадується 
як село, а 1753 року тут 
уже була збудована зем-
ляна фортеця, яка стала 
столицею військово-посе-
ленської території —  Но-
вої Сербії, створеної за 
розпорядженням російсь-
кого уряду. Її керівником 
і командиром військово-
го корпусу було призна-
чено сербського полков-
ника Івана Хорвата, який 
6 грудня 1752 року почав 
будівництво мурованого 
собору Святого Миколая, 
що розташовувався на те-
риторії шанцю. 1773 року 
Новий Миргород отримав 
статус міста і був виведе-
ний із шанців.
 Тим часом у Гуляй-
полі 1770 року наступ-

ником батька став Франц 
Ксаверій Любомирський, 
який 2 січня 1787 року об-
міняв смілянські маєтки 
і продав Гуляйпіль князю 
Потьомкіну, який змінив 
назву міста на Златопіль. 
Уже на початку 1788 року 
Потьомкін iз мешканців 
щойно придбаних маєтків 
сформував дві військові 
бригади —  шполянську 
та златопільську, які під 
назвою «іноземних доб-
ровольців» разом iз коза-
ками, вірними Росії, під 
проводом Сидора Біло-
го взяли участь у російсь-
ко-турецькій війні 1787—
1791 рр. Хоч назву міста 
Потьомкін поміняв, при-
кордонна застава ще носи-
ла назву Гуляйпіль.
 У  1789—1790 роках 
у Варшаві перебував на-
місник Національної ка-
валерії пан Гошевський 
зі скаргою у Військову 
комісію Обох Народів на 
своє військове керівниц-
тво, яке не тільки не оці-
нило його звитяжний вчи-
нок, коли під його коман-
дуванням 19 вершників 
хороброю зустріччю за-
побігли перетину кордону 
підрозділом російських 
військ, а й затримало йому 
чергове звання хорунжо-
го, надавши його іншому. 
Цей факт та багато інших 
подробиць iз прикордон-
ного життя цього краю 
дуже добре змальова-
но в п’ятитомнику Міха-
ла Грабовського Stannica 
Hulajpolska (в перекладі 
українською як «Гуляй-
пільська застава» вийшла 
у видавництві «Сполом» у 
2013-2014 рр.), відповід-
но до якого частим гостем 
міста був кошовий отаман 
Білий Сидір Гнатович, ос-
кільки тут, відповідно до 
сюжету роману, тривалий 
час мешкали його дружи-
на та її небога.

Прикордонне місто 
зробили штетлом
 1793 року внаслідок 
Другого поділу Республі-
ки Двох Народів Право-
бережна Україна відійш-
ла до Російської імперії. 
Отож міждержавний кор-
дон між уже Златополем 
та Новим Миргородом 
зник, а ці два міста, роз-
ташовані дуже близько 
одне до одного і які розді-
ляла тільки річка Вись та 

село Виноградівка (звід-
кіля у 1762 році за спри-
яння Івана Хорвата на 
замовлення Кирила Ро-
зумовського гетьманові 
було доставлено 30 тисяч 
виноградних чубуків), 
опинилися в різному ад-
міністративному підпо-
рядкуванні: Златопіль 
залишився в Київській 
губернії, а у Ново-Мирго-
роді 10 травня 1795 року 
відбулося відкриття Воз-
несенського намісництва; 
відкривав губернатор Ка-
теринославського наміс-
ництва Йосип Іванович 
Хорват, був присутнім — 
катеринославський мит-
рополит Гавриїл; 10 бе-
резня 1798 року у місті 
вперше запрацювала но-
воросійська семінарія піс-
ля її переїзду з Полтави.
 У Златополі Григорій 
Потьомкін дозволив сели-
тися євреям, і вони дуже 
швидко зробили до того 
невеличке прикордонне 
місто штетлом із поміт-
ним переважанням єврей-
ського населення. У трав-
ні 1800 року в місті осе-
лився цадик Нахман. Тут 
від туберкульозу померла 
його дружина й була похо-
вана на місцевому єврей-
ському цвинтарі. У місті 
відправляв службу Елія 
Пойсик — один з найваж-
ливіших цадиків Украї-
ни. Тут же 15 січня 1881 
року народився його син 
Гілель, який згодом теж 
став цадиком, вчителем 
Тори та експертом із сі-
мейного права.
 Після смерті Потьо-
мкіна через відсутність 
або незнання про існуван-
ня заповіту його маєтки 
розподіляв суд. Спочатку 
Златопіль, за судовим рі-
шенням, відійшов у влас-
ність Василя Енгельгар-
дта і лише після мирової 
угоди наприкінці 1795 
року в результаті обміну 
маєтками став власніс-
тю генерал-майора, флі-
гель-ад’ютанта, фавори-
та Катерини II Миколи 
Петровича Висоцького, 
який 1801 року влашто-
вує тут свою резиденцію 
і головне управління ба-
гатьма поселеннями. Че-
рез це Златопіль відіграв 
значну роль у провалі пов-
стання декабристів Олек-
сандром Бошняком, па-
синком брата господаря 

