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Учорашні курси 
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«Москалів ми били, 
будем бити знов»
Що Україна має зробити для 

належного вшанування перемоги 

війська під проводом гетьмана 

Івана Виговського 

у Конотопській битві
стор. 6—7 »

Міхеїл Саакашвілі, як і обіцяв, 

повернувся 10 вересня до України. 

Повернення супроводжували «бої 

місцевого значення» та порушені 

кримінальні справи
стор. 4 »

Фермери 

створюють 

озброєний 

батальйон із 

понад сотні 

бійців
стор. 8 »

Із дострокової перемоги над 

знаним німцем розпочав 

своє знайомство зі Світовою 

боксерською суперсерією 

Олександр Усик
стор. 15 »

«Кремезні» орієнтири«Кіно» на всю Європу Зброя для аграріїв

Пам’ятник-символ нашої звитяги у Шаповалівці під Конотопом, де козаки спільно з татарами вщент розбили 100-тисячне царське військо.  ❙
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«Ми всі, включаючи Ахтема Чийгоза, розуміємо, що цей суд 
неправомірний, несправедливий. Він спрямований на те, щоб розчавити 
всіх кримських татар, нівелювати їхню волю. Це не спроба налякати 
Ахтема Чийгоза. Ця дія проти всього кримськотатарського народу».

Рефат Чубаров
голова Меджлісу кримськотатарського 

народу, народний депутат України 

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Обстановка на фрон-
ті у минулі вихідні по-
гіршилася. Так, у неділю 
кількість обстрілів пози-
цій українських вояків 
iз боку російсько-окупа-
ційних угруповань про-
довжила збільшуватися, 
наголосили в прес-центрі 
штабу АТО. Якщо раніше 
ворог у більшості прово-
кацій застосовував легке 
стрілецьке озброєння, то 
останнім часом усе часті-
ше фіксують роботу мі-
нометів різних калібрів. 
Також збільшується ак-
тивність противника на 
луганському напрямку, 
який до цього був віднос-
но спокійним. 
 Російські найманці 10 
вересня після 18-ї години 
кілька разів били з грана-
тометів і стрілецької зброї 
по наших позиціях біля 
Авдіївки, Майорська, 
Верхньоторецького. З оз-
броєння БМП — по околи-
цях Зайцевого, Пісків. А 
близько 21-ї години поб-
лизу Новолуганського в 
ході обстрілу, що тривав 
майже годину, бойови-
ки, окрім гранатометів і 
стрілецької зброї, засто-
совували міномет каліб-
ру 82 міліметри.

 На приморському на-
прямку в районі Широ-
киного наприкінці доби 
окупанти двічі обстрілю-
вали позиції української 
армії з мінометів різних 
калібрів. А під вогнем во-
рожих гранатометів опи-
нялися наші укріплення 
поблизу Талаківки, Лебе-
динського, Павлополя та 
Мар’їнки. 
 На луганському на-
прямку ввечері й уночі з 
гранатометів ворог двічі 
бив по околицях Крим-
ського, а з 82-мілімет-
рового міномета — по 
Новотошківському. За-
галом за минулу добу 
російсько-окупаційні уг-
руповання 51 раз пору-
шили перемир’я. У ви-
падках прямої загро-
зи життю наших війсь-
кових сили АТО кілька 
разів відкривали вогонь 
у відповідь. Обійшлося 
без втрат серед українсь-
ких захисників.
 Трагікомічними є чис-

ленні повідомлення в соц-
мережі, в яких окупан-
ти скаржаться на клятих 
«невідомих комах», які 
заїдають їх в окопах на 
передовій. Комахи заве-
лись у бліндажах бойови-
ків на передовій масово й 

кусають переважно вночі. 
Після укусів уся шкіра в 
дрібних червоних пля-
мах, скаржаться окупан-
ти й припускають, що то 
земляні блохи, але як бо-
ротися з комахами — не 
знають. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Погрожують письменниці Ларисі Денисенко
 Керівництво Форуму видавців у Львові звернулося в СБУ з про-
ханням забезпечити охорону письменників у зв’язку з тим, що де-
які з них отримують погрози, повідомила президент Форуму Олек-
сандра Коваль в інтерв’ю одному з видань. 
 Зокрема, погрожують Ларисі Денисенко та Олені Герасим’юк. 
«Декому не подобається, що саме ці автори мають свою позицію, 
свій погляд. Наприклад, у Денисенко є книга «Майя і її мами». І ка-
жуть, що автор нібито нав’язує дітям форму «нетрадиційної» сім’ї. 
А стосовно Герасим’юк я, як і ви, теж нічого не розумію, чого вони 
хочуть. Чим і перед ким вона завинила?» — сказала в інтерв’ю 
«Дзеркалу тижня» Олександра Коваль.
 Вона додала, що особисто їй або в офіс форуму погрози не над-
ходили.
 «Але багато інформації було саме в соціальних мережах... Піс-
ля цього ми і написали заяву в СБУ, щоб забезпечити охорону ук-
раїнських письменників, які ні за що, не дай Бог, якось можуть пос-
траждати», — констатувала пані Коваль.
 Форум видавців пройде у Львові з 13 по 17 вересня. 

Етапи Олега Сенцова
 Засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Оле-
га Сенцова етапували з іркутського СІЗО. Про це повідомля-
ють «Крим.Реалії» з посиланням на одного із захисників україн-
ця Дмитра Дінзе, який зазначив: «Стало відомо, що Олега вивез-
ли. Куди і навіщо? Мені ніякої інформації не надали». Припускати, 
куди етапували Сенцова і де він буде відбувати свій термін, за сло-
вами Дмитра Дінзе, ще зарано: «Мені відомі випадки, коли людей 
етапували три місяці».
 Пізніше інформацію підтвердили у Громадській спостережній 
комісії Іркутська.
 Як відомо, раніше російська правозахисниця і журналістка Зоя 
Свєтова повідомила, що Олега Сенцова, який перебував у колонії 
Якутська, могли перевести у колонію суворого режиму у місті Ір-
кутськ.

Граната в пакеті 
 У Департаменті комунікації Нацполіції України повідоми-
ли, що в ході спецоперації з вилучення незаконної зброї зага-
лом по всій країні з 6 по 8 вересня «уловом» поліцейських стали 
106 одиниць вогнепальної зброї, 233 гранати та 58 вибухових при-
строїв. Як зазначили у відомстві, головною метою цих вимушених 
посилених спецзаходів є попередження нещасних випадків та зло-
чинів із використанням зброї та боєприпасів.
 Правоохоронці, зокрема на території Київської області, за міс-
цем проживання 28-річного чоловіка вилучили пневматичний пістолет, 
револьвер, битки та 23 різноманітнi ножі. Крім того, вилучено 350 на-
боїв різного калібру та три магазини до автомата Калашнікова.
 А на Закарпатті правоохоронці на вулиці зупинили  чолові-
ка, який, як виявилося, в поліетиленовому пакеті перено-
сив гранату та 20 набоїв. Згодом поліцейські розшукали йо-
го схованку, звідки вилучили протитанковий гранатомет, шість 
гранат та 100 набоїв. ■

■

Ірина КИРПА 

 У день винесення несправедли-
вого вироку для одного з лідерів 
кримськотатарського народу  Ах-
тема Чийгоза будівлю Верховного 
суду Криму обнесли двометровим 
парканом з металу. Конвой поліції 
відтиснув людей, які прийшли під-
тримати свого товариша, а проїзд 
машин по вулиці Павленка прос-
то заборонили. Вхід до будівлі суду 
був дозволений лише тим, хто про-
ходив через встановлені рамки ме-
талошукачів.
 — Суд окупантів виніс суворий 
вирок громадянину України лише 
за те, що він відкрито говорив лю-
дям правду, — обурюється адвокат 

Микола Полозов. — Ніяких доказів 
вини мого підзахисного так і не було 
знайдено. Маріонеток Кремля зля-
кала народна підтримка, яку про-
сті люди надавали Ахтему Чийго-
зу всі довгі місяці його перебуван-
ня під вартою.
 Нагадаємо, один з активістів за-
бороненого в Криму Меджлісу май-
же два роки перебував під слідс-
твом у рамках резонансної справи 
«26 лютого». Саме цього дня у 2015 
році відбулася бійка між поліцією 
та кримчанами, які добивалися те-
риторіальної цілісності України під 
будівлею Верховної Ради Криму. 
Незважаючи на те, що Чийгозу вда-
лося розійняти та врятувати бага-
тьох людей від смерті, його схопи-

ли представники спецслужб анек-
сованого Криму та звинуватили  в 
організації масових заворушень.
 За той час, поки Ахтем Чийгоз 
був у СІЗО міста Сімферополь, від 
онкології померла його мати. Однак 
чоловіка так i не випустили на по-
хорон рідної людини.
 — Я впевнений, що винесений 
суворий вирок стане предметом 
політичних торгів для влади Росії, 
— заявив адвокат Микола Полозов. 
— Наше завдання — добитися спра-
ведливості, незважаючи на жорсто-
кий тиск з боку окупантів.
 Крім Ахтема Чийгоза, за фаль-
сифікованою справою «26 лютого» 
було кинуто за тюремні ґрати ще 
шістьох представників кримськот-
атарського народу. Щоб підтримати 
політичних в’язнів, люди через со-
ціальну мережу організували акцію 
«Кримський марафон». За основну 
мету організатори благодійного за-
ходу ставили збір коштів для вику-
пу політичних ув’язнених, яких не-
законно кинули до в’язниці.
 Найзворушливiшою постаттю 
серед протестантів став 76-річний 
Сервер Караметов, який відважив-
ся на поодинокий пікет під будів-
лею Верховного суду Криму. Його 
плакат iз надписом: «Путін, наші 
діти не терористи»  — був вир-
ваний співробітниками поліції. 
«Знешкоджувати» літнього чо-
ловіка, який страждає на хворо-
бу Паркінсона, прибув наряд здо-
рованів із числа російської «ох-
ранки». Пізніше підконтрольний 
Кремлю суд звинуватив пенсіоне-
ра, що ледь тримався на ногах, у 
непокорі владі та спротиві при за-
триманні. Сервер Караметов от-
римав термін у 10 днів позбавлен-
ня волі та був змушений заплати-
ти штраф у 10 тисяч рублів на ко-
ристь держави.
 Після цього ганебного випадку 
під будівлю Верховного суду оку-
пованого Криму вийшло ще близь-
ко десяти чоловік iз числа старій-
шин кримськотатарського народу. 
Всі вони були затримані російськи-
ми силовиками, примусово достав-
лені до суду та оштрафовані. ■

SOS!

Збережи життя 
дитини
Цього року в Україні офіційно 
зареєстровано уже 226 суїцидів 
та їх спроб
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Підліткова психіка дуже вразлива. Наразі вели-
кою проблемою не лише в Україні, а й у всьому світі 
є досить часті суїциди, які скоюють молоді люди саме 
цієї категорії. Аби протидіяти біді, Нацполіція Ук-
раїни ініціювала акцію «Витрати хвилину — збе-
режи життя дитини», котра пройшла 10 вересня в 
Києві. Провели її разом із представниками Міжна-
родного жіночого правозахисного центру «Ла-Стра-
да Україна», Всеукраїнського громадського центру 
«Волонтер» та UNICEF Ukraine.
 У 2017 році до поліції надійшло 226 повідомлень 
про скоєні суїциди та спроби суїциду, повідомила 
жахливу статистику начальник Управління юве-
нальної превенції Національної поліції України Ла-
риса Зуб. І додала: «Якщо порівнювати з минулим ро-
ком, то зменшується кількість дітей, які вчинили са-
могубство, але кількість спроб збільшується». 
 Основними причинами, які штовхають дітей до 
таких радикальних рішень, є конфлікти з батьками, 
конфлікти у школі та нерозділене кохання. «Поперед-
ження дитячих суїцидів — це комплексна робота бать-
ків, учителів та поліції. Тільки разом ми зможемо по-
бороти це явище», — наголосила Лариса Зуб. ■

■ НА ФРОНТІ

Убивча робота мінометів
Окупантів Донбасу в окопах заїдають невідомі комахи

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Цього тижня Петро Порошенко виступить на Генасамблеї 
ООН у Нью-Йорку, де знову порушить питання про можливість 
розгортання на Донбасі миротворчої місії. Українська деле-
гація вже зареєструвала в ООН відповідну резолюцію. Росій-
ська ж резолюція про допуск на Донбас «блакитних касок», 
правда, лише на лінію розмежування, підтримки в Організації 
Об’єднаних Націй не знайшла. Всі аналітики сходяться на дум-
ці, що «благородна» ініціатива Росії про розміщення миротвор-
ців, щоправда на своїх умовах, — це лише гра РФ у «нас там 
немає» i «ми на Донбасі виконуємо роль миротворця». По суті, 
Росія зараз домагається реалізації придністровсько-абхазько-
осетинського сценарію (визнання незалежності ОРДЛО), а вве-
денням миротворчого контингенту (кістяк якого, на думку Росії, 
становитимуть росіяни) сформувати ґрунт для створення там 
своєї військової бази, як свого часу в Придністров’ї.
 У будь-якому випадку вже цього тижня на засiданнях Ген-
асамблеї ООН на Україну чекає жорстка сутичка з Росією з пи-
тання розміщення на Донбасі «блакитних касок», враховуючи, 
що Москва, як постійний представник, має там право вето.

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Вирок Меджлісу
Підконтрольний Кремлю Верховний суд 
Сімферополя засудив Ахтема Чийгоза 
на вiсiм років позбавлення волі

■

Ахтем Чийгоз.
Фото з сайта umoloda.kiev.ua.

❙
❙
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Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 У райцентрі Борщів на пів-
дні Тернопільщини провели 
ювілейне, вже десяте, націо-
нальне етнографічно-фоль-
клорне свято «два в одному» 
— «Борщівська вишиванка» 
та «Борщ’їв». Як відомо на-
віть далеко за межами Ук-
раїни, борщівська вишивка 
чорними нитками є унікаль-
ним і неповторним народ-
ним мистецтвом, в якому за-
карбовані фрагменти прадав-
ньої трипільської культури. 
Для вшанування й популяри-
зації цього феномену 9 вере-
сня 2007 року й було проведе-
но перший фестиваль «В Бор-
щівському краї цвітуть ви-
шиванки». А згодом до нього 
приєдналося й популярне 
кулінарне дійство, яке теж 

можна вважати унікальним. 
Адже навряд чи ще десь мож-
на, приміром, покуш тувати 
та повчитися приготувати по-
над півсотні видів українсько-
го борщу, серед яких є рецеп-
ти навіть iз вишнями, чорни-
цею та карасями!
 Цьогорічне свято краси і 
смаку, а заодно музики, піс-
ні та веселощів, відгуло цими 
вихiдними. У його дводенній 
програмі були, зокрема, ет-
нографічна виставка «Бор-
щівська народна сорочка», 
презентація колективного 
збірника поезій про вишиван-
ня, «Вишиванка у піснях» — 
телевізійний проект «Кара-
оке на селі», дефіле народно-
го одягу, майстер-клас iз при-
готування борщу від кількох 
десятків господинь iз різних 
сіл району та закладів громад-
ського харчування та чимало 

інших цікавих заходів. Окре-
мої уваги, безперечно, заслу-
говував показ першого повно-
метражного документального 
фільму «Спадок нації», в яко-

му сутність вишиванки як на-
ціонального символу та обе-
регу показано через призму 
складних життєвих історій. 
■

ОСВІТА

Готуй 
знання 
з осені
ЗНО-2018: для усіх 
випускників важливі 
українська мова 
і література
Наталія ОСИПЧУК

 Новий навчальний рік щойно розпочав-
ся, але розслаблятися школярам ніколи. Вже 
набрав чинності наказ Міністерства освіти і 
науки, в якому, зокрема, йдеться про особли-
вості ЗНО-2018 з англійської, іспанської, ні-
мецької та французької мов. Відтепер ці тес-
ти будуть двох рівнів складності — B1 і B2. 
Також вони включатимуть частину «Розумін-
ня мови на слух»: прослуховування звуко-
вих фрагментів і виконання завдань до них. 
Тест рівня B2 складатимуть випускники 2018 
року, яким зараховуватимуть результат ЗНО 
з іноземної мови як оцінку за державну під-
сумкову атестацію та які вивчали цю мову на 
профільному рівні. Нагадаємо, що держав-
на підсумкова атестація (ДПА) — випускні 
іспити, які складають випускники початко-
вої (4 клас), основної (9 клас) та старшої (11 
клас) школи, а також професійно-технічних 
і вищих навчальних закладів I-II рівнів акре-
дитації. Державна підсумкова атестація про-
водиться наприкінці навчального року в нав-
чальному закладі. 
 Згідно із загальноєвропейськими ре-
комендаціями з мовної освіти, існує шість 
рівнів володіння мовою, які були розроблені 
Асоціацією мовних експертів ALTE: інтродук-
тивний (B1), середній (A2), рубіжний (B1), 
просунутий (B2), автономний (C1) і компе-
тентний (C2). Вони охоплюють проміжок від 
базового до практично бездоганного рівня 
володіння мовою. На них зорієнтовані нав-
чальні посібники з будь-якої європейської 
мови, довідники, словники, тести. Рівень B1 
передбачає, що особа може розуміти основ-
ний зміст мовлення на теми близькі й такі, 
що часто вживаються на роботі, під час нав-
чання та дозвілля тощо. Учень, який успіш-
но здолав рівень B1, може просто і зв’язно 
висловитися на знайомі теми, описати до-
свід, події, власні сподівання. Рівень B2 пе-
редбачає, що особа може розуміти основні 
ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрак-
тну тему, в тому числі й дискусії за фахом. 
Учень, який претендує на рівень B2, може 
вільно спілкуватися з носіями мови, здатен 
чітко, детально спілкуватися з багатьох тем, 
а також висловлювати свою думку з певної 
проблеми; наводити різноманітні аргументи 
за і проти. 
 Учням і батькам варто знати, що ЗНО-
2018 відбуватиметься з 22 травня по 14 лип-
ня. Кожен зареєстрований учасник матиме 
право скласти тести з 4 навчальних пред-
метів (усього їх 11 — українська мова і лі-
тература, історія України, математика, біо-
логія, географія, фізика, хімія, англійсь-
ка, іспанська, німецька, французька мови). 
Випускникам шкіл результати ЗНО з трьох 
предметів зараховуватимуться як результа-
ти державної підсумкової атестації. Ці учас-
ники мають обов’язково скласти: українсь-
ку мову і літературу; математику або історію 
України (на вибір); ще один предмет із пе-
реліку (історія України, математика, біоло-
гія, географія, фізика, хімія, англійська, іс-
панська, німецька, французька мови). Зміст 
тестів відповідатиме програмам ЗНО, за-
твердженим наказом Міністерства освіти і 
науки від 3.02. 2016 року №77. 
 Окрім випускників шкіл, 2018 року ЗНО 
з української мови і літератури проходити-
муть учні (студенти) професійно-технічних, 
вищих навчальних закладів I-II рівнів акре-
дитації, які у 2018 році здобудуть повну за-
гальну освіту. Таким учасникам результати 
тестування зараховуватимуться як оцінки 
за державну підсумкову атестацію для їх-
нього атестату про повну загальну середню 
освіту. ■

■

Ірина КИРПА 

 Будівництво електростанцій у містах 
Сімферополь та Севастополь, а також ек-
сплуатація ТЕС малої потужності (міс-
то Саки) відкладається до середини літа 
2018 року. У Міністерстві енергетики 
Росії заявили, що повноцінно забезпечи-
ти окупований Крим електроенергією не-
можливо у найближчі 2-3 роки. А от ук-
раїнські експерти з питань електрифіка-
ції дають більш песимістичний прогноз: 
кримчанам не слід чекати на покращен-
ня ситуації аж до 2025 року. Півострову 
необхідно 3,1 ГВт потужності, а це знач-
но більше електроенергії, ніж її можуть 
дати дві гілки енергомоста та дві нові ТЕС 
разом узяті.
 Компанія «КримТЕЦ» має намір до-
будувати всі три теплові електростанції 
та збільшити видачу потужності з 160 до 
630 МВт за декілька років. Запуск енер-
гогенеруючих підприємств на територіях 
міст Сімферополь та Севастополь гаран-
тує подачу ще 940 МВт електроенергії. 
Крім того, на півострові розвинена аль-

тернативна електроенергетика (до 400 
МВт в гарну погоду), а також працюють 
мобільні газотурбінні електростанції (це 
ще близько 300 МВт). Тобто, сумарно оку-
пований півострів може отримувати до 
2025 року близько 2,7 ГВт.
 Потужностей енергомоста, який про-
клали через Керченську протоку з тери-
торії Кубані на анексований півострів 
Крим (а це не більше 750 МВт), катастро-
фічно не вистачає. Особливо брак елект-
роенергіі відчувається взимку, а також 
у літню спеку, коли люди масово вмика-
ють кондиціонери. У пік курортного сезо-
ну нинішнього року, коли половина міст 
Криму занурилася у морок, окупаційна 
влада Криму була змушена знову ввести 
графік відключення електрики.
 — Влітку 2017 року найбільш кри-
тична ситуація склалася у таких регіо-
нах Криму як Джанкой, Сімферополь, 
Севастополь та Красноперекопськ, — за-
явив експерт фонду «Майдан закордон-
них справ» економіст Юрій Смілянський. 
— Наявних потужностей недостатньо че-
рез збільшення кількості військових баз 

країни-агресора на території окуповано-
го Криму. Також сприяє дефіциту елект-
роенергії штучне завезення людей з тери-
торії материкової частини Російської Фе-
дерації.
 Цю інформацію частково підтвер-
див заступник міністра палива та енер-
гетики Криму Сергій Бедрик, який за-
являє про необхідність реконструювати 
вже існуючі мережі енергозабезпечення. 
За його словами, старі дроти не витри-
мують те навантаження, яке необхідне 
для оновлення інфраструктури Чорно-
морського флоту та розвитку сучасного 
оборонно-промислового комплексу Росії 
в Криму.
 Тотальний дефіцит електроенергії 
поставив на межу виживання не лише со-
ціально значущі об’єкти півострова, а й 
великі підприємства. Справа в тому, що 
санкції міжнародного рівня змусили час-
тину інвесторів просто піти геть із тери-
торії Криму, а друга частина — перенес-
ла укладання договорів на невизначений 
термін.
 Нагадаємо, перебої з електроенергією 
у Криму почалися восени 2015 року піс-
ля того, як чотири опори ЛЕП на тери-
торії Херсонської області були виведені 
з ладу. Укладати новий контракт на пос-
тачання електроенергії з материковою 
частиною України країна-агресор відмо-
вилася, тому кілька місяців кримчани 
були змушені жити у надзвичайних умо-
вах, користуючись мобільними енергоге-
нераторам.
 Окупаційна влада Криму була змуше-
на визнати, що для створення автономної 
системи енергозабезпечення півострова 
необхідно знайти кілька мільярдів рублів 
та витратити майже десять років часу. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Дев’ятеро «довічників», які відбува-
ють покарання у Темнівській чоловічій 
колонії на Харківщині, переселилися до 
окремого комфортабельного корпусу. За-
мість тісних камер вони отримали світлу 
простору спальню з десятьма ліжками, 
власну кухню, душ і окремий дворик для 
прогулянок. Телевізор-плазма на стіні й 
окреме приміщення для тривалих поба-
чень із близькими — додатковий бонус, 

що здається тут справжньою розкішшю. 
«Однозначно наша держава йде до того, 
аби гуманізувати покарання і декримі-
налізувати деякі статті, — каже началь-
ник Північно-Східного управління ви-
конання покарань та пробацій Мін’юсту 
Олександр Крикушенко. — Ми даємо їм 
шанс. Точніше, такий шанс передбачає 
законодавство, а ми демонструємо, що 
він реально є».
 Йдеться про ухвалені зміни у Кримі-
нальному Кодексі від 2014 року, якими 
«довічникам» було надано право на пере-

ведення з тримісних камер до більш про-
сторих кімнат. Правда, для цього засу-
джені повинні зразково виконувати пра-
вила внутрішнього розпорядку і відбути 
щонайменше п’ятирічний термін. Реалі-
зувати це право у Темнівській колонії на-
разі змогли лише дев’ятеро з 57 осіб, але, 
за словами Олександра Крикушенка, зу-
пинятися на досягнутому у виправному 
закладі не будуть. Тобто для комфортні-
шого утримання «спецконтингенту» тут 
невдовзі модернізують ще кілька при-
міщень. 
 Засуджені, яким вдалося справити 
«новосілля», не приховують емоцій ра-
дості. «Побутує така думка, що ми всі тут 
убивці, не можемо розмовляти, а здатні 
лише розмахувати ножем чи сокирою, — 
каже Віталій Соменок, який по трапив 
до колонії за подвійне вбивство. — На-
справді це не так. Можливо, у когось і 
було якесь помутніння в голові, але бага-
то хто серйозно замислюється над скоє-
ним». ■

СПЕЦКОНТИНГЕНТ

Неволя з комфортом
Темнівська колонія стала першою в Україні, де відкрили 
сучасний комплекс для довічно засуджених чоловіків

■

«КРИМНАШ»

Світло в кінці… 
окупації
На анексованому півострові відклали запуск ТЕС

■

СПАДЩИНА

Їж, дивися, люби!
Борщів iз вишиванками і не лише

■

Так Борщів фестивалить.
Фото з сайта Борщівської райдержадміністрації.

