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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,96 грн. 

1 € = 31,43 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Пекельний ювілей
Сучасна Росія готується відзначати 

сторіччя Жовтневої революції. 
І це привід замислитися, чому 

комунізм у світі не засуджують 
так само, як і нацизм

стор. 4 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Боротьбу 90-річної 

підпільниці ОУН Анастасії 

Грабовської у Західній 

Україні продовжив на 

сході її онук Богдан
стор. 9 »

«Я буду крізь сльози сміятись!» 

Українець з Америки Богдан Годяк — про 

дві наші слабини, спілкування з підпільним 

священиком УГКЦ Володимиром Стернюком 

та книжку про незнаного Христоса
стор. 13 »

Богдан Годяк: Песимізм може призвести 
до національного занепаду

Росія за всяку ціну 

хоче обійти своїми 

газогонами територію 

України. Вже 

втративши на цьому 

мільярди і ризикуючи 

подальшими 

фінансовими фіаско
стор. 6 »

Паливний ва-банк
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«Це була не облава. Ми розшукували осіб, які ухиляються від військової 
служби під час призову».

Олександр Тищенко
головний військовий комісар Львівської області

УКРАЇНА МОЛОДА

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Перше 
побачення
Незаконно засуджений 
Росією кримчанин Руслан 
Зейтуллаєв готовий знову 
оголосити голодування, 
якщо його не відправлять 
в Україну
Ірина КИРПА

 Український консул вперше відві-
дав політв’язня Руслана Зейтуллаєва 
на території Росії. Зустріч із незаконно 
ув’язненим представником кримськота-
тарського народу пройшла в колонії суво-
рого режиму Республіки Башкортостан. 
Український консул та 35-річний фігу-
рант резонансної справи «Хізб ут-Тахрір» 
обговорювали можливості екстрадиції 
ув’язненого на територію України. 
 — Наша сторона домагалася цієї зус-
трічі кілька місяців поспіль, але тіль-
ки зараз отримала дозвіл з боку влади 
Росії, — заявила речник Міністерства 
закордонних справ України Мар’яна 
Беца. — Зейтуллаєв зміг поспілкувати-
ся з консулом трохи більше трьох годин 
та обговорити можливості його переве-
дення до України. Ми, зі свого боку, бу-
демо докладати всіх зусиль для звіль-
нення незаконно засудженого жителя 
окупованого півострова Крим.
 Нагадаємо, Руслан Зейтуллаєв був 
незаконно засуджений підконтрольним 
Кремлю судом на 15 років позбавлення 
волі. Проти мешканця Криму окупанти 
сфабрикували справу за звинуваченням 
у тероризмі та організації на півострові 
центру організації «Хізб ут-Тахрір», 
яку РФ називає терористичною. Зей-
туллаєв свою провину не визнав та за-
явив, що єдина причина, через яку він 
зазнав кримінального переслідування, 
це його вірність кримськотатарському 
народу та Україні.
 Вдома, у Криму, у Руслана Зетуллає-
ва залишилися дружина та три непов-
нолітні дочки. Слідство у його справі 
тривало більше двох років, які він про-
вів у СІЗО міста Сімферополь. У вересні 
поточного року суд окупованого Росією 
Криму виніс вирок — 7 років позбавлен-
ня волі для Зейтуллаєва, після чого його 
адвокат подав апеляцію до Верховно-
го Суду Криму. Однак підконтрольний 
Кремлю орган влади лише погіршив ста-
новище політичного в’язня, збільшив-
ши йому термін тюремного ув’язнення 
до 15 років.
 — Співробітники СІЗО у Ростові-
на-Дону силою відібрали їжу мого під-
захисного перед його етапуванням до 
колонії у Башкортостан, — обурюєть-
ся адвокат Зейтуллаєва Едем Семед-
ляев. — Окупанти викрали десять ба-
нок «тушонки» у політичного в’язня. 
Тому Зейтуллаєв був змушений голоду-
вати кілька днів поспіль, поки його не 
доставили на територію російської ко-
лонії суворого режиму №2 у Республіці 
Башкортостан.
 Правозахисник заявив, що Руслан 
Зейтуллаєв готовий знову оголосити 
голодування, якщо його не відправлять 
найближчим часом на територію Ук-
раїни. Російські ж окупанти мотивува-
ли своє небажання займатися екстради-
цією Зейтуллаєва до України складніс-
тю виконання цієї процедури. За слова-
ми російських тюремників, підписання 
всіх дозвільних документів займе близь-
ко 6-10 місяців. Засуджений мешканець 
Криму та його адвокат висловили готов-
ність почекати зазначений термін. ■

■ Іван БОЙКО

 Ситуація на східному 
фронті неабияк загострилася 
впродовж вихідних. Окупан-
ти почали активно застосову-
вати системи залпового вогню 
«Град», а також усе частіше 
гатять по мирних кварталах. 
Як повідомив речник Мінобо-
рони з питань АТО Андрій Ли-
сенко, минула неділя відзна-
чилася значним ускладнен-
ням обстановки, адже ворог 
знахабніло обстрілював пози-
ції ЗСУ з реактивної, стволь-
ної артилерії, мінометів різ-
них типів, протитанкових ра-
кетних комплексів і бронетех-
ніки. Під вогонь реактивних 
систем залпового вогню та-
кож потрапили прифронтові 
населені пункти. Загалом по-
заминулої доби по всій лінії 
зіткнення противник провів 
23 обстріли наших військ. 
У 14 випадках українські 
підрозділи відкривали адек-
ватний вогонь у відповідь.
 «У результаті бойових дій 
двоє бійців отримали пора-
нення і були швидко достав-

лені до військових мобільних 
госпіталів у Сiверськодонець-
ку та Маріуполі», — зазначив 
полковник Лисенко. У штабі 
АТО наводять подробиці: зок-
рема, бойовики терористичної 
«ДНР» упродовж минулої не-
ділі випустили практично од-
ночасно майже 250 реактив-
них снарядів iз системи за-
лпового вогню «Град» по міс-
ту Авдіївка та селищу Опитне 
під окупованим Донецьком. 
«Цинічно порушуючи Мінсь-
кі домовленості, незакон-
ні збройні формування окре-
мих районів Донецької облас-
ті вкотре ставлять під загрозу 
життя мирних жителів», — 
зазначили у прес-центрі.
 На луганському напрям-

ку під вогнем ворожих міно-
метів калібру 120 міліметрів 
опинилися наші укріплення 
біля Новотошківського, а 82-
міліметрових та озброєння 
БМП — захисники Новоолек-
сандрівки. На приморському 
напрямку загарбники засто-
совували протитанкові гра-
натомети в районі Водяного. 
Волонтер Роман Донік опи-
сав у соцмережах тактику 
окупантів. За його даними, 
на кількох ділянках фронту 
відбуваються синхронні об-
стріли «в дусі» кінця 2014-
2015 років, «коли виїжджа-
ли кілька сепарських РСЗО 
чи важких гармат і лупили 
на дві сторони». «Частина 
лупить по наших позиціях, 

частина — по «мирняку» на 
окупованих територіях. Се-
ред «мирняка» вже є жертви. 
Десятки російських безпілот-
ників у повітрі, сотні відеока-
мер чекають «виходів» iз на-
шого боку. Щоб зафіксувати 
«отвєтку» і видати її за об-
стріли «мирняка». Але «от-
вєтки» не буде. Тому що на 
четвертому році війни наша 
армія знає, де загроза, а де 
провокація», — зазначає пан 
Донік. На його думку, бойо-
вики все одно звинуватять 
ЗСУ в обстрілах цивільних. 
Тим більше що в ніч на по-
неділок обстрілами околиць 
окупованого Донецька були 
налякані мешканці обласно-
го центру. ■

НА ФРОНТІ

Вогонь на два боки
Окупанти знову вдаються до провокаційних синхронних обстрілів 
позицій ЗСУ і мирного населення окупованих територій

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У вихідні у Харкові, по вулиці Клоч-
ківській, кілер розстріляв автомобіль 
«Ауді» харківського підприємця Едуар-
да Аксельрода. Убивця ховався між ав-
тівками, припаркованими біля будинку 
жертви, тому, як тільки чоловік в’їхав 
у двір, його накрила автоматна черга. 
Водій від отриманих поранень помер 
одразу. Як повідомила прес-служба ГУ 
Нацполіції в Харківській області, на 
місці НП працювала слідчо-оперативна 
група. Дані про злочин занесли до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за 
статтею «вбивство». Наразі правоохо-
ронці розшукують осіб, причетних до 
злочину, а також ймовірних свідків. 
 Широкий резонанс ця кримінальна 
справа отримала після того, як депутат 
Верховної Ради Ігор Мосійчук написав 
короткий пост у «Фейсбуці», розгледів-
ши у діях кілера почерк убивць Аміни 
Окуєвої. «Розстріляним у Харкові ви-
явився Аксельрод Едуард Леонідович, 

10.02.1972, який народився у Барнаулі, 
— повідомив він. — Робота кілера дуже 
схожа на вбивство Аміни Окуєвої. Едик 
Лепа — комерсант. Раніше видав себе за 
«блатного». 
 На цей пост нардепа відреагував Ген-
прокурор Юрій Луценко. За його слова-
ми, Аксельрод підтримував контакт із 
російським кримінальним авторитетом 
Володимир Тюріним, якого слідство вва-
жає замовником убивства Вороненкова, 
а також організатором і керівником гру-
пи, що скоїла цей злочин, — Юрієм Ва-
силенком. «Аксельрод — зв’язок Тюрі-

на і Василенка щодо організації вбивства 
Вороненкова, — написав пан Луценко. 
— Слідство ГПУ правильно визначило 
Тюріна як замовника».
 Ще більшої інтриги додав справі 
політтехнолог Віктор Уколов. «Схема 
відома, — припустив він. — Для того, 
щоб обірвати зв’язок кілера і замовни-
ка, треба прибрати організатора, який 
контактував із кілером. Існує версія, що 
саме з таких причин прибрали міністра 
МВС Кравченка, що міг безпосередньо 
контактувати з вбивцею Гонгадзе — Пу-
качем». ■

КРИМІНАЛ 

Едік Льопа — зв’язковий 
Генпрокурор вважає, що вбитий у Харкові підприємець 
причетний до розстрілу Дениса Вороненкова

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Скандальним став рейд близько 20 
військових, які наприкінці тижня, у 
ніч із п’ятниці на суботу, заблокувавши 
провулок Крива Липа у центрі Львова, 
де розташовані багато популярних се-
ред молоді розважальних закладів, пе-
ревіряли документи всіх чоловіків при-
зовного віку з метою виявлення тих, хто 
ухиляється від призову. До слова, рані-
ше з провулку можна було вибратися 
кількома прохідними дворами, однак 
після численних реконструкцій і добу-
дов це стало неможливо.
 Під час нічної акції було виявле-
но більше десяти осіб, які ухилялися 
від строкової служби, і всім їм вручи-
ли повістки: «Нікого не затримували, 
лише вручали повістки. Ті, хто отримав 
повістки, мають два шляхи: або вико-
нати свій громадянський обов’язок, або 
нести кримінальну відповідальність за 
ухилення», — заявив керівник Західно-
го регіонального медіа-центру Міноборо-
ни Олександр Поронюк.

 Голова Львівської ОДА Олег Синютка 
схвально відгукнувся про «акцію» й пе-
реконаний, що у нічних клубах сидять 
переважно «мажори», які не вчаться і, 
не виключено, що ухиляються від вико-
нання свого патріотичного та конститу-
ційного обов’язку захищати Батьківщи-
ну. «Необхідно спочатку виконати свій 
обов’язок і пройти службу в армії, а вже 
потім розважатись у клубах», — вважає 
обласний голова. Щоправда, він уточ-
нив, що облаву на призовників провели 
без його відома й законність дій військо-
вих перевірить прокуратура. У Львівсь-
кій міськраді також заявили, що не при-
четні до облави.
 І Міністерство оборони відмежува-
лось від своєї причетності до нічної обла-
ви, а речник ЗСУ Юзеф Венскович висло-
вив припущення, що цю акцію, ймовір-
но, організували місцеві органи влади. У 
свою чергу в Нацполіції також відхрес-
тилися від примусової доставки до вій-
ськкоматів призовників, мовляв, право-
охоронцям «є чим зайнятися». «Приму-
совий призов в армію відбувався в 1941 

році. Сьогоднішні заяви про нібито при-
мусовий призов в армію — це чистої води 
провокація, спрямована на дискредита-
цію дій поліції і всієї правоохоронної 
системи», — написав на своїй сторінці 
у Facebook голова Національної поліції 
Сергій Князєв.
 Тож офіційно поки що відповідаль-
ності за «рейд-облаву» на себе ніхто не 
наважився взяти.
 Нагадаємо, що 28 жовтня подібна 
операція відбулася у Києві, коли поліція 
влаштувала облаву у нічному клубі 
Jugendhub, де затримали багатьох відві-
дувачів, частину з яких згодом доправили 
до відділку поліції та військкомату. Тоді 
легітимність операції пояснювали «здій-
сненням досудового розслідування сто-
совно ухилення військовозобов’язаних 
від військового обліку». ■

Олег Синютка переконаний, що у нічних
клубах сидять переважно «мажори».
Фото з сайта glavcom.ua.

❙
❙
❙

РЕЗОНАНС

Примус і «мажори»
Ніхто у Львові не взяв на себе відповідальності 
за рейд-пошук несумлінних призовників

■



Людмила НІКІТЕНКО

 У цьому році в Рівно-
му в чотири рази зросла 
кількість дітей, які за-
хворіли на кашлюк. Го-
ловна причина — відсут-
ність щеплень. Про це на 
своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» повідомила рівненська 
журналістка Інна Білець-
ка. За її словами, невтіш-
на статистика і щодо гепа-
титу А. За минулий рік у 
місті таких хворих було 
11, а лише в жовтні цьо-
го року 18 осіб одночасно 
опинилися на лікуванні в 
стаціонарі. Люди, які за-
хворіли, живуть у різних 
районах міста — це Гідро-
парк, Пивзавод, Північ-
ний, Ювілейний, Заліз-
ничний вокзал.
 Водночас міський го-
лова Рівного Володимир 
Хомко заявив ЗМІ, що 
для нього цілком очевид-
но, що паніку з приводу 
цих захворювань посія-
но штучно. Адже перед 
гепатитом батьків у шко-
лах лякали дитячою епі-
демією кашлюку. І, при-
пускає міський голова, 
за чутками про заражену 
гепатитом воду в Рівно-
му та епідемією кашлю-
ку може стояти російсь-
ка ФСБ. Тож, додає Хом-
ко, він підтримує керів-
ника водоканалу, який 
збирається звертатися до 
СБУ.
 Як наголошує Інна 
Білецька, чутки — не 
кримінально пересліду-
ване явище, і лякати лю-
дей, які піддалися паніці 
Службою безпеки, — не-

чесно. Вона також наво-
дить приклад того, коли 
рівненські мами не пові-
рили педіатрам у міських 
поліклініках, які при 
постійному кашлі малю-
ків ставили діагноз — 
трахеїт. Хоча насправді, 
коли матері звернулися 
з дітьми в інфекційну лі-
карню, їм встановили ін-
ший діагноз — кашлюк.
 Інна Білецька також 
нагадує, що рівно рік 
тому в Рівному також 
були схожі «розбірки» у 
водоканалі. Тоді проку-
ратура навіть криміналь-

не провадження відкри-
ла, але, каже журналіс-
тка, у водоканалі пра-
цюють люди, які з води 
виходять сухими. «Я не 
хочу паніки, в жодному 
разі, бо я вірю епідеміоло-
гам, які стверджують, що 
якби гепатит А був у во-
догоні, захворіло б біль-
ше людей. Але не треба з 
нас робити дурних і мані-
пулювати браком у нас ін-
формації. Правда не така 
страшна, треба просто не 
боятись її озвучувати, 
прикриваючи свої п’яті 
точки», — обурюється 

рівненська журналістка.
 До речі, торік, за ста-
тистикою МОЗ, в Україні 
було зафіксовано понад 3 
тисячі випадків захворю-
вання на кашлюк, що на 
30% більше за дані попе-
реднього року. Крім того, 
семеро невакцинованих 
дітей у Дніпропетровсь-
кій області померли від 
цієї недуги. Лікарі також 
стверджують, що в будь-
який момент може бути 
епідемія дифтерії, адже 
рівень охоплення вакци-
нами в Україні є найниж-
чим у Європі. ■

3УКРАЇНА МОЛОДА
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Вероніка КУРИЛО

 У Львові оголосили вирок завідувачу по-
логового відділення Олегу Данкову. Слідство 
у справі завідувача пологового відділення 3-
ї міської клінічно лікарні тривало понад три 
роки. Ще навесні 2014 сталася фатальна подія 
— померла новонароджена Злата Пудляк. По-
логи приймав лікар Данков. 58-річного заввід-
діленням засудили за ч.2. ст. 140 ККУ (неналеж-
не виконання професійних обов’язків, що спри-
чинило смерть новонародженого немовляти), 
вирок: рік позбавлення волі та ще рік заборони 
займатися лікарською практикою.
 Ще задовго до початку слухання вироку біля 
дверей зали № 1 Шевченківського суду Льво-
ва чатувала група людей. Серед них — потерпілі 
Мар’яна Павлик та Остап Пудляк разом з родича-
ми та небайдужими до їхнього горя людьми. Була 
і група підтримки лікаря. Прибічників його діяль-
ності теж вистачає: медичний персонал, а також 
задоволені роботою лікаря породіллі. Ці молоді 
жінки заздалегідь провели акцію в соціальних ме-
режах. Кожна викладала фото своєї дитини як до-
каз того, що пологи, на яких був присутній Дан-
ков, проходили успішно. В коментарях під світли-
нами акцентували увагу на доброзичливому став-
ленні до породіль, непідкупності, вмінні швидко 

прийняти рішення, коли життю мами або дитини 
загрожувала небезпека. 
 Але одна лікарська помилка переважила 
шальки терезів і знівелювала весь позитивний 
досвід лікаря. Покарання не вдалось уникнути. 
Засуджений має право оскаржити вирок в апе-
ляційному суді. 
 Галицький районний суд висунув обвинува-
чення Олегу Данкову 10 листопада 2016 року. 
Тоді ж була обрана міра запобіжного заходу пі-
дозрюваному. Суддя не взяла до уваги пропо-
зиції прокуратури і слідства про відсторонення 
лікаря від посади та обрання запобіжного захо-
ду у вигляді домашнього арешту. Головний ар-
гумент — підозрюваний протягом двох років 
допомагав слідству у справі. Тоді лікаря відпус-
тили під «особисте зобов’язання». 

 Олег Данков відмовився коментувати ви-
рок. Батько ж померлої дитини вважає рішен-
ня суду правильним. На його думку, це ніяк не 
поверне загублене життя, проте стане уроком 
для всіх медиків, які допускають недбальство: 
«Ніякий, навіть найсуворіший вирок не повер-
не нашу дитину. Але на даному етапі ми вва-
жаємо, що суд всебічно розглянув справу і рі-
шення є справедливим». 
 Варто зазначити, що сім’я Остапа Пудля-
ка не єдина, чиє довгоочікуване дитя помер-
ло в стінах цього пологового будинку. Потер-
пілі родини підтримали позивачів у справі. 
Не варто відкидати й інформацію про «високі 
тарифи» на те, щоб пологи приймав кваліфі-
кований лікар. А така розкіш не всім по ки-
шені. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Німецька федеральна компанія 
GIZ та Харківська мерія завершу-
ють облаштування соціального 
готелю для людей, які позбулися 
даху над головою внаслідок над-
звичайних ситуацій — такий тип 
помешкання облаштовується в Ук-
раїні вперше. Прихисток зможуть 
отримати погорільці, переселенці, 
жертви вибухів та інших лих, що 
останнім часом трапляються, на 
жаль, доволі часто.
 Заклад одночасно здатний при-
йняти півсотні осіб. Мешканці ма-
тимуть обладнані всім необхідним 
кімнати, санвузол, пральню. Ско-
ристатися житлом зможуть і люди 
з обмеженими можливостями, ос-
кільки у будинку встановлені пан-

дуси і спеціальні поручні. Вартість 
проживання — усього лише 50 гри-
вень за добу, оскільки фінансовим 
утриманням готелю займатиметь-
ся міська влада. Користуватися 
такою допомогою можна півро-
ку, тобто на час пошуку постійно-
го житла. Саме тому тут не можна 
отримати довгострокову  оренду чи 
безкоштовний притулок. 

 Іноземна компанія виділила на 
цей проект 11,5 мільйона гривень. 
За ці кошти у будівлі зробили внут-
рішній капітальний ремонт, заку-
пили обладнання та меблі. Місь-
ка влада взяла на себе ремонтні 
роботи на даху та облаштування 
прилеглих територій. Заклад від-
криється вже найближчим часом 
по вулиці Валентинівській. ■

Вибухонебезпека 
поблизу Калинівки
 Поблизу військового скла-
ду у Калинівці Вінницької області 
після вересневої пожежі виявили 
вибухонебезпечні предмети. Про 
це  повідомила Державна служба 
з надзвичайних ситуацій. «Обсте-
жено 30 248 га території, виявле-
но та вилучено 3 153 вибухонебез-
печні предмети, виконано 493 за-
явки від населення», — йдеться в 
повідомленні.
 До ліквідації надзвичайної 
ситуації залучено 744 особи та 155 
одиниць техніки, із них від ДСНС 
— 60 осіб та 23 одиниці техніки.
 Нагадаємо, маштабна пожежа 
з подальшим детонуванням на те-
риторії військового складу Мініс-
терства оборони поблизу Калинів-
ки сталася 26 вересня.

Бахчисарай врятує 
ЮНЕСКО?
 Міністерство культури України 
висловило протест через дії оку-
паційної влади Криму щодо здій-
снення незаконних робіт на тери-
торії Бахчисарайського заповід-
ника та звернулось до ЮНЕСКО з 
проханням закликати РФ дотри-
муватися норм міжнародного за-
конодавства. 
 «Мінкультури вкрай обуре-
не проведенням масштабних не-
законних робіт на пам’ятці націо-
нального значення «Ханський па-
лац» (охоронний № 285), який 
відноситься до Історичного сере-
довища столиці кримських ханів 
у місті Бахчисарай і внесений до 
Попереднього списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО у 2013 році», 

— йдеться в повідомленні прес-
служби міністерства.
 Зазначається, зокрема, що 
під час знімання всієї черепиці та 
старовинних дубових балок з Ве-
ликої Ханської мечеті (Біюк Хан 
Джамі) було пошкоджено розпи-
си XVIII століття. Окрім того, через 
використання спецтехніки для мит-
тя водяним струменем під високим 
тиском на фасаді будівлі з’явилися 
тріщини та обвалилася штукатур-
ка. Цією ж технікою користували-
ся й для миття Фонтана сліз (Олек-
сандрівського фонтана) та Кате-
ринівської милі, що стало причи-
ною пошкодження пам’яток. 