Олександра Петровича, 
який у 1820 році отримав 
у спадщину Катеринів-
ку (Шмидове). Саме Бош-
няк, вдаючи з себе прибіч-
ника повстання, інформу-
вав про хід його підготов-
ки та про його учасників.
 У 1807 році було за-
кладено наріжний камінь 
мурованого златопільсь-
кого парафіяльного кос-
телу, освячення якого на 
честь Непорочного зачат-
тя Діви Марії відбулось 
1817 року.
 У 1809 році на міс-
ці колишньої дерев’яної 
Успенської церкви, за-
снованої князями Любо-
мирськими, була збудо-
вана православна цегля-
на Миколаївська церква, 
біля якої у 1827 році був 
похований і Микола Висо-
цький.
 Із жовтня 1833 року 
Златопіль надається як 
оренда російському ко-
мандиру епохи наполе-
онівських воєн, генерал-
лейтенанту Удому. Піс-
ля виходу його у відстав-
ку та принаймні до 1846 
року Златополем володі-
ла його сім’я. Сам Євста-
фій Євстафійович у 1836 
році тут помер і був похо-
ваний у Златополі. Вже 
щонайменше з почат-
ку 1848 року власником 

Златополя стає Адріан 
Лопухін, дружиною яко-
го була Ілія Удом, донька 
Євстафія. Завдячуючи 
Лопухіним, які пожерт-
вували землю та свій па-
лац із трапезною, тут за-
сновується Златопільсь-
ке повітове дворянське 
училище (згодом — Зла-
топільська чоловіча про-
гімназія, ще більш піз-
ніша назва — Златопіль-
ська чоловіча гімназія). 
У 1848 році у Златополі 
розташовувався один iз 
найкращих кінних за-
водів коней арабської по-
роди, а торгівля тут була 
розвинена краще, ніж у 
будь-якому іншому місці 
губернії.
 1803 року Ново-Мир-
город увійшов до складу 
Херсонської губернії як 
повітове місто. Внаслідок 
його важливого торгово-
го значення тут мешкали 
польський, венеціансь-
кий та австрійській консу-
ли. 17 січня 1804 року от-
римано указ про перейме-
нування новоросійського 
єпископа Афанасія кате-
ринославським, херсонсь-
ким та таврійським. Кате-
ринославська консисторія 
та семінарія, отже і преос-
вященний Афанасій, пе-
ребралися з Ново-Мирго-
рода до Катеринослава. ■

НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

Місто на межі
Як Гуляйпіль перетворився на Златопіль і що з ним сталося далі

■

Златопіль на старій поштівці.
Архівні фото.