❙
❙
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«Польща у важкі моменти була з президентом Саакашвілі і президент 
Саакашвілі був із Польщею, наприклад у 2008 році, коли Росія напала 
на Грузію».

Яцек Саріуш-Вольський
депутат Європарламенту (Польща)

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Петра Олексійовича Порошен-
ка, який нещодавно хвалився, 
що провів 144 реформи, можна 
привітати зі 145-м «досягнен-
ням». Ганьба, котру у неділю 
за його наказом влаштували 
на українсько-польському кор-
доні, не пропускаючи в Україну 
Міхеїла Саакашвілі, матиме не-
гативні наслідки для України. І 
якщо попередник Порошенка 
— Віктор Янукович — відра-
зу поховав євроінтеграційні 
перспективи України, то Петро 
Олексійович робить це посту-
пово, але наполегливо. Судячи 
з відгуків іноземної (польської, 
зокрема) преси, європейцям 
дуже не сподобалося позавчо-
рашнє «шоу», яке, на їхню дум-
ку, суперечило взятим Україною 
зобов’язанням. 

Хроніка подій 
 Немає сумнівів, що наші чита-
чі відслідковували події, пов’язані 
з поверненням Міхеїла Саакашв-
лі, тож нагадаємо тезово про все, 
що відбувалося з політиком ос-
таннім часом. Як відомо, 26 лип-
ня Петро Порошенко позбавив 
грузинського лідера українсько-
го громадянства — звістка про це 
застала фігуранта в Америці. Са-
акашвілі відразу пообіцяв, що не-
одмінно повернеться і що має в за-
пасі кілька форматів такого повер-
нення. Але, про що саме йшлося, 
він не уточнив. 
 Утім особливу винахідливість 
Саакашвілі так і не продемонстру-
вав — 10 вересня політик збирав-
ся перетнути українсько-польсь-
кий кордон традиційно: на авто-
бусі. Щоправда, в останній мо-
мент автобус замінили поїздом. 
Потяг «Перемишль—Київ» дов-
го не рушав, адже від Національ-
ної поліції (яка згодом це спросту-
вала) нібито надійшов наказ не 
пропускати транспорт із пасажи-
ром «на борту», котрому заборо-
нено в’їзд в Україну. Наступний 
поворот сюжету полягав у тому, 
що Саакашвілі знову пересів на 
автобус, що рушив до пропускно-
го пункту «Шегині». 
 Там, ближче до вечора, Мі-
хеїлу Саакашвілі вдалося перей-
ти український кордон — навіть 
попри те, що останній був закри-
тий буцімто через «замінування». 
Прихильники Міхо фактично 
прорвали кордон, провівши сво-
го лідера взагалі без пред’явлення 
документів. Відтак екс-прези-
дент Грузії відбув до Львова, де 
вже встиг зустрітися з мером міс-
та Андрієм Садовим. Тим часом 
поліція Львова відкрила кримі-
нальну справу за незаконний пе-
ретин кордону Саакашвілі та його 
командою. А ось у Польщі пере-
конані: для заборони в’їзду Саа-
кашвілі не було жодних підстав.
 Нагадаємо, що напередодні 
— 9 вересня — Саакашвілі зуст-
рівся у польському місті Жешуві 
з Юлією Тимошенко, Валенти-
ном Наливайченком та іншими 
народними депутатами з «Бать-
ківщини» та «Самопомочі». З 
Жешува екс-президент Грузії та 
його група підтримки вирушили  
на пункт пропуску «Краківець», 
поблизу якого поліція зупинила 
спочатку близько 40, а потім по-
над 100 людей в камуфляжній 
формі і з металевими предмета-
ми в руках, котрі рухалися в бік 
державного кордону. Там же пра-
воохоронці виловили й активіст-
ку Femen, на яку склали адмінп-
ротокол за дрібне хуліганство. 
 Тим часом Грузія вже вдру-
ге звернулася до влади України з 

проханням про екстрадицію Мі-
хеїла Саакашвілі. Нині цей запит 
розглядають Міністерство юсти-
ції України та Генеральна проку-
ратура. Тепер, коли Саакашвілі 
знову опинився на території Ук-
раїни, це дає Мін’юсту та ГПУ но-
вий простір для маневру. 

Реакція світу
 Першою на події довкола Са-
акашвілі відреагувала Польща. 
Низка тамтешніх ЗМІ  опубліку-
вала заяву Яцека Саріуша-Воль-
ського, який прибув у Переми-
шль висловити підтримку Міхеї-
лу Саакашвілі. Виступ євродепу-
тата, зокрема, висвітлював один із 
найбільш популярних польських 
інтернет-сайтів — onet.pl. «Поль-
ща у важкі моменти була з прези-
дентом Саакашвілі і президент 
Саакашвілі був із Польщею, нап-
риклад у 2008 році, коли Росія на-
пала на Грузію»,— заявив євроде-
путат.
 «З цих причин ми сьогодні 
теж із ним, тому що він має пра-
во оскаржити незаконне рішення 
влади України щодо позбавлення 
його громадянства. Тому сьогодні 
ми солідаризуємося з ним у його 
намаганні, сподіваюся, успішно-
му, перетнути кордони», — наго-
лосив Саріуш-Вольський. 
 На його думку, українська 
влада не має законних підстав 
для заборони в’їзду в Україну Са-
акашвілі. «Ми вважаємо, що це 
суперечило б всім європейським 
стандартам, які зобов’язалася до-
тримувати Україна відповідно до 
договору про Асоціацію з ЄС», — 
сказав Саріуш-Вольський.
 Євродепутат назвав дії ук-
раїнської влади нецивілізовани-
ми і обіцяв порушити це питання 
на найближчому засіданні Євро-
пейського парламенту. Саріуш-
Вольський також повідомив, що 
справу Саакашвілі моніторять 
польський міністр закордонних 
справ Вітольд Ващиковський, 
міністр внутрішніх справ Маріуш 
Блащак, а також міністр інфра-
структури Анджей Адамчик. За 
словами євродепутата, у польське 

МЗС викликали посла України у 
Польщі для надання пояснень.
 Пригоди Саакашвілі на ук-
раїнсько-польському кордоні 
широко висвітлювали й іноземні 
медіа. Журналіст Крістофер Міл-
лер, оглядач Radio Free Europe, 
написав про підтримку, яку екс-
президенту продемонстрували 
його іноземні колеги. «Посадові 
особи в країнах Європейського 
Союзу заявили, що Саакашвілі 
може подати заяву щодо надання 
йому притулку в їхніх країнах, 
але колишній грузинський лідер 
заявив, що у нього немає планів 
та бажань шукати притулок в ін-
шій країні і він не буде відмовля-
тися від повернення в Україну», 
— зазначив Міллер.
 Тим часом агентство Reuters 
зацитувало самого Міхеїла Са-
акашвілі, котрий під час виму-
шеного ув’язнення у вагоні потя-
га заявив таке: «Порошенко взяв 
усіх пасажирів потяга в заручни-
ки і розповідає, що ніхто звідси не 
вийде». І це при тому, що «тут є 
діти, є звичайні громадяни Украї-
ни, котрі хочуть повернутися до-
дому», — сказав він.
 Водночас Саакашвілі заявив, 
що не збирається влаштовувати 
«жодних революцій» в Україні. 
Про це він сказав, їдучи в авто-
бусі в напрямку кордону з Украї-
ною. «У мене немає планів когось 
скидати. Мої плани — приїхати і 
захистити свої права у суді без ек-
сцесів», — підкреслив він. Саа-
кашвілі додав, що «не збираєть-
ся влаштовувати жодних Май-
данів», а також висловив пере-
конання, що Президент України 
Петро Порошенко боїться його. 
 Втім навіть при бажанні Мі-
хеїл Саакашвілі навряд чи зор-
ганізував би Майдан на свою під-
тримку. «Голос Америки» зібрав 
думки міжнародних оглядачів, 
один з яких — Александр Клар-
ксон, викладач лондонського ко-
ролівського коледжу, відзначив 
таке: «Саакашвілі вважає поточ-
ну ситуацію своїм драматичним 
поверненням до української полі-
тики, але він просто перетворює 

себе на м’ячик для настільного 
тенісу для українських політич-
них сил». 
 І додав: «Рейтинг Саакашвілі 
менший за 5%, він не має мережі 
в українських регіонах, а допо-
магають йому люди, які хочуть 
його використати в своїх інтере-
сах. Саакашвілі становить таку 
ж загрозу для Порошенка, як і 
будь-який інший безробітний 
шоумен. Реформаторам краще 
шукати іншого лідера». 
 Натомість журналіст Coda 
Story Наталія Антелава обу-
рюється в своєму Твітері: «Який 
бардак створив Порошенко. 
Втрата паспорта виявилась пози-
тивом для політичної кар’єри Са-
акашвілі». Її думку поділяє і Ме-
тью Купфер, редактор «Громад-
ського», котрий готовий «битися 
об заклад» в тому, що «Порошен-
ко тепер жалкує, що позбавив Са-
акашвілі громадянства. Потен-
ційно саме цим вчинком він від-
новив політичну кар’єру Міші», 
— наводить слова Купфера «Го-
лос Америки». 

Наслідки
 Як слушно зауважує колиш-
ній посол США в Україні Стівен 
Пайфер, позбавлення екс-голови 
Одеської обласної державної ад-
міністрації та колишнього прези-
дента Грузії Міхеїла Саакашвілі 
громадянства України створи-
ло «проблему з нічого». Проте 
проблема виникла, і наразі, ма-
буть, ніхто не візьметься спро-
гнозувати, яким може бути її 
розв’язання. 
 На думку народного депута-
та, члена колегії Міністерства 
внутрішніх справ Антона Гера-
щенка, все «має завершитися 
пред’явленням підозр усім тим, 
хто навмисно порушив держав-
ний кордон України, в тому чис-
лі й провокаторам з числа народ-
них депутатів України, які пода-
ли поганий приклад незаконного 
перетину кордону».
 «5 прикордонників і 11 полі-
цейських отримали травми під 
час прориву групи провокаторів 

на чолі з Міхеїлом Саакашвілі че-
рез пункт пропуску «Шегині», — 
зазначив він. «Головною метою 
провокаторів, які незаконно про-
ривали державний кордон Украї-
ни, було домогтися кровопролит-
тя, що супроводжується сценами 
брутального насильства з боку 
співробітників правоохоронних 
органів», — заявив Геращенко.
 Тим часом поліція Львівщи-
ни відкрила кримінальне прова-
дження за фактом прориву кор-
дону екс-президентом Грузії і екс-
главою Одеської ОДА Міхеїлом 
Саакашвілі, а також його при-
хильниками. У поліції повідоми-
ли, що слідчими ці дії кваліфіко-
вані за ознаками ч. 1 ст. 332 КК. 
За вчинення цього кримінально-
го правопорушення передбачено 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк до п’яти років, з кон-
фіскацією транспортних або ін-
ших засобів вчинення злочину.
 Утім, чи дійде до тюрми у ви-
падку з Саакашвілі — невідомо. 
Міністр внутрішніх справ Ар-
сен Аваков запропонував полі-
тику певний алгоритм дій. На 
його думку, «Саакашвілі і всім, 
хто незаконно перейшов кордон, 
потрібно негайно вибрати з двох 
варіантів: прибути в пункт про-
пуску «Шегині» і пройти проце-
дуру оформлення та/або прибу-
ти в підрозділ Міграційної служ-
би». «Всім учасникам «прориву», 
в тому числі народним депутатам, 
належить з’явитися в поліцію для 
надання свідчень», — додав Ава-
ков.
 Утім, подібна реєстрація на 
кордоні не позбавляє відповідаль-
ності фігурантів справи. «Кожен 
персонаж із тих, хто брав участь у 
прориві кордону й нападі на при-
кордонників і поліцейських, буде 
«офізичений», встановлений і за-
знає покарання з боку закону», 
— запевнив Аваков. 
 Міністр додав, що «приниз-
лива картинка прориву кордо-
ну з боку України масовкою ак-
тивістів — це морок. І справа не 
в особистостях і не в суті кон-
флікту — це самогубна руйна-
ція інституційності. Це розвал 
фундаментів, на яких ми будує-
мо країну, — незалежно від тих 
чи інших політичних груп при 
владі».
 Водночас народний депутат 
України Мустафа Найєм, який 
зустрічав Саакашвілі на кордоні, 
зазначає, що «межі маразму пе-
рейшли набагато раніше, на Бан-
ковій. Спочатку це ідіотське поз-
бавлення громадянства. Потім це 
дебільне замовчування, «тітуш-
ки» на прикордонному пункті, 
недолуге блокування «Інтерсіті» 
та «мінування» КПП. Протягом 
місяців ми були свідками зло-
вживань усіма можливими ін-
ститутами і органами — Служ-
бою безпеки, ручною Укрзаліз-
ницею, співробітниками КПП і 
поліції», — зазначив Найєм.
 Цікаво, що під кримінальну 
статтю, якою МВС нині погрожує 
Саакашвілі, потрапляє і Юлія Ти-
мошенко — як одна з тих осіб, що 
перетнула державний кордон не-
законно. Мимоволі закрадаєть-
ся думка про те, що недільні ек-
сцеси були затіяні задля усунен-
ня з політичного поля саме Юлії 
Володимирівни — головного кон-
курента Петра Порошенка на на-
ступних президентських вибо-
рах. «УМ» уже писала про те, як 
Банкова ламає голову над вирі-
шенням цієї проблеми. Чергова 
судимість ЮВТ перекриє їй шлях 
до влади, а це і є те, чого останнім 
часом добивається Президент По-
рошенко. ■

КОЛІЗІЇ

«Кіно» на всю Європу
Міхеїл Саакашвілі, як і обіцяв, повернувся 10 вересня до України. 
Повернення супроводжували «бої місцевого значення» 
та порушені кримінальні справи

■

Міхеїл Саакашвілі з сином Ніколозом у потягу в Перемишлі, 10 вересня 2017 року.
Фото Радіо «Свобода».
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Клінтон більше не хоче 
в президенти 
 Колишній державний секретар США і 
кандидат у президенти від Демократичної 
партії Хілларі Клінтон заявила, що більше 
не буде кандидатом у президенти, але за-
лишиться в політиці. «Як активний полі-
тик — то все скінчено. Я не буду канди-
датом у президенти», — сказала Клінтон 
в інтерв’ю телеканалу CBS. Вона додала: 
«Але я не покінчила з політикою, оскіль-
ки в прямому сенсі вірю, що на кону стоїть 
майбутнє нашої країни». Клінтон зізнала-
ся, що програш Дональду Трампу на ви-
борах 2016 року, — це й досі «дуже бо-
ляче». Нещодавно Хілларі Клінтон вида-
ла книжку під назвою «Що сталося», в 
якій узяла особисту відповідальність за 
програш Трампові, а також звинуватила 
Росію у втручанні в передвиборчу кам-
панію в США.

Росія: вибори без вибору 
 У Росії 10 вересня відбулися вибори 
різних рівнів: обирали голів 16 регіонів 
і депутатів шести законодавчих зборів. 
Крім того, проходили 230 референдумів 
місцевого рівня. Вибори пройшли у 82 із 
85 регіонів країни, за винятком Санкт-Пе-
тербурга, Інгушетії та Магаданської об-
ласті. Центральна виборча комісія пові-
домила про рекордно низьку явку вибор-
ців, загалом по країні вона склала близько 
29 відсотків. У Москві офіційна явка скла-
ла трохи більше 12%. У російській столиці 
обирали ради депутатів у 125 районах.

«Польща близька до правди 
про Смоленську катастрофу»
 Лідер польської правлячої партії «Пра-
во і Справедливість» Ярослав Качинський 
заявив, що Польща близька до правди про 
Смоленську авіакатастрофу. Про це він за-
явив на щомісячній акції пам’яті про Леха 
Качинського та 95 інших жертв авіакатаст-
рофи 2010 року у Смоленську, повідомляє 
Polskie Radio. Інших подробиць він не роз-
повів. Водночас повідомляється, що Росія 
відмовилася від встановлення пам’ятника 
жертвам катастрофи у Смоленську, за-
явивши, що запропонований дизайн є за-
надто великим, попри те, що раніше вона 
погодилася на проект монумента.

Не всі каталонці за 
незалежність 
 Більшість мешканців іспанської Ка-
талонії вважають незаконним референ-
дум про незалежність регіону, підтри-
маний минулого тижня місцевим парла-
ментом. Як свідчать результати опитуван-
ня METROSCOPIA для видання El Pais, 56 
відсотків каталонців вважають референ-
дум незаконним, а його результати (у разі 
проведення) — недійсними. Підтриму-
ють референдум 38% опитаних. Нагадає-
мо, референдум запланований на 1 жов-
тня. Але Конституційний суд Іспанії при-
зупинив дію прийнятого парламентом 
Каталонії закону про проведення рефе-
рендуму.

Таємні рахунки лідерів 
Північної Кореї 
 Влада Північної Кореї має таємний 
грошовий фонд обсягом 3-5 мільярдів 
доларів на засекречених зарубіжних ра-
хунках. Про це повідомила японська га-
зета The Asahi Shimbun з посиланням на 
дослідження південнокорейського Про-
мислового банку. За цими даними, кош-
ти зберігаються в Швейцарії, Гонконзі та 
деяких країнах Близького Сходу. Рахунки 
оформлені на підставних осіб, а гроші ви-
користовують для заохочення високопо-
садовців, а також на предмети розкошу 
для династії Кімів. Щорічно з цього фон-
ду витрачають сотні мільйонів доларів, 
повідомив один iз північнокорейських по-
садовців, який раніше втік iз країни. ■

■

Інна СТЕПАНЧУК 

 Ураган із красивою назвою «Ірма» спус-
тошив кілька островів у Карибському морі, 
завдав значних руйнувань на Кубі та вда-
рив минулої неділі по узбережжю США. 
Через стихію була оголошена евакуація 
більше 6 мільйонів жителів штату Флори-
да — це чверть населення штату. Швид-
кість вітру в окремих регіонах Флориди 
перевищувала 200 кілометрів за годину. 
Урагану спочатку була привласнена п’ята 

— найвища — категорія, проте до вечора 
неділі, згідно з даними Національного цен-
тру протидії ураганам, потужність «Ірми» 
знизили до третьої категорії. 
 Раніше, в суботу, ураган ударив по 
Кубі, де зруйновано до 50 тисяч будинків 
(у центральній частині острова місцями 
було зафіксовано швидкість вітру в 256 кі-
лометрів за годину, передає інформаген-
ція AFP). Значної шкоди «Ірма», згідно з 
заявою кубинського уряду, завдала при-
бережним поселенням і курортам. Майже 

повністю знищено острів Барбуда, руйну-
вань зазнали Багамські та Британські Вір-
гінські острови, частина Гаїті та Доміні-
канської Республіки, а також інші остро-
ви Карибського басейну. Ці мальовничі 
райські місця спеціалізуються на туриз-
мі, тепер же всю курортну інфраструкту-
ру знищено. Без електрики залишилися 
мешканці Пуерто-Ріко. 
 До того, як ураган ударив по Флориді, 
було зафіксовано 24 смерті. У США свій 
чорний список «Ірма» поповнила ще трьо-
ма загиблими. 
 У штаті Флорида щонайменше 3 мільйо-
ни жителів залишилися без електропоста-
чання, пошкоджено сотні будинків. Час-
тина міста Маямі була затоплена: тут 
пройшли сильні дощі, а вітер сягав 215 кі-
лометрів за годину. Рівень води на вулицях 
Маямі місцями перевищував півметра. 
 Станом на понеділок «Ірма» послаб-
шала — категорію урагану знили до дру-
гої. Швидкість вітру знизилася до 175 кі-
лометрів за годину, повідомили в Націо-
нальному центрі протидії ураганам. Од-
нак фахівці вважають, що ураган усе ще 
становить небезпеку. 
 За оцінками експертів американсь-
кої метеорологічної служби Accuweather, 
збитки від урагану «Ірма», а також «Хар-
ві», що завдав шкоди штатам Техас і 
Луїзіана дещо раніше, можуть сягнути 
290 мільярдів доларів. Президент США 
Дональд Трамп повідомив, що невдовзі 
вирушить до Флориди, аби на власні очі 
побачити й оцінити масштаби збитків, які 
завдала країні стихія. 
 Проте «Ірма» — не останнє випробуван-
ня для мешканців США та островів Кариб-
ського моря. Як повідомляють американсь-
кі метеорологи, в Атлантиці сформувалися 
ще два урагани — «Хосе», який рухається 
в бік Малих Антильських островів і може 
повторно завдати збитків Пуерто-Ріко та 
Барбуді, та «Катя», що насувається на пів-
денний схід Сполучених Штатів. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Свідоцтво про право власності на жит-
ло (квартиру по вул. Щербакова, буд. 46, кв. 
37) №25268, видане органом приватизації 
державного житлового фонду Радянського 
району м. Києва на ім’я  Щур Ніни Марківни 
та Щур Вікторії Вікторівни 13.11.2000 р., вва-
жати недійсним.