Марш слави
 У центрі Львова 5 листопада 
провели урочистий марш слави Га-
лицької армії та військ Української 
Народної Республіки, який організу-
вало «Товариство пошуку жертв вій-
ни «Пам’ять» у рамках відзначення 
99-ї річниці Листопадового чину.
 За інформацією прес-служ-
би Львівської облдержадмініст-
рації, у марші слави взяли участь 
понад 60 реконструкторів зі Льво-
ва та інших областей, які у фор-
мі Української Галицької армії 
пройшли від скверу «На Валах» 
через проспект Свободи до пло-
щі Ринок. Ходу супроводжував 
оркестр Львівського державного 
університету безпеки життєдіяль-
ності, який виконував стрілецькі 
пісні та марші.
 Біля приміщення ЛОДА про-
вели театралізоване військово-іс-
торичне дійство «Бої за столицю 
— Львів», під час якого відтвори-
ли події 1918 року. ■

НА ГАРЯЧОМУ

Наркотуман — 
із квартири
Правоохоронці Київщини 
заблокували виробництво дурману

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Оперативники Управ-
ління протидії наркоз-
лочинності поліції Київ-
щини спільно зі слідчи-
ми Бориспільського від-
ділу поліції «накрили» 
нарколабораторію, у якій 
зловмисники виготовля-
ли амфетамін. На гарячо-
му попався 23-річний жи-
тель Борисполя, який ви-
готовляв чергову партію 
психотропної речовини у 
власній квартирі: у «нар-
кохіміка», якого затрима-
ли поліцейські, вилучили 
400 грамів амфетаміну на 
суму понад 120 тисяч гри-
вень.
 Уловом правоохорон-
ців стала й велика кіль-
кість хімічного обладнан-
ня, прекурсори, кислоти, 
а також 60 г наркозілля 
«канабісу». Винахідли-
вий «підприємець» про-
давав власноруч виготов-
лений дурман наркоза-
лежним жителям Київсь-
кої області.
 Усе вилучене направи-
ли на експертизу, а слідчі 
відкрли кримінальні про-
вадження за ст. 309 «Не-
законне виробництво, ви-
готовлення, придбання, 
зберігання, перевезення 
чи пересилання наркотич-
них засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів без 
мети збуту», ст. 313 «Ви-
крадення, привласнен-
ня, вимагання обладнан-
ня, призначеного для ви-
готовлення наркотичних 
засобів, психотропних ре-
човин або їх аналогів, чи 
заволодіння ним шляхом 
шахрайства або зловжи-
вання службовим стано-
вищем та інші незаконні 
дії з таким обладнанням» 
та ст. 317 «Організація або 
утримання місць для неза-
конного вживання, вироб-
ництва чи виготовлення 
наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх 
аналогів» Кримінального 
кодексу України. Наразі 
триває досудове розсліду-
вання.
 Додамо, що 3 листопа-
да, оголошуючи підсум-
ки роботи кримінально-
го блоку за десять міся-
ців нинішнього  року, го-
лова Нацполіції України 
Сергій Князєв заявив, що 
буде повністю змінено сис-
тему підготовки працівни-
ків кримінальної поліції. 
Зокрема, новації торк-
нуться системи підбору 
та навчання молодих опе-
ративників, а також ство-
рення нових структур, які 
активно боротимуться з 
організованою злочинніс-
тю. ■

СУД ТА ДІЛО

Рік волі не бачити
За неналежне виконання лікарських обов’язків 
засудили завідуючого відділенням

■

НЕБЕЗПЕКА

Кашлюк лікує СБУ?
У Рівному інфекційні захворювання політизують

■

ДОБРА СПРАВА

Дах над головою
У Харкові відкриють соціальний готель для тих, 
хто втратив житло через складні життєві обставини

■

Рівень охоплення вакцинами в Україні є найнижчим у Європі.
Фото з сайта ua-reporter.com.
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«Нашим завданням сьогодні є почати зміни: поважати сусіда, подати руку 
ближньому, подати руку потребуючому, всміхнутися один одному. 
Це єдиний спосіб, але неймовірно ефективний спосіб перемогти комунізм». кардинал Любомир Гузар

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Сьогодні, 7 листопада 2017 року 
частина світу (на щастя, менша 
частина) відзначатиме столітній 
ювілей події, яку радянська іс-
торіографія традиційно назива-
ла «Великою Жовтневою рево-
люцією». При цьому урочистості 
відбудуться не лише в Росії. І не 
лише на пострадянському про-
сторі. Наразі росмедіа рясніють 
заголовками на кшталт «У Гавані 
відкрилася виставка, присвячена 
100-річчю революції» або «Вал-
лонські комуністи відзначать у 
Льєжі 100-ліття революції», або 
«У Римі розгорнули експозицію, 
присвячену ювілею...» тощо. На-
віть якщо зробити поправку на 
брехливість кремлівських ЗМІ та 
на їх схильність видавати бажане 
за дійсне, доведеться визнати: 
світ таки дійсно не омине увагою 
річницю жовтневого перевороту. 
Однак нікому не спало б на дум-
ку святкувати, наприклад, день 
народження Гітлера або дату 
його приходу до влади. 
І це при тому, що гітлерівський 
нацизм і комунізм — у рівній 
мірі злочинні системи. Обидві 
допустили масові злочини та 
геноцид. Обидві по-своєму роз-
бещували та спотворювали мис-
лення мільйонів людей. Однак 
історична пам’ять відноситься 
до них по-різному. Якщо про 
злочини фашизму весь час нага-
дують, то про злочини комуніз-
му в більшості країн, які вийшли 
з комунізму, помалу забувають, 
а про покарання відповідальних 
за вбивства, ув’язнення в тюр-
мах, розорення і одурманення 
двох або трьох поколінь — не 
йдеться взагалі. Звідки береться 
подібна асиметрія в ставленні до 
нацизму і комунізму?

Причини деформації
 Якщо резюмувати все те, що 
писали і говорили на цю тему іс-
торики, то нерівне ставлення до 
двох тоталітарних систем пояс-
нюється наступними причина-
ми. 
 По-перше, нацизм, так би мо-
вити, краще піддається ідентифі-
кації. Він не потребував великої 
неправди, він більш-менш від-
верто говорив про те, чим він є. 
Тоді як комунізм був втіленням 
брехні, був брехнею монумен-
тальною, мало чи не натхненною 
за своїм розмахом. Крім того, ко-
мунізм багато років залучав лю-
дей дещо іншої породи, ніж ті, 
яких зачарував фашизм: він за-
хоплював тих, хто дійсно вірив 
у людство і уявляв собі, що ярмо 
бідності та безробіття скоро буде 
скинуто; що мілітаризму, націо-
нальним і расовим переслідуван-
ням, ненависті та війнам скоро 
прийде кінець.
 По-друге, нацизм був більш 
відомим у світі, оскільки після 
завершення Другої світової вій-
ни союзники навстіж розкрили 
«шафу зі скелетами» нацизму, 
до того ж, західні суспільства 
на собі відчули звірства, скоєні 
гітлерівцями. Радянський же 
 ГУЛАГ — через меншу про ньо-
го поінформованість і віддале-
ності — представлявся чимось 
доволі туманним і мало зрозумі-
лим. Мабуть, саме таким він ли-
шається для «комуністів Льє-
жа» (Риму, Гавани або інших 
міст та країн) і дотепер.
 По-третє, побутує думка про 
те, що обов’язок нагадувати про 
злочини нацизму взяв на себе єв-
рейський народ. Людство повин-
но бути вдячним євреям за те, 
що геноцид, вчинений фашис-

тами, не забутий, говорять істо-
рики. Україна мала б підхопити 
цю естафету, розповідаючи прав-
ду про вчинений комуністами Го-
лодомор, проте зараз у світі про 
події 1932-1933 років знають усе 
ж менше, ніж про Холокост.
 По-четверте, нацизм і ко-
мунізм були помилково роз-
міщені на протилежних полю-
сах магнітного поля — правого й 
лівого. Багато інтелектуалів за-
рахували комунізм до лівих сил, 
прийнявши видимість і підступ-
ність гасел ідеологів комунізму 
за дійсність. Коріння ж нациз-
му вбачалися в правій ідеології. 
Проте італійський та німецький 
фашизм корінням сягають у ліву 
демагогію.
 По-п’яте, військовий союз 
демократичних держав із Ра-
дянським Союзом під час Другої 
світової війни проти гітлерівсь-
кої Німеччини послабив захист 
Заходу від комунізму і породив 
свого роду інтелектуальну бло-
каду. Демократичні країни по-
несли важкі жертви в ім’я пере-
моги над нацизмом. Пізніше у 
них не вистачило сил для того, 
щоб зупинити радянський ре-
жим, і, нарешті, прагнучи збе-
регти рівновагу, вони допомог-
ли йому утриматися.
 По-шосте, найбільшим до-
сягненням радянських ідеоло-
гів було те, що вони поширили 
і нав’язали свою систему класи-
фікації політичних режимів: со-
ціалізм протиставили капіталіз-
му, причому соціалізм ототож-
нювали з радянським ладом.
 По-сьоме, негативну роль 
відіграв також інший прояв слі-
поти — так звані західні «попут-
ники», що здійснювали «палом-
ництва» до Радянського Союзу 
як до, так і після війни, і нахва-
лювали ту відретушовану кар-
тинку, яку їм дозволили поба-
чити. Прикладів таких «попут-
ників» можна навести доволі 
— письменники Джон Рід, Ро-
мен Роллан, Гебрерт Уелс, Ан-
дре Жид, Леон Фейхтвангер, 
Бернард Шоу, Теодор Драйзер 
— усі вони доклали рук до пере-
лицьовування реальних подій 
на «одній шостій частині світу» 
і прикрашання монструозної ра-
дянської дійсності. Нічого подіб-

ного не відбувалося відносно на-
цистської Німеччини. Ці палом-
ники в царство комунізму спри-
яли лише поширенню брехні.
 По-восьме, слід взяти до ува-
ги слабкість груп людей, здатних 
зберегти пам’ять про комунізм. 
Нацизм панував протягом 12 
років, у той час як європейський 
комунізм проіснував 50-70 років. 
За цей тривалий час суспільство 
було зламане, еліти поступово 
знищені, піддані перевихован-
ню. В комуністичних суспіль-
ствах панували обман, зрада, 
моральне розтління. Більшість 
самостійно мислячих людей 
позбави ли можливості ознайо-
митися зі своєю історією, вони 
втратили здатність до аналізу. 
Після розпаду тоталітарної сис-
теми найважчим завданням було 
відродити моральні принципи 
та інтелектуальні здібності. Ні-
меччина опинилася у вигіднішо-

му становищі, ніж пострадянсь-
ка Росія: у Гітлера не вистачило 
часу на те, щоб знищити грома-
дянське суспільство.
 По-дев’яте, амнезія, з якою 
ми маємо справу у випадку ко-
мунізму, призводить до того, що 
превалює пам’ять про нацизм. А 
тим часом хорошої та «чесної» 
пам’яті достатньо, щоб засуди-
ти обидві системи. Адже зайве 
нагадувати, що за «виробниц-
твом» трупів досягнення Сталі-
на набагато вище, ніж Гітлера. 
Важко, однак, порівнювати їх за 
кількістю, враховуючи, що на-
цистська держава проіснувала 
лише 12 років (і в цей час йшла 
страшна війна), а комунізм опа-
нував багатьма країнами, в тому 

числі країною з найбільшим на-
селенням у світі, де ледве поміт-
на нестача навіть 50 мільйонів 
людей.

100 років по тому
 Свого часу соратник Леніна 
Лев Троцький зазначав, що біль-
шовизм і нацизм схожі один на 
одного тільки за декількома «по-
верхневими» ознаками, як, нап-
риклад, скасування виборів, але 
у них явно різна сутність, різ-
на класова натура тощо. Але це, 
м’яко кажучи, не відповідає дій-
сності. Навпаки, обидві системи 
були надзвичайно подібними за 
багатьма дуже істотними ознака-
ми. Стверджувати, що ці відмін-
ності незначні, є неприпустимим 
догматизмом.
 У країнах Європи, котрі зали-
шили тоталітарний період у ми-
нулому, нині заборонена пропа-
ганда нацизму та комунізму. Так, 
наприклад, у Німеччині з тоталі-
тарними символами все дуже су-
воро. Настільки суворо, що навіть 
за щось подібне на них можна по-
нести покарання; наприклад, під-
нята вгору права рука може бути 
оцінена як нацистське вітання, і 
людина, що її підняла, може от-
римати 3 роки за ґратами.
 Заборона на тоталітарні сим-
воли в Німеччині не обмежуєть-
ся забороною символів нациз-
му. Згідно з параграфом 86-а 
тамтешнього Кримінального 
кодексу, під «табу» потрапи-
ли  розповсюдження і публічне 
використання символіки пар-
тій, заборонених Федеральним 
Конституційним судом. Також 
із 1956 року забороненою є Ко-
муністична партія Німеччини. 
До символіки відносять прапо-

ри, уніформу, форму вітання, 
слогани. При цьому щось схоже 
на них теж є криміналом.
 У Польщі досить просто за-
знати побиття за комуністичну 
символіку: російські вболіваль-
ники на Євро-2012 в цьому чу-
дово переконалися. Проте зако-
нодавчо комуністична символі-
ка в Польщі заборонена лише з 
2009 року, коли президент Лех 
Качинський підписав відповід-
ний указ. Згідно з цим указом, у 
країні заборонено купівлю, роз-
повсюдження та зберігання ра-
дянської символіки. Проте є і 
винятки: символіку та речі, що 
її містять, можна колекціону-
вати, використовувати в худож-
ніх та освітніх цілях. В інак-

шому разі можна загриміти до 
в’язниці на 2 роки або отримати 
великий штраф.
 В Угорщині заборона на ви-
користання комуністичної і на-
цистської символіки існувала 
ще з 1993 року. Під забороною в 
країні перебували схрещені серп 
та молот, а також п’ятикутна зір-
ка, що вважалися символами де-
спотизму. У лютому 2013-го Кон-
ституційний суд відмінив цю за-
борону через нечіткість обставин, 
що спричиняють покарання. У 
квітні того ж року заборона зно-
ву набула чинності, але з уточ-
ненням, що покарання (штраф) 
буде понесене, якщо символи де-
монструються на публічних за-
ходах або їх демонстрація пору-
шує громадський спокій.
 У Латвії комуністична сим-
воліка має однаковий із нацист-
ською статус. Її заборонено вико-
ристовувати на публічних захо-
дах, у той же час заборона не роз-
повсюджується на розважальні, 
святкові, пам’ятні та спортивні 
дійства. Саме Латвія є піонером 
у забороні комуністичних сим-
волів на пострадянському про-
сторі, така заборона існує в країні 
ще з 1991 року.
 А от Литва досвід сусіда пе-
рейняла аж у 2008 році. Забо-
рона також поширюється лише 
на публічні заходи, проте спи-
сок символів тоталітаризму тут 
ширший, зокрема його доповне-
но зображеннями лідерів Рейху 
та КПРС.
 В Естонії заборона комуніс-
тичних та нацистських символів 
існує з 2007 року і розповсюд-
жується лише на публічні захо-
ди, як і в інших балтійських дер-
жавах.
 Грузія в забороні символів 
комунізму і нацизму пішла чи 
не найдальше: заборона сто-
сується навіть назв населених 
пунктів. У 2011 році парламент 
Грузії прийняв так звану «Хар-
тію свободи», згідно з якою за-
бороняється повсюдне вико-
ристання комуністичних і на-
цистських символів на території 
країни, водночас документ пе-
редбачав зміну назв населених 
пунктів, що мають відношення 
до радянського минулого.
 Що стосується України, в 
якій розпочато заходи з деко-
мунізації, то ми, мабуть, були 
і залишатимемося в очах світу 
прикладом держави з вкрай по-
ловинчастими та суперечливи-
ми діями. У 2015 році Верховна 
Рада офіційно заборонила про-
паганду нацистської та комуніс-
тичної символік, а Окружний ад-
міністративний суд Києва задо-
вольнив позов Мін’юсту й поста-
вив поза законом Комуністичну 
партію України. Проте, як пи-
сала нещодавно «Україна моло-
да», партія ця все одно функціо-
нує і навіть перебуває в реєстрі 
все того ж Мін’юсту, який саме й 
очолив проти неї боротьбу. 
 Як пояснити подібні несуміс-
ні речі — незрозуміло. А тим ча-
сом немає сумнівів у тому, що у 
сьогоднішній «пам’ятний» день 
лідер КПУ Петро Симоненко не 
злегковажить нагодою нагадати 
про власне існування і про існу-
вання забороненої в державі ідео-
логії, котра й досі «живіша за всіх 
живих». Хіба що Петро Микола-
йович відбуде до колег у Москву 
— там, безперечно, урочистості 
будуть набагато пишнішими. Та 
де б не був Симоненко, комунізм 
— все ще в Україні. І, на жаль, не 
лише у формальних речах, а у ви-
токах багатьох українських нега-
раздів та проблем. ■

КОЛІЗІЇ

Пекельний ювілей
Сучасна Росія готується відзначати сторіччя Жовтневої революції. 
І це привід замислитися, чому комунізм у світі не засуджують 
так само, як і нацизм

■

«Військовий союз демократичних держав із 
Радянським Союзом під час Другої світової 
війни проти гітлерівської Німеччини послабив 
захист Заходу від комунізму і породив свого роду 
інтелектуальну блокаду. Демократичні країни понесли 
важкі жертви в ім’я перемоги над нацизмом. Пізніше 
у них не вистачило сил для того, щоб зупинити 
радянський режим, і, нарешті, прагнучи зберегти 
рівновагу, вони допомогли йому утриматися».

Росія готується зустріти 100-річчя «Жовтня» з розмахом. 
На фото — виставка «Ленін у Москві».

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Репортери Міжнародного кон-
сорціуму журналістських розсліду-
вань (ICIJ) увечері 5 листопада роз-
почали оприлюдннювати новий ма-
сив документів, у яких ідеться про 
податкові оборудки та резонансні 
ділові контакти високопоставлених 
осіб, повідомляє «Німецька хви-
ля».
 В основі масштабного розсліду-
вання — черговий витік 13,4 млн. 
таємних документів. У розпоря-
дженні журналістів виявилися 6,8 
млн. документів для внутрішнього 
користування юридичної консал-
тингової компанії Appleby, розта-
шованої на Бермудських островах, 

яку вважають одним iз провідних 
реєстраторів офшорних компаній, 
566 тис. документів внутрішнього 
користування сінгапурської трас-
тової компанії Asiaciti Trust та 6,2 
млн. документів iз корпоративних 
реєстрів у 19 офшорних зонах. Як 
пише французька газета «Монд», 
вивчення всіх документів зайняло 
рік часу. Всього у розслідуванні бра-
ли участь журналісти з 96 провідних 
ЗМІ з 67 країн світу. 
  Новий витік даних, який жур-
налісти за масштабами порівнюють 
iз «Панамськими паперами», назва-
ли «Райськими паперами» або «Па-
перами райських островів» (Paradise 
Papers), оскільки в досліджених до-
кументах йдеться про офшорні фір-

ми, зареєстровані на таких ост-
ровах, як Бермудські, Кайманові 
тощо. У «Райських паперах» згаду-
ються імена понад 120 політиків iз 
майже 50 країн світу, а також спорт-
смени, бізнесмени, а також фірми і 
підприємства.
 Зокрема, у паперах фігурують 
дані про радників, чиновників та 
інших осіб, наближених до аме-
риканського президента Дональда 
Трампа. Всього 13 осіб, включно з 
держсекретарем США Рексом Тіл-
лерсоном та міністром торгівлі Віл-
буром Россом. Зокрема, йдеться про 
їхні ділові контакти з Росією. Газе-
та «Зюддойче Цайтунг», яка нале-
жить до мережі ICIJ, у своєму пові-
домленні також згадує британську 
королеву Єлизавету ІІ, яка збері-
гає на рахунках в офшорах 10 млн. 
фунтів стерлінгів (13 млн. доларів) 
своїх коштів, колишнього німець-
кого канцлера Ґергарда Шредера й 
такі відомі фірми, як Nike, Apple, 
Deutsche Post, Siemens, Allianz та 
Bayer.
 Українська команда «Слідство.
Інфо» як офіційний партнер Проек-
ту з розслідування корупції та ор-
ганізованої злочинності (OCCRP), 
повідомила в неділю, що долучила-
ся до цього міжнародного проекту і 
знайшла у документах більше десят-
ка українських прізвищ. Серед них є 
й прізвище українського Президен-
та Петра Порошенка, зазначається 
на сайті «Громадського ТБ».
 Нагадаємо, офшорний скандал, 
викликаний публікацією журналіс-
тами-розслідувачами у квітні 2016 
року так званих «Панамських папе-
рів», спричинив проведення понад 
сотні допитів, перевірок чи розслі-
дувань у десятках країн, але жод-
ного — в Україні. Слідчі дії та пе-
ревірки щодо фактів відмивання 
грошей, ухиляння від сплати по-
датків, різноманітних фінансових 
злочинів чи інших правопорушень 
стосувалися загалом понад 6,5 ти-
сячi осіб та компаній. Тоді розсліду-
вання базувалося на 11,5 мільйона 
документів, викрадених iз серверів 
фірми Mossack Fonseca — одного з 
провідних реєстраторів офшорів у 
світі.
 «Райські папери» щойно викла-
дено, тому попереду — багато диво-
вижних відкриттів, про які ми на-
разі лише здогадувались. ■

САМІТИ

Врятувати 
планету від 
теплового удару 
У Бонні розпочала роботу 
23-тя Конференція ООН 
з кліматичних змін
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учора в Бонні відкрилася 23-тя Конференція 
ООН щодо змін клімату за участі відомих полі-
тиків та зірок, повідомляє «Німецька хвиля». У 
парку Бонна побудували ціле містечко для пере-
говорів учасників СОР23. Конференція тривати-
ме до 17 листопада і цього разу буде не зовсім звич-
ною. Хоча б тому, що вперше в історії конферен-
ції головуватиме на ній одна країна, а проводити-
муть захід в іншій державі.
 За принципом ротації цього року Конференція 
ООН з проблем глобальних змін клімату мала від-
бутися на островах Фіджі. Однак невеликий архі-
пелаг виявився технічно неспроможним прийняти 
25 тисяч гостей зі 195 країн світу. Окрім того, ор-
ганізація СОР23 обійдеться у 117 мільйонів євро, 
що також «непідйомно» для Фіджі. У зв’язку з цим 
конференцію вирішили перенести до Бонна, де роз-
ташована штаб-квартира Секретаріату Рамкової 
конвенції ООН щодо змін клімату. При  цьому го-
ловою конференції залишаються Фіджі, оскільки 
зміни клімату становлять серйозну загрозу для іс-
нування архіпелагу, який складається з понад 300 
островів.
 На час кліматичної конференції Бонн збере 
еліту світової політики і навіть Голлівуду. Серед 
знаменитих гостей, на яких очікують на Рейні, — 
актори Леонардо Ді Капріо та Арнольд Шварце-
неггер. Обидва — відомі борці за захист клімату. 
Ді Капріо, наприклад, — активний учасник руху 
за подолання наслідків глобального потепління. А 
колишній губернатор Каліфорнії заснував за під-
тримки ООН некомерційну організацію, яка має 
допомагати владі на місцевому рівні реалізовува-
ти довгострокові проекти у сфері низьковуглецевої 
економіки.
 Захід такого рівня не може обійтися без участі 
канцлера ФРН Анґели Меркель, яка на деякий час 
відволічеться від проведення у Берліні непростих 
переговорів щодо формування коаліції і приїде до 
Бонна. Учасників конференції привітає і прези-
дент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Та-
кож на СОР23 мають приїхати президент Франції 
Еммануель Макрон, губернатор штату Каліфорнія 
Джеррі Браун, колишній мер Нью-Йорка Майкл 
Блумберг. Очікується, що Макрон виступить пе-
ред делегатами спільно з Меркель.
 Цього року учасники конференції мають кон-
кретизувати плани реалізації угоди щодо кліма-
ту, яку підписали в Парижі в 2015 році. Тоді дер-
жави, які підтримали ініціативу ООН, взяли на 
себе зобов’язання скорочувати викиди парнико-
вих газів, щоб до кінця століття втримати глобаль-
не потепління у рамках двох градусів Цельсія до 
показника доіндустріальної епохи.
 Із 197 країн-учасниць Рамкової конвенції ООН 
щодо змін клімату Паризьку угоду ратифікува-
ли 169. Головною проблемою залишається пози-
ція США. У червні президент США Дональд Трамп 
заявив, що його країна виходить із Паризької уго-
ди. Втім на практиці цей процес видається не та-
ким швидким: аби повністю вийти з угоди, США 
знадобиться 3,5 року. Тому американська делега-
ція не стала скасовувати свою участь у теперішній 
конференції з питань клімату.
 Водночас радники президента Трампа мають 
наступного тижня взяти участь у презентації на 
підтримку вугілля як джерела енергії на саміті. 
Зокрема, спікерами події стануть представники 
вугільнодобувного гіганта Peabody Energy — саме 
вони зроблять презентацію щодо ролі, яку вугіл-
ля й інші копалини відіграють у боротьбі з наслід-
ками змін клімату. Наміри видобувних компаній 
просувати свої інтереси на саміті у Бонні розлю-
тили інших його учасників. Пропонувати вугілля 
для вирішення кліматичних проблем — це як гаси-
ти пожежу бензином. «Роль горючих корисних ко-
палин у боротьбі зі змінами клімату — це поза вся-
ким абсурдом. Це небезпечно», — вважає директор 
Міжнародного інституту довкілля і розвитку Енд-
рю Нортон і радить США якнайшвидше поверну-
тися за стіл переговорів, аби скоротити шкідливі 
викиди. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Щонайменше 26 лю-
дей загинули та 20 отрима-
ли поранення в результаті 
стрілянини, яку вчинив 
озброєний чоловік в бап-
тистській церкві в містеч-
ку Сазерленд-Спрінгс аме-
риканського штату Техас. 
Сазерленд-Спрінгс — ма-
ленький населений пункт, 
де живе близько 400 меш-
канців, за 50 км на півден-
ний схід від Сан-Антоніо. 
Нападник — молодий чо-
ловік, одягнений в усе чор-
не, був у бронежилеті та з 
автоматичною штурмо-
вою гвинтівкою. В неділю 
об 11.20 за місцевим часом 
він зайшов до церкви й по-
чав стрілянину. У церкві 
вiдбувалося недільне бого-
служіння за участю близь-
ко 50 осіб.
 За словами коміса-
ра поліції округу Вілсон 
Альберта Геймза, напад-
ник покинув місце злочи-
ну на машині, а потім його 
знайшли мертвим. За од-
нією з перших версій, його 
застрелили поліцейські 
або він укоротив собі віку, 
проте пізніше поліція 
повідомила, що в чолові-
ка поцілив один з озброє-
них громадян.
 Вік людей, убитих 