❙
❙

Міська лікарня (Новомиргород).❙

Олекса ЧОРНОІВАН

Про яку межу йдеться? З політико-адміністративної 
сучасної точки зору — про поки що райцентр і поки 
що тепер невеличке місто, якому готується незавидна 
доля провінційного селища міського типу. З географіч-
ної точки зору — про межу лісостепу та степу, який 
зустрічно перерізається річками з півночі на південь, 
Інгулом та в зворотному напрямку Великою Виссю, 
левади яких спрадавна дозволяли добре годувати як 
коней, так і волів, а це, у свою чергу, використовува-
лось для прадавнього спочатку шляху суходолом iз 
«варяг у греки», потім — із Торчеська до Протолчева 
(Кічкас, Кучук-Ас — історична місцевість у Запоріжжі), 
після цього — Чорного шляху, і зрештою — Чумаць-
кого шляху. З історичної точки зору — про південну 
межу Київської Русі, Великого Князівства Литовського, 
Руського та Жемантійського і Республіки Двох Народів 
(з легкої руки російських істориків більш відомої як Річ 
Посполита), що підтверджується накладанням одна на 
одну карт від IX аж по кінець XVIII століть.

НОВІТНІ ЧАСИ

Після Жовтневого перевороту
 Звичайно, не можна заперечувати, що після Жовтневого перево-
роту 1917 року нічого не будувалося, але зруйновано набагато біль-
ше: це і підірвані в 30-х роках собор Святого Миколая (ймовірно че-
рез перехід прихожан до УАПЦ, а єпископ Новомиргородський і 
Зінов’євський Феофан Хомжа — репресований) та костел Непороч-
ного зачаття Діви Марії, доведені до руйнації споруди зооветеринар-
ного технікуму (колишнього кінного заводу), міської лікарні (зведе-
ної 1913 року за кошти Ганни Дмитрян, дочки грецького негоціанта 
Мартакі) та Златопільської чоловічої гімназії (зведеної 1891 року та 
нещодавно переданої в оренду УАПЦ).
 У 1959 році до Новомиргорода приєднано Златопіль, а також 
села Виноградівку та Катеринівку. Таким чином історія цих окремих 
поселень стала спільною. Спільними стали й особи з минулого, яки-
ми пишаються, але, можливо, недостатньо вшановують тепер уже 
новомиргородці. До таких осіб, окрім тут уже згаданих, належать де-
кабристи Євген Оболенський, Йосип та Олександр Поджіо, худож-
ниця Ганна Білінська-Богданович, кубанський священик, кобзар та 
просвітник Кирило Росинський, народний артист Володимир Дави-
дов, мікробіолог Іван Дудченко,біолог та геоботанік Данило Афа-
насьєв, агробіолог Михайло Ритов, письменник Дмитро Бузько, фі-
лолог Арон Тростянецький, письменник-емігрант Микола Понеділок, 
драматург Сергій Білобабченко, філолог, філософ та автошляховик 
Степан Кожум’яка, астроном та геліофізик Базелян Лазар Львович, 
письменник Юрій Коваль, відомі цукрові промисловці та меценати 
Ізраїль, Лазар та Лев Бродські та інші.

■
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«У мене контракт iз «Динамо», і я працюю тут. Плітки про мою відставку? 
Якщо я їх буду слухати, то вони заважатимуть мені працювати».

Сергій Ребров
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Загалом, першу половину по-
точного сезону київське «Дина-
мо» провело так, що заключний 
поєдинок групового раунду Ліги 
чемпіонів-2016/2017— проти 
стамбульського «Бешикташа» 
— їм довелося грати на майже 
порожньому «Олімпійському». 
Ситуація виглядає ще  абсурдні-
ше, коли сказати, що місцевих 
шанувальників футболу на три-
бунах столичної арени зібрало-
ся, напевно, менше, ніж турець-
ких уболівальників, котрі в кіль-
кості, близькій до 7 тисяч осіб, 
прибули до України допомогти 
своїй команді досягти історично-
го результату й уперше пробити-
ся до «плей-оф» Ліги чемпіонів.
 Утім розгорнутися історії за 
подібним сценарієм господарі не 
дозволили. Дарма, що підопічні 
Сергія Реброва взагалі не мали 
турнірної мотивації. Свій за-
ключний у сезоні єврокубковий 
поєдинок «біло-сині» провели на 
максимальних обертах, як часто 
буває в таких ситуаціях, гучно 
гримнувши дверима на прощан-
ня. Забивши у ворота «Бешикта-
ша» шість «сухих» голів, дина-
мівці встановили новий клубний 
рекорд результативності в ос-
новній сітці ЛЧ. Ну а турецьким 
«орлам» після київського фіас-
ко доведеться зачекати з дебю-
том у «плей-оф» Ліги чемпіонів, 
сконцентрувавши свої зусилля 
на 1/16 фіналу другого за силою 
клубного турніру Старого світу.
 Користуючись новація-
ми ХХІ століття, ветеран дина-
мівського клубу Олександр Шов-
ковський, який, до слова, взим-
ку завершує свою 22-річну іг-
рову кар’єру в «Динамо», через 
«Фейсбук» намагався достукати-
ся до молодіжної аудиторії «біло-
синіх» і запросити її на «Олім-
пійський». Утім суттєвим чином 