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Кожні військові маневри 
мають якусь легенду. Сценарій 
подій, які будуть відпрацьову-
ватися на спільних російсько-
білоруських маневрах «Захід-
2017», розробили російсько-
білоруські стратеги, а ви клав 
його публічно на брифінгу для 
ЗМІ та закордонних дипло-
матів заступник міністра обо-
рони Білорусі генерал Олег Бє-
локонєв. 
 Тож, за легендою, на Біло-
русь виношують плани напас-
ти три фіктивні католицькі де-
ржави: Вейшнорія, Бесбарія і 
Лубенія. При цьому головним 
агресором є Вейншорія. Мета 
навчань «Захід-2017» — відби-
ти агресію Вейшнорії, яка тери-
торіально розташована на пів-
нічному заході реальної Біло-
русі (там мешкає польська мен-
шина Білорусі), та її союзників, 
яких армійські стратеги розміс-
тили на теренах південної Лит-
ви та північної Польщі.
 Легенда, викладена начеб-
то солідним дядьком iз гене-
ральськими зірками, вияви-
лася настільки безглуздою і 
кумедною, що викликала не-
гайну реакцію користувачів ін-
тернету. Фіктивна Вейшнорія 
зажила власним життям. Не-
реальна країна вже має влас-
не міністерство закордонних 
справ, консульські установи в 
інтернеті, які видають візи та 
паспорти, надають громадянс-

тво Вейшнорії. А кількість ба-
жаючих набути його вже пере-
валила за шість тисяч. Країна 
навіть має державні символи: 
герб, прапор та гімн. 
 Фантазія користувачів ін-
тернету не знає меж. Вони вже 
розпочали видавати від імені 
Вейншорії офіційні заяви, в 
яких, зокрема, висловлюється 
стурбованість iз приводу кон-
центрації білоруських  військ 
на кордоні з Вейшнорією та 
містяться запевнення, що ця 
країна не збирається напада-
ти на Білорусь, тому просить 
не проводити навчання «За-
хід-2017». В іншому «держав-
ному» комюніке Вейшнорія 
проголошується «країною без 
Лукашенка, без російських 
 військ, та країною, яка є друж-
ня до західних сусідів». В ін-
шій заяві говориться: «Вейш-
норія є спокійною і демокра-
тичною країною, яка ніколи 
не проводить ворожої політи-
ки стосовно сусідів. На відмі-
ну від Лукашенка, президенти 
Вейшнорії обираються на де-
мократичних виборах. Мож-
ливо, що Москва провокує кон-
флікт між Мінськом і Гіраді-
сом (столицею Вейшнорії — 
обіграна назва міста Гродно), 
щоб повністю контролюва-
ти Білорусь і не допустити її 
вступу до НАТО та ЄС». Влада 
Вейшнорії обіцяє «тушонку, 
мед, молоко і солонину» тим 
білоруським солдатам, які пе-
рейдуть на її бік. 

 В інтернеті з’явилася офі-
ційна сторінка країни (пи-
шеться кирилицею http://
вейшнорыя.бел), а в «Твіт-
тері» — сторінка МЗС Вейн-
шорії. Країна представлена і 
на «Фейсбуці». На сторінці у 
«Твіттері» вже презентовано 
власну валюту Вейшнорії — 
банкноту номіналом 50 вейш-
норів. За «офіційним» курсом 
країни, один вейшнор дорів-
нює п’яти американським до-
ларам. 
 Слідом за Вейшнорією влас-
ним життям в інтернеті роз-
почала жити і Любенія. Оби-

дві країни повідомляють про 
встановлення дипломатичних 
відносин. На подив багатьох, 
віртуальні республіки вже до-
чекалися міжнародного виз-
нання. Про них пишуть закор-
донні ЗМІ, їх інтернет-сторін-
ки відвідують не лише біло-
руси. Інтернет-феномен став 
настільки популярним, що 
його вже цілком серйозно вив-
чають і коментують незалеж-
ні білоруські соціологи. За сло-
вами знаного блогера Едуарда 
Палчиша, популярність Вейш-
норії свідчить про тугу біло-
русів за демократією. ■

СТИХІЯ

«Ірма» над райськими 
островами 
Щонайменше 27 осіб загинуло внаслідок руйнівного урагану

■

Ураган спустошив відомі курорти й туристичні місця.❙

СМІХ КРІЗЬ СЛЬОЗИ

Повна Вейшнорія 
Три католицькі країни напали 
на православну Білорусь. 
Росія прийшла на допомогу

■

Територія, герб та прапор вигаданої Вейшнорії.❙

А ТИМ ЧАСОМ…

 Міністр оборони Великої Британії Майкл Фаллон заявив, що майбутні мас-
штабні спільні військові навчання Росії та Білорусі мають на меті спровокува-
ти союз НАТО і випробувати його обороноздатність. «Росія випробовує нас за 
кожної можливості, — заявив він в ефірі британської медіакомпанії «Бі-Бі-Сі». 
— Перед нами постає дедалі агресивніша Росія, і ми маємо давати собі з цим 
раду». Тому союз НАТО «має бути сильним». 
 Водночас Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю тій же 
медіакомпанії зазначив: «Ми вже бачили раніше, що Росія використовує ве-
ликі військові навчання як прикриття для агресивних воєнних дій проти своїх 
сусідів або як попередника таких дій.  Так сталося з Грузією 2008 року, коли 
Росія вторглася до Грузії, так сталося і з Кримом 2014 року, коли вона незакон-
но анексувала Крим».
 Нагадаємо, російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017» розпоч-
нуться 14 вересня. Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії та Україна, 
непокояться, що Росія може використати ці навчання для агресивної розбудови 
своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити 
Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. 

■
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НАША ГОРДІСТЬ

Валентина САМЧЕНКО 

Битва 1659 року між військами гетьма-
на Івана Виговського та Кримського ха-
нату з одного боку і московським вій-
ськом — з іншого, біля міста Конотопа 
сучасної Сумської області, — це один із 
ключових епізодів російсько-українсь-
кої війни 1658—1659 років. Про це ши-
рокому загалу в Україні стало відомо 
зовсім недавно, після проголошення 
Незалежності. До того битву, яка відбу-
лася лише через п’ять років після «віко-
помного акта возз’єднання українського 
народу з братнім російським народом», 
правдиво не згадували у жодному під-
ручнику. Росія ж століттями фальшу-
вала українську історію і продовжує це 
робити.
Збереглася кобзарська пісня: «До го-
рода Конотопа військо підступало,// 
Воєводи Трубецького лагерями стало.// 
Славний гетьман наш Іван Виговський 
на ту облогу// Зібрав військо козацькеє, 
ще й орду в підмогу.// Захотіли коза-
ченьки москаля провчити...» (Цей спа-
док пояснює, чому радянсько-російсь-
ка диктатура будь-що хотіла винищити 
часто сліпих поширювачів правдивих 
народних дум).
Уже не за горами 360-та річниця пе-
ремоги українського війська над мос-
ковським — тому важливо вітчизняним 
можновладцям згадати про обов’язок 
популяризувати історію і героїзм, щоб 
виграти тепер інформаційну битву. 

Жах охопив Москву
 Відомий російський учений Сергій 
Соловйов (1820—1879), професор, рек-
тор Московського університету, опові-
дав про Конотопську битву: «Цвіт мос-
ковської кінноти, що відбув щасливі по-
ходи 1654 і 1655 років, загинув за один 
день, і вже ніколи після того цар мос-
ковський не був у змозі вивести в поле 
такого блискучого війська. У жалобній 
одежі вийшов цар Олексій Михайлович 
до народу й жах охопив Москву...» 
 Російська «Вікіпедія», пропа-
гандистськи приправивши брехливу 
версію на сучасний лад, пише: «Коно-
топская битва — одно из сражений рус-
ско-польской войны 1654—1667 годов, 
произошедшее 28 июня (8 июля) 1659 
года вблизи города Конотопа. Осаж-
давшее крепость русское войско кня-
зя Алексея Трубецкого противостояло 
прибывшим войскам коалиции, кото-
рую организовал ориентированный на 
Речь Посполитую гетман Иван Выгов-
ский. В коалицию входили составляв-
шие основную ударную силу крымские 
татары, лояльная Выговскому часть ка-
заков, польские отряды и наёмники из 
разных стран. Высланные навстречу 
этому войску дворянская конница кня-
зей Пожарского и Львова и отряд ка-
заков наказного гетмана Ивана Беспа-
лого, попав в засаду, потерпели пора-
жение, после чего главным силам Тру-
бецкого пришлось снять осаду города и 
отступить в Путивль. Исход Конотопс-
кой битвы, тем не менее, не укрепил по-
ложение Выговского в продолжавшейся 
гражданской войне в Гетманщине и не 
предотвратил его скорое свержение». 
 Зауважимо, що російськомовним 
текстом електронної сучасної енцик-
лопедії послуговуються не лише росія-
ни, яким постійно затуманюють мізки, 
а й дуже часто російськомовні мешкан-
ці України — їх мільйони, і їх продов-
жують дурити.
 «Саме війська українського гетьма-
на Івана Виговського за допомоги його 
союзника, кримського хана Мехмеда 
IV Гірея, влітку 1659 року здобули під 
Конотопом переконливу перемогу над 
царськими військами на чолі з воєво-
дами князями М. Трубецьким, С. По-
жарським, С. Львовим», — констатує 
Віктор Горобець, доктор історичних 
наук, керівник сектору соціальної іс-
торії Інституту історії України НАН 
України, який захистив докторську ди-
сертацію «Проблема легітимації еліти 
козацької України в зовнішньополітич-
ній діяльності Гетьманату: стосунки з 
Російською державою та Річчю Поспо-
литою (1654—1665)». Науковець, один 

■

з авторів 10-томника книг серії «Історія 
без цензури», зауважує, що наступник 
Богдана Хмельницького — Іван Оста-
пович Виговський, звичайно ж поруч 
із Мазепою, є найбільше затаврований 
російською історіографією як: «зрад-
ник», «лях», «єзуїт», «прихований ка-
толик» тощо.
 «Із дипломатичного листування пос-
ла угорського князя можна довідатись, 
що між Виговським і Москвою існували 
навіть якісь таємні домовленості щодо 
підтримки царем кандидатури остан-
нього на майбутніх гетьманських виб-
орах, — пише в одному з видань Віктор 
Горобець. — Але вже з дипломатично-
го листування Виговського з царським 
урядом недвозначно випливає, що ця 
допомога, як, власне, і визнання вза-
галі правомочності гетьманського об-
рання, пов’язувалася російською сто-
роною з його поступками у справі обме-
ження суверенітету Української держа-
ви на користь царя.
 Поведінка царських послів в Ук-
раїні свідчила про те, що Москві пот-
рібен на чолі Війська Запорозького та-
кий гетьман, якого, за влучним висло-
вом самого Івана Остаповича, можна 
було, «взявши за хохол, за собою води-
ти». Зважаючи ж на надто великі полі-
тичні апетити московитів та відчуваю-
чи за собою серйозну підтримку стар-
шини, претендент відмовився від будь-
яких поступок, задекларувавши намір 
продовжувати політику свого попере-
дника. Саме з цього часу, з кінця літа — 
початку осені 1657 р., між Виговським 
і Москвою й пробігла чорна кішка. 

Перемога над 100-тисячним 
російським військом
 Отже, Конотопська, або, як її ще на-
зивають, Соснівська (назва перепра-
ви), битва відбулася у ході московсь-
ко-української війни (1658—1659 рр.) 
у період української історії, який на-
зивають Руїною: після смерті Богда-
на Хмельницького, у часи інтервенції 
сусідніх з Україною держав та подаль-
шого знищення залишків здобутків 
минулих років визвольної війни. Тоді 
протиріччя з московським урядом че-
рез його втручання у внутрішні справи 
Гетьманщини, територіальні суперечки 
та недотримання царатом Переяславсь-
ких статей продовжували загострюва-
тися.
 У жовтні 1657 року Іван Виговський 
скликав у Корсуні Генеральну раду. 

Змалювавши плани російської вла-
ди, гетьман зрікся своїх повноважень 
і поклав перед учасниками ради була-
ву. Можливо, це був умілий політичний 
хід, може — так склалося, але козац-
тво не лише повернуло йому гетьмансь-
кі клейноди, а й висловило довіру його 
курсу та присяглося підтримувати його 
дії проти зазіхань царських воєвод.
 «Географічно тогочасну Українсь-
ку державу від Кримського ханату від-
діляла лише смуга нейтрального Дико-
го Поля, — розповідає далі історію Вік-
тор Горобець. — У вимірі ж політично-
му найкоротший шлях із гетьманської 
резиденції в Чигирині до ханського па-
лацу в Бахчисараї пролягав через... 
Варшаву. Адже українсько-російсь-
кий договір 1654 року розладнав коза-
цьке братерство з кримцями та нато-
мість уможливив появу військово-полі-
тичного союзу Криму та Польщі, який 
зберігав свою правочинність наступних 
дванадцять років. І тепер, аби отримати 
військову допомогу кримського хана, 
Виговському потрібно було налагоджу-
вати політичні відносини з польським 
королем.
 Після того, як у березні 1658 року 
розпочинаються українсько-польські 
консультації, у квітні в Україну вступає 
союзна Виговському кримська орда. За 
її підтримки на початку літа 1658 року 
гетьману під Полтавою вдається отри-
мати рішучу перемогу над українською 
 збройною опозицією».
 Виговський тим часом усіляко на-
магається переконати царя у відсут-
ності антимосковських настроїв у щой-
но укладеному союзі з Кримом. Проте 
у серпні 1658-го на Лівобережжя ввели 
царські війська на чолі з бєлгородським 
воєводою Г. Ромодановським. Останній 
проголошує гетьманом Івана Безпалого, 
якого російському воєводі можна було, 
«взявши за хохол, за собою водити». Це 
пришвидшує укладення угоди Виговсь-
кого з польським королем, бо підтрим-
ки кримського хана виявилося замало, 
аби утримати Москву від інтервенції в 
Україну.
 Далі була Гадяцька угода 1658 року, 
згідно з якою на карті Європи з’явилася 
нова федеративна держава — польсь-
ко-литовсько-українська Річ Посполи-
та. Політичні народи об’єднувалися як 
«вільні з вільними» та «рівні з рівни-
ми». Кожна з частин мала власну ад-
міністрацію, фінанси, військо.
 «Гетьман Виговський, не полишаю-

чи сподівань на можливість уникнення 
збройного конфлікту з Москвою, про-
понував російській стороні приєднати-
ся до польсько-литовсько-української 
унії, — пише Віктор Горобець. — При-
чому, зважаючи на прагнення царя 
Олексія Михайловича бути одночасно 
і царем московським, і королем поль-
ським, і великим князем литовським, 
чернігівським, київським, малоросій-
ським, волинським, подільським «і 
прочая, і прочая», пропозиція українсь-
кого гетьмана виглядала цілком реаліс-
тично. Принаймні ще з осені 1656 року 
російське керівництво щиро обговорю-
вало з поляками можливості сходжен-
ня царя на польський престол та прого-
лошення особистої унії двох держав».
 А вже наприкінці 1658 року, коли 
війська Виговського спільно з крим-
ськими татарами і польськими підроз-
ділами вибили з Лівобережжя війська 
Ромодановського, боярину О. М. Тру-
бецькому, котрий виряджався в Ук-
раїну, було надано в розпорядження... 
майже стотисячне царське військо.
 Конотопській битві передувала ге-
роїчна оборона п’ятьма тисячами ук-
раїнських козаків під командою ні-
жинського полковника Григорія Гуля-
ницького Конотопської фортеці, яку 
взяло в облогу й штурмувало 100-тисяч-
не (!) царське військо. Відбивали пос-
тійні атаки противника, який перева-
жав за чисельністю, з кінця квітня аж 
до кінця червня 1659 року. «Безпреце-
дентна стійкість оборонців Конотопа 

«Москалів ми били, 

Іван Виговський.❙

Конотопська битва. 
Картина Артура Орльонова.

❙
❙

Що Україна має зробити для належного вшанування перемоги війська під проводом 
гетьмана Івана Виговського у Конотопській битві
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дозволила Виговському буквально по 
крихтах зібрати вірні козацькі полки, 
закликати на допомогу кримську орду, 
мобілізувати полки волонтерів із Поль-
щі, Молдавії, Валахії, Трансильванії», 
— пише Віктор Горобець.
 До полону — здебільшого в нево-
лю до Криму — потрапили після Коно-
топської битви царські воєводи, зокре-
ма, князь Пожарський, князь Львов, 
брати Бутурліни, князь Ляпунов. Ко-
зацький літописець Самійло Величко 
(1670 — близько 1718 рр.) залишив спо-
гад, що Пожарський, «розпалений гні-
вом, вилаяв хана за московським зви-
чаєм і плюнув йому межи очі. За це хан 
роз’ятрився і звелів тут же перед ним 
відсікти князеві голову». За різними ві-
домостями, на Конотопському полі по-
лягло від 30 до 60 тисяч царських рат-
ників.

«... Без сумніву патріот 
український»
 Україна гідно вшановувала 350-річ-
чя Конотопської битви. Президент Вік-
тор Ющенко 11 березня 2008 року під-
писав указ №207/2008 «Про відзна-
чення 350-річчя перемоги війська під 
проводом гетьмана України Івана Ви-
говського у Конотопській битві» (див. 

текст нижче). Хоча з різних причин, 
зокрема політичних і фінансових, час-
тина задуманого залишилася плана-
ми. Тому активісти із Сумщини і Чер-
нігівщини (Національного заповідни-
ка «Гетьманська столиця») нагадують 
нинішній владі про необхідність ви-
конання до 2019 року названого Ука-
зу в частині п.1.3 — забезпечити ра-
зом з Сумською обласною державною 
адміністрацією вирішення питання 
щодо спорудження в установленому по-
рядку меморіального комплексу, при-
свяченого перемозі війська під прово-
дом гетьмана України Івана Виговсь-
кого у Конотопській битві (термін ви-
конання указом не визначений і дане 
зобов’язання прямо не пов’язане з від-
значенням 350-ї річниці, даний пункт 
не виконаний).
 Ініціатори нагадують, чому ми має-
мо вивчати Конотопську битву 1659 
року:
 — вона є однією з найграндіозніших 
битв в історії Української держави, яку 
виграли українські захисники;
 — українські захисники засвідчили 
високий звитяжний дух, високий рі-
вень військового мистецтва, яке вони 
здобули під час визвольних змагань ук-
раїнського народу;

 — це був перший повномасштаб-
ний військовий конфлікт Української 
та Московської держави, як стверджує, 
зокрема, український історик, канди-
дат історичних наук Олексій Сокирко;
 — Конотопська битва розвінчує 
великодержавний міф російської іс-
торіографії про «споконвічне прагнен-
ня українців до союзу з Росією»;
 — важливість на сьогодні українсь-
ко-татарської складової перемоги 
(гетьман Іван Виговський в Конотопсь-
кій операції перш за все проявив себе як 
визначний дипломат та військовий ор-
ганізатор), головним його досягненням 
було залучення до військових дій крим-
ських татар, повернення до ідеї союзу 
з Кримом, успадкованої від Богдана 
Хмельницького. Сьогодення, коли ук-
раїнці та кримські татари є частинами 
однієї політичної нації, вимагає від нас 
бути особливо уважними до прикладів 
союзницьких дій між нашими народа-
ми і в минулому. З боку Кримського 
ханства вагомий внесок в конотопську 
перемогу внесли Мехмет-Герай IV — 
хан-поет, безпосереднього керівництва 
в ході військових дій не здійснював, але 
мав вирішальну політичну роль; Аділь-
Герай — нуредін-султан (другий спад-
коємець ханського престолу), коман-

дував авангардом сил союзників, який 
і заманив в оточення московський кор-
пус С. Пожарського; Карач-бей — пере-
копський мурза, найдосвідченіший на 
той час татарський полководець, фак-
тичний головнокомандувач татарсько-
го війська.
 — у битві проявились видатні ук-
раїнські воєначальники, життя і діяль-
ність яких має бути прикладом для 
 сучасних українців: наказний гетьман 
Г. Гуляницький, чернігівський полков-
ник О. Силич, паволоцький полковник 
І. Богун, канівський полковник І. Лизо-
губ, уманський полковник М. Ханенко, 
подільський полковник О. Гоголь.
 А популяризувати гетьмана Івана 
Виговського маємо з кількох причин: 
 — за визначенням Михайла Гру-
шевського, «чоловік дуже освічений, 
розумний, бувалий, при тім без сумніву 
патріот український»;
 — продовжив боротьбу Богда-
на Хмельницького за визволення ук-
раїнських земель;
 — відіграв одну з провідних ролей у 
формуванні розвідки та контррозвідки 
Української держави, каже українсь-
кий історик, доктор історичних наук 
Юрій Мицик;
 — створив потужну і високоефек-
тивну Генеральну канцелярію — важ-
ливу складову Української держави 
(міністерство закордонних справ і де-
якою мірою внутрішніх) на той час, 
за твердженям українського історика, 
професора Львівського університету 
Івана Крип’якевича. Іван Виговський 
поставив її на рівень європейських кан-
целярій;
 — став одним із перших ініціаторів 
спротиву українського народу проти 
Московського царства за збереження 
суверенітету Української держави;
 — розробив вектор до збереження са-
мостійності Української держави шля-
хом укладення Гадяцької угоди 1659 
р. — договору трьох рівноправних де-
ржав, за яким проголошувалося утво-
рення конфедерації. 
 Виконати ці всі державницькі за-
вдання, стати місцем звитяги українсь-
кої зброї і потужним постійно діючим 
духовним щитом історії і патріотизму 
на північно-східних теренах України 
має музейний комплекс Державний іс-
торико-культурний заповідник «Коно-
топська битва». Треба створити трендо-
ву історичну експозицію з враховуван-
ням динаміки розвитку музейних інно-
вацій.

 Бо ж недарма кобзарі співали 
і нині знову співають: 
Заробили москалики чого не бажали — 
Постріляні й порубані в багнюці конали.
Слава ж батьку Івану Виговському, 
слава Україні,
Слава війську козацькому 
одвіку й донині.

будем бити знов»
Пам’ятний знак Конотопської битви. 2015 рік.
Фото з uk.wikipedia.org.