у церкві, — від 5 до 72 
років, повідомив пред-
ставник Департаменту 
громадської безпеки шта-
ту Фріман Мартін. За його 
даними, 23 жертви були 
знайдені в церкві, ще двоє 
— поруч із будівлею, один 
поранений помер у лікар-
ні. Пастор церкви, де ста-
лася стрілянина, Френк 
Помрой, розповів, що в 
результаті нападу заги-
нула його 14-річна дочка 
Аннабель. Самого Френ-
ка з дружиною у цей час 
не було в місті. Не менше 
10 поранених, зокрема й 
дітей, відправили до най-
ближчої лікарні Сан-Ан-
тоніо. Для евакуації по-
ранених залучили кілька 
гелікоптерів. «Ми маємо 
справу з найбільшою ма-
совою стріляниною в іс-
торії штату», — заявив 

ввечері в неділю, 5 листо-
пада, губернатор Техасу 
Грег Ебботт, якого цитує 
агенція «Рейтер».
 Учорашні американсь-
кі ЗМІ пишуть, що напад 
скоїв 26-річний Девін 
Патрік Келлі, якого рані-
ше з ганьбою звільнили 
з Військово-повітряних 
сил США. Вони повідом-
ляють iз посиланням на 
представника Пентагону 
Енн Стефанек, що Кел-
лі вступив на службу на 
військову авіабазу «Гол-
ломен» у штаті Нью-Мек-
сико в 2010 році, проте у 
2012 трибунал порушив 
проти нього справу за по-
биття дружини і дитини, 
а пізніше засудив до 12 
місяців в’язниці. У 2014 
році Келлі звільнили з ар-
мії.
 Федеральне законо-

давство забороняє продаж 
зброї особам, яких із гань-
бою звільнили з лав зброй-
них сил, проте гвинтівку, 
як повідомляє Сі-Ен-Ен 
iз посиланням на джере-
ло в поліції, Келлі купив у 
Сан-Антоніо у 2016 році, 
вказавши чужу адресу і 
збрехавши, що не має су-
димості.
 На місці події працю-
ють агенти ФБР, однак 
поки що мотиви нападни-
ка встановити не вдалося. 
Слідчі відкидають версію 
про терористичний за-
мах.
 Президент США До-
нальд Трамп, який перебу-
ває в турне країнами Азії, 
написав у «Твіттері»: «Не-
хай Бог допоможе людям 
у Сазерленд-Спрінгс у Те-
хасі. ФБР і правоохоронні 
органи працюють на міс-
ці події. Я стежу за ситуа-
цією з Японії».
 Напад у Техасі стався 
всього через місяць після 
того, як зловмисник від-
крив вогонь по відвідува-
чах концерту просто неба 
в Лас-Вегасі. Цей напад, в 
результаті якого загину-
ли 58 людей і сотні отри-
мали поранення, став най-
кривавішим масовим зло-
чином у недавній історії 
США. ■

БІЙНЯ

Коли зброю може 
купити кожен...
Унаслідок стрілянини в Техасі 
загинули 26 осіб

■

ОФШОРИ

Знову папери. 
Райські 
Журналісти-розслідувачі оприлюднили новий 
масив компромату на багатіїв, які приховують 
статки в податкових раях

■

Її королівська величність також ховає гроші в офшорах. ❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Росія з великим старанням намагається 
обійти своїми газотранспортними пото-
ками нашу державу. Після цілої низки 
невдач, скасувань власних рішень і зно-
ву повертаючись до попередніх проек-
тів, вона активно добудовує південний 
газогін «Турецький потік». Щоправда, 
суттєво при цьому ризикуючи. 

Дійшли до Туреччини 
 Російський «Газпром» завершив 
будівництво морських ділянок двох ни-
ток «Турецького потоку» на території 
РФ і продовжив будівництво першої гіл-
ки у виключній економічній зоні Туреч-
чини. «4 листопада 2017 року перша гіл-
ка морського газопроводу «Турецький 
потік» увійшла у виключну економічну 
зону Туреччини. Pioneering Spirit, най-
більше у світі трубоукладальне і буді-
вельне судно, відзначило цю подію, ук-
лавши в море трубні секції з російським 
і турецьким прапорами, які символізу-
ють перетин кордону виключної еко-
номічної зони між двома країнами», — 
йдеться в повідомленні компанії SST, що 
займається будівництвом газогону.
 Усього «Газпром» побудував 448 кі-
лометрів за двома гілками «Турецького 
потоку» потужністю по 15,75 мільярда 
кубометрів кожна. «Менш ніж за 6 мі-
сяців побудовано майже 25% морської 
ділянки. Це відповідає запланованим 
графікам будівництва. Очікується, що 
транспортування газу «Турецьким пото-
ком» почнеться в грудні 2019 року», — 
повідомляє SST. 
 Як відомо, перша гілка газогону при-
значена для поставок газу турецьким 
споживачам, закінчити її будівництво 
планується в березні 2018 року; друга — 
для газопостачання країн Південної та 
Південно-Східної Європи (завершення 
будівництва заплановано на 2019 рік).
 Таким чином «Турецький потік», 
який прийшов на зміну «Південному 
потоку» після того, як останній фактич-
но заблокував Євросоюз, мав би гаран-
тувати збут російського газу у південно-
му регіоні Європи. Що було би надзви-
чайно великим стимулом для «Газпро-
му», який терпить величезні збитки від 
зменшення обсягів продажу свого това-
ру і вже давно націлений на регіон, який 
дуже потребує енергоносіїв. У тому чис-
лі російських. 
 Утiм експерти, зокрема й російські, 
не такі вже й оптимістичні. І вказують 
на чимало підводних каменів у російсь-
кому проекті, в тому числі й на надмір-
ні ризики доволі високих капіталовкла-
день Москви. Адже, з одного боку, Ан-
кара є не надто надійним партнером. А 
з другого — свою позицію щодо другої 
гілки газогону, яка має транспортувати 
російське паливо до країн Південної Єв-
ропи, наразі ще не висловив Брюссель.  

Маршрут у невідомість
 Навіть сьогодні, коли РФ уже закін-
чила роботи на своїй території, у влас-
ника газогону немає чіткого уявлен-
ня, куди ж саме він транспортуватиме 
ним свій товар. «Раніше пріоритетним 
вважався проект «Посейдон», за яким 
російський газ йшов би з Туреччини че-
рез Грецію на південь Італії. Утiм сьогод-
ні карт-бланш має інший проект: росій-
ський газ через Болгарію і Грецію має 
дійти до Угорщини. А потім може «зай-
ти» в інші країни. Цей маршрут нагадує 
трохи вкорочений «Південний потік», 
— каже російський експерт Сергій Пра-
восудов.   
 Таким чином, де-факто «Газпром» 
повертається до своєї давньої ідеї транс-
портування власного газу до південноєв-
ропейських держав. Але від заблокова-
ного «Південного потоку» його лайт-
версія під назвою «Турецький потік» 
має цілу низку відмінностей. «У тому 
проекті «Газпром» був акціонером тру-
бопроводу на території європейських дер-
жав, причому йому належало понад по-
ловини акцій. Це дозволяло йому не до-
пускати в газогін блакитне паливо ін-
ших країн», — пояснює Правосудов. 
 Власне кажучи, саме ці додаткові 
можливості для російської компанії, 
яка могла б стати монополістом не лише 
в Україні, Білорусі, а й у Західній Єв-

ропі, і стало причиною для негативної 
реакції Єврокомісії. Тож новий варіант 
транспортного коридору з Росії до Євро-
пи ґрунтується вже на значно менших 
повноваженнях. «Російський газовий 
гігант просто доводить трубопровід до 
кордону Туреччини. Далі вже підклю-
чається діючий газогін, який постачає 
російський газ із Болгарії до Туреччини. 
Теоретично його можна запустити у зво-
ротному напрямку. Сербія та Угорщина 
погодилися самі модернізувати свої га-
зотранспортні системи, щоби приймати 
паливо із другої нитки «Турецького по-
току», — продовжує експерт. 
 Проте все чітко і гладко — тільки на 
папері. «Із самою Болгарією домовле-
ностей немає, — зазначає ще один росій-
ський експерт у галузі енергетики, Ігор 
Юшков. — Окрім того, не існує і домов-
леностей з Євросоюзом, що вони не про-
тидіятимуть цьому проекту. Тож не іс-
нує жодних гарантій, що «Турецький 
потік» не повторить долю «Південного 
потоку». 
 При цьому, нагадаємо, Москва вкла-
ла у «мертвий» проект «Південного по-
току» кілька мільярдів доларів. 

Конкуруючи з Туркменістаном 
та Азербайджаном    
 Певні ризики «Турецького потоку» 
існують і в самій Туреччині. Як би не па-
радоксально це звучало. Особливо вра-
ховуючи зацікавленість офіційної Анка-
ри у реалізації проекту і кращому забез-
печенні своєї держави доступним пали-
вом. Адже Туреччина в цій ситуації не 
ризикує зовсім, а Москва ризикує доволі 
суттєво. 
 Утiм, на перший погляд, здається, 
що російсько-турецькому проекту не 
може загрожувати нічого. «Турки тіль-
ки «за», оскільки він суттєво зменшує 
транзитні ризики для цієї держави», — 
каже Сергій Правосудов. Як відомо, сьо-
годні Туреччина отримує газ, який над-
ходить до них транзитом через Україну. 
І Москва, як відомо, постійно змушує 
всіх покупців свого газу сумніватися в 
надійності цього транзиту. Не гребуючи 
інспіруванням скандалів, газових війн 
та обговоренням неіснуючих проблем. 
 У газовому діалозі Анкара діє над-
звичайно прагматично: намагається 
звести до мінімуму всі можливі ризики. 
Причому можливі навіть суто теоретич-
но. І в цій прагматичності свого торго-
вельного партнера криються як додат-
кові можливості для Москви, так і її го-
ловні ризики.
 Адже Туреччина вітає на своїй те-
риторії не тільки російський газ, а й 

паливо всіх інших держав. Турецький 
уряд не проти транскаспійського газо-
гону, яким надходитиме паливо із Тур-
кменії та Азербайджану. І робота із його 
спорудження вже у розпалі. Також до 
цієї держави може надійти газ з Ірану, 
попри те, що політичні стосунки між 
Анкарою і Тегераном нині є далеко не 
найкращими. Москві це явно не подо-
бається, але і запобігти процесу вона 
не в силі. При цьому експерти зазна-
чають: російський газ у будь-якому ви-
падку прийде до Туреччини після азер-
байджанського. 
 А це може стати величезним ударом 
для Росії. «Саме газ із транскаспійсько-
го трубопроводу радо купуватимуть єв-
ропейці, щоб диверсифікувати поста-
чання блакитного палива», — зауважує 
Правосудов. Причому аналітики стверд-
жують: саме каспійський газ буде пріо-
ритетним для західних покупців з огля-
ду на його політичне забарвлення. Від-
так подібне рішення матиме серйозний 
вплив на доходи «Газпрому». 
 «На ціноутворення каспійський газ 
не вплине, — вважає Сергій Правосудов. 
— А от на обсяги продаж цей фактор, бе-

зумовно, вплине. Думаю, що із Каспію 
може прийти 20-30 мільярдів кубомет-
рів газу щороку. І саме на цей обсяг єв-
ропейці скоротять закупівлю російсько-
го блакитного палива».       

Слово за Трампом
 Гра на чотирьох — між Росією, Ту-
реччиною, каспійськими державами та 
Європою — на думку аналітиків, непов-
ний варіант можливих конфігурацій. 
У батл можуть втрутитися США. І вже 
їхня гра може стати вирішальною.
 Учора стало відомо: європейсь-
кі компанії та партнери Сполучених 
Штатів у Євросоюзі зуміли домогтися 
пом’ягшення американської санацій-
ної позиції щодо російських трубопро-
відних проектів. На даному етапі аме-
риканці не будуть заважати реалізації 
проектів, які вже розпочалися. 
 У публічному роз’ясненні Держде-
пу щодо застосування санкцій йдеться, 
що у фокусі реалізації санкційних по-
ложень розглядатимуться проекти, які 
розпочалися після 2 серпня нинішньо-
го року. А під терміном «початок» ро-
зумітиметься дата підписання контрак-
ту цього проекту. 
 Отже, з-під дії санкції виводиться 
вкрай небезпечний для нашої держа-
ви «Північний потік-2», який має обій-
ти Україну з півночі, — адже контракт 
було укладено ще на початку нинішньо-
го року. «Турецький потік» може обійти 
нас південним коридором i зробити ук-
раїнську газотранспортну систему неці-
кавою ні росіянам, ні європейським по-
купцям газу. 
 Утiм чи розповсюджуватиметься 
фактичне скасування санкцій із турець-
кого проекту Кремля, наразі однознач-
ної відповіді немає. З одного боку, якщо 
брати до увагу дату 2 серпня, то з-під 
санкцій виводиться тільки перша нит-
ка «Турецького потоку». Та, яка пря-
мує російською територією до початку 
турецької території і яку вже врочис-
то завершили споруджувати. Тобто га-
зогін, який має лише постачати росій-
ський газ турецькому споживачеві. На-
томість європейські плани «Газпрому» 
транзитом через Туреччину можуть за-
лишитися тільки планами, оскільки не 
вписуються у часовий проміжок від Дер-
жавного департаменту США. 
 Утiм юристи стверджують, що все 
залежить від того, як читати закон. На 
думку партнера компанії Herbert Smith 
Freehills Олексія Панича, трактування 
офіційного пояснення США своїх забо-
рон виводить з-під санкцій всі проекти 
у цілому, а не лише їх частини. 
 Якщо таке трактування і справді ви-
явиться актуальним, то можна констату-
вати, що наш заокеанський партнер на-
разі не має нічого проти, аби російські га-
зогони висушили українську ГТС. ■

Відкладений бюджет 
 Кабінет Міністрів України запропонував Верхов-
ній Раді перенести розгляд законопроекту про Дер-
жавний бюджет на 2018 рік на наступний тиждень. 
«Цього тижня ми вносимо зміни щодо розподілу 
бюджетних коштів за субсидіями на 2017 рік, а роз-
гляд законопроекту про бюджет на 2018 рік пропо-
нуємо перенести на наступний тиждень», — сказав 
перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічно-
го розвитку і торгівлі Степан Кубів.
 За його словами, законопроект про перерозподіл 
коштів на субсидії передбачає спрямування додатко-
во 7,6 млрд. грн. на пільги населенню з оплати пос-
луг ЖКГ.

«Біткоїн» виходить за межі
 Середньозважений курс криптовалюти «Біткоїн» 
встановив свій черговий історичний рекорд. За один 
«біткоїн» тепер дають уже 7,5 тисячi доларів. При цьо-
му капіталізація цієї криптовалюти сягнула вже показ-
ника 123,5 млрд. доларів. Усього ж капіталізація крип-
товалют перевищила показник у 200 млрд. доларів. 

Атомний геноцид 
 Національна комісія, яка здійснює регулювання 
у сфері енергетики та комунальних послуг, планує із 
9 листопада нинішнього року зменшити тариф елек-
троенергії, що виробляється атомними електростан-
ціями, на 2,9%. Із діючих сьогодні 48 копійок за кі-
ловат/годину до 46,61 коп. 
 Таким чином НКРЕ постійно і послідовно змен-
шує відпускну вартість електроенергії, що її продає 

в Об’єднану енергосистему державне підприємство 
«Енергоатом». Натомість тримає на високому рівні 
вартість електроенергії, що її виробляють підприємс-
тва теплової генерації, які переважно належать ком-
панії «ДТЕК». Компанію пов’язують із відомим бізнес-
меном Рінатом Ахметовим. Низька вартість електрое-
нергії державного підприємства, на думку експертів, 
потрібна, аби компенсувати загальну ціну у мережі.    

Торгуємо з Канадою
 Україна, як заявила заступниця міністра еконо-
мічного розвитку та торгівлі України Наталія Миколь-
ська, постійно нарощує свій експорт до Канади то-
варів із високою доданою вартістю. «Торгівля Украї-
ни з Канадою дійсно зростає: наш експорт за 8 міся-
ців зріс на 74%. Що вкрай важливо, збільшуються у 
першу чергу не поставки сировини, а поставки то-
варiв із високою доданою вартістю — сокiв, машин 
спеціального призначення, пластикової тари та кера-
мічної плитки», — сказала чиновниця і визнала: при-
ріст є не дуже великим, але постійним. 

Свіже вугілля, цього разу із ПАР
 У порт Чорноморськ прибуло судно з черговою 
партією антрациту для ДТЕК iз Південно-Африканс-
кої Республіки. Судно доставило з Кіпру в українсь-
кий порт 75 тис. тонн вугілля. Після завершення роз-
вантаження балкара партія вугілля, що прибула, від-
правиться на Криворізьку ТЕС.
 Це вже четверте судно з вугіллям із ПАР. По-
передні три прибули відповідно у травні, липні і 
серпні. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Паливний ва-банк
Росія за всяку ціну хоче обійти своїми газогонами 
територію України. Вже втративши на цьому мільярди 
і ризикуючи подальшими фінансовими фіаско

■

Розрекламований «Турецький потік» — це насамперед амбіційне бажання росіян продавати
свій газ без участі українського транзиту.
Фото з сайта glavcom.ua.
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Інф. «УМ»

 В Україні все ще триває 
збирання зернових та зерно-
бобових культур. За опера-
тивними даними з регіонів 
на кінець минулого тижня 
вже намолочено 52,5 мільйо-
на тонн зерна з площі 13 
мільйонів гектарів. Це — 89 
відсотків від прогнозованих 
площ. Як інформує Міна-
грополітики, на 3 листопада 
майже завершено збирання 
гречки та проса: гречки на-
молотили 191 тисячу тонн iз 
площі 175 тисяч гектарів (96 
відсотків), проса зібрали 81 
тисячу тонн із площі 55 ти-

сяч гектарів (98 відсотків). 
На цю дату кукурудзи намо-
лочено 14,4 мільйона тонн iз 
площі 2,9 мільйона гектарів. 
Це — 65 відсотків площ, що 
підлягають збиранню.
 Крім того, завершується 
обмолот соняшнику: зібра-
но 11,2 мільйона тонн з 5,7 
мільйона гектарів, що ста-

новить 96 відсотків від його 
загальної площі.Також під-
ходить до фінішу збирання 
інших пізніх культур. Сої 
намолотили 3,3 мільйона 
тонн iз площі 1,7 мільйо-
на гектарів (87 відсотків). 
Цукрових буряків накопа-
ли 10,9 мільйона тонн iз 
площі 246 тисяч гектарів 

(78 відсотків).
 Найбільший вал зерна 
на вказану дату поки що за-
фіксовано в Одеській облас-
ті, — 4,3 мільйона тонн, у 
Він ницькій — 3,7 мільйона, 
Харківській — 3,6 мільйо-
на, Дніпропетровській — 
3,5 мільйона та Полтавсь-
кій — 3,3 мільйона тонн. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Посвідчення учасника ліквідації аварії 
на ЧАЕС  категорії 2 серії А № 076700, ви-
дане Київською ОДА 04.12.1992 р. на ім’я 
Шевченка Івана Григоровича, вважати не-
дійсним.

■

Не на штраф, а на совість
 За порушення правил рибальства 
передбачено покарання від адміністра-
тивних штрафів до кримінальної від-
повідальності. Проте штрафи для ри-
балок здебільшого символічні, тому 
природоохоронним організаціям в 
Україні доводиться більше апелюва-
ти не стільки до гаманця, як до сум-
ління рибалок. Судіть самі. Відповід-
но до Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, за незначне 
порушення правил рибальства перед-
бачено попередження або накладення 
штрафу на громадян від 34 до 170 гри-
вень, на посадових осіб від 170 до 510 
гривень, за грубе порушення правил 
рибальства (наприклад, за рибальство 
із застосуванням вогнепальної зброї, 
електроструму, вибухових або отруй-
них речовин, інших заборонених зна-
рядь лову, промислових знарядь лову 
особами, які не мають дозволу на про-
мисел тощо) передбачено штраф 340-
680, а на посадових осіб — 510-850 
гривень із конфіскацією знарядь і за-
собів вчинення правопорушення. 
 Дещо суворіше почали карати за 
грубі правопорушення. Залежно від 

ступеню завданих збитків, у цьому ви-
падку передбачена також кримінальна 
відповідальність: штраф 3400—6800 
гривень або позбавлення волі строком 
до трьох років із конфіскацією зна-
рядь і засобів лову та незаконно добу-
тих водних біоресурсів. Крім штрафу 
за незаконний вилов, правопорушни-
ку нараховується штраф за кожну ви-
ловлену рибину, наприклад: судака — 
510, сома — 425, форелі — 340, щуки 
— 340, сазана (коропа) — 306, білого 
амура — 255, товстолобика — 255, бі-
лизни (жереха) — 255, рибця звичай-
ного — 255, ляща — 170, лина — 119, 
плітки — 85, клепця — 85, краснопір-
ки — 68, підуста — 34, плоскирки — 
34 тощо.
 Як відомо, до Верховної Ради по-
дано законопроект щодо підвищення 
відповідальності за порушення пра-
вил рибальства (№5262), що передба-
чає підвищення мінімального штра-
фу до 1700 гривень та максимального 
до 255 тисяч гривень, крім відшкоду-
вання збитків, заподіяних унаслідок 
незаконного добування водних біоре-
сурсів, відповідно до постанови Кабмі-
ну №1209.

Вдала зимівля — 
гарантія наступних уловів
 Навчене сумною практикою попе-
редніх років, Держрибагентство закли-
кало всіх рибалок-любителів, рибалок-
спортсменів та рибалок-промисловиків 
усе-таки дотримуватись заборони на ви-
лов водних біоресурсів на зимувальних 
ямах. Адже зменшення класичних «риб-
них місць» великою мірою спровоковано 
саме нерозбірливістю браконьєрів, яким 
треба вже зараз все й одразу, а наступно-
го року — хоч ні луски, ні хвоста. 
 Зимувальна яма — місце масового 
скупчення риб у заглибленнях дна рі-
чок і озер у зимовий період. При зни-
женні температури у водоймах нижче 
8 градусів починається зимова мігра-
ція до місця зимівлі. Саме зараз у біль-
шості регіонів риба починає підшуку-
вати «тепленькі» місця. В цей час у неї 
різко знижується активність, практич-
но повністю припиняється споживання 
їжі, уповільнюється інтенсивність рос-
ту, знижується частота серцевих скоро-
чень, сповільнюються реакції на под-
разники. Тому для збереження рибних 
ресурсів, згідно з Правилами рибальс-
тва у зимовий період, Держрибагент-
ство і вводить щороку заборону на лов 
риби на зимувальних ямах.