вплинути на розподіл уболіваль-
ницьких сил усередині «Олім-
пійського», до слова, травмова-
ний 41-річний воротар «біло-
синіх» не зміг. Прикметно, що 
своєю активністю гарячі ту-
рецькі фани запам’яталися не 
тільки на «Олімпійському», а 
й поза ним, де взяли участь у 
кількох масових бійках зі свої-
ми київськими візаві. Хай там 
як, але на футбольному полі 
безроздільно домінували ди-

намівці, котрі своєю грою при-
ємно здивували власних шану-
вальників. «Де ж ви були рані-
ше?» — напевно, такими сло-
вами більшість динамівських 
уболівальників завершили пе-
регляд цього надрезультатив-
ного матчу. Що говорити, якщо 
свою першу перемогу в групово-
му раунді підопічні Реброва здо-
були лише в заключному турі й, 
окрім приємних емоцій та до-
даткових призових, вона біль-

ше нічого «біло-синім» не при-
несла. «Перемога з гірчинкою», 
— так охарактеризував історич-
ний розгром «Бешикташа» ди-
намівський керманич, додавши, 
що суперник не заслуговував на 
подібний віраж долі. Загалом, 
мало хто очікував побачити 
феєричний футбол у виконан-
ні «Динамо». Звісно, рознести 
в друзки турецьку команду ди-
намівцям допомогли два вилу-
чення в складі опонента. Проте 
й без внутрішніх стимулів, воче-
видь, справа не обійшлася.
 Якими чудодійними слова-
ми та засобами мотивував своїх 
підопічних Сергій Ребров, мож-
ливо, ніхто й не дізнається. Утім 
є речі, які перед заключним мат-
чем «Динамо» в ЛЧ-2016/2017, 
як кажуть, були на поверхні й, 
цілком імовірно, могли серйоз-
но вплинути на психологію ди-
намівських футболістів, котрі, 
за словами їхнього ж наставни-
ка, втратили мотивацію бути 
першими. Із наближенням зи-
мового трансферного вікна в 
столиці все частіше говорять про 
фінансові проблеми динамівсь-
кого клубу, тож, не виключе-
но, що під час зимових канікул 
керівництво «біло-синіх» вла-
штує масштабний розпродаж. 
Відтак, одні — «на експорт», 
інші — для внутрішньоклуб-
ної конкуренції, але всі повин-
ні були продемонструвати своє 
справжнє обличчя. Думається, 

захвилювався перед поєдин-
ком проти «Бешикташа» й сам 
Ребров, коли в ЗМІ промайну-
ла інформація, що взимку «Ди-
намо» очолить екс-наставник 
«Карат» білорус Олег Кононов. 
Зрештою, у кожного члена ди-
намівського оркестру був свій 
мотив продемонструвати хоро-
шу гру. І вони це зробили. Шко-
да, що запізно. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Перемога з гірчинкою
Прощаючись із єврокубками, «Динамо» відсвяткувало свій 
найбільший тріумф у груповому раунді Суперліги