❙
❙

 З нагоди відзначення у 2009 році 
350-річчя перемоги війська під прово-
дом гетьмана України Івана Виговського 
у битві під Конотопом у 1659 році (Коно-
топська битва), з метою відновлення іс-
торичної правди та національної пам’яті, 
поширення повної та об’єктивної інфор-
мації про події середини XVII століття в 
Україні, на підтримку ініціативи громад-
ськості постановляю:
 1. Кабінету Міністрів України:
 1) утворити організаційний комітет 
з підготовки та відзначення 350-річчя 
перемоги війська під проводом гетьма-
на України Івана Виговського у Конотоп-
ській битві, включивши до його складу 
представників центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, Національної ака-
демії наук України, Ради Українського ко-
зацтва, громадськості;
 2) розробити та затвердити у місяч-
ний строк план заходів з підготовки та 
відзначення 350-річчя перемоги війська 

під проводом гетьмана України Івана Ви-
говського у Конотопській битві, передба-
чивши, зокрема:
 організацію та проведення урочистих 
заходів з нагоди 350-річчя перемоги вій-
ська під проводом гетьмана України Іва-
на Виговського у Конотопській битві;
 проведення у 2008 та 2009 роках в 
селі Шаповалівка Конотопського району 
Сумської області Всеукраїнського фести-
валю «Козацький родослав»;
 проведення у квітні 2009 року в Ав-
тономній Республіці Крим наукової кон-
ференції, присвяченої історії українсько-
кримського союзу середини XVII століття, 
у червні 2009 року в місті Києві — нау-
кової конференції, присвяченої військо-
вим подіям під Конотопом у 1659 році, а 
також проведення тематичних конферен-
цій, «круглих столів» в інших містах Ук-
раїни;
 організацію протягом 2008 — 2009 
років у навчальних закладах, закладах 
культури, військових з’єднаннях і части-

нах заходів, присвячених Конотопській 
битві;
 забезпечення поглибленого вивчення 
у навчальних закладах подій, пов’язаних 
із Конотопською битвою;
 проведення дослідницької роботи з 
вивчення цих подій, підготовку і видання 
наукової та науково-популярної літера-
тури, проведення археологічних дослід-
жень на місцях, пов’язаних із Конотопсь-
кою битвою;
 створення документального фільму 
про Конотопську битву;
 заходи з вивчення та популяриза-
ції політичної та військової діяльності 
гетьмана України Івана Виговського, ін-
ших визначних воєначальників та учас-
ників бойових дій у Конотопській битві;
 забезпечення організації тематич-
них виставок документів, книг, речових 
та інших пам’яток, пов’язаних із війсь-
ковими подіями під Конотопом у 1659 
році;
 карбування та введення в обіг у вста-
новленому порядку ювілейної монети на 
відзнаку 350-річчя перемоги війська під 
проводом гетьмана України Івана Ви-
говського у Конотопській битві;
 випуск в обіг поштової марки і кон-
верта, присвячених 350-річчю перемо-

ги війська під проводом гетьмана Ук-
раїни Івана Виговського у Конотопській 
битві, здійснення спецпогашення пошто-
вої марки;
 3) забезпечити разом з Сумською об-
ласною державною адміністрацією вирі-
шення питання щодо спорудження в уста-
новленому порядку меморіального ком-
плексу, присвяченого перемозі війська 
під проводом гетьмана України Івана Ви-
говського у Конотопській битві;
 4) вирішити в установленому поряд-
ку питання щодо фінансування у 2008 та 
2009 роках заходів, пов’язаних із підго-
товкою та відзначенням 350-річчя пере-
моги війська гетьмана України Івана Ви-
говського у Конотопській битві.
 2. Кабінету Міністрів України, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласним, Київській та Севастопольській 
міським державним адміністраціям вив-
чити питання та у разі необхідності вжи-
ти заходів щодо найменування чи пере-
йменування в установленому порядку 
вулиць, проспектів, майданів у населе-
них пунктах України, військових частин, 
навчальних закладів на честь перемоги у 
Конотопській битві, гетьмана України Іва-
на Виговського, інших визначних воєна-
чальників та учасників бойових дій у Ко-

нотопській битві.
 3. Міністерству закордонних справ 
України вжити заходів щодо: залучення 
до участі в урочистостях з нагоди 350-
річчя перемоги війська гетьмана України 
Івана Виговського у Конотопській битві 
представників дипломатичного корпусу 
іноземних держав та української громад-
ськості за кордоном;
 організації закордонними диплома-
тичними установами України заходів з 
нагоди відзначення 350-річчя перемоги 
війська гетьмана України Івана Виговсь-
кого у Конотопській битві і донесення до 
міжнародної спільноти об’єктивної ін-
формації про події, пов’язані з Конотоп-
ською битвою.
 4. Державному комітету телебачен-
ня та радіомовлення України забезпе-
чити широке висвітлення у засобах ма-
сової інформації заходів з підготовки та 
відзначення 350-річчя перемоги війська 
гетьмана України Івана Виговського у Ко-
нотопській битві, організувати цикли те-
матичних теле- і радіопередач, виступи 
провідних учених та представників гро-
мадськості.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
11 березня 2008 року.

Указ Президента України №207/2008
Про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом 
гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві

У селі Шаповалівка на Сумщині, де пам’ятка
історії «Поле Конотопської битви», — 
із 2009 року стоїть гетьман 
Іван Виговський. (Скульптор Ю. Медвідь).
Фото з сайта kolokray.com.

❙
❙
❙
❙
❙
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Михайло АПОСТОЛ, 
радник міністра внутрішніх справ України

Рейдерство в Україні — загроза 
національній безпеці чи тема для 
піару? Як уберегтися від першо-
го і другого? Щойно на форумі 
Всеукраїнської аграрної ради ак-
тивно й емоційно обговорювало-
ся питання протидії цьому ганеб-
ному явищу. Але повної відповіді 
на одне з питань фермерів — так 
що ж таке рейдерство і чи мож-
на йому протидіяти — не дав 
жоден зі спікерів. Тому спробую 
дати відповідь, використовуючи 
власні та сучасних українських 
науковців дослідження.

Породжене недосконалістю
 У всьому світі рейдерство розцінюють 
як фактор: 
 — недосконалості політичних, право-
вих структур влади в державі, її чинного 
законодавства,
 — відсутності належних умов для за-
хисту бізнесу,
 — відсутності чітких прав власників і 
рівноправної конкуренції.
 І те, що в Україні присутнє таке яви-
ще, ще раз підкреслює глибину систем-
них проблем нашої держави.
 В основному вітчизняне рейдерство 
справді зумовлене кількома факторами:
недосконалістю чинного законодавства, 
корумпованістю виконавчої та судової 
влади; нестабільністю політичної ситуації 
та перерозподілом власності між фінансо-
во-промисловими групами; імпортом рей-
дерських технологій, команд та капіталів, 
щонайперше з Російської Федерації, які 
вже не можуть реалізувати там свого при-
значення.
 За оцінками експертів, сьогодні в 
Україні діє до 50 професіональних рей-
дерських груп. Використовуючи цілий 
комплекс засобів — психологічний тиск, 
шантаж, підробку документів, підкуп си-
лових структур, — вони створюють умови 
для рейдерських атак, захоплення і пере-
розподілу власності за рамками закону.

Історія проблеми
 Зародилася така практика у Вели-
кобританії, коли британські військові ко-
раблі виконували окремі бойові завдан-
ня, захоплюючи торгові кораблі інших де-
ржав. Рейдерство ж у сучасному розумінні 
(знищення компанії і перерозподіл її влас-
ності та корпоративних прав) з’явилося у 
США в 60—70-х роках минулого століття. 
Найпершим рейдером, за оцінками спе-
ціалістів, став Джон Рокфеллер, заснов-
ник Standart Oil, який різними способами 
скуповував акції конкурентів для зміцнен-
ня і процвітання власного бізнесу ще на-
прикінці ХIХ століття. 

Хто такі «рейдери»?
 Рейдери — це команда високо-
кваліфікованих спеціалістів із захоплен-
ня фірми або із перехоплення управління 
за допомогою навмисне розіграного біз-
нес-конфлікту. Основна мета рейдерства 
— приборкання великого бізнесу, успіш-
них фірм, підприємств, захоплення знач-
них площ, земельних ділянок, обладнан-
ня і нерухомості.
 У сьогоднішніх умовах спеціалісти 
поділяють рейдерів на білих і чорних. Білі 
рейдери діють методом корпоративного 
шантажу в рамках чинного законодавс-
тва. В нашій країні вони трапляються рід-
ко. Чорні рейдери для отримання резуль-
тату використовують кримінальні методи 
(захоплення, підробка документів, реєст-
рація компаній на підставних осіб, підкуп 
силових структур, чиновників, суддів і су-
дових виконавців, фізичне усунення не-

вигідних осіб). Результати діяльності чор-
них рейдерів украй негативні. Вони без-
посередньо зазіхають і на власність осо-
би, і на інші її основні права, гарантовані 
Конституцією України (право на життя, 
здоров’я, честь, гідність тощо). Під час 
захоплень чорні рейдери використову-
ють методи скуповування акцій і боргових 
зобов’язань, ініціюють процедури банк-
рутства, протиправний доступ до реєст-
ру акціонерів, значне заниження вартості 
підприємства тощо. 
 Цікаво, що середній вік рейдерів — 
25 років. Зазвичай рейдер отримує від 20 
до 50 відсотків вартості проекту.

Способи захоплення 
підприємства
 Купівля акцій. Реалізується шляхом 
добровільної купівлі-продажу акцій для 
отримання блокуючого або контрольного 
пакета акцій.
 Проведення додаткової емісії акцій 
(аналогічний спосіб поглинання підпри-
ємства).
 Банкрутство (затратний спосіб по-
глинання). Для його здійснення потріб-
не «придбання» кредитної заборгованос-
ті бізнес-партнерів, укладання договорів з 
банківськими та іншими фінансовими ор-
ганізаціями, формування конкурсної ко-
місії тощо.
 Реприватизація (юридичний спосіб 
поглинання). Суть її полягає у скасуванні 
рішення суду з наступним переглядом при-
ватизації. Позов може бути пред’явлений і 
акціонерам, і представникам держави (для 

подальшого перерозподілу власності).
 Корпоративний шантаж (грінмейлерс-
тво, юридичний терор, послуга, що сприяє 
поглинанню або рейдерству). Найчастіше 
це самостійний високоприбутковий вид 
бізнесу, що не передбачає здійснення кон-
тролю над компанією.
 Допемісія — головний спосіб пе-
рехоплення управління на підприємстві 
(проводиться для позбавлення небажа-
ного міноритарного акціонера).
 Силове захоплення — залучення си-
лових структур (спеціальних підрозділів 
правоохоронних органів, приватних охо-
ронних структур) та застосування сфаль-
сифікованого судового рішення.
 Здійснення контролю над менеджмен-
том (використовується щодо державних 
підприємств, господарських товариств, 
основним акціонером яких є держава, ре-
алізується шляхом підкупу, шантажу або 
погроз на адресу керівництва компанії).
 Фіктивне банкрутство (порушення 
чинного законодавства про банкрутство, 
фіктивне створення податкової та креди-
торської заборгованості, висунення канди-
датури власного керівника). Корупція — 
необхідна умова рейдерства. 

Як убезпечити підприємство 
від загарбання
 Древні римляни говорили: «Хто по-
переджений — той у безпеці». Однак ре-
ально намір захоплення рейдерами дуже 
важко розпізнати. І саме це є основною 
причиною невчасної реакції власника. 
Універсального способу захисту підпри-
ємства від рейдерства немає. Утім шан-
си рейдера на успішну атаку значно зни-
жуються, якщо власник вчасно вибудує 
кілька ліній оборони, ретельно струк-
турує систему власності, структуризує 
способи прийняття рішень. Найефек-
тивнішим проти рейдера є захист пре-
вентивного характеру. Його стратегічна 
мета — максимально підвищити вартість 
захоплення підприємства для того, щоб 
зробити атаку рейдерів фінансово не-
вигідною, а отже — недоцільною. Від-
повідно, власникові необхідно здійсни-
ти заходи, щоб принаймні перевести ін-

терес потенційного рейдера з площини 
корпоративного захоплення на цивілізо-
ваний механізм об’єднання та поглинан-
ня. Для цього слід системно реструктури-
зувати бізнес, що дасть змогу створити 
таку систему володіння і управління най-
більш привабливими активами, яка зро-
бить захоплення рейдерами підприємс-
тва нерентабельним бізнесом.

Найпростішими методами 
протистояння рейдерству є:
 — концентрація акціонерного капі-
талу або викуп частки в учасників, які не 
беруть участі у діяльності підприємства; 
постійний моніторинг змін у складі ак-
ціонерів; реструктуризація підрозділів зі 
зміною їх організаційно-правового стату-
су; контрольне скуповування акцій і додат-
кова емісія;
 — визначення правового статусу 
власності, здійснення переоцінки майна. 
В умовах значного ризику буде корисною 
структуризація власності з використання 
дочірніх структур, створення штучної за-
боргованості підприємства і передача не-
рухомості та інших активів у позичку під 
кредитування;
 — недопущення виникнення та про-
строчення кредиторської заборгованості;
 — удосконалення роботи менедж-
менту та персоналу (недопущення конф-
ліктних ситуацій, протиправного звільнен-
ня працівників тощо);
 — підвищення культури суб’єктів гос-
подарювання (прозорі конкурентні від-
носини, підтримання ділової репутації 
тощо);
 — використання службою економіч-
ної безпеки способів і методів конкурент-
ної розвідки;
 — залучення громадськості й за-
собів масової інформації до боротьби з 
рейдерством.
 Слід наголосити, що боротьба з рей-
дерством буде ефективною й матиме ком-
плексний характер тільки в разі передба-
чення кримінальної відповідальності за 
замовлення, організацію та вчинення не-
правомірних дій, які мають ознаки рей-
дерства. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 На Київщині відбувся форум Всеук-
раїнської аграрної ради. Головною його те-
мою стала активізація аграрного рейдерства 
та пошук шляхів, як цьому запобігти. Ферме-
ри не лише скаржилися на беззахисність, а й 
озвучили ідею створити власний озброєний 
батальйон «Гайдамаки», який захищатиме їх 
від рейдерів. За попередніми домовленос-
тями, такий батальйон може з’явитися вже у 
жовтні. На форумі таку ініціативу підтримало 
щонайменше двісті фермерів, серйозно стур-
бованих захистом свого бізнесу.
 Проблема агрорейдерства з кожним ро-
ком тільки ускладнюється: щороку відомі 
непоодинокі факти захоплення господарств 
саме у літній та осінній період. Рейдерство 
у нас сьогодні користується двома шляха-
ми. З одного боку — юридичним, коли під-
приємство переписується на іншу особу (на 
оскарження в судах у фермера йде дуже ба-
гато часу і він протягом судової тяганини не 
може повноцінно займатися бізнесом). З ін-
шого — фізичним, за допомогою «тітушок» 
і шантажу. Вже з’явилася велика кількість 
компаній, які спеціалізуються саме на рей-
дерстві. Цьогоріч, у передчутті відкриття 
ринку землі з пріоритетністю її викупу фак-
тичними користувачами, ця проблема на-
була особливого розмаху. По всій Україні, 
майже в кожній області зафіксовані числен-
ні випадки захоплення фермерських госпо-
дарств.
 Михайло Апостол, радник міністра 
МВС України, присутній на форумі, ствер-
джував, що від рейдерства можна вбере-
гтися. На його думку, головне — запобігти 
внутрішнім конфліктам на підприємстві та 

уникати кредитних заборгованостей. Адже 
рейдери перед нападом ретельно вивчають 
фінансовий стан підприємства. Представ-
ник МВС, який відстоює таку позицію, сам 
раніше займався фермерством, тому зараз 
опікується цим питанням на території усієї 
України.
 Фермери ж наполягають: правоохорон-
ці нічого не роблять для того, щоб їх за-
хистити, і тільки мовчки спостерігають за 
діями загарбників. Це примушує нинішніх 
сільгосппідприємців із недовірою ставити-
ся до правоохоронців, підозрюючи їх у ко-
рупційній змові з рейдерами. Тому очіль-
ники господарств знайшли свій варіант ви-
рішення проблеми — створення власного 
озброєного формування. Батальйон «Гайда-
маки» юридично буде оформлений як охо-
ронне агентство. Подібні воєнізовані фор-
мування для захисту прав землекористува-
чів, до речі, вже працюють на Кіровоград-
щині, Дніпропетровській та Миколаївській 
областях. А загін «Гайдамаки» планують ор-
ганізувати у вигляді першого серйозного оз-
броєного підрозділу, який діятиме на тери-
торії всієї України. Всього у батальйон пла-
нують набрати 120 озброєних та тренованих 
бійців. Оформлені вони будуть в охоронно-
му агентстві, але платитимуть їм зарплату 
фермери. На кожному господарстві перебу-
ватиме один боєць. На п’ять ферм розра-
ховують закупити по одному автомобілю 
(«Рено Дастер» ціною приблизно 400 тисяч 
гривень). У випадку загрози рейдерства бій-
ці батальйону оперативно збиратимуться та 
вирушатимуть на місце події. Керівник ба-
тальйону «Донбас» Анатолій Виногродсь-
кий закликав фермерів об’єднуватися та за-
хищати себе самостійно. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Політик обурився, що 
гроші, які його команда ви-
била для фермерів, пішли в 
кишені олігархів. Виступа-
ючи з парламентської три-

буни, він наочно продемонс-
трував, які яхти та маєтки 
були придбані за кошти се-
лян.
 «Оця яхта коштує 300 
мільйонів доларів, — за-
явив Ляшко, демонструючи 

ілюстрації. — Оцей маєток 
під Києвом коштує міль-
ярд доларів. Власник всьо-
го цього — олігарх та аграр-
ний барон Косюк. Все це по-
будоване за дотації, призна-
чені українським фермерам. 
Минулого року ми добилися 
виділення 3 млрд. гривень 
дотацій аграріям, але уряд 
прийняв такий порядок, за 
яким 60% цих коштів отри-
мує олігарх Косюк. При ць-
ому фермери навіть 50 ти-
сяч гривень не можуть от-
римати на корів. Уряд від-
дає мільярди компенсацій 
«косюкам», аби вони купу-
вали яхти та маєтки, а в ук-
раїнському селі скоро ко-
рову днем з вогнем не знай-
деш!», — наголосив Ляш-
ко.
 Водночас народний де-
путат закликав парламент 
підтримати аграрні законо-
проекти Радикальної пар-
тії, які істотно покращать 
життя селян.
 «Ми звертаємось до ук-
раїнського парламенту з 
вимогою підтримати наш 
законопроект, яким запро-
ваджується аграрно-сиро-
винний збір. Отримані від 
цього кошти ми пропонує-
мо спрямовувати на дотації 
для підтримки тваринниц-
тва. Кожна сільська сім’я, 
яка утримує корову, по-
винна отримувати хоча б 5 
тисяч гривень на рік від де-
ржави. Мільярди з держав-
ного бюджету повинні йти 
не на яхти та маєтки «ко-
сюків», а на відродження 
фермерства та тваринниц-
тва в Україні. Досить гра-
бувати селян!» — підкрес-
лив Ляшко. ■

ПИТАННЯ РУБА

Гроші — селянам, 
а не олігархам
Мільярди з державного бюджету 
повинні йти не на яхти та маєтки 
олігархів «косюків», 
а на відродження фермерства 
та тваринництва в Україні, 
переконаний Олег Ляшко

■

ТОЧКА ЗОРУ

Як законно боротися 
з рейдерством
Кілька ліній оборони допоможуть 
зупинити атаку на господарство

■

ВІДСІЧ

Зброя для аграріїв
Фермери створюють озброєний батальйон 
із-понад сотні бійців

■

Олег Ляшко та депутати його фракції наочно продемонстрували,
як олігархи пограбували фермерів.

❙
❙



Є ПРОБЛЕМА

Джерельце, 
джерельце, 
дай води 
напитись
Комунгосп-фантом: 
гроші взяли — 
живильної вологи не 
дали
Володимир КАЇРА
Темрюк, Нікольський район, Донецька область

 Той, хто побував у Грузії, був 
приємно вражений високою якіс-
тю питної води. Для відпочиваль-
ників і туристів там навіть висять 
оголошення: «Воду з крана можна 
пити». Так то ж у Грузії... У нас, 
в Україні, не знаю, чи знайдеться 
місто, де з крана тече якісна пит-
на вода. Якщо ж говорити про До-
неччину, то особливо страждають 
від недостачі питної води села. На-
приклад, у нашому селі водогону 
просто немає, а вода в колодязях 
для пиття непридатна. Тому одвіч-
но питну воду привозили з джерел, 
що розташовані за кілька кіломет-
рів від села. У минулі часи водо-
постачанням опікувався колгосп. 
Коли колгоспів не стало, воду за 
помірну плату (30 коп. за літр) по-
чав розвозити приватний підприє-
мець. Претензій у сільчан до нього 
не було: регулярно, раз на тиж-
день, він наповнював ємності.
 Та, очевидно, його прибутки ко-
мусь муляли очі. І от весною цьо-
го року місцева влада вирішила 
організувати комунгосп, щоб він 
займався підвезенням води. З ве-
личезним боєм на сільському сході 
нам удалося відстояти нашого во-
довоза. Десь через два місяці зно-
ву віче, і знову пропонують переда-
ти постачання водою комунгоспу, 
розташованому за 10 км, у сусід-
ньому селі. На зборах сільський 
голова клятвено завірив, що воду 
будуть завозити безкоштовно. І тут 
справдилася приказка про безко-
штовний сир, який буває лише 
у мишоловці. Спочатку завезли 
технічну воду. Знову збори, знову 
скандал. Після цього тричі приво-
зили воду — і... закінчились гроші 
на солярку.
 І ось уже місяць, донедавна при 
30-40-градусній спеці, селяни си-
дять без води. Рятуються, хто як 
може: у кого є транспорт — той при-
возить собі сам, у кого нема — дибає 
2-3 км до магазину, щоб узяти пля-
шечку дорогоцінної вологи, а хто 
п’є й гірко-солону воду з колодязя.
 А що ж влада? Пан сільський го-
лова від цієї проблеми самоусунув-
ся, в райдержадміністрації розгля-
нуть скаргу впродовж місяця. До 
«народного» депутата ми ще навес-
ні зверталися з проханням завітати 
до нас, та пан Лубинець наше про-
хання, очевидно, по клав під сук-
но. Отож, можливо, ми все-таки 
доб’ємося того, що воду в село заво-
зитимуть, тільки буде це ой як не-
скоро... Так що ми живемо за при-
казкою: «Доки сонце зійде — роса 
очі виїсть». А влада все теревенить 
про продаж землі...
 P.S. Найцікавіше в цій історії, 
що, як нам повідомили в Нікольсь-
кій РДА, ніякого комунгоспу ніде 
не зареєстровано. Кому ж тоді да-
вав гроші на солярку сільський го-
лова? ■

■Антоніна МАТВІЄНКО
Київ

 Шановна редакціє! Надсилаю свої 
роздуми з приводу побудови грома-
дянського суспільства — потрібно 
об’єднувати всіх громадян, незалеж-
но від їхньої національної приналеж-
ності та мови спілкування. Це ніби 
зрозуміло, але не всім. Впродовж 
останніх років шпальти таких газет, 
як «Українське слово», «Шлях пере-
моги», «Слово просвіти», рясніють 
публікаціями, що геть усі російсько-
мовні українці, навіть ті, хто б’ється з 
ворогом на Донбасі, — вороги Украї-
ни, від яких потрібно якнайдалі від-
межуватися.
 Із радістю прочитала в одному з 
номерів «України молодої», в руб-
риці «Суспільний запит на україні-
зацію», що поширення української 
мови в країні набирає темпів. Я й 
сама це спостерігаю і тішуся. А «пат-
ріоти» продовжують нагнітати мо-
рок, запевняючи, що не було ще та-
кої тотальної русифікації, як тепер, 
що ось-ось станеться мовний апо-
каліпсис. У цьому дусі, наприклад, 
стаття  Павла Мовчана «Пробле-
ма над проблемами» («Слово про-
світи», п.18, 2917).
 Надто довго зволікає влада із 
затвердженням мовного закону. За 
цей час — останні кілька років — 
нетерплячі борці за українську мову 
понавигадували чимало умовивер-
тів, фантасмагорій, заполонивши 
ними шпальти газет. А ось приклад 
із життя, свідком якого я стала: у со-
борі одна літня жіночка старорежим-
ного типу щось спитала в молодика, 
який стояв поруч. Той рявкнув, що по-
російськи не розуміє й відвернувся. 
Старенька здивовано й ображено 
розкрила очі. А ще, радять патріо-
ти, щоб стати справжнім українцем, 
треба «витиснути» із себе все, що 
пов’язане з Росією: літературу, му-
зику, знайомих. Навіть поезія «сріб-
ного віку» небезпечна. Всяка нор-
мальна людина не винесе на смітник 
твори Достоєвського чи Пушкіна, не 
зречеться близьких людей.
 Новоявлений так званий «закон 
нації» декларує, що кожен у своїй 