Мальок від благодійників
 Минулого тижня в Києві пройшло 
зариблення річки Дніпро. Малька ви-
пускали на острові «Венеціанський», 
біля мосту метро. Організаторами акції 
став Міжнародний благодійний фонд 
охорони навколишнього природно-
го середовища України та мережа ма-
газинів «ВоблерОк». Зариблення здій-
снювалось за кошти китайської ком-
панії Beijing HaiRan Import & Export 
Trading Co. Ltd. Загалом було випуще-
но по 1 100 кілограмів товстолоба та бі-
лого амура, 500 кілограмів коропа та 
125 кілограмів щуки. Середня штучна 
маса підселених у Дніпро дворічок ста-
новила 300-400 грамів. Дані види обрані 
не випадково: рослиноїдні риби є біоло-
гічними меліораторами водойми, а хи-
жачка-щука — бажаним трофеєм для 
будь-якого рибалки. За дотриманням 
норм зариблення слідкував перший за-
ступник голови Держрибагентства та 
начальник Київського рибоохоронно-
го патруля. Особисту участь у запуску 
малька взяли також представники Асо-
ціації риболовів України, рибо охоронні 
патрульні Київщини, поліція м. Києва, 
рибалки та громадськість.
 Цього року Держрибагентство 
справді всерйоз узялося за розвиток ак-
вакультури в Україні. Бо аналіз світо-
вих тенденцій у цій галузі свідчить поки 
що не на користь нашої країни. Скажі-
мо, якщо у світовому вилові риби мину-
лого року частка фермерської риби ста-
новила 52 відсотки, то в Україні — 25. 
При цьому саме Україна має найбільшу 
площу прісноводних акваторій в Європі. 
Тобто потенціал для розвитку українсь-
кого рибництва величезний. Поки що ж 
рибоохоронні служби закликають бути 
відповідальними та дотримуватися пра-
вил рибальства. Якщо ви стали свідком 
порушення правил рибальства чи збуту 
біоресурсів, просять оперативно пові-
домляти на всеукраїнську безкоштов-
ну «гарячу лінію»: 0-800-50-52-50 або 
на «гарячу лінію» Київського рибоохо-
ронного патруля: 068-642-80-26. ■

ВИСТАВКИ

...І свого 
не цурайтесь
Українські гібриди кукурудзи 
обігнали за врожайністю 
конкурентів зі світовою 
славою
Оксана СОВА

 Окрім знайомства з останніми зразками 
техніки, насіння та засобів захисту рослин 
фермери все більше цікавляться не стіль-
ки інструментами, скільки практичним до-
свідом інтенсивного господарювання. Ми-
нулого тижня в Києві завершилася Міжна-
родна виставка ефективних рішень для аг-
робізнесу «АгроКомплекс 2017», яка була 
сфокусована саме на обміні досвідом сучас-
ного ведення агрогосподарства. Наприклад, 
як отримати максимальний врожай iз най-
популярніших технічних культур України 
— кукурудзи та соняшнику — можна було 
дізнатися на практичному семінарі «Особ-
ливості технології вирощування соняшни-
ку та кукурудзи в різних кліматичних зонах 
України». Різні вихідні умови України став-
лять перед аграріями різні завдання в пошу-
ках підвищення врожайності. Теплий клі-
мат степової зони більш сприятливий для 
гібридів кукурудзи від рaнньостиглої  до се-
редньoпізньої груп стиглoсті, лісостепу —  
для гібридів кукурудзи від ранньостиглої дo 
середньостиглої груп, a прохолодне й дощо-
ве Полісся у класичному розумінні придатне 
лише для гібридів культури скоростиглих 
біoтипів. Гібриди яких світових компаній 
можуть гарантувати хороший прибуток? 
Як виявилося, серед 42 експериментальних 
зразків гібридів кукурудзи, висіяних на 
полях спеціалізованих господарств, увесь 
п’єдестал пошани зайняли... українські, 
лишивши позаду найпрославленіших аме-
риканських та французьких конкурентів. 
Так, перше місце за врожайнiстю на демонс-
траційних посівах серед чотирьох десятків 
гібридів найпопулярніших у світі брендів 
посіла кукурудза «Аджамка» (насіння ви-
робництва полтавського ТОВ «Рост Агро»), 
друге місце — гібрид ДБ Хотин, а третє — 
РА-240. Згадані гібриди дніпропетровсько-
полтавських селекціонерів дали, відповід-
но, 79, 78,2 та 76 центнерів зерна з гектара. 
 Для виробників, яких не влаштову-
ють послуги посередників у збуті, в рамках 
виставки «АгроКомплекс 2017» відбувся та-
кож семінар «Як вигідно продати врожай. 
Інноваційні рішення торгівлі агропродук-
цією». Спікером його виступив Представ-
ник компанії Agroxy Limited iз Великоб-
ританії. Семінар виявився досить інфор-
мативним, учасники його підтримали жва-
ву дискусію, обговорюючи прогнози ринку 
зернової продукції, формування ціни на 
сільськогосподарські  культури, співпра-
цю виробників i трейдерів. Обговорювали 
також проблеми конкуренції з великими 
транснаціональними трейдерам, нюанси 
законодавства та формування вартості про-
дукції, в тому числі пов’язані з переходом 
великих корпорації до електронного доку-
ментообороту. 
 Проект «АгроКомплекс 2017» не тільки 
продемонстрував досягнення учасників рин-
ку, а  й представив широкому загалу іннова-
ційний  освітньо-діловий формат виставко-
вого заходу, можливість вирішення  прак-
тичних аграрних питань. Усього «АгроКом-
плекс 2017» включав близько 40 івентів, у 
яких узяли участь представники влади, 
міжнародні експерти, аграрні компанії та 
організації, агрономи, представники ЗМІ. 
Учасниками виставки стали понад 250 ком-
паній iз дванадцяти країн. ■

■

ОФІЦІЙНО

Гречка і просо на току
Зібрано 52,5 мільйона тонн зернових

■

ЗИМІВЛЯ

Риба шукає, 
де глибше
У Дніпро випустили малька, а рибалок попросили 
із зимувальних ям
Олена ЯРОШЕНКО

З початком листопада в 21 області України встановлено заборону на вилов риби 
на зимувальних ямах. До весняно-літнього сезону заборонено любительське, 
спортивне та промислове рибальство  у місцях зимівлі риби згідно з Правила-
ми промислового рибальства в рибогосподарських водних об‘єктах України та 
Правилами любительського і спортивного рибальства за погодженням Інституту 
рибного господарства НААН України. В кожній області України місця зимуваль-
них ям визначаються індивідуально, залежно від погодних умов.

■

З набережної в Гідропарку випустили 4 тонни риби різних порід.
Фото УНІАН.

❙
❙



8 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 ЛИСТОПАДА 2017 ГАРЯЧА ТЕМА

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Якось ранесенько повертаючись 
машиною до Києва, побачив 
ще здалеку в тумані одинокий 
силует військового — запропо-
нував «підкинути» до столиці. 
Попутником виявився 66-річний 
Володимир Сафанюк — війсь-
ковий капелан. Мене вразила 
його розповідь-сповідь про те, 
як відбулася трансформація пе-
реконаного комуніста у людину-
духівника.

Найкращий переклад Бiблiї — 
Івана Огiєнка
 ■ Пане Володимире, як ви 
прийшли до Бога й чому вирі-
шили присвятити себе духовній 
службі?
 — Народився я на Жито-
мирщині, а після закінчен-
ня радіо-механічного техніку-
му на початку 1970-х років — 
служив у війську зв’язківцем: 
був старшиною роти в окремо-
му 105-му полку в Берліні (охо-
роняв посольство СРСР). Зго-
дом працював на заводі ім. Па-
тона — начальником цеху (зби-
рали обладнання для космосу, 
яке розробляли в нас на підпри-
ємстві), бував навіть у Зоряно-
му містечку, що під Москвою. 
Пізніше працював на будівниц-
тві. І ось, коли наша совєтська 
система почала руйнуватися (а 
свого часу був активним комсо-
мольцем, комуністом, секрета-
рем комсомольської організації 
заводу) — опинився на розпутті 
й не знав, що ж далi робити... 
 Але ще змалку задумував-
ся: «Як створений світ?». Тiт-
ка мені розповідала, що Бог є, а 
в школі говорили протилежне. 
Церква в нашому селі була зруй-
нована, вдома Біблії не було. Та 
якось через багато років купив 
першу Біблію в перекладі Івана 
Огієнка. І, коли прийшов у єван-
гельську (баптистську) церкву 
«Нове життя», то єпископ ска-
зав: «Це найкращий переклад 
Біблії». Так, уже зрілою люди-
ною, я почав вивчати Біблію й 
зрозумів, що, крім того, треба 
ще десь навчатися, аби зростати 
духовно. Тож поступив у Києві 
в Український біблійний інсти-
тут, а по закінченні служив учи-
телем серед дітей у Броварсько-
му районі. Потім був у столиці 
пастером-місіонером у асоціації 
євангельських церков.
 ■ Як стали капеланом?   
 — Коли почалася війна на 
сході України, я не знав, що в 
нас є капеланство. Утiм чув, що 
воно нібито починає організову-
ватися. Коли мій племінник по-
вернувся з фронту, а потрапив 
він у п’яту хвилю мобілізації й 
воював під Маріуполем, і роз-
повів, що відбувається в армії, 
я запитав у Бога: «Що мені ро-
бити?». А відповіддю став вірш, 
який прийшов, відтворившись 
у пам’яті: «Спасай узятих на 
смерть/І тих, хто на страчення 
хилиться».
 І я вирішив навчатися й слу-
жити, як військовий капелан. 
Тож пройшов міжнародні нав-
чання капеланів, які проводи-
ли американці. Наразі я є чле-
ном ГО «Українське капеланс-
тво» й час від часу тут проход-
жу збори, відповідне навчання 
й загалом маю підтримку для 
виконання служіння військо-

вого капелана. 
 ■ Довелося на практиці за-
стосувати навички військового 
капелана, у зонi бойових дiй?
 — Так, така нагода випала у 
квітні-травні цього року: зі ще 
одним капеланом потрапили в 
Авдіївську промзону. Були без-
виїзно з хлопцями майже півмі-
сяця: ночували у бліндажах, я 
навіть стояв зі зброєю на бойо-
вому посту, щоб хоч кілька зай-
вих годин дати змогу відпочи-
ти своїм побратимам. Через нас 
час від часу велися обстріли. 
Тож на власні очі побачив, які 
є проблеми й потреби у військо-
вих, котрі перебувають на пере-
довій лінії, та й загалом, що від-
бувається на війні. 

«Ми часто у смерті 
вихоплюємо, як головешку 
з вогню, життя людини» 
 — Зараз у нас є невеличка ко-
манда, й ми готуємося в разі пот-
реби знову виїхати в зону бойо-
вих дій. Свого часу нас кваліфі-
ковано підготували як душпас-
торів, як психологів. Проте хочу 
ще пройти тактичну медицину, 
бо в кодексі капелана записано:   
«...капелан повинен надавати 
професійну домедичну допомо-
гу на полі бою й проводити раз у 
місяць навчання з тактичної  ме-
дицини серед особового складу, 
з яким несе служіння як війсь-
ковий капелан...».
 Я побачив ще одну пробле-
му: немає досвіду, як саме до-
носити Євангеліє й Біблію до 
бійців, які стоять на «передку» 
в екстремальних умовах, навіть 
під час обстрілу. Тому зараз по-
чав працювати над цим питан-
ням — це буде невеличка бро-
шура, щоб дійсно капелан, який 
не має такого досвіду, його тео-
ретично отримав. Та для цього 
обов’язково потрібно бути на 
фронті. Мабуть, Бог допустив, 
щоб ця війна сталася, аби люди 
задумалися над смертю, жит-
тям i врешті-таки наблизилися 
до Господа, примирилися з ним. 
Бог цього хоче. 
 Вважаю, що капелани, які 
себе присвятили служінню в 
екстремальних умовах, повин-
ні: по-перше, знати, як «Отче 
наш», як у простій, доступній 
формі донести до військово-
службовця слово Боже — й щоб 
він його почув та прийняв; по-
друге, як професіонал умів на-
давати практичну, тактичну до-
медичну допомогу під час бою. 
Впевнений, що саме на ці два 
моменти ті капеланські групи, 
які є в Україні, повинні робити 
акцент, бо все це дуже серйоз-
но: ми маємо справу з душами 
й життям людей. 
 Спасати людей фізично й ду-
ховно треба одночасно, бо є важ-
кі поранення, пов’язані з кро-
воносними артеріями, й люди-
на може померти буквально за 
кілька хвилин. Тому цей час 
треба використати правильно, 
щоб спасти душу — «вихопити, 
як головешку з вогню».
 ■ Як відбувається призна-
чення капелана в той чи інший 
підрозділ?
 — Згідно з наказом №685, 
у бойових бригадах ЗСУ капе-
ланiв зараховують у штат, вони 
отримують відповідну платню; 
прописано відповідний порядок 
взаємостосунків із командиром. 

Щоправда, зараз лише десь на 
50% є капелани в бойових час-
тинах. Але до нового року на-
казом передбачено всі частини 
укомплектувати військовими 
капеланами (звичайно ж, якщо 
буде достатня  їх кількість під-
готовлена). 
 Згідно з кодексом капела-
на, між конфесіями православ-
них Київського патріархату, 
греко-католиками, протестан-
тами (без участі Московської 
церкви) чітко прописано, що в 
нас відносини повинні бути, як 
братів-християн, аби уникнути 
будь-яких непорозумінь, бо це 
лише може зашкодити загаль-
ній благородній справі.
 ■ Капеланiв якої конфесiї 
найбiльше?        
 — Зараз в армії більшість по-
сад зайняли капелани Київсь-
кого патріархату. Чому? Бо в 
наказі № 685 є пункт «За упо-
добанням», тобто командир 
тієї чи іншої частини робить 
опитування та в залежності від 
того, за кого більше бійці відда-
дуть голосів, — робиться заяв-
ка у відповідну конфесію. І че-
рез душпасторську раду при Мі-
ноборони України посилають у 
бойову частину капелана, який 
пройшов відповідну підготовку 
й має досвід служіння.
 До слова, після того, як був 
виданий цей наказ, у Нацгвар-
дії на навчання було направле-
но 30 капеланів.

Бійці на «передку» живуть 
в умовах Першої світової війни
 ■ Чи є якісь обмеження за 
віком, іншими критеріями, що 
не дозволяють служити капела-
ном?
 — Вікових обмежень немає. 
Але капелан повинен бути фі-
зично здоровим, мати духовну 
освіту, а за плечима має бути 
мінімум три роки практичного 
служіння священиком. 
 ■ Перебування в Авдіївсь-
кій промзоні, хоч і короткотри-
вале, чим вам запам’яталося?
 — Основна проблема, вва-
жаю, — те, що умови, в яких пе-
ребувають наші бійці (причо-
му різних підрозділів) на «пере-
дку», — жахливі: воїни живуть 
в умовах Першої світової війни зі 
зброєю Другої світової війни. Не 
знаю щодо зброї, можливо, це й 
правильно, бо у випадку насту-
пу перша лінія, як правило, зни-
щується — це закони війни. 

 Переконаний, що коман-
дирам необхідно більше при-
діляти уваги своїм підлеглим, 
у першу чергу, більше поваги. 
Бо люди пішли на війну (хоч у 
кожного був свій мотив), але, 
прийшовши туди, всі вони ви-
конують ст. 17 Конституції Ук-
раїни (територіальний захист 
цілісності України — обов’язок 
усього народу). Люди перебу-
вають на межі життя й смерті. 
Крім того, досить велика недо-
укомплектація в частинах — 
тож доводиться в нарядах сол-
датам стояти більше, ніж за ста-
тутом.
 ■ Чи зловживають спиртним 
хлопцi в зонi АТО?
 — Командири повинні бути 
справжніми професіоналами й 
зразком у всьому. Але в реаліях 
це не завжди так, а ще — дуже 
багато «матірщини» зі сторони 
офіцерів. Щодо алкоголю, то в 
«моїй» 72-й бригаді я не бачив 
таких зловживань. 
 І ще: офіцерів на передовій 
як майже не було в часи ак-
тивних бойових дій 2014-2015 
років, так і зараз немає. При-
наймні під час свого перебуван-
ня на «передку»  офіцерів я не 
бачив: «там» були лише стар-
ші солдати, сержанти, прапор-
щики. Штаби рот розташованi 
буквально за 2-3 км від «пере-
дка»; хлопці розповідали, що 
командири рот рідко приїз-
дять, та й то буквально на пару 
годин. Наголошу, що ті хлопці, 
які є старшими на позиції, — 
дуже досвідчені та відповідаль-
ні. А служать на передовій бій-
ці-контрактники 20-50 років.
 ■ Який настрiй у бійцiв?
 — Настрій у хлопців бойо-
вий — рвуться уперед i переко-
нані, що можуть очистити нашу 
землю від окупанта. Бо найман-
ці з того боку духовно слабкі, 
незважаючи на те, що там вій-
ськові-професіонали. 
 На жаль, під час мого ко-
роткотривалого перебування 
на війні ворожий снайпер за-
стрелив за одну ніч двох бійців: 
із нашої 72-ї бригади й сусіднь-
ої — 95-ї. Довелося вантажити в 
Торецьку тіло одного з цих бій-
ців. А потім був і на 40-й день у 
Вінницькій області в мами 46-
річного загиблого. Коли вже з 
товаришем виїжджали з пере-
дової, то снайпер «зняв» ще од-
ного бійця нашої бригади... 
 Пригнічувало наше мовчан-

ня у відповідь на ворожі обстрі-
ли: була ситуація, коли пере-
бував в окопі за 500 метрів він 
нової мінометної позиції, яку 
наші хлопці облаштували бук-
вально за добу до обстрілу, — 
ворожий міномет випустив уп-
родовж години 20 мін, але «от-
вєтки» ми не давали... Найi-
мовiрнiше, інформацію ворогу 
про цю щойно створену позицію 
«злили» трактористи, які пра-
цювали на полі неподалік.
 ■ Цікавилися досвідом капе-
ланства в інших країнах?
 — Коли проходив міжнарод-
не навчання, то познайомив-
ся з капеланами зi США, зок-
рема з підполковником. У них, 
здається, інститут капеланства 
з’явився ще при Лінкольні. Там 
капелан прирівнюється до офі-
цера. І якщо вони прослужили 
25 років, то йдуть у відставку — 
отримують військову пенсію й 
усі передбачені законом піль-
ги, як військові. І там повністю 
державне забезпечення; якщо 
вони в зоні бойових дій, то їх 
супроводжує конвой. У кожно-
го капелана є спеціально підго-
товлений помічник-охоронець, 
який має право носити зброю. І 
в них, і в нас капеланам заборо-
нено носити зброю.  

Після повернення з війни 
фронтовиків 30% сімей 
розпадається...
 ■ Які плани на майбутнє й 
чим зараз займаєтеся?
 — Нещодавно я подавав за-
явку в Чернігівський прикор-
донний загін, але не пройшов за 
конкурсом (посміхається) — 
хлопці вибрали місцевого пра-
вославного капелана Київсько-
го патріархату. Після цього ви-
рішив, що буду нести службу як 
капелан-волонтер. У мене є до-
мовленість із керівництвом 95-
ї та 72-ї бригад, що в разі викли-
ку — готовий послужити в будь-
який момент (приїду впродовж 
48 годин) на будь-якій позиції.  
 Зараз я працюю на волон-
терських засадах у Броварсько-
му районі в селі Требухів із учас-
никами бойових дій (а з фронту 
повернулося там 60 осiб) та чле-
нами їхнiх сімей. Адже статис-
тика дуже сумна: після повер-
нення з війни фронтовиків 30% 
сімей розпадається...
 Тож мета зустрічей — це, 
перш за все, об’єднати родин на 
принципах тісної солдатської 
єдності, щоб черпати силу в під-
тримці інших подружніх пар. А 
ще — надавати консультації та 
практичну допомогу сім’ям  че-
рез навчальні програми базової 
підготовки із зміцнення відно-
син між чоловіком і жінкою; 
виховувати дітей згідно з вчен-
ням Біблії та християнськими 
засадами; проводити майстер-
класи з народних ремесел для 
батьків і дітей.  
 На жаль, подібними речами 
повинна займатися держава, 
але вона цього не робить... ■
   
P.S. Нещодавно військовий ка-
пелан Володимир Сафанюк по-
вернувся з передової, де був поб-
лизу Верхньоторецька. Сказав, 
що його підшефну 72-гу брига-
ду, яка на «передку» безпере-
рвно з 2014 року, лише зараз 
збираються відправити на ро-
тацію... 

ДІЙОВІ ОСОБИ

Капелани на передовій
Володимир Сафанюк на власні очі побачив реалії війни й готовий рятувати сім’ї АТОшників від розлучення

■

Володимир Сафанюк (ліворуч) в Авдіївській промзоні з контрактником 
72-ї бригати (квітень 2017 року).
Фото Володимира САФАНЮКА.
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Ніна РОМАНЮК
Волинська область

До 75-ї річниці УПА лучанку Анастасію 
Грабовську було нагороджено орденом 
Княгині Ольги. Вона з когорти тих, ще 
перших, «бандерівців», бо до роботи в 
Організації українських націоналістів до-
лучилася юнкою ще на початку війни. 
Попри свій поважний вік (а їй уже 90), 
пані Настя і тепер бере активну участь у 
роботі братства вояків ОУН-УПА Волинсь-
кого краю, любить спілкуватися з молод-
дю й залишається великою життєлюбкою. 
І хоч у день нашої зустрічі вона недобре 
почувалася, бо «стрибнув» тиск, вона не 
могла не прийти: пообіцяла ж! Напилася 
пігулок, збила позначку на тонометрі й 
поїхала. Ось такі вони, загартовані НК-
ВСівськими тюрмами й сталінськими та-
борами українські дівчата! 

«Треба було вчити історію України 
й скласти іспит»
  Тендітна, з красивими рисами облич-
чя 90-річна жінка не плутається у датах, 
назвах, прізвищах і псевдо, має світлий 
розум, добре знає українську історію та 
історію свого рідного села Яструбичі, що 
розкинулося на березі Західного Бугу на 
Львівщині. Село велике — 2700 меш-
канців. Студентів було багато, молоді, 
яка їхала вчитися до Львова або Сокаля. 
Тому не дивно, що воно було національ-
но свідомим. Тато Насті дуже хотів, щоб 
його донька теж здобула освіту, тому за-
віз доньку в 1941-му вчитися у торгівель-
ний технікум до Сокаля.
 — Наш односельчанин очолював ок-
ружний провід ОУН. Секретар і секре-
тарка проводу — теж були наші земля-
ки. Усі вони потім загинули, прийняли 
смерть у бункері. Тому що таке ОУН, я 
знала ще років у дванадцять, — згадує 
пані Настя. — А вступила в організацію 
вже в технікумі. На зимові канікули в 
1942 році нам усім наказали додому не 
виїжджати, бо всі дівчата мають іти на 
курси медсестер. Ці курси проходили в 
селі Сілець, у хаті репресованого й виве-
зеного до Сибіру господаря, по-радянсь-
кому куркуля. В іншій хаті був вишкіл 
для хлопців. Нас учили основам першої 
меддопомоги і догляду за пораненими, з 
пістоля стріляти теж. Навчання це про-
ходило у великій таємниці, щоб німці не 
дізналися. Після двотижневого вишколу 
ми повернулися до навчання. Коли треба 
було зібратися за завданням організації, 
збиралися ввечері на старому кладовищі. 
Там були старі польські поховання, скле-
пи, там і ховалися. Часом німецький пат-
руль почує голоси, починає стріляти, а 
ми розбігаємося врізнобіч. Щоб бути гід-
ним членом організації, треба було вчи-
ти історію України й скласти іспит. Пере-
писували одне в одного параграфи з під-
ручника, щоб у вільні хвилини вчити. На 
канікулах якось знову мене покликали й 
сказали, що окружний провід розташо-
ваний у сусідньому селі, бо воно було під 
лісом, і там є поранений. Мені доручили 
за ним доглядати. Це був сотник Степо-
вий, він був лежачий, тому дали на до-
помогу ще дівчину-санітарку з села. Це 
було моє перше завдання. Із медичною 
допомогою тоді було дуже сутужно. В ок-
ружному проводі був головний лікар і ще 
один помічник на всю нашу велику окру-
гу. Потім прийшли на допомогу львівські 
студенти-медики, їх уже доправили без-
посередньо в бойові підрозділи.