■

Не маючи турнірної мотивації на заключний тур ЛЧ, динамівці вщент 
розгромили турецький «Бешикташ».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий ра-
унд. 6-й тур. Група В. «Динамо» 
(Україна) — «Бешикташ» (Туреч-
чина) — 6:0 (Бесєдін, 9; Ярмоленко, 
30 (пен.); Буяльський, 32; Гонсалес, 
45; Сидорчук, 60; Мораес, 77; вилу-
чення: Бек, 29, Абубакар, 56 (обидва 
— «Б»); «Д»: Рудько, Бурда, Хачеріді, 
Віда, Антунеш, Буяльський, Рибал-
ка, Сидорчук (Корзун, 66), Ярмолен-
ко, Бесєдін (Мораес, 77), Гонсалес 
(Циганков, 69)), «Бенфіка» (Порту-
галія) — «Наполі» (Італія) — 1:2.
 Підсумкове становище: «На-
полі» — 11, «Бенфіка» — 8, «Бе-
шикташ» — 7, «Динамо» — 5.
 Група А. «Базель» (Швейцарія) 
— «Арсенал» (Англія) — 1:4, «ПСЖ» 
(Франція) — «Лудогорець» (Бол-
гарія) — 2:2.
  Підсумкове становище: «Арсе-
нал» — 14, «ПСЖ» — 12, «Лудого-
рець» — 3, «Базель» — 2.
 Група С. «Манчестер Сіті» (Анг-
лія) — «Селтік» (Шотландія) — 1:1, 
«Барселона» (Іспанія) — «Борус-
сія» (М, Німеччина) — 4:0.
  Підсумкове становище: «Барсе-
лона» — 15, «Манчестер Сіті» — 9, 
«Боруссія» (М) — 5, «Селтік» — 3.
 Група D. «Баварія» (Німеччи-
на) — «Атлетико» (Іспанія) — 1:0, 
«ПСВ» (Голландія) — «Ростов» 
(Росія) — 0:0.
 Підсумкове становище: «Атле-
тико» — 15, «Баварія» — 12, «Рос-
тов» — 5, «ПСВ» — 2.

■

 Якщо перша команда кварте-
ту «В» визначилася в очному дво-
бої претендентів, то боротьба за 
звання найсильнішого колекти-
ву групи «А» велася в заочному 
протистоянні «ПСЖ» та «Арсе-
налу», котрим протистояли «Лу-
догорець» та «Базель» відповід-
но. За день до гри, на традиційній 
прес-конференції, французький 
наставник лондонських «ка-
нонірів» Арсен Венгер заявив, 
що «шанси у його підопічних на 
виграш групи є», хоча й не такі 
великі, як у «ПСЖ». Утім, не 
надто озираючись на чемпіона 
Франції, «Арсенал» у Базелі ро-
бив свою справу, прагнучи здобу-
ти максимум очок. Завдяки «хет-
трику» іспанця Лукаса Переса 
вийшло це у підопічних Венгера 
доволі легко. Натомість у пари-
жан на рідному «Парк де Пренс» 
виникли несподівані труднощі в 
протистоянні зі скромним «Лу-
догорцем», вирішити котрі підо-

пічні Унаї Емері так і не змогли. 
Як результат чемпіон Болгарії 
розжився третім очком, яке, в 
підсумку, дозволило йому про-
битися до Ліги Європи, й водно-
час спричинив ротацію нагорі 
групи «А», де чільну позицію за-
мість чемпіона Франції посів ан-
глійський віце-чемпіон.
 Водночас у фаворитів двох ін-
ших квартетів ЛЧ, котрі свої за-
ключні матчі проводили у вівто-
рок, подібних проблем узагалі не 
було. І «Барселона» з «Манчес-
тер Сіті», й «Атлетико» та «Ба-
варія» свої місця у лютневій фазі 
Суперліги забронювали заздале-
гідь. Так, для німецького чемпіо-
на ситуація в «пульці» була на-
стільки комфортною, що підо-
пічні Карло Анчелотті дозволи-
ли собі програти в п’ятому турі 
«Ростову», подарувавши таким 
чином росіянам можливість за-
махнутися на Лігу Європи. Аби 
російський дебютант Ліги чем-