виробничій чи будь-якій іншій діяль-
ності повинен мати справу тільки з 
представниками свого етносу, в усьо-
му дбати тільки про свій етнос, про 
його чистоту. А який же він — етнос 
— у своїй первозданності, чи мож-
на його відновити? Скористаюсь ці-
кавим і доречним у цьому плані до-
слідженням пана С. Грабовського 
«Хто є справжнім українцем». Автор 
розглядає унікальне видання «Ко-
зацька старшина Гетьманщини. Ен-
циклопедія» (в-во «Стилос», 2010). 
Можна тільки дивуватися, дізнав-
шись, що серед козацької старши-
ни всіх адміністративних рівнів, на 
всіх посадах — полковників, сотни-
ків тощо, їхніх синів та онуків, що та-
кож дослужилися до високих рангів, 
— були сотні й тисячі чужинців. Се-
ред них чимало польських шляхтичів, 
вихідців із Балканських країн, які вті-
кали від турецької експансії. Прибув 
тоді до України рід Милорадовичів, 
один із нащадків якого у ХІХ ст. був 
відомий як етнограф і громадський 
діяч. Інший відомий переселенець 
— грек Капніст, пращур майбутньо-
го княжого роду, з якого вийшов поет 
Василь Капніст, його правнучка — ві-
дома українська актриса Марія Кап-
ніст, що померла не так давно. Були 
також шведи, німці, татари, моско-
вити. Утікачі з сусідніх країн через 
складні політичні обставини вдома у 
ХVІ—ХVІІ ст. знаходили у Війську За-
порозькому свою другу батьківщину. 
Усі неодмінно приймали православ-
ну віру і розмовляли українською 
мовою. Цей етнічний калейдоскоп 
переселенців, улившись у загаль-
ногромадську українську спільноту, 
мав значний вплив на формування і 
згуртування української нації, додав-
ши їй свіжої крові.
 Ліквідація Запорозької Січі 
(1775), трагедія І. Мазепи ще дов-

го відлунювали в Європі й приверта-
ли увагу істориків і поетів. Історич-
на драма України жила у свідомості 
передової російської інтелігенції, 
що значною мірою складалася з на-
щадків колишньої української стар-
шини. Водночас із Європи в краї-
ну проникали вільнолюбиві ідеї, що 
сприяли пробудженню тут історич-
них спогадів, мрії про волю. Неві-
домо, чи в’язали якісь сентименти 
з Україною російського поета-дека-
бриста К. Рилєєва, проте і він віддав 
їй данину. Його поема «Войнаровсь-
кий» перевершує всі написані на цю 
тему твори європейських поетів. Ав-
тор зворушливо передає в ній драму 
«згубленої вітчизни», трагедію вели-
кого гетьмана: «Пора, мне шепчет го-
лос тайный,/ Пора губить врагов Ук-
райны». Так промовляє герой його 
поеми. А ось слова пушкінського ге-
роя: «Но независимой державой Ук-
райне быть уже пора...».
 Передові діячі царської Росії не 
були байдужі до національної про-
блеми українців, їхньої мови — і по-
рушували її на сторінках журналів. 
Реакція влади була жорстокою. Відо-
мого російського мовознавця І. Бо-
дуена-де-Куртене судили за статтю, 
в якій він доводив необхідність на-
дання автономії народам Росії, маю-
чи на увазі й «Малоросію». Вченого 
було засуджено на два роки в’язниці. 
Прихильниками вільного функціону-
вання української мови були вчені 
О. Шахматов, О. Потебня, К. Жи-
тецький, А. Кримський та інші. Про-
те навіть свої праці з української гра-
матики вони змушені були видавати 
російською мовою.
 Чимало видатних діячів України 
вийшли з російського середовища, 
але свою творчу і громадську діяль-
ність вони присвятили Україні. Порів-
няно недавно пішов із життя найви-

датніший мовознавець-україніст 
Юрій Шевельов, етнічний німець, 
який у юності виховувався на росій-
ській культурі. Етнічні росіяни були і 
в складі Центральної Ради, в уряді 
України в 1918 р.
 Під час руху шістдесятників, коли 
почалися суди й арешти його учас-
ників, кілька відомих в СРСР київсь-
ких учених (етнічних росіян) зверну-
лися з листом до вищого керівництва 
в Москві на захист засуджених.
 У наш час яскравим прикладом 
духовної солідарності з українським 
народом стала Т. Таїрова-Яковлева, 
російський історик, яка видала кіль-
ка монографій з історії України. Під-
заголовками деяких із них є слова 
«Історії про славу, трагедії та муж-
ність». Праці автора — гідний вне-
сок в історіографію боротьби Украї-
ни за незалежність.
 Правду сказано у вірші молодої 
поетеси «Никогда мы не будем братья-
ми». Самодержавна Росія — особли-
ва країна, жодна з цивілізованих країн 
не зрівняється з нею ганебною славою. 
Проте в мороці російської дійсності 
завжди з’являлися світлі постаті, що 
сповідували ідеї правди і справедли-
вості. І в час оборонної війни з російсь-
ким агресором вони — на боці україн-
ців. Треба відмовитися від постулату: 
говориш російською — значить, во-
рог, п’ята колона. Не за мовою визна-
чають ворога, а за внутрішньою нала-
штованістю. 
 Наша держава об’єднана спіль-
ною територією, історією, суспіль-
ним ладом, культурою. Відбувається 
поступове, але неухильне об’єднання 
українців за мовною ознакою. Про 
це свідчать соцопитування останніх 
років. Усупереч історичним, неправ-
дивим заявам «мовних патріотів». 
Треба всіляко сприяти цьому — без 
брутальності, без ажіотажу. ■

ПОЛІТПАРНАС

Навпаки
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

Застрайкували дружно лікарі:
«Як лікувать? — нема до ручок стержнів.
До того ще збідніли хабарі…
Ось вам, панове, ваша незалежність!»
Двадцятий рік пенсіонер Панас

■ До праці заклика синочків-лежнів:
«Немає батька Сталіна на вас!
Це все вона — це ваша незалежність!»
На вулиці, розритій п’ятий рік,
Стоять таблички: «Будьте обережні!»
І кожен раз на чийсь сердитий крик
Хтось відповість: «Це ж ваша незалеж-
ність!».
Розкрали все. І навіть сторожів.
Лишивсь пісок і два гаки пожежні.
Завбазою догнали на межі —
Тепер сидить і лає незалежність.
Корів на пальцях можна рахувать,
Хоча навколо є поля безмежні,

Та в бур’янах, бо нікому орать
Уже давно, а винна — незалежність.
Полаялись, побилися дружки,
Бо погляди у хлопців протилежні.
Обоє у лікарні, а жінки:
«Ось довела до чого незалежність!»
Тече труба, чи заблудився пес
На вулиці Лівобережній,
Чи на стовпа наїхав «Мерседес» —
І знову винна, бачте, незалежність.
О ні, панове, все тут навпаки –
Не нам вона, а ми їй завинили.
Один одному гострим язики
І, наче п’явки, смокчем з неї сили. ■

Постійні суперечки в інтернет-спільноті щодо естетичного оформлення прибудинкової території чи дизайнерських «ізисків» аматорів у під’їздах 
будинків наводить на роздуми: а що краще — чистий, охайний коридор, хоч і оздоблений у стилі кітч (фото ліворуч) чи занедбаний, запльований, 
засмічений під’їзд, де постійно «тусуються» наркомани і п’янички. Звичайно, хотілося б проживати у новому сучасному будинку зі стильно 
оформленими інтер’єрами (праворуч), але хто дасть гарантію, що без ваших старань і він незабаром не перетвориться на «бомжатню»? Тож не 
варто чекати «доброго дядю» (чи тьотю), а облаштовувати своє життя самостійно, принаймні на рівні власного під’їзду.

ПОГЛЯД

З ким єднатися?
Чимало борців за волю України не були етнічними українцями

■
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Мрії про щорічний 
міжнародний фестиваль
 ■ Чому саме Іоанн Георг Пін-
зель?
 Т. Демкура: — Важливе за-
вдання, яке ми ставимо пе-
ред собою, — це активізувати 
мистецьке середовище Львова, 
Тернополя, Івано-Франківська, 
заохотити молодих та вже доб-
ре відомих художників, скуль-
пторів, керамістів, літератур-
них, театральних та музичних 
діячів до створення мистецьких 
творів, перфоменсів, інтерпре-
тацій, присвячених творчості 
І. Г. Пінзеля. Уже погодили-
ся презентувати свою творчість 
художники М. Демцю, Р. Гра-
бар, О. Скоп, Т. Бенях, С. Міх-
новський, О. Жеребецька, П. 
Сметана, В. Цісарик, О. Онуф-
рів та багато інших знаних мит-
ців.
 Не хочеться розповідати до-
кладно про все, що відбувати-
меться на проекті, але ми пла-
нуємо, зокрема, презентувати 
друге видання альбому «Таїна 
Пінзеля», продемонструвати 
гостям документальний фільм 
«Таїна Пінзеля — від Бучача 
до Лувру». Його тривалість — 
всього 10 хвилин, але, гадаю, 
фільм розповість історію вели-
кого митця і не залишить бай-
дужим глядачів. 
 Показ авторської колекції 
одягу прет-а-порте арт-студії 
Івони Лобан «Пінзель. Львів. 
Бароко» та експозиція мистець-
ких творів львівських та тер-
нопільських художників, ке-
рамістів, скульпторів стануть 
своєрідним продовженням і ав-
торською популяризацією твор-
чості Пінзеля. 
 Ми дуже сподіваємося, що в 
майбутньому вдасться органі-
зувати щорічний міжнародний 
фестиваль Іоана Георгія Пінзе-
ля, метою якого буде не лише 
поширення інформації про твор-
чість геніального галичанина в 
Україні та світі, а й створення 
унікальної мистецької плат-
форми для творчої співпраці. 
Ми хочемо зробити цей фести-
валь традиційним, щоб на ньо-
го з’їжджалися митці з різних 
країн, обмінювались досвідом, 
спілкувались з глядачами і по-
ціновувачами мистецтва, щоб 
вони могли, зрештою, надиха-
тись творами Пінзеля, атмосфе-
рою Львова, Бучача, всієї Гали-
чини, де творив великий майс-
тер.
 Коли скульптури Пінзеля 
потрапили в Лувр, про незна-
ний до того в Європі феномен Іо-
анна Георга Пінзеля заговорила 
ціла культурна Європа. Місцева 
преса писала, що «Фактично Іо-
анн-Георг Пінзель є особливим 
мистцем, чиї сліди були стер-
ті часом. Україна — країна, 
яка його прийняла, нещодавно 

прийшла до усвідомлення своєї 
спадщини та взялася до рестав-
рації й консервації скульптур 
митця. Для нас є честю прий-
мати цього «врятованого» від 
невідомості митця, чий особли-
вий стиль нагадує німецьких 
скульпторів «Золотого віку» з 
непідробним особистим почер-
ком. Із його дерев’яних скуль-
птур народжуються персонажі з 
витонченими жестами, вираже-
ною експресивністю...». «...Пе-
реважну більшість скульптур 
зроблено з дерева, деякі з них 
мають поліхромне оздоблення 
та позолоту. Блискучий стиль 
Пінзеля відрізняє його від су-
часників своєю індивідуальніс-
тю, красномовністю, здатністю 
зобразити драматичний рух та 
специфічним використанням 
оздоблень...».
 Після таких рецензій ми не 
можемо дозволити собі знову 
забути про Пінзеля, тому про-
довжуємо «рятувати» його від 
невідомості та популяризувати 
серед співвітчизників. 
 Для нас було великою честю 
долучитися до творчості майс-
тра Пінзеля, саме тому ми ви-
дали друге (доповнене) видання 
«Таїна Пінзеля», щоб продов-
жувати культурну дипломатію 
українського скульптора та від-
кривати творчість геніального 
майстра для всього світу!

Його називають загадковим, 
невідомим, «українським 
Мікеланджело»
 ■ У чому полягає загад-
ковість Пінзеля?
 Т. Д.: — Його називають за-
гадковим, невідомим, «ук-
раїнським Мікеланджело». І 
справді — відомостей про Пінзе-
ля майже немає. Він з’явився у 
Галичині невідомо звідки і зник 
невідомо куди, ніби розчинився 
у вічності, залишивши на згадку 
про себе дивовижні скульптури 
як пам’ятник самому собі. І досі 
залишається таємницею, ким 
був Пінзель за походженням, де 
вчився, коли помер і де похова-
ний, яку мистецьку школу пред-
сталяв, чому матеріалом для ро-
боти в основному використову-
вав дерево. 
 Реальність його існування в 
Галичині підтверджує книжка 
витрат Святоюрського собору 
(знайдена 1906 року), де сказа-
но, що в 1759—1761 роках сні-
цареві І.-Г. Пінзелю, автору 
кінної фігури святого Георгія 
Змієборця та постаті покрови-
телів Шептицьких, фундаторів 
храму, святих Лева та Анастасії 
виплачено майже 37 тисяч зло-
тих. Із документів костьолу в 
місті Монастирська дізнаємо-
ся, що скульптор одержав за два 
вівтарі 810 злотих. Заплатили 
йому 990 злотих за два вівтарі, 
виконані разом із І. Гертнером 

у Львівському костьолі отців-
тринітарів, зруйнованому під 
час революції 1848 року (тепер 
на цьому місці стоїть Преобра-
женська церква), причому оста-
точний розрахунок проводився 
із вдовою майстра: очевидно, 
самого автора 1761 року не було 
серед живих.
 Пінзель працював у трьох 
областях України: Тернопіль-
ській, Львівській, Івано-Фран-
ківській. А з’явився скульптор 
у Бучачі в середині 1740 року, 
будучи вже «готовим» майс-
тром. Місто в той час належа-
ло до маєтностей графа Мико-
ли Потоцького, нащадка герба 
«Пілава». При його дворі були 
засновані майстерні, де жили 
й працювали скульптори й ху-
дожники. М. Потоцький, по-
католичений нащадок козаць-
кого роду (1712—1783 роки), 
канівський староста, був най-
більшим меценатом на захід-
них землях України. Під його 
покровительством працював і 
скульптор І. Пінзель.
 Ймовірно, що до появи в Ук-
раїні Пінзель багато мандру-
вав, вчився у кращих майстрів 
Риму, Венеції, Відня і Праги. 
Відчувається, що він був безпо-
середньо знайомий із творами 
епохи Відродження. Але жив і 
творив він у маленькому містеч-
ку на Поділлі, в Бучачі. Бучач 
став його художньою майстер-
нею, містом, де він провів бага-
то років і створив свої найкращі 
шедеври.
 За словами Бориса Возниць-
кого — дослідника й активного 
«шукача» творів Пінзеля, — 
твори цього майстра стали уні-
кальним явищем пізнього баро-
ко не лише в Україні, а й у Єв-
ропі. Він створив неповторний 
за своєю експресивністю стиль, 
якому судилося дати початок 
цілій школі послідовників. Сьо-
годні Пінзель вважається чи не 
найзагадковішою особистістю 
українського мистецтва. Про 
нього повинні знати в різних 
країнах світу. Адже про Міке-
ланджело ми знаємо всі, а про 
Пінзеля — ні. Хоча талант цьо-
го скульптора не є меншим».
 Івона Лобан: — Творчість 
Пінзеля прирівнюють до творінь 
великого італійця Флоренцо Бер-
ніні, в ній вбачають причетність 
до рельєфної пластики австрій-
ських майстрів, спорідненість 
зі скульптурою чеської школи, 
називають геніальним, тому що 
такого рівня майстерності після 
нього не досяг у світі ніхто. Не-
дарма оголошення про виставку 
робіт майстра на офіційному сай-
ті всесвітнього музею Лувр по-
чиналося словами: «Лувр віддає 
честь унікальному і невідомому 

українському скульптору Іоан-
ну Георгу Пінзелю».
 Для експозиції творів Пін-
зеля тут підібрали місце з вихо-
дом на знамениту піраміду — 
приміщення де-ла-Шапель, зал 
колишньої каплиці. Спеціаль-
но для скульптур українського 
майстра у Луврі розсунули стіну 
і відкрили вікно, яке зазвичай 
завішане. «Не хотілось у цьо му 
залі бачити штучне світло — ко-
ментував куратор виставки — 
святі Пінзеля повинні бачити 
небо». Загалом протягом трьох 
місяців виставку в Луврі відві-
дали більше мільйона шану-
вальників. Дуже хочеться, щоб 
такий фурор довкола робіт Пін-
зеля, популяризація його твор-
чості продовжувались. 

Як народжувалася колекція 
одягу
 ■ Звідки виникла ідея вашо-
го проекту? 
 І. Л.: — Колись бачила фільм 
«Сходи Якова» — це докумен-
тальна стрічка про зустріч Лю-
бомира Гузара, Юрія Шухевича 
і Бориса Білинського. Ці люди 
мали дуже складне життя, але 
воно їх не зламало, їхні очі сві-
тились добротою і вірою. Хтось 
із них сказав: «Я ніколи не пи-
тав, що Україна зробила для 
мене. Я завжди питав, що я зро-
бив для України».
  Якщо подорожувати Євро-
пою — наприклад, Іспанією, 
— захоплює, як вони шанують 
своїх митців. Кожен іспанець 
знає Гауді і Далі та намагаєть-
ся передати свою любов до них 
і нам. Ми теж маємо ким пиша-
тися, шанувати і любити. Наша 
країна дуже багата на видатних 
людей, тільки ми не завжди 
знаємо про них. Колись Борис 
Возницький відкрив для нас 
Пінзеля і вклав усю душу, серце 
і всю свою енергію для віднов-
лення спадщини — культурної 
спадщини України. Це титаніч-
на робота і неоціненні знання, 
факти, знахідки, історія, зреш-
тою. Завдяки Борису Возниць-
кому ми дізналися стільки всьо-

го важливого і цінного, його 
робіт вистачить для досліджен-
ня ще не одним поколінням.
 Наступним кроком, який 
мене надихнув на створення 
проекту «Під зорею Пінзеля», 
була книга талановитої пись-
менниці Галини Вдовиченко 
«Пів’яблука». Я б, напевно, 
створила десь таку рубрику: 
«Книжки, які нас надихають».
 Я неймовірно пишалась ук-
раїнською делегацією, яка спри-
яла виставці Пінзеля в Лув-
рі. Але і зараз у Львові є бага-
то людей, які не знають про Іо-
анна Георгія Пінзеля, про його 
містичну і цікаву біографію. Не 
знають про його видатні роботи 
по цілій Західній Україні, про 
унікальність його скульпур. І я 
почала думати, що я можу зро-
бити, щоб творчість цього скуль-
птора, його історія вийшла за 
межі мистецьких кіл.
 Так народилась ідея ство-
рити колекцію одягу. Щоб цей 
одяг був прет-а-порте, і через 
нього зацікавити людей. А ще 
мені прийшла думка запроси-
ти видатних і молодих скуль-
пторів і художників, аби вони 
через свою творчість показали, 
хто для них є Пінзель, на що він 
їх надихає і як вони його відчу-
вають.
 Великим приємним здиву-
ванням було те, що кожен ми-
тець, якому я розповідала про 
свій задум, підтведжував, що 
це добра ідея, і погоджувався 
долучитись до проекту. Мене 
дуже тішить, що всі ми — од-
нодумці щодо популяризації 
нашого видатного скульптора. 
Вважаю, що це велике щастя, 
що довкола стільки прекрас-
них, натхненних і творчих лю-
дей, які з радістю допомагають 
і вболівають, аби все вдалось 
найкращим чином! Нас підтри-
мують, зокрема, Оксана Муха і 
гурт Rockoko. Я безмежно вдяч-
на всім-всім, хто мені допома-
гає! Ви — неймовірні!!!
 ■ Що плануєте на майбут-
нє?
 І. Л.: — Найближчим ча-
сом — це презентація альбому 
«Тайна Пінзеля» по світу, а та-
кож презентація робіт худож-
ників і скульпторів. Нехай усі 
довкола бачать, що ми маємо 
ким гордитися, ми пишаємось 
своєю історією, а також твори-
мо нові її сторінки. Мрію, щоб 
ця виставка була також презен-
тована у Києві і щоб уся Украї-
на почула і пізнала Пінзеля.
 Через рік ми плануємо пе-
ретворити наш мистецький 
проект у щорічний фестиваль, 
який вже триватиме два-три дні 
у різних регіонах (Львів—Іва-
но- Франківськ—Тернопіль). 
Будуть створені творчі плат-
форми, на яких «Під зорею Пін-
зеля» збиратимуться мистець-
кі особистості. Це будуть різно-
манітні перфоманси, інсталя-
ції, вистави, концерти, пленери, 
які, сподіваюсь, зацікавлять лю-
дей по всій Україні! ■

АРТ-ПРОСТІР

Магія неперевершених скульптур
У Палаці Потоцьких покажуть авторську колекцію одягу 
прет-а-порте «Пінзель. Львів. Бароко»

■

Ярина БРАВЧУК

У рамках Форуму видавців у залах Палацу Потоцьких Львівської 
галереї мистецтв 16 вересня відбудеться культурно-мистецький 
проект «Під зорею Пінзеля». Організатори проекту Тарас Демкура 
та Івона Лобан кажуть, що головною метою дійства є популяриза-
ція мистецької спадщини знаного українського скульптора середи-
ни XVIII століття — геніального і водночас загадкового. Вже сьо-
годні до «Зорі Пінзеля» зголосилися долучитися десятки митців і 
представити свої твори, виконані за мотивами творчості великого 
скульптора. 
Ми поспілкувалися з кураторами дійства, щоб привідкрити таємни-
цю цілком нового і незвичного проекту. 

На Форумі видавців презентують
новий альбом.

❙
❙

Тарас Демкура у Парижі під час виставки скульптур Пінзеля у Луврі.❙

Івона Лобан.❙
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Сергій ДОВГАЛЬ

 Минулих вихідних 
Дніпро вперше відзначав 
День міста зі своєю новою 
назвою, що повністю спів-
падає з назвою річки, на 
обох берегах якої і розта-
шований обласний центр. 
Цього разу святкові захо-
ди вразили своєю грандіоз-
ністю і розмахом. Адже чи-
мало з них могли претенду-
вати на те, щоб їх називати 
«дотепер небачене». 
 Дніпряни змогли по-
співати у вже легендарному 
«Караоке на майдані», звіс-
но ж, із його незмінним ве-
дучим Ігорем Кондратюком, 
скуштувати страви вітчиз-
няної кухні з різних регіонів 
нашої держави, приєднатися 
до першої в Україні масштаб-
ної, за участі понад 7 тисяч 
осіб, ходи в різних костюмах 
і побачити реконструкцію іс-
торичних подій на території 
колишнього козацького міс-
течка Стара Самара. 
 Група «Табула Раса» ста-
ла хедлайнером фестивалю 
Dnipro-Rock-2017, а на ет-
нічному «Самар-Дніпро-
Фесті» виступила поп-рок-
группа «Антитіла».
 На головній сцені міста, 
встановленій спеціально для 
свята, співали Alekceev, а та-
кож Verka Serduchka & band, 
для колективу якої виступ у 
Дніпрі був першим після по-
над двох з половиною років 
творчої паузи. На майданчи-
ку біля українського музич-

но-драматичного театру ім. 
Т. Г. Шевченка співали зір-
ки диско Arabesque.
 Просто в центрі міста від-
булася «Битва хорів», у якій 
взяли участь 11 співочих ко-
лективів з різних міст Ук-
раїни. Вінцем її стала ком-
позиція «Дитинко, це Дніп-
ро», яку після прем’єри у 
2014 році стали називати не-
офіційним гімном міста. Хо-
ристи виконали її відразу на 
400 голосів.

