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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,246 грн 

1 € = 32,909 грн

1 рос. руб. = 0,415 грн

Помісна і автокефальна

Через суху та спекотну 

погоду в лісах 

Харківщини палають 

пожежі

Вселенський патріарх 

запевнив патріарха 

московського у 

незворотності рішення про 

автокефалію українському 

православ’ю
стор. 5» стор. 3»

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Дисбаланс 

закупівельних 

цін на фрукти, 

молоко й мед 

добивають село

Літня аномалія 
осені

стор. 7»

Знецінення як діагноз

Місія 
з підвищення
Українців готують до 50% підвищення вартості газу, 
промисловим споживачам вже з вересня 
підняли тариф на 21% — 
поставивши під загрозу 
економічне зростання

стор.6»
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«З окупованих територій нікого не випускають, а це значно погіршує й 
без того велику гуманітарну кризу на сході України. Відповідальність за 
політику безпеки та гуманітарної ситуації на Донбасі несе країна-агресор 
в особі Російської Федерації».

Ірина Геращенко
представник України в гуманітарній підгрупі 

Тристоронньої контактної групи

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 Незаконно засудженого 
в анексованому Криму ук-
раїнського активіста Воло-
димира Балуха можуть пе-
ревести зі СІЗО міста Сім-
ферополь до штрафного ізо-
лятора, мотивуючи це його 
«поганою поведінкою». За 
час арешту патріот України 
втратив понад 30 кілограмів 
ваги, заробивши «букет» 
хронічних захворювань. Ро-
дичі та друзі в’язня Кремля 
всерйоз побоюються за жит-
тя Володимира Балуха і го-
туються до найгіршого сце-
нарію розвитку подій.
 — Я сьогодні вночі 
дізнався, що стан здоров’я 
Балуха різко погіршився 
та наблизився до критич-
ної позначки, — повідомив  
заступник голови Меджлі-
су кримськотатарського на-
роду Ахтем Чийгоз. — Тю-
ремники погрожують від-
правити його «на яму», тоб-
то до штрафного ізолятора, 
де проти в’язня можуть за-
стосувати тортури та інші 
заходи насильницького ха-
рактеру.
 Нині Володимир Балух 
перебуває у загальній ка-
мері СІЗО, де щодня зазнає 

морального тиску з боку тю-
ремників. Арештант дуже 
помітно схуд, втративши 
третину ваги, ледь  пере-
сувається. Незважаючи на 
це, кримська «прокурату-
ра» повідомила адвокату 
політв’язня, що «життєво 
важливі показники Балуха 
— у межах норми, тому спе-
ціалізованої медичної допо-
моги він не потребує». 
 Нагадаємо, що ще 23 сер-
пня міністр юстиції Павло 
Петренко повідомив, що Єв-
ропейський суд iз прав лю-
дини зобов’язав Росію до 5 
вересня надати інформацію 
щодо стану здоров’я чоти-
рьох політв’язнів Кремля — 
Станіслава Клиха, Володи-

мира Балуха, Еміра-Усейна 
Куку та Сергія Литвинова.
 Тим часом представник 
України в Тристоронній 
контактнiй групі в Мінську 
Ірина Геращенко повідоми-
ла: «На всі наші пропозиції 
у рамках гуманітарної під-
групи в Мінську, через МЗС 
або інститут омбудсманів iз 
передачі громадян РФ, за-
суджених за тероризм або 
участь у бойових діях, в об-
мін на звільнення україн-
ців, Росія відповіла відмо-
вою».
 Патріот України Воло-
димир Балух голодує вже 
170 днів поспіль та вимагає 
звільнити всіх невинно за-
суджених людей. Простий 

кримський фермер отримав 
від спецслужб Росії звину-
вачення у тероризмі після 
того, як вивісив над своїм 
будинком жовто-блакит-
ний прапор України і  пові-
сив табличку «вулиця Не-
бесної сот ні, 18». Роздоль-
ненський районний суд за-
судив його до трьох років 
та семи місяців колонії-по-
селення, а також до випла-
ти штрафу розміром у 10 ти-
сяч рублів.
 Під час судового засідан-
ня 19 березня активіст ого-
лосив безстрокове голоду-
вання. У середині літа  той 
же суд збільшив для Балуха 
термін утримання під вар-
тою до п’яти років, мотиву-
ючи це тим, що ув’язнений  
нібито побив начальни-
ка ізолятора (хоча Валерій 
Ткаченко всі свої претензії 
щодо арештанта зняв). Жи-
тель окупованого півостро-
ва Крим Володимир Балух, 
також як і його земляк Олег 
Сенцов, який голодує вже 
112 днів поспіль, став жер-
твою репресій за свою проу-
країнську позицію. 
 За словами Уповноваже-
ної Верховної Ради Украї-
ни з прав людини Людми-
ли Денисової, стан здоров’я 
Олега Сенцова та Володи-
мира Балуха є надкритич-
ним. Не дивлячись на за-
грозу життю, арештанти 
рішуче закликають звіль-
нити всіх незаконно за-
суджених в’язнів Кремля, 
щодня отримуючи вели-
чезну моральну підтримку 
активістів  і відомих осіб із 
різних країн. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У районі проведення Операції 
об’єднаних сил ситуація 2 вересня ста-
ла більш напруженою, ніж у поперед-
ні дні, проте цілком контрольованою. 
Російські окупанти 16 разів відкрива-
ли вогонь по позиціях наших військ, 
озброєння, заборонене Мінськими до-
мовленостями, ворог не застосовував. 
Противник вів прицільний вогонь 
із гранатометів різних систем, вели-
кокаліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї. Російсько-окупаційні вій-

ська здійснювали обстріли позицій 
Об’єднаних сил у районах населених 
пунктів Кримське, Шуми, Південне, 
Кам’янка, Мар’їнка, Березове, Пав-
лопіль, Гнутове, Лебединське, Водя-
не та Широкине.
 Унаслідок обстрілів позицій 
Об’єднаних сил упродовж доби в неді-
лю четверо військовослужбовців отри-
мали поранення, а ще четверо зазнали 
легких ушкоджень. Усіх постражда-
лих вчасно евакуйовано з позицій, до-
ставлено до медичних установ, де вони 
отримують належне лікування.
 За даними української розвідки, 
впродовж доби трьох окупантів зни-
щено та ще шістьох поранено.
 Станом на ранок 3 вересня против-
ник чотири рази обстріляв наші пози-
ції в районі Пісків, Водяного, Павло-
поля та Кримського з гранатометів, ве-
ликокаліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї. Втрат серед українських 
військовослужбовців немає.
 Тим часом у Міноборони повідоми-
ли: за час проведення ООС на Донбасі 
було знищено 373 тисячі вибухоне-
безпечних предметів. Начальник Уп-
равління екологічної безпеки та про-

тимінної діяльності Міністерства обо-
рони Максим Комісаров підкреслив, 
що розмінування триває. «Основна не-
безпека від вибухонебезпечних пред-
метів — це небезпека в «сірій зоні». 
373 тисячі вибухонебезпечних пред-
метів було знищено за час проведення 
ООС», — повідомив він.
 Із початку Операції об’єднаних 
сил отримано понад 200 заявок про 
проведення аварійних робіт, iз яких 
близько 102 — на розмінування. РФ 
демонструє ігнорування міжнарод-
них зобов’язань щодо невикористан-
ня мін.
 За словами представника Мінобо-
рони, в Україні йде робота з впровад-
ження міжнародних стандартів про-
тимінної діяльності.
 У розмінуванні українських тери-
торій нашій державі допомагає Данія. 
Відповідних домовленостей було до-
сягнуто ще 19 липня цього року в ході 
зустрічі голови Держслужби Украї-
ни з надзвичайних ситуацій Миколи 
Чечоткіна з представниками датської 
групи з розмінування.
  За час війни від мін на Донбасі пос-
траждало 1858 осіб. ■

Олексій КОСТЮЧЕНКО

 Братство спудеїв Націо-
нального університету «Ос-
трозька академія» долучи-
лося до глобальної акції 
на підтримку українсько-
го політв’язня Олега Сен-
цова, який уже голодує по-
над 100 днів.
 «Ми закликаємо сту-
дентів, викладачів, спів-
робітників Острозької ака-
демії та всіх небайдужих 
підписати петицію до ад-
міністрації президента 
США, яка зареєстрова-

на 9 серпня на сайті пети-
цій. Для того, щоб Білий 
дім зробив офіційну заяву 
з цього приводу, документ 

повинні підписати 100 ти-
сяч осіб до 8 вересня. Вима-
гаємо негайного звільнен-
ня Олега Сенцова та інших 

українських політв’язнів у 
Росії!» — йдеться на сайті 
Братства спудеїв.
 Для того щоб підписа-
ти петицію, усі охочі ма-
ють перейти за відповід-
ним посиланням або зчита-
ти QR-код, які розміщені 
на сайті Братства спу-
деїв Острозької академії. 
h t t p s : / / b s . o a . e d u . u a /
o s t r o z k a - a k a d e m i y a -
pidtrymuje-oleha-sentsova/
#more-2271
 Не відкладайте допомо-
гу. Крайній термін — 8 ве-
ресня, субота. ■

В ОКУПАЦІЇ

Заблокований 
Донбас
На території псевдореспублік 
бойовики закрили КПП, на 
вулицях Донецька масово 
арештовують людей
Ірина КИРПА

 Дестабілізація ситуації на окупованих територіях 
ОРДЛО почалася відразу ж після загибелі в результаті 
вибуху 31 серпня лідера «ДНР» Олександра Захарчен-
ка. Росія звинуватила в убивстві Олександра Захарчен-
ка Україну, а слідчий комітет РФ порушив кримінальну 
справу у зв’язку з цим убивством за статтею «акт між-
народного тероризму» (ст. 361 КК РФ). Місто Донецьк 
узято в кільце військовою технікою, а поплічники загиб-
лого ватажка «ДНР» намагаються втекти.
 «КПВВ «Майорське» працює лише на в’їзд до 
«ДНР», — повідомив представник омбудсмана Украї-
ни в Донецькій i Луганській областях Павло Лисянсь-
кий. — Свою роботу в повному обсязі продовжує тіль-
ки КПВВ «Станиця-Луганська».
 За уточненою інформацією правоохоронців, підсум-
ком вибуху в кафе «Сепар» стала загибель однієї лю-
дини, поранено ще дев’ятьох відвідувачів, а особистий 
охоронець Захарченка зник безвісти. Бойовики оголоси-
ли про введення надзвичайної ситуації, перекривши рух 
транспорту як до України, так і в бік Росії.
 Україна була змушена звернутися по допомогу до 
координаторів ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в 
Мінську та гуманітарної підгрупи, які можуть посприя-
ти розблокувати КПВВ на Донбасі.
 «Ми отримуємо тривожну інформацію з окуповано-
го Донбасу, де тривають масові затримання людей, — за-
явила перший заступник голови Верховної Ради, представ-
ник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контак-
тної групи Ірина Геращенко. — З окупованих територій ні-
кого не випускають, а це значно погіршує й без того велику 
гуманітарну кризу на сході України». Відповідальність за 
політику безпеки та гуманітарної ситуації на Донбасі несе 
країна-агресор в особі Російської Федерації».
 За словами Ірини Геращенко, офіційні листи з України 
надійшли координаторам ОБСЄ у ТКГ, а також представ-
никам гуманітарної підгрупи Мартіну Сайдіку і Тоні Фри-
шу з проханням про сприяння у переговорах iз представ-
никами ОРДЛО. Також відправлено листи до представ-
ництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Ук-
раїні з проханням негайно вимагати доступу до в’язниць 
окупованого Донбасу, де масово катують людей.
 Уточнили інформацію й про долю так званого «мініс-
тра доходів i зборів «ДНР» Олександра Тимофєєва (клич-
ка «Ташкент»). Раніше його оголосили загиблим, але піз-
ніше з’ясувалося, що чоловік, який отримав поранення під 
час вибуху в ресторані «Сепар», не тільки зміг відвіда-
ти церемонію прощання з ватажком «ДНР» Олександром 
Захарченком, а й дав свідчення для поліції в письмово-
му вигляді. Тимофєєв заявив, що почувається нормаль-
но, а вбивство Олександра Захарченка пов’язує з жорс-
тким переділом сфер впливу на Донбасі. 
 Олександр Тимофєєв звинуватив у загибелі лідера 
«ДНР» його найближче оточення, заявивши, що в бороть-
бу за владу включився не лише нинішній ватажок «ДНР» 
Трапезников, призначений на «посаду» лише через кілька 
годин після ліквідації Захарченка, а й такі фігури, як Коно-
нов, Пушилін Денис Володимирович та інші бойовики.
 «Смерть Захарченка — це кінець епохи романтизму 
на Донбасі та перехід влади з рук бойовиків до рук біз-
несменів iз Росії, — вважає політичний оглядач Олек-
сандр Сладков. — «ДНР» не розвалиться, але до вла-
ди прийдуть люди, здатні нарешті вирішити питання про 
прямі переговори між Києвом i Донецьком, а можливо, й 
Луганськом».
 Відомо, що роботою Олександра Захарченка були не-
задоволені в Кремлі. Уже до листопада його все одно б 
усунули з посади. Причиною відставки називали зайву 
концентрацію прибуткового бізнесу в руках тепер небіж-
чика та його наближених. Так, Олександр Тимофєєв ку-
рирував видобуток коксівного вугілля та антрациту, а та-
кож їх транспортування до Росії. І, природно, стягував за 
це «комісійні», останнім часом його апетити значно зрос-
ли. 
 Журналіст iз Росії Георгій Александров заявив, що його 
джерела знайшли російський слід у вбивстві Олександра 
Захарченка. «Донецька «еліта» була готова до такого по-
вороту подій i лише чекала моменту, щоб почати боротьбу 
за владу та фінансові потоки на територіях ОРДЛО. ■

■

ПІДТРИМКА

Рятувальна субота
Студенти Острозької академії 
закликають підписати петицію на 
захист Олега Сенцова

■

НА ФРОНТІ

Мінне поле
За час війни на Донбасі 
знищено 373 тисячі 
вибухонебезпечних 
предметів

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

На межі життя та смерті
Голодуючого 170 днів  Володимира Балуха окупанти хочуть 
відправити до карцера

■
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Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Правоохоронці Тер-
нопільщини викрили ор-
ганізовану групу, що поз-
бавляла людей волі під 
виглядом начебто надан-
ня їм психологічної та 
медичної допомоги. Як 
повідомила прес-служ-
ба прокуратури області, 
члени цієї групи з корис-
ливих мотивів викрадали 
осіб, залежних від алко-
голю, наркотиків тощо та 
утримували їх силоміць у 
будинку поблизу Терно-
поля. 
 Встановлено, що под-
ружжя з Київщини у 

липні 2017 року розроби-
ло «оригінальний» зло-
чинний план особисто-
го збагачення. Чоловік 
створив юридичну особу, 
діяльність якої пов’язана 
з наданням послуг iз лі-
кування від наркологіч-
ної та алкогольної за-
лежності, й призначив її 
керівником свою дружи-
ну, а згодом до них при-
єдналося ще кілька зло-
вмисників. 
 Учасники цієї групи 
(жоден iз них не мав ме-
дичної освіти) підшуко-
вували осіб, котрі пот-
ребували медичної допо-
моги, та розміщали їх у 
спеціально обладнаній 

будівлі поблизу Терно-
поля, з якої вони не мог-
ли вибратися самостій-
но. Відтак, перекону-
ючи родичів цих осіб у 
тому, що останнім конче 
необхідне лікування без 
жодного спілкування із 
зовнішнім світом, у па-
цієнтів-в’язнів забира-
ли мобільні телефони та 
зачиняли їх у «лікарні» 
на кілька місяців, вводя-
чи наразі невстановлені 
слідством препарати, що 
пригнічують волю. Та-
кож під виглядом пси-
хологічної допомоги 
зловмисники, що не ма-
ють жодного стосунку 
до психології, знущали-

ся над потерпілими, при-
нижуючи їх. 
 А коштувало таке 
«лікування»... від 10 до 
30 тисяч гривень на мі-
сяць! 
 Псевдолікарів викри-
ли завдяки родичам по-
терпілих, які, вже пере-
конавшись у відсутності 
результатів, повідомили 
про діяльність так звано-
го реабілітаційного цен-
тру правоохоронцям. На-
разі встановлено 15 осіб, 
які були незаконно поз-
бавлені волі таким чи-
ном. Чотирьом зловмис-
никам повідомлено про 
підозру за ч. 3 ст. 146 
Кримінального Кодек-
су України (викрадення 
людей i незаконне поз-
бавлення їх волі, вчинені 
організованою групою). 
Трьом із них обрано за-
побіжні заходи у вигляді 
тримання під вартою без 
внесення застави, а чет-
вертий перебуватиме під 
цілодобовим домашнім 
арештом. ■

ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Літня аномалія 
осені
Через суху та спекотну погоду 
в лісах Харківщини палають 
пожежі

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Перші вихідні осені на Харківщині стали ре-
кордними за кількістю пожеж, що виникли в різ-
них екосистемах регіону. За викликами вогне-
борці виїжджали майже 90 разів. Загальна пло-
ща займання сягнула 30 гектарів. Особливо не-
безпечною ситуація була в Жовтневому лісництві 
Вовчанського району, де зайнялася хвойна під-
стилка. Полум’я поширювалося настільки швид-
ко, що рятувальникам довелося застосовувати 33 
одиниці пожежної техніки, пожежний поїзд, вер-
толіт МІ-8 та літак Ан-32П. 
 А днем раніше аналогічна НП сталася в Ба-
лакліївському лісгоспі. Аби приборкати полум’я, 
на допомогу рятувальникам прийшли доброволь-
ці місцевої пожежної команди села Андріївка та 
працівники сільгосппідприємства «Світанок», які 
організували додаткове підвезення води. Спільни-
ми зусиллями їм удалося не допустити поширен-
ня вогню вглиб лісу.
 Складна пожежна ситуація як на Харківщині, 
так і в інших областях виникла через аномально 
жарку та суху погоду, що підвищує рівень пожеж-
ної небезпеки. Стовпчики термометрів цими дня-
ми перевищували 30-градусну позначку, напри-
клад, у Кропивницькому. В такій ситуації достат-
нього одного недбало кинутого у траву сірника, 
аби миттєво спалахнуло полум’я. 
 За інформацією українського Гідрометцент-
ру, літо протримається в більшості регіонів краї-
ни всю першу половину першого осіннього міся-
ця. Середньодобова температура становитиме 20 
градусів тепла, а на сході та півдні країни навіть 
більше. Різке похолодання слід очікувати вже в 
другій половині місяця, хоча по-справжньому 
зимно стане лише в листопаді. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 В окремих регіонах України — на-
шестя рудих слимаків. Ще весною де-
ржавний фітосанітарний інспектор ГУ 
Держпродспоживслужби у Львівській 
області пані К. Верещинська констату-
вала: «Відчутно побільшало в останні 
три роки слимаків на городах. Ці шкід-
ники вночі вибираються зі своїх схо-
вищ і пошкоджують рослини, а вдень 
ховаються під рослинами та під гру-
дочками землі. З яєць, які перезиму-
вали у ґрунті, наприкінці травня — на 
початку червня народжуються молоді 
слимаки, які розвиваються два місяці, 
за цей час досягають зрілого віку і по-
чинають розмножуватися. У вологих 
місцях — під купами трави, сміття, 
під грудочками землі, біля кореневої 
шийки рослин відкладає яйця самка. 

Шкодять вони посадці капусти, помі-
дорів, огірків, салатів, суниці, буря-
ків, картоплі, виїдають у листі дірки 
і часто знищують зовсім листову плас-
тинку, в плодах роблять заглибини, а 
ягоди суниці знищують майже зов сім, 
руді слимаки полюбляють їсти квіти. 
Як тільки висаджують ранні квіти — 
вони теж вмить зникають. Особливо 
вразливі лілії та подібні квіти. Не їдять 
слимаки хіба що цибулю та часник».
 Цей шкідник завдає біди людям, 
констатують науковці. Найкращим 
часом для боротьби з ними був період 
від травня по липень. Бо в серпні сли-
маки знову відклали яйця. Боротися 
зі слимаками потрібно гуртом, бо вони 
переповзають від сусідів. 
 У «Фейсбуці» з хештегом #Зупи-
ниРудого організувалися користу-
вачі, які взялися боротися проти іс-

панського слимака, котрий уже з де-
сяток років цілеспрямовано окуповує 
територію України. Інтернет-спільно-
та називає нові місця дислокації ру-
дого ненажери і просить повідомля-
ти про території, які освоює це повзу-
че нещастя. Ці дані біологи збирають 
для національної бази даних UkrBIN, 
коли розроблятимуть стратегію бо-
ротьби із цим лихом.
 «Зі слимачками нещодавно по-
знайомилась. І вони мені були досить 
не милі, а слизняві. Але все ж божі 
творіння. А тут, виявляється, вони 
страшніші за чупакабру», — зазначає 

Надія Стефурак.
 Спочатку з’явилися на території 
Львівської області. Кажуть, що «при-
їхали», подолавши не один десяток кі-
лометрів, із Польщі, у листках капус-
ти та салату. Загалом ці істоти добре 
прижилися в країнах Європи. Експер-
ти припускають, що від самого почат-
ку слимаки прийшли з Іспанії до Ве-
ликої Британії, а вже потім розійшли-
ся по світу. 
 Нині ці руді слимаки зустрічаються 
на просторах Хмельницького, Вінни-
ці, Кропивницького, Харкова, Києва. 
Фітосанітарний інспектор пані Вере-
щинська переконує, що слимаки і рав-
лики не можуть встояти перед пивом, 
навіть не зовсім свіжим. Можна зарити 
в землю склянки (відрізані пластикові) 
й наполовину наповнити їх пивом: сли-
маки просто втонуть у напої. 
 Поки немає загальнодержавної 
концепції боротьби з рудим слима-
ком, спеціалісти також радять пізно 
восени скопувати ґрунт на грядках, 
де вони сховалися на зиму, виловлю-
вати їх за допомогою пасток та вруч-
ну, як це успішно роблять у Швеції, 
а ще заводити курей та качок, які по-
любляють їсти слимаків. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Пішов iз життя один із 
найяскравіших борців сучасності 
за Україну, за її становлення, за 
розвиток, — Юрій Васильович 
Бадзьо. Український літерату-
рознавець, публіцист, громадсь-
ко-політичний діяч, учасник на-
ціонально-демократичного руху в 
Україні від початку 1960-х років, 
колишній політв’язень, — за своє 
життя працював учителем, ди-
ректором школи, був молодшим 
науковим співробітником Інс-
титуту літератури імені Тараса 
Шевченка АН УРСР. Однак кан-
дидатську дисертацію «Критерій 
правди в оцінці літературно-ху-
дожнього твору» не захистив че-
рез переслідування.
 У 1961-1964 роках був чле-
ном Ради першого в Україні не-
формального об’єднання націо-
нально-демократичного напряму 
— Київського клубу творчої мо-
лоді. За участь у шевченківських 
вечорах та акціях протесту про-
ти політичних арештів під час 
прем’єри фільму Сергія Парад-
жанова «Тіні забутих предків» у 
серпні 1965-го Бадзьо звільнили 
з роботи та виключили з КПРС.
 За антирадянську пропаганду 
12 грудня 1979 року його засу-
дили до семи років ув’язнення, 
яке відбував у таборі в Мордовії, 

та п’яти років заслання в Респуб-
ліці Саха. Через відмову писати 
клопотання про звільнення вий-
шов на волю лише 9 грудня 1988 
року.
 Член Спілки письменників 
України з 1996 року. Автор чис-
ленних публіцистичних статей, 
звернень, заяв про українських 
письменників, українську літе-
ратуру, перекладів iз німецької 
мови в періодичних виданнях.
 «Юрій Васильович зали-
шається в нас як прапор подаль-
шої боротьби за Незалежність, 
за утвердження Української дер-

жави і за те, щоб Українська де-
ржава дбала про українських 
громадян, — констатував Вік-
тор Ющенко, Президент Украї-
ни 2005-2010 років. — Ми про-
щаємося з великою честю і совіс-
тю, яка була поруч нас упродовж 
останніх десятків років. Він мав 
право сказати кожному з нас — 
і близькому, і далекому — ба-

гато слів. Не завжди ласкавих, 
але правильних, справедливих, 
бо він жив по честі, по совісті, по-
Божому. І жив, перш за все, зара-
ди України. Його справи говорять 
самі за себе.
 Втрата кожної такої людини 
для України є такою, яку заповни-
ти ніким. Ми можемо скільки за-
вгодно говорити, що справу його 
буде продовжено, але заміни йому 
не буде. Це правда. Прикра, але 
правда. Тому ми кажемо: земля 
йому пухом, вічна пам’ять і Царс-
тво Небесне». ■

НЕБЕЗПЕКА

Зупинити рудого
Руді слимаки страшніші за чупакабру

■

ВТРАТИ

Жив по честі
Відійшов у засвіти радянський політв’язень 
Юрій Бадзьо

■

КРИМІНАЛ

Жах у білому халаті
Псевдолікування залежностей «забалакували» 
тисячами гривень

■

Подекуди в Києві знову цвітуть каштани.
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.
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«За рік, який минув, а я трохи більше року очолював центральний апарат, 
(Аграрна) партія дійсно закріпилася чітко у трійці лідерів виборчих 
перегонів на місцевих виборах до об’єднаних територіальних громад».

