Ставка на власника
Українські політики та експерти, зокрема
народний депутат
Олег Ляшко, вважають, що основою
земельної реформи має стати орієнтація
на створення потужних фермерських
господарств
» стор. 4

Вівторок, 9 жовтня 2018 року

«В армії — системна Каталонський соловей
кругова порука»
уже не заспіває…
Офіцера Борзнянського
військкомату незаконно
звільнили
за нетерпимість до афер

Учора провели
в останню путь
зірку опери
Монсеррат Кабальє

» стор. 9

» стор. 7

№ 109 (5425)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,084 грн
1 € = 32,314 грн
1 рос. руб. = 0,421 грн

Контрабанда лісу: від
десяти до дванадцяти
Винищування лісового фонду України обходитиметься дорожче

р оС і м
ків

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

» стор.
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ІнФорУМ

«Адвокат Зайцевої Є. Мельниченко заявив, що акт огляду був сфабрикований. Таким чином
він намагається поставити під сумнів результати висновків Центру психічного здоров’я
та моніторингу МОЗ України про те, що обвинувачена перебувала у стані, викликаному
вживанням наркотичних і психотропних речовин або інших одурманюючих засобів».

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

■ НА ФРОНТІ

А суд і нині там

Мінна війна

Минув рік після жахливої ДТП,
що забрала життя шістьох
людей, але розслідування так і
не зрушило з мертвої точки

Російські офіцериінструктори
нашвидкуруч готують
саперні групи

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Тарас ЗДОРОВИЛО

Річниця страшної ДТП на вулиці Сумській,
коли автомобіль Олени Зайцевої врізався у натовп пішоходів, ніскільки не наблизила кінець
розслідування резонансної справи. Наразі процес зупинився через зникнення Олени Федірко,
лікаря-нарколога, яка оглядала підозрювану після аварії і виявила в її крові опіати. «Третій адвокат Зайцевої Євген Мельниченко зробив заяву
про те, що акт огляду, підписаний Федірко, був
сфабрикований, — пояснила ситуацію адвокат
однієї з потерпілих Лариса Матвєєва. — Таким
чином він намагається поставити під сумнів результати висновків Центру психічного здоров’я
та моніторингу МОЗ України про те, що обвинувачена перебувала у стані, викликаному вживанням наркотичних і психотропних речовин або інших одурманюючих засобів».
Розшуки нарколога поки що не увінчалися успіхом. Жінка, яка сьогодні проживає у харківській квартирі лікарки, запевнила — та вже давно
виїхала на непідконтрольну Україні територію.
Втім прикордонна служба цей факт не підтверджує. Водночас правоохоронці взялися перевіряти автошколу «Транстур», де Зайцева отримала
посвідчення водія, але, як з’ясувалося, не надто
ретельно їх відвідувала через подорож за кордон.
Тож не виключено, що вину за численні смерті
з головною підозрюваною розділить невдовзі не
лише Геннадій Дронов, з яким вона не розминулася на дорозі, а й її наставник з автошколи.
Спроба адвокатів Олени Зайцевої включити до
справи якомога більшу кількість фігурантів, неабияк вразила родичів загиблих. Зневірившись
у справедливому суді, вони звернулися до Петра Порошенка з проханням взяти цю справу під
особистий контроль. Від адміністрації Президента вже надійшла схвальна відповідь, тому представники потерпілої сторони сподіваються отримати нарешті відповіді на важливі для них запитання. Зокрема, їх цікавить, чому слідчі так і не
розшукали червоний автомобіль, який фігурує
на записах із камер спостереження і з яким Зайцева, за однією з версій, могла влаштувати швидкісні перегони в центрі міста.
За ґратами Олена Зайцева та Геннадій Дронов
перебуватимуть до 16 листопада. Далі суд визначатиметься з новим запобіжним заходом. ■