 У День міста також від-
бувся відкритий кубок з 
дрег-рейсінгу Drag bitva-
2017, близько 70 учасників 
якого з усієї України нав-
випередки подолали майже 
півкілометрову трасу. Род-
зинкою ж тут стали сприн-
терські заїзди — ексклюзив-
ні гонки машин марки Пор-
ше. Елітні автомобілі змага-
лися на швидкість уперше в 
історії українського дрег-
рейсінгу. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Художник Володимир Каль-
ненко народився на Київщині. 
Свого часу навчався в Інституті 
імені Рєпіна — це Петербурзька 
художня академія, в якій нав-
чався Тарас Шевченко. Там, 
на берегах Неви започаткував 
«Тарасові ночі». А у 1986 році, 
коли вибухнув Чорнобиль, ху-
дожник повернувся в Україну. 
Бо зболіла його душа прагнула 
творити на своїй землі.
 Мистця формувало село. Во-
лодимир Кальненко перекона-
ний: «Кожна людина запрогра-
мована. Це абсолютно доказово. 
Якщо людина йде своєю стезею, 
вона неодмінно досягне успіху. 
Я пригадую своє дитинство. Ра-
нок. Сонце викотилося з Нових 
Безрадичів (село на Київщині). 
Я вибігаю з хати, мчу запиле-
ною дорогою і кричу: «Сонце! 
Сонце!» Іноді в пам’яті зрина-
ють такі картини... Сккажімо, 
образ рідної бабусі Катерини, 
яка вкладала в мою душу лю-
бов до Тараса Шевченка...»
 Малювати Володимир по-
чав рано і де тільки можна. За-
тамувавши подих спостерігав, 
як працював сільський маляр 
дядько Семен. А ще йому до без-
тями подобався запах тих фарб: 
аж у голові паморочилося!
 Якось батько побачив, як син 
малює вугіллям на стінах старої 
клуні. Після цього свого четвер-
токласника привіз на навчання 
до Київської художньої школи 
імені Тараса Шевченка. Хлоп-

цеві поталанило на педагога. 
Навчався у графіка Олександри 
Павловської. Володимир Каль-
ненко частенько бував удома у 
родині Якутовичів. Юний ху-
дожник відкриває для себе новіт-
нє мистецтво Заходу, дізнається 
про Джотто, Мозаччо... 
 Одного дня, нікого не по-
передивши, він зривається і 
їде до Петербурга, аби на влас-
ні очі побачити шедеври світо-
вого мистецтва. Звідти пише 
захоплюючі листи-враження 
Олександрі Павловській. Муд-
рий педагог стала на захист Во-
лодимира, його не звільнили з 
худож ньої школи за пропуски 
занять...
 Успішно закінчивши худож-
ню школу, через два роки Воло-
димир вступає до Інституту жи-
вопису, скульптури та архітекту-
ри імені Іллі Рєпіна в Ленін граді. 
Отримує добру підготовку з ри-
сунка, майстерно опановує жи-
вопис, стає одним із найкращих 
копіювальників Рембрандта.
 За кілька років до диплому 
розпочинає роботу над карти-
ною «Гоголь». Утім, рік, коли 
закінчував інститут, було ого-
лошено ленінським. Володи-
миру довго не затверджували 
тему диплома. І все ж ця робота 
була прийнята на ХІV всесоюз-
ну виставку вибраних диплом-
них робіт студентів художніх 
вишів, з якої... полотно таєм-
ничо зникло. Ну зовсім по-го-
голівськи! Володимир з успіхом 
захистив диплом. За майстер-
ність атестаційна комісія дала 

роботі найвищу оцінку. Але, 
враховуючи «специфічність» 
теми, поставили «четвірку».
 — Гоголь для мене був дуже 
близький, — згадує художник. 
— Він так само страждав у Пе-
тербурзі й поневірявся, як і я. 
— Зі стосу паперів художник 
дістає фотографію картини, яку 
свято береже. 
 «Я знав: рано чи пізно — по-
вернуся на Україну, — розповідає 
художник. — Бо ж рано чи пізно 
вірні діти повертаються до ма-
терів. А до того треба було жити 
й працювати, а Україну — плека-
ти у зраненім тугою серці».
 Своєрідним прозрінням для 
художника стало знайомство з 
народними картинами, зокре-
ма, славнозвісними «Козаками 
Мамаями». Власне, він знайшов 
своє, рідне, знайоме з дитинс-
тва. Ці образи давно в ньому 
жили, лиш треба було сказати 
самому собі: «Саме це — твоє!» 
Так народилися «Автопортрет 
з «Козаком Мамаєм», «Я — Ко-
зак Мамай, мене не займай», 
«Вставай, козаче молодий, твоя 
Вкраїна плаче!» Тоді з’явився і 
цикл полотен на мотив «повер-
нення додому»: «Летіли лелеки 
з далекого краю», «Любов у неї 
очі відняла, кохання забрало 

вуста», «Якщо помножити лю-
бов усіх людей»... 
 Володимир Кальненко ство-
рював свій світ, живучи поза 
Україною. Він влаштовував 
щотижневі зібрання україн-
ців — так звані «четверги в 
майстерні». Став одним з ор-
ганізаторів проведення щоріч-
них Шевченківських вечорів 
у Ленінграді. Йому вдавалося 
збирати український гурт зві-
дусіль до меморіальної кімна-
ти-майстерні Тараса Шевченка 
в Академії мистецтв. Саме він, 
Володимир Кальненко, започат-
ковує традицію не спати в ніч із 
9 на 10 березня з 1964 року... 
Тлумачить це так: «Українцям 
в Україні і світі не можна спати 
в цю ніч, бо проспимо...» 
 У «Тарасову ніч» у майстер-
ні художник розвішував на сті-
нах портрети кобзарів, які при-
їздили на вечори. У майстерні 
звучала жива бандура, читали 
«Кобзар» Шевченка. Вечори на-
дихали художника на створен-
ня мистецького циклу «Кобзарі 
України», які нині експонують-
ся в Музеї кобзарства в Переяс-
лаві-Хмельницькому. 
 Про Володимира Кальненка 
так і говорять: «Той, що пішки 
прийшов в Україну, повернув-

ся на рідну землю... Він повер-
нувся в Україну саме тоді, коли 
сталася Чорнобильська катас-
трофа. На відміну від тих, хто 
втікав подалі, він вважав, що 
повинен бути вдома, на рідній 
землі.
 Він енергійний, таланови-
тий, незалежний. Власне, й не-
захищений, як і більшість мит-
ців. Проте, не здається. 
 Свого часу знайомився з 
гончарами Опішного. Це дало 
йому потужний поштовх до 
творчості. На його картинах 
з’явилися тексти віршів, на-
родних пісень. А 8—22 травня 
1991 року Володимир Кальнен-
ко став провідником пішого по-
ходу-реквієму «Останнім шля-
хом Кобзаря», присвяченого 
130-річчю перенесення праху 
Тараса Шевченка. Саме Володи-
мир ніс посмертну маску Шев-
ченка від Петербурга до Києва. 
21 травня на теплоході «Кре-
менчук» піднімав український 
прапор, один із перших в Ук-
раїні.
 2001-го, коли Папа Римсь-
кий Павло ІІ приїздив до Украї-
ни, мав честь із ним зустрітися. 
Зустріч відбулася біля церкви 
Святого Миколая.
 «Він благословив мене, — 
розповідає Володимир Каль-
ненко. — І тихо мовив: «Тяж-
кий шлях українця, але тобі 
треба ним іти». Я був зачудо-
ваний, що він знає мою рідну 
мову. Отож одразу почав писа-
ти картину «Папа Римський 
розмовляє українською». 
 До речі, картина зараз у Ка-
наді. А у майстерні художника, 
що на вулиці Бориспільській у 
Києві, є копія роботи. Понтифік 
намальований на тлі тріснутої 
ікони. Поряд — ангел і украї-
ночка, яка гладить ягнятко.
 Він справді непереверше-
ний — Володимир Кальненко. 
Ми ще довго будемо відкривати 
його дивосвіти. А він обіцяє ще 
не раз нас подивувати своєю не-
ординарною майстерністю. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Національний музеї історії Украї-
ни оголосив Всеукраїнський конкурс 
творчих робіт дітей та молоді «Украї-
на в родинних історіях», в якому мо-
жуть узяти участь діти та юнацтво ві-
ком 11 — 21 років. Відбувається він 
за підтримки Мінмолоді і спорту та 
громадської ініціативи «Асоціація 
творців для дітей на історичну тема-
тику «Пам’ять майбутнього».
 Конкурс покликаний пробуджу-
вати у молодого покоління відчуття 
причетності до загальноукраїнської 
історії здобуття свободи — через іс-
торію своєї родини; єднання локаль-
них історій у всезагальну національ-
ну пам’ять; формувати цілісне бачен-
ня історії нації — через життєпис во-
лелюбних родин.
 «Упродовж ХХ століття історії ба-
гатьох родин були замовчані, стерто 
з пам’яті спогади про унікальні пос-
таті, які були лідерами думок, вели за 
собою. Люди боялися розповідати на-
щадкам про родичів, яких репресува-
ли. Вони таким чином хотіли вижити і 
не зазнати переслідування та вберегти 
своїх дітей. Утім, стираючи з пам’яті 
історію таких родичів, ми позбавляємо 
себе самих їхньої волелюбності. Сім’ї 
мають право повернути собі родинну іс-
торію, а ми — знати історію України на 
прикладі цих родин», — каже дирек-
торка Національного музею історії Ук-

раїни Тетяна Сосновська.
 На конкурс можна подавати запис 
родинної історії і творчу роботу на її 
основі. Це може бути як імпровізова-
на телепрограма, де в цікавій формі 
йтиметься про те, якими місцями рід-
ного міста чи села зазвичай ходили і 
чим жили родичі 100 чи 50 років тому, 
так і віртуальний музей; сайт родини; 
авторський мультфільм, оповідання, 
вірш, пісня чи картина тощо. Пропо-
нується творчо подати як одну оповідь 
із життєпису родини, так і кілька. Ос-
новна вимога — це має бути історія ук-
раїнських родин у ХХ столітті, де опи-
сано її цінності, побут, дорогу до свобо-
ди, перешкоди на цьому шляху і спо-
соби їх подолання.
 «Упродовж останніх 26 років 
подібного конкурсу творчих робіт 
ніхто не проводив. Ми хочемо, щоб 
це був усвідомлений запис історії, яка 
веде до незалежності України, до сво-
боди народу», — пояснює кураторка 
конкурсу, співробітник музею Ярос-
лава Музиченко.
 Роботи можна подавати до 30 вере-
сня на адресу ukrainerodyna@gmail.
com.
 Оголошення і нагородження пере-
можців у трьох вікових категоріях (11-
13 років, 13-16 років, 16-21 рік) відбу-
деться 14 жовтня у НМІУ. Кращі ро-
боти будуть представлені на сайті На-
ціонального музею історії України та 
інших порталах у мережі інтернет. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Дороги до Кобзаря
Володимир Кальненко — про свої 
мистецькі стосунки з Тарасом Шевченком, 
Миколою Гоголем та Козаком Мамаєм

■

Володимир Кальненко.
Фото автора.

❙
❙

КОНКУРС

Розпитай прабабусю
Музей історії України збирає родинні розповіді

■ ОВВА!

Це Дніпро
День міста, розташованого 
на однойменній річці, 
пройшов з «Антитілами»

■
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Леся ХОРОЛЬСЬКА

У людей, які не лінуються займа-
тися спортом, і настрій, і самопо-
чуття, і здоров’я кращі, ніж у тих, 
хто в спортзал не ходить катего-
рично. Здається, це аксіома, яка 
не потребує доведення. Фізична 
активність, навіть незначна, до-
помагає тілу підбадьоритися, а 
психіці — відпочити: коли лю-
дина зайнята вправами або до-
сягненням конкретної мети, як, 
наприклад, дістатися фінішу під 
час стометрівки або потрапити в 
ціль при стрільбі з лука, їй ніко-
ли перейматися колишніми не-
вдачами або «катастрофічними» 
проблемами на роботі.
Крім цього, спорт допомагає за-
гартувати силу волі, підвищити 
самооцінку і опірність стресам, 
дозволяє стати мотивованим і 
працездатним, повернути внут-
рішню рівновагу. Лікарі кажуть: 
деякі види спорту можна вико-
ристовувати як терапію для ро-
боти над власними емоційними 
проблемами, і заодно позбути-
ся зайвих кілограмів та підкача-
ти м’язи.

Стрес: допоможе плавання 
і йога
 Негативні емоції укупі з 
проблемами можуть зіграти з 
організмом злий жарт і здатні 
вивести з ладу мало не кожно-
го. Позбавлятися стресу можна 
як самому, так і в групі. Голо-
вне, аби обрана активність при-
носила радість і задоволення.
 Плавання або аквааеробіка 
стануть тут у пригоді. Тиск води 
і температурні фактори врівно-
важують процеси гальмуван-
ня і збудження в корі головно-
го мозку. Після занять у басейні 
людина стає більш урівноваже-
ною і спокійною, емоційне на-
пруження поступово спадає. 
 Добре гамує стрес заняття 
кінним спортом. Тварини самі по 
собі — один iз найкращих анти-
депресантів, а їзда верхи на коні 
— запорука відмінного самопо-
чуття і позитивних емоцій. До-
датковий плюс — під час трену-
вань задіяні абсолютно всі групи 
м’язів.
 Помічною є також йога. За-
няття нею допомагає розслаби-
тися і зосередитися, упорядку-
вати думки, викинути з голови 
зайві турботи та нервування. 

Гімнастика для 
самодисципліни
 Для тих, у кого впевненість у 
власних силах і можливостях за-
лежить від схвалення з боку ін-
ших людей, відчувати напливи 
розчарувань у собі — майже така 
ж звична річ, як і дихати. Але ж 
думка оточуючих може зміню-
ватися десятки разів на день, ось 
тільки відновити баланс залеж-
ній людині щоразу дедалі склад-
ніше. У чому ж шукати силу і під-
тримку?
 Подолати цей психологічний 
комплекс допоможе стрільба з 
лука. Крім фізичної сили, витри-
валості і стабільної техніки, для 
досягнення хороших результатів 
у цьому виді спорту потрібні стри-
маність, упевненість і спокій.
 Можна також спробувати 
кросфіт. Крім доброї фізичної фор-
ми, цей вид тренувань розвиває 
якості борця — силу, впевненість, 
спритність, витривалість. Комп-
лекс вправ складений так, що тре-
нування мотивує на нові досягнен-
ня і допомагає боротися зі слабкос-
тями. Ці заняття складні самі по 
собі, тому зважитися на них — це 
вже виклик собі. 
 Ще один дієвий рецепт: тай-
бо. Не чули про такий? Ідеться 
про поєднання технік бойових 
мистецтв, боксу і танцю для оп-
рацювання всього тіла. У залі не-
має ні боксерських груш, ні суп-
ротивника, на якому можна від-
працювати удари. Всі вороги тут 
— віртуальні, які засіли у вас в 
голові. Заняття дають вихід не-
гативним емоціям і комплексам, 
а впевненість у собі тільки підви-
щується.
 Покращує загальну фізич-
ну форму, дає зрозуміти можли-
вості свого тіла гімнастика. Нав-
чаючись ставити цілі і справля-
тися з поразками, розвиваються 
навички тайм-менеджменту, са-
модисципліна і рішучість.

Гнів: подумайте про айкідо
 Як стверджують психологи, 
гнів — емоція корисна, оскіль-
ки допомагає реагувати на ситу-
ацію і знаходити швидкі рішен-
ня, але дуже небезпечна, адже в 
гніві можна і образити, і стосун-
ки зіпсувати і взагалі — накої-
ти біди. Тому вдихніть глибше 
і запам’ятайте — куди вам точ-
но не потрібно, так це на бокс: 
якщо випустити пар, побивши 
грушу, і зможете, то користь від 
цього заняття буде нетривалою. 
Людині, яка часто дратується і 
злиться, найкраще підійдуть 
східні єдиноборства — так свій 
гнів можна навчиться скерува-
ти в мирне русло, прийняти і 
контролювати.
 Тут можна подумати про ай-
кідо. Відмінна риса цієї прак-
тики — відсутність агресії і на-
сильства. Головна ідея айкідо 
звучить так: «Зверни агресію 
супротивника проти нього са-
мого». Айкідо допомагає розви-
нути такі якості, як упевненість 
у собі, виваженість, доброту.

Сумно? Ідіть на батут!
 Сумно буває кожному, і су-
мувати — навіть корисно, але в 
міру. Якщо відчуваєте, що хан-
дра починає накривати вас і де-
пресія майже на порозі, поч-
ніть діяти. Кращі види спорту 
для боротьби із сумом — коман-
дні або групові, де потрібно ба-
гато рухатися. Наприклад, зум-
ба. Цей вид фітнесу називають 
«танцем щастя». Це своєрідна 
суміш аеробних вправ і танцю-
вальних рухів під енергійну ла-
тиноамериканську музику. В 
такій атмосфері точно не суму-
ватимете. 
 Зверніть увагу на волейбол. 
Сконцентрованість на тому, щоб 
не впустити м’яча на землю, роб-
лять волейбол одним із кращих 
способів боротьби з сумом.

 Ще можна поскакати на ба-
туті, це підніме настрій і жит-
тєвий тонус, не дозволить упас-
ти в депресію. А заодно поліп-
шить координацію рухів і зміц-
нить хребет.
 Бадмінтон змушує багато ру-
хатися і взаємодіяти. Це досить 
активний, але водночас роз-
слаблюючий вид фізичного на-
вантаження. Додатковий плюс 
бадмінтону — розвиток коорди-
нації, швидкого мислення, гім-
настика для очей.

Стрибки з парашутом — 
не метод долати страх
 Найменш прийнятний спосіб 
боротися з власними фобіями — 
стрибати з парашутом або літа-
ти на параплані, кажуть психо-
логи. Адже ваші тривоги при та-
ких радикальних підходах мо-
жуть тільки посилитися. Кращі 
види боротьби зі страхами — це 
ті, які тільки зміцнюють ваше 

уявлення про безпеку.
 Наприклад, скелелазін-
ня. Воно допоможе навчитися 
контролювати страх і не схо-
дити з наміченого шляху, а рі-
вень внутрішнього потенціалу 
на заняттях тільки зміцнюєть-
ся. Альпінізм допомагає стати 
сильнішим перед впливом зов-
нішніх обставин і тиском буден-
ного життя.
 Звісно, спорт — не пана-
цея. Можливо, фізична актив-
ність не рятує від усіх психо-
логічних проблем. Але фахівці 
стверджують, що заняття спор-
том допомагають людині змі-
нити уявлення про себе. Завдя-
ки регулярній фізичній актив-
ності людина стає впевненiшою 
в собі, зібранішою, «приводить 
до ладу» стосунки з іншими 
людьми. І пам’ятайте: почати 
займатися спортом ніколи не 
пізно. Головне — бажання ро-
бити це регулярно. ■

Мирослава КРУК

 Кожен iз нас чув напіванекдотичні історії про 
те, як медики лікували пацієнту не ту ногу або під 
час операції забули інструмент у черевній порож-
нині. Але це — окремі випадки. До серйозних на-
слідків зазвичай призводить недогляд самих па-
цієнтів. Хоча при дбайливому ставленні до свого 
здоров’я їх легко уникнути. Ось найпоширеніші 
випадки, на які слід звернути увагу.
 Термін придатності ліків. Один або два тижні, 
найімовірніше, не відіграють великої ролі, але за 
тривалішого терміну зберігання хімічні речови-
ни, з яких складаються ліки, можуть змінити свої 
властивості, ставши менш ефективними і навіть 
небезпечними. Двічі на рік ретельно переглядайте 
домашню аптечку і без жалю позбавляйтеся ста-
рих піґулок.  
 Профілактичні огляди. Навіть якщо вас нічого 
не турбує, профілактичні огляди — потрібна річ. 
Візьміть за правило раз на рік відвідувати сто-
матолога, гінеколога, терапевта, здавати аналі-
зи, раз на два роки робити флюорографію, ЕКГ, 
жінкам після 40 років — мамографію. Не чекай-
те, коли лікар нагадає вам про той або інший тест, 
наполягайте на періодичних оглядах самі. 
 Чесність iз лікарем. Іноді важко зізнатися, що 
ви, скажімо, забагато курите, зловживаєте спир-
тним, ведете малорухливий спосіб життя, маєте 
хаотичні статеві зв’язки, неправильно харчуєте-
ся. Але ж лікареві слід знати якомога більше про 
ваші звички, щоб підібрати відповідні ліки або ре-
жим. 
 Крім того, багато вітамінів, мінералів, трав, 
харчових добавок можуть істотно вплинути на 
дію призначених вам препаратів. Тож обов’язково 

повідомляйте лікаря про все, що вживаєте, ос-
кільки деякі компоненти можуть негативно поєд-
нуватися з ліками або підвищити ризик побічних 
реакцій і ускладнень. 
 Антибіотики при нежиті. Пам’ятайте: антибіо-
тики не діють при застуді. Лікарі постійно нага-
дують, що таке лікування неприпустиме, але час-
то пацієнти не зважають на поради фахівців. Не-
важливо, наскільки сильно у вас закладений ніс 
або болить горло, — це вірусна, а не бактерійна 
інфекція. Антибіотики безсилі проти вірусів. Без-
контрольне вживання таких речовин призводить 
до появи бактерій, стійких до них. Вживання ан-
тибіотиків при застуді можливе лише, коли висо-
ка температура не піддається дії жарознижуваль-
них препаратів або з’явилося мокротиння незви-
чайного кольору. 
 Віртуальне лікування. Інтернет — корисне 
джерело інформації, яке дозволяє дізнатися до-
кладніше про будь-яку хворобу або ліки. Проте 
звертатися до інтернет-порад можна лише після 
відвідин лікаря. Звісно, скористатися інтернетом 
простіше, ніж піти до лікаря, але, не маючи ме-
дичної освіти, ви не відрізните цінну пораду від 
застарілої і навіть небезпечної. Тож не «грайте-
ся у лікаря», встановлюючи собі діагноз або при-
значаючи препарати, бо замість банальної мігрені 

«знайдете» у себе пухлину мозку. Або навпаки. 
 Вживання ліків. Вчасне вживання надзвичай-
но важливе для деяких ліків. Тоді вони макси-
мально ефективні. У разі несистемного вживан-
ня препарати можуть не подіяти. Ще одна помил-
ка — пропустивши час прийому таблеток, хворі 
потім подвоюють дозу, аби «надолужити втраче-
не». Це небезпечно, адже більшість ліків, які слід 
регулярно вживати, підтримують у крові стабіль-

ний рівень певних речовин. Натомість велика доза 
може спричинити інтоксикацію організму. 
 Іноді людина, відчувши себе ліпше після 
кількох піґулок, припиняє вживання або скорочує 
дозу, щоб «не труїти організм». Це — неправиль-
но. Особливо важливо приймати всю призначену 
дозу, якщо йдеться про антибіотики. Інакше хво-
роба може повернутися, а бактерії вже не підда-
ватимуться лікам. Бажано одразу купити в аптеці 
потрібну кількість пігулок і пройти курс, як про-
писав лікар.
 Щеплення. Хоч би які виникали суперечки 
навколо вакцинації, вона залишається важливою 
запорукою зміцнення імунітету. Дорослим теж 
потрібні такі ін’єкції. Варто щепитися від красну-
хи, гепатиту та грипу, якщо ви вчасно не отрима-
ли відповідного захисту. Після 60 років експер-
ти радять зробити щеплення від оперізувального 
лишаю. 
 Історія хвороб родини. Багато недуг пов’язані 
зі спадковістю. Тому важливо знати, чим хворі-
ли впродовж життя ваші родичі. Непогано склас-
ти медичне «генеалогічне дерево» своєї родини. 
Почніть із себе, своїх батьків, братів, сестер, ба-
бусь і дідусів. Особливу увагу зверніть на рак, 
діабет, серцево-судинні хвороби або такі недуги, 
що передаються з покоління у покоління. Онов-
люйте інформацію кожні кілька років. Зрештою, 
вона стане у пригоді і вашим дітям. 
 Пам’ятайте: саме ви, а не лікар, відповідаєте 
за власне здоров’я і здоров’я ваших дітей. Ста-
тистика свідчить: пацієнти, які прагнуть зрозумі-
ти суть хвороби, методи лікування і ставлять без-
ліч запитань лікареві, отримують справді якісне 
лікування. Тож будьте пильними і уникайте поми-
лок: ваше здоров’я — у ваших руках. ■

ВАЖЛИВО!