Роман Безсмертний
один з екс-очільників АПУ

УКРАЇНА МОЛОДА

Той, хто не вміє стріляти
 Історія Аграрної партії іде 
корінням у 1996 рік. Але заглиб-
люватися у події 20-річної дав-
нини ми не будемо. Новий від-
лік для АПУ почався у 2014-му, 
коли біля керма партії став Ві-
талій Скоцик. На Скоцика пок-
ладали чималі надії, його піар-
ники навіть намагалися «прода-
ти» свого шефа як «українського 
Макрона», опоненти ж, обігрую-
чи таку самовпевненість, гово-
рили, що той радше подобає на 
«мікрона». 
 Але старт-2014 був непога-
ним. У партії панувала демок-
ратія, рішення ухвалювали кон-
сенсусом, бюджет формували 
внески партійців, при цьому оди-
ничних бенефіціарів не було, та 
й загалом, олігархічних впливів 
партії вдавалося щасливо уни-
кати. Все це разом узяте робило 
АПУ доволі привабливою в очах 
її членів та симпатиків. 
 Як результат такої збалансо-
ваної політики — партія була з 
тих небага тьох політичних сил, 
котрі мали справжні (а не вірту-
альні) структури нам місцях. Що, 
власне, й дозволило «аграріям» 
отримати третє місце на вибо-
рах до ОТГ. І це — без державно-
го фінансування, яким користа-
лися парламентські політ сили, 
і без застосування адмінресур-
су, що був у розпорядженні пре-
зидентського БПП. Квітневі ви-
бори дали можливість Аграрній 
партії отримати 15,6% голосів, а 
загалом АПУ має у місцевих ор-
ганах влади близько 5 тисяч де-
путатів. 
 На тлі цих успіхів доволі не-
збагненно виглядала постать ліде-
ра АПУ Віталія Скоцика. Його осо-
бистий рейтинг був і є значно ниж-
чим, аніж рівень підтримки партії. 
У переважній більшості випадків 
соціологи не заміряють його рей-
тинг, але тоді, коли такі опитуван-
ня проводяться, вони фіксують рі-
вень популярності Скоцика у ме-
жах одного відсотка. 
 В кожному разі, мабуть, саме 
ця обставина — невідповідність 
постаті лідера його власним ам-
біціям — й мотивувала свого часу 
Романа Безсмертного рушити у 
самостійне плавання, сказавши 
наостанок в інтерв’ю телекана-
лу ZIK: «Я трохи стомився під-
носити патрони тим, хто не вміє 
стріляти». Проте той, хто не вміє 
стріляти, вирішив рішуче запе-
речити таке невміння. Віталій 
Скоцик сперся на постать Олек-
сандра Левіна, на якому варто зу-
пинитися детальніше. 

В один казан з «УКРОПом»
 Олександр Левін є керів-
ником єврейської громади Киє-
ва, а також — якщо говорити про 
його роль в Аграрній партії — 
одним з радників Скоцика і, як 
з’ясувалося нещодавно, одним із 
тіньових спонсорів АПУ. Також, 

за нашими даними, Левін є парт-
нером колишнього міністра енер-
гетики Едуарда Ставицького, а на 
додачу — й медіатором між Ско-
циком та Ігорем Коломойським. 
Власне, ця остання іпостась Леві-
на є ключовою в даній розповіді. 
 Як зазначає видання «Глав-
ком», посилаючись на свої дже-
рела, «Скоцик узяв кредит на 
свою фірму в 2015 році від кіпр-
ської фірми «Леон» на $2,5 млн. 
і не розрахувався. А «Леон» — 
це фірма Левіна, от вам і залеж-
ність Скоцика від Коломойсько-
го. Вже готується запит до Нац-
банку з цього приводу». 
 Проте не забуваймо, що Левін 
сам по собі — не самостійна фігу-
ра, за ним маячить постать відо-
мого українського олігарха. Не-
дарма в липні цього року почали 
активно мусуватися чутки про те, 
що Скоцик уже дав добро на тісну 
співпрацю своєї партії та «УКРО-
Пу» Коломойського. В «УКРОПі» 
цю інформацію спростували. 
 Заперечив такі плани і Ско-
цик: «Офіційно заявляю, що це 
повна дурниця. Аграрна партія 
України є самодостатньою полі-
тичною силою, яка готова до ве-
ликих виборів наступного року і 
до них готується». Одначе певний 
зв’язок Аграрної партії та «УК-
РОПу» підтверджує і той факт, 
що свого часу на з’їзді «аграріїв» 
виступав керівник департамен-
ту організаційної роботи і партій-
ного розвитку «УКРОПу» Тарас 
Кривенко. 
 Тепер вже не секрет, що пе-
ремовини про злиття з «УКРО-
Пом» дійсно велись. Причому 
процес був утаємничений: голови 
регіональних осередків Аграрної 
партії з подивом дізнавались про 

«майбутнє злиття» від своїх «ук-
ропівських» колег. Скоцик же 
при цьому продовжував займа-
ти оборонну позицію, яку, втім, 
підірвали слова іншого його рад-
ника — Василя Даниліва. Як за-
свідчують джерела «УМ» в АПУ, 
Данилів викрив нещирість Ско-
цика прямо в обличчя останньо-
му, зазначивши, що саме за його 
дорученням літав до Женеви — 
на зустріч із Коломойським. 
 Власне, саме після цього інци-
денту члени партії наполягали на 
терміновому скликанні політра-
ди, котра відбулася 15 серпня. Го-
ловним пунктом її порядку денно-
го була заборона проводити будь-
які перемовини на тему злиття 
чи єднання з іншими політсила-
ми. Другий пункт — проведен-
ня з’їзду, призначеного на 22 ве-
ресня. Також голові партії було 
рекомендовано — до з’ясування 
всіх обставин скандалу з «УКРО-
Пом» — призначити Аліма Мішу-
ка, Сергія Гайдая та Михайла По-
живанова на посади заступників 
голови (а Поживанова, крім того, 
й на посаду керівника Централь-
ного апарату партії).
 Скоцик, котрий особисто вів 
засідання політради, виступив 
проти більшості озвучених пропо-
зицій, однак легітимність зібран-
ня, на якому були присутні 99 
членів політради, під сумнів не 
поставив. Відтак почалося дещо 
незрозуміле: лідер АПУ відбув у 
відпустку, не підписавши жод-
них документів, зокрема й про 
проведення з’їзду. За його відсут-
ності рада голів обласних органі-
зацій засудила останні рухи на 
зближення зі структурами Коло-
мойського. Однак це — ще не кі-
нець історії.

Хто кому Медведчук
 Поки Віталій Скоцик догулю-
вав свої літні вакації, ЗМІ пере-
жовували запущену не без його 
участі інформацію про те, що 
«розкольники», котрі виступи-
ли проти злиття АПУ з «УКРО-
Пом», насправді є емісарами ін-
ших політиків. Так, «Главком» 
зазначає, що певна «ініціатив-
на група» звернулася до Скоци-
ка із закликом виключити з пар-
тії групу «агентів Медведчука». 
При цьому до останніх були за-
раховані заступники голови Олег 
Корбан та Едуард Зейналов, чле-
ни політради та президії політра-
ди Володимир Шандра та Михай-
ло Поживанов і радник голови 
партії Василь Данилів. 
 Саме в цих особах, додає ви-
дання, Скоцик угледів «російсь-
ку агентуру». Втім в іншій час-
тині публікації йдеться вже про 
те, що у всіх вищеназваних пер-
сонах в АПУ схильні бачити «за-
сланих козачків» від Юлії Тимо-
шенко, котрій останні буцімто 
мали «злити» партію. 
 «Ці зрадники на виборах Пре-
зидента України агітуватимуть 
людей, які довіряють Аграрній 
партії, голосувати за Тимошен-
ко, що значно збільшить її шан-
си на успіх», — цитує «Главком» 
відозву, котру «пильні» члени 
АПУ спрямували до свого ліде-
ра. 
 Тим часом обвинувачені у 
«зраді» партійці не перестають 
дивуватися підкилимним іграм 
свого керівника і його впертому 
небажанню відкрито розібрати-
ся з усім на з’їзді. Адже це — єди-
на можливість вийти з конфлік-
ту гідно та чесно обговорити на-
явні протиріччя.

 Власне, ще до з’їзду люди 
Скоцика зірвали своїм внутріш-
ньопартійним опонентам прове-
дення Стратегічної ради, куди, 
за словами очевидців, у гірших 
традиціях рейдерських захоп-
лень увірвалися люди спортив-
ної статури в темних окулярах 
— словом, ті, кого останні кіль-
ка років прийнято називати «ті-
тушками». 
 Все це відбувалося 27 серпня 
просто в кабінеті голови Аграр-
ної партії на вулиці Василівсь-
кій. В партійному офісі, який 
перебуває під охороною й куди 
просто так — без відповідної 
«візи» керівника служби безпе-
ки Скоцика пана Булаха — зай-
ти сторонні люди не можуть. 
Власне, відео про цей інцидент є 
на сайті Аграрної партії, і відео-
ролик, розміщений там, демонс-
трує, як «тітушки» конвоюють 
«бабусь», а ті — також у тради-
ціях проплачених мітингів — 
вигукують нісенітниці про за-
хоплення АПУ «медведчуківсь-
кою клікою». 
 Після свого показового 
виступу непрохані гості почали 
виганяти геть Стратегічну раду, 
і, як кажуть її учасники, було 
бажання вчинити спротив «рей-
дерам Скоцика», але все ж здо-
ровий глузд і бажання поводи-
тися цивілізовано взяли гору. 
 Щоправда,  і це прикметний 
момент,  на відео зафіксовано, 
як, покидаючи кабінет голови, 
Михайло Поживанов запитує у 
Скоцика: «Віталію Євстахійо-
вичу, чи вам не соромно?», а сам 
Віталій Євстахійович при цьому, 
відводячи очі, сором’язливо мов-
чить… 
 Що буде з «аграріями» далі? 
Відповісти на це питання не-
просто. Та частина партії, яка не 
схильна до злиття з Коломойсь-
ким або з будь-ким іще, очікує на 
партійний з’їзд 22 вересня. Сам 
же Скоцик скликає політраду на 
13-те. Очевидно, що без гучного 
скандалу та, ймовірно, без роз-
колу в АПУ не обійдеться, й най-
ближчі кілька тижнів будуть для 
цієї партії вельми гарячими. 
 Тим паче, що — судячи з пові-
домлень у «Фейсбуці» Аліма 
Міщука, — група опонентів Ско-
цика вимагатиме оголосити «не-
довіру діючому голові партії як 
офіційній особі, що в першу чер-
гу відповідає за взаємовідноси-
ни в керівництві партії та за до-
тримання вимог Статуту». Тож 
боротьба вестиметься гостра, а 
варіантів її завершення є лише 
два. Або останнє слово залишить-
ся за Віталієм Скоциком та його 
людьми, або ж переможуть ті, 
хто зараз з усіх сил утримує пар-
тію від продажу власного бренду 
відомому олігарху.
 В цьому випадку Аграрна пар-
тія набуде, очевидно, нового — де-
сятого за рахунком — голову. Хто 
ним буде — покаже час. ■

ПАРТАКТИВ

Зерно та полова 
«аграріїв»
Куди рухається Аграрна партія України та які зміни чекають 
на неї у недалекому майбутньому?

■

Хто росте, а хто й вростає. ❙

Наталія ЛЕБІДЬ

За результатами останніх місцевих виборів (до сільських, селищ-
них і міських рад), які відбулись 29 квітня 2018 року, Аграрна 
партія України увійшла до трійки лідерів. За результатами ж соц-
опитувань, присвячених парламентським перегонам, її результати 
скромніші — 2,5% серед тих, хто визначився із вибором (дані гру-
пи «Рейтинг», оприлюднені в серпні поточного року). 
Втім внутрішня соціологія АПУ — як стверджують ті партійці, з 
котрими довелося поспілкуватися «Україні молодій», — засвідчує 
популярність «аграріїв» на рівні 7-8%. Можливо, вони таки ма-
ють рацію, адже зовсім нікому не цікава політсила не змусила б 
журналістів провідних видань братися за перо. Тим часом Аграр-
на партія виявилася здатною викликати довкола себе ажіотаж та 
увійти в число ньюзмейкерів останнього часу. А інтрига закрути-
лася навколо того, кому може дістатися ця політична «наречена», 
адже як мінімум один претендент знайшовся. Втім його «залицян-
ня» викликають рішучий опір у частини партійців. 
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Марія ОСТЕРСЬКА

 «Хорошо-хорошо», — поспіхом кинув 
владика Кіріл, коли після зустрічі зі Все-
ленським патріархом Варфоломієм 31 серп-
ня його спитали, як відбулися перемовини. 
І таки непогано для нього — адже, судячи з 
поширеного опісля відео з перемовин, тіло-
охоронець владики спритно і вчасно відвів 
його прикрашену перстнями руку від фа-
тальної склянки з прозорою рідиною. Такі 
склянки на таці пропонував усім охочим 
представник делегації Московського пат-
ріархату. Першим мав брати Кіріл, другим 
— патріарх Варфоломій. Вселенський пат-
ріарх після «наперстництва» зі склянка-
ми від пиття відмовився... Хай там як, а на 
офіційному фото вираз обличчя в московсь-
кого владики доволі кислий, а от патріарх 
Варфоломій — як завжди, осяйно-усміх-
нений. Патріархи говорили понад дві годи-
ни, значну частину цього часу — наодинці, 
у присутності перекладачів. Спостерігачі 
зазначають, що під час гостин московсько-
го патріарха у резиденції Вселенського пат-
ріарха в нього не було з константинопольсь-
кими ієрархами ані спільного богослужін-
ня, ані спільного обіду, які зазвичай свід-
чать про успішність переговорів.
 Митрополит Гальський Еммануїл, від-
повідальний за питання щодо надання То-
мосу українській церкві, розповів, що ж 
повідомили російському патріарху Кірі-
лу під час зустрічі. А саме: про невідворот-
ність рішення щодо надання автокефалії 
українському православ’ю. «Константино-
польська Церква сильна й у неї є можли-
вості в усьому світі. Вселенський патріар-
хат із його довгим життям і досвідом — 
перша церква в родині православних цер-
ков, він відіграє тут особливу роль. І саме 
тому звідси надходять рішення», — на-
гадав митрополит Еммануїл тим, хто так 
хотів би хитрощами й відвертим тиском 
змінити існуючий стан речей у світовому 
православ’ї, «першою» зробити російську 
церкву, підконтрольну Кремлеві.
 Отже, Томос в української церкви буде. 
Чи в жовтні цього року, чи пізніше — ще ви-
рішується. Адже Томос сам по собі не є «ак-
том створення помісної церкви», це просто 
документ, що засвідчує автокефалію вже іс-
нуючої єдиної церковної структури. Тому 
митрополит Гальський наголосив, що на-
разі для Вселенського патріархату є важли-
вим питання подолання церковного розко-
лу в Україні. Адже поки що до єдності ще ой 
як далеко. Патріарх не може надати Томос 
якійсь одній iз православних церков — як 
того не хотілося б ієрархам та вірянам УПЦ 
КП, УАПЦ чи УПЦ МП. Тому варто засука-
ти рукави і шукати порозуміння та прими-
рення на благо України. Тим же, хто воліє 

залишатися у підпорядкуванні Російській 
православній церкві, слід звикати до дум-
ки, що вони так і називатимуться: екзархат 
РПЦ.
 Тим часом керівництво РФ та підконт-
рольної їй церкви, що лише на словах ра-
тує за «врачєваніє раскола» серед українсь-
ких християн, усе шукає способів пере-
шкодити процесу єднання православних 
нашої країни (який, по суті, ще й не почи-
нався). Шляхів для перешкоджання кіль-
ка: агітація та пропаганда серед 15 право-
славних церков світу, дискредитація і на-
віть дегуманізація й перетворення на «об-
раз ворога» проводу українських церков, 
які прагнуть автокефалії, і — злочинна 
терористична діяльність, пов’язана з кібе-
ратаками, залякуванням та замахами на 
представників Вселенської патріархії. 
 Так, у переддень зустрічі двох патріар-
хів, величенького листа на Фанар відпра-
вив патріарх сербської православної церк-
ви Іриней. Там викладені всі тези і «міфи» 
щодо «українських розкольників», якими 
вже не одне десятиліття оперує МП. Вихо-
дячи з того, що Сербія — це Росія в мініа-
тюрі, легко зрозуміти сербського ієрарха, 
адже прецедент зі звільненням українсь-
кої церкви з-під влади Росії може спричи-
нити подібну ситуацію з православними 
церквами Македонії та Чорногорії, які до-
магаються автокефалії. 
 Також, за інформацією агентства The 
Associated Press, наприкінці серпня росій-
ські хакери спробували зламати електрон-
ну пошту помічників патріарха Варфоло-
мія, відповідальних за «українські спра-
ви». У скоєнні кібератаки підозрюють гру-
пу Fancy Bear, яку свого часу звинуватили 
у втручанні в хід американських прези-
дентських виборів. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 У селі Комарівка на Чернігівщині, 
як і скрізь по Україні, обурені новов-
веденнями від Укрпошти. Мешкан-
ці бояться, що залишаться відірва-
ними від світу, а поштарі — без робо-
ти й зарплати. Олег Ляшко став на бік 
людей i пообіцяв допомогти. «Закри-
ти поштове відділення — це постави-
ти хрест на селі, це позбавити людей 
можливості вчасно отримувати пре-
су, пенсії та спілкування. Чимало ба-
бусь приходять на пошту, щоб не сиді-
ти одній у хаті, поспілкуватися з сусід-
ками чи зробити якусь оплату. Це як 
віконце у широкий світ. А в нас під 
приводом того, що немає грошей, хо-
чуть те віконце закрити. Або, коли ба-
буся неходяча i сидить цілими днями 
вдома, кого вона бачить? Соціально-
го працівника і поштаря. Для неї вони 
— це зв’язок із зовнішнім світом, дже-
рело новин, люди, які приносять доб-
ру звістку, газету та пенсію. Тому ми 
доб’ємося, щоб Укрпошта скасувала 
рішення і відділення не закривали», 
— заявив лідер РПЛ.

 Листоноші Світлана та Олена пока-
зали політику важкі сумки з поштою, 
які носять щодня, та поскаржилися на 
мізерні зарплати.
 «Ось таку сумку ми носимо щодня. 
І газети, і товари, і пенсії. Для кого ми 
це робимо? Кому ми продаємо? Куди 
йдуть ці гроші? Ми тягаємо товарів на 
тисячі гривень, а отримуємо копійки!» 
— бідкалися жінки.
 Олег Ляшко переконаний, що за 
таку соціально-важливу й небезпечну 
роботу поштарі мають отримувати ви-
сокі зарплати.
 «І в мороз, і в сніг, і в дощ, на вело-
сипедах чи пішки вони тягають сумки 
на десятки кілограмів на своєму горбу. 
Ось на всю Комарівку — два поштарі. 
Щодня вони носять газети, пенсію, 
листи і не знають, хто там нападе зза-
ду і довбане по голові, щоб забрати їхні 
сумки з грошима. Поштарі життям 
ризикують щодня, а отримують за це 
копійки. Я доб’юся, щоб пошти не за-
кривали, поштарів не скорочували, а, 
навпаки, — вони мали нормальні за-
рплати за свою важку роботу», — під-
сумував народний депутат. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У неділю у Стамбулі завершився Архієрейський со-
бор Константинопольської церкви. «Цей собор ухвалив 
рішення, що Вселенський Патріарх має право надавати 
автокефалію, тобто незалежність, церквам, які до нього 
звертаються, — наголосив учора виступаючи на уро-
чистостях з нагоди посвяти в студенти першокурсників 
Національного педагогічного університету імені Драго-
манова Патріарх Київський і всієї Руси-України Філа-
рет. — Це фундаментальне рішення, на підставі якого 
буде розглядатися наше, українське, питання. І ми вже 
знаємо, що на початку жовтня відбудеться засідання 
Священного синоду Константинопольської церкви, де 
буде ухвалено рішення про надання томосу Українській 
православній церкві. Це означає, що в Україні нарешті 
буде одна-єдина Помісна автокефальна церква. А за-
раз їх маємо аж три». 
 Експерти наголошують, що відтепер насправді 
немає жодних процедурних перешкод щодо надан-
ня Києву томосу про автокефалію, яких би перепон 
цьому не чинила Російська православна церква.

■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

на два місяці — 119 грн. 62 коп.,

до кінця року — 179 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

на два місяці — 159 грн. 62 коп.,

до кінця року — 239 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

на два місяці — 43 грн. 02 коп.,

до кінця року — 64 грн. 53 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 45 коп., на квартал — 
5 грн. 65 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 вересня включно, i ви 
отримуватимете газету з жовтня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■

Листоноші Світлана та Олена поскаржилися Ляшку, що тягають важкі сумки з поштою, 
а отримують за свою роботу копійки.

❙
❙

ВИХІД Є

Закриття пошти 
— хрест на селі
Не скорочувати поштарів, а піднімати їм зарплати 
вимагає від влади Олег Ляшко

■

Вселенський патріарх Варфоломій (праворуч) і Московський патріарх Кирило (ліворуч) 
під час зустрічі у Стамбулі.
Фото з сайта radiosvoboda.org.