«Зізнайся — і тобі все простять»
  У технікумі Надя (псевдо Насті Крук) 
вивчала машинопис, тому дівчині час-
то доводилося друкувати підпільну лі-
тературу. Німці відступали, наближав-
ся фронт, і якось її ще з двома дівчата-
ми покликав провід. Було це на присіл-
ку біля Сільця. Їм наказали готуватися 
до відходу в Прикарпаття, де має відбу-
тися ще один вишкіл, після чого вони пої-

дуть у бойові підрозділи медсестрами. 
 Уже під ранок дівчата у супроводі оз-
броєного охоронця пішли до села, щоб пе-
реночувати. Перед тим туди ходила роз-
відка, все було спокійно. Неподалік села 
стояла скирта соломи, і стежка привела 
їх туди. І раптом із вранішньої темряви 
пролунало грізне: «Стой!». Дівчата не-
зчулися, як їх оточили. Охоронець був 
убитий. Посадили полонянок під скир-
тою, поки облава закінчиться. Червоно-
погонники сподівалися, що ще когось 
зловлять на виході з села. 
 — Було холодно, мрячно, сиро. Це 
була пізня осінь, 4 листопада 1944-го. 
Коли розвиднілося, повели в сільраду, і я 
там назвалася Чорною Катериною Мико-
лаївною. Таких прізвищ у тому селі було 
багато. Звідти забрали нас у Кам’янку, в 
тюрму. Я далі продовжувала свою гру: ні-
чого не знаю, ніде не була, копала в ба-
бусі буряки. З дівчатами були на вечор-
ницях, додому верталися. Слідчий слу-
хає-слухає, а тоді пальці мої в двері як 
затисне... Сльози самі капають, але тер-
плю, — згадує підпільниця. 
  Одного дня повели її до начальника 
КДБ. Там у кабінеті був незнайомий чо-
ловік. Як виявивося, голова із Сільця. 
Він уже доносив на наших людей, і під-
пільники мали його вбити. Але він утік. У 
Кам’янці його охороняли як цінного сек-
сота. Він подивився на Настю і каже: «У 
моєму селі такої не було і немає. Ото, дів-
чинко, скажи все, признайся. Як я зробив, 
зараз бачиш, я в пошані. І тобі допоможу, 
будеш жити, вчитися». Настя відповіла, 
що поміч їй не потрібна, а прізвище своє 
скаже. Далі відпиратися марно. І почало-
ся нове слідство. Розказала, що вчилася в 
Сокалі, але в ОУН не була. Одна з дівчат, 
яких затримали разом з нею, втекла, коли 
вели на слідство по вулиці. Там неподалік 
Буг протікав, вона з конвоїрами сміялася-
жартувала і втекла між будинками. Поки 
вони схаменулися і шукали, вона річку 
перепливла і пішла в село. Там у стодолі 
залізла під снопи і пересиділа трус. Настя 
знала її псевдо — Марійка. Вона вже була 

старша й досвідченіша. Більше з нею ніко-
ли не зустрічалася. Друга дівчина теж не 
призналася на слідстві, що вони знайомі. 
Були в селі на танцях, співали, танцюва-
ли, а як звати дівчат, не знає. Ніяких ма-
теріалів і доказів не було, і повезли Надю-
Настю до Львова у тюрму на Лонцького. 
 — Двадцять дівчат у камері було. Ні-
кого з нашого села більше не заарештува-
ли, опізнати мене не було кому. Слідчий 
каже: «Випустити тебе все одно ніхто не 
випустить, то вже признайся: була ти в 
Організації українських націоналістів чи 
ні? І на цьому кінець». Плитку електрич-
ну увімкне, розпече, поставить мене біля 
неї, а я стою, млію, ледь не падаю, а він 
спить. Проснеться: «Надумалася призна-
тися?» Врешті старша жіночка в камері 
порадила що-небудь сказати, і хай судять. 
Бо, мов ляв, усе одно вони всіх засудять, а 
то й заб’ють тебе, таку молоду. А так хоч 
виживеш. І я послухала її. На одному з 
допитів сказала: «Бути членом ОУН я не 
була, але якби сказали іти, то пішла б». 
Вони тільки цього й чекали. Мовляв, це 
все одно, що була в ОУН. Ця фраза й на 
суді звучала. Суд відбувся 5 квітня 1945-
го. Прокурор каже: «Зізнайся, і тобі все 
простять. Будеш вчитися у Львові, будеш 
поважною людиною. Признайся і попро-
си пробачення за свою діяльність». Звіс-
но, я не могла цього зробити. За що про-
сити пробачення? Я нічого нікому пога-
ного не робила. 
  Поки Настю ламали у катівнях, її тато 
з мамою переховувалися по людях. Мен-
ший братик утік до сусідів, і вони його за-

ховали. Сестри вдома не було, вона вчи-
лася у Сокалі в педучилищі. А батьків 
шукали три роки. Де тільки вони не пе-
реховувалися! Коли вже несила було по-
невірятися, тато пішов здаватися. Йому 
запропонували вступити в колгосп, щоб 
не їхати до Сибіру. І він написав заяву. 
Їхня Настя вже була далеко-далеко, за 
250 кілометрів від Північного Льодовито-
го океану. Її засудили до 10 років тюрми, 
ще 5 років позбавлення в правах і конфіс-
кації майна. І ту-ту на Воркуту. 

«Азартного духу, який був у нас, 
немає»
 — Там уже був табір, але все було роз-
бите. Нам довелося відбудовувати зано-
во. Прийдеш увечері, одяг мокрий, су-
шитися немає де. У маленькій кімнатці 
понавішуємо того одягу, він до ранку не 
сохне, париться. Одягаєш напівмокре і 
йдеш працювати. Спочатку «зеки-бито-

вики» допікали. То пайки зникнуть, то 
чоботи хтось поміняє. Їжу принесуть — 
вони все повибирають собі. А нам майже 
нічого не зоставалося. Потім їх від нас за-
брали. Їсти почали в їдальнях. На сніда-
нок — трохи каші-розмазні і 200 грамів 
хліба. І це до вечора, до 16-ї чи 18-ї годи-
ни, дивлячись де працювали. На вечерю 
грамів 350 баланди якоїсь і хліб, це якщо 
норму виробив. Якщо ні — без хліба зали-
шали. Ми як приїхали, нас траншеї за-
ставили копати у вічній мерзлоті. Лупа-
ли-лупали цілий день, усе дарма. Без хлі-
ба на вечерю зосталися. Потім показали, 
як треба вдаряти кайлом», — згадує тю-
ремні університеті Анастасія Іванівна. 
  Коли помер Сталін, малолітні в’язні 
потрапили під амністію. Настя на слідстві 
схитрувала і сказала, що вона 1928 року 
народження, отож її судили як малоліт-
ню. І вона теж розраховувала на амністію. 
А ще з нетерпінням чекала свого судже-
ного Миколу, якого ні разочку не бачила. 
Познайомилася з ним заочно, завдячую-
чи підпільній невільницькій пошті. Він 
теж відбував покарання в одному з таборів 
Воркути, відсидів десять літ. Переписува-
лися грипсами, знала, що він учитель, ро-
дом із села Полонка, що біля Луцька.
 — Уявляю, як ви чекали першої зуст-
річі з ним! Не страшно було, а раптом не-
красивий? — питаю у пані Насті. 
 — Ой, чого не страшно? Часом пи-
шемо з дівчатами грипс, а сама уявляю, 
який він. Він звільнився раніше, ніж я. 
Прийшов до мого табору, саме був вихід-
ний. Попросив солдата, щоб Надю Крук 

покликали. Мене всі Надею звали. Той 
впирався спочатку, але дозволив. Дів-
чата мої забігали: «Ой, до Наді Микола 
прийшов!». Вийшла я, спочатку здале-
ку дай подивлюся, який він. Сподобав-
ся. Дуже гарні писав листи. Поговорили, 
він і каже: «Я буду тебе чекати». І доче-
кався. Ми залишилися у Воркуті. Наших 
тоді там багато залишалося. Микола кім-
натку якусь знайшов. Мене взяли буфет-
ницею, бо вміла добре рахувати, потім до 
завідуючої закусочної дослужилася. Так 
до 1967 року у Воркуті й жили. Два сини 
народилося там. А тоді додому вирішили 
повертатися. 
 Так Анастасія Грабовська півстоліт-
тя тому стала волинянкою. Хоча не відра-
зу. Не хотіли ніяк приписувати в Луцьку 
політичну «зечку», яка термін свій відбу-
ла від дзвінка до дзвінка. Мусила з дітьми 
знов у Воркуту повертатися, поки чо-
ловік добивався справедливості. Багато 
всього було пережито, але тримала міц-
на родина, бо жили з чоловіком друж-
но, допомагали одне одному. Маючи вже 
північну пенсію, пані Настя ще двадцять 
літ пропрацювала на Волині. І її загаль-
ний трудовий стаж становить 84 роки! 
Має внуків, правнуків, гордиться ними, 
особливо правнучком Романом, який у 
три рочки вітається: «Сява Уклаїні!» Ще 
одна її гордість — онук Богдан, який був 
на Майдані і добровольцем пішов на вій-
ну, снайпером служив. Бо бачить у ньому 
себе молоду. Питаю у неї, чи могла б вона 
подумати, що її онуки будуть ще воюва-
ти за незалежність України?
 — Могла. Боротьба продовжується. 
Ми завжди потерпали від зрадників. І 
тепер їх повно. Знаєте, все одно у сучас-
ної молоді ініціативності мало. Азартно-
го духу, який був у нас, немає. Тепер інше 
життя. І вимірюється воно грошима. Ми 
п’ятеро їли однією ложкою з одного ка-
занка і наїдалися. Сьогодні молодь хоче 
все й відразу. Так не буває. Прикро, діти 
ростуть і чують тільки одне: той украв 
стільки, всі крадуть, крадуть. Молодь 
треба по-іншому виховувати. На прикла-
дах, які надихають. А їх тепер у нас бага-
то. Он скільки героїв ця війна народила. 
 Дивувалася і дивуюся силі духу і вит-
ривалості її покоління. Пройшовши че-
рез такі випробування, вони не втрача-
ють надію. І навіть тоді, коли двадцять 
років тому життя послало їй ще одне вип-
робування, вона не здалася. Знову боро-
лася, не здавалася і двобій із онкохво-
робою виграла. Тепер допомагає іншим 
своїм прикладом. 
 Пані Настя, коли її вели на допит у 
катівні НКВС, як молитву читала про 
себе слова Лесі Українки, своєї улюбле-
ної поетки: «Я буду крізь сльози смія-
тись!». І просила сили у Господа все вит-
римати. Він її почув... ■

СИЛЬНІ ДУХОМ

«Я буду крізь сльози сміятись!» 
Боротьбу 90-річної підпільниці ОУН Анастасії Грабовської у Західній Україні продовжив на сході її онук Богдан

■

Пані Настя з побратимами (друга ліворуч). ❙

«Боротьба продовжується. Ми завжди потерпали від зрадників. 
І тепер їх повно».
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Держава бере 
зобов’язання 
забезпечити дошкільну 
освіту всім дітям із 5 
років
 ■ Новий закон перед-
бачає, що діти старшого 
дошкільного віку (тобто з 
5 років) обов’язково охоп-
люються дошкільною ос-
вітою, але батьки само-
стійно обирають спосо-
би та форми здобуття цієї 
освіти. Якщо дитина з 
якоїсь причини не ходить 
до садочка, а виховуєть-
ся вдома, як перевіряти-
муть, чи здобула вона до-
шкільну освіту?
 — На відміну від 
шкільної освіти, отри-
мати яку є обов’язком 
кожного громадянина, 
і обов’язком держави є 
створити умови для от-
римання цієї освіти, у ви-
падку дошкільної осві-
ти держава взяла на себе 
обов’язок створити умови 
для того, щоб кожна дити-
на могла щонайменше в 5-
річному віці отримати до-
шкільну освіту.
 Ми створюємо умови 
для того, щоб кожна дити-
на могла потрапити до са-
дочка. Ми беремо на себе 
зобов’язання. Але в Кон-
ституції немає обов’язку 
громадянина здобути до-
шкільну освіту. Тому ди-
тині не потрібно жодного 
документа про те, що вона 
здобула дошкільну осві-
ту.
 ■ І рівень тих дітей, які 
не ходить до садочка, ніяк 
не перевірятимуть?
 — Звичайно, контро-
лювати тих, хто не ходить 
до садочка, ніхто не буде. 
Але ми намагаємося по-
яснити батькам і суспіль-
ству, що здобуття належ-
ної дошкільної освіти про-
ектує успішність дитини 
у школі.
 Навіть рік дошкільної 
освіти з 5 до 6 років знач-
но підвищує освітні шан-
си дитини. І цей час не 
можна втратити цілкови-
то. 
 Тому ті батьки, які бе-
руть на себе зобов’язання, 
що дитина перебуває з 
ними вдома, повинні ро-
зуміти, що в цьому віці 
вже замало дитину прос-
то годувати і займатися 
тільки збереженням її фі-
зичного стану, а її треба 
інтенсивно розвивати. Це 
надзвичайно важливо.
 ■ Щодо початку нав-
чання у школі в законі 
написано так: «Початко-
ва освіта здобувається, як 
правило, з шести років. 

Діти, яким на початок 
навчального року випов-
нилося сім років, повин-
ні розпочинати здобуття 
початкової освіти цього 
ж навчального року». Ви-
ходить, що можна відда-
ти дитину до школи і в 7 
років?
 — Як правило, з 6 
років. Але діти дозріва-
ють по-різному. Бувають 
дітки, у яких, наприклад, 
фізичний стан такий, що 
вони ще не готові до шко-
ли. Тоді не треба впадати в 
розпач, а треба дати мож-
ливість дитині природно 
дійти до такої готовності 
до 7 років. Але далі ніж 7 
років тягнути не можна, 
це жорстко написано в за-
коні. 
 У нас колись були си-
туації, що й до 8 років ди-
тину тримали вдома. Ми 
цього вже не допускаємо, 
хіба що в окремих випад-
ках, коли йдеться про ді-
тей з особливими потреба-
ми.
 Але ми зараз зіткну-
лися з ситуацією, коли 
деякі батьки кажуть, що 
вони тримають дитину до 
7 років, бо їм нема з ким 
її лишити після школи, 
коли закінчуються уро-
ки, а батьки на роботі. І 
тут нам треба вирішувати 
питання функціонування 
груп продовженого дня 
або шкіл повного дня. 
 Ми апелюємо до ор-
ганів місцевого самовря-
дування, тому що це в їх-
ніх повноваженнях — ор-
ганізувати роботу таких 
груп продовженого дня в 
початковій школі. 
 У більшості країн, які 
мають справді хороші ос-
вітні системи, початкова 
школа — це, як правило, 
школа повного дня.
 У нас цієї практики не-
має. Вона коштує грошей, 
у це потрібно вкладати 
бюджетні кошти або при-
наймні створити батькам 
можливості надання плат-
них послуг, коли вони мо-
жуть заплатити за цю пос-
лугу, але чітко знати, що 
їхня дитина буде догляну-
та до кінця дня.

Замість конкурсу до 
першого класу — лотерея
 ■ За новим законом, 
конкурсний відбір до пер-
ших класів не проводити-
меться для дітей, які на-
лежать до території об-
слуговування школи. А 
якщо це хороша шко-
ла, там працюють хоро-
ші викладачі і туди хоче 
потрапити багато інших 

діток, крім тих, які нале-
жать до території обслу-
говування, — тоді для тих 
дітей, які належать до те-
риторії обслуговування, 
конкурс не проводиться, 
а для інших проводить-
ся?
 — Це дуже важке пи-
тання, і ми ще докладно 
випишемо цю процедуру 
в Законі «Про загальну се-
редню освіту». Ми споді-
ваємося внести цей закон 
до парламенту навесні на-
ступного року.
 На мою думку, про-
ведення конкурсу між 
дітьми 6-річного віку аб-
солютно неефективне, 
тому що воно не перевіряє 
цю дитину, а перевіряє її 
доступ до тих питань, які 
заготували для цього кон-
курсу, і знання правиль-
них відповідей на них. 
 Тому наша ідея, і це 
також ідея передових ос-
вітніх систем, полягає в 
тому, щоб початкову шко-
лу зробити типовою для 
всіх. 
 Якщо ви говорите про 
хороші школи, куди хо-
чуть потрапити діти, дуже 
часто це школи з поглиб-
леним вивченням інозем-
них мов. Тому зараз у но-
вих навчальних планах 
ми взагалі будемо збіль-
шувати кількість годин 
іноземних мов у всіх шко-
лах.
 Кожна дитина як по-
тенційний громадянин 
країни, яка буде в Євро-
пейському Союзі, мусить 
вільно володіти однією, а 
краще двома мовами Єв-
росоюзу.
 ■ Але що робити, якщо 
бажаючих потрапити до 
школи все ж буде більше, 
ніж місць? 
 — Тоді діти з території 
обслуговування школи 
мають першочергове пра-
во на зарахування до неї, а 

далі ми змушені взяти на 
себе це невдячне завдан-
ня і виписати принаймні 
правила проведення такої 
співбесіди з дітьми, на ос-
нові якої можна прийма-
ти рішення, зараховуєть-
ся ця дитина чи ні. 
 У різних країнах є 
дуже різні підходи до цьо-
го питання. Один із най-
поширеніших підходів у 
такому випадку — це ло-
терея. 
 Для того, щоб виклю-
чити корупційні ризики, 
щоб виключити тенден-
ційний підхід при оціню-
ванні такої маленької ди-
тини, коли вона не може 
написати в рівних умовах 
якийсь тест, коли дуже 
суб’єктивне оцінюван-
ня, тоді, якщо є, напри-
клад, 5 вільних місць, на 
які претендує 20 дітей, то 
розігрується лотерея.
 Однак я поки не знаю, 
як це може бути сприйня-
то українським суспільс-
твом.
 ■ А чи може бути си-
туація, коли дітей навіть 
з обслуговування шко-
ли більше, ніж вона може 
прийняти? 
 — Таке теж може бути, 
тому що в місцях інтен-
сивної житлової забудо-
ви часто не будують шко-
ли. І це одне з наших пріо-
ритетних завдань зараз 
— стимулювати органи 
місцевого самоврядуван-
ня будувати соціальну ін-
фраструктуру. 
 Або вони повинні пра-
цювати із забудовниками 
щодо їхніх зобов’язань із 
соціальної інфраструкту-
ри, або брати в них від-
повідні відрахування до 
бюджету і забезпечувати 
самим будівництво цієї 
соціальної інфраструкту-
ри.
 ■ Але поки ця інфра-
структура не збудована, 

таких дітей повинні взя-
ти в іншу школу?
 — Звичайно, тому 
що кожній дитині гаран-
тується місце у школі. 
І це буде стимул для ор-
ганів місцевого самовря-
дування, коли вони зму-
шені будуть запропонува-
ти, в яку школу йти тепер 
цій дитині.
 Отже, вони змушені 
розбудовувати мережу 
шкіл.

Безкоштовне харчування 
в школах — рішення 
органів місцевого 
самоврядування
 ■ Новим законом не пе-
редбачено спеціалізова-
них шкіл із поглибленим 
вивченням певних пред-
метів. Що буде з ниніш-
німи спеціалізованими 
школами? Вони стануть 
звичайними початкови-
ми школами, з 5-го класу 
однаковими гімназіями, а 
з 10-го ліцеями?
 — Не зовсім так. Про-
філізації немає на етапі 
початкової школи, почат-
кова школа має бути одна-
кова для всіх.
 Натомість профіліза-
ція починається з 5-го кла-
су. Тому що там ви вже мо-
жете визначати, що більш 
притаманне для дитини. 
Наприклад, хтось може 
обрати поглиблене вивчен-
ня математики, а хтось — 
іноземної мови.
 Школи взагалі будуть 
мати значно більше авто-
номії у формуванні сво-
го навчального плану. А 
якщо ми говоримо про 
старшу профільну школу, 
то там цієї автономії дійс-
но буде дуже багато. 
 Загальний цикл пред-
метів буде завершений 
у 9 класі, а під час три-
річної старшої профіль-
ної школи лише до 50% 
предметів — це будуть 

загальнообов’язкові пред-
мети, а 50% можна буде 
набирати відповідно до 
профілю.
 ■ У законі написано, 
що безкоштовне харчу-
вання в школах гаран-
тується тільки для пільго-
вих категорій учнів. Чи 
це означає, що для інших 
воно стане платним? 
 — Відповідно до Бюд-
жетного кодексу, органи 
місцевого самоврядуван-
ня зобов’язані забезпечи-
ти безкоштовне харчуван-
ня пільговим категоріям, 
які й визначені в Законі 
«Про освіту». І ця норма 
почала діяти задовго до 
прийняття Закону «Про 
освіту».
 Але там також напи-
сано, що органи місцево-
го самоврядування мо-
жуть забезпечувати без-
коштовним харчуванням 
й інші категорії дітей або 
повністю, або на засадах 
співфінансування, напри-
клад, 50/50 з батьками.
 Це рішення винятко-
во органів місцевого са-
моврядування.

Cімейна освіта вже 
працює
 ■ Законом вводить-
ся сімейна освіта, але не 
зовсім зрозуміло, що це 
буде на практиці. Чим 
така освіта відрізняти-
меться від екстернату?
 — Коли батьки пого-
джуються на сімейну ос-
віту, вони несуть відпові-
дальність за освіту своєї 
дитини. Бо коли ми гово-
римо про екстернат, то він 
передбачає і залучення пе-
дагогічних працівників, і 
поетапну перевірку досяг-
нень цієї дитини, щоб пе-
ресвідчитись, що вона от-
римає той обсяг стандар-
ту, який їй мала би гаран-
тувати держава.
 Натомість при сімей-

ПРЯМА МОВА

Катерина ТИЩЕНКО («Українська правда»)
Фото Дмитра ЛАРІНА («УП»)

Новий закон «Про освіту» ухвалено майже два місяці 
тому. «Українська правда. Життя» детально писала, які 
зміни очікують на дітей та педагогів із його прийнят-
тям. Але оскільки закон базовий і не описує всіх ме-
ханізмів упровадження змін, щодо них усе ще виникає 
багато запитань. 
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич погодилася від-
повісти на основні з них. 
Деякі з питань «забігали наперед», оскільки зако-
нодавство для імплементації окремих пунктів ще не 
розроблено, але з інтерв’ю можна зрозуміти бачення 
цих змін з боку міністерства.
Читайте в інтерв’ю, що може замінити конкурс до пер-
ших класів, чи стане харчування у школах платним, 
коли запрацює сімейна освіта, скільки працюватимуть 
чинні директори шкіл, чи будуть посилені вимоги щодо 
прийому на роботу вчителів та як вони підвищувати-
муть кваліфікацію по інтернету. 

■

«Більше радості 
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.❙

Лілія Гриневич — про конкурси до перших класів, платне харчування 
у школах, сімейну освіту та нові вимоги до вчителів
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ній освіті батьки беруть на 
себе повністю цю відпові-
дальність.
 Єдине, що ми передба-
чаємо, — на кожному ета-
пі навчання, тобто після 
кожного класу, раз на рік 
дитина повинна прийти і 
засвідчити свої навчальні 
досягнення.
 ■ А якщо ви побачите 
після 1 чи 2 класу, що ди-
тина майже нічого не нав-
чилася?
 — Тоді ми мусимо ре-
комендувати батькам або 
віддати її до школи, або 
перевести її на екстернат, 
якщо ця дитина не може 
навчатися в школі з яки-
хось причин.
 Хоча ми зараз працює-
мо над тим, щоб кожну 
дитину можна було вклю-
чити в процес навчання і 
вона не сиділа ізольована 
вдома. Тому що соціаліза-
ція — це одна з місій осві-
ти.
 ■ Коли сімейна освіта 
реально запрацює? Коли 
батьки зможуть написа-

ти заяву про сімейну ос-
віту для дитини?
 — Вони вже сьогодні 
можуть це робити. До цьо-
го часу можливість тако-
го домашнього навчання 
була передбачена винят-
ково для дітей, які мали 
якісь проблеми або, нап-
риклад, навчалися в ін-
шій країні, бо батьки виї-
хали. І потім ми засвідчу-
вали ці результати екс-
тернатом, щоб отримати 
документ про освіту.
 Зараз ми відкриваємо 
цю можливість для будь-
кого, це може бути вашою 
свободою вибору. 
 Хоча моя надія як 
міністра полягає в тому, 
що ми поступово зможе-
мо зробити таку систему 
освіти, щоб батьки не бо-
ялися віддавати своїх ді-

тей до звичайної школи. 
 Тому що зараз ми має-
мо зовсім нове явище — 
коли освічені, прогресив-
ні батьки не віддають ди-
тину до школи, тому що 
вони не хочуть, щоб цю 
дитину в школі «злама-
ли», щоб зламали її психі-
ку, силу волі, сформували 
в неї комплекси. 
 Саме тому філософія 
Нової української шко-
ли полягає в тому, щоб 
перейти від авторитар-
ної педагогіки до педаго-
гіки партнерства, в тому, 
щоб, окрім знань, ми пе-
реключилися на ком-
петентності, щоб ми пе-
рейшли від фактично на-
пихання знаннями дітей 
і відтворення алгоритмів 
до проблемно-пошуково-
го, діяльнісного навчан-
ня. 
 Звичайно, це вимага-
тиме більше зусиль із боку 
вчителів. Але так працює 
сучасна школа в успіш-
них освітніх системах.