піонів прорубав собі «вікно в Єв-
ропу», команді знаного настав-
ника Курбана Бердиєва в за-
ключному турі важливо було не 
програти в гостях голландсько-
му ПСВ. Із непростим завданням 
«Ростов» упорався, залишивши 
таким чином без міжнародної 
практики клуб нашого Олексан-
дра Зінченка. Відзначимо, що в 
останніх двох матчах групового 
етапу український півзахисник 
голландського клубу стабільно 
виходив у «старті», утім на кін-
цевому результаті його нової ко-
манди це особливо не позначи-
лося. «На жаль, ми завершує-
мо єврокубковий сезон», — ре-
зюмував наставник ПСВ Філіпп 
Коку.
 Після болісного фіаско в Рос-
тові «Баварія» мусила виправдо-
вуватися за той конфуз у матчі з 
«Атлетико». Для німців «мат-
рацники» — конкурент більш 
ніж принциповий. У минулому 
розіграші ЛЧ команда Дієго Сі-

меоне не пустила мюнхенців до 
фіналу турніру. Засмутили мад-
ридці німецького чемпіона й у 
новому турнірі. Після іще од-
нієї невдачі та не надто перекон-
ливої гри на внутрішній арені 
(у бундеслізі «Баварія» йде дру-
гою, позаду сенсаційного «Лей-
пцига») для нового наставника 
«баварців» Карло Анчелотті мог-
ли настати непрості часи. Утім 
італійця підстрахував поляк Ро-
берт Левандовський, який забив 
у ворота «Атлетико» перемож-
ний м’яч.
 Щодо групи «D», то у влас-
ників «сіяного» статусу — «Бар-
селони» та «Манчестер Сіті» 

— проблем з кваліфікацією до 
«плей-оф» також не було. У за-
ключному турі групового раун-
ду нинішня та колишня команда 
Хосепа Гвардіоли більшою мірою 
вирішували локальні завдання. 
Приміром, каталонці, забивши 
у ворота «Боруссії» з Менхенг-
ладбаха чотири голи, повтори-
ли власний рекорд результатив-
ності в еліт-раунді ЛЧ, який у се-
зоні 2011/2012 було встановлено 
на позначці 20 м’ячів. Цікаво, 
що половину з них у нинішньо-
му турнірі забив Ліонель Мессі. 
Натомість «городяни» у матчі з 
«Селтіком» тестували найближ-
чий резерв. ■ 

А ІНШІ ЯК?

Без масштабної інтриги
«Барселона» повторила 
власний рекорд 
результативності 
в груповому раунді 
Ліги чемпіонів

■

Чотири рази «Барселона» змусила капітулювати голкіпера «Боруссії» 
з Менхенгладбаха Яна Соммера.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

За нинішнього формату групового етапу Суперліги, коли в кожній 
групі зазвичай є два чітко виокремленні фаворити, чекати від остан-
нього туру маcштабної інтриги було марною справою. Загалом перед 
парою заключних ігрових днів еліт-раунду ЛЧ ті чи інші питання щодо 
майбутніх учасників «плей-оф» залишалися невирішеними лише в 
трьох із восьми квартетів. При цьому «динамівська» група «В» була 
єдиною, де нікому з її учасників не вдалося достроково кваліфікува-
тися до 1/8 фіналу. Оскільки в Києві не обтяжені турнірними завдан-
нями динамівці не дозволили «Бешикташу» здобути для потраплян-
ня в «плей-оф» ЛЧ перемогу, уже наступного року «матчі на виліт» 
гратимуть «Наполі» та «Бенфіка», котрим, з огляду на київські об-
ставини,  в очному протистоянні випало визначати переможця квар-
тету. Гостьовий характер поєдинку не завадив неаполітанцям удруге 
в розіграші переграти лісабонських «орлів» і отримати на час жереб-
кування «стикових матчів» статус сіяного колективу.
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ПОГОДА■

Богдан Струтинський: Спілка має стати сучасним офісом комунікацій 
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Учора цілу годину чоловік слу-
хав мене з розкритим ротом. Приди-
вилася — спить, негідник!