❙
❙
❙

НАША ВІРА

Помісна 
і автокефальна
Вселенський патріарх запевнив патріарха 
московського у незворотності рішення про 
автокефалію українському православ’ю

■
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Тиждень на компроміс
 Ціна на газ для населення 
не зміниться до жовтня: таке 
рішення ухвалив уряд мину-
лого тижня. Щоправда, в де-
талі профільний міністр Ігор 
Насалик не вдавався.
 Як ми пам’ятаємо, супереч-
ки навколо тарифів на газ 
iдуть мало не з початку року. 
Так зване приведення цін до 
ринкового рівня було каме-
нем спотикання в перегово-
рах iз МВФ про надання чер-
гового траншу. Чергова місія 
фонду має приїхати до Киє-
ва вже найближчим часом. І 
минулої п’ятниці глава уря-
ду підтвердив: підвищення 
ціни на паливо допоможе от-
римати новий транш. Ймовір-
но, питання тарифів обгово-
рюватимуть під час візиту 
представників місії. Втім, за 
словами віце-прем’єра Пав-
ла Розенка, в разі підвищен-
ня вартості газу, одержувачі 
субсидій платитимуть за теп-
ло, як і раніше. 
 Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман, для яко-
го підвищення паливних та-
рифів означатиме де-факто 
політичну смерть, був виму-
шений заявити: цей крок для 
його кабінету хоча й боліс-
ний, але безальтернатив-
ний. За словами Гройсмана, 
уряд України рік утримував 
ціни на газ для населення від 
підвищення, незважаючи на 
взяті на себе зобов’язання, 
але зараз зростання тарифів є 
головною умовою продовжен-
ня програми зовнішніх запо-
зичень, пояснив.
 «Питання про підвищення 
цін на газ дуже непросте. Ви 
знаєте, що є зобов’язання про 
те, що ціни на газ ростимуть в 
умовах підвищення світових 
цін на газ. Я вже рік цю си-
туацію стримую... Однак за-
раз стоїть питання про чер-
гове підвищення, — розповів 
глава Гройсман. — Ця вимо-
га виникла тому, що нам пот-
рібна робота з зовнішніми за-
позиченнями». 
 Ще один сигнал, що підви-
щення радше буде, ніж ні, 
прозвучав із Міністерства фі-
нансів, де заявили, що візит 
місії МВФ підтверджує ус-
пішне просування роботи Ук-
раїни з Фондом. Як зазначи-
ла в.о. міністра фінансів Ок-
сана Маркарова, українська 
влада зацікавлена обговори-
ти з Міжнародним валютним 
фондом як усі поточні питан-
ня, так і продовження спів-
праці після закінчення про-
грами в березні 2019 року.
 Голова Кабміну вже ста-
виться до зростання ціни газу 
як до неминучості й веде мову 

вже про компроміси під час 
ухвалення рішення. «Із 6 по 
19 вересня приїде місія МВФ, 
i обговорюватимемо питання 
пошуку компромісу для того, 
щоб насамперед захистити 
українських громадян, щоб 
вони не постраждали від цьо-
го (підвищення ціни на газ). 
З іншого боку, виконання цієї 
вимоги дає можливість про-
довжувати співпрацю з фі-
нансовим світом», — зазна-
чив Гройсман.
 А тому питання, зросте 
вартість газу чи ні, подібним 
чином, як виходить, навіть не 
звучить. Інтрига залишаєть-
ся у термінах ухвалення цьо-
го рішення: чи відтерміну-
вання завершиться початком 
жовтня, чи цю дату перене-
суть ближче до завершення 
передвиборчого періоду. Чер-
гове китайське попередження 
на високому рівні з уст МВФ 
прозвучало приблизно місяць 
тому: директор-розпорядник 
МВФ Крістін Лагард заявила, 
що виконання умови, що сто-
сується зміни цін на газ для 
населення, є критично важ-
ливим для завершення поточ-
ного перегляду підтримуваної 
МВФ програми. За її словами, 
інша передумова виділення 
Україні траншу — дотриман-
ня граничного дефіциту де-
ржбюджету.

«Тимчасове» зростання та 
ера субсидій
 Ціна, за якою в Україні 
продаватимуть газ приват-
ним і комунальним спожи-
вачам,  може сягнути 11 гри-
вень за один кубометр. Таким 
чином, подорожчання стано-
витиме майже 50 відсотків. 
Таку новину оприлюднив 
міністр соціальної політики 
Андрій Рева. За його словами, 
раніше уряд навмисне ввів по-
мірний тариф для населення, 
незважаючи на готову форму-
лу підрахунку ринкової ціни. 
А Фонд вимагає введення в 
дію затвердженої постанови 
Кабміну. Якщо перерахувати 
ціну газу за формулою, яка 
міститься у документі, то з 
нинішніх 6,95 гривнi ціна на 
газ повинна була б бути май-
же 11 гривень. 
 На думку чиновника, 
підвищення ціни на газ для 
українців є тимчасовою ситу-
ацією. Високу ціну Рева пояс-
нив тим, що Україна нібито не 
має власного ринку видобутку 
газу. Якщо ж країна створить 
відповідний ринок, то це стане 
головною можливістю знизи-
ти ціни на газ для населення.
 Тим часом численних от-
римувачів субсидій соціаль-
ний міністр просив не турбу-

ватися: ймовірне підвищен-
ня цін на газ для населення в 
Україні, за його словами, не 
вплине на розмір платежів за 
житлово-комунальні послуги 
для громадян, які отримують 
субсидії. Ці люди, як зазна-
чив Рева, платять і платити-
муть фіксовану суму. А будь-
яке рішення щодо зміни ціни 
на газ  має бути ухвалене піс-
ля внесення змін до нової сис-
тему субсидій.
 «Ці зміни, які відбули-
ся в системі субсидій, повин-
ні бути відкориговані. Тіль-
ки після виправлення ситу-
ації в системі субсидій, коли 
будуть зняті ті проблеми, які 
хвилюють сьогодні громадян, 
можна розглядати питання 
про зміну ціни на газ. Є від-
повідні доручення урядово-
го комітету, який я очолюю, 
і Прем’єр-міністра, і я споді-
ваюся, що найближчим часом 
Мінсоцполітики виконає їх і в 
систему субсидій будуть вне-
сені необхідні корективи», — 
зазначив Розенко, додавши, 
що система субсидій повин-
на залишатися простою і до-
ступною, а всі, хто потребує 
відповідної допомоги, повин-
ні її отримати.

Удар по економіці  
 А погані новини для віт-
чизняних промисловців уже 
прозвучали: вартість палива 
для підприємств уже 1 верес-
ня зросла одразу на 21%! Це 
становить близько 2 тис. грн. 
на тисячу кубометрів — відте-
пер тариф становить 12,2 тис. 
гривень. Вказана цифра сто-
сується тільки тих, хто пла-
тить за передоплатою і не має 
боргів. 
 Відповідно до прейскуран-
ту компанії, існує ще 4 кате-
горії споживачів: споживачі, 
в яких щомісячні обсяги спо-
живання нижче 50 тис. куб. 
м; постачальники для по-
дальшої реалізації газу, що 
фінансується з державного та 
місцевих бюджетів установам 
і організаціям, а також про-
мисловим споживачам; 100-
процентні дочірні підприємс-
тва НАКу; оператори ГРС (газ 
на виробничо-технологічні 
витрати, втрати і власні пот-

реби).  Для перших двох кате-
горій споживачів ціна товар-
ного газу також встановлена 
на рівні 13 338 гривень/тис. 
куб. м, для третьої — на рів-
ні 12 249,6 гривнi/тис. куб. 
м, для четвертої — на рівні 13 
338 гривень/тис. куб. м.
 «Цінові пропозиції були 
скориговані в результаті знач-
ної зміни складових ціни при-
родного газу, зокрема зрос-
тання котирувань на європей-
ських хабах і зниження серед-
ньозваженого курсу гривні до 
долара США і євро», — пояс-
нили в НАК «Нафтогаз Украї-
ни». Цікаво, що ще в середині 
серпня компанія прогнозува-
ла підвищення всього лише на 
4,6%. 
 Паралельно у своєму 
«Твіттері» «Нафтогаз Украї-
ни» розповів: понад 500 ком-
паній можуть продавати Ук-
раїні природний газ для про-
мисловості. «На ринку газу 
для промисловості діють про-
зорі й зрозумілі правила робо-
ти для всіх. Провідні компанії 
світу конкурують за українсь-
кий ринок. 1000 діб трейде-
ри можуть зберігати газ в ук-
раїнських ПСГ без розмит-
нення. Можна торгувати за 
стандартними європейським 
договорами EFET», — повідо-
мили в компанії. 
 Як зазначають експерти, 
найбільш негативний вплив 
таке підвищення ціни мати-
ме у галузях, у собівартості 
продукції яких має значний 
вплив ціна палива. Скажімо, 
хімічна промисловість, зокре-
ма виробництво мінеральних 
добрив тощо. Зробивши та-
кий крок, уряд поставив віт-
чизняних хіміків у гіршу си-
туацію, ніж їхні конкуренти 
з Росії. Які, у свою чергу, мо-
жуть продовжити захоплення 
вітчизняного ринку. 
 Свого часу, нагадаємо, 
Міністерство економіки запро-
вадило загороджувальні мита 
проти російських виробни-
ків добрив, які, демпінгуючи, 
тривалий час підминали під 
себе український ринок. Утiм 
постійне підвищення вартості 
газу робить навіть такі заго-
роджувальні дії доволі мало-
ефективними. ■ 

СЕКТОР БЕЗМІРУ

Місія з підвищення
Українців готують до 50% підвищення вартості газу, промисловим споживачам 
вже з вересня підняли тариф на 21% — поставивши 
під загрозу економічне зростання

■

Керівництво «Нафтогазу України» має свої погляди на розвиток 
української економіки.
Фото з сайта gordonua.com. 

❙
❙
❙

ДО РЕЧІ

І за дешевий не платимо...
 У переддень можливого підви-
щення ціни на газ для населення борг 
українців за спожите «блакитне па-
ливо» продовжує зростати. На кінець 
липня 2018 року заборгованість насе-
лення з оплати становила: за постав-
ки природного газу 16,7 млрд. грн., 
за централізоване опалення і поста-
чання гарячої води — 10,8 млрд. грн. 
 Мають наші співвітчизники й інші 
борги: за утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій — 4 
млрд. грн., за централізоване поста-
чання холодної води й водовідведен-
ня — 2,8 млрд. грн., за вивезення 
побутових відходів — 0,5 млрд. грн., 
за постачання електричної енергії — 
3,9 млрд. грн.
 Сьогодні Україна перебуває в очі-
куванні чергового кредитного траншу 
від МВФ, який надзвичайно потрібен 
нам, аби розрахуватися із зовнішніми 
боргами та стабілізувати гривню. Од-
нак однією з умов отримання цього 
траншу є підвищення ціни на газ для 
споживачів до рівня ціни для про-
мисловості. 
 Утім деякі експерти стверджують, 
що підвищення цін на паливо може 
спричинити вкрай важкі наслідки для 
всієї системи ЖКГ, оскільки підтри-
мувати зношену інфраструктуру ста-
не неможливо. А масові відключення 
боржників у перспективі призведуть 
лише до озлоблення населення, яке 
буде намагатися перешкодити цьому, 
в тому числі силовим методом.

ФОРМУЛА ПОРЯТУНКУ

Більше видобувати, менше
витрачати... 
 Українська газовидобувна про-
мисловість, як би до неї не ставив-
ся міністр Рева, має всі підстави за-
безпечити нас із вами власним га-
зом. Принаймні так вважає експерт 
з енергетичних питань Геннадій Ряб-
цев.  «У нас є газ не тільки для того, 
щоб забезпечити власні потреби, а й 
для того, щоб забезпечити потреби 
наших західних сусідів», — наголо-
сив він.
 Щоправда, для цього, як вважає 
експерт, необхідно інвестування.
 «Потрібно, щоб в Україні був ство-
рений належний інвестиційний клі-
мат, який дозволив би у рази збіль-
шити обсяги коштів, які будуть вкла-
дати в український видобуток. Мають 
відбутися не косметичні зміни, по-
винно бути збільшення фінансування 
не на 20-30%, а у багато разів. Тоді 
можна буде розраховувати, що після 
2020 року, тобто через 5-7 років, ми 
зможемо забезпечити своїх спожи-
вачів і власну промисловість газом 
внутрішнього видобутку», — зазна-
чив експерт.
 Але, окрім видобутку, за його сло-
вами, треба ще раціонально вико-
ристовувати те, що ми маємо. «Адже 
якщо порівнювати українську еконо-
міку з польською, то ми бачимо, що 
наші сусіди в три рази ефективніше 
використовують ті ресурси, які вони 
мають. Якщо ми зможемо підвищи-
ти енергетичну ефективність і засто-
совувати ті технології, які дозволять 
не опалювати навколишнє середови-
ще на наших теплових електростан-
ціях, тоді нам не потрібно буде стіль-
ки газу, скільки ми витрачаємо», — 
підсумував Рябцев.

А ТИМ ЧАСОМ...

Для теплої зими
 Обсяг газу в підземних схови-
щах України зріс, тепер він становить 
14,694 мільярда кубометрів.  Про це 
свідчать дані ПАТ «Укртрансгаз». За 
останніми даними, за добу в ПСГ Ук-
раїни було закачано 55,49 млн. куб. м 
газу.
 При цьому в Україну за добу 
надійшло зі Словаччини 24,40 млн. 
куб. м, iз Угорщини — 15,42 млн. куб. 
м, iз Польщі — 1,96 млн. куб. м газу.

■

■

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Тарифну гільйотину у вигляді нових цін на природний газ для 
населення відкладено ще на один місяць — до жовтня 2018 
року. Таким чином пересічні українці впродовж першого осін-
нього місяця року можуть дозволити собі не думати про мож-
ливий ціновий колапс. Натомість вітчизняна промисловість від-
чула потужного удару: їм ціну вже підняли — і дуже суттєво! 
Тож обіцяне відродження економіки, треба розуміти, наразі від-
кладається...
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Отруїтися 
засобом захисту 
Дерегуляція призвела 
до безконтрольності на ринку 
фумігантів
Олена ЯРОШЕНКО

 В Україні суттєво збільшилась кількість леталь-
них випадків через отруєння фумігантами. Та винних 
навіть після відкриття кримiнальних справ зазвичай 
не знаходять. 
 За словами голови ВГО «Фумігаційна асоціація 
України» Тамари Підберезняк, зараження сільсько-
господарських складів збільшилось на 10-15 відсо-
тків після скасування ліцензії на проведення фуміга-
ції. Ліквідувавши сільгоспінспекції та технічний рег-
ламент зернового складу, у якому містились вимоги 
щодо підготовки приміщень до зберігання врожаю та 
інструктивні поради щодо фумігації зерна, нічого на 
заміну не створили.
 «Збільшилась кількість учасників ринку, які ви-
користовують підробні препарати, — свідчить Підбе-
резняк. — Економічна ситуація до цього спонукає. 
На ринку є й оригінальні препарати — «Фостоксін» 
та «Магтоксін», які мають високу якість. Але зі стриб-
ком курсу валют вони значно зросли в ціні, їх почали 
менше використовувати, і цю нішу зайняв фальсифі-
кат, який виробляють невідомо де. Так, є українські 
та китайські аналоги, але їх ефективність значно мен-
ша. І якщо ринок фальсифікату пестицидів загалом 
складає приблизно 25 відсотків, то серед фумігантів 
цей показник, на мою думку, значно вищий. Весь ек-
спорт зерна потребує фумігації, внутрішній ринок та-
кож потрібно задовольнити. Найбільша кількість кон-
трафакту надходить із Росії та Китаю. Держпродспо-
живслужба за експорт гарно взялась. На зовнішньому 
ринку Україна виглядає гарно, незважаючи на деякі 
нотифікації, що до нас надходять. Їх кількість збіль-
шилась, але не через неякісний контроль за фуміга-
цією експортних партій, а через відсутність контролю 
на внутрішньому ринку. Бо не можна покладати усе на 
транзитну фумігацію. Але хто ж про це думає, коли 
так фінансово вигідніше? Тут одразу велика партія, 
яку можна обробити, це значно вигідніше і швидше. 
Та і фірми, що там працюють, — заробляють мільйо-
ни. Тоді як в Україні працюють середні та невеликі 
компанії...».
 До залізниці також є чимало питань. Тепер часто 
спочатку вантажать товар, а потім виявляється, що 
він заражений шкідниками. Поспіхом закладають 
туди таблетки фуміганту і відправляють потяг. Але ж, 
за словами експерта, таблеткам потрібен час, аби зни-
щити шкідників і вивітритись. А це мінімум сім днів, 
— отже, потрібно, щоб вагони простоювали, поки діє 
фумігант. Та хто ж дасть стояти їм в сезон, коли зер-
новозів і так обмаль? Таке зерно через двоє діб виван-
тажують, iз зерна таблетки викочуються, як недавно 
в Одесі: довелося викликати спеціальні загони, про-
водити дегазацію... Але це лише один зафіксований 
випадок, таке трапляється на кожному кроці. Напри-
клад, із зерном, що відправляють у Туреччину, суд-
но іде не більш двох діб, після чого вивантажується. 
Часу на обробку фумігантом немає, тож рано чи пізно 
— з вантажами виникають проблеми. В нормі потрібно 
формувати товарну партію на елеваторі та робити об-
робку там, після чого експортувати до ближніх країн. 
Фумігація тони зерна наразі становить 15 гривень, а 
обробка аерозольним методом — 35-40 копійок за метр 
кубічний. Це обробка складів, контейнерів. Ціни май-
же не змінились. На морі також ціна фумігації майже 
не зросла, наразі вона орієнтовно складає 50 центів. 
 Існують оновлені проекти інструкцій по якісно-
кількісному обліку зерна, вони давно знаходяться на 
сайті Міністерства аграрної політики України, але ні-
ким не виконуються. 
 На думку голови «Фумігаційної асоціації Украї-
ни», дуже добре, що провели дерегуляцію, зняли ко-
рупційні ризики, але зникли вимоги, які контролю-
вали усю галузь. Тепер фумігацію почав проводи-
ти будь-хто, хоч у всьому світі такі спеціалісти про-
ходять ретельне навчання, бо фуміганти відносяться 
до препаратів найвищої групи ризику. У підсумку — 
за останні п’ять років в Україні через безвідповідаль-
не ставлення до фумігації загинуло п’ять людей. Усі 
справи «гасили», аби не карати винних. 
 Раніше існували експедиції iз захисту хлібопро-
дуктів: у кожній області була державна команда з 
фумігації, яка стояла на сторожі, як пожежники. І в 
разі виникнення якихось проблем зi шкідниками за-
пасів вони одразу виїжджали за викликом і проводи-
ли фумігацію. Ця система діяла в перші роки незалеж-
ної України. Так має бути і зараз. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

Тривожний дзвінок небайдужого 
хмельничанина актуалізував одразу 
декілька гострих тем, які в публіч-
ному просторі наразі замовчують. 
Відбувається свідоме знищення 
дрібних фермерів-аграріїв. І пи-
тання виникають у першу чергу до 
роботи Кабміну й Міністерства аг-
рарної політики та продовольства 
України. 

Тримати корів сенсу немає
 Чоловік, який звернувся, орен-
дує за кілька десятків кілометрів 
від Хмельницького землю. Там не 
так давно посадив чималий яблуне-
вий садок зі щепами різних сортів. 
«Днями приїхав на роботу, дивлю-
ся, — немає одного із моїх робітни-
ків, яких найняв у сусідньому селі 
для робіт по садку,— розповідає фер-
мер. — Питаю в інших працівників, 
— де ж прогульник. Кажуть: «Пасе 
череду!» Мене це здивувало, бо ми-
нув лише тиждень, як він її відпас. 
А мені пояснюють: тепер доводить-
ся дуже часто пасти, бо корів у селі 
стало мало. «Хто ж їх зараз трима-
тиме, — кажуть. — Купи корову (чи 
вирости з теляти), паси її, на зиму 
запасись сіном. Жому не знайдеш, 
бо цукрових заводів практично не-
має... А роботи біля неї...». 
 Молоко нині приймають по 3,5-4 
гривні за літр. У села приїздять по-
середники і машинами чи й підвода-
ми збирають його у великі ємності 
й відвозять до переробника. У мага-
зині, нагадаю, молоко та кефір вар-
тують 25-27 гривень літр. Тобто гос-
подар корови, щоб отримати моло-
ко, може літр максимум за 4 гривні 
продати, а магазини й молокозаво-
ди мають на цьому у п’ять разів біль-
ше. То де справедливість? Тож люди 
масово спродують корівок, чекаючи 
лише слушної нагоди, щоб фактич-
но за безцінь віддати скотину охо-
чим...
 Чому нікого не цікавить це пи-
тання й немає підтримки бідолаги-
трудівника? І така плачевна ситуа-
ція в кожному селі по всій Україні! В 
селах роботи немає, люди вимушені 
тримати годувальниць, і в разі втра-
ти корівки просто будуть поставлені 
на межу виживання.
 «Ми імпортуємо в Україну паль-
мову олію, яку наша промисловість 
використовує у низці продуктів хар-
чування, — веде далі хмельнича-
нин, — бо не вистачає своїх жирів. 
То невже не можна приймати в лю-
дей молоко по адекватній ціні, тоді, 
без сумнівів, корів у кожному селі 
додасться. Тож буде й натуральне 
масло, а не шкідливі сурогати, і ми 
закриємо це питання також!».

Яблука нехай згниють?
 Ще одна кричуща ситуація, — 
продовжує фермер. — Днями заїхав 
до знайомого садівника й бачу таку 
картину: під деревами на десятках 
гектарів лежать концентричними 
смугами яблука. Ці фруктові шлей-
фи мене вразили, питаю, — чого ж 
ви їх не зібрали? А господар каже: 
«Більші яблука залишили на дере-
вах, аби краще достигли й підросли, 
а менші обірвали й покидали під де-
рева. Нікуди здавати їх не буду, ли-
шаться тут, як добриво... Бо на сік 
мені немає сенсу їх везти на завод, бо 
там яблука приймають від 80 копійок 
до гривні двадцять за кіло...» У ми-
нулому році приймали по 4-6 гривні. 
Ось люди й бунтують: нехай урожай 
ліпше згниє, але за безцінь здавати 
відмовляються. Хоча тільки цей мій 
приятель міг би легко завезти на сік 
більше ста тонн яблучок».
 Сьогодні вирощені яблука для 
фермера — «золоті», адже треба за-
платити людям за поточні роботи в 
садку й збір урожаю, транспорту-
вання (машина-бензин) обходить-
ся в чималу копійочку, не згадуючи 
вже про боротьбу зі шкідниками. 
Наприклад, наш співрозмовник ви-
мушений за сезон обприскувати яб-
луні від парші недешевими хіміка-
тами до 12-15 разів, і кожна така об-
робка садка обходиться у 8-12 тисяч 
гривень. «Оригінальним є й прийом 
продукції, — розповідає небайду-
жий хмельничанин. — Якщо ви хо-
чете, наприклад, здати яблука на сік 
на переробний завод, що у містечку 
Городок на Поділлі, то напряму їх у 
вас ніхто не прийме, відправляють 
до посередника! Привозиш перекуп-
никам — скидаєш яблука купою на 

землю, а вони вже потім везутьїх на 
завод. Це нормально? Швидше за 
все, і я цьогоріч фугону під дерева 
свої другосортні яблука, на сік їх не 
повезу, бо сенсу в цьому не бачу!» — 
резюмував фермер.