Не «грайтеся у лікаря»
Кілька важливих правил дбайливого ставлення до здоров’я

■

Пропустивши прийом пігулки, не можна 
«надолужувати» дозу. Це небезпечно!
Фото з сайта feng-shui-nn.ru.

❙
❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Невпевнені в собі? Стріляйте з лука!
Заняття спортом допомагають людині 
змінити уявлення про себе, зміцнити 
нервову систему і подолати сум

■

Заняття спортом — перевірений спосіб подолати депресію.
Фото з сайта Відомості.UA.

❙
❙



 Тренер-тато
 Коронна страва Олександра 
Хижняка-старшого — класич-
ний український борщ. Прав-
да, такого, як удома, він поки 
що ніде не куштував. Борщ дру-
жини — найсмачніший! Людми-
ла Володимирівна каже, що по-
іншому й бути не може. Бо у чо-
ловіка такі вимоги до всього: або 
ти робиш якнайкраще, або й не 
починай. Власне, з тренуванням 
Саші-молодшого так само скла-
далося змалечку. Олександр 
Олександрович-старший — фіз-
рук, тренував юних спортсменів 
у школах Полтавщини. Але 
стверджує, що якби малий Саш-
ко не виявив потенціалу, а голо-
вне — бажання і настирності нав-
чатися боксу ще в дитинстві, не 
починав би з ним виснажливого 
чемпіонського марафону. «Мене 
часто запитували: мовляв, чи не 
боляче тобі бачити, як сина пос-
тійно лупасять?.. Боляче. Але ж 
я його й треную для того, щоб не 
лупасили, щоб він міг захистити-
ся сам і захистити інших».
 Ми знайомі вже далеко не 
перший рік. Нинішній дорос-
лий, упевнений у собі чемпіон 
світу в Гамбурзі — це вже не той 
сором’язливий 17-річний шко-
ляр, який здобув золото світово-
го чемпіонату серед молоді в Єре-
вані. «Це золото чемпіонату сві-
ту не тільки Сашкове, а й усієї 
України, — без будь-якого пафо-
су стверджує батько і тренер зо-
лотого призера. — Нас увесь цей 
час підтримувало чимало друзів, 
сусідів, наставників. Відчувати 
психологічну підтримку — до-
рогого варте. Мабуть, найтеплі-
ше ставлення всі ці роки, і в пе-
ріоди злетів, і коли не все вихо-
дило, як планували, Саша від-
чував у стінах Полтавського 
педуніверситету, де навчаєть-
ся... Дуже вдячні за це і викла-
дачам, і студентам, які ніколи 
не втрачали віру в Сашка. Пер-
ший наш візит після повернен-
ня в Полтаву був саме у ці стіни, 
преса і телебачення, при всій по-
вазі до їхньої роботи, почекають 
(усміхається). Звісно, я задово-

лений тріумфальним виступом 
сина в Німеччині, але ніскільки 
не боюся, що він підхопить зір-
кову хворобу. Він знає ціну пере-
могам. Бо серйозно тренувати-
ся почав з п’яти років. Зовсім ще 
маленький був, а ми і розтяжку 
робили, і щоденні пробіжки з на-
вантаженням. У мене самого ве-
ликих досягнень не було, я лише 
кандидатом у майстри спорту 
з боксу свого часу зміг стати. А 
молодшому синові взявся пере-
давати ті свої знання, які не вс-
тиг реалізувати. Саша в побуті 
надзвичайно спокійний, урівно-
важений. Навіть учителька його 
завжди дивувалася: боксер, а, 
мабуть, най стриманіший за по-
ведінкою в усьому класі. Але 
він просто увесь свій внутрішній 
темперамент реалізовує в ринзі: 
якщо вийшов перемагати — по-
винен воювати на повну від по-
чатку до кінця. Але, щоб вигра-
вати, він повинен і тренуватися з 
повною віддачею. Бо ні суперни-
ки, ні судді не вибачають претен-
денту на чемпіонство жодних по-
милок».

Син-чемпіон
 Хижняк-молодший також 
вважає, що завоював медаль не 
для себе, а для всієї України: «Го-
ловною метою, яку я перед собою 
ставив, була тільки золота ме-
даль. Тільки вона могла підтвер-
дити, що вся праця наша з татом 
виправдана, що ми все правиль-
но робимо, незважаючи на не-
вдачі, через які також доводи-
лося проходити раніше. Чемпіо-
нат світу — друга подія в боксі у 
світі за масштабом. Навіть сама 
участь у ньому — надзвичайна 
подія, яка запам’ятовується на 
все життя».
 ■ Сашо, а як складаються твої 
стосунки з колегами, супротив-
никами? Я спостерігала, як ти 
доволі товариськи спілкувався з 
ними після поєдинків...
 — Ну, для якихось тривалих 
товариських стосунків у нас у 
всіх просто часу немає, хоч і пе-
реписуємося з деким у соцмере-
жах... Але загалом із боксера-

ми, з якими змагаюся, неваж-
ливо, — перемагаю чи програю, 
— тільки приязне спілкуван-
ня. Змагання — це спорт, а не 
ворожнеча, нічого особисто-
го. Навпаки, — ми допомагає-
мо одне одному ставати сильні-
шими. Мова різна навіть не за-
важає — спілкуємося жестами і 
цілком усе розуміємо. Ти просто 
на роботі, яку треба сумлінно ви-
конувати щодня.
 ■ А що тебе в Гамбурзі най-
більше вразило поза рингом?
 — Запам’яталася сама краї-
на, місто... Його цікава архітек-
тура, культура і відкритість до 
спілкування місцевих мешкан-
ців, — як вони приймали бок-
серів, як турботливо ставилися 
до нас. Гуляли з татом іноді ву-
лицями Гамбурга, багато разів 
мали нагоду переконатися, на-
скільки далеко пішов техноло-
гічний прогрес у Європі... Там 
навіть прибирання території 
прибудинкової можуть проводи-
ти дистанційно: під’їхала техні-
ка, керована пультом, викопа-
ли зайве дерево — пересадили 
без метушні й пилу в інше міс-
це. Завдяки розуму, заохоченню 
науки, новаторству стимулюють 
прогрес... Хочеться, щоб і наші 
люди усе це побачили! 
 ■ Сашо, до Олімпіади, — єди-
ної не підкореної тобою у світо-
вому боксі вершини, ще бага-
тенько часу. Яких проміжних 
цілей плануєш тим часом досяг-
ти?
 — Дуже багато сил забрав 
останній рік. Забагато випало 
мікроциклів, стартів, — відчу-
ваю, що організм просто висна-

жився. Потрібен час для його 
відновлення. Десь на найближ-
чі півроку в планах — грамотно 
налаштуватися на здобуття лі-
цензії до Олімпіади. Тільки на 
основі результатів попередньої 
підготовки до відбіркових боїв 
можна буде говорити, чи я вза-
галі на Олімпіаду потраплю...
 ■ Знаю, відбіркові тури попе-
редньої Олімпіади були для тебе 
неоднозначними. В тім числі й 
через несправедливе суддівство. 
Як ти оцінюєш сьогодні той пе-
ріод?
 — Це був корисний еволю-
ційний етап, сходинка, яку тре-
ба було пройти, щоб досягти того 
що отримали зараз.
 ■ Це тебе тато і мама так від-
повідати навчають? — сміюся 
його дипломатичній відповіді.
 — Ну, їхню роль у моєму 
житті важко переоцінити, — па-
рирує чемпіон. — Технічно спор-
тивні досягнення — це, звісно, 
тато. Без його особистої напо-
легливості і самовідданості я б 
сам не вийшов на такий резуль-
тат. А внесок мами у мої перемо-
ги також неоціненний. Вона вия-
вила стільки віри, терпіння і ро-
зуміння, доки ми роками пропа-
дали на тренуваннях і зборах...

Мама чемпіона
 Люда ніколи не дивиться бої 
сина. Це вже потім, коли суддя 
оголошує вердикт, уся вулиця 
починає навперебій телефонува-
ти їй із вітаннями. Зате вона доб-
ре пам’ятає, як він ще підлітком 
зламав великого пальця і поїхав 
на свій перший чемпіонат Ук-
раїни: гіпс перед боєм розріза-
ли, зняли — і так він виграв ди-
тяче чемпіонське золото...
 — Були періоди, коли дуже 
нервувалася: всі діти гуляють, 
а він — тренуватися. Зі школи 
батько чекав під дверима, заби-
рав, щоб встиг за режимом поїс-
ти і почати тренування... В тому, 
що цей процес незворотній, я 
не сумнівалася з першого дня: 
дуже добре знаю затятість Хиж-
няка-старшого, — зітхає, згаду-
ючи перші кроки сина на серйоз-
ному рингу. — Ключицю якось 
зламав — через три дні зняв «за-
крилки»-фіксатори, поїхав на 
чемпіонат. Запалення легенів 
підхопив, лікар категорично за-
боронив тренуватися, — через 
тиждень переміг у чемпіонаті...
 Вона завжди терпляче чекає 
двох своїх Олександрів-спорт-
сменів. Для неї вони завжди — 
переможці. ■
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Родинний шлях 
до чемпіонства
Найкращим боксером 
чемпіонату світу-2017 
серед усіх вагових 
категорій став полтавець 
Олександр Хижняк

■

Сімейна команда чемпіона світу: Олександр Хижняк-молодший, 
мама чемпіона Людмила і його беззмінний тренер Олександр.

❙
❙

ДО РЕЧІ

Срібний призер чемпіонату сві-
ту-2017, казахстанський боксер 
Абільхан Аманкулов, в інтерв’ю 
після фінального бою сказав:
 — Я радий, що став срібним при-
зером на такому великому турнірі. З 
волі Всевишнього я став другим. У 
фіналі у мене не вийшло боксувати в 
моєму стилі. Я був готовий добре, але 
не зміг виконати те, що хотіли бачити 
від мене тренери. Так вийшло... Але і 
суперник був хороший. Тактика була 
обрана правильна, під нього, але я не 
зміг її реалізувати.

Гендиректор промоутерської 
компанії «K2 Promotion Ukraine» 
Олександр Красюк:
 — За Хижняком спостерігаю вже 
третій рік. На ринг Саша завжди ви-
ходив не битися, а перемагати. Цю 
енергетику дуже відчував зал. Є різ-
ні спортсмени: ті, які намагаються по-
казати класний бокс, класне шоу, де-
які виходять на ринг, бо так треба, — 
для них результат не важливий... А 
ось він іде на ринг по перемогу, і не 
має значення, хто перед ним, на яко-
му вони турнірі або де перебувають. 
Можу сказати, що у цього хлопця 
дуже великі перспективи.

■

Інна ТЕСЛЕНКО

...Крім шалених фізичних навантажень і спартанського розпорядку 
дня, спортсмени, які претендують на світову першість, змушені мі-
сяцями виснажувати себе ще й спеціальним режимом харчування. 
Тому найчастіше кулінарними шедеврами, а надто ж спокусливою 
десертною випічкою Людмили Володимирівни насолоджуються 
«позарежимні» родичі. Але є рідкісні виняткові дні, коли молод-
ший Саша може не оминати десятою дорогою обідній стіл. Щора-
зу після закінчення чергового чемпіонату (України, Європи, світу) 
мама приймає  замовлення по телефону. І, доки сильна половина 
сімейства з почуттям виконаного обов’язку долає дорогу додому, 
готує смачне і красиве домашнє привітання...

Солодкий смак перемоги.❙
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Англія
 Після чотирьох стартових турів в АПЛ не 
залишилось команд з максимальним очко-
вим доробком: минулого уїк-енду лідер пер-
шості — «Манчестер Юнайтед» — розпи-
сав «бойову» нічию зі «Сток Сіті». 
 Натомість здобув перемогу інший клуб 
із Манчестера — «Сіті»: у центральному 
матчі тижня «сині» розгромили ще одно-
го претендента на високі місця — «Лівер-
пуль». Українець Олександр Зінченко знову 
опинився поза заявкою «городян».
 Після невдалого початку сезону потро-
ху повертає чемпіонську форму «Челсі»: за-
вдяки голам Морати та Канте «аристократи» 
мінімально здолали «Лестер».
 Прем’єр-ліга. 4-й тур. «Манчестер 
Сіті» — «Ліверпуль» — 5:0 (Агуеро, 25; 
Габріел Жезус, 45, 53; Сане, 77, 90+1), «Ар-
сенал» — «Борнмут» — 3:0, «Брайтон» 
— «Вест Бромвіч» — 3:1, «Евертон» — 
«Тоттенхем» — 0:3, «Лестер» — «Челсі» 
— 1:2 (Варді, 61 (пен.) — Мората, 42; Канте, 
50), «Саутгемптон» — «Уотфорд» — 0:2, 
«Сток Сіті» — «Манчестер Юнайтед» — 
2:2 (Чупо-Мотінг, 43, 63 — Рашфорд, 45; Р. 
Лукаку, 58), «Бернлі» — «Крістал Пелас» 
— 1:0, «Суонсі — «Ньюкасл» — 0:1.
 Лідери: «Манчестер Юнайтед», «Манчес-
тер Сіті» — 10, «Челсі» — 9, «Уотфорд» — 8, 
«Тоттенхем», «Хаддерсфілд» (3 матчі) — 7.

 Бомбардир: Р. Лукаку («Манчестер 
Юнайтед») — 4. 

Іспанія
 В іспанській Ла Лізі більше немає ук-
раїнських легіонерів: останній iз представ-
ників української збірної — нападник Ро-
ман Зозуля — напередодні розірвав кон-
тракт із «Бетісом».
 Цікаво, що 27-річний форвард зали-
шився на Піренейському півострові, під-
писавши однорічний контракт iз представ-
ником Сегунди — «Альбасете». При цьо-
му екс-гравець «Дніпра» вже встиг дебю-
тувати за нову команду — минулого тижня 
Роман відбігав 35 хвилин у поєдинку проти 
«Луго».
 Прімера. 3-й тур. «Леганес» — «Хе-
тафе» — 1:2, «Реал Мадрид» — «Леван-
те» — 1:1 (Лукас Васкес, 36 — Іві, 12), «Ва-
ленсія» — «Атлетико» — 0:0, «Севілья» 
— «Ейбар» — 3:0 (Гансо, 47; Бен-Єддер, 
76; Ноліто, 90+2), «Барселона» — «Еспа-
ньйол» — 5:0 (Мессі, 26, 35, 67; Піке, 87; 
Суарес, 90), «Депортіво» — «Реал Со-
сьєдад» — 2:4, «Атлетик» — «Жирона» 
— 2:0, «Сельта» — «Алавес» — 1:0, «Ві-
льярреал» — «Бетіс» — 3:1.
 Лідери: «Барселона», «Реал Сосьє-
дад» — 9, «Севілья», «Атлетик» — 7, 
«Леганес» — 6, «Атлетико» — 5. 
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 
5. 

Італія
 Лідери Серії А — «Ювентус», «Інтер» 
та «Наполі — синхронно перемогли слаб-
ших за рангом суперників: «стара синьйо-
ра» вдома декласувала «К’єво», а «чорно-
сині» упевнено обіграли новачка ліги — 
«СПАЛ».
 Неаполітанці ж — перший суперник 
донецького «Шахтаря» у груповому етапі 
Ліги чемпіонів — перед візитом у Харків 
тричі відзначилися у воротах «Болоньї».
 Ще один фаворит гонки за «скудет-
то» — «Мілан» — несподівано поступив-
ся «Лаціо»: героєм зустрічі став нападник 
римлян Чіро Іммобіле, в активі якого — 
«хет-трик».
 Серія А. 3-й тур. «Ювентус» — 
«К’єво» — 3:0 (Хетемай, 17 (у свої ворота); 
Ігуаїн, 59; Дібала, 83), «Інтер» — «СПАЛ» 
— 2:0, «Аталанта» — «Сассуоло» — 2:1, 
«Кальярі» — «Кротоне» — 1:0, «Веро-
на» — «Фіорентина» — 0:5, «Удінезе» 
— «Дженоа» — 1:0, «Лаціо» — «Мілан» 
— 4:1 (Іммобіле, 38 (пен.), 42, 48; Луїс Аль-
берто, 50 — Монтоліво, 57), «Беневенто» 
— «Торіно» — 0:1, «Болонья» — «Наполі» 
— 0:3 (Кальєхон, 67; Мертенс, 83; Зелінсь-
кий, 88). 
 Лідери: «Ювентус», «Наполі», «Ін-
тер» — 9, «Лаціо», «Торіно» — 7, «Самп-
дорія» (2 матчі) — 6. 
 Бомбардири: Ікарді («Інтер»), Дібала 
(«Ювентус») — 5.

Німеччина
 У Бундеслізі — на одного українця 
більше: до Євгена Коноплянки («Шаль-
ке») та Владлена Юрченка («Байєр») при-
єднався Андрій Ярмоленко, який відтепер 
захищатиме кольори дортмундської «Бо-
руссії».
 У поєдинку третього туру проти «Фрай-
бурга» Ярмоленко дебютував за «бджіл», 
провівши на полі 11 хвилин без результа-
тивних дій.
 Ігрову практику отримав і Коноплянка 
— 27-річний хавбек поступово стає ліде-
ром «Шальке» і втретє поспіль зіграв пов-
ний матч у Бундеслізі.
 Не дуже добре поки йдуть справи у 
Владлена Юрченка — «опорник» знову не 
отримав місця у заявці «фармацевтів», а 
«Байєр» зазнав другої поразки у трьох зус-
трічах.
 Перша Бундесліга. 3-й тур. «Гам-
бург» — «РБ Лейпциг» — 0:2 (Н. Кейта, 
67; Вернер, 75), «Боруссія» (М) — «Айн-
трахт» — 0:1, «Аугсбург» — «Кельн» — 
3:0, «Майнц» — «Байєр» — 3:1, «Фрай-
бург — «Боруссія» (Д) — 0:0 (Ярмолен-
ко («Б») — із 79 хв.), «Вольфсбург» 
— «Ганновер» — 1:1, «Хоффенхайм» — 
«Баварія» — 2:0 (Ют, 28, 51), «Герта» 
— «Вердер» — 1:1, «Шальке» — «Штут-
гарт» — 3:1 (Бенталеб, 3 (пен.); Налдо, 47; 
Бургшталлер, 48 — Аколо, 41; Коноплянка 
(«Ш») — 90 хв.).

 Лідери: «Боруссія» (Д), «Хоффен-
хайм», «Ганновер» — 7, «РБ Лейпциг», 
«Шальке», «Баварія» — 6. 
 Бомбардир: Фіннбогасон («Аугс-
бург») — 4. 