* * *
 Адвокат приходить у СІЗО до 
дуже крутого клієнта. Клієнт гово-
рить:
 — Ось тобі мiльйон «зелені», 
зроби так, щоб суддя дав мені не 
більше року в’язниці!
 — Та я думаю, що...
 — Начхати, що ти думаєш, бери 
гроші та йди!
 Суддя оголошує вирок — один 
рік в’язниці! Клієнт у захваті запи-
тує:
 — Скажи чесно, важко було 

вмовити суддю дати мені один рік 
в’язниці?
 — Дуже важко! Він хотів тебе 
виправдати!

* * *
 Учень говорить перукарю:
 — До нас у перукарню щодня 
після обіду заходить хлопець, пере-
раховує людей у черзі й iде.
 — Коли знову прийде, ти непо-
мiтно прослідкуй за ним.
 Учень простежив і розповідає:
 — Він купив букет квітів і пішов 
додому.
 — Напевно, псих, — каже перу-
кар.
 — Так він до вас додому пішов.

По горизонталі:
 2. Містечко на Волині, під 
яким у 1651 році відбулася відо-

ма битва козацького війська Бог-
дана Хмельницького із поляками, 

яка закінчилася поразкою. 7. Право 
людини чи держави блокувати при-
йняття рішення чи вступ у дію того 
чи іншого закону. 8. Жанр жур-
налістики, який передбачає роз-
повідь із місця події. 10. Жук, яко-
го оспівали у віршах Тарас Шев-
ченко та Богдан-Ігор Антонич. 11. 
Капітан першого у світі підводно-
го човна, вигаданий французьким 
письменником-фантастом Жюлем 
Верном. 12. Нападник збірної Ан-
глії з футболу, відомий зростом 
більше двох метрів. 14. Обмолоче-
ний нерозв’язаним сніп, який вико-
ристовують потім для покривання 
соломою даху. 16. Намісник про-
вінції у Давній Персії, який відзна-
чався практично необмеженою вла-
дою. 17. Невеличкий пухкий мли-
нець із рідкого тіста, розведеного 
на воді чи кисляку. 19. Історична 
область, що займала територію між 
Балканськими горами та Егейським 
морем. 21. Морський хижак. 22. 
Денний прийом їжі. 24. Слабоал-
когольний напій із переброджених 
яблук та інших фруктів. 25. Вико-
навчий орган місцевого самовряду-
вання. 26. Міфічний корабель, на 
якому герої вирушили на пошук зо-
лотого руна. 27. Однокласник.

По вертикалі:
 1. Знаменита мелодія Миколи 
Леонтовича, відома в усьому світі. 
2. Коронна українська страва. 3. 
Офіційне повідомлення у вищі інс-
танції. 4. Найяскравіша зірка нічно-
го неба. 5. Природний горючий газ. 
6. Наука, що вивчає правильну ви-
мову слів. 9. Антагоніст принца у ві-
домому романі Марка Твена. 12. По-
передник трамваю на кінній тязі. 13. 
Тонкі енергетичні центри на тілі лю-
дини, які активізують діяльність тих 
чи інших органів. 14. Великий, незу-
гарний, громіздкий предмет. 15. 
Райцентр на Миколаївщині, звідки 
родом брати Капранови. 18. Давня 
назва столиці Казахстану. 19. Пля-
шечка для парфумів. 20. Характе-
ристика дітей, наділених надзви-
чайними здібностями. 23. Історич-
ний роман Павла Загребельного. 24. 
Кулінарна передача, яку колись вів 
на телебаченні Андрій Макаревич.
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9 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Мiсця-
ми ожеледь. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Темпе-
ратура вночi 0...+2, удень +3...+5.

Курорти Карпат: снiг iз дощем. Славське: вночi 
0...+2, удень +3...+5.
Яремче: вночi 0...+2, удень +2...+4. Мiжгiр’я: вночi -
1...-3, удень 0...+2. Рахiв: уночi -1...-3, удень 0...+2. 

7 грудня висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 20 см, Плай — 10 см, Мiжгiр’я — 18 см, Рахiв 
— 23 см, Івано-Франкiвськ — 5 см, Яремче — 3 
см, Пожежевська — 6 см.