Бджоли не винні
 Варто нагадати про ще одну про-
блему, бджолярську. Цьогоріч пасіч-
ники жаліються, що через дощі менше 
зібрано меду. Але минулого року при 
набагато більшому зборі меду власни-
ки пасік могли його здати по 50-55 гри-
вень за кіло, а у цьому році в них при-
ймають за 35 максимум! Хоч за кордон 
оптовики-перекупники продають мед 
удвічі-втричі дорожче! І такий дис-
баланс теж нікого в державі не ціка-
вить. От вам і «підтримка» виробни-
ка, й «стимулювання». 
 Варто ще нагадати, яких фінан-
сових втрат (не говорячи вже про мо-
ральні) цим літом зазнали вітчиз-
няні пасічники через масову загибель 
бджіл. Як згодом з’ясувалося, основ-
ною причиною цієї біди стали хіміка-
ти, якими аграрії обприскували свої 
поля. Щоправда, після того, як люди 
підняли бунти, бджолярів хоч поча-
ли попереджати за 1-2 дні про обробку 
полів отрутохімікатами. Але ж втра-
чених бджіл вже не повернеш.
 Чому влада не впливає на загроз-
ливі тенденції, що можуть добити 
селян та дрібних фермерів? Чому не 
стимулюються й не підтримуються 
ті, на кому фактично й тримається 
наша держава? Хтось може сказати, 
— так у нас же ринок! Але це вже не 
ринок, а безвідповідальність тих, 
хто посадами покликаний забезпе-
чувати рівновагу в державній еко-
номіці й суспільстві. ■

Якщо великі молочні ферми агрохолдингів ще якось тримаються за рахунок 
диверсифікації коштів, то приватним і малим фермерським господарствам 
через дисбаланс у ціноутворенні сьогодні непереливки.
Фото з сайта vkazivka.com.

❙
❙
❙
❙

НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ

Знецінення як діагноз
Дисбаланс закупівельних цін на фрукти, молоко й мед добивають село

■

Оксана СИДОРЕНКО

 На початку осені бізнес сиро-
варів почав налагоджуватися: вони 
отримали більше замовлень від 
дистриб’юторів і мереж для про-
дажу на внутрішньому ринку. Ви-
робники вже почали поступово від-
мовлятися від масових акцій з роз-
продажу сирів, а у вересні завдяки 
зрослому попиту навіть планують 
дещо підняти ціни. Експортні ціни 
на сирні продукти також вдалося 
трохи підняти після їх обвалу на 
початку літа.
 Грає на руку вітчизняним опе-
раторам ринку сиру і нинішня де-
вальвація гривні: підприємства 
матимуть більше прибутку на ек-
спорті, і це стримуватиме імпорт 
сиру.

 Утім  сподіватися на високу при-
бутковість в сирному бізнесі зара-
но. Поки незрозуміло, чи зможуть 
вони продуктивно скористатися 
експортними можливостями. Та й 
передбачуване подорожчання сиро-
вини може пригасити вигоду. Ціни 
якщо і зростуть, то восени, поки що 
ж розпродають запаси складів за 
старими цінами. На внутріш ньому 

ринку традиційні сири виробники 
віддають дистриб’юторам по 120-
140 гривень за кілограм. На екс-
порт сир продають переважно по 3 
тисячі 700-4 тисячі 300 доларів за 
тонну. А ціни зовнішніх продажів 
сирних продуктів, залежно від схе-
ми експорту, варіюються в діапа-
зоні 1 тисяча 850-2 тисячі 100 до-
ларів /тонна. ■

СПОЖИВАННЯ

... І з сиром пироги
У сироварень побільшало замовлень 
на внутрішньому ринку

■
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Інф. «УМ»

 Урочистості заходи з наго-
ди Дня знань та посвяти першо-
курсників у студенти Національ-
ного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова відбули-
ся вчора у Міжнародному центрі 
культури і мистецтв (Жовтнево-
му палаці). Привітати майбутніх 
педагогів прийшли почесні гості 
— Патріарх Київський і всієї Ук-
раїни-Русi Філарет, третій Прези-
дент України та голова Наглядової 
ради НПУ імені М. П. Драгомано-
ва Віктор Ющенко, президент На-
ціональної академії педагогічних 
наук України Василь Кремень, 
президент Малої академії наук 
Станіслав Довгий та інші відомі 
особи. 
 «Вашу долю будуть визначати 
знання, — звернувся до першо-
курсників з вітальним словом Вік-
тор Ющенко. — Вашу долю будуть 
визначати фах і світогляд. Усе це 
дає наш університет. Я народився 
в сім’ї сільського вчителя і бачив, 
що робочий день учителя не обме-
жується навіть 10-12 годинами. 
Я бачив, як мама і тато до пізньої 
ночі засиджувалися над зошита-
ми і навчальними планами. І ро-
зумів, що єдиний спосіб переда-
ти досвід і знання попереднього 
покоління наступному — це вчи-
тельство. Моє побажання: щоб ви 
були великими вчителями і щоб 
були успішними на цій ниві. Бо 

саме від учителя людина отримує 
відповіді на сокровенні питання: 
хто ти є, яка тебе земля родила і 
куди ти йдеш?». 
 На великій місії вчителя наго-
лошував і Патріарх Філарет: «Ми 
знаємо періоди в історії, коли ті, 
хто займалися просвітництвом, 
насправді несли людям темряву. 
Тому ваше завдання — нести на-
роду світло, тобто правду». 
 Церемонію вручення символів 
студентства — Ключа від Краї-
ни Знань та Студентського квит-
ка — супроводжувала насичена 

концертна програма у виконанні 
Національного заслуженого ака-
демічного народного хору Украї-
ни імені Григорія Верьовки. На 
заході було також вручено ман-
тії та дипломи почесних профе-
сорів Національного педагогіч-
ного університету імені Драгома-
нова Олександру Гурцю, тенору, 
солісту Національної опери Ук-
раїни ім. Т. Г. Шевченка, та Зе-
новію Корінцю, генеральному ди-
ректору і художньому керівни-
кові хору імені Григорія Верьов-
ки. ■

ВЧИТИСЯ НЕ ПІЗНО 

Після війни — 
за парту
У Харківському військовому інституті 
танкових військ склали присягу 
молоді люди, які брали участь в АТО
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Цього року на перший курс інституту танкових 
військ, що кілька років тому був відкритий при ХПІ, 
вступило 150 осіб, півсотні з яких уже пройшли справж-
нє бойове хрещення. Днями вони склали присягу на вір-
ність народові України. «Сьогодні курсантами-першо-
курсниками ВІТВ стали півтори сотні осіб. Понад 50 із 
них брали участь у боях iз російськими окупантами на 
сході України, — сказав у вітальному слові начальник 
військового інституту Олександр Серпухов. — На них 
рівнятимуться вчорашні школярі та кадети, які сьогод-
ні стануть повноправними воїнами Збройних сил Украї-
ни. Від імені командування інституту вітаю всіх присут-
ніх із Днем знань i складанням Військової присяги, ба-
жаю молодим воїнам міцного козацького здоров’я та ус-
піхів у службі».
 Досвідчені танкісти поповнюють лави курсантів у 
ВІТВ уже не вперше. Як свідчать попередні роки, вони 
не тільки охоче діляться практичним досвідом iз колега-
ми, якi не нюхали порох, а й дають чимало порад розроб-
никам броньованої техніки. Зокрема, у них виникли за-
уваження до ходової частини бойових машин, потуж-
ність якої не відповідає параметрам башти танку. 
 Назріли також зміни і в самій системі підготовки спе-
ціалістів для вітчизняних танкових військ. «Наразі ми 
працюємо над тим, аби вдосконалити всі освітні стандар-
ти навчання танкістів як на рівні командирів взводів, 
так і на найвищому рівні, — повідомляв недавно міністр 
оборони України Степан Полторак. — Після аналізу от-
риманого матеріалу, а також досвіду застосування тан-
кових підрозділів в АТО приймемо рішення про реор-
ганізацію освітньої системи підготовки». ■

■

Ірина БІЛОУС

   Національний університет 
біоресурсів і природокористу-
вання традиційно День знань від-
святкував масштабно і з розма-
хом. На стадіоні вишу в Голосієві 
ніде яблуку було впасти — сотні 
студентів, батьків, колишніх ви-
пускників та друзів університету 
приїхали на свято. Парад першо-
курсників, який цього року очо-
лив кінний ескорт, грандіозний 
концерт, виступи спортсменів 
університету, привітання чис-
ленних гостей, у тому числі й з-за 
кордону — НУБіП мав чим врази-
ти присутніх. 
  «2018-й — рік для нас особ-
ливий, НУБіП відсвяткував своє 
120-річчя, випустивши за цей 
час 200 тисяч фахівців, і сьогод-
ні відкрив двері 121-й раз, вітаю-
чи першокурсників і гостей свя-
та», — сказав ректор Станіслав 
Ніколаєнко. Він додав, що біль-
ше 20 тисяч абітурієнтів вияви-
ли бажання стати його студента-
ми, і лише 5,5 тисячi достойних 
це вдалося. Сьогодні серед 30 ти-
сяч студентської сім’ї НУБіП — 
громадяни 28 країн світу. Їхню 
підготовку за 32 бакалаврськи-
ми спеціальностями і 75 магіс-
терськими програмами здійсню-
ють 3,5 тисячі кваліфікованих 
викладачів. «Саме завдяки їм 
наша молодь за результатами все-

українських наукових конкурсів 
і олімпіад увійшла до п’ятірки 
кращих, — наголосив пан рек-
тор. — Університет постійно по-
силює свої позиції: цього року він 
посів 6-ту сходинку в рейнгу ТОП 
200, уже втретє входить до світо-
вого рейтингу QS. До послуг сту-
дентства більше 400 лабораторій, 
і ми продовжуємо поліпшува-
ти матеріально-технічну базу». 
«Пам’ятайте, викладачі тіль-
ки відкривають двері до знань, а 
ввійти в них потрібно вам самим. 
Тож піднімайте якорі і виходьте 
зі своїх тихих гаваней у бурем-
не життя — до нових звершень», 
— звернувся до першокурсників 
Станіслав Ніколаєнко і передав 
новому студентському поповнен-
ню символічний ключ знань. А 
залікову книжку і студентський 
квиток вручили перший прорек-
тор Ігор Ібатуллін і проректор iз 
навчальної і виховної роботи Сер-
гій Кваша. Чашу знань запалили 
кращі спортсмени університету 
— магістр агробіологічного фа-
культету Михайло Сятина і сту-
дентка факультету землевпоряд-
кування Саїда Джанаєва.
 А далі — вітання від гостей, 
які перетворилися на своєрід-
ний парад випускників НУБіП. 
Своїм секретом успіху з молоддю 
поділився президент Національ-
ної академії аграрних наук Ук-
раїни Ярослав Гадзало. Він дуже 

простий: здоров’я, гарна освіта і 
бажання бути успішним. І якщо 
цих трьох складових дотримува-
тися, то будь-хто з вас зможе до-
сягти таких же успіхів, як і ми 
— ті, хто сидить сьогодні у пре-
зидії, наголосив він. А президент 
Української аграрної конфедера-
ції, народний депутат Леонід Ко-
заченко побажав ректорові про-
довжувати той же курс, адже він 
примножує славу університету 
і сприяє його просуненню в Ук-

раїні і світі. А студентам нагадав: 
кожна хвилина навчання — це 
внесок у ваше успішне майбутнє. 
 Щороку День знань — це свя-
то, на якому університет дякує 
своїм друзям. Не став винятком 
і цьогорічний. Регалії Почесно-
го професора НУБіП Станіслав 
Ніколаєнко вручив очільникові 
представництва Польської ака-
демії наук у Києві Генріху Собчу-
ку, який подякував за таке висо-
ке визнання своїх заслуг та приві-

тав колектив зі святом.
 Долучився до привітань і про-
фесор Вроцлавського універси-
тету наук про життя Роман Ко-
лач, до речі, почесний профе-
сор НУБіП. На згадку про цей 
візит до Києва у гостей зали-
шився дуже особливий подару-
нок: науковці факультету конс-
труювання та дизайну просто на 
святковому стадіоні встановили 
3D прин тер, на якому надрукува-
ли герб НУБіП. ■

Парад першокурсників очолив кінний ескорт.
Фото з сайта nubip.edu.ua.

❙
❙

ДЕНЬ ЗНАНЬ

Напитися з чаші знань 
У Національному університеті біоресурсів 
і природокористування розпочався 121-й 
навчальний рік

■

У ДОБРУ ПУТЬ!

«Нести людям світло» 
У Національного педуніверситету імені Драгоманова відбулася 
посвята першокурсників у студенти

■

Ректор Станіслав Ніколаєнко передає студентам символічний ключ знань.❙

Привітати майбутніх педагогів прийшли почесні гості.❙
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Росія «воює» в Середземному морі
 Першого вересня Росія розпочала масштаб-
ні військові навчання у Середземному морі, які 
триватимуть тиждень. У вишколах бере участь по-
над 26 кораблів Північного, Балтійського та Чор-
номорського флотів, зокрема два підводні чов-
ни та допоміжні військові судна, а також ракет-
ний крейсер «Маршал Устінов». У повітряному 
просторі з’являться 34 літаки, зокрема стратегічні 
бомбардувальники Ту-160, літаки віддаленої роз-
відки, виявлення і боротьби з підводними човна-
ми Ту-154МК та Іл-38, винищувачі Су-33 та бага-
тоцільові літаки Су-30СМ. ЗМІ наголошують, що 
російські навчання в Середземному морі відбува-
ються під час напруженості між Росією та Заходом 
у питанні сирійської провінції Ідліб. Це останній 
великий анклав під контролем повстанців. Раніше 
міністерство оборони Росії заявило, що Сполучені 
Штати зміцнюють свої наступальні можливості на 
Близькому Сході та готуються до ракетної атаки на 
війська сирійського уряду.

За «акустичними атаками» 
на дипломатів США може 
стояти Москва 
 «Акустичні атаки», жертвами яких стали аме-
риканські дипломати на Кубі, могли бути організо-
вані за участі Росії. Про це йдеться в статті амери-
канського видання «Нью-Йорк Таймс». Жертвами 
атак, про які стало відомо 2017 року, став 21 аме-
риканський дипломат. Імовірно, на них впливало 
мікрохвильове випромінювання, адже саме воно 
є найбільш правдопобідним поясненням симпто-
мів, про які повідомили постраждалі, вказує ви-
дання. Зокрема, дедалі більше фахівців припус-
кають, що «акустичні атаки» можна пояснити так 
званим ефектом Фрея. Згідно з дослідженнями 
американського вченого Алана Фрея, мікрохви-
льове випромінювання викликає звук, що лунає у 
голові, який може дратувати, викликати біль та ну-
доту. Сам Фрей припускає, що Куба організувала 
мікрохвильові атаки на американських дипломатів 
за участю Росії. На думку вченого, Москва зацікав-
лена в підриві кубинсько-американських відносин, 
які останнім часом покращуються.

Польща випередила Португалію 
і Швейцарію щодо числа туристів
 Польща стала не лише «економічним тиг-
ром» Європи. Згідно зі статистикою, нині Польщі є 
лідером серед країн Центрально-Східної Європи за 
кількістю іноземних туристів. У 2017 році до Польщі 
приїхало 18,3 млн. іноземних туристів, що на 4,5% 
більше, ніж у 2016 році. Про це повідомило польсь-
ке міністерство спорту і туризму. При цьому Поль-
ща випередила такі країни як: Португалія (11 млн. 
туристів), Швейцарія (11 млн.) та Норвегія (6 млн.), 
які є популярним туристичними напрямки. «Поль-
ща приваблива не тільки для європейців, але також 
і для мандрівників iз країн iз великим туристичним 
потенціалом — наприклад, iз Китаю та Близького 
Сходу. Поліпшується інфраструктура — дороги, го-
телі. Як туристи, так й іноземні журналісти відзнача-
ють, що обслуговування клієнтів у Польщі — на єв-
ропейському рівні», — каже Єва Кубачик iз Поль-
ської туристичної палати. Згідно з даними Всесвіт-
ньої організації туризму, торік Польща заробила на 
туристах 9,9 млрд. євро. 

Українські фільми здобули 
нагороди на міжнародних 
кінофестивалях
 Українсько-італійський фільм «Ізі» здобув на-
городу у Венеції, а стрічка «Міф» — на кінофести-
валі у Португалії. «Ізі» відзначили премією Kineo 
Diamond Award у номінації найкращий фільм-де-
бют. Стрічку «Ізі» зняв режисер Андреа Маньяні. 
Україна профінансувала фільм на 58%, 20% з яких 
надало Держкіно. Стрічка вийшла в прокат в Ук-
раїні у вересні 2017 року. Зйомки фільму відбу-
валися переважно на заході України — поблизу 
Львова і Трускавця. Лише невелику частину філь-
му знімали в Італії. Фільм розповідає про італійця-
невдаху, який на прохання брата везе до карпат-
ського села труну з тілом українця, який загинув у 
нього на виробництві. Дорогою з героєм трапля-
ються різні пригоди. 
 Український фільм «Міф» виграв одну з го-
ловних нагород кінофестивалю Figueira Film Art у 
Фігейра-да-Фош у Португалії. Нагороду отримав 
режисер фільму Іван Ясній. Другим режисером 
стрічки був Леонід Кантер, який скоїв самогубс-
тво в червні цього року. На фестивалі відзначили 
також режисера монтажу Ярослава Попова. Піс-
ля перемоги фільм показали в Ліссабоні, повідо-
мило Посольство України в Португалії. Фільм, що 
йшов в українському прокаті на початку 2018 року, 
розповідає про Василя Сліпака — знаного у світі 
оперного співака, який вирішив піти добровольцем 
на Донбас. У червні 2015-го він загинув від снай-
перської кулі на Донеччині. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Суд у М’янмі засудив до семирічно-
го ув’язнення двох журналістів агенції 
«Рейтер», визнавши їх винними в неза-
конному заволодінні таємними держав-
ними документами. Вердикт суду було 
ухвалено в понеділок, 3 вересня, інфор-
мує агенція AP.
 Журналісти «Рейтер», громадяни 
М’янми 32-річний Ва Лон та 28-річ-
ний К’яв Сое Оо, були заарештовані в 
грудні минулого року в місті Янгон у 
М’янмі. Обидва репортери проводили 
журналістське розслідування вбивства 
урядовими військовими десяти пред-
ставників етнічної мусульманської гру-
пи рохінджа в штаті Ракхайн на заході 
М’янми. 
 Журналісти заявляють, що їх під-
ставила поліція. Ва Лона і К’яв Сое Оо 
затримали минулого року під час пе-
ревезення офіційних документів, які 

їм перед тим надала поліція. А потім 
відразу з ними ж і заарештувала.
 Ця справа проти журналістів викли-
кала великий резонанс у світі та крити-
ку на адресу влади М’янми через наступ 
на свободу слова. Після оголошення рі-
шення суду в Організації Об’єднаних На-
цій висловили своє «розчарування» ним. 
Офіційний представник ООН в М’янмі 
Кнут Остбі у своїй заяві нагадав, що ор-
ганізація неодноразово закликала владу 
М’янми поважати право журналістів на 

свободу висловлювань. 
 У свою чергу, головний редактор 
агенції «Рейтер» Стівен Адлер заявив, 
що ув’язнення журналістів без жодних 
доказів скоєння злочину свідчить про 
«великий крок назад у перетворенні 
М’янми на демократію». «Ці чудові ре-
портери вже провели дев’ять місяців у 
в’язниці за надуманими звинувачення-
ми, які мають на меті примусити їх за-
мовкнути та залякати пресу», — наголо-
сив пан Адлер. ■

СУД ТА ДІЛО

Підставила поліція 
Журналістів «Рейтер» засудили до семи років 
ув’язнення у М’янмі

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 
заявив у п’ятницю в інтерв’ю німецько-
му громадському телеканалу ZDF про 
намір ухвалити рішення про відмову від 
переходу на «зимовий» час в країнах ЄС. 
І того ж дня така процедура була запуще-
на на засіданні Єврокомісії. Для законо-
давчого затвердження цього заходу ще 
знадобиться голосування Європарламен-
ту, але сумнівів у його підтримці немає, 
бо більшість депутатів віддавна висту-
пають за перехід на постійний «літній» 
час, повідомляє радіостанція Europe 1. 
Якщо таке рішення буде проголосоване, 
то буде перервана понад 40-річна євро-
пейська «традиція». 
 Рішення Єврокомісії та ймовірна 
його підтримка Європарламентом бу-
дуть виконанням волі більшості грома-
дян ЄС. Єврокомісія кілька років тому 
звертала увагу, що однаковий час на 
території всієї євроспільноти необхід-
ний з огляду на функціонування єдино-
го ринку. Противники зміни часу аргу-
ментують, що це негативно впливає на 
здоров’я громадян, тоді зростає кіль-
кість ДТП і зменшується продуктив-
ність працівників. Тиск прихильників 
і противників переведення двічі на рік 
стрілок годинників був настільки силь-
ним, що в Європейській комісії виріши-

ли спитати про це мешканців ЄС.
 16 серпня завершився загальноєвро-
пейських плебісцит, який упродовж мі-
сяця тривав на спеціально визначеному 
сайті Єврокомісії в інтернеті. В опиту-
ванні взяли участь 4,6 мільйона грома-
дян ЄС, 80% з яких висловились за від-
мову переходу на «зимовий» час (до речі, 
саме він є природним для людини, тоді 
як «літній» — штучний, вигаданий лю-
диною задля економії енергоресурсів). У 
більшості країн ЄС переведення стрілок 
розпочали практикувати з середини 70-х 
років ХХ століття, тобто у розпал нафто-
вої кризи. Але в останні роки було про-
ведено кілька досліджень, у тому числі 
й на замовлення Єврокомісії, які показа-
ли, що ефект від переходу на «зимовий» 
і «літній» час є мінімальним. 
 Безсумнівно, що якщо Європарла-
мент проголосує за відмову від переве-
дення стрілок, то аналогічного рішення 

слід чекати й нам, українцям. Адже ми 
крокуємо в Європу і будемо змушені син-
хронізувати своє життя із країнами ЄС. А 
це означає: якщо ми залишимося жити в 
«літньому» часі, то взимку о дев’ятій ран-
ку ще тільки розвиднятиметься... 
 Деякі країни Європи вже відмови-
лись від переходу на зимовий час, зок-
рема Росія (з 2014 року), Ісландія та Ту-
реччина. ■

Музей у вогні.❙

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Хай «літо» буде вічним!
ЄС планує відмовитись від переведення стрілок 
годинника на «зимовий» час

■

Ігор ВІТОВИЧ

 У бразильському місті 
Ріо-де-Жанейро ввечері в не-
ділю, 2 вересня, виникла мас-
штабна пожежа у Національ-
ному музеї Бразилії. Вогонь 
повністю охопив будівлю му-
зею, ймовірно, знищивши по-
над 20 мільйонів експонатів, 
які в ньому зберігалися, пові-
домляє агенція Рейтер».
 Пожежа розпочалася піс-
ля 19-ї години, вже після за-
криття музею для відвідува-
чів. Причина займання поки 
не відома, про жертви та-
кож не повідомляється. Біб-
ліотекар музею Едсон Вар-
гас да Силва повідомив міс-
цевим ЗМІ, що у будівлі були 
дерев’яні підлоги та багато 
речей, які полум’я могло охо-
пити миттєво, наприклад па-
перові документи. У пожеж-
ній службі зазначили, що з 
вогнем борються 80 пожеж-
ників.
 Цього року музей, будів-
ля якого колись була рези-
денцією португальської ко-

ролівської родини, відзначив 
своє 200-річчя. Директор му-
зею в інтерв’ю бразильському 
телебаченню назвав пожежу 
«культурною трагедією».
 Національний музей Бра-
зилії був заснований у 1818 
році королем Жуаном VI та 
відкритий для відвідува-
чів того ж року. Він є одним 
із найстаріших сховищ ста-
ровини у країні. Президент 
країни Мішел Темер заявив, 
що знищення вогнем музею 

є «неоціненною втратою для 
Бразилії». «Два століття ро-
боти, досліджень та знань 
втрачені», — зауважив він. 
У Національному музеї в Ріо-
де-Жанейро знаходилися 
мільйони експонатів, які ви-
світлювали історію Бразилії 
та багатьох інших країн, зок-
рема єгипетські артефакти й 
найдавніші знайдені в Бра-
зилії людські останки. У ньо-
му зберігалася одна з най-
більших в Америці колекцій 

мінералів, скам’янілостей, 
мумій, індіанського посуду. 
Експозиція також включала 
важливі для науки знахідки 
— кістки динозавра та ске-
лет давньої жінки (це найдав-
ніший скелет людини, коли-
небудь знайдений на амери-
канському континенті).
 Будівля музею занепала 
після ігнорувань його проб-
лем iз боку кількох поколінь 
влади. У червні можновладці 
погодили план, згідно з яким 
на музей повинні були витра-
тити 5,35 мільйона доларів, 
щоб «фізично відновити істо-
ричну будівлю» й збільшити 
рівень безпеки експонатів.
 Згоріла не тільки історія 
Бразилії, багато хто бачить у 
цій пожежі символ проблем, 
що охопили місто та всю краї-
ну, інформує кореспондент 
Бі-Бі-Сі у Південній Амери-
ці. Ріо-де-Жанейро охоплене 
кризою. Зростання насильс-
тва, глибокий спад в еконо-
міці та корупція серед полі-
тиків перетворили місто на 
бліду тінь того Ріо, яким його 
колись знав світ. Лише нещо-
давно, у 2016 році, місто при-
ймало Олімпійські ігри, в які 
Бразилія вклала мільярди 
доларів. Але наслідки вит-
рат на цю велику спортивну 
подію боляче вдарили по Ріо. 
Витрати на соціальні та сус-
пільні потреби урізали. Вод-
ночас злочинність зросла, а 
кількість туристів зменши-
лася. ■

ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Вогонь поглинув 200 років 
історії Бразилії
Згорів Національний музей у Ріо-де-Жанейро

■

Європа хоче жити за «літнім» часом. ❙
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Диво-кабачки виростили на 
своєму городі Юрій та Кате-
рина Єщенки з села Великий 
Кобелячок Новосанжарсько-
го району. Зізнаються: коли 
вперше побачили чудернаць-
кі овочі, то просто очам своїм 
не повірили. 