Учителі й директори — 
найбільш критичний 
ризик у реформі
 ■ Згідно з законом, 
директорів державних 
і комунальних шкіл те-
пер призначатимуть за 
конкурсом строком на 
6 років. І працювати на 
посаді директора в од-
ній школі можна буде не 
більше двох термінів. Але 
скільки працюватимуть 
чинні директори шкіл пе-
ред тим, як на їхні посади 
буде оголошено конкурс? 
 — У нас сьогодні ди-
ректори працюють на різ-
них засадах. Є ті, які пра-
цюють на засадах строко-
вого контракту, і є ті, які 
працюють на безстроко-
вих трудових угодах.
 Під час упровадження 
закону всіх директорів, 

які працюють на безстро-
кових трудових угодах, 
ми запропонуємо пере-
вести на строкові трудові 
угоди на найбільший пе-
редбачений термін — 6 
років. Це й буде вважати-
ся їхньою першою каден-
цією. 
 Для тих директорів, 
які сьогодні перебувають 
на строкових угодах, це 
буде вважатися їхньою 
першою каденцією.
 ■ Законом передбаче-
но, що зарплата педаго-
гічних працівників зро-
статиме поступово з 1 січ-
ня 2018 року до 2023 року. 
Чи вже відомо, наскільки 
збільшиться їхня зарпла-
та з наступного року? 
 — Цього року ми під-
няли їм зарплату на 50%, 
наступного року вона 
зросте на 25%. Але цього 
все ще недостатньо.
 Закон пропонує до-
стойний рівень заробіт-
ної плати — 4 прожиткові 
мінімуми для педагогіч-
ного працівника найниж-

чої кваліфікаційної ка-
тегорії, але це потребує 
в сьогоднішніх цифрах 
80 мільярдів гривень. Це 
значна частка взагалі ос-
вітнього бюджету Украї-
ни.
 Тому ми будемо до 
цієї планки йти впро-
довж 5 років. Ми можемо 
просуватися швидше або 
повільніше, це зараз важ-
ко спрогнозувати, оскіль-
ки це залежатиме від ста-
ну бюджету держави.
 ■ Чи будуть разом із 
підвищенням зарплати 
педагогічних працівни-
ків також посилені ви-
моги при прийомі їх на 
роботу? Оскільки тепер 
учителів приймає на ро-
боту директор, чи не вий-
де так, що він признача-
тиме на ці посади, скажі-
мо, своїх знайомих, які 
не дуже компетентні, а 
просто згадали, що ко-
лись отримували педаго-
гічний диплом?
 — По-перше, є кри-
терії відповідності по-
саді. У спільному з фіна-
ми проекті ми зараз пра-
цюємо над профілем учи-
теля Нової української 
школи, визначаємо, які 
компетентності він пови-
нен мати. Це буде вимо-
га до вчителя, тим більше 
новоприйнятого на робо-
ту. Крім того, звичайно, 
він повинен мати педаго-
гічну освіту. 
 Я би дуже раділа, 
якби в нас справді був та-
кий ажіотаж навколо по-
сади вчителя, особливо з 
іноземних мов, інформа-
тики, фізики. Нам дуже 
потрібні молоді талано-
виті вчителі.
 Водночас питання 
компетентності вчителів 
і директорів є дуже важ-
ливим. Ми можемо на-
писати чудові стандар-
ти, розробити методики 
викладання, працювати 
над пропозиціями з підви-
щення кваліфікації вчи-
телів, давати можливість 
добровільної сертифіка-

ції і робити надбавки, але 
якщо директор школи на 
місці не буде сповідува-
ти наші цінності і якщо 
вчителі не будуть творчо 
впроваджувати ці нові ме-
тодики, у нас не зрушить-
ся реформа.
 І це, мабуть, найбільш 
критичний пункт узагалі 
ризиків, які є у цій рефор-
мі.
 Тому для нас так важ-
ливо підтримати вчителів 
— і їхній соціальний ста-
тус, і ставлення до них у 
суспільстві.
 ■ З 2019 року почне дія-
ти норма про 20-відсотко-
ву надбавку вчителям, які 
добровільно пройшли сер-
тифікацію. Як приблизно 
виглядатиме ця сертифі-
кація? Очевидно, це буде 
не те, що атестація, а щось 
зовсім інакше. 
 — Атестація, на жаль, 
себе дуже дискредитува-
ла. Сьогодні сертифіка-
цією ми хочемо зробити 
альтернативу атестації, 
але ми робимо це посту-

пово. Я думаю, що сер-
тифікація з часом витіс-
нить атестацію. Поки що 
ми залишаємо два ме-
ханізми. 
 Сертифікація перед-
бачає два етапи. Перший 
етап — це зовнішнє тесту-
вання. Це тест, який буде 
проводити Український 
центр оцінювання якості 
освіти, і цей тест буде пе-
ревіряти знання методи-
ки, особливості реформи, 
знання предмета. Він буде 
мати декілька компонен-
тів. 
 Друга частина — це 
моніторинг роботи вчите-
ля безпосередньо в класі. 
Тому що одна справа — 
теоретичні знання, а дру-
га справа — як він пра-
цює з дітьми безпосеред-
ньо. Це буде здійснювати 
Державна служба якості 
освіти, яка буде мати 
відповідні регіональні 
підрозділи. 
 Очевидно, нам потріб-
на широка фахова дис-
кусія про те, що має бути 
в програмі такого тесту, а 
також які критерії мають 
перевірятися Державною 
службою якості освіти. І 
це теж велика робота, яку 
ще потрібно здійснити.

Вчителі зможуть 
підвищувати 
кваліфікацію на курсах 
Сoursera
 ■ Згідно з новим зако-
ном, із початку 2018 року 
вчителі зможуть підвищу-
вати кваліфікацію навіть 
у суб’єктів освітньої діяль-
ності, фізичних та юри-
дичних осіб, які не мають 
ліцензії на підвищення 
кваліфікації. Що, напри-
клад, це може бути?
 — Зараз учитель 
зобов’язаний буде на базі 
Інституту післядипломної 
освіти або будь-якої іншої 
інституції, яка має ліцен-
зію на післядипломну ос-
віту, пройти тільки поло-
вину часу, відведеного на 
підвищення кваліфіка-
ції. 

 А другу половину часу 
він може використати че-
рез самоосвіту, і будуть 
описані відповідні фор-
ми освіти, які можна за-
рахувати як підвищен-
ня кваліфікації, а також 
на базі громадських ор-
ганізацій, інших інститу-
цій, у яких немає ліцен-
зії, але які зараз прекрас-
но здійснюють підвищен-
ня кваліфікації вчителів 
новітніми методами. 
 Наприклад, є такі гро-
мадські організації, які 
спеціалізуються на освіті 
для дітей з особливими 
потребами.
 Сьогодні, коли цей за-
кон відкриває і гарантує 
можливість інклюзивної 
освіти для дітей з особли-
вими потребами, це озна-
чає, що всі вчителі повин-
ні знати особливості цих 
дітей і вміти працювати з 
ними.
 І тому нам потрібно за-
лучити не тільки інститу-
ти, а й інші організації, 
які можуть здійснювати 
таку підготовку. 
 Я також не приховую 
— щоб це ввійшло в прак-
тику життя, нам треба 
подолати дуже багато бю-
рократичних бар’єрів.
 Нам треба узгоди-
ти постанову Кабінету 
Міністрів, яка має бути 
погоджена Міністерством 
економіки, Міністерством 
фінансів, Міністерством 
соціальної політики про 
те, що бюджетні гроші 
можуть іти до громадсь-
кої організації, яка пере-
буватиме в реєстрі Мініс-
терства освіти як така, що 
виконує вимоги до підви-
щення кваліфікації вчи-
телів.
 ■ Тобто все ж потрібно 
буде обирати з реєстру?
 — Ці організації все 
одно повинні відповідати 
певній низці критеріїв.
 Це не може бути, на-
приклад, громадська ор-
ганізація, створена дво-
ма людьми, яка ніколи в 
житті цим не займалася, 
а зараз претендує, що до 
неї прийдуть учителі на 
підвищення кваліфікації.
 ■ А онлайн-курси на 
кшталт Coursera не зара-
ховуються?
 — Можуть зарахову-
ватися, чому б і ні. Зараз 
Prometheus переклав з 
Coursera дуже багато ці-
кавих речей, самі кур-
си Coursera можуть бути. 
Але має бути сертифікат, 
який засвідчить, що ви 
пройшли цей курс.
 Усі ці правила бу-
дуть виписані у відповід-
ній постанові Кабінету 
Міністрів.

У пілотних класах діти 
з більшим бажанням 
ходять до школи
 ■ Як будуть навчатися 
22 тисячі вчителів, які на-
биратимуть перші класи 
2018 року і мають працю-
вати вже за новим Стан-
дартом початкової освіти 
відповідно до концепції 
Нової української шко-
ли?
 — Їхнє підвищення 
кваліфікації буде склада-
тися з двох етапів.
 Перший — це дистан-
ційний курс, який ми за-
раз готуємо разом із плат-
формою EdEra. Вони ма-
тимуть із початку року 

пройти цей курс, який 
буде завершуватися ран-
ньою весною.
 Другий — влітку в них 
буде очний курс із трене-
рами, яких ми вже поча-
ли готувати. Там учителі 
мають імплементувати 
те, що їм дав дистанцій-
ний курс. 
 Це дуже велике за-
вдання, але це також має 
запустити інший підхід до 
підвищення кваліфікації 
вчителів, який закладено 
у новому законі.
 ■ Які ваші враження 
після першої чверті пі-
лотування нового Стан-
дарту початкової освіти у 
100 школах? Чи справля-
ються з поставленими за-
вданнями вчителі пілот-
них шкіл? Адже вони не 
так уже й багато вчилися 
влітку.
 — Звичайно, це був та-
кий «бліцкриг» із їхньою 
підготовкою. Позитив був 
у тому, що це ті вчителі, 
які вирішили піти в цей 
пілот. Тобто вони прийня-
ли власне рішення, вони 
розуміли, що їм доведеть-
ся змінюватися. 
 Я буваю в цих школах, 
тому що мені самій дуже 
важливо і цікаво зрозумі-
ти, як ці перетворення з 
учителем відбуваються і 
як це впливає на дітей. У 
нас є школи, де є класи і 
звичайні, й пілотні. 
 Коли заходиш у та-
кий клас, то безпомилко-
во одразу можеш побачи-
ти різницю. Вона почи-
нається навіть із того, як 
оформлені стіни. В пілот-
них класах стіни надзви-
чайно динамічні, вони всі 
завішані роботами дітей.
  Діти починають свій 
день із ранкової зустрічі 
на килимку, де вони си-
дять і обговорюють, що 
вони будуть робити впро-
довж цього дня, які в них 
враження про поперед-
ній.
 Далі діти або працю-
ють у групах, і парти 
об’єднуються, або парти 
встановлені в ряди. Тоб-
то там значно більше ди-
наміки.
 Що я помітила — це 
більше радості в очах ді-
тей.
 Я дуже хвилювала-
ся, особливо за наших до-
свідчених блискучих учи-
телів, які теж прийшли в 
цей пілот. Мене хвилюва-
ло, чи вони зможуть пере-
ключитися на нові мето-
ди, як вони до цього пос-
тавляться.
 І мені приємно, що 
вони визнають — діти з 
більшим бажанням хо-
дять до школи. Я навіть 
почула таку думку: «Шко-
да, що ми раніше цього не 
знали». Це дає надію. 
 Але я чітко розумію, 
що це зовсім не означає, 
що ті 22 тисячі вчителів, 
які прийдуть у перші кла-
си наступного року по всій 
Україні, будуть готові до 
таких змін. І тому нам 
потрібна підтримка бать-
ків. 
 Я думаю, що актив-
ні батьки, які будуть від-
давати дітей до перших 
класів, люди середнього 
віку, які знають, що таке 
активна громадянська по-
зиція, будуть найкращи-
ми «громадськими спос-
терігачами» реформи. ■

в очах дітей»

Лілія Гриневич: «Нам треба подолати дуже багато 
бюрократичних бар’єрів».

❙
❙
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Наталка КАПУСТЯНСЬКА

В оселі волинської майстрині 
Юлії Богданової поміж ляльок-
мотанок — а це ляльки-княгині, 
молодиці, наречені, бабусі й на-
віть ляльки-немовлята — живе 
унікальна Волинська берегиня 
завбільшки з людину, від майс-
трині взагалі на 20 сантиметрів 
вища. Це так звана вузлова ляль-
ка з двома маленькими дітьми.
Наразі колекція поповнюється 
ще й вишуканими ляльками, 
мотаними з кукурудзяного лис-
тя нового врожаю...

«Потрібно носити хустину — і 
голова не буде боліти»
 ■ Юліє, нещодавно достигла 
кукурудза, чимало намотали ля-
льок iз цього матеріалу? І чому 
його вибираєте для роботи?
 — О, такі красуні виходять — особ-
ливі. Бо, по-перше, коли кукурудза висихає 
— лялька має свій неповторний шарм. А 
по-друге, від такої ляльки йде потужна при-
родна енергетика. Коли береш у руки таку 
мотанку — відчувається запах стиглої ку-
курудзи, зрештою, вітру, який і приніс аро-
мати поля і неба. 
 А ще коли берешся за справу в гарно-
му настрої, то енергетично через тепло рук 
передається любов, турбота і добро.
 ■ Як виникла ідея створити 
Волинську берегиню?
 — Я б сказала, не ідея, а бажання 
створити таку мотанку виникло напередод-
ні найбільшого державного свята. Таким 
чином я хотіла привернути увагу, зокрема 
молоді, до того, щоб залишалися в Україні 
і її розбудовували.
 Коли робила цю ляльку-мотанку — 
співала українські пісні, особливо старо-
винні. 
 ■ Поряд із Волинською бере-
гинею — двоє діток-немовлят. 
Як трактуєте ці образи? 
 — Діти-немовлята — це ознака про-
довження роду, найдорожче, що є у ма-
тері. Ця лялька «Мати з дітками-немовля-

тами» є архетипом матері, заступниці роду, 
сім’ї. У краєзнавчому музеї, на превеликий 
жаль, інформації стосовно ляльки-мотанки 
не віднайшла. Щоправда, відшукала таку 
інформацію в книзі Найдена «Українська 
народна лялька». Я була така щаслива! 
 Саме вузлові ляльки були традиційни-
ми на Волині, у селі Романівка. 
 ■ В образi Волинської бере-
гині впізнають притаманний 
саме вашому краю стиль?
 — Так. Навіть на фестивалі «Країна 
мрій» в Національному музеї народної ар-
хітектури і побуту України в Пироговi відві-
дувачі сказали, що мої ляльки-мотанки, 
схоже, із Волині, бо на них пов’язані хус-
тинки. 
 Я на свої ляльки-мотанки здебільшого 
пов’язую хустинки. Бо хустина також несе в 
собі певну енергетику і захист. Ще моя ба-
буся казали, що потрібно носити хустину — 
і голова не буде боліти. 
 ■ Розкажіть непосвяченим, 
які особливості технології виго-
товлення вузлової ляльки?
 — Звісно, має значення кожна деталь. 
Мотати льльку, скажімо, треба тільки за го-
динниковою стрілкою. Обов’язковими еле-
ментами є хрест, який може бути на облич-
чі або на грудях, адже це сильний оберіг, 
що притягує сонячну енергію з усіх куточків 
світу; і головний убір — хустка або віночок, 
що символізує зв’язок iз Всесвітом і мину-
лими, теперішніми та майбутніми поколін-
нями. Ляльки-мотанки роблять без голки, 
бажано навіть без ножиць. Неодмінно — з 
натуральних тканин, листя кукурудзи, сухої 
трави, соломи. 
 ■ Волинська берегиня, хоча 
і без обличчя, але ж красуня. 

Гамою кольорів та своїми роз-
мірами не може не вражати. 
Скільки часу витратили на її 
виготовлення?
 — Працювала над ідеєю створення 
ляльки «Мати з дітками-немовлятами», 
а саме так називається ця композиція, — 
тривалий час. У творчих пошуках минуло 
багато днів. А коли відчула і, власне, поба-
чила, якою вона має бути, то зробила до-
волі швидко — за день. Бо є таке повір’я: 
щоб життя не переривалося і було довге та 
тривале — потрібно виготовляти ляльку 
відразу. 
 Коли мотанка стала вища за мене, я 
ставала на стільчик, щоб закінчити роботу. 
Руки ніби самі працювали, бо мені також 
допомагали мої сини: Денис, Володимир, 
Ілля. Вони — мої «руки» й натхнення. 
 Загалом ця композиція несе в собі лю-
бов до рідної України, до наших традицій, 
до української народної ляльки, яку колись 
мені зробила бабуся Марія.

Лялька для короля Густава
 ■ Ви продовжує бабусині 
традиції мотанкарства?
 — Так. Уперше взяла до рук ляль-
ку-мотанку в дитинстві. Повторюся, її для 
мене зробила прабабуся. Відтоді цей оберіг 
має для мене особливе значення. Бабусина 
лялька, мабуть, це був знак. 
 Як зараз пам’ятаю: прабабусю в окса-
митовому кожушку і ляльку, що була зроб-
лена з полотна і м’якуша хліба. Прабабуся 
Марія клала в хустинку шматочок скатано-
го кулькою хліба, зав’язувала ниткою і да-
вала мені замість «пустушки». В народі її 
називали «кукла». Це було елементом вуз-
лової ляльки. 

 Лялька-мотанка —  наш древній ук-
раїнській оберіг, вона прийшла до нас ще 
з часів трипільської культури, а це було 
більш як 5 тисяч років тому. Той період тіс-
но пов’язаний із землеробством, тому ос-
новним елементом у ляльках була скруче-
на за спіраллю Сварга. 
 У дитинстві придивлялася, як ляль-
ки-мотанки робила бабуся: намотувала, 
перев’язувала, плела. І це було таїнство. 
Я переконана, що до ляльки-мотанки мене 
вело провидіння: в юності, після закінчен-
ня Харківського інституту мистецтв,  шіс-
тнадцять років працювала в ляльковому 
театрі Тернополя, після закінчення Хар-
ківського інституту мистецтв ім. Івана 
Котляревського за спеціальністю «актри-
са театру ля льок». У двотисячних iз трьо-
ма синами  довелося повернутися назад 
до Луцька, щоб доглянути стареньку хво-
ру маму. Утім у театрі вакансій не було. І 
я почала робити обереги, іграшки з трави, 
ляльки-мотанки. 
 Тепер мотанки для мене вже спосіб 
мислення і вираження почуттів. Тому на-
разі хочеться багато чого встигнути — 
беру участь у ярмарках та виставках. Зок-
рема, є учасницею багатьох Всеукраїнських 

виставок декоративно-ужиткового мистец-
тва. Мала персональні виставки «Волинсь-
кі берегині», «Ляльки з бабусиної скрині», 
автор і учасниця виставки «Янголи співа-
ють...». І, звісно, буваю на «Мистецькій ву-
лиці».
 ■ «Мистецька вулиця» в Лу-
цьку — це щось на кшталт Анд-
ріївського узвозу в Києві?
 — Справді, це пішохідна вулиця імені 
Лесі Українки, що простяглася до Замку 
Люберта. На ній можна побачити вироби ху-
дожніх промислів та ужиткового мистецтва. 
(Історія Замку налічує близько 600 років, 
він давно вже став неофіційний символом 
Луцька. Він цікавий і тим, що в ньому про-
водять культурні заходи, зокрема фести-
валі, концерти, виставки).
 ■ Правда, що ваша лялька-
мотанка прикрашає королівсь-
кий палац короля Швеції? 
 — Правда. Хоча я спочатку не знала, 
що моя лялька-мотанка є в короля Густа-
ва. Було: начальник управління культури 
відібрала ляльку-мотанку з моєї персо-
нальної виставки. А вже згодом повідоми-
ла, що її подарували королю Швеції. Ось 
така історія. ■

Валентина САМЧЕНКО

 У Національній опері у 
Києві 10 листопада відбудеться 
гала-концерт проекту «Три С: 
Скорик, Станкович, Сильвес-
тров». Кожен із цих компози-
торів є знаковою фігурою в іс-
торії музичної України. Абсо-
лютно новий формат концертів, 
які проводили з минулого року, 
став потужною промоцією най-
кращих творів українського 
музичного мистецтва. 
 Прем’єру маштабного на-
ціонального проекту поціно-
вувачі музики сучасних ук-
раїнських композиторів мали 
змогу слухати ще у квітні ми-
нулого року, яка відбулася на 
сцені Київської опери, — зача-
ровував своєю впізнаваною на-
віть для тих, хто не надто роз-
бирається у класичній музиці, 
«Мелодією» Мирослав Скорик. 
Тоді також прозвучала світо-
ва прем’єра Концерту для віо-
лончелі з оркестром №2, який 
виконав віолончеліст Олек-
сандр Пірієв у супроводі Сим-
фонічного оркестру Українсь-
кого радіо (диригент — Во-
лодимир Шейко). У концерті 
також взяв участь відомий ук-
раїнський піаніст Йожеф Ер-
мінь. Окрім столиці, концерти 
з циклу «Три С / Мирослав Ско-
рик» відбулися у Львові, Івано-

Франківську, Чернівцях, Він-
ниці, Харкові та Одесі. 
 Щоб осягнути масштабність 
творчості кожного зi славної 
когорти «Три С», варто згада-
ти деякі цифри і факти. Скажі-
мо, Євген Станкович написав 
6 симфоній, 9 камерних сим-
фоній, опери «Коли цвіте папо-
роть» і Rustici, 6 балетів і вели-
ку кількість ораторіальних, ка-
мерно-вокальних та інструмен-
тальних робіт, а також музику 
для 6 спектаклів та понад 100 
фільмів. Він удостоєний багать-
ох почесних звань та нагород, у 
тому числі найвищої нагороди 
України за артистичну діяль-
ність — премії Тараса Шевчен-
ка. Третя камерна симфонія Єв-
генія Станковича увійшла в де-
сятку найкращих творів сві-
ту організації ЮНЕСКО. Його 
твори звучали в концертних 
залах Канади, США, Німеччи-
ни, Франції, Іспанії, Югославії, 
Китаю, Філіппін i країн Східної 
Європи. Євген Станкович був 
головою журі Першого міжна-
родного фестивалю сучасної му-
зики в Канаді. 
 Валентин Сильвестров так 
само лауреат Державної премії 
України імені Тараса Шевчен-
ка, а також Міжнародної пре-
мії імені Кусевицького (США), 
Міжнародного конкурсу ком-
позиторів Gaudeamus (Нідер-

ланди) та інших. Виконавиця 
Галина Тельнюк стверджує: 
«Його музика неначе магічний, 
фантастичний промінь, який 
з’єднує людські душі з небом». 
 Мисослав Скорик написав 
музику до драматичних спек-
таклів та понад 40 фільмів, зок-
рема «Тіней забутих предків». 
Його партитури — опера «Мой-
сей», балети «Каменярі» і «По-
вернення Баттерфляй» (про Со-
ломію Крушельницьку, вну-
чатим небожем якої, власне, є 
композитор). Його твори зву-
чать у Німеччині, Франції, Авс-
трії, Голландії, Болгарії, Чехії, 
Словаччині, Польщі, Великій 
Британії, США, Канаді, Авс-
тралії. 
 Реалізація музичного «Три 
С» стала можливою завдя-
ки ґрунтовній підтримці ме-

ценатів. Від початку разом із 
його ініціатором — продюсе-
ром і віолончелістом Олександ-
ром Пірієвим, — проект по цег-
линці створювали ПрАТ «Сло-
божанська будівельна керамі-
ка», яку очолює Ігор Далічук, 
та Асоціація платників подат-
ків України, очільником якої є 
Ґрігол Катамадзе. 
 У програмі гала-концерту 
прозвучать вибрані твори з про-
екту «Три С», які найяскравіше 
характеризують творчість кож-
ного з композиторів зі знако-
вої плеяди та отримали найви-
щі оцінки слухачів. А це «Тиха 
музика» для оркестру та «Май-
дан—2014» для камерного хору 
Валентина Сильвестрова; «Ха-
нука» для симфонічного оркес-
тру та Концерт №2 для скрип-
ки з оркестром Євгена Станко-

вича (соліст Дмитро Ткаченко, 
Україна—Велика Британія); 
«Концерт №2» для віолончелі 
з оркестром Мирослава Скори-
ка (соліст Олександр Пірієв) 
та Скорик — Паганіні — Виб-
рані каприси з циклу «24 кап-
риси» для симфонічного оркес-
тру. У концерті візьмуть участь 
Заслужений академічний сим-
фонічний оркестр Українсько-
го радіо та Муніципальний ка-
мерний хор «Київ». ■

ТРАДИЦІЇ

Берегиня з дітьми
Лучанка Юлія Богданова зробила найбільшу 
на Волині ляльку-мотанку

■

Ляльки Юлії Богданової.
Фото з архіву майстрині.

❙
❙

ВИСОКА НОТА

Від «Мелодії» до «Майдану»
У столичній Опері зійдуться три гіганти 
сучасної української музики

■

Мирослав Скорик, Олександр Пірієв і Володимир Шейко. ❙

Валентин Сильвестров. 
Фото з сайта zik. ua. 

❙
❙

Євген Станкович. 
Фото компанії Ukr Artists. 