Ната НЕТУДИХАТА

 Не секрет, що громадський 
туалет — це те місце, відвіду-
вання якого відкладається до 
останнього. А от вбиральня, 
яка не так давно відкрилася у 
китайському місті Чунцин, має 

всі шанси стати одним із ту-
ристичних і культурних об’єктів 
міста. Бо схожа вона більше на 
якийсь пентхауз, ніж на громад-
ське місце.
 Судіть самі: заклад площею 
150 квадратних метрів вражає 
не лише вишуканим дизайном, 

мармуровою підлогою та лако-
ваними дерев’яними дверима, 
а й кліматичною системою, яка 
цілодобово і в будь-яку пору 
року підтримує тут температу-
ру 26 градусів.  Але найбільш 
вражають величезні скляні па-
нелі, які дозволяють відвіду-

вачам закладу під час процесу 
милуватися парком, що розки-
нувся за вікном. Причому ціл-
ком безпечно — скло прозоре 
лише з одного боку, а з іншо-
го воно нагадує звичайне дзер-
кало. Така система зроблена не 
лише для естетичної насолоди 
відвідувачів, а й дозволяє еко-
номити на освітленні.
 Сайт China.org.cn, який 
розмістив відповідні фото, не 
повідомив, чи вхід до такого 
закладу культури платний, чи 
ні. Втім уже за те, щоб подиви-
тися на це досягнення цивілі-
зації, можна заплатити. Шкода 
тільки, що нам до Китаю їхати 
таки далеченько. ■

Аліса КВАЧ

 Як можна допомогти невилі-
ковно хворій людині? Єдиний 
спосіб — перетворити ту частину 
життя, що лишилася, на здійснен-
ня мрії. Щоб, помираючи, люди-
на була впевнена, що прийшла у 
цей світ недарма і хоч якийсь слід 
у ньому залишила. 
 Саме цим займається амери-
канська благодійна організація 
Make a Film Foundation, яка ось 
уже скоро десять років допомагає 
невиліковно хворим підліткам 
втілювати мрію зняти власний 
фільм. В одному з чергових проек-
тів фонду знялася ціла плеяда гол-
лівудських зірок — Джонні Депп, 
Девід Лінч, Джей К. Сімонс, Лора 
Дьорн, Пенелопа Енн Міллер, Чад 
Коулмен, Адель Рене, та Ричард 
Чемберлен. 
 Усі вони стали героями корот-
кометражного фільму на тему зом-
бі-апокаліпсису, задуманого хво-
рим на рак 16-річним Ентоні Кон-
ті. Сам підліток (звичайно, за під-
тримки команди професіоналів) 
у проекті виступив і автором сце-
нарію, і режисером, і виконавцем 

головної ролі. За сценарієм, 
його герой, який втра-
тив свою родину під час 
зомбі-апокаліпсису, 
намагається врятува-
ти дівчину, в яку за-
коханий. І йому до-
водиться вступати 
у двобій зі справж-
німи зомбі, яких 
грають знаме-
ниті актори.
 Невідомо, 
кому участь у 
цьому благо-
дійному про-
екті при-
несла біль-
шу насоло-
ду — юному 
фільммейке-
ру чи самим зіркам. «Ен-
тоні — справжній чарів-
ник — на знімальному 
майданчику творилося 
щось неймовірне. Він — як 
магніт, який притягує найкраще в 
людях і змушує їх казати «так» на 
кожному етапі», — ділилися вра-
женнями від зйомок представник 
фонду Make a Film Foundation.

 До речі, після розлучення з 
Ембер Херд Джонні Депп змінив 
імідж і став більше схожий на 
панка. А від панка до зомбі — два 
кроки. ■

ОТАКОЇ!

У туалет — як до музею
У китайському місті Чунцин відкрилася 5-зіркова 
громадська вбиральня

■

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Як стати зомбі?
Джонні Депп та інші зірки знялися 
у фільмі хворого на рак підлітка

■

Джонні Депп.❙
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