 — Мій чоловік Юрій на-
провесні вибирав насіння 
різних культур для нашого 
городу й накупив багато ди-
ковинок, зокрема й два сорти 
лагенарії: «Кобру» та «Зміє-
видну», — розповідає вчи-
телька місцевої школи Кате-
рина Єщенко. — Ми думали, 
що це якийсь різновид кабач-
ків (зараз же їх багато), бо 
вона й цвіте так само — тіль-
ки квітки не жовті, а білі. Че-
кали-чекали того цвіту і вре-
шті вирішили, що наша лаге-
нарія не зав’яжеться. Проте 
вона все ж зав’язалася, тіль-
ки, схоже, пізніше. Виявив 
чудернацькі овочі чоловік. 
Коли приніс їх із городу, всі 
члени нашого сімейства були, 
звичайно ж, дуже здивовані. 
Донька Марина як тільки не 
фотографувалася з ними... 
А тоді спробували приготу-
вати. Оці, змієвидні, що ви-
ростають майже до метра в 
довжину, дуже смачні, якщо 
їх смажити, порізавши кру-
жальцями. А лагенарію сор-
ту «Кобра», вибравши сере-
динку, спробували запекти. 
Теж нічого на смак, от тіль-
ки шкірка дещо твердіша, 
ніж у кабачка. Хоч, можли-
во, поки ми носилися з диво-
овочем по двору, показували 
сусідам, просто односельцям, 
які навідувалися в нашу са-
дибу, він дещо застарів. Зви-
чайно, в усіх, хто споглядає 
нашу лагенарію, вона викли-
кає щире подивування. 
 — Знаєте, «прикольним» 
є те, що, коли тушкуєш ка-
бачки на всю сім’ю, то береш 
штук п’ять або шість, а тієї ж 
ламінарії змієвидної й однієї 
забагато, — посміхаючись, 
додає Марина.
 «Змії мого городу» — так 
написала про чудернацькі 
овочі, що виросли на городі 
батьків, на своїй сторінці у 
«Фейсбуці» Марина Єщенко, 
молодий талановитий про-
заїк-абсурдист (уже встигла 
видати три книжки), канди-
дат філологічних наук (жар-
тома називає себе кандидатом 
абсурдних наук), про твор-
чість якої позитивно відгу-
куються авторитетні крити-
ки й письменники. Про себе 
Марина говорить так: «За 
місцем проживання та робо-
ти — киянка, за душею й ха-
рактером — полтавка». Нині 

вона дещо затрималася в рід-
ному селі, бо проходить тут 
реабілітацію після інсуль-
ту. Багато їздить на велоси-
педі, набирається сил від са-
мої природи. Цікавлюся в мо-
лодої леді, де вона пише свої 
твори.
 — У студентські роки, 
коли в мене виникала потре-
ба щось написати, я йшла до 
бібліотеки, бо в гуртожитку 
щось та заважало. Тож так 
складалося, що завжди пи-
сала у книгозбірні, — при-
гадує Марина Єщенко. — І 
потім була здивована, коли 
влаштувалася до бібліотеки 
на роботу. Так і продовжила 
там писати — на другій зміні 
читачів мало, тож я відкри-
ваю ноутбук і поринаю у світ 
своїх героїв. Зараз нічого но-
вого не пишу, лише переби-
раю файли зі своїми незакін-
ченими творами й намагаюся 
зрозуміти, що потрібно допи-
сати, а що так і лишити недо-
писаним. 
 — А чому ви захопилися 
літературою абсурду? — до-
питуюся.
 — Коли шукала тему для 
кандидатської дисертації, 
мій керівник порадила мені 
спершу обрати жанр. Щоб 
не перечитувати довгих ро-
манів, обрала найкоротший із 
жанрів — новелу. А у книжці 
з історії літератури випадко-
во натрапила на театр абсур-
ду. Ось так і виникла думка 
написати кандидатську про 
новелістику абсурду. А як він 
прийшов у мою творчість? Це 
сталося якось само собою, — 
усе це молода письменниця 
розповідає мені, коли пря-
муємо стежкою вздовж горо-
ду: мені хочеться побачити, 
як росте лагенарія. Її лис-
тя і справді важко відрізни-
ти від листя звичного для нас 
кабачка. Але сам плід, звіс-
но ж, сплутати з ним прос-
то неможливо! Як свідчить 
всюдисущий інтернет, рос-
лина належить до родини 
гарбузових, а в природі рос-
те у тропіках. Проте, схоже, 
їй підходять і наші широти. 
Тим паче що, як стверджує 
подружжя Єщенків, ніяких 
особливих умов для диковин-
ної рослини вони не створю-
вали, навіть не поливали.
 А все-таки добре, що ми з 
Мариною Єщенко заглянули 
до городу її батьків! Бо, окрім 
лагенарії, мала приємність 

побачити там гарбузи-велет-
ні, яких досі ніде не зустріча-
ла.
 — Це, знову ж таки Юрій 
купив насіння гарбуза сорту 
«Паризький червоний», яко-
го досі ми не садили, — пояс-
нює Катерина Антонівна. — І 

от бачите, чим закінчився ек-
сперимент: гарбузи вимаха-
ли діаметром, мабуть, із пів-
метра. Тож, може, не варто 
зациклюватися на звичних 
для нас сортах, а бути від-
критим для нового? Принай-
мні це цікаво. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Тернопільські науковці запатенту-
вали незвичайний рослинний препарат 
для лікування діабету другого типу. Ви-
готовлено його із такої відомої навіть за 
шкільними підручниками з біології од-
ноклітинної зеленої водорості хлоре-
ли, яка хоч і мікроскопічна, та має ба-
гато корисних для людства властивос-
тей. Деякі з них і досліджували впро-
довж кількох років у своїй лабораторії 
співробітники кафедри загальної біоло-
гії та методики навчання природничих 
дисциплін Тернопільського національ-
ного педагогічного університету імені 
Гнатюка. А результатом їхньої роботи 
став авторський штам хлорели, що яв-
ляє собою сухий концентрований поро-
шок. Щоб ним лікуватися — достатньо 

просто розчинити у воді і випити. 
 За словами завідувача названої ка-
федри, доктора біологічних наук, про-
фесора Василя Грубінка, увагу тер-
нопільських дослідників приверну-
ла передусім здатність накопичува-
ти такі речовини, як селен, йод, хром, 
цинк тощо. Відтак вони вирішили «на-
вантажити» хлорелу солями і виявили, 
що вона їх акумулює у складі ліпідів та 
білків. У результаті й було отримано чу-
додійний порошок, з якого можна виго-

товляти ліки для діабетиків. Доклінічні 
дослідження довели ефективність пре-
парату. Серед його головних переваг — 
органічне походження, низька собівар-
тість (одна доза, за попередніми підра-
хунками, коштуватиме приблизно 30 
гривень) та можливість отримувати ве-
лику його кількість за короткий промі-
жок часу. Наразі тернопільські науков-
ці шукають інвесторів, завдяки яким 
можна буде налагодити масове вироб-
ництво нових ліків. ■

ФАЛЬСТАРТ

«Наколоті» 
кавуни 
В одному зі столичних 
мережевих супермаркетів 
покупців вважають 
за дурнів
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Днями натрапив на сайті «Укрін-
форму» на багатообіцяюче оптимістич-
не повідомлення: «У Києві, в мережі ма-
газинів «Сільпо», у продажу з’явилися 
кавуни, доставлені з Херсона по Дніп-
ру. Продають херсонські кавуни по 2,99 
грн. за кілограм. «Із Херсона в Переяс-
лав-Хмельницький надійшло 500 тонн 
кавунів на баржі. Тепер споживачі мо-
жуть придбати ці солодкі ягоди в 45 ма-
газинах «Сільпо» — Києва, Білої Цер-
кви, Броварів, Борисполя, Василькова, 
Черкас, Чернігова та Остра», — зазна-
чається у коментарі компанії Fozzy. 
 Ця новина мене надихнула, навіть 
окрилила, й одразу після роботи, по 
дорозі додому, зайшли з дружиною в 
один зі столичних магазинів «Сільпо» 
по близу станції метро Лівобережна. 
Яким же було наше здивування, коли 
замість очікуваних майже дармових 
кавунів по 2,99 грн./кг побачили цін-
ники на ці соковиті ягоди: 4,99 грн./
кг. Діватись було нікуди (тим паче що 
на вуличних ятках їх ціна становить 7-
8 грн./кг): взяли, зважили, причепили 
наліпку й, як годиться, пішли до каси, 
взявши й інші харчі. 
 І тут почалася «друга серія» сюр-
призів: просканувавши наліпки на ка-
вуні й інших узятих нами продуктах та 
отримавши за них гроші, перш ніж від-
дати товар, касирша... чомусь здерла 
наліпку з ціною лише на кавуні. Від 
несподіванки ми отямилися, лише ви-
йшовши з магазину, але одразу ж вирі-
шили повернутися: закралася підозра, 
що розрекламовані дешеві тригривне-
ві кавуни так би й мали коштувати, як 
їх розрекламували у соцмережах, але, 
очевидно, адміністрація закладу дала 
команду касирам знищувати небажані 
«речдоки», аби не було зайвого розго-
лосу.
 Викликавши адміністратора, по-
яснили йому ситуацію й попросили 
роз’яснень: зокрема, чому ціна кавунів 
майже вдвічі більша за розрекламова-
ну й навіщо здирають на касі цінни-
ки лише з кавунів? Молодий напівпе-
реляканий адміністратор «Сільпо» по-
чав мляво говорити, що, мовляв, лише 
один день (у суботу, 25 серпня) кавуни 
таки були по 2,99 грн., а вже з наступ-
ного дня їх почали продавати по 4,99, 
так і не пояснивши причини підвищен-
ня ціни й зривання етикеток.
 Почувши нашу розмову, піді йшла 
жіночка й також поскаржилася ад-
міністратору, що за шматочок недеше-
вого сиру, який вона вирішила купи-
ти, бо цінник обіцяв 20% знижки, на 
касі довелося викласти чималу суму, 
бо сканер знижку не фіксував. Ось вам 
іще один сюрприз-обман, який ми ви-
падково з’ясували в цьому ж магазині. 
 А ще дружина згадала один непри-
ємний момент десь двомісячної давни-
ни у цьому ж таки «Сільпо»: вирішила 
купити гарний вазон із квіткою, бо цін-
ник також обіцяв чималеньку знижку. 
Але й тоді на касі сказали, що ніякої 
знижки немає. 
 Шановна адміністраціє компанії 
Fozzy, щось мало віриться, що всі ці си-
туації є випадковістю. Це ж чистої води 
знущання над покупцями й банальний 
обман. Ви ж самі подібними діями від-
вертаєте від себе покупців.
 Додам, що, розрізавши вдома зло-
щасного кавуна, мали знову розчаруван-
ня: він був далеко не стиглий, а на дода-
чу ще й... тхнув якимись ліками. ■

■

ЕВРИКА!

Помічні водорості
Науковці винайшли прості та дешеві ліки від діабету

■

ЕКЗОТИКА

Змії їхнього городу
Українці відкривають  для себе диво-овоч — лагенарію

■

Катерина Єщенко та її донька Марина стверджують, 
що ось такі диво-плоди здивували найперше членів 
їхнього сімейства.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙
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Вікторія КОТЕНОК

«Мене звати Габрієль Мо-
райз (Gabriel Morais), і 
причиною мого звернення 
до вас є запрошення стати 
частиною спільної робо-
ти проти ненависті, якій 
сприяє президент США 
Дональд Трамп...» — це 
початок листа, який кіль-
ка місяців тому прийшов 
на електронну скриньку 
української ілюстраторки 
Надії Дойчевої-Бут. Ідея 
цього проекту полягає у 
тому, щоб об’єднати весь 
світ для розповсюдження 
простого, але потужного 
повідомлення: «Любов 
завжди перемагає». Для 
цього його автори запро-
шують по одному творцю 
з різних країн світу для 
створення художньої ро-
боти рідною мовою з цим 
меседжем. Потім із цих 
творів буде створена кни-
га, яку відправлять до Бі-
лого дому у Вашингтон. А 
також роздруковані при-
мірники планують розпов-
сюдити по великих містах 
США.
Надія Дойчева-Бут, яка вхо-
дить до числа п’ятдесяти 
кращих сучасних художни-
ків Каталогу українських 
ілюстраторів, що готує до 
друку Український інститут 
книги, представлятиме в 
цьому проекті Україну.

Однакове тепло долонь
 ■ Надіє, розкажіть де-
тальніше про проект.
 — Це волонтерський 
мистецький проект: хлоп-
ці зі США хочуть створи-
ти великий альбом на тему 
«Любов завжди перемагає». 
Ініціатори виступають про-
ти сексистських і расистсь-
ких висловлювань Дональ-
да Трампа і хочуть у мирній 
формі через цей альбом за-
кликати його до толерант-
ності та поваги. Вони мають 
на меті розіслати його по різ-
них світових організаціях. 
Свою роботу, яку я мала 
можливість продемонстру-
вати на останньому «Книж-
ковому арсеналі», я вже їм 
надіслала. В альбомі мають 
бути роботи від художників 
з усіх країн світу. Тому його 
реалізація, думаю, ще зай-
ме певний час.
 ■ Чи зображена певним 
образом Україна у вашому 
меседжі?
 — Як не дивно, робо-
та ніяк не пов’язана з Ук-
раїною. Адже це звернення 
не до Путіна, а до Трампа. 
А останній до нас більш то-
лерантний, ніж досвід най-
ближчих сусідів. На кар-
тині зображені люди різ-
них етнічних груп, які за-
кривають один одному очі 
своїми долонями. Є такий 
російський бард польсько-
го походження Олександр 
Дольський, в якого є пісня 
«Долоні на очах». І смисл її 
в тому, що чоловік прожив 
своє життя безглуздо в суєті 
та спразі, але одного разу 

хтось йому закрив очі доло-
нями. І він розмірковує чиї 
ці руки: друга, мами, дівчи-
ни? Закінчується пісня сло-
вами:
«Кто так уверен, что со мной

 был близок или дружен. 
что до сих пор в судьбе земной

 он мне зачем-то нужен?»
 Мій меседж про те, що в 
нас усіх, незалежно від ко-
льору шкіри, походження, 
статі, віку, однакове тепло 
долонь. Між нами більше 
спільного, ніж нам здаєть-
ся. А ще у моєму задумі є 
багато від сучасного антро-
полога Станіслава Дроби-
шевського, який каже, що 
поділ людей на раси дуже 
умовний, адже насправді їх 
безліч і вони постійно змі-
нюються.
 ■ Над чим ви зараз пра-
цюєте?
 — Колись я займала-
ся розписом в інтер’єрі. Це 
комерційні, приватні замо-
влення, і вони були основ-
ним видом заробітку. Про-
те ситуація в країні останні 
роки дещо змінилася, тому 
зараз немає таких великих 
цікавих замовлень. До того 
ж у мене маленька дитина, 
тому в основному нині зай-
маюся ілюструванням кни-
жок. 
 Уже кілька років малюю 
для видавництва «Фонтан 
казок». Щороку воно прово-
дить конкурс для письмен-
ників «Напишіть про мене 
книгу». Я вже оформила 4 
книги, що отримали пере-
могу: «Старий будинок» 
Олександри Дорожовець, 
«Таємниця скрижалей» Ок-
сани Мардус, «Місто тіней» 
Мії Марченко та «Дрімучий 
ліс» Анастасії Лавреніши-
ної. 
 Кожна книга по-своє-
му цікава й особлива. А за 
останньою можна сміливо 
зняти чудове фентезі. Упев-

нена, що вийшло би не гір-
ше «Ігор престолів». У ній 
— захопливий сюжет на 
відьмацьку тему, багато об-
разів. Перший тираж вже 
вийшов, але через свою зай-
нятість я не встигла втілити 
все задумане. Проте одна з 
ілюстрацій цієї книги торік 
вже перемогла у Міжнарод-
ному конкурсі ілюстрації I 
Jungle Illustration Awards-
2017. У другому тиражі за-
плановано набагато біль-
ше ілюстрацій, і, сподіваю-
ся, він вийде до Львівського 
книжкового форуму.
 Також за шафою стоїть 
серія незакінчених робіт, 
виконана акрилом. У пла-
нах — міжнародні проек-
ти з анімації — книжки з 
мультиплікацією. А ще я 
періодично беру участь у 
колективних міжнарод-
них проектах: демонструю 
свої цифрові роботи у 
роздрукованому вигляді.

Не раз малювала у 
проектах доньку і чоловіка
 ■ Яку першу книжку 
проілюстрували?
 — Це були «Китайські 
казки» видавництва «Грані-
Т». Загалом, я вже оформи-
ла близько 30 книг. Чима-
ло цікавих ще залишають-
ся неопублікованими. 
 ■ Чи присвячуєте комусь 
свої роботи?
 — Так, часто. Доньці, чо-
ловіку... Я їх не раз малюва-
ла у своїх проектах. Донька, 
приміром, уже звикла, що я 
її усюди зображую принце-
сою. До речі, останню книгу 
«Дрімучий ліс» я присвяти-
ла покійній бабусі. В одній з 
ілюстрацій я навіть нама-
лювала її, хоч персонаж по 
сюжету негативний. Бабу-
ся була досить неоднознач-
ною особою: у селі вважала-
ся не те щоб відьмою, про-
те дуже добре вміла воро-

жити на картах. Карти це 
була своєрідна умовність, 
адже вона і без них усе бачи-
ла про людину. До неї зві-
дусіль з’їжджалися люди. 
Навіть цигани, що проїж-
джали повз, заходили до 
неї, щоб вона їм поворожи-
ла. Цього дару її навчили у 
Німеччині, де вона була гас-
тарбайтером під час війни. 
 ■ Якій техніці малюван-
ня та тематиці нині надаєте 
перевагу?
 — Зараз у моїх робо-
тах здебільшого присутня 
водно-любовна тематика. 
Більшість своїх робіт я ма-
люю на комп’ютері. А та-
кож користуюся змішаною 
технікою. Дуже люблю ак-
варель, відчуваю її. Щодо 
станкового живопису нині 
працюю акрилом на ДВП 

або ДСП. Та найбільше за-
раз мене цікавить цифро-
вий світ. Колись хотіла 
спробувати форт, планува-
ла освоїти літографію. Але 
для них дуже складно було 
дістати носії. Сьогодні про-
стіше цього ефекту досягти 
у цифрових техніках. 
 Із неосвоєного ще — ані-
мація 2D. Недавно почала 
вивчати комп’ютерну про-
граму для моделювання 
різних об’єктів 3D-Сoat. Я 
ще в академії мріяла ліпи-
ти, але якось не складало-
ся. Програма створює май-
же той самий ефект — ліп-
лення скульптури, але у вір-
туальному вимірі. Останнім 
часом почали надходити за-
пити, чи не вмію я ще й ані-
мувати книги. Тому я хочу 
освоїти цю техніку. Що ці-

кавого на всіх матеріаль-
них носіях — чи акварель, 
чи олійний живопис, навіть 
у роботах акрилом і 2D у фо-
тошопі — одразу видно мій 
почерк, притаманну мені 
техніку малювання, один і 
той самий стиль.