❙
❙
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Батько співав українські пісні, 
а мама готувала українські 
страви
 ■ Пане Богдане, розкажіть 
про вашу журналістську діяль-
ність. Працювали, зокрема, і в 
Associated Press?
 — Мої батьки були українця-
ми. Втікаючи від комуністично-
го режиму, після Другої світо-
вої війни, вони привезли мене до 
Сполучених Штатів. Моє дитинс-
тво та юність пройшли в Нью-
Йорку, там я закінчив школу 
й університет. Пізніше служив 
в американській армії, у групі 
 військ, що перебувала в Німеч-
чині. Після завершення служ-
би я залишився на рік у Парижі, 
щоб вивчити французьку мову.
 Повернувшись до Америки, 
я почав журналістську кар’єру, 
спочатку в кількох невеликих 
газетах, а згодом — в агентстві 
Associated Press. Пізніше впро-
довж 20 років працював репор-
тером, журналістом та редак-
тором релігійного відділу в од-
ній iз найбільших щоденних 
газет Сполучених Штатів — 
Pittsburgh Post-Gazette, що ви-
ходила у Піттсбурзі. Останні 
кілька років був головним ре-
дактором тижневика в Маямі.
 ■ Ви не раз відвідували Ук-
раїну. Було — певний час жили 
тут. Яким був перший візит?
 — Уже впродовж 25 років я 
постійно відвідую Україну. На-
віть жив на землі своїх предків 
декілька років. Був одружений 
з українкою. Мій син закінчив 
старші класи української гім-
назії у Львові. І нині я щоліта 
приїзджаю на декілька місяців 
в Україну. 
 Працюючи у Post-Gazette, на 
початку 90-х років уже минуло-
го століття, я вперше відвідав 
Україну. Мені поталанило взя-
ти інтерв’ю в єпископа Володи-
мира Стернюка — на той час під-
пільного священика української 
греко-католицької церкви. Та-
кож я написав кілька знакових 
 статей про приїзд кардинала Йо-
сипа Сліпого та Папи Івана Пав-
ла ІІ до Сполучених Штатів. 
 ■ Як родина ваших батьків 
жила у США? Що ви пам’ятаєте 
з американського дитинства?
 — Мої батьки жили в Амери-
ці, проте вони назавжди залиша-
лися щирими українцями в душі: 
знали і читали Шевченка і Фран-
ка. Пам’ятаю навіть портрети ук-
раїнських корифеїв у нашій ві-
тальні. Батько Іван любив співати 
українські пісні, а мама Стефанія 
часто готувала українські страви. 
У нашій родині завжди святкува-
ли Великдень та Різдво.
 Моя мати була католичкою, а 
батько православним, тому в ди-
тинстві я відвідував обидві церк-
ви в Нью-Йорку. Варто згадати, 
що на той час Нью-Йорк мав ве-
лику та активну українську гро-
маду. Я був членом «Пласту» і 
навчався в українській суботній 
школі у Нью-Йорку. З почутого і 
прочитаного тоді у мене склало-

ся враження, що Україна — міс-
тична земля козаків, кобзарів і 
прекрасних та веселих танців...

Прагнути зробити життя 
кращим — шляхетно
 ■ Як ви сприймаєте сучасних 
українців? 
 — Мої спостереження за ук-
раїнцями дозволяють визначи-
ти кілька слабин українського 
суспільства. Перша — забагато 
песимізму. Часто чути: «Вони 
— всі корупціонери, всі злодії. 
Нічого не можна зробити!» Зви-
нувачують політиків, олігар-
хів, євреїв... Здається, що якісь 
втаємничені «вони» контролю-
ють усе в Україні і у світі. Таке 
мислення свідчить про легко-
духість: мовляв, не варто нічого 
робити, бо все одно немає надії... 
Такий світогляд може призвести 
до національного занепаду.
 Друге спостереження — жит-
тєва позиція українців «моя 
хата скраю». Багато років я по-
селяюсь в одному й тому ж по-
мешканні, яке розташоване 
в будинку середмістя Львова. 
Якщо завітати до квартир цьо-
го будинку, то всі вони вигля-
дають затишно та охайно. Про-
те, спускаючись сходами в тем-
ному під’їзді, я бачу полущену 
фарбу, побиті стіни, викришені 
сходи. Ніде я не видів такої руї-

ни, хоча як репортеру мені до-
велося побувати в багатьох аме-
риканських будинках, навіть 
у найбідніших районах, де жи-
вуть чорношкірі. Життєва пози-
ція українців «моя хата скраю» 
означає, що й українська нація 
також опиняється «скраю» — 
на узбіччі цивілізаційних про-
цесів... Це прикро.
 ■ Чи має слабкі місця амери-
канське суспільство?
 — Свої слабини має, без сум-
нівів, і Америка. Американців 
сприймають у світі як нібито 
релігійну націю, проте це дале-
ко не так. Якщо ви запитаєте се-
натора або конгресмена-респуб-
ліканця, чи він/вона є христия-
нином, то відповідь буде ствер-
дною. Однак насправді вони 
справно служать найбагатшо-
му прошарку американців, і за-
раз проштовхують закон про 
медичне страхування, згідно з 
яким більше ніж 23 мільйони 
бідних американців залишить-

ся без медичної підтримки. Хіба 
це по-християнськи?..
 Проте все ж американці — 
нація оптимістів, і Америка — 
країна великих можливостей. І 
якщо в тебе є голова на плечах, 
мужність і роботящі руки, то ти 
обов’язково досягнеш успіху. 
Українцям не вистачає цього. 
Україна потребує більше тих, 
хто буде вірити і знати свою цін-
ність, даровану Богом. Прагнути 
зробити життя кращим, для себе 
і для інших — шляхетно, незва-
жаючи на жодні обставини!

Історія повернення до віри
 ■ Пане Богдане, як мінялося 
ваше ставлення до Бога впро-
довж років?
 — Багато років тому, будучи 
студентом університету, я здій-
няв свій кулак до неба зі слова-
ми: «Господи, якщо ти є, я не-
навиджу тебе! Ти — монстр!» А 
тільки кілька років перед тим 
священик навчав мене, що Бог 
— всемогутній, всезнаючий, 
здатен усе контролювати, і що 
Бог — це любов. Тоді я не міг 
зрозуміти, чому такий Бог доз-
волив так багато несправедли-
вості та зла у світі. 
 Думаю, що нинішні мо-
лоді люди не є такими емоцій-
ними та драматичними, як був 
я, у розумінні того, що релігія 
не має великого значення в їх-
ньому житті. Вони можуть ска-
зати, що вони вірять у Бога, 
проте, крім Великодня і Різд-
ва, вони більше стурбовані пи-
таннями роботи, навчання, їжі 

та сексу. Соціологічні дослід-
ження показують, що майже 
четвертина католиків, вихо-
ваних у вірі з дитинства, зали-
шає свою релігію. У Сполуче-
них Штатах результати соціо-
логічних опитувань показують 
стабільне зменшення кількості 
людей, які можуть назвати себе 
віруючими, натомість кількість 
атеїстів та агностиків постійно 
зростає.
 Для багатьох обіцянки 
релігії про рай після смерті так 
і залишаються порожніми сло-
вами. Мало хто може похвали-
тися тим, що релігія реально 
змінила його життя на краще. І 
це насправді сумно. Бо те, чому 
навчав Христос, слід використо-
вувати тут, на землі, саме зараз 
— для радісного і повноцінного 
життя. Життя не було дане лю-
дині для страждання. Воно було 
дане нам для радості, задоволен-
ня і насолоди неймовірним сві-
том, у якому ми живемо.
 ■ Яку роль відіграла у вашо-
му житті релігія? 
 — Завдяки журналістській 
діяльності я почав глибоко по-
важати релігійних людей, хоча 
себе ніколи не вважав релігій-
ним. Книга «Незнаний Хрис-
тос» — багато в чому історія 
мого шляху від зневіри до віри. 
Вона показує, як людина, ма-
ючи логічне і раціональне мис-
лення, може стати справжнім 
християнином. Малим хлопчи-
ком я часто чув від священика 
про те, що Бог — це любов, що 
він всезнаючий і всемогутній. 
Потім в юнацтві я впав у зневі-
ру, натомість отримав духовну 
спустошеність. Потрібно було 
прожити багато років, перш ніж 
я зрозумів, що Бог не створює 
зло, і проблема була не з ним, а 
зі мною. Моє сприйняття Бога 
було дитячим і незрілим. Тепер 
я знаю, що моя вартісність не 
визначається світом, я відчуваю 
її у своєму серці. Якщо я зробив 
найкраще, як зміг, але програв, 

то я все одно є переможцем. Я 
дякую Богу за кожен день і бла-
гоговію перед його творіннями. 
Я знаю, що Бог чує мене, як він 
чує кожного. Бог живе через 
кожного з нас. Ми — його руки, 
ноги і серце.
 ■ Кому ви адресуєте свою 
книгу? 
 — Моя книга для тих, хто 
втратив Бога і хоче знайти його; 
для тих, хто хоче вірити, але не 
може. Це нормально — почува-
тися трохи загубленим і спусто-
шеним у цьому світі, бо саме тоді 
людина відкривається до чогось 
нового. Як говорив Ісус, треба 
народитися знову. Тоді знання 
стають досвідом і стають реаль-
ністю. У своїй книзі «Незнаний 
Христос» я пишу про це. Проте 
вона є тільки вказівником, вона 
вказує шлях. Ніхто не повезе вас 
по цьому шляху. Ви мусите йти 
по ньому самостійно, щоб діста-
тися Землі Обітованої. Вчення, 
висвітлене в книзі, є практич-
ним і може допомогти читачу 
зробити його життя кращим.
 «Незнаний Христос» — це 
книга, яку я б хотів мати, коли я 
був молодим. Тоді, на жаль, моє 
життя було духовно порожнім і 
безцільним. Зауважу, у книзі я 
вказую шлях не до християнс-
тва, яке тримається лише на дог-
мі, ритуалах і чарівних історіях. 
У книзі я намагаюся відкрити іс-
тинне вчення Ісуса, яке завжди 
наділяло віруючих мужністю і 
співчуттям. 
 Моя книжка також для «но-
мінальних», ментальних хрис-
тиян — таких, якою була моя 
мати. Вона була хорошою люди-
ною і щонеділі відвідувала цер-
кву, проте ставилася до життя, 
як до чогось тяжкого і стражден-
ного... А той християнин, який 
здатен родитися знову, родити-
ся в дусі, буде радіти і благослов-
ляти кожен день, дякувати Богу 
за своє життя і зустрічати жит-
тєві виклики з мужністю та за-
взяттям! ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Богдан Годяк: Песимізм може 
призвести до національного 
занепаду
Українець з Америки Богдан Годяк — про 
дві наші слабини, спілкування з підпільним 
священиком УГКЦ Володимиром Стернюком 
та книжку про незнаного Христоса

■

Богдан Годяк.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Ганна ЗЕМКО

Американець українсько-
го походження Богдан Годяк 
— фаховий журналіст, який уп-
родовж багатьох років дослід-
жував питання світових релігій. 
Результатом цих багаторічних 
досліджень стало бажання 
поділитися своїм досвідом з ін-
шими людьми і написати книж-
ку. Його твір на понад півтисячі 
сторінок «Незнаний Христос» в 
Україні вже перевидано вдруге. 
Чому автор прагне розповідати 
про істини, які людство мало б 
засвоїти за 2 тисячі років? І чим 
українці відрізняються від аме-
риканців? Із цими питаннями ми 
звернулися до пана Богдана.

«Американці — нація оптимістів, і Америка — країна 
великих можливостей. І якщо в тебе є голова на 
плечах, мужність і роботящі руки, то ти обов’язково 
досягнеш успіху. Українцям не вистачає цього. Україна 
потребує більше тих, хто буде вірити і знати свою 
цінність, даровану Богом».
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Григорій ХАТА

 Розпочавшись у суботу 
двома матчами без голів, 
15-й тур першої частини 
чемпіонату країни завер-
шився насиченими гола-
ми поєдинком між «Олім-
піком» та «Зорею». Вод-
ночас одразу в половині 
поєдинків ПЛ минулого 
уїк-енду футболісти голів 
не забили, надавши вболі-
вальникам додаткові під-
стави говорити про мало-
цікавий характер ниніш-
нього турніру. «Одна з 
найбільш миролюбних 
першостей», — кажуть 
шанувальники вітчиз-
няного футболу, вказую-
чи на те, що близько 40% 
поєдинків, зіграних у по-
точному розіграші ЧУ, за-
вершилися внічию.
 Наскільки цікавим виг-
лядає чемпіонат, у якому 
поєдинки більшою мірою 
проходять за напівпорож-
ніх трибун, зайвий раз де-
монструють столичні фут-
больні ультрас, які замість 
активного вболівання на 
трибунах НСК «Олімпійсь-
кий» під час матчу «Дина-
мо» — «Ворскла» влашту-
вали далеко за межами аре-
ни... масову бійку.
 Хай там як, а в не-
ділю, мінімально пере-

гравши полтавчан, дина-
мівські футболісти нареш-
ті перервали затяжну 
п’ятиматчеву серію без пе-
ремог у чемпіонаті краї-
ни. «Для нас першочер-
говим є результат», — за-
значив головний тренер 
«біло-синіх» Олександр 
Хацкевич, коли довело-
ся говорити про не надто 
виразну гру своїх підопіч-

них. Особливе занепокоєн-
ня тренера мають виклика-
ти безвідповідальні дії його 
хлопців у нападі, котрі за-
пороли кілька 200% голе-
вих нагод. Чи не найбіль-
ше запитань, пов’язаних 
iз поганою реалізацією, без 
сумніву, мають бути адре-
совані Дьємерсі Мбокані, 
проте президент столично-
го клубу Ігор Суркіс наго-

лошує, що від таких фут-
болістів, як конголезець, 
не відмовляються.
 І справді, в умовах, 
коли в лазареті перебува-
ють кілька ключових ви-
конавців «біло-синіх» — 
Сергій Сидорчук, Артем 
Кравець, ставитися до кад-
рів потрібно бережливо. До 
того ж, як свідчить Суркіс-
молодший, проб леми зі 
здоров’ям має й автор пе-
реможних голів (у остан-
ніх матчах із «Янг Бойз» та 
«Ворсклою») Віталій Бу-
яльський, на якого взим-
ку чекає операція. Тож на-
разі в динамівському клубі 
більше переймаються по-
шуками футболістів, які в 
найближчому майбутньо-
му зможуть замінити грав-
ців, що опинилися чи опи-
няться на лікарняному.
 Поки ж Олександр 
Хацкевич надає мож-
ливість проявити себе мо-
лодим вихованцям клу-
бу. У першу чергу йдеть-
ся про захисника Віталія 
Миколенка, котрий лише 
робить перші кроки в го-
ловній динамівській ко-
манді, а також двох грав-
ців півзахисної ланки — 
Володимира Шепелєва та 
Віктора Циганкова, по-
ява котрих у другому тай-
мі матчу проти «Ворскли»   

додала грі «біло-синіх» го-
строти та вигадки.
 Іншим колективом, 
який зміг у звітному турі 
розжитися перемогою, ціл-
ком очікувано став «Шах-
тар». Уперше за три роки 
завітавши до Донецької 
області, в Маріуполі «гір-
ники» легко розібралися з 
місцевими футболістами. 
 Після того як на тре-
нерському містку «Маріу-
поля» наприкінці вере-
сня Олександра Севидо-
ва змінив Олександр Ба-
бич, приазовський клуб 
мало чим може здивува-
ти футбольну спільноту. 
Загалом, відтоді «Маріу-
поль» не здобув у ЧУ жод-
ної перемоги, цікавим чи-
ном чергуючи нічиї з по-
разками. Не дивно, що за 
такої гри приазовці втра-
тили своє місце в першій 
шістці, дозволивши втру-
титися в боротьбу за євро-
кубкові позиції «Зорі». ■

Єврокубки
 Слідом за донецьким «Шахта-
рем» «єврокубкову весну» собі гаран-
тувало київське «Динамо» — у над-
важкому поєдинку «біло-сині» міні-
мально «на виїзді» обіграли швей-
царський «Янг Бойз». Героєм зустрічі 
став півзахисник Віталій Буяльський.
 Успішний хід «грандів» не вда-
лося підтримати луганській «Зорі»: пі-
допічні Вернидуба поступились у Бер-
ліні «Герті». Однак поразка залишила 
«чорно-білих» на «прохідному» дру-
гому місці. Аби ж забронювати місце 
у «плей-оф», луганчани мають у на-
ступному турі обіграти «Естерсунд».
 Ліга Європи. Основний раунд. 
Група А. 4-й тур. «Славія» (Чехія) 
— «Вільярреал» (Іспанія) — 0:2 
(Соболь («С») — 90 хв.), «Макка-
бі» (Т-А, Ізраїль) — «Астана» (Ка-
захстан) — 0:1.
 Турнірне становище: «Вільяр-
реал» — 8, «Астана» — 7, «Славія» 
— 5, «Маккабі» (Т-А) — 1. 
 Група В. 4-й тур. «Янг Бойз» 
(Швейцарія) — «Динамо» (Ук-
раїна) — 0:1 (Буяльський, 70; «Д»: 
Бущан, Піваріч, Віда, Хачеріді, Кен-
дзьора (Кравець, 46), Морозюк, Кор-
зун, Гармаш, Буяльський (Шепелєв, 
87), Жуніор Мораес, Д. Гонсалес), 
«Партизан» (Сербія) — «Скен-
дербеу» (Албанія) — 2:0.
 Турнірне становище: «Дина-
мо» — 10, «Партизан» — 5, «Янг 
Бойз» — 3, «Скендербеу» — 2.
 Група С. 4-й тур. «Лудого-
рець» (Болгарія) — «Брага» (Пор-
тугалія) — 1:1 (Пластун («Л») — 
90 хв.), «Істанбул Башакшехір» 
(Туреччина) — «Хоффенхайм» 
(Німеччина) — 1:1.
 Турнірне становище: «Лудо-
горець» — 8, «Брага» — 7, «Хоф-
фенхайм» — 4, «Істанбул Башак-

шехір» — 2.
 Група D. 4-й тур. «АЕК» 
(Греція) — «Мілан» (Італія) — 
0:0, «Рієка» (Хорватія) — «Ауст-
рія» (Австрія) — 1:4.
 Турнірне становище: 
«Мілан» — 8, «АЕК» — 6, «Ауст-
рія» — 4, «Рієка» — 3.
 Група Е. 4-й тур. «Ліон» (Фран-
ція) — «Евертон» (Англія) — 3:0, 
«Аполлон» (Кіпр) — «Аталанта» 
(Італія) — 1:1.
 Турнірне становище: «Аталан-
та», «Ліон» — 8, «Аполлон» — 3, 
«Евертон» — 1.
 Група F. 4-й тур. «Копенга-
ген» (Данія) — «Злін» (Чехія) — 
3:0, «Локомотив» (Чехія) — «Ше-
риф» (Молдова) — 1:2.
 Турнірне становище: «Копен-
гаген», «Шериф» — 6, «Локомотив» 
— 5, «Злін» — 2.
 Група G. 4-й тур. «Вікторія» 
(Чехія) — «Лугано» (Швейцарія) 
— 4:1, «Стяуа» (Румунія) — «Хапо-
ель» (Б-Ш, Ізраїль) — 1:1.
 Турнірне становище: «Стя-
уа» — 10, «Вікторія» — 6, «Хапо-
ель» (Б-Ш) — 4, «Лугано» — 3.
 Група H. 4-й тур. «Арсенал» 
(Англія) — «Црвена Звезда» (Сер-
бія) — 0:0, «Кельн» (Німеччина) — 
«БАТЕ» (Білорусь) — 5:2.
 Турнірне становище: «Арсе-
нал» — 10, «Црвена Звезда» — 5, 
«БАТЕ» — 4, «Кельн» — 3.
 Група I. 4-й тур. «РБ Зальц-
бург» (Австрія) — «Коньяспор» 
(Туреччина) — 0:0, «Віторія Гіма-
райнш» (Португалія) — «Мар-
сель» (Франція) — 1:0.
 Турнірне становище: «РБ 
Зальцбург» — 8, «Марсель» — 
6, «Віторія Гімарайнш», «Коньяс-
пор» — 4.
 Група J. 4-й тур. «Атлетик» (Іс-
панія) — «Естерсунд» (Швеція) — 
1:0, «Герта» (Німеччина) — «Зоря» 

(Україна) — 2:0 (Зельке, 16, 73; «З»: 
Лунін, Сухоцький, Сваток, Гречишкін, 
Харатін, Сілас (Гордієнко, 56), Опана-
сенко, Андрієвський, Караваєв (Леоні-
дас, 74), Луньов (Громов, 59), Юрі).
 Турнірне становище: «Естер-
сунд» — 7, «Зоря» — 6, «Атлетик» 
— 5, «Герта» — 4.
 Група K. 4-й тур. «Лаціо» 
(Італія) — «Ніцца» (Франція) — 1:0, 
«Вітесс» (Нідерланди) — «Зюлте-
Варегем» (Бельгія) — 0:2.
 Турнірне становище: «Лаціо» 
— 12, «Ніцца» — 6, «Зюлте-Варе-
гем» — 4, «Вітесс» — 1.
 Група L. 4-й тур. «Русенборг» 
(Норвегія) — «Зеніт» (Росія) — 
1:1, «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 
«Вардар» (Македонія) — 3:0 (Но-
вак («В») — 90 хв.).
 Турнірне становище: «Зеніт» 
— 10, «Реал Сосьєдад» — 9, «Русен-
борг» — 4, «Вардар» — 0.

Англія
 Після першої третини сезону в 
АПЛ визначився фаворит на «золото» 
— «Манчестер Сіті»: після перемоги 
над «Арсеналом» та осічки «Юнай-
тед» «городяни» виграють у конку-
рентів уже вісім пунктів. Українець 
Зінченко в чемпіонаті ще не грав.
 Значно цікавішою зараз вигля-
дає боротьба за місця у «топ-4»: ок-
рім «грандів» — «МЮ», «Тоттенхе-
ма», «Ліверпуля» й «Арсенала», на 
«призи» претендують «Бернлі» та 
«Уотфорд». 
 Прем’єр-ліга. 11-й тур. «Сток 
Сіті» — «Лестер» — 2:2, «Хаддер» 
—сфілд» — «Вест Бромвіч» — 1:0, 
«Ньюкасл» — «Борнмут» — 0:1, 
«Саутгемптон» — «Бернлі» — 0:1, 
«Суонсі» — «Брайтон» — 0:1, «Вест 
Хем» — «Ліверпуль» — 1:4, «Тот-
тенхем» — «Крістал Пелас» — 1:0 
(Сон Хин Мін, 64), «Манчестер Сіті» 
— «Арсенал» — 3:1 (Де Брюйне, 19; 

Агуеро, 50 (пен.); Габріел Жезус, 74 — 
Ляказетт, 65), «Челсі» — «Манчес-
тер Юнайтед» — 1:0 (Мората, 55), 
«Евертон» — «Уотфорд» — 3:2.
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 31, 
«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» 
— 23, «Челсі» — 22, «Ліверпуль», 
«Арсенал» — 19. 
 Бомбардири: Агуеро («Манчес-
тер Сіті»), Кейн («Тоттенхем») — 8.

Іспанія
 Лідер Ла Ліги — «Барсело-
на» — продовжила свою перемож-
ну серію: завдяки «дублю» Пако Аль-
касера каталонці обіграли «Севілью». 
Це, до речі, найкращий старт «блау-
гранас» у сезоні з 2008 року.
 Три очки минулого тижня здобув 
і мадридський «Реал», але знову без 
голів Роналду — португалець у чем-
піонаті забив лише один м’яч.
 Прімера. 11-й тур. «Бетіс» — 
«Хетафе» — 2:2, «Валенсія» — «Ле-
ганес» — 3:0, «Депортіво» — «Ат-
летико» — 0:1 (Партей, 90+1), «Ала-
вес» — «Еспаньйол» — 1:0, «Барсе-
лона» — «Севілья» — 2:1 (Алькасер, 
23, 65 — Пісарро, 59), «Леванте» — 
«Жирона» — 1:2, «Сельта» — «Ат-
летик» — 3:1,«Реал Сосьєдад» — 
«Ейбар» — 3:1, «Вільярреал» — 
«Малага» — 2:0, «Реал Мадрид» 
— «Лас-Пальмас» — 3:0 (Каземіро, 
41; Асенсіо, 56; Іско, 74).
 Лідери: «Барселона» — 31, 
«Валенсія» — 27, «Реал Мадрид», 
«Атлетико» — 23», «Вільярреал» — 
20, «Севілья» — 19.
 Бомбардир: Мессі («Барсело-
на») — 12.

Італія
 У 12-му турі втратами конкурен-
тів скористався «Ювентус»: після 
нічиїх «Наполі» й «Інтера» «Стара 
синьйора» відстає від лідера лише 
на один бал. Суперник «Шахтаря» 

у групі ЛЧ розписав «суху» мирову 
з «К’єво», а «чорно-сині» поділили 
очки з «Торіно».
 Натомість виграв «Мілан»: 
«россо-нері» обіграли «на класі» 
«Сассуоло» та зберегли на посаді тре-
нера Вінченцо Монтеллу.
 Серія А. 12-й тур. «Болонья» 
— «Кротоне» — 2:3, «Дженоа» 
— «Сампдорія» — 0:2, «Інтер» — 
«Торіно» — 1:1 (Едер, 79 — Фальке, 
60), «Кальярі» — «Верона» — 2:1, 
«К’єво» — «Наполі» — 0:0, «Фіорен-
тина» — «Рома» — 2:4 (Верету, 9; Сі-
меоне, 39 — Герсон, 5, 30; Манолас, 
50; Перотті, 87), «Ювентус» — «Бе-
невенто» — 2:1 (Ігуаїн, 57; Куадра-
до, 66 — Чічіретті, 19) «Аталанта» 
— «СПАЛ» — 1:1, «Сассуоло» — 
«Мілан» — 0:2.
 Лідери: «Наполі» — 32, «Ювен-
тус» — 31, «Інтер» — 30, «Лаціо» (11 
матчів) — 28, «Рома» (11 матчів) — 
27, «Сампдорія» (11 матчів) — 23.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») 
— 14.