Франція
 Минулого тижня у Лiзi 1 відзначили-
ся дві команди — «ПСЖ» і «Ніцца». Па-
рижани, за яких результативним ударом де-
бютував Кіліан Мбаппе (нагадаємо, «черво-
но-сині» орендували 18-річного нападника 
«Монако» з обов’язковим правом викупу за 
180 мільйонів євро), розгромили «Мец», а 
підопічіні Люсьєна Фавра сенсаційно обігра-
ли чинного чемпіона — «Монако»: «дубль» 
— на рахунку Маріо Балотеллі.
 Лiга 1. 5-й тур. «Лілль» — «Бордо» — 
0:0, «Мец» — «ПСЖ» — 1:5 (Рів’єр, 37 — 
Кавані, 31, 75; Мбаппе, 59; Неймар, 69; Лу-
кас Моура, 87), «Ніцца» — «Монако» — 4:0 
(Балотеллі, 6 (пен.), 60; Плеа, 18; Кнеп Га-
наго, 85), «Кан» — «Діжон» — 2:1, «Мон-
пельє» — «Нант» — 0:1, «Страсбур» — 
«Ам’єн» — 0:1, «Труа» — «Тулуза» — 0:0, 
«Сент-Етьєн» — «Анже» — 1:1, «Ліон» — 
«Генгам» — 2:1 (Діас, 19; Фекір, 73 — М. 
Тюрам, 71), «Марсель» — «Ренн» — 1:3.
 Лідери: «ПСЖ» — 15, «Монако» 
— 12, «Ліон» — 11, «Сент-Етьєн» — 10, 
«Бордо», «Кан» — 9.
 Бомбардири: Фалькао («Монако»), 
Кавані («ПСЖ») — 7. ■

Григорій ХАТА

 Після паузи, обумовленої 
матчами відбору світової пер-
шості-2018, український чем-
піонат не міг не здивувати ціка-
вими історіями, котрі народжу-
валися під час «простою» націо-
нального турніру. За час, коли 
«синьо-жовті» виграли у турків 
та програли ісландцям, в одесь-
кому «Чорноморці» відбулася 
друга заміна наставника. На 
місце Олександра Грановсько-
го, з яким після відставки по-
переднього «коуча» Олексан-
дра Бабича «моряки» провели 
лише один поєдинок, розгром-
но програвши його «Зорі» з ра-
хунком 0:5, прийшов білорусь-
кий спеціаліст Олег Дулуб. Ре-
зультат його роботи не змусив 
себе довго чекати — уже в де-
бютному поєдинку екс-настав-
ник львівських «Карпат» при-
вів одеський колектив до пер-
шої перемоги в сезоні. Міні-
мально перегравши у гостях 
«Зірку», «Чорноморець» поз-
бувся неприємного статусу од-
ноосібного аутсайдера.
 Водночас колишня коман-
да Дулуба на власному полі у 
Львові поступилася сусідам з 
Рівного. Зазнавши в рідних сті-
нах ганебного фіаско від «Вере-
са» — 1:6, «біло-зелені» викли-
кали на себе шквал критики 
власних ультрас, які після мат-
чу повідбирали у футболістів 
«Карпат» футболки, заявив-
ши про те, що вони не достойні 
захищати кольори львівського 
клубу.
 Натомість підопічні Юрія 
Вірта з кожним новим матчем 
демонструють амбіції, зазвичай 
не притаманні новачкам еліти. 
Утім, маючи для того відповід-
ні ресурси, «Верес» уже по ходу 
сезону заручився підтримкою 
двох колоритних виконавців iз 
досвідом виступів у флагмансь-
ких колективах — Валерія Фе-
дорчука та Василя Кобіна. Від-
так не варто дивуватися, що ко-
манда Вірта наразі перебуває в 
першому, так званому єврокуб-
ковому, секстеті.
 Цікаво також тут бачити й 
іншого вчорашнього представ-
ника першої ліги. Попри те, що 
наставник «Маріуполя» Олек-
сандр Севидов заявив, що його 
підопічні не готові боротися 
за місця в єврокубках, у приа-

зовського клубу все ж є вагомий 
стимул боротися за місця в пер-
шій шістці, адже тоді у маріу-
польців буде повторна мож-
ливість прийняти в себе «Ди-
намо» — уже в рамках друго-
го етапу ЧУ. Нагадаємо, що на 
перше побачення до Маріуполя 
динамівці не прибули й днями 
КДК ФФУ має винести свій вер-
дикт стосовно цього матчу. По-
дейкують, що на «біло-синіх» 
чекає технічна поразка, утім 
інші джерела говорять про на-
магання власників «Динамо» 
домовитися з опонентами про 
перегравання матчу.
 При цьому віце-президент 
«Маріуполя» Андрій Санін уже 

заявляє, що до матчу 18-го туру 
проти «біло-синіх» вимагатиме 
від «Динамо» для приазовсько-
го клубу письмових гарантій 
безпеки в столиці, де останнім 
часом стало не надто безпечно. 
Поки ж сторони конфлікту об-
мінюються черговими випада-
ми, підопічні Севидова в тому-
таки Києві минулих вихідних 
зустрілися зі «Сталлю» й за-
вдали їй шостої поразки пос-
піль, паралельно цьому закрі-
пившись у «топ-6».
 Водночас для лідерів цієї 
«пульки» минулий тур прой-
шов без особливих проблем. 
«Шахтар», готуючись до сво-
го дебюту в новому розігра-

ші ЛЧ, виявився сильнішим у 
донбаському «дербі», здолав-
ши на класі в Харкові лугансь-
ку «Зорю».
 Динамівці ж перед принци-
повим матчем у Лізі Європи з 
«Янг Бойз», який, нагадаємо, 
залишив команду Хацкевича 
без Суперліги, розім’ялися на 
«Олександрії».
 Кращим у матчі проти аут-
сайдера став молодий дина-
мівський «вундеркінд» Віктор 
Циганков, у якому наставник 
«біло-синіх» бачить заміну Ан-
дрію Ярмоленку. Отже, зовсім 
невипадково Циганкова виз-
нали кращим гравцем минуло-
го туру. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

«Динамо» не відчуло особливого спротиву в матчі з «Олександрією».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Натхненні історії
Перша перемога «Чорноморця» в чемпіонаті та лідерське 
хрещення нової динамівської надії

■ ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Перший етап. 8-й тур.
«Шахтар» — «Зоря» — 3:1
 Голи: Кривцов, 33; Опанасенко, 70 
(у свої ворота); Бернард, 90 — Гро-
мов, 13
 Харків, стадіон «Металіст», 10580 
глядачів
«Ворскла» — «Олімпік» — 1:1
 Голи: Кравченко, 1 — Моха, 27 (пен.)
 Полтава, стадіон «Ворскла», 4000 
глядачів
«Зірка» — «Чорноморець» — 0:1
 Гол: Васін, 36
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 
2450 глядачів
«Карпати» — «Верес» — 1:6
 Голи: Карраскаль, 87 — Борзенко, 
34; Сергійчук, 45 (пен.), 72; Степанюк, 
54; Кобін, 76; Пасич, 83
 Львів, стадіон «Україна», 8640 гля-
дачів
«Сталь» — «Маріуполь» — 0:1
 Гол: Вакуленко, 41 (пен.)
 Київ, «Оболонь-Арена», 500 глядачів
«Динамо» — «Олександрія» — 3:0
 Голи: Хачеріді, 52; Мбокані, 65; 
Циганков, 67
 Київ, НСК «Олімпійський», 8430 
глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 8 7 0 1 17-6 21
2. «Динамо» 7 6 1 0 18-2 19
3. «Ворскла» 8 5 2 1 9-6 17
4. «Олімпік» 8 3 4 1 6-3 13
5. «Верес» 8 3 3 2 11-5 12
6. «Маріуполь»  7 3 2 2 9-5 11
7. «Зоря» 8 2 2 4 10-10 8
8. «Зірка» 8 2 2 4 6-11 8
9. «Сталь» 8 2 0 6 5-12 6
10. «Карпати» 8 1 3 4 6-19 6
11. «Олександрія» 8 0 4 4 4-11 4
12. «Чорноморець»  8 1 1 6 4-15 4
 Бомбардири: Марлос («Шах-
тар»), Циганков, Мбокані (обидва — 
«Динамо») — 4.

* * *
 Перша ліга. 11-й тур. «Нафто-
вик» — «Десна» — 1:3, «Черкась-
кий Дніпро» — «Балкани» — 0:0, 
«Суми» — «Гірник-Спорт» — 0:1, 
«Арсенал» — «Авангард» — 2:0, 
«Жемчужина» — «Колос» — 1:0, 
«Кремінь» — «Рух» — 1:1, «Обо-
лонь-Бровар» — «Полтава» — 0:1, 
«Миколаїв» — «Волинь» — 1:1, «Ін-
гулець» — «Геліос» — 4:0.
 Лідери: «Арсенал» — 29, «Полта-
ва» — 26, Інгулець» — 23, «Десна», 
«Геліос» — 22, «Колос» — 20.
 Бомбардир: Акименко («Інгу-
лець») — 9.

■
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«Сашко, ти — боєць! Бій був непростим. Тому й таким цікавим, 
а перемога — ще ціннішою».

Віталій Кличко
почесний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Улітку «УМ» уже писала, що керівни-
ки світового профі-боксу, бажаючи підігрі-
ти інтерес до не надто рейтингових вагових 
категорій, започаткували абсолютно но-
вий турнір під назвою Світова боксерська 
суперсерія (WBSS), підсумком якого є  
«об’єднавчі бої» в двох дивізіонах — пер-
шій важкій та другій середній вазі.
 Минулих вихідних у німецькому Гам-
бургу з бою за участі знаного господаря 
рингу Марко Хука та українського чем-
піона світу за версією WBO саме й розпо-
чався відлік нового боксерського заходу. 
За кілька днів до очного побачення на тра-
диційній прес-конференції досвідчений ні-
мецький боксер, так би мовити, розігріва-
ючи ситуацію, штовхнув свого візаві. Як і 
належить учневі та послідовникові братів 
Кличків, Усик — протеже промоутерської 
компанії «К2 промоушн» — на грубість 
опонента вирішив не відповідати.
 Своє слово Олександр сказав у рингу, 
де в десятому раунді відправив зухвалого 
противника в технічний нокаут. «До тре-
тього раунду Усик нічого особливого не де-
монстрував, але потім він відчутно додав, 
створивши для Хука серйозні проблеми», 
— відзначив один із організаторів Світової 
боксерської суперсерії Калле Зауерланд.
 Маючи репутацію «брудного» бійця, 
32-річний Хук змусив Усика не форсува-
ти події. Коли ж Сашко, умовно кажучи, 
пристрілявся до опонента, той відчув усю 
потугу нашого непереможного співвіт-
чизника. Після успішного старту в WBSS 
в активі представника Криму стало 13 пе-
ремог, 11 з яких — нокаутом. Перемога 
над досвідченим Хуком вивела Олексан-
дра до півфіналу турніру в першій важкій 
вазі, де суперником українського боксе-
ра стане переможець дуелі Майріс Брієдіс 
(Латвія) — Майк Перес (Куба).
 У цих змаганнях Усик має статус рей-
тинг-фаворита, відтак без його участі голо-
вний поєдинок дебютного розіграшу буде 
подією небажаною. Наразі ж Олександр 
може хіба що говорити про збереження 
у своїх володіннях чемпіонського пояса 
WBO, проте за підсумками об’єднавчого 
турніру його колекція може поповнити-
ся іншими трофеями.

 Хоча, здається, ключовий мотив 
участі Усика в новоствореному турнірі — 
експрес-знайомство та швидке проведен-
ня нашого боксера важким дивізіоном, 
після чого має відбутися його подальший 
перехід у «супертяжі». 
 «Якщо хочеш досягти максимуму, 
потрібно змагатися з найсильнішими», 
— так після жеребкування 1/4 фіналу 
WBSS боксер пояснив бажання у першо-
му ж бою зустрітися з досвідченим та не-
передбачуваним суперником — екс-воло-
дарем чемпіонських поясів WBO та IBO.
 По суті, Світова боксерська супер-
серія має стати тестом для Олександра 
та його покровителів на спроможність 
штурмувати незвичну для нього висоту. 
Точніше — вагу, адже нинішні габарити 
Сашка дещо не дотягують до показників 
Ентоні Джожуа чи Деонтея Уайлдера, 
котрі сьогодні диктують моду в найпре-
стижнішій і водночас найкремезнішій 
боксерській категорії.
 Однак поки що український боксер зо-
середжений на найближчій меті. «Цей тур-
нір (WBSS) я обрав, оскільки це шлях до 
досягнення мрії про об’єднання усіх по-
ясів. Кубок переможця названий на честь 
легендарного Мохамеда Алі, котрим я за-
хоплююся i з яким я народився в один 
день. Вважаю, що це — знак», — наголо-
сив після перемоги над Хуком Усик. ■

БОКС

«Кремезні» 
орієнтири
Із дострокової перемоги над знаним німцем розпочав 
своє знайомство зі Світовою боксерською суперсерією 
Олександр Усик

■

У дебютному поєдинку об’єднавчого турніру Олександр Усик (праворуч) достроково переміг 
досвідченого екс-чемпіона світу Марко Хука. 
Фото з сайта styler.rbc.ua.

❙
❙
❙

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Продовжено передплату на 
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,

на два місяці — 108 грн. 26 коп.,

до кінця року — 162 грн. 39 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,

на два місяці — 148 грн. 26 коп.,

до кінця року — 222 грн. 39 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,

на два місяці — 38 грн. 60 коп.,

до кінця року — 57 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
1 грн. 48 коп., на квартал — 3 
грн. 38 коп., на півріччя — 4 
грн. 10 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i ко-
леги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 15 вересня у селах і райцентрах, до 
18-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 жовтня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передпла-
ти, на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте пе-
редплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

Григорій ХАТА

 У часи, коли вершину жіночого тені-
су очолювала Каролін Возняцьки з Данії, 
тільки й було розмов про відсутність у її 
доробку перемог на турнірах «Велико-
го шолома». Відтоді, коли в жовтні 2010 
року Каролін піднялася на першу сходин-
ку рейтингу WTA, спливло багато часу — 
Возняцьки вже давно не тенісна прима, 
немає досі в її активі й великих тріумфів 
на «Гранд слемі».
 Що вдієш, але особливість нарахуван-
ня Жіночою тенісною асоціацією рейтин-
гових очок навіть і без здобутих «шоло-
мів» дозволяє наполегливим тенісисткам 
поступально рухатися вгору табелем про 
ранги. Приміром, попередня його очіль-
ниця — чешка Кароліна Плішкова — та-
кож не перемагала у Мельбурні, Парижі, 
Уїмблдоні чи Нью-Йорку, проте саме вона 
була «номером один» на останньому в се-
зоні «Великому шоломі», маючи при цьо-
му дуже хороший шанс розжитися знако-
вим трофеєм. Діставшись чвертьфіналу, 
найбільш рейтинговим суперником пер-
шої сіяної Плішкової була дев’ята ракет-
ка «Ю-Ес оупен»-2017 Венера Уїльямс.
 Однак підтвердити в Нью-Йорку висо-
кий статус не змогла ні молода Плішко-
ва, ні досвідчена Уїльямс-старша, дозво-
ливши розіграти чемпіонський титул учо-
рашнім американським «тінейджерам» 
— Медісон Кіз та Слоан Стівенс. Остан-
ня, зрештою, й стала сенсаційною пере-
можницею «Ю-Ес оупен»-2017, хоча пе-
ред змаганнями й не мала достатніх пере-
думов для чемпіонства.
 Не дивно, що в умовах, коли жоден 
з лідерів посіву не дістався півфінальної 
стадії, в оновленому рейтингу WTA від-
булися серйозні пертурбації. Перш за 
все, варто сказати, що в жіночому тенісі 
з’явилася абсолютно нова прима, котрою 
після Відкритої першості США стала пе-
реможниця цьогорічного Уїмблдону — іс-
панка Гарбіньє Мугуруса. Інша несподі-
ванка — черговий стрибок нагору нашої 

найсильнішої тенісистки Еліни Світолі-
ної. Залишивши (після поразки в четвер-
тому колі Медісон Кіз) доволі рано турнір, 
перша ракетка України мала доволі мало 
шансів для рейтингового прогресу. Утім 
спортивна доля розпорядилася по-своє-
му, розігравши необхідну для Світоліної 
комбінацію. Не пробилася до півфіналу 
«Ю-Ес оупен» Плішкова, за межами фіна-
лу залишилася Уїльямс-старша. Й  у під-
сумку — унікальне досягнення українсь-
кого тенісу, представник якого вперше в 
історії піднявся на третю сходинку в та-
белі про ранги. Нагадаємо, що поперед-
нім кращим досягненням наших співвіт-
чизників у рейтингових змаганнях було 
четверте місце Андрія Медведєва (в про-
токолі АТР) та Світоліної (у WTA). Тепер 
же, за підсумками Відкритої першості 
США, Еліні належить унікальне особис-
те досягнення.
 Додамо, що переможцем чоловічо-
го «Ю-Ес оупен»-2017, перемігши у ста-
тусі першого сіяного Кевіна Андерсена з 
ПАР, став іспанець Рафаель Надаль, за-
кономірно залишившись на вершині Асо-
ціації тенісистів-професіоналів. ■

ТЕНІС

Третя не зайва
Попри непереконливий виступ на «Ю-Ес оупен»-2017, 
Еліна Світоліна піднялася на рекордну для України 
висоту в світовому рейтингу

■

Еліна Світоліна підкорила небачений 
раніше вітчизняними тенісистами рубіж.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙
❙

Баскетбол
 Чемпіонат Європи. Плей-оф. 1/8 фіналу. Сло-
венія — Україна — 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12; 
Рендольф (21) — Пустозвонов (11); Лукашов (9)).
 Двічі програвши збірній Словенії на груповому 
етапі кваліфікації ЧЄ-2017, поступилися словенцям ук-
раїнські баскетболісти й у першому раунді «плей-оф» 
фінальної частини Євробаскета. Уже один факт само-
го потрапляння підопічних Євгена Мурзіна до стадії 
«матчів на виліт» заслуговував на похвалу. Проте на 
більше українських баскетболістів не вистачило. Поє-
динок першої команди групи «А» та четвертого колек-
тиву секстету «В» пройшов абсолютно без інтриги. Су-
перник виявився на голову сильнішим за українців під 
кошиком, залишивши при цьому не багато шансів на 
успіх «синьо-жовтим» і «на дузі». ■

ХРОНІКА■
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Чоловік каже дружині біля вхо-
ду в театр:
 — Даремно ти наполягла, щоб 
я надів новий костюм, а не старий.
 — Чому? Новий костюм тобі так 
до лиця.
 — Так, але квитки залишилися 
у старому.

* * *
 Дочка запитує в матері:
 — Якого чоловіка ти порадила 
б мені вибрати?
 — Залиш ти чоловіків їхнім дружи-
нам. Знайди собі самiтнього хлопця.

* * *
 Лікар — пацієнтові:
 — Курите?
 — Так!

 — П’єте?
 — Так!
 — Ну i що ж ви хочете після 
цього?
 — Бабу!

* * *
 Щоб щороку не здавати гроші 
на лінолеум, батьківський комітет 
вирішив заасфальтувати клас.

* * *
 Двое приятелів.
 — Що це ти вирізуєш iз газет?
 — Статтю про чоловіка, який 
убив дружину, бо вона нишпорила 
по його кишенях.
 — Навіщо вона тобі?
 — Покладу в свою кишеню.

По горизонталі:
 2. «Яка хата — такий …, який 
батько — такий син» (народна при-
казка). 7. Історичний роман Павла За-
гребельного про будівництво Софії 
Київської. 8. Український письмен-
ник, автор повістей для дітей «Двад-
цять вісім днів із життя Бурундука» 
та «Стефа і Чакалка». 9. Католиць-
кий святий, якого вважають покрови-
телем закоханих. 10. Бог війни і за-
разом бог миру у слов’янській міфо-
логії. 11. Тварина — національний 
символ Китаю. 13. Давньоримський 
патрицій, який хотів убити етрусько-
го царя Ларса Порсену, а коли це не 
вдалося, спалив свою праву руку, чим 
спонукав Порсену до миру. 16. Біло-
руський першодрукар і перекладач 
Біблії живою народною мовою. 17. 
Військовий вигук. 20. Ім’я Бога, яке 
зустрічається в оригінальному тексті 
Біблії. 22. Штаб-квартира Міністерс-
тва оборони США. 24. Місто на Луган-
щині, яке нині перебуває на тимчасо-
во окупованій території. 25. Країна у 
Південно-Східній Азії. 26. Циганка із 
драми Михайла Старицького.
По вертикалі:
 1. Ім’я героя сатиричної дра-
ми Миколи Куліша. 2. Одна із голо-
вних дійових осіб кориди. 3. Сани на-
родів Півночі, в які запрягають собак. 
4. Найнижча оцінка в школі. 5. Неве-
лика фабрика із виробництва скляних 

предметів. 6. Ім’я одного із заснов-
ників і лідерів РУХу, який загинув у 
1999 році в автокатастрофі. 9. Аме-
риканізована назва почесних гостей. 
12. Латинська назва спиртних напоїв. 
14. Скандинавський рай для воїнів, 
що загинули в бою. 15. Трискладо-
вий віршований розмір із наголосом 
на останній склад. 18. Ім’я головно-
го героя однойменного шведського 
фільму про пригоди лицаря-тампліє-
ра. 19. Український гурт, який висту-
пав як гість «Євробачення-2017». 21. 
Ім’я відомого французького поета, ав-
тора «Інтернаціоналу». 23. Образли-
ве прізвисько, яким нарекли Віктора 
Януковича в останній період його пре-
зидентства.■

Кросворд №107
від 6 вересня
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Аліса КВАЧ

 Які лише умови не висувають «ко-
лишні» чоловіки та дружини при розірван-
ні шлюбу, аби лише насолити своїм благо-
вірним! Том Круз, наприклад, під час розлу-
чення з актрисою Кеті Холмс заборонив їй 
будь-які критичні коментарі щодо нього са-
мого та саєнтології, а також протягом п’яти 
років з’являтися на людях з іншим чолові-
ком. «Їй дозволено зустрічатися, але вона не 
може робити це публічно. І вона не повинна 
дозволяти іншому чоловіку наближатися до 
своєї дочки Сурі», — пишуть американські 
таблоїди з посиланням на друзів Кеті.
 Ціна питання була досить високою 
— за інформацією Radar Online, за умо-
ви дотримання цієї угоди Том Круз мав 
виплатити 3,6 мільйона фунтів (десь 4,8 
мільйона доларів) як «аліменти» їхній 
доньці Сурі та ще 3,8 мільйона фунтів (по-
над 5 мільйонів доларів) самій Холмс. Тож 
мовчати було заради чого.

 Але днями 
термін п’ятирічної 
обітниці закін-
чився (Том Круз та 
Кеті Холмс розлучи-
лися у 2012-му піс-
ля шести років шлюбу), 
і актриса таки з’явилася на 
пляжі Малібу у супроводі зір-
ки фільму «Джанго звільне-
ний» Джеймі Фокса. Хоча чутки 
про роман між акторами з’явилися 
ще у 2013-му, досі вони всіляко при-
ховували свої стосунки і розповідали, 
що просто друзі, колеги і сусіди. Тепер 
же папараці зняли парочку, коли ті три-
малися за руки і обіймалися.
 Що ж, Бог у поміч. Ще рік тому Кеті 
Холмс в інтерв’ю заявила, що вірить у ко-
хання. Раптом, це воно? Бо з батьком 
своєї доньки навіть через п’ять років 
після розлучення Кеті практично не 
розмовляє. А була ж любов! ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Що робити, якщо в селі, де ще 
в ХІХ столітті проживало близько 
300 осіб, нині лишилося їх тільки 
16, і то — усі пенсіонери? Якщо в 
селі немає ні школи, ні магазину, 
зате є прекрасна природа і розкру-
чений бренд Швейцарських Альп?
 Оригінальний вихід із ситу-
ації знайшла влада Швейцарії, 

вирішивши перетворити наймен-
ше в державі село Коріппо, що 
в кантоні Тичино, в один вели-
кий готель. Були виділені кош-
ти для того, щоб відреставрува-
ти закинуті будинки і зробити на 
території села так званий «розки-
нутий готель». Для цього усі по-
кинуті будинки мають відремон-
тувати, обладнати санвузлами, 
прокласти водогін і каналізацію. 

А реєстрація туристів відбувати-
меться в місцевому барі. На все 
це піде не менше року, однак піс-
ля цього швейцарці сподіваються, 
що Коріппо отримає нове життя.
 Директор з туризму канто-
ну Тичино Еліа Фраполлі споді-
вається, що оновлений готель ста-
не родзинкою краю і чудовим міс-
цем, куди можна втекти від інфор-
маційного перенавантаження ХХІ 

століття. «Це буде ідеальне місце 
для того, що ми називаємо циф-
ровою детоксикацією», — запев-
нив він.
 Варто додати, що в Україні 
так само є багато фантастичних 
мальовничих місць, далеких від 
благ цивілізації. Так само, як і по-
кинутих вимираючих сіл. Нам би 
ще ідей таких, як у Швейцарії, і 
реклами відповідної. ■

НОУ-ХАУ

Готель — за розміром з село
У Швейцарії знайшли спосіб, як зберегти населений пункт 
від вимирання

■

СТРІЛИ АМУРА

Мовчання — 
золото
Екс-дружина Тома Круза 
чотири роки приховувала від 
публіки нового коханого

■

Кеті Холмс.❙

13 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвден-
но-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +14...+16, удень 
+19...+21.

Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +22...+24.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +19...+21.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +24...+26.

11 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 20-22 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 18.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. 
Трускавець: уночi +10...+12, удень +17...+19. Моршин: уночi 
+10...+12, удень +18...+20.

Генію мікромініатюр, 
заповзятому історику 
Миколі Сядристому 
виповнилося 80 років


	UM109-01.indd
	UM109-02.indd
	UM109-03.indd
	UM109-04.indd
	UM109-05.indd
	UM109-06-07.indd
	UM109-08.indd
	UM109-09.indd
	UM109-10.indd
	UM109-11.indd
	UM109-12.indd
	UM109-13.indd
	UM109-14.indd
	UM109-15.indd
	UM109-16.indd