Надихнула на 
малювання... бабуся
 ■ Чи можете виокреми-
ти особливі риси сучасної 
української ілюстрації? 
 — Досить складно сфор-
мулювати свою думку, адже 
я перебуваю всередині цьо-
го процесу. У мене є хоро-
ший німецький друг, який 
є одним із перших журналь-
них ілюстраторів, що поча-
ли малювати в цифрі. Він 
уже тривалий час відслід-
ковує художні процеси. Я 
йому надсилала на елект-
ронну скриньку Каталог 
українських ілюстраторів, 
і він сказав, що наші ілюс-
тратори, загалом східноєв-
ропейські, кращі ніж біль-
шість німецьких. 
 Наша реалістична ху-
дожня школа, знання та 
майже військова муштра 
при навчанні таки дають ре-
зультат — роботи професій-
ні та якісні. Ми є конкурен-
тоздатними нині, так мені 
здається. А ще наші худож-
ники гнучкіші, різноманіт-
ні й готові підстроїтися під 
певний проект. 
 ■ Хто чи що надихнув 
на професію художника? 
Можливо, місто, в якому ви 
народилися?
 — Я народилася в Із-
маїлі, що розлігся на Ду-
наї. Він був закритим пор-
товим містом у радянські 
часи, досить розвиненим у 
плані спілкування з закор-
доном. Тому в той час я від-
чувала себе більш інтегрова-
ною у світ, ніж, приміром, 
мої друзі-кияни. 
 Проте не місто, а моя 
бабуся надихнула мене на 
малювання. Вона родом із 
Сумщини і щоліта я прово-
дила час у неї. Вона малю-
вала в основному на кар-
тоні, ґрунтованому фарбою 
для підлоги. Темою були 
сюжетні народні компози-
ції: краєвиди селища, його 
мешканці тощо. Малювала 
для себе, хоча інколи від од-
носельчан отримувала замо-
влення. Бабуся була в колго-
спі поважною особою, тому 
на малюванні не заробляла. 
Це, швидше, було заняттям 
для душі. Поряд із бабусею, 
а також мамою, яка теж 
пішла її слідами, я й почала 
малювати. 
 Перші малюнки ство-
рювала всім, що потрапля-
ло під руку або вдавалося 
«вкрасти» у мами. Мама за 
освітою педагог, але оформ-
лювала у школі всі ленінсь-
кі зали. Найкраще у неї ви-
ходили шрифти, тож у 
школі вона була одночас-
но і сканером, і ксероксом, 
і фотошопом. Тоді, у 90-ті 
роки, нам це дуже допома-
гало у фінансовому плані. В 
останніх класах були дум-
ки про професію лікаря, та 
після закінчення 9-го кла-
су я вирішила вступати в 
Одеське художнє учили-
ще. А далі поїхала до Киє-
ва і вступила до Академії 
образотворчого мистецтва 
й архітектури. Мені дуже 
хотілося жити у великому 
місті, і моє бажання здійс-
нилося. А обрана професія 
лише цьому посприяла. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Любов завжди перемагає
Відома українська ілюстраторка Надія Дойчева-Бут бере 
участь у міжнародному художньому проекті-зверненні 
до американського президента Дональда Трампа

■

Надія Дойчева-Бут та її роботи.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДОСЬЄ «УМ»

Надія Дойчева-Бут
 Навчалася в Одеському державному художньому училищі ім. 
Грекова (керівник курсу — Костянтин Філатов), закінчила факультет 
живопису Київської національної академії образотворчого мистецтва 
й архітектури (майстерня професора Михайла Гуйди). Мешкає і пра-
цює в Києві. Займається станковим і монументальним живописом, 
графікою, книжковою ілюстрацією. 
 Співпрацювала з видавництвами «Грані-Т» (проілюструвала по-
над 15 книг), «Політехніка», «Махаон». Нині працює у «Фонтані ка-
зок». 2011 року книга Ірен Роздобудько «Пригоди на острові Клава-
рен», ілюстрації до якої створила Надія Дойчева-Бут, була нагород-
жена Дипломом І ступеня на Міжнародному конкурсі країн-учасниць 
СНД «Мистецтво книги» (у номінації «Книги для дітей та юнацтва») 
та на Національному конкурсі «Краща книга України» (у номінації 
«Світ дитинства»), а також премією «Книжкове Левеня» Міжнарод-
ного дитячого фестивалю у Львові (у номінації «Оригінальне видан-
ня для підлітків»). 
 Торік художниця за ілюстрацію до майбутньої книжки Анастасії 
Лавренішиної «Дрімучий ліс» отримала перемогу на Міжнародно-
му конкурсі ілюстрації I Jungle Illustration Awards-2017 (у категорії 
«Книжкові ілюстрації»). Художниця брала участь у всеукраїнських 
виставках. Її роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні та 
за кордоном. 

■
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Софія КАСЬКУН, 
завідувачка музею «Жовківський замок» 
у 2001—2017 роках

Ще в жовтні 2017 року відбулося вбивство. 
Воно пройшло зовсім непоміченим для 
широкого кола громадськості. Поліцію 
ніхто не викликав, кримінальної справи не 
порушували. Винні авансом заявили, що 
вбивство здійснив міністр культури Украї-
ни Євген Нищук, хоча поінформовані дже-
рела стверджують, що насправді ніякого 
відношення до вбивства він не має. Заці-
кавлені стверджують, що ніякого вбивства 
не було, бо не було нікого вбито. Правди 
ніхто не дізнається, бо вбивці лише в рід-
кісних випадках говорять про мотиви і ви-
явнюють обставини, а жертви мовчать. 
Де-факто 19 жовтня 2017 року було вби-
то музей «Жовківський замок» Львівсь-
кої національної галереї мистецтв ім. 
Б. Г. Возницького. Де-юре ще 5 травня 
2017-го з подачі гендиректора Тараса Воз-
няка міністр культури України підписав 
документ про нову структуру ЛНГМ ім. 
Б. Г. Возницького, де історико-мистецько-
го сектору «Жовківський замок» не існу-
вало. 

Жертвою амбіцій і впливів
 На папері ліквідовано сектор, а насправді зни-
щено музей. Після того як інформація просочила-
ся в ЗМІ, гендиректор Галереї Т. С. Возняк разом із 
директором Державного історико-архітектурного за-
повідника у Жовкві В. П. Геричем навперебій дава-
ли інтерв’ю і стверджували, що музей «Жовківський 
замок» ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького нічого не робить, 
а лише дублює роботу ДІАЗУ, вiн нікому не потріб-
ний, це п’явка для державного бюджету. Для генди-
ректора Галереї це не дивно. Він прийшов в ЛНГМ 
ім. Б. Г. Возницького не з музейного середовища, 
не цікавився музейною роботою, не знає про те, що 
ми робили, ніколи не був на наших виставках і за-
ходах. Але водночас дивно, бо директор, аналізую-
чи статистику, міг би порівняти хто, що і скільки ро-
бив. Стверджуючи, що в музеї «Жовківський замок» 
нічого не відбувалося, чинний директор ЛНГМ ім. 
Б. Г. Возницького, м’яко кажучи, подає недостовірну 
інформацію. Але вкрай дивно чути такі заяви від ди-
ректора ДІАЗ у Жовкві, він точно знав про всі наші 
виставки, конференції, пленери, майстер-класи, ак-
ції, на багатьох був особисто присутній. 
 Із 2001 по 2017 роки у «Жовківському замку» 
показали загалом понад 100 виставок. 
 На тлі звинувачень у непотрібності ніхто не по-
чув жовківської громади, котра в особі Жовківської 
районної ради зверталася до Міністерства культу-
ри і просила не ліквідовувати музей, ветеранів АТО, 
котрі особисто просили гендиректора ЛНГМ ім. 
Б. Г. Возницького залишити музей в Жовкві. 

Музей таки ліквідували 
 Настав час перегорнути останню сторінку і за-
крити книжку історії музею, котрий мав великі пер-
спективи, але став жертвою амбіцій і впливів. 
 Жовква, місто безумовно цікаве з історично-
го, архітектурного, культурного погляду, до 2001 
року музею не мала. Саме в квітні того року міс-
цеве керівництво спровадило до Жовкви директо-
ра Львівської галереї мистецтв Бориса Григорови-
ча Возницького, показало приміщення в палацово-
му корпусі, східну вежу, в котрій уже було виконано 
значні роботи з реставрації і пристосування до ново-
го життя, наобіцяли підтримку і попросили створити 
музей. Борис Григорович замки любив, Жовква його 
не могла не зацікавити, він погодився. І вже в трав-
ні було створено історико-мистецький сектор ЛГМ 
«Жовківський замок», котрий розмістили в малень-
кій кімнатці палацового корпусу замку. Борис Григо-
рович надіявся, що йому, як і в Золочеві, віддадуть 
увесь замок, а тому почав працювати — збирати і 
систематизувати матеріали, обдумувати тематико-
експозиційний план. 
 Мене, художника за освітою з досвідом роботи 
в музеї, Борис Григорович узяв на посаду наукового 
співробітника. Рік я працювала сама, потім прийняли 
музейну доглядачку, котра також виконувала функції 
прибиральниці, згодом — сторожів і робітника, котрі 
мали не так сторожувати, як ремонтувати і впорядко-
вувати. І лише наприкінці 2013 року було прийнято 
молодшу наукову працівницю, котра мала напрацю-
вання з дослідження історії Жовкви, була стипендіат-
кою програми міністра культури Польщі Gaude Polonia 
та багато років працювала волонтеркою музею. 
 Про великий музей у Жовківському замку Бо-
рис Григорович перестав думати у 2009 році. Це був 
рік, коли директор ДІАЗ у Жовкві виношував ам-
бітні плани створення заповідника «Галицька коро-
на», з центром у Жовкві, в котрий ввійшли б замки 
Львівщини. Передбачалося, що це будуть не замки, 
котрі перебувають у плачевному стані, як-от Помо-
рянський, Старосільський, Свіржський, а ті, в котрих 
уже проведені реставраційні роботи, розміщені в ек-

спозиції Львівської галереї мистецтв — Олеський, 
Підгорецький, Золочівський. Проти такого проекту 
виступив міністр культури Василь Вовкун, аргумен-
туючи, що він проти передачі об’єктів із підпоряд-
кування Мінкульту в Мінгеріонбуд, якому тоді був 
підпорядкований ДІАЗ у Жовкві. Заповідник «Гали-
цька корона» не створили, а відносини між дирек-
тором ДІАЗ у Жовкві В. П. Геричем та директором 
ЛГМ Б. Г. Возницьким зіпсувалися остаточно. Ми ж 
відчували себе, нiби між молотом і наковальнею — 
і жовківські, і галерейні, і всі нас стороняться. 

Оселя муз
 Ідеї виникають і зникають, керівники приходять 
і відходять, а музей — справжній, великий музей у 
Жовкві рано чи пізно, а робити треба. Достатньо му-
зейних предметів для створення повноцінної експо-
зиції в Жовкві немає і не буде, — ще у ХІХ ст. жов-
ківський замок позбувся своїх раритетів, значна час-
тина опинилася фондах Галереї, а тому логічно, щоб 
музей у жовківському замку був відділом ЛГМ, — так 
ми думали і працювали. 
 Місію музею ми бачили в зібранні, аналізі, сис-
тематизації розрізненого матеріалу з історії Жовкви 
і замку, в наданні інформації про місто і замок, а та-
кож у створенні сучасних культурних контекстів. Му-
зей позиціонував себе як місце зустрічей, спілкуван-
ня, «оселя муз», як платформа спілкування між ми-
нулим і майбутнім, містом і туристами, мистецтвом і 
громадою. 
 Ремонтуючи власними силами та освоюючи після 
виселення різних інституцій приміщення замку, з 2003 
року було створено чотири музейні експозиції на тему 
історії, архітектури, культури Жовкви з урахуванням на-
явних історичних відомостей у хронологічному поряд-
ку з використанням історичних матеріалів, музейних 
предметів, археологічного матеріалу, реконструкцій, 
макетів, живописних та графічних творів. Найповнішу 
і найкращу, бо в палацовому корпусі замку в архітек-
турному оточенні зал зi склепіннями, що створювало 
відповідну ауру та настрій, було відкрито у 2007 році. 
 Проте в 2009 році внаслідок невиконання дирек-
цією ДІАЗ у Жовкві заходів з уникнення форс-мажор-
них обставин, під час реставрації палацового корпусу, 
приміщення музею було затоплено, тож його переміс-
тили у східний корпус. Все почалося заново. Ремонт і 
пристосування приміщення, ремонт сходів, створен-
ня нової експозиції, вирішення питання опалення — 
все це ми робили силами сторожів, прибиральниці, 

робітника та волонтерів. Мало того, вся моя сім’я ак-
тивно допомагала: чоловік — відомий художник сак-
рального мистецтва Стефан Скіра — робив рами, під-
ставки, дерев’яні конструкції, допомагав транспортом, 
дочка — художник-графік — проектувала дизайн ка-
талогів, запрошень, афіш, син — художник iз мета-
лу — виготовив обладунок крилатого гусара, вивіску. 
Ми всі розуміли, що в Галереї грошей нема, їх катаст-
рофічно бракує, а тому використовували власні мож-
ливості, власні ресурси для забезпечення роботи му-
зею. 
 Розуміючи, що в ХХІ столітті не можна працюва-
ти старими методами і назріла потреба змін, Музей 
узяв на себе роль майданчика міжмузейної комуні-
кації та організував наукові конференції під загаль-
ною назвою Жовківські читання, котрі стали приво-
дом для зустрічей і обміну інформацією не лише му-
зейників. Дводенні наукові заходи відбулися у 2011, 
2013, 2015 роках. У рамках конференцій обговорю-
валася тема «Музей в сучасному світі» — всі аспек-
ти життя сучасного музею, а також дослідження на 
тему історії, культури, архітектури Жовкви. На наші 
конференції приїжджали доповідачі зі всієї України, 
а також із Польщі. Було видано наукові збірники ма-
теріалів конференції. 
 За ініціативою молоді в музеї було організова-
но кіноклуб «Коло-П’єца» — відбувалися перегля-
ди українських фільмів, кінострічок навколо музей-
ної тематики. У парку біля музею створили громад-
ський простір — Арт-Город, де відбувалися молодіж-
ні виставки у форматі open air, перформанси. У музеї 
проводилися майстер-класи зображальних видів 
мистецтва для дітей і дорослих, лекції на теми архі-
тектурної, культурної, історичної та мистецької спад-
щини Жовкви тощо. 
 Розуміючи, що треба заохочувати відомих худож-
ників малювати Жовкву, формувати основу майбут-
ньої колекції сучасного мистецтва на жовківську те-
матику, в 2014 році в музеї провели художній пле-

нер, у результаті якого колекція музею збагатилася 
роботами відомих львівських художників Володими-
ра і Людмили Богуславських, Олександра і Лесі Рось, 
заслуженого художника України з Харкова Олексан-
дра Лисенка та заслуженого діяча мистецтв Украї-
ни харків’янина Олександра Шеховцова, чернівець-
кого художника з європейським визнанням Олега 
Любківського, польських художниць Тереси П’єтрас, 
Малгожати Каплан, Жовкву тоді малював заслуже-
ний діяч культури Польщі Вітольд Закшевскі. Саме ці 
роботи, передані до фонду Галереї, зневажливо зга-
дує теперішній директор ЛНГМ ім. Б. Г. Возницько-
го, коли каже про експозицію музею. 
 Музей був платформою спілкування для небай-
дужих не лише з Жовкви. На виставки приїжджали 
митці і поціновувачі мистецтва зі Львова та інших міст 
України, з Польщі. Музейна експозиція була предме-
том зацікавлення жовків’ян, для котрих відкривала-
ся історія їхнього міста, численних гостей міста. 
 Як науковці ми неодноразово брали участь у на-
укових конференціях в Україні, а також за її межа-
ми, публікували свої дослідження. Музей першим в 
Україні 7 березня 2014-го відкрив виставку на вша-
нування подвигу Небесної сотні «Майдан. З вірою 
в майбутнє». У 2015-му ми першими на Львівщині 
прийняли виставку з Бахмутського краєзнавчого му-
зею та організували виставку львівських художників 
у Бахмуті. 

Чи була помста?
 Усього Музеєм було організовано 104 вистав-
ки, серед яких міжнародні, міжрегіональні, обласні, 
персональні. До переважаючої більшості було вида-
но каталоги. На реалізацію усіх музейних заходів та 
виставок з бюджету Галереї не було виділено жодної 
копійки. Музей завжди мав коло шанувальників, котрі 
допомагали здійснювати проекти. Ми неодноразово 
називали всіх поіменно. 
 То чому ж тоді Музей «Жовківський замок» 
ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького було ліквідовано? 
 У Музеї була погана експозиція? Тоді що заважа-
ло гендиректору Галереї прийняти рішення створити 
нову, кращу, залучивши матеріальні та інтелектуаль-
ні ресурси не лише з Галереї, а й ширшого середови-
ща науковців? 
 Мало експонатів? А хіба не в компетенції генди-
ректора наповнити експозицію наявними в Галереї му-
зейними предметами? 
 Якщо порівняти кількість відвідувачів, екскурсій 
та заходів, котрі відбувалися у музеї «Жовківський 
замок», iз тими, що відбувалися в інших відділах Га-
лереї, з урахуванням виставкової площі, кількості на-
уковців, кількості експонатів, то ми були лідерами — 
у нас діялося набагато більше, ніж у львівських від-
ділах, не говорячи про віддалені. 
 Новий директор, декларуючи оновлення закла-
ду, привів «свою команду», численно звільнивши до-
свідчених працівників, котрі працювали ще з Борисом 
Григоровичем Возницьким. Я вирішила, що йому тре-
ба дати простір, звільнити місце, не перешкоджати 
задекларованому «оновленню Галереї». Тому й при-
йняла звільнення з аргументацією «за скороченням», 
не оскаржувала його в суді, хоч підстави були — жод-
ного скорочення не було, відбулася реорганізація і за 
законом мені були зобов’язані запропонувати роботу. 
Проте, аргументуючи закриття музею його непотріб-
ністю, поширюючи в ЗМІ неправдиву інформацію про 
бездіяльність очолюваного мною музею, гендиректор 
ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького очорнює мене, ображає 
колектив, шкодить моїй честі, гідності та діловій ре-
путації. 
 Чи ж би закриття Музею було помстою генди-
ректора за те, що я відкрито підтримувала Ларису 
Борисівну Разінкову в конкурсі на заміщення вакан-
тної посади генерального директора ЛНГМ ім. Б. Г. 
Возницького, не боялася її підбадьорити у соціаль-
ній мережі? 
 Кажуть люди: «Брехнею світ пройдеш, назад не 
вернешся». 
 Сказати, що мені прикро — нічого не сказати. 
17 років я вкладала у Музей душу. Змогла знайти та 
об’єднати людей. Разом ми створили Музей, простір 
спілкування небайдужих до історії, мистецтва, культури, 
минулого і майбутнього. І все це з нічого, без бю джетних 
грошей, винятково на ентузіазмі і великому бажанні зро-
бити це для міста, країни, майбутнього. Нового директо-
ра я сприйняла як розумну людину, котра здатна відріз-
нити тих, хто вміє, може і працює. Я помилилася. 
 А доказом того, що музей робив корисні речі, 
слугує факт, що у травні 2018-го В. П. Герич, пред-
ставляючи свою програму на конкурсі на заміщен-
ня вакантної посади директора ДІАЗ у Жовкві, виз-
нав, що в місті існує потреба створення виставкового 
простору, організації художніх пленерів, створення 
сучасних культурних контекстів, тобто всього того, 
що багато років без державних грошей і без серйоз-
ної підтримки з боку як Галереї, так і ДІАЗ у Жовкві 
робив музей «Жовківський замок» ЛНГМ ім. Б. Г. 
Возницького. 
 P. S. У середині серпня до мене знову подзвонив 
хтось з учителів однієї з жовківських шкіл iз проханням 
провести перший урок у музеї. Вона не вірила, що його 
більше немає. ■

РЕЗОНАНС

Убивство музею
Чому в Жовкві на Львівщині припинив існування музей 
і чи потрібен він

■

В’їзне крило замку. Музей у 2009 році 
змушений був перебратися в бічне крило,
 бо приміщення в центральному вході 
фізично було знищене — затоплене.

❙
❙
❙
❙

ДОВІДКА «УМ»

 Жовква (нім. Schowkwa, пол. Zolkiew) (за ра-
дянських часів — Нестеров) — нині райцентр за 
25 км від Львова.
 Місто, закладене у 1594 році гетьманом 
Станіславом Жолкевським на ґрунтах села Вин-
ники, відомого з середини XV ст. як одна з пер-
ших реалізацій концепції ідеального міста на те-
риторії України, єдине в Україні зберегло свою 
структуру приватного міста-резиденції. Право 
Магдебурзьке надане привілеєм короля Зигмун-
да ІІІ у 1603 році, ним же було затверджено назву 
Zolkiew — Жовква на честь засновника міста. 
 Найбільшого розквіту місто досягло в другій 
половині XVII ст., коли було власністю польського 
короля Яна ІІІ Собєського. 
 У 1992-му у Жовкві створено Державний істо-
рико-архітектурний заповідник, у котрий ввійшли 
понад 40 пам’яток світового, національного та ре-
гіонального значення. Церква Пресвятої Трійці 
вписана в Список ЮНЕСКО у номінації «Дерев’яні 
церкви карпатського регіону Польщі і України».

■

Музей «Жовківський замок», якого вже нема. ❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Здавалося б, який зв’язок між похмурою 
притчею Вільяма Ґолдінга «Володар мух» 
і нинішнім українським буттям? Такі за-
гадки полюбляв Умберто Еко: «Зв’язки 
є завжди, варто лишень захотіти знайти 
їх» (Маятник Фуко. — Х.: Фоліо, 2014). 
Пригадуються розмисли персонажа 
Б.Акуніна з «Аристономії» (2012) про 
«дорослі» та «підліткові» держави; ос-
танні нестабільні та схильні повсякчас 
ослизатися в дикість. «Володар мух» 
— песимістичний сценарій розвитку 
суспільства без дорослих. Тобто — без 
цивілізаційного примус-контроля.