Німеччина
 Продовжується серія без перемог 
дортмундської «Боруссії»: «бджоли» 
програли три з останніх чотирьох мат-
чів у Бундеслізі. Могли підопічні Пе-
тера Боса виправити ситуацію у при-
нциповому матчі проти «Баварії», але 
знову поступилися: на гол Роббена та 
«дубль» Левандовського «Боруссія» 
відповіла лише точним ударом Марка 
Бартри. Мав нагоди для взяття воріт 
українець Андрій Ярмоленко, але не 
реалізував два виходи віч-на-віч.
 Більш вдалим вийшов минулий 
тиждень для «Шальке» Євгена Коноп-
лянки, але 27-річний хавбек отримав 
травму. Утім, ушкодження бедра, за 
словами самого Євгена, не завадить 
йому зіграти за збірну.
 Перша Бундесліга. 11-й тур. 
«Айнтрахт» — «Вердер» — 2:1, «Бо-

руссія» (М) — «Майнц» — 1:1, «Ауг-
сбург» — «Байєр» — 1:1, «Гамбург» 
— «Штутгарт» — 3:1, «РБ Лейпциг» 
— «Ганновер» — 2:1 (Поульсен, 70; 
Вернер, 86 — Жонатас, 56), «Фрай-
бург» — «Шальке» — 0:1 (Калід-
журі, 62; Коноплянка («Ш») — до 65 
хв.), «Боруссія» (Д) — «Баварія» — 
1:3 (Бартра, 88 — Роббен, 17; Леван-
довський, 37, 67; Ярмоленко («Б») — 
до 80 хв.), «Кельн» — «Хоффен-
хайм» — 0:3, «Вольфсбург» — 
«Герта» — 3:3.
 Лідери: «Баварія» — 26, «РБ 
Лейпциг» — 22, «Боруссія» (Д), 
«Шальке» — 20, «Хоффенхайм» — 
19, «Ганновер» — 18.
 Бомбардир: Левандовський 
(«Баварія») — 12.

Франція
 У минулому турі фаворити на 
чемпіонство — «ПСЖ» й «Мона-
ко» — легко розгромили слабших за 
рангом суперників — «Анже» та «Ге-
нам». Головним героєм парижан став 
уругваєць Едінсон Кавані, котрий пе-
ретнув позначку у сто голів у Лізі 1. 
 Ліга 1. 12-й тур. «Ренн» — 
«Бордо» — 1:0, «Анже» — «ПСЖ» — 
0:5 (Мбаппе, 5, 84; Дракслер, 15; Ка-
вані, 30, 60), «Монако» — «Генгам» 
— 6:0 (Каррільйо Гідо, 10, 78; А. Тра-
оре, 27, 76; Б. Кейта, 37; Фабіньйо, 
45 (пен.)), «Монпельє» — «Ам’єн» 
— 1:1, «Нант» — «Тулуза» — 2:1, 
«Труа» — «Страсбур» — 3:0, «Ніц-
ца» — «Діжон» — 1:0, «Марсель» 
— «Кан» — 5:0, «Мец» — «Лілль» — 
0:3, «Сент-Етьєн» — «Ліон» — 0:5 
(Депай, 11; Фекір, 26, 85; Діас, 58; Б. 
Траоре, 65).
 Лідери: «ПСЖ» — 32, «Мо-
нако» — 28, «Ліон» — 25, «Мар-
сель» — 24, «Нант» — 23, «Сент-
Етьєн» — 18.
 Бомбардири: Фалькао («Мона-
ко»), Кавані («ПСЖ») — 13. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Фанати б’ються — голеадори мовчать
Мінімально перегравши в Києві «Ворсклу», «Динамо» перервало серію 
з п’яти матчів без перемог у чемпіонаті України

■

У поєдинку з незручною для себе «Ворсклою» динамівці
перервали п’ятиматчеву серію без перемог у ЧУ.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Перший етап. 15-й тур.
«Верес» — «Зірка» — 0:0
 Львів, «Арена Львів», 710 гляда-
чів
«Олександрія» — «Чорноморець» 
— 0:0
 Олександрія, стадіон «Ніка», 1600 
глядачів
«Маріуполь» — «Шахтар» — 1:3
 Голи: Фомін, 48 — Феррейра, 30; 
Марлос, 45; Бернард, 56
 Вилучення: Гоміс, 45 («М»)
 Маріуполь, стадіон «Іллічівець», 
11670 глядачів
«Сталь» — «Карпати» — 0:0
 Київ, «Оболонь-арена», 500 гляда-
чів
«Динамо» — «Ворскла» — 2:1
 Голи: Мораес, 26; Буяльський, 30 
— Чеснаков, 58
 Київ, НСК «Олімпійський», 7120 
глядачів
«Олімпік» — «Зоря» — 3:3
 Голи: Кравченко, 11; Біленький, 
48; Богданов, 66 — Луньов, 62; Опа-
насенко, 83; Харатін, 90+4
 Вилучення: Андрієвський, 71 
(«З»)
 Київ, стадіон «Динамо», 1000 гля-
дачів

Турнірна таблиця:

  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 15 11 3 1 30-12 36
2. «Динамо» 14 8 5 1 28-11 29
3. «Олімпік» 15 6 7 2 17-12 25
4. «Верес» 15 4 9 2 16-9 21
5. «Ворскла» 15 6 3 6 16-15 21
6. «Зоря» 15 4 7 4 26-22 19
7. «Маріуполь»  14 4 5 5 17-18 17
8. «Зірка» 15 3 5 7 9-17 14
9. «Карпати» 15 2 8 5 9-23 14
10. «Олександрія» 15 1 9 5 12-17 12
11. «Чорноморець»  15 2 6 7 8-21 12
12. «Сталь» 15 2 5 8 10-21 11
 Бомбардири: Феррейра — 10, 
Марлос (обидва — «Ш») — 7. 

■

ПЕРША ЛІГА

 20-й тур. «Рух» — «Де-
сна» — 2:1, «Волинь» — 
«Авангард» — 2:1, «Інгу-
лець» — «Арсенал» — 1:0, 
«Кремінь» — «Суми» — 0:2, 
«Оболонь-Бровар» — «На-
фтовик» — 3:2, «Геліос» — 
«Жемчужина» — 3:0, «Ко-
лос» — «Гірник-Спорт» — 
1:0, «Полтава» — «Балкани» 
— 4:0, «Миколаїв» –«Чер-
каський Дніпро» — 3:0.
 Лідери: «Арсенал» — 49, 
«Полтава» — 47, «Геліос» 
— 40, «Інгулець» — 39, «Ко-
лос» — 38, «Десна» — 37.
 Бомбардир: Акименко 
(«Інгулець») — 13.

■
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«У нас немає тренувань. Ми готуємося в літаку. Я не жартую».Віталій Степановський
головний тренер БК «Хіімік»(Южний)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Відкриваючи черговий се-
зон у Лізі чемпіонів, керівниц-
тво найсильнішого чоловічого 
гандбольного клубу України не 
приховувало своїх високих ам-
біцій. Поява в Запоріжжі мо-
лодого польського наставни-
ка Патріка Ромбеля з кількома 
знаними в Європі легіонерами 
яскраво підтверджувала прого-
лошений курс на «плей-оф» су-
перліги. Утім зрозуміло, що од-
ними лише кадровими переста-
новками взяті перед уболіваль-
никами турнірні зобов’язання 
не реалізуєш.
 Першим етапом iз втілення 
взятих на себе зобов’язань для 
оновленого «Мотора» став гру-
повий раунд ЛЧ-2017/2018, де 
минулих вихідних його учас-
ники зіграли перші матчі дру-
гого кола. Аби претендувати 
на участь у 1/8 фіналу турніру, 
для початку запорізькому клу-
бу в своїй групі необхідно посіс-
ти одне з двох перших місць.
 Уже кілька сезонів групо-
вий етап найсильнішого клуб-
ного турніру континенту прохо-
дить за видозміненим регламен-

том, який ділить учасників зма-
гань на два паралельні світи. В 
одній галактиці — група А та В 
— обертаються представники 
європейської гандбольної еліти, 
в іншій (секстети С та D) запек-
лу боротьбу за право помірятися 
силами з найсильнішими ведуть 
клуби-середняки, серед яких фі-
гурує й запорізький «Мотор».
 Другий рік поспіль «Мото-
ру» випало вести боротьбу за 
чільну позицію у своїй групі з 
представником французького 

гандболу. У минулому розігра-
ші в доволі запеклій боротьбі 
лідерство в секстеті запорізькі 
гандболісти програли «Нанту». 
Цього разу їхнім головним опо-
нентом за першу позицію є 
«Монпельє». І вочевидь «мото-
ристам» знову доведеться бути 
другими в «пульці» — занадто 
аж нестримною ходою, здобув-
ши шість перемог у шести поє-
динках, долає груповий етап 
представник Франції. Попри 
те, що «Мотор», умовно кажу-

чи, переживає під час змагань 
реорганізаційний процес, на 
своїх турнірних позиціях він 
також стоїть доволі міцно. І 
хоча серія нічийних резуль-
татів «мотористів» змусила 
гандбольних експертів говори-
ти про спад у їхній грі, Патріка 
Ромбеля подібне трактування 
ситуації не зов сім влаштовува-
ло. Відтак повторне побачення 
з «Бешикташем», перша зуст-
річ з яким завершилася миром, 
— 28:28, для наставника «Мо-

тора» та його підопічних мала 
принципове значення.
 Жовтневий поєдинок у 
Стамбулі запорізькі гандболіс-
ти запам’ятали добре — не кож-
ного ж дня втрачаєш перемогу, 
виграючи по ходу матчу шість 
очок. На майданчик харківсь-
кого спорткомплексу «Локо-
мотив» «Мотор» вийшов зо-
середженим iз чітким бажан-
ням довести свою перевагу в 
класі. Утім довгий час інтер-
національний колектив Ромбе-
ля, в складі котрого грають ук-
раїнські, російські, білорусь-
кі, литовські та польські «збір-
ники», ніяк не міг відірватися 
від заповзятого суперника. За-
галом збільшити перевагу до 
шести пунктів «Мотору» вда-
лося лише під кінець гри, коли 
турецький колектив, маючи ко-
ротку лаву запасних, відчутно 
підсів. «Ми довели, що силь-
ніші за «Бешикташ», — ска-
зав після завершення гри капі-
тан «мотористів» Сергій Шель-
менко. Підтримав своїх підо-
пічних і поляк Ромбель: «Мої 
хлопці продемонстрували ха-
рактер і серце. У нашому пер-
шому поєдинку ми здалися на-
прикінці, тож цього разу зро-
били все, аби зберегти сили на 
фініші. Так ми виграли з різни-
цею в шість голів, але насправ-
ді нам було важко». ■

Григорій ХАТА

 Коли розпочинається розмова про 
волейбольний та баскетбольний колек-
тиви «хіміків», які сформовані на базі 
Одеського припортового заводу, завж-
ди доводиться говорити про високий 
організаційний рівень цього потужно-
го клубного проекту. На такому ж ви-
сокому рівні до останнього часу пере-
бували й спортивні результати обох 
команд. Однак, коли южненські бас-
кетболісти провали єврокубковий се-
зон, першими з усіх учасників групо-
вого раунду Кубка Європи ФІБА роз-
прощавшись із надіями на подолання 
цього бар’єра, а згодом зазнавши двох 
поспіль поразок у національному чем-
піонаті, мимоволі з’являються думки 
про якісь системні негаразди. Утім, ду-
мається, по спішати з «апокаліптични-
ми» висновками не слід. Історія з від-
мовою «Укрзалізниці» фінансувати 
свої волейбольний та футзальний про-
екти, звісно, неабияк стимулює уяву, 
проте, як відомо, далекосяжні прогно-
зи — справа невдячна.
 Поки ж випадає констатувати, що 
баскетболісти «Хіміка» посідають ос-
таннє місце в квартеті G Кубка Європи 

ФІБА та замикають вісімку учасників 
вітчизняної Суперліги.
 Хоча, якщо турнірні справи на євро-
арені команді Віталія Степановського 
виправити вже ніяк не вдасться, то на 
внутрішній арені для «хіміків» іще ні-
чого не втрачено.
 Коли, вирушаючи в європейське 
турне, южненський колектив поставив 
на паузу свої виступи в ЧУ, «Хімік» із 
трьома стартовими перемогами та ну-
лем у графі поразки, попри перебуван-
ня на останній сходинці, виглядав при-
хованим фаворитом турніру.  Однак піс-
ля двох невдач у матчі з «Черкаськими 
мавпами» та «Будівельником» про по-
тенційне домінування команди Степа-
новського можна забути.
 Після сенсаційного домашнього 
фіаско «Черкаським мавпам», за яке 
наставнику южненців довелося проси-
ти вибачення у вболівальників, Степа-
новський скаржився на неймовірно на-
сичений змагальний графік, через який 
у його підопічних узагалі не було мож-
ливостей для підготовки. «Де ми мог-
ли тренуватися? Хіба що в літаку. І це 
абсолютно не жарт», — головний тре-
нер «Хіміка» нарікав на відсутність «ві-
кон» у календарі.

 Утім після втрати турнірних перс-
пектив у Кубку Європи у чинного віце-
чемпіона вільного часу з’явиться трохи 
більше. За втраченими очками «Хімік» 
усе ще виглядає потенційним лідером 
Суперліги, хоча й тепер уже й не без-
апеляційним.
 Домашній матч проти переможця 
минулого сезону — «Будівельника» — 
для южненців  був  своєрідним тестом 
на лідерство, скласти котрий їм не вда-
лося. «Ми все робили правильно, але, 
маючи відчутно перевагу в атаці, не 
змогли забити свої кидки». — відзна-
чив Степановський. Наставник «Хімі-
ка» наголосив, що за таких обставин 
можна гніватися лише на себе: «Пот-
рібно все добре зважити, не впадаючи 
в паніку. Проаналізувати й продовжи-
ти тренуватися, хоча після таких пора-
зок робити це завжди тяжко».
 Здається, з аналогічними думками 
прибував до Южного й «Будівельник», 
який напередодні гри з «Хіміком» за-
знав неочікуваної поразки в Одесі від 
БІПи. Утім, як відомо, невдачі загарто-
вують. Тож будемо сподіватися, що піс-
ля смуги невдач зміцніє й «Хімік». ■

Хокей 
 Чемпіонат України. «Галицькі леви» — «Кре-
менчук» — 3:5, «Динамо» — «Донбас» — 2:5, «Бі-
лий барс» — «Вовки» — 6:2.
 Турнірне становище після 16 матчів: «Дон-
бас» — 48, «Білий барс» — 37, «Кременчук» — 29 
(15 матчів), «Динамо» — 18 (15), «Галицькі леви» — 
6, «Вовки» — 3. ■

ХРОНІКА■

У Харкові гандболісти «Мотора» довели, що сильніші за турецький «Бешикташ».
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Гру-
па D. 6-й тур. «Мотор» (Україна) — 
«Бешикташ» (Туреччина) — 28:22, 
«Монпельє» (Франція) — «Спор-
тинг» (Португалія) — 33:32, «Ме-
талург» (Македонія) — «Чеховські 
ведмеді» (Росія) — 26:29.
 Турнірне становище: «Мон-
пельє» — 12, «Мотор» — 8, «Мета-
лург», «Бешикташ» — 5, «Спортинг» 
— 4, «Чеховські ведмеді» — 2.

■ГАНДБОЛ

Характер і серце кують перемогу
Здолавши турецького 
чемпіона, «Мотор» 
зумів трохи 
відірватися від 
конкурентів у боротьбі 
за друге місце в групі

■

БАСКЕТБОЛ

Тренування «нальоту»
Зазнавши низки невдач на євромайданчику, 
віце-чемпіон чоловічої суперліги продовжив 
програвати й на внутрішній арені

■

Маючи відчутну ігрову перевагу, але 
демонструючи при цьому низький відсоток
влучань, «Хімік» удома не зміг переграти
чинного чемпіона.
Фото з сайта khimik.com.ua.

❙
❙
❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Чоловіки. Суперлі-
га. «Хімік» — «Черкаські мавпи» — 67:68, 
«Запоріжжя» — «Миколаїв» — 79:84, БІПА — 
«Будівельник»  — 64:63, БІПА — «Черкаські 
мавпи» — 82:79, «Хімік» — «Будівельник» — 
58:62, «Дніпро» — «Політехнік» — 98:68.
 Турнірне становище: «Будівельник» — 6 
перемог/2 поразки, «Дніпро» — 6/1, БІПА — 
5/2, «Миколаїв» — 4/3, «Черкаські мавпи» — 
3/5, «Запоріжжя», «Політехнік» — 1/7, «Хімік» 
— 3/2.

■
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 Дружина приходить додому і 
каже чоловікові:
 — Знаєш, Васю, мені сьогод-
ні так пощастило! Підходжу до 
сміттєпроводу, а там туфлi сто-
ять. Такі гарні! Я поміряла — мій 
розмір.
 Чоловік:
 — Тобi пощастило.
 Через кiлька днів дружина 
знову розповідає:
 — Слухай, заходжу в під’їзд, 
а там шуба норкова висить. По-
міряла — мій розмір.
 Чоловік, зітхнувши:
 — Тобі щастить. А мені от 
чомусь нi. Уявляєш, дістаю вчо-

ра труси з-під подушки — не мій 
розмір!

* * *
 Вовочка приходить додому зі 
школи:
 — Учителька з літератури 
поставила мені двійку.
 — За що?
 — Бо у творі «Як я провів 
літо» я написав: «Дякую, доб-
ре!»

* * *
 — Лiкарю, порадьте що-не-
будь від безсоння. Ніяк не можу 
заснути ввечері.
 — А ви уявіть, що вже ранок, 
і треба поспішати на роботу.

По горизонталі:
 1. Вечірнє або всенічне за-
упокійне богослужіння, яке відправ-
ляється за померлими. 7. Лірич-
ний вірш медитативного характе-
ру. 8. Французький інженер і кар-
тограф, який залишив спогади про 
Україну і карти місцевості. 9. Птах, 
який мав яйце-райце в українській 
народній казці. 10. Один із найгар-
ніших самоцвітів із халцедонів. 11. 
У гуцулів — дядько по батьку. 13. 
Відомий британський письменник 
польського походження. 14. Пахо-
щі. 17. Ціаністий калій, миш’як, ку-
раре, ДДТ. 20. Столиця Лівану. 21. 
У давньогрецькій міфології веле-
тень, син бога моря Посейдона і бо-
гині землі Геї, який був неперемож-
ним, доки торкався землі. 22. Ка-
бан, якого спеціально тримають для 
запліднення. 24. Продукт бджоли-
ної діяльності, який використовують 
для виготовлення свічок. 25. Одне з 
імен Ціцерона. 26. «Ой ти, дівчино, з 
горіха зерня, чом твоє серденько — 
колюче терня? Чом твої устонька — 
тиха молитва, а твоє слово остре, як 
бритва?» (автор). 27. Житлове при-
міщення на горищі.
По вертикалі:
 1. Дерев’яний хлопчик із дов-
гим носом, герой казка Карло Кол-
лоді, прототип Буратіно. 2. Корало-
вий острів. 3. Релігійно-правовий 
кодекс у євреїв, що ґрунтується на 
книгах Старого Заповіту. 4. Давньо-

римський філософ, поет, державний 
діяч і оратор. 5. Найяскравіша зірка 
в сузір’ї Ліри. 6. Костюм для спання. 
8. Легендарна французька актриса, 
яка в 70 років грала Джульєтту. 11. 
Сторожа, охорона. 12. Герой дав-
ньогрецьких міфів, музикант, який 
міг вивести свою дружину з царства 
мертвих, але озирнувся. 15. Нарко-
тична речовина снодійної і болетаму-
ючої дії, яка міститься в молоці опій-
ного маку. 16. Найбільше озеро Пів-
денної Америки, на кордоні Перу та 
Болівії. 18. Кліматична зона Край-
ньої Півночі. 19. Фахівець із будо-
ви людського тіла. 20. Чотириміс-
на дорожна карета з відкидним вер-
хом, на якій подорожував батько Іва-
ся із поеми Шевченка «Катерина». 
23. Назва першої збірки Олега Оль-
жича. 24. Команда вантажників, що 
означає підйом вгору.
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Аліса КВАЧ

 Гарних жінок не може бути забага-
то. Як і конкурсів краси, які дозволяють 
ними милуватися. Саме тому найпре-
стижніші світові конкурси краси, такі як 
«Міс Всесвіт», «Міс Світу», «Міс Інтер-
нешнл» та «Міс Земля», незмінно при-
вертають увагу публіки. 
 Останній із 2001 року щорічно прохо-
дить під егідою ООН на Філіппінах. Ідея 
конкурсу — привернення уваги до гу-
манітарних проблем сучасності, захист 
навколишнього середовища, охорона жи-
вої природи. Тому, крім дефіле в купаль-
никах та вечірніх сукнях, його учасниці 
представляють свої проекти для поліп-
шення екологічної обстановки як на гло-
бальному, так і на регіональному рів-
нях. 
 Цього року Україну на конкурсі «Міс 
Земля» представляла 23-річна Діана Ми-
роненко із Одеси. Дівчина захоплюєть-
ся фотографією та ілюстрацією, любить 
подорожі та серфінг, чотири роки жила 
і працювала в Таїланді. До речі, на кон-
курсі купальників у рамках «Міс Земля-
2017» вона посіла третє місце, посту-
пившись лише представницям В’єтнаму 
та США.

 А корону Королеви Землі цьо-
горіч приміряла 26-річна представни-
ця Філіппін Карен Ібаско. За освітою 
дівчина фізик і займається досліджен-
нями відновлюваних джерел енергії. У 
фіналі конкурсу, який відбувся минулої 
суботи, відповідаючи на питання про те, 
що найбільше шкодить нашій планеті, 
вона назвала головними проблема-
ми людства неуцтво та апатію, до-
давши, що варто повністю по-
міняти думки кожної людини. 
Зробити це вона може спро-
бувати і сама, оскільки пе-
реможниця конкурсу «Міс 
Земля» стає представни-
цею ООН у питаннях роз-
витку Програм щодо збе-
реження середовища існу-
вання людини на планеті.
 Цікаво, що Карен Ібас-
ко стає вже третьою за ос-
танні чотири роки представ-
ницею Філіппін, які перема-
гають у цьому престижному 
конкурсі. Чи то рідні стіни 
допомагають, чи місцевий 
антикорупційний комітет дрі-
має. Одне з двох. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 У Китаї, що є найбільш насе-
леною країною планети, народ-
женням дитини мало кого зди-
вуєш. І все ж жителька китай-
ського міста Юньфу може пре-
тендувати на звання найбільш 
екстремальної породіллі. Бо її 
дитина з’явилася на світ просто 
на вулиці, коли її мама прямува-
ла до магазину за покупками.
 Як повідомило китайське ви-
дання Shanghaiist, перехожі всі-
ляко намагалися допомогти по-

роділлі. Вони викликали швид-
ку, поставили стільці, принесли 
теплої води і підстелили на тро-
туарі картонку. Коли ж приїхала 
швидка, дитя уже з’явилося на 
світ, тож лікарі, переконавшись, 

що з мамою і дитиною все га-
разд, залишили все як є і руши-
ли по своїх справах. 
 А мама з новонародженим 
малюком вирушила далі за по-
купками. А тоді, так само пішки — 

додому, тримаючи в одній руці па-
кунок із продуктами, а в іншій — 
загорнуте в пелюшку немовля. Су-
дячи з того, що жінці ніхто так і 
спробував допомогти, це для Ки-
таю — також звичне явище. ■

ОТАКОЇ!

А покупки — за розкладом!
У Китаї жінка народила по дорозі в магазин

■

КРАСА І СИЛА

Землі заважає 
неуцтво та апатія
Переможницею конкурсу 
«Міс Земля» стала 26-річна 
представниця Філіппін

■

«Міс Земля-2017» 
стала філіппінка 
Карен Ібаско.

❙
❙
❙

8 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Уночi та 
вранцi мiсцями туман. Вiтер схiдний, 3-8 м/с. Температура 
вночi 0...+2, удень +7...+9.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -1...-3, удень +9...+11. Яремче: 
вночi -1...+1, удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень 
+10...+12. Рахiв: уночi -1...+1, удень +12...+14.

6 листопада висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — немає, Плай — 15 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — 
немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, 
Пожежевська — 9 см.

Ніжинець 
«качнув» прес 

рекордних 4 248 разів
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