■ ВІДЛУННЯ

КПУ рветься в «послєднiй
i рєшiтєльний бой»
Стаття пiд такою назвою була опублiкована
в «Українi молодiй» у номерi за 7-8 вересня. В
нiй iшлося про те, що недозабороненi в Українi
комунiсти не полишають намiру брати участь
у президентських i парламентських виборах.
Тим бiльше, що в Апеляцiйному адмiнсудi
справу про заборону дiяльностi КПУ вiдкладено
до розгляду в Конституцiйному Судi подання
нардепiв вiд Опоблоку про неконституцiйнiсть
заборони. У статтi вiдзначалося, що останнiм
часом КС на диво активно розглядає це
подання. А комунiстам, зрозумiло, треба
встигнути «в останнiй вагон» президентських
перегонiв, якi невдовзi розпочнуться.
Вiдповiдь на публiкацiю надiслав керiвник
Секретарiату Конституцiйного Суду Я. Василькевич. Вiн повiдомив, що голова КС особисто ознайомився зi статтею «КПУ рветься в «послєднiй
i рєшiтєльний бой», опублiкованою в газетi «Україна молода» (7-8 вересня 2018 року №97), а також надав доручення Секретарiату Конституцiйного Суду України щодо ознайомлення iз зазначеною статтею суддiв Конституцiйного Суду України. ■

Ситуація на фронті 7 жовтня знову залишалася напруженою, але цілком контрольованою Об’єднаними
силами. Окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння,
заборонене Мінськими домовленостями, застосовували 11 разів. Упродовж доби в неділю ворог здійснював обстріли наших позицій у
районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Вільний, Катеринівка, Новозванівка, Луганське,
Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.
Російські окупаційні війська
вели прицільний вогонь із гранато-

Лариса Матвєєва

метів, великокаліберних кулеметів
i стрілецької зброї. Ствольну артилерію калібру 122 мм ворог застосував, відкриваючи вогонь по опорному пункту наших військ поблизу
Водяного. Позиції Об’єднаних сил у
районі населених пунктів Луганське,
Світлодарськ, Новолуганське, Водяне та Лебединське противник обстрілював iз мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Новотошківського, Луганського та Гнутового вів вогонь із мінометів калібру
82 мм. По захисниках Кримського, Новозванівки, Водяного та Лебединського, крім того, окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти. Позиції Об’єднаних
сил у районі Вільного обстріляли також із зенітної установки ЗУ-23-2, а
по оборонцях Гнутового вели снайперський вогонь.
Втрат серед особового складу
Об’єднаних сил немає. За даними
розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби
знищено та сімох поранено.
Станом на сьому годину ранку понеділка противник з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї шість разів обстріляв позиції Об’єднаних сил на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Павлопіль, Гнутове,
Водяне, Лебединське та Широки-

адвокат
не. Важке озброєння не застосовували. Втрат серед особового складу
Об’єднаних сил немає.
Додамо, що російські окупаційні війська продовжують приховано
розширювати площу й збільшувати
кількість замінованих ділянок місцевості на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської
областей.
За даними Міноборони України,
в окремих підрозділах з’єднань і частин 1 і 2 АК ЗС РФ терміново створюють позаштатні саперні групи у
складі 3-4 чоловік для обслуговування вже існуючих і створення нових
мінних полів.
Підготовку цих груп здійснюють кадрові російські офіцери інженерних служб, котрі поєднують проведення практичних занять із виконанням бойових завдань із мінування місцевості, в тому числі неподалік
населених пунктів, тим самим підвищуючи рівень небезпеки для цивільного населення.
Щоправда, такий поспіх у підготовці новоявлених саперів час від
часу призводить до порушення ними
заходів безпеки під час мінування й,
як наслідок, втрат серед окупантів.
Зокрема, 3 жовтня, один iз «іхтамнєтів» одного з підрозділів 1 АК ЗС
РФ підірвався на ділянці, замінованій новоствореною саперною групою. ■

■ БЕЗПЕКА

Вони навчались
за Батьківщину
Збройні сили України
беруть активну участь
у міжнародних військових
операціях

❙ За чисте небо під час «Чистого неба».

Тарас ЗДОРОВИЛО
Збройні сили України візьмуть
участь в одних із найбільших в історії НАТО стратегічно-військових
навчаннях Trident Juncture 2018,
які розпочнуться у Норвегії наприкінці жовтня.
Як повідомляє прес-служба Міноборони, «за сценарієм навчань,
багатонаціональна коаліція НАТО
проводить масштабну військову операцію зі звільнення незаконно окупованої північної частини Королівства Норвегія. Агресором виступає
видумана країна Мурінус, за обрисами якої легко вгадується наш північний сусід».
Активна фаза навчання за участю
45-тисячного міжвидового контингенту військ відбудеться з 25 жовтня
по 7 листопада 2018 року. Окрім
29 країн НАТО, у навчанні братимуть участь військові підрозділи
зі Швеції та Фінляндії.
А ось командно-штабна фаза
навчань триватиме дещо довше —
до третьої декади листопада в органах управління та навчальних центрах Альянсу від італійської провінції Кампанія до норвезьких фюльке
(районів. — Авт.) Тромс i Фінмарк.
Як повідомили в прес-центрі
ЗСУ: «З вересня п’ять українських
офіцерів залучено до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції, вони пройшли етапи теоретичної підготовки та оперативного
злагодження і вирушать виконувати завдання за своїми напрямками
у Неаполі, Рамштайні та Ставангері».

❙ Під час підготовки до міжнародних навчань.
Додамо, що приємним сюрпризом для українських вояків стало
рішення керівників американської армії щодо підтримки України
— військові підрозділи Америки
беруть участь у міжнародних навчання Clear Sky 2018 («Чисте небо2018»), які проходять із 8 по 19
жовтня на території Хмельницької
(м. Старокостянтинів) та Вінницької (аер. Гавришівка) областей.
Із боку США у цих навчаннях беруть участь винищувачі F-15 144 винищувального крила Національної
гвардії штату Каліфорнія та транспортні літаки C-130, а ще 450 американських військовослужбовців. Долучилися до маневрів також пред-

ставники ЗС Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів,
Польщі та Румунії.
Але головним і найчисельнішим
учасником цих міжнародних навчань буде господар «Чистого неба2018» — Україна. Українська авіація активно готувалася до великомасштабної події — для цього у
Хмельницьку область було перебазовано літаки і особовий склад Військово-повітряних сил України,
зокрема Су-24, літаки винищувальної авіації типу МіГ-29 та Су-27.
Метою проведення міжнародних
військових навчань Clear Sky 2018
є зміцнення миру та безпеки в Україні. ■

ІнФорУМ
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■ ПРЕМІАЛЬНІ

■ КАДРОВИЙ ГОЛОД

І його почули

«За такі гроші
самі працюйте!»

Викладач iнформатики
зi школи-iнтернату для дiтей iз
вадами слуху із Запоріжжя став
найкращим учителем України
Інф. «УМ»
Олександр Жук із Запоріжжя став найкращим учителем України за
версією Global Teacher Prize
Ukraine 2018. Переможця оголосили 7 жовтня на
церемонії в Києві, передає
видання «Нова українська
школа». Олександр Жук
викладає інформатику в
Запорізькій спеціальній
загальноосвітній школіінтернаті «Джерело».
«Я завжди радію, що я
вчитель. Коли мене зустрічають однокласники чи
однокурсники, то запитують: «Ти вчитель, серйозно? А навіщо це тобі?». А
я гордо кажу: «Та я ж учитель», — поділився Жук
після оголошення його переможцем. Олександр разом з учнями бере участь
у конкурсах i фестивалях,
перемагає у змаганнях з
усного математичного рахунку «Прангліміне» та
займається наукою. «Ніколи не думав, що стану
вчителем, адже ні в сім’ї,
ні серед знайомих не було
педагогів. Завжди хотів
бути економістом, навіть
пішов навчатися до економічного університету, —
розповiв Олександр «Українськiй правдi. Життя».
— Якось на третьому курсі
зайшли з подругою до школи-інтернату, де навчалися
діти з вадами слуху. Поки

чекав її, до мене підійшов
хлопець років 14 і почав
щось показувати руками.
Я нічого не зрозумів, але в
його очах побачив невдоволення. Мені стало цікаво, як такі діти здобувають освіту, як вони стають
на ноги та які труднощі їм
доводиться долати. Я вчився на психологічному факультеті, а згодом виникло бажання допомогти дітям. Не жаліти їх, а саме
допомогти — бути для них
опорою. Так я почав працювати у школі-інтернаті
соціальним педагогом.
Із часом зрозумів, що
хочу знати жестову мову,
тому поїхав до Київського педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова і вступив на факультет
дефектології (кафедра сурдопедагогіки). Після закінчення почав здобувати освіту вчителя інформатики у
Запорізькому інституті, що
дозволило мені працювати з
учнями з особливими освітніми потребами у своїй кращій школі-інтернаті.
Діти повинні знати, як
користуватися 3D-принтером, сонячними панелями
та іншими інноваційними
продуктами, вміти програмувати та користуватися
сучасними інформаційними продуктами.
Світ
надзвичайно
швидко розвивається і
змінюється. Речі, які ми

Західна Україна все більше відчуває
дефіцит кваліфікованих працівників
Світлана МИЧКО
Тернопільська область

❙ Олександре, ти — кращий!
зараз бачимо лише в новинах, можуть стати буденними для дітей уже за
кілька років. Наприклад,
3D-принтер за якийсь час
зможе забезпечувати побутові потреби людини, і
вже не треба буде витрачати кошти на товари повсякденного вжитку.
У 2018 році учні школиінтернату почали користуватися додатком «Кліматичні краплі»: за свої екологічні вчинки вони отримують краплі-бонуси. Це
посилило інтерес дітей до
проблеми зміни клімату на
планеті. Конкурс для шкіл
«Кліматичні краплі» покращив знання дітей про
причини та наслідки зміни клімату, про свій вуглецевий слід, а також про
можливості кожного для
скорочення викидів пар-

никових газів».
Відомо, що переможець
премії Global Teacher Prize
Ukraine 2018 отримає 250
тисяч гривень. Також він
безоплатно навчатиметься від «Освіторії», зазначається на сайті конкурсу.
До того ж у березні наступного року Олександр Жук
зможе відвідати Global
Education & Skills Forum у
Дубаї. Учасниками форуму будуть найкращі вчителі світу та відомі люди,
яким не байдужi проблеми освiти.
Усього на участь у конкурсі подали 1 206 заявок,
81% яких — iз великих
міст, а з сіл, селищ i містечок — 19%. Більшість номінованих жінки — 90%,
тобто на одного вчителя
припадає дев’ять учительок. ■

■ ДОВІДКА «УМ»
Global Teacher Prize Ukrain — щорічна національна премія
для вчителів-агентів освітянських змін. Вона покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано в 2017 році ГС «Освіторія» після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation, засновником відповідної світової премії Global Teacher Prize, що
популяризує престиж учительської професії і яку називають Нобелівською премією для вчителів.
Нагадаємо, минулого року найкращим учителем країни за
версією Global Teacher Prize Ukraine 2017 став Паул Пшенічка з
Чернівців. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС

■ ЗАСІКИ

Ющенко зустрівся в Мінську з Лукашенком

Кукурудза
додає середньої
врожайності

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив із
третім президентом України Віктором Ющенком вихід Києва з
СНД. Про зустріч повідомляє 8 жовтня державне інформагентство БЕЛТА. «Є багато проблем, які я готовий з вами обговорити,
в тому числі й щодо позиції України в СНД. Як відомо, Україна
фактично заявила про вихід, але офіційно це ще не сталося», —
заявив Лукашенко. «Я так розумію, що це процес не одного дня.
Напевно, й Україні рвати зв’язки з нашими державами окремо і
загалом із СНД невигідно. Тому буде якийсь процес. Мою точку
зору ви знаєте. Я завжди говорив про те, що вийти простіше, ніж
потім увійти, якщо треба буде. Але це суверенна справа України,
ми змушені з цим рахуватися», — цитує Лукашенка «Українська
правда». Що на це відповів Ющенко, БЕЛТА не повідомляє. Лукашенко наголосив, що Білорусь «у жодному разі не хоче втручатися в події в Україні», бо «грубо кажучи, це не наша справа». При
цьому визнав, що «вплив подій в Україні на нас дуже великий».
Президент Білорусі висловив зокрема стурбованість припливом
зброї через український кордон. Лукашенко згадав і про часи президентства Ющенка, сказавши, що «це були не гірші часи, особливо між нашими державами». БЕЛТА не повідомляє, де пройшла зустріч президентів, але білоруська служба «Радіо Свобода»
зазначає, що, судячи з фото і відсутності повідомлень про поїздку Лукашенка, зустріч проходила в Мінську. За деякими даними, Віктор Ющенко міг перебувати в Білорусі як особа, яка може
замінити Леоніда Кучму в перемовинах Мінського процесу.

Сенат США визнав Голодомор геноцидом
Наприкінці минулого тижня Сенат США таки остаточно визначився зі своєю позицією щодо Голодомору 1932—1933 років
в Україні та визнав його геноцидом українського народу. Резолюцію від обох партій сенатори ухвалили одностайно. Документ
закликає вшанувати пам’ять українців, які померли від голоду з
волі тоталітарного режиму Сталіна. А також закликає до розповсюдження інформації про штучну природу цієї трагедії. Президент України Петро Порошенко подякував Сенату за таке рішення, а Голова ВР України Андрій Парубій назвав його історичним.
«Я переконаний, що після цього рішення Сенату ми будемо мати
підтримку в багатьох інших країнах», — додав Парубій.

З полів зібрали понад
43 мільйони тонн зерна
Оксана СИДОРЕНКО
На кінець минулого тижня українські аграрії намолотили 43,2 млн. тонн зерна з 11,5 мільйона гектарів. Це
— 77 відсотків від загальної площі, яка цьогоріч підлягає збиранню. Завдяки початку кукурудзяних жнив піднялася середня врожайність зернових до 37,7 центнера з
гектара.
Загалом у розрізі культур зібрано: ранніх зернових
та зернобобових — 34,3 мільйона тонн при врожайності
34,8 центнера; кукурудзи — 8,3 мільйона тонн при врожайності 60,9; гречки — 114 тисяч тонн при врожайності
12,4; проса — 68 тисяч тонн при врожайності 15,3 центнера із гектара.
Крім того, технічних культур намолочено: соняшнику — 10,3 мільйона тонн при врожайності 21,8 ц/га; сої
— 2,3 мільйона тонн при врожайності 25,0 ц/га; ріпаку
— 2,7 мільйона тонн при врожайності 26,1 ц/га. Цукрових буряків накопано майже чотири мільйони тонн майже з третини належної площі при середній урожайності
478 центнерів із гектара.
Також аграрії вже посіяли 5,1 мільйона гектарів озимих зернових культур — 71 відсоток від прогнозованих
площ. Озимого ріпаку при прогнозованій площі 888 тисяч гектарів посіяно на 987 тисяч. ■

На недавній прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, голова Тернопільської обласної
ради профспілок Андрій Присяжний зауважив, що
проблему безробіття в області, схоже, вирішено. Оскільки кількість вакансій від роботодавців останнім
часом суттєво перевищує кількість осіб, зареєстрованих у центрах зайнятості. Однак контекст сказаного був далеко не оптимістичним, бо насправді реалії
такі, що люди просто не хочуть працювати за ті зарплати, які їм пропонують. Власне, прес-конференція була
присвячена протестним акціям, які профспілки проведуть сьогодні, 9 жовтня, в регіонах і 17 жовтня — в
Києві. Одна з головних причин — порушення Кабінетом Міністрів України законодавчо визначених засад
соціального діалогу при формуванні проекту державного бюджету України на 2019 рік, яким фінансово не
забезпечуються державні соціальні стандарти і гарантії. ФПУ завчасно спрямувала до Кабінету Міністрів
України економічно обґрунтовані пропозиції до проекту держбюджету, однак вони залишилися без розгляду. Зокрема, головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради Павлом Розенком навіть не
було скликано засідання для розгляду проекту до його
подання у Верховну Раду, як це визначено регламентом. Відтак уряд вніс проект державного бюджету на
розгляд ВР без погодження з представниками соціального діалогу та запропонував занижені норми державних соціальних стандартів і гарантій. Зокрема, розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 тис.
921 грн.) більш ніж удвічі менший за оприлюднений
Міністерством соціальної політики України (4 тис. 200
грн.) і майже втричі нижчий за показник, розрахований ФПУ відповідно до норм чинного законодавства (5
тис. 167 грн.). Мінімальна заробітна плата пропонується у розмірі 4 тис. 173 грн., тобто на рівні, який, згідно
із Законом України про Державний бюджет-2018, мав
бути встановлений з початку 2018 року. Водночас, за
розрахунками ФПУ, зробленими на чинній законодавчій базі та нормах міжнародних конвенцій, цей показник має гарантувати працівникам мінімальний рівень
оплати не нижче 7 тис. 700 грн.
Тернопільщина впродовж усіх років української
незалежності належить до регіонів із найменшою заробітною платою. Так само перманентно вона належить до областей, звідки на закордонні заробітки
виїжджає найбільша кількість населення. У результаті виник відчутний (із часом він тільки посилюється) професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. За перше півріччя цього року роботодавцями області у службу зайнятості було подано 28 тисяч 878 вакансій. На 1 вересня
2018 року актуальними були 3,3 тис. вакансій. Серед
поданих 32,1% — з мінімальною зарплатнею, і лише
7,3% були із заробітною платою вище середньої по області (7,3 тисячі гривень), яка, знову ж таки, є однією
з найнижчих в Україні. Середній же розмір заробітної плати у вакансіях становив 5 тисяч гривень. Зрозуміло, що така сума недостатня навіть для покриття
найнеобхідніших витрат. Тим часом у сусідній Польщі навіть на найпростішій роботі можна заробити, як
мінімум, утричі більше. Не кажучи вже про кваліфіковану працю за такими популярними робітничими
спеціальностями, як будівельники, швачки, слюсарі,
токарі, зварювальники, кухарі тощо. От і продовжують люди масово виїжджати за кордон. А місцеві роботодавці починають усе гостріше відчувати брак кадрів саме робітничих професій.
Так, із майже 29 тисяч вакансій, які були подані
роботодавцями в Тернопільську обласну службу зайнятості впродовж восьми місяців цього року, три чверті були саме за робітничими спеціальностями. Така ж
ситуація і в обласному центрі. Зараз, наприклад, тут є
пропозиції роботи для 62 кухарів при тому, що на обліку перебуває лише 7 безробітних із такою професією.
Для електрогазозварювальників відповідні цифри становлять 33 і 3, для швачок — 30 і 3, для водіїв — 66 і 12.
На кожні десять вакансій пекарів, штукатурів і токарів
є лише по одному претенденту. А, приміром, на 30 вакансій електромонтера, 12 екскаваторника, 10 слюсаря-ремонтника та 5 фрезерувальника претендентів із
відповідними спеціальностями на обліку в міськ-районному центрі зайнятості немає наразі взагалі! За словами директора Тернопільського обласного центру зайнятості Василя Олещука, якщо нічого не зміниться, то
місцеві роботодавці навіть не уявляють, який кадровий
голод очікуватиме їх уже через кілька років. ■
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Валерій ГУЦИК

У влади нашої держави залишилося всього лише три місяці, щоб
визначитися з долею земельної
реформи. Черговий мораторій,
як ми знаємо, закінчується в
останній день нинішнього року.
І від правильності рішення залежить майбутнє не лише аграрної
галузі, української економіки
в цілому, а й завтрашній день
цілої України. Особливо, якщо
врахувати, що селянство завжди було і залишається основною
нашої державності.

Дрібний фермер реформу
не осилить
«Що заважає проведенню земельної реформи? По-перше,
відсутність у держави необхідних коштів, які потрібно надати тим, хто хоче цю землю придбати. За власний кошт її не купиш — потрібні дешеві кредити.
Де отримати їх на п’ять чи більше років? Хто може їх надати?
— задає риторичні питання народний депутат, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. — Допоки
це питання зависає у повітрі, ми
не зможемо вирішити «земельне питання». Якщо дрібний або
середній фермер матиме вільний
доступ до дешевих кредитних ресурсів і їх становище не відрізнятиметься від тих можливостей,
які мають потужні агрохолдинги, отримуючи ці кошти за межами України, одну з найскладніших проблем, яка стримувала запровадження ринку землі,
буде вирішено. Для цього нам
потрібен Національний Іпотечний земельний банк, який має
бути створений за участі держави і провідних світових іпотечних банків або міжнародних фінансових інституцій. Саме вони
забезпечать його професійне управління й унеможливлять корупційні схеми».
Друге складне питання, за
словами Козаченка, — ринок
буде ліберальним: тобто відкритим для усіх с/г господарств —
від дрібного до великого, чи лише
для тих, хто прагне створити сімейний бізнес і буде обмеженим
200 га на одну фізичну особу?
«Зрештою, як зробити все можливе і неможливе, щоб захистити національні інтереси й не дати
іноземцям, «ласим на чужі ковбаси», першими заволодіти нашою рідною землею? Адже відкритість акціонерних товариств
дає можливість таке зробити. Як
застерегти себе від цього? Я не
хочу, щоб за рахунок найкращої
у світі землі багатіли й без того
багаті іноземці, а українці залишались бідними, безправними й
безпорадними. Це питання теж
залишається відкритим, — продовжує він і зізнається: На мою
думку, зробити це буде вкрай
важко».

Іноземні–«товсті гаманці»
будуть раді...
Ще одне важливе питання,
на думку Козаченка, — це можливість максимально дозволеної концентрації земель в одного
суб’єкта господарювання юридичної чи фізичної особи. «Вкрай
важливо запровадити обмеження на площу земельних ділянок,
які будуть скуповуватись на рівнях громади, району, області, а
також загальнонаціональному
рівні. Поки що профільні громадські організації пропонують своє
бачення обмежень — на рівні громади не більше 20%, області —
10%, держави — не більше 2%.
Цифри можуть коливатись, але
такий підхід нівелює створення
монополій і дає можливість державі краще контролювати тих,

■ У ХОРОШІ РУКИ

Ставка на власника
Українські політики
та експерти, зокрема
народний депутат
Олег Ляшко, вважають,
що основою
земельної реформи
має стати орієнтація
на створення
потужних
фермерських
господарств
хто оброблятиме землю. Не менш
хвилює й ще одна проблема: хто
отримає право першим купувати
землю? Згідно з Конституцією та
чинним законодавством, перевагу матиме той, кому хоче продати
землю сам її власник. Щоб уникнути зловживань, потенційний
продавець має викласти за наділ
ринкову ціну. Для цього буде організовано відкритий аукціон.
Якщо у названого власником земельної ділянки потенційного
покупця не буде бажання або не
вистачить коштів, то право купити землю отримає будь-який місцевий житель, якщо такого теж
не виявиться, тоді її отримає той,
хто наразі її орендує, а якщо ні —
будь-хто з українських суб’єктів
господарювання. Через 10 років
до них зможуть приєднатися іноземці й відкриті акціонерні товариства тощо», — зазначає президент УАК.
Найгірший варіант розвитку
подій, на його думку, — це цілковита втрата державою своєї функції на земельному ринку. «Найпесимістичніший варіант — закон, який встановлював продовження мораторію на продаж
землі с/г призначення, втратить
чинність 1 січня 2019 року. Ринок автоматично стане стихійним і ми… дуже ощасливимо
іноземців чи будь-кого з товстим
гаманцем. Вони хапатимуть нашої землі скільки захочуть і її
концентрація перевершить будь
які обмеження. Будуть й інші
серйозні прорахунки, і виправити їх держава вже не зможе. У
такій ситуації згадується гірке
українське прислів’я: «Або будемо на Русі, або пропадемо всі»,
— резюмує нардеп.

Повернути громадам землю
Народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко
вбачає у земельній реформі й низку інших проблем. «Ми добиваємося, щоб земля за межами населених пунктів, якими сьогодні
в корупційний спосіб розпоряджаються районні адміністрації
та районні кадастри, була в розпорядженні громад, — сказав
він. — Щоби рішення щодо розпорядження землями ухвалювали громади на відкритих сесіях.
Щоби кожен житель знав, де
земля і кому вона надається. Зараз що відбувається? Людям, ветеранам праці землі немає, а за
хабарі, в таємному режимі глава адміністрації підписує розпорядження про оренду, потім
кладуть гроші собі в кишеню,
в бюджет нічого не платять,
село від цього нічого не виграє.

❙ Ефективно господарювати на нашій спільній землі зможе лише український фермер, і держава мусить
❙ забезпечити його всім необхідним.
❙ Фото з сайта ckp.in.ua.
Ключове для спроможності
об’єднаних територіальних громад — це земля. Чому її сьогодні не передають? Тому що земля з одного боку — це найбільше наше багатство, а з іншого —
це найбільше джерело корупції.
З цим треба закінчувати!».
Утiм найнеобхідніше, що,
на думку Олега Ляшка, сьогодні треба зробити — це внести
зміни до Конституції України,
які унеможливлять обкрадання нашого селянина. «Пропозиція лідера Радикальної партії
Олега Ляшка внести до Конституції зміни щодо визначення основою аграрного ладу України
фермерського господарства —
це єдина розумна альтернатива політиці Петра Порошенка
щодо розпродажу української
землі», — сказав політичний експерт Мар’ян Ощановський.

«Троянські коні» для українців
За його словами, коли Президент Петро Порошенко фактично захищає інтереси агробаронів і транснаціональних компаній, Ляшко запропонував план
відродження українського села.
«Внесення до Конституції
норми про те, що основою аграрного ладу України є фермерське
господарство, яке допоможе
відродити село — абсолютна необхідність. Запропоновані Ляшком норми сприятимуть боротьбі з рейдерством, від якого все
частіше страждають невеликі
фермерські господарства. Вони
допоможуть розвинути в селі малий і середній бізнес, який буде
займатися переробкою сільськогосподарської продукції, а не її
експортом, як це роблять великі
агрохолдинги. А найголовніше
— ініціатива лідера Радикальної партії, якщо вона буде остаточно підтримана Радою, унеможливить продаж землі іноземцям, — зазначив Ощановський.
— Усі знають про те, що роблять
китайські компанії, коли приходять в африканські країни. Вони
безжально експлуатують землю і
надра і йдуть iз країни, залишаючи після себе екологічні катастрофи. Нам такі псевдоінвестори не потрібні. Єдиний спосіб за-

хиститися від них — підтримати
ініціативу Олега Ляшка».
«У третьому тисячолітті земля — це єдине, що в нас залишилося. Але сьогодні ця земля, на
жаль, не годує українців. Ми вирощуємо величезні обсяги врожаїв, проте українці не стають
багатшими, а біднішими. Чому?
Тому що влада проводить політику збідніння українців, щоб
люди задарма віддали свою землю. Політика обезземелення, відсутність кредитів, сільгосптехніки, паливно-мастильних, посівних матеріалів — усе це робиться для того, щоб забрати, а потім
перепродати і на рівному місці
заробити мільярди», — пояснив
свою позицію Олег Ляшко з трибуни Верховної Ради.
За його словами, не дарма сьогодні 5-6 агрохолдингів, наближених до влади, всіма способами, в тому числі і шляхом рейдерських захоплень, відбирають
у селян землю. Їхня мета — банк
землі, тому що земля — це єдиний цінний капітал.
«Тому зараз придумують
«троянських коней», які розповідають, що ринок землі це — панацея, що він врятує й озолотить
селян. Брехня! В українських
селян немає грошей не тільки на
землю, але навіть і на добрива.
Тому землю скуплять за копійки транснаціональні корпорації,
які можуть брати в своїх банках
кредити під 0%. Якщо ми виконаємо план влади, запровадимо
ринок землі — це означає, що ми
ніколи не зліземо з голки МВФ,
ніколи не станемо успішною, багатою конкурентоспроможною
нацією», — пояснив свою позицію Олег Ляшко.
Політик зазначає, що наступні президентські вибори
стануть вибором курсу та вибором господаря на українській
землі. «Якщо нинішні маріонетки здобувають перемогу —
український народ втратить
землі назавжди. Тому, коли ми
ухвалимо зміни до Конституції,
які визначать, що господарем на
українській землі буде український фермер, — ми заб’ємо осиковий кілок у груди транснаціональних куркулів, які хочуть

забрати в українського селянина землю», — підсумував лідер
Радикальної партії.

Курсом Саудівської Аравії
Продаж землі — це дуже погане рішення не тільки тому,
що землю не зможе купити український фермер. На думку
політика, правильним рішенням буде видати дешеві кредити
фермерам. «Таким чином, господарства зможуть обробляти
врожай і впроваджувати сучасні
технології в процес виробництва.
Адже господарем на землі повинен бути український фермер»,
— наголосив Олег Ляшко.
«Як Саудівській Аравії або
Еміратам Господь дав нафту, так
українцям Господь дав землю.
Коли в Конституції буде прописано, хто господар на українській землі, чи є господарем український селянин, жодна влада
не зможе обійти цю норму. Ми
зробимо цю підтримку, ми дамо
селянам дотації на