 Серединою минулого століття авс-
трійський зоолог Конрад Лоренц мав 
славу засновника нової наукової дис-
ципліни — етології (інстинкти й по-
ведінкові реакції тварин). Його вис-
новок про те, що агресія є ключовим 
фактором у формуванні групи, ніхто з 
колег не піддавав сумніву. Але водно-
час воліли не помічати стрункої логі-
ки, що вела до так само однозначного 
присуду: усі людські суспільства та-
кож зростають на ґрунті агресії. Полі-
тично заангажовані критики навіть 
закидали йому «виправдовування» 
та «освячення» руйнівних механізмів 
людської психіки. Людство не було 
готове зректися міфів про свою «ви-
щість». Нобелівську премію (з фізіо-
логії та медицини) К.Лоренц дістав 
лише 1973-го, коли уже вийшов на 
пенсію.
 Вільям Ґолдінг здолав ті самі 
манівці (не)визнання. По Другій сві-
товій війні, яку пройшов командиром 
британського бойового корабля, по-
вернувся додому в Солсбері, де й далі 
викладав у середній школі англійсь-
ку літературу та філософію. Пробував 
писати, але рукописи чотирьох ро-
манів не зацікавили жодне видавниц-
тво. Йому було уже 42 роки, щойно 
отримав двадцять першу відмову дру-
кувати новий, п’ятий, роман. Аж рап-
том книжка — це й був «Володар мух» 
— таки виходить 1954 року й перетво-
рюється на бестселер.
 Наступного року її публікують у 
США, але там роман ледь помітили. 
Схоже, тодішнє американське сус-
пільство було консервативнішим за 
британське. Авжеж, англійці кілько-
ма роками раніше уже отримали щеп-
лення від роману Джорджа Оруелла 
«1984» і набули здатності погляну-
ти на себе без романтичних окулярів. 
Заокеанська популярність наздогнала 
Ґолдінга лише за чотири роки, коли в 
Америці вийшло друге видання «Во-
лодаря мух». 1963-го його екранізує 
британський бренд-режисер Пітер 
Брук. Настає всесвітня слава.
 Вільям Ґолдінг випустив півтора 
десятка романів. Утім, з «Володарем 
мух» ніколи не було просто — принай-
мні у критичному дискурсі. Букерівсь-
кою премією відзначено «Морські ри-
туали» (1980). Нобелівку (1983) дали, 
як завжди, за сумою досягнень. При-
чому преміальний комітет розколов-
ся, ніби електорат на українських ви-
борах, — майже порівну. Меншість 
вважала, що його похмурі твори вза-
галі не становлять суттєвого інтере-
су. Американський топ-літературо-
знавець Гаролд Блум «легалізував» у 
світовому каноні лише одну Ґолдінго-
ву книжку — роман «Злодюжка Мар-
тін» (1956).
 Проте формулювання Нобелівської 
премії було напрочуд адекватним: «За 
ясність реалістичного малюнка й уні-
версальність міфу в творах, що пояс-

нюють існування людини в сучасному 
світі». Це стосується усіх творів бри-
танця, але насамперед — «Володаря 
мух». Реалістичний малюнок міфу — 
це алегорія: прозора історія з неоче-
видними натяками. Міфи, взагалі-то, 
неважко переказати — набагато важ-
че їх інтерпретувати.
 Фабула «Володаря мух» прозора, 
як склянка мінералки. Десь зо три де-
сятки англійських підлітків опиня-
ються на безлюдному острові в океані 
внаслідок авіакатастрофи. Її причини 
та характер винесені за дужки й не ці-
кавлять ані автора, ані читача — ти-
повий прийом такого способу літера-
турного дослідження буття, який я 
називаю модельним реалізмом: спос-
тереження за людською психікою в 
лабораторних параметрах. 
 Отже, усі школярі живі-неушко-
джені й навіть не налякані. Декілька 
щасливих годин веселого плюскання 
у теплій лагуні — й вони починають 
впорядковувати свій побут за прикла-
дом Робінзона Крузо і приписами бри-
танського співжиття. Виникає такий 
собі примітивний парламентаризм. 
Проте вже другого дня виокремлюєть-
ся група «анархістів», що не бажає ко-
ритися консенсусним рішенням і оби-
рає свободу як вседозволеність. На 
чолі стає, цілком за Конрадом Лорен-
цом, агресивний вожак — вони грають 
у мисливців і з другої спроби вбивають 
дике порося. Дитячі ігри закінчують-
ся.
 Нічний бенкет зі свіжиною обри-
вається цілком дорослим жахом — у 
мерехтінні смолоскипів під там-там-
ритми учорашні школярі танцюють-
відтворюють сцену полювання і... 
«випадково» вбивають ровесника, за-
бивають саморобними списами. Ґол-
дінг не залишає шансів версії про 
нещасний випадок, принаймні, в ек-
зистенційному вимірі: жертвою стає 
підліток з іншого табору, якого при-
вела в трагічну точку звичайна ці-
кавість.
 Уранці хлопці з обидвох груп у шо-
ковому розпачі: «Світ, зрозумілий і 
впорядкований світ, тікає з-під ніг». 
Але це усвідомлення призводить не 
до «роботи над помилками», а до по-
дальшого розпаду групового механіз-
му. Більшість (як завжди індиферен-
тно-мовчазна), яка доти більш-менш 
комфортно почувалася в координа-
тах звичних правил, перекидається 
на бік сильних. Там обіцяють стан-
дарт зграї: гіпотетичний захист (саме 
від «мисливців» линуть репости щодо 
присутності невідомо-страшного зві-

ра на острові) і реальне м’ясо (ковбасу 
за два-двадцять). Відбувається обмін 
свободи на безпеку. Диктаторський 
режим ватажка «мисливців» Джека 
набуває леґітимності. 
 А ще за день трапляється те, чим 
позначені всі початки законного на-
буття влади шаленцями: відверто-
демонстративно-приховане вбивство 
політичного опонента. Вбивають не лі-
дера опозиції, а мозок інакодумства — 
єдиного підлітка на острові, що здат-
ний до аналітики, окулярника Роху.
 Чотири дні й чемні хлопчаки у 
шкільній формі перетворилися на 
звірів, що гризуться на смерть за до-
мінування і територію. Певно, на-
справді така деґрадація забирає біль-
ше часу. Але не набагато — згадаймо, 
бодай, «Під куполом» Стівена Кінга; 
там ця метаморфоза відбулася упро-
довж тижня.
 Вільям Ґолдінг здійснив деміс-
тифікацію «людськості» з протилеж-
ного, ніж Конрад Лоренц, кінця. Авс-
трієць показав, як довго просувається 
людська спільнота від агресивної зграї 
до аристократичної демократії, а бри-
танець ошелешив тим, як блискавич-
но швидко суспільний консенсус по-
вертається до природного стану банди. 
Обидвом ці відверті висновки не пода-
рували. «Є тексти, які ми навряд чи 
полюбимо», — пише літературозна-
вець Ростислав Семків, маючи на оці 
передовсім «Процес» Кафки та «Уліс-
са» Джойса (Як читати класиків. — 
К.: Pabulum, 2018). Звісно, це грай-
ливе твердження стосується масової 
свідомості, бо для аналітика ті твори 
є справжнім полем чудес, мало не по-
божним. Але так, пересічній людині 
не надто подобається, коли відбира-
ють чуття «вінця природи» і тицяють 
у тваринну суть. 
 В Україні сприйняття екзистенцій-
ної літератури обтяжене відсутністю 
традиції, власних сартрів-камю не 
маємо. Паростки знищено у 1920-ті, 
соцреалізм мав цей напрямок за non 
grata, у незалежному письмі поки ні-
чого помітного не з’явилося. Тож «Во-
лодар мух» досі лишається «недодума-
ним до кінця».
 Переклад «Володаря мух» здійсни-
ла Соломія Павличко 1988-го; тоді ж 
вийшла книжка, що далі дублювала-
ся тричі (К.: Основи, 2000, 2004; Х.: 
Клуб сімейного дозвілля, 2015). Лі-
тературознавиця присвятила творові 
розлогу статтю, де справедливо твер-
дить: «Центральна філософська тема 
— неспроможність розуму» (Зарубіж-
на література. Дослідження та кри-
тичні статті. — К.: Основи, 2001). Але 
неспроможність перед чим? Перед інс-
тинктами, підказує нам Лоренц. А як 
їх — у натовпі — приборкати?
 Ґолдінг іде далі за просту мислен-

нєву констатацію «неспроможності 
розуму». Коли С.Павличко пише, 
що «у романі чотири головні герої — 
Ральф, Джек, Роха і Саймон», — вона 
помиляється. Є ще п’ятий — Роджер 
«з очима убивці». Попри те, що він не 
часто «світиться» на подієвій аван-
сцені роману, схоже, саме він для ав-
тора головний — головніший, навіть, 
за обох лідерів. Професійний провока-
тор без жодних моральних гальм. Це 
Роджер, не виходячи з тіні, підважує 
камінь, що зривається з кручі на голо-
ву Рохи.
 До речі, гра світла й тіні, що мі-
ниться в діапазоні від лагідної до за-
грозливої, неоднораз виникає у пере-
бігу острівної історії. Для Ґолдінга це 
символ, що допомагає збагнути психо-
логію натовпу, його на диво легку під-
датливість маніпуляціям. «Якщо лице 
міняється від того, освітлювати його 
знизу чи згори, тоді що ж таке лице? 
Що таке весь світ?» — чи не остан-
ній спалах у голові лідера «консти-
туціоналістів» Ральфа, котрий не 
в змозі осягнути відцентрових про-
цесів, що відбуваються з його «елек-
торатом». Далі він «загубився в кала-
муті думок». Та, зрештою, на них не 
лишилося часу: починається загальне 
полювання на цього останнього репре-
зентанта порядку й він перетворюєть-
ся на Кінгову «людину, що біжить».
 У «Володарі мух» знайдемо чимало 
алюзій на теорію масок. Як уніформа 
— зовнішня і внутрішня, розумова — 
перетворює людину на позаморальний 
гвинтик («під захистом маски він не 
знав сорому й сумління»). Цей аспект 
добре препарує С.Павличко («потім 
обличчя взагалі зникає, зостається 
тільки маска, яка дає повну свободу 
від усіх настанов цивілізації»). Знов-
таки, це філософський зріз проблеми. 
Під політологічним кутом пробують 
розглянути «Володаря мух» у пізні-
шому енциклопедичному словникові 
«Зарубіжні письменники» (Тернопіль: 
Богдан, 2005): «Виявляється, зроби-
ти це психологічно значно простіше, 
якщо діяти не поодинці, краще, про-
суваючись строєм, ще краще, вигуку-
ючи слова-декламації чи пісні. Ритм 
руху і слів зачаровує, відволікає від ду-
мок, а гріх убивства розпадається од-
наковою мірою на всіх і видається вже 
зовсім не таким тяжким. Ще прості-
ше бути «мисливцем», сховавши своє 
обличчя, розмалювавши його, як бойо-
ву маску». 
 Ґолдінгові, гадаю, йшлося не так 
про філософію, як про психологіч-
не підґрунтя політики. Він шукав за 
вакциною супроти загрози блискавич-
ної деґрадації. Наприкінці загнаний 
Ральф уже без сил вибігає до берега і 
«заточуючись, готовий до найгіршого, 
наштовхнувся поглядом на великий 
кашкет з білим верхом, а над зеленим 
дашком — корона». Офіцер королівсь-
кого флоту, за ним шлюпка, вдалині 
— «ошатний обрис далекого крейсе-
ра». Ґолдінгова відповідь на викли-
ки злих інстинктів однозначна: бри-
танське аристократичне правління. 
Інституції, перевірені століттями.
 В останній книжці американського 
політичного філософа Тімоті Снайдера 
знаходимо ніби переказ сюжету «Во-
лодаря мух»: «Дивовижна готовність 
завдавати болю та вбивати... Комбі-
нації спектаклю, репресій і тактики 
поступового обмеження прав грома-
дян» (Про тиранію. Двадцять уроків 
двадцятого століття. — К.: Медуза, 
2018). І далі Снайдерів висновок, який 
можна уявити за фінальною крапкою 
Ґолдінгового роману: «Саме інсти-
туції допомагають нам зберегти по-
рядність... Але інституції самі себе 
захистити не можуть... Дорослих не-
має. Прибирати безлад доведеться 
нам». ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Влада інституцій:
Лоренц, Ґолдінг, Снайдер

■
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Єврокубки
 Після героїчної «сухої» нічиєї 
в Запоріжжі мала чудові шанси на 
вихід у групу ЛЄ луганська «Зоря», 
але втратила бажаний результат на 
останніх хвилинах виїзного матчу. 
«Чорно-білі» вийшли вперед на по-
чатку другого тайму, але німці зумі-
ли зробити «камбек». Після мат-
чу наставник української команди 
Юрій Вернидуб навіть заявив, що 
йде у відставку, але потім оголосив, 
що залишається.
 Таким чином, в основному раун-
ді ЛЄ зіграють київське «Динамо» 
і полтавська «Ворскла» — минулої 
п’ятниці вони дізналися про своїх 
суперників. «Біло-синім» протисто-
ятимуть французький «Ренн», чесь-
кий «Яблонець» і «Астана» з Казах-
стану. У полтавчан набагато складні-
ша група — англійський «Арсенал», 
португальський «Спортинг» і «Кара-
бах» з Азербайджану.
 Пройшло жеребкування і в Лізі 
чемпіонів — «Шахтар» за вихід у 
«плей-оф» боротиметься з англій-
ським «Ман. Сіті», французьким 
«Ліоном» і німецьким «Хоффен-
хаймом».
 Ліга Європи. Плей-оф ра-
унд кваліфікації. Матчі-від-
повіді. Найцікавіші результа-
ти. «Севілья» (Іспанія) — «Сіг-
ма» (Чехія) — 3:0 (перша гра 
— 1:0), «Астана» (Казахстан) — 
«АПОЕЛ» (Кіпр) — 1:0 (по пен. 2:1; 
0:1), «Карабах» (Азербайджан) 

— «Шериф» (Молдова) — 3:0 
(0:1), «Бернлі» (Англія) — «Олім-
піакос» (Греція) — 1:1 (1:3), «Бе-
шикташ» (Туреччина) — «Парти-
зан» (Сербія) — 3:0 (1:1), «Брон-
дбю» (Данія) — «Генк» (Бельгія) 
— 2:4 (Маліновський («Г») — 90 
хв., гол), «Бордо» (Франція) — 
«Гент» (Бельгія) — 2:0 (Яремчук, 
Пластун («Г») — 90 хв), «РБ Лей-
пциг» (Німеччина) — «Зоря» (Ук-
раїна) — 3:2 (Кунья, 7; Огустен, 69; 
Форсберг, 89 (пен.) — Рафаель Ра-
тао, 35; Гордієнко, 48; 0:0; «З»: Луїс 
Феліпе, Сваток, Гордієнко (Кочергін, 
68), Вернидуб, Тимчик, Харатін, Ми-
хайличенко, Сілас, Караваєв, Рафа-
ель Ратао (Прийма, 80), Кабаєв (Че-
берко, 69)).

Англія
 У матчі другого кола Кубка ліги 
проти «Уїмблдона» дебютував у 
стартовому складі «Вест Хема» Ан-
дрій Ярмоленко — екс-капітан «Ди-
намо» допоміг «молотам» вийти до 
наступного раунду.
 А в АПЛ справи у лондонців 
відверто кепські — чотири пораз-
ки в чотирьох поєдинках і, як наслі-
док, останнє місце у турнірній таб-
лиці. Ярмоленко виходив на заміну 
у кожному з матчів, але результатив-
ними діями не відзначився.
 Після того як у більшості країн 
Європи закрилось трансферне вікно, 
залишається у «Ман. Сіті» Олександр 
Зінченко. Але ігрової практики в нього 
поки немає — українець не потрапляє 
до заявки «синіх» на матчі.

 Кубок ліги. 1/32 фіналу. Най-
цікавіші результати. «Евертон» 
— «Ротергем» — 3:1, «Брайтон» 
— «Саутгемптон» — 0:1, «Уїмбл-
дон» — «Вест Хем» — 1:3 (Ярмо-
ленко («ВХ») — 90 хв.), «Лестер» 
— «Флітвуд Таун» — 4:0, «Фул-
хем» — «Ексетер» — 2:0, «Суонсі» 
— «Крістал Пелас » — 0:1.
 Прем’єр-ліга. 4-й тур. «Лес-
тер» — «Ліверпуль» — 1:2 (Гез-
заль, 63 — Мане, 10; Фірміно, 45), 
«Челсі» — «Борнмут» — 2:0 (Пед-
ро, 72; Азар, 85), «Брайтон» — 
«Фулхем» — 2:2, «Крістал Пелас 
» — Саутгемптон» — 0:2, «Евер-
тон» — «Хаддерсфілд» — 1:1, 
«Вест Хем» — «Вулверхемптон» 
— 0:1 (Ярмоленко («ВХ») — із 46 
хв.), «Манчестер Сіті» — «Нью-
касл» — 2:1 (Стерлінг, 7; Уокер , 52 
— Єдлін, 29), «Кардіфф» — «Ар-
сенал» — 2:3, «Бернлі» — «Ман-
честер Юнайтед» — 0:2, «Уот-
форд» — «Тоттенхем» — 2:1.
 Лідери: «Ліверпуль», Челсі», 
«Уотфорд» — 9, «Манчестер Сіті» 
— 10, «Тоттенхем » — 9, «Борн-
мут» — 7.
 Бомбардири: Мітровіч («Фул-
хем»), Мане («Ліверпуль») — 4.

Іспанія
 Як і очікувалось, після перехо-
ду в «Реал» Тібо Куртуа українсько-
му голкіперу Андрію Луніну довело-
ся йти в оренду — до кінця сезону 
екс-гравець «Зорі» виступатиме за 
«Леганес». Минулого уїк-енду його 
новий клуб грав саме проти «галак-

тікос», але Лунін не потрапив до 
заявки за умовами орендного до-
говору.
 Прімера. 3-й тур. «Хетафе» 
— «Вальядолід» — 0:0, «Ейбар» — 
«Реал Сосьєдад» — 2:1, «Вільяр-
реал» — «Жирона» — 0:1, «Сель-
та» — «Атлетико» — 2:0 (Максі Го-
мес, 46; Аспас, 52), «Реал Мадрид» 
— «Леганес» — 4:1 (Бейл, 17; Бен-
зема, 50, 62; Серхіо Рамос, 66 (пен.) 
— Каррільйо, 23 (пен.)), «Леванте» 
— «Валенсія» — 2:2, «Алавес» — 
«Еспаньйол» — 2:1, «Барселона» 
— «Уеска» — 8:2 (Мессі, 16, 61; 
Пулідо, 24 (у свої ворота); Суарес, 
39, 90 (пен.); У. Дембеле, 48; Ракітіч, 
52; Хорді Альба, 81 — Кучо, 3; Алекс 
Гальяр, 42), «Бетіс» — «Севілья» — 
1:0.
 Лідери: «Барселона», «Реал 
Мадрид» — 9, «Сельта» — 7, 
«Леванте», «Севілья», «Еспань-
йол» — 4.
 Бомбардири: Мессі («Бар-
селона»), Бензема («Реал Мад-
рид») — 4.

Італія
 У Серії А з трьох перемог стар-
тував лише один туринський «Ювен-
тус» — «стара» синьйора» «на 
класі» дотиснула «Парму», зірко-
вий новачок «Юве» Кріштіану Ро-
налду — досі без голів.
 Головною ж сенсацією туру 
стала розгромна поразка віце-чем-
піона минулого сезону — «Наполі» 
— від «Сампдорії»: «дубль» в ак-
тиві Дефреля.

 Серія А. 3-й тур. «Мілан» — 
«Рома» — 2:1 (Кессі, 40; Кутроне, 
90+5 — Фасіо, 59), «Болонья» — 
«Інтер» — 0:3, «Парма» — «Ювен-
тус» — 1:2 (Жервіньйо, 33 — Ман-
джукич, 2; Матюїді, 58), «Фіоренти-
на» — «Удінезе» — 1:0, «Аталан-
та» — «Кальярі» — 0:1, «К’єво» 
— «Емполі» — 0:0, «Лаціо» — 
«Фрозіноне» — 1:0, «Сампдорія» 
— «Наполі» — 3:0 (Дефрель, 11, 
32; Квальярелла, 75), «Сассуоло» 
— «Дженоа» — 5:3, «Торіно» — 
«СПАЛ» — 1:0.
 Лідери: «Ювентус» — 9, «Сас-
суоло» — 7, «Фіорентина» (2 мат-
чі), «СПАЛ», «Наполі» — 6, «Ата-
ланта» — 4.
 Бомбардир: Бенассі («Фіорен-
тина») — 4.

Німеччина
 Відновившись після травми, 
Євген Коноплянка вийшов в основі 
«Шальке» на поєдинок із «Гертою». 
Але дебютний матч нового сезону 
для українця склався не надто вда-
ло — «кобальтові» поступились, а 
Євгена вилучили на п’ятій компен-
сованій до другого тайму хвилині за 
фол останньої надії.
 Перша Бундесліга. 2-й тур. 
«Ганновер» — «Боруссія» (Д) — 
0:0, «Хоффенхайм» — «Фрай-
бург» — 3:1 (Салаї, 50, 63; Кра-
маріч, 90+5 — Хайнц, 37), «Байєр» 
— «Вольфсбург» — 1:3, «Айнт-
рахт» — «Вердер» — 1:2, «Ауг-
сбург — «Боруссія» (М) — 1:1, 
«Нюрнберг » — «Майнц» — 1:1, 

«Штутгарт — «Баварія — 0:3 (Го-
рецка, 37; Левандовський, 62; Мюл-
лер, 76), «РБ Лейпциг» — «Фор-
туна» — 1:1, «Шальке» — «Герта» 
— 0:2 (Дуда, 15, 90+6; Коноплянка 
(«Ш») — до 90+5 хв.; вилучення).
 Лідери: «Баварія», «Вольфс-
бург», Герта» — 6, «Боруссія» (Д), 
«Боруссія» (М), «Вердер» — 4.
 Бомбардир: Салаї (Хоффен-
хайм») — 3.

Франція
 Суперник «Шахтаря» у групі ЛЧ 
— «Ліон» — вдруге у сезоні про-
грав: цього разу мінімально «Ніцці». 
Після стартових чотирьох турів єди-
ною командою, яка йде без втрат, за-
лишається чинний чемпіон «ПСЖ» 
— парижани не без проблем здола-
ли новачка еліти «Нім».
 Ліга 1. 4-й тур. «Ліон» — «Ніц-
ца» — 0:1 (Сент-Максімен, 51), 
«Нім» — «ПСЖ» — 2:4 (Бобішон, 63; 
Саванір, 69 (пен.) — Неймар, 36; Ді 
Марія, 40; Мбаппе, 77; Кавані, 90+2), 
«Анже» — «Лілль» — 1:0, «Діжон» 
— «Кан» — 0:2, «Генгам» — «Тулу-
за» — 1:2, «Реймс» — «Монпельє» 
— 0:1, «Страсбур» — «Нант» — 2:3, 
«Сент-Етьєн» — «Ам’єн» — 0:0, 
«Ренн» — «Бордо» — 2:0, «Мона-
ко» — «Марсель» — 2:3 (Тілеманс, 
48; Фалькао, 53 — Мітроглу, 45; То-
вен, 74; Жермен, 90).
 Лідери: «ПСЖ» — 12, «Ді-
жон», «Тулуза» — 9, «Лілль», 
«Марсель», «Ренн» — 7.
 Бомбардири: Мбаппе, Неймар 
(обидва — «ПСЖ») — 4. ■

Григорій ХАТА

 Поки київське «Динамо» 
шукає забивного форварда, їх-
ній колишній нападник Мораес 
регулярно забиває за свій новий 
клуб. Сьомий за ліком гол бра-
зильця в чемпіонаті приніс чер-
гову перемогу «Шахтарю» в на-
ціональній першості. Динамів-
ці ж не змогли виграти в своєму 
четвертому матчі поспіль. Після 
невдалого завершення «лігочем-
піонської» кваліфікації зазнали 
«біло-сині» фіаско й на внутріш-
ній арені, сенсаційно програв-
ши в рідних стінах львівським 
«Карпатам» (0:2). Закономір-
но, що після подвійного прова-
лу в Києві активно заговорили 
про відставку наставника «Ди-
намо» Олександра Хацкевича. 
Дехто його слова «про майбут-
ню розмову з президентом клу-
бу, де мають бути прийняті ко-
рисні для динамівського клу-
бу рішення», розцінив як підго-
товку до відставки. Але згодом, 
коментуючи вищесказане, Хац-
кевич уточнив, що його непра-
вильно зрозуміли. Самим же 
футболістам «Динамо» після 
першої поразки в нинішньому 
ЧУ, схиливши голови, довелося 
тримати відповідь за невдалий 
результат перед сектором клуб-
них ультрас.
 Щодо програного мат-
чу «Карпатам», то практич-
но весь другий тайм динамівці 
грали в більшості, проте навіть 
за таких обставин не змогли бо-
дай одного разу вразити воро-
та «біло-зелених». Як і у пов-
торній грі з «Аяксом», усі 90 
хвилин протистояння з «Кар-
патами» на вістрі динамівсь-
кої атаки провів юний ново-
бранець столичного клубу Вла-
дислав Супряга. І знову — ре-
зультат динамівської атаки 
виявився «нульовим». Тим ча-
сом у «Динамо» оголосили про 
підписання контракту з черго-
вим новобранцем-легіонером. 
Цього разу, після тривалих очі-
кувань, підпис під контрактом, 
запропонованим динамівсь-
ким клубом, нарешті поста-

вив форвард. «Міккель Дуе-
лунд — досить молодий хлоп-
чина, котрий, на мій погляд, 
може одразу заграти в нашій 
команді», — наголосив прези-
дент «Динамо» Ігор Суркіс.
 При цьому головний супер-
ник динамівців за чемпіонсь-
кий титул традиційно не мав 
проблем у грі з «Маріуполем». 
А переможний м’яч у поєдинку 
— на рахунку Мораеса, котрий 
«виграв» для «гірників» зага-

лом уже четвертий матч у по-
точному ЧУ.
 Нічийна ж осічка «Олександ-
рії» на «Арені Львів» дозволила 
«Шахтарю» одноосібно очоли-
ти турнірну таблицю. Водночас 
підопічні Володимира Шарана, 
котрі вперше в сезоні впродовж 
одного матчу пропустили два 
м’ячі, зберегли за собою дру-
гу позицію в турнірній таблиці. 
А от «Львів», де після кількох 
стартових турів несподівано змі-

нився наставник — вітчизняний 
спеціаліст Юрій Бакалов змінив 
бразильця Жилмара, в якого не 
виявилося тренерської ліцензії 
«PRO», необхідної для роботи 
на чолі клубу прем’єр-ліги, — і 
з новим керманичем ніяк не мо-
жуть намацати потрібну гру. Як 
і в попередньому турі, підопічні 
Бакалова знову не втримали пе-
реможний рахунок, обмежив-
шись результативною нічиєю 
— 2:2.

 А от луганській «Зорі», поп-
ри неприємний осад від участі в 
кваліфікації Ліги Європи, вда-
лася яскрава перемога. Немов 
виправдовуючись за болісне 
фіаско від «Лейпцига» на між-
народній арені, підопічні Юрія 
Вернидуба в рідному чемпіонаті 
розгромили «Арсенал-Київ». 
«Після тяжкої єврокубкової гри 
хлопці змогли відновитися. Дя-
кую їм», — наголосив наставник 
«Зорі» Юрій Вернидуб.
 Поступово виходить зі стар-
тової «сплячки» полтавська 
«Ворскла». Не маючи необхід-
ності форсувати підготовку на 
старті сезону, учасник групово-
го раунду ЛЄ невдало розпочав 
поточний ЧУ — три поразки в 
чотирьох зустрічах. Утім потро-
ху гра підопічних Василя Сачка 
набуває обрисів, котрі має де-
монструвати чинний бронзовий 
призер національного чемпіо-
нату. У поєдинку проти «Чор-
номорця» полтавчанам довело-
ся шукати внутрішні резерви, 
але, в підсумку, в активі «Ворс-
кли» є третя перемога в чемпіо-
наті. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 7-й тур. 
«Ворскла» — «Чорноморець» — 
2:1 (Кулач, 49; Рижук, 87 (у свої воро-
та) — Чорний, 63; нереалізоване пе-
нальті: Кулач, 24 («В»)), «Шахтар» 
— «Маріуполь» — 2:0 (Мораес, 43; 
Дава, 56 (у свої ворота)), «Десна» — 
«Олімпік» — 0:1 (Білоног, 55; вилу-
чення: Гітченко, 75 («Д»)), «Львів» 
— «Олександрія» — 2:2 (Дуарте, 8; 
Тейлор, 21 — Грицук, 54; Сітало, 83), 
«Арсенал-Київ» — «Зоря» — 0:5 
(Караваєв, 5; Хомченовський, 13, 69; 
Ратао, 44; Ледньов, 51), «Динамо» — 
«Карпати» — 0:2 (Швед, 19, 45; ви-
лучення: Мегремич, 56 («К»)).
 Турнірне становище: «Шахтар» 
— 18, «Олександрія» — 16, «Дина-
мо» — 13 (6 матчів), «Зоря» — 11, 
Чорноморець», «Олімпік», «Ворскла» 
— 9, «Карпати» — 8, «Десна» — 7, 
«Львів» — 6, «Маріуполь» — 4 (6), 
«Арсенал-Київ» — 4.
 Бомбардир: Мораес («Шахтар») — 7.

■

Маючи чисельну перевагу, динамівці не спромоглися навіть на гол престижу в поєдинку з «Карпатами».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Корисні рішення
Після серії невдалих поєдинків у «Динамо» порушили питання про 
відставку головного тренера

■
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«Моя мета — підсумковий турнір року в Сінгапурі».Еліна Світоліна
перша ракетка українського жіночого тенісу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Недаремно друга ракетка 
планети Каролін Возняцьки 
напередодні свого побачення в 
Нью-Йорку з Лесею Цуренко 
остерігалася української тені-
систки. Попри те, що гра дру-
гого номера вітчизняного жі-
ночого тенісу не завжди відріз-
няється стабільністю, цьогоріч-
ний Відкритий чемпіонат США 
Цуренко розпочала на мажор-
ній ноті, залишивши за бортом 
змагань одну з головних претен-
денток на перемогу. Аби виби-
ти з розіграшу екс-першу тені-
систку світу Возняцьки, Лесі 
знадобилося менше двох годин 
й лише два сети — 6:4, 6:2. «Я 
взагалі не нервувала, адже від-
чувала підтримку своєї коман-
ди та численних уболівальни-
ків. А досвід поєдинків із ви-
соким рівнем відповідальності 
в Акапулько та нещодавня пе-
ремога над дворазовою тріум-
фаторкою «Ролан Гарроса» Му-
гурусою в Цинциннаті додали 
мені впевненості», — Цурен-
ко назвала ключі до перемоги 
над іменитою данкою в друго-
му колі «Ю-Ес оупен»-2018.
 Вибивши з розіграшу посія-
ну в Нью-Йорку під другим но-
мером Возняцьки, перед собою 
Цуренко відкрила вельми ком-
фортний турнірний шлях наго-
ру турнірної сітки. Свою супер-
ницю в третьому раунді — 54-ту 
тенісистку планети, чешку Ка-
таржину Синякову — Леся здо-
лала доволі просто — 6:4, 6:1, 
хоча й розпочала поєдинок з 
провалу, програвши опонентці 
в першому сеті чотири з п’яти 
стартових геймів.
 При цьому опонентка ук-
раїнки в четвертому колі «Ю-
Ес оупен» — 19-річна Марке-

та Вондроушова з Чехії — на-
разі взагалі не входить до «топ-
100» рейтингу WTA, тож у 
понеділок ввечері Леся Цурен-
ко (36-та тенісистка планети) 
мала прекрасний шанс уперше 
у своїй кар’єрі пробитися до 
чвертьфіналу Відкритої пер-
шості США.

 А от перебування Цуренко ра-
зом iз примою українського тенісу 
Еліною Світоліною в когорті учас-
ників 1/8 фіналу «Ю-Ес оупен»-
2018 вже мало статус національ-
ного рекорду, адже ніколи раніше 
одразу двоє вітчизняних тенісис-
ток не пробивалися до четвертого 
кола останнього в сезоні турніру з 

серії «Гранд слему». 
 Світоліна вдруге поспіль 
грала в 1/8 фіналу «Ю-Ес оу-
пен», проте, як і торік, діста-
тися чвертьфіналу не змогла. 
Упевнено здолавши в третьому 
колі китаянку Ван Цян — 6:4, 
6:4, в наступному раунді най-
сильніша тенісистка України 

зазнала несподіваного фіаско 
від латвійки Анастасії Севасто-
вої — 3:6, 6:1, 0:6. Як видно з 
рахунку останньої партії, Еліна 
знову мала проблеми з психоло-
гічною концентрацією, адже по-
іншому пояснити її нульовий 
доробок у вирішальному сеті 
дуже складно. «Сама дозволи-
ла суперниці зробити камбек», 
— резюмувала Світоліна. Пер-
ша тенісистка України зізнала-
ся, що вже в найближчому май-
бутньому, аби претендувати на 
вищі досягнення, спробує змі-
нити свій стиль гри. Поки ж її 
головна мета — місце в октеті 
учасниць підсумкового турні-
ру року в Сінгапурі, на шляху 
до котрого Еліна перебуває на 
п’ятій позиції. Виступи ж Елі-
ни на кортах «Флешинг Мідо-
уз» в Нью-Йорку завершилися 
повністю. Виліт із «одинака», 
невдача в «міксті» та старто-
ва поразка в парі, де Світолі-
на змагалася з Ольгою Савчук, 
котра після «Ю-Ес оупен» за-
вершила свою професіональну 
кар’єру гравця, — тепер прима 
українського тенісу може пов-
ністю сконцентруватися на «до-
розі до Сінгапуру». 
 Головними ж претендент-
ками на перемогу на «Ю-Ес оу-
пен»-2018 залишаються дві 
його господарки — чинна тріум-
фаторка турніру Слоан Стівенс 
та неодноразова його перемож-
ниця, екс-перша ракетка світу 
Серена Уїльямс, очна зустріч 
котрих, швидше за все, відбу-
деться у півфіналі.
 Натомість у чоловіків усе 
поступово йде до того, що голо-
вний трофей на цьогорічному 
Відкритому чемпіонаті США 
розіграють два найсильнішi 
тенісисти планети — Рафаель 
Надаль i Роджер Федерер. ■

На цьогорічному «Ю-Ес оупен» Еліна Світоліна зупинилася на стадії 1/8 фіналу.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙

ТЕНІС

Курсовий орієнтир
Уперше в історії вітчизняного тенісу одразу дві українки грали 
в четвертому колі «Ю-Ес оупен»

■

Григорій ХАТА

 Пов’язувати факт підвище-
ної аварійності, котра останнім 
часом спостерігається в «ко-
ролівських» перегонах, навряд 
чи варто з переходом «Ф-1» під 
крило інвесторів зі США, де 
завж ди більшою увагою та по-
пулярністю користувалися кон-
тактні гонки, особливо «власно-
го виробництва», до яких, зок-
рема, належить серія «Наскар». 
Водночас не помітити, що по-
ява над головами «формуліч-
них» гонщиків на їхніх болідах 
додаткового елементу захисту, 
котрий назвали «гало», збiгла-
ся з загостренням штовханини 
на трасах «Формули-1», теж не 
можна.
 Утім директор гонок Між-
народної асоціації автоспорту 
Чарлі Уайтінг, під прискіпли-
вим наглядом котрого прохо-
дить кожен Гран-прі, переко-
нує, що контактів між болідами 
не стало більше. Просто, на дум-
ку функціонера, боліди нині ма-
ють доволі «крихкий» і доволі 
просунутий аеродинамічний 
вигляд, тож і трапляються епі-
зоди, коли один, злетівши вго-

ру, опиняється «на голові» ін-
шого. Так, подібна історія тра-
пилася на першому після літ-
ніх канікул у «Ф-1» — Гран-прі 
Бельгії, коли «Макларен» Фер-
нандо Алонсо «насів» на болід 
пілота «Заубера» Шарля Лек-
лера. «Я ніколи не був фанатом 
«гало», але щасливий, що цьо-
го разу воно було над моєю голо-
вою», — заявив Леклер.
 Не обійшовся без сутичок 
і наступний Гран-прі «Ф-1», 
котрий минулого уїк-енду від-
бувся в італійській Монці, 
щоправда, контакти між болі-
дами на рідній для «Феррарі» 
трасі не носили для гонщиків та 
їхніх залізних коней настільки 
пам’ятний, як у бельгійському 
Спа, характер.
 Траса в Монці вважається 
однією з найшвидших у кален-
дарі «Ф-1». От тільки два пер-
ші повороти, особливо в умовах 
масового старту, перетворюють-
ся на місце потенційного «зава-
лу», де велика кількість бажа-
ючих прагнуть прослизнути у 
вузьке горлечко пляшки. Тож 
як не намагалися лідери пело-
тону та водночас головні пре-
тенденти на чемпіонський ти-

тул — Себастьян Феттель та 
Льюїс Хемілтон — без наслід-
ків для боліда, але з гоночною 
вигодою для себе, уникнути на 
старті італійського Гран-прі 
зіткнення, одному з конкурен-
тів уберегтися від неприємнос-
тей все ж не вдалося. 
 Вирушивши в гонку слідом 
один за одним, вже в другому 
повороті перші пілоти «Фер-
рарі» та «Мерседесу» влашту-
вали контактне з’ясовування 
стосунків. І хоча в діях жодно-
го з пілотів стюарди не вгледіли 
порушень, одному з них дове-
лося заплатити за контакт ней-
мовірно високу ціну. Намагаю-
чись відбити в повільній «ши-
кані» атаку Хемілтона, Феттель 
припустився зіткнення з «Мер-
сом», як наслідок, втрата конт-
ролю над болідом та скочування 
вниз пелотону.

 Очікувалося, що після тріум-
фу Феттеля в Бельгії «Феррарі» 
зможе закріпити свій техноло-
гічний успіх і на домашньому 
Гран-прі. Проте випередити 
«Мерседес» у рідних для «Ску-
дерії» стінах не вдалося ні Фет-
телю, ні Райконену, котрий в 
ролі переможця кваліфікації 
вирушив у гонку. Вирішаль-
ним у визначенні перемож-
ця італійського Гран-прі стали 
згуртовані командні дії обох пі-
лотів «Мерседеса» під час пер-
шої фази піт-стопів. Боттас, 
залишаючись на старій гумі, 
скільки міг, стримував після 
заїзду до боксів швидшого за 
себе Райконена. Коли ж Хеміл-
тон наблизився до потенційно-
го лідера перегонів на відстань 
атаки, на перше місце вийшов 
кращий швидкісний потенціал 
німецької стайні. У підсумку, 

Хемілтон виграв шостий у се-
зоні Гран-прі, збільшивши при 
цьому свою перевагу над Фетте-
лем до 30 очок. 
 «Сьогоднішній успіх нага-
дав, навіщо ми беремо участь 
в гонках, адже в них не завж-
ди найшвидший болід фінішує 
першим. У «Формулі»-1 все ви-
рішується безпосередньо в не-
ділю, і цього разу ми спрацю-
вали прекрасно, завершивши 
Гран-прі в Монці на першому 
та третьому місцях», — відзна-
чив керівник «Мерседеса» Тото 
Вольфф. ■ 

«ФОРМУЛА-1»

Командний результат
Показавши найкращий результат у 
кваліфікації, гонщикам «Феррарі» не вдалося 
стати переможцями домашнього етапу

■ ТАБЛО

 Чемпіонат світу. 14-й етап. 
Гран-прі Італії. 1. Хемілтон («Мер-
седес») — 1:16.54,484. 2. Райкконен 
(«Феррарі») — відставання 8,705 сек. 
3. Боттас («Мерседес») — +14,066. 4. 
Феттель («Феррарі») — +16,151. 5. 
Ферстаппен («Ред булл») — +18,208. 
6. Грожан («Хаас») — +56,320. 7. 
Окон («Форс Індія») — +57,761. 8. 
Перес («Форс Індія») — +58,678. 
9. Сайнс («Рено») — +1.18,140. 10. 
Стролл («Уїльямс») — +1 коло.
 Особистий залік. 1. Хемілтон — 
256 очок. 2. Феттель — 226. 3. Райк-
конен — 164. 4. Боттас — 159. 5. 
Ферстаппен — 130. 6. Рікк’ярдо — 
118. 7. Хюлькенберг — 52. 8. Магнус-
сен — 49. 9. Алонсо — 44. 10. Перес 
— 44...
 Кубок конструкторів. 1. «Мерсе-
дес» — 415. 2. «Феррарі» — 390. 3. 
«Ред булл» — 248. 4. «Форс Індія» 
— 87. 5. «Рено» — 84. 6. «Хаас» — 
84. 7. «Макларен» — 52. 8. «Торо 
россо» — 30. 9. «Заубер» — 19. 10. 
«Уїльямс» — 5. 

■

Командні зусилля допомогли «Мерседесу» виграти Гран-прі Італії.
Фото з сайта www.f1news.ru. 

❙
❙
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 Акція в поліклініці: пройдiть без 
бахiл й отримаєте від прибиральни-
ці направлення до стоматолога без 
черги.

* * *
 Невдаха приходить до психіатра:
 — Лiкарю, справа зрушила! 
Сьогодні я впустив бутерброд, і він 
упав маслом угору.
 Лiкар бере з рук пацієнта бутер-
брод, довго його вивчає і каже:
 — Та ні, просто ви його намаза-
ли не з того боку.

* * *
 Зустрiлися двi подруги. Одна з 
них запитує:
 — Як твої справи?
 — Добре. Один коханець менi 
купив норкову шубу.
 — Чудово.
 — Другий — «Мерседес».

 — Чудово.
 — Третiй узяв путiвку на Маль-
дiви.
 — Чудово.
 — А ти де зараз?
 — Записалася на курси моралi. 
Нас там вчать замiсть фрази «Не 
тринди» говорити «Чудово».

* * *
 Ідуть випробування нових ліків. 
Пацієнтiв поділено на дві групи: до-
слідну і контрольну. Один iз пацієн-
тів заходить до лікаря:
 — Лiкарю, чому ви замінили 
мій препарат?
 Лiкар (дуже обережно):
 — А що змушує вас думати, що 
я його замінив?
 — Розумієте, раніше, коли я ки-
дав ці таблетки в унітаз, вони плава-
ли, а тепер стали тонути.

По горизонталі:
 4. Популярна жувальна гум-
ка. 7. Червона рідина в організмі, 
яка визначає спорідненість. 8. Дав-
ньогрецький бог війни. 9. Містечко 
в Білорусі, колишній центр удільно-
го князівства. 10. Грузинське напів-
солодке червоне вино. 11. Частина 
складних слів, яка перекладається з 
грецької, як «душа». 14. Знамени-
тий східний вчений і лікар. 17. Му-
зичний твір, в основі якого є кіль-
ка народних тем. 18. Представник 
західнослов’янського племені, яке 
проживало на місці нинішніх зе-
мель Саксонії. 21. Людина, яка біль-
ше заглиблена в себе, менш контак-
тна. 23. Короткотривалий напад ко-
чових племен з метою грабунку. 24. 
Сьома планета Сонячної системи. 
25. Число в математиці, на яке не 
можна ділити. 28. Прізвище соліс-
тки гурту Spice Girls Вікторії Бекхем 
до одруження. 
По вертикалі:
 1. Верхній світ, де живуть Боги 
і душі праведників у слов’янській 
міфології. 2. Передня частина сце-
ни, висунута до залу. 3. Радянський 
космодром, звідки здійснювалися 
запуски космічних екіпажів. 4. Стар-
ший син Тараса Бульби. 5. Кольори, 

фарби. 6. Спеціальний знак, який 
ставили на шкірі худоби як знак при-
належності тому чи іншому господа-
рю. 12. Курортне селище на Закар-
патті, на березі річки Тиса. 13. Вій-
ськовий зелено-оливковий колір. 
15. Придане, посаг. 16. Особа, що 
вирішила продовжити навчання у 
виші з метою продовження науко-
вої кар’єри та написання кандидат-
ської дисертації. 18. Традиційна ан-
глійська міра об’єму. 19. Прізвись-
ко відомого кобзаря Остапа Вересая, 
яке він отримав у кобзарському цеху. 
20. Український журналіст-розсліду-
вач, ведучий програми «Наші гро-
ші». 22. Свинячий ніс.

Кросворд №93
від 29 серпня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +10…+15

 +21…+26

Північ +11…+16

 +23…+28

Центр +12…+17

 +23…+28

Схід +10…+15

 +23…+28

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +12…+17

 +23…+28

Дара ГАВАРРА 

 Багато зірок вважають, що хай про них го-
ворять бозна-що, лиш би не мовчали. За цим 
принципом, мабуть, живе і відомий (тепер уже 
не так своїми роботами в кінематографі, як 
скандалами в особистому житті) французь-
кий актор Жерар Депардьє. Ось і нещодавно 
увага до персони зірки була прикута, скаже-
мо відверто, з не надто позитивного приводу. 
Молода актриса, яка побажала бути неназва-
ною, звернулася в поліцію із заявою про зґвал-
тування. За її словами, це сталося в паризь-
кій квартирі актора, до того вони були знайомі, 
адже 22-річна дівчина брала уроки акторської 
гри у мистецькій школі, де викладав Депар-
дьє. Свою заяву початківка зробила на пів-
дні Франції, у місті Ламбеск, регіон Прованс, 
а потім її передали в прокуратуру столиці.
 Звісно, адвокат відомого актора, Ерве Те-
мей, заявляє, що його 69-річний підопічний ні 
в чому не винен. Такий висновок він зробив піс-
ля зустрічі з ним, під час якої Депардьє переко-
нував його, що не робив цього, адже такі вчин-
ки суперечать «усім його цінностям».
 У правдивості і справжності «цінностей» 
актора мали можливість переконатися й ук-
раїнці, в любові до яких він клявся після По-
маранчевої революції, що не завадило йому 

згодом божитися у любові вже до росіян піс-
ля анексії Криму, яку актор гаряче вітав, за що 
й отримав громадянство Росії, квартири в Гроз-
ному й Саранську (де він «наробив» чималих 
боргів за «комуналку», які, судячи з усього, й 
не збирається виплачувати). Сьогодні ж «нелю-
битель» платити податки власній вітчизні дома-
гається отримати громадянство колишньої ко-
лонії Франції — Алжиру. Одіозний колекціонер 
паспортів різних держав запевняє алжирців, як 
колись бельгійців, українців та росіян, що дуже 
любить і поважає їх, а ще — що вони «дуже ін-

телектуальний і розумний народ, який був за-
хоплений неграмотною французькою армією в 
1830 році». За його словами, на той час усе на-
селення Алжиру поголовно було грамотне, тоді 
як далеко не всі французи вміли читати й писа-
ти. Ці заяви викликали хвилю обурення у фран-
цузькому суспільстві, яке й без таких «витівок» 
потерпає від конфліктів між алжирськими міг-
рантами й корінним населенням. 
 Але ж кому такі дифірамби не сподоба-
ються? Дивись, щось і «вигорить» із тим гро-
мадянством... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Попрацювавши трохи масажисткою, 34-
річна австралійка Джессіка О’Ніл вирішила 
стати спеціалістом... із обіймів. Так звана «те-
рапія обіймів», як вона її називає, дуже необ-
хідна багатьом людям, особливо в мегаполі-
сах, де брак часу породжує і брак уваги одне 
до одного. Обійми допомагають понизити ар-
теріальний тиск, зняти стрес, покращити на-
стрій і, зрештою, виробляють гормон щастя.
 Якщо ви іронічно посміхаєтесь щодо тако-

го незвичного бізнесу, то дарма. Професійна 
«обіймальниця» бере за годинний сеанс 80 до-
ларів, і клієнтів у неї більш ніж достатньо. Спо-
чатку вона думала, що її «пацієнтами» пере-
важно будуть чоловіки, в яких виникають про-
блеми у зв’язку з кризою середнього віку. Про-
те помилилася, адже пообійматися приходять 
і підлітки, яким бракує уваги в сім’ї, і жінки, по-
збавлені фізичного контакту, причому віковий 
«діапазон» — від 15 і до 85 років. Також при-
ходять інваліди, душевнохворі і просто самот-
ні люди. «Іноді новачки нервують на першому 

сеансі, але потім ми обіймаємося, і вони роз-
слабляються, адже обійми — це дуже сильний 
засіб», — розповідає «цілителька».
 Що цікаво, чоловік Джессіки не проти такого 
бізнесу дружини. Що ж до професіоналів у цій га-
лузі, то психолог і почесний член Австралійсько-
го психологічного товариства доктор Боб Монго-
мері каже, що людські обійми, доторки — важ-
лива частина нашого життя. Якщо ви достатньо 
в дитинстві отримали тепла і ласки від своїх рід-
них, то це вселяє у вас упевненість і ви готові до 
нових стосунків з іншими людьми. ■

КУРЙОЗИ

«Обнімашки» — прибуткова справа
Австралійська медсестра винайшла новий бізнес

■

ТАНЦІ НА ГРАБЛЯХ

Ґвалтівник і колекціонер
Жерар Депардьє, звинувачений у сексуальному домаганні, попросив 
громадянства в Алжирі

■

Жерар Депардьє.❙

5 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +14...+16, удень +25...+27. 

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +29...+31.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +24...+26.
Одеса: мiсцями короткочасний невеликий дощ. Уночi 
+17...+19, удень +23...+25.

3 вересня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 22-26 градусiв, у Днiпрi бiля 
Києва — 22.

Курорти Карпат: мiсцями короткочасний невеликий дощ. 
Трускавець: уночi +12...+14, удень +22...+24. Моршин: уночi 
+12...+14, удень +22...+24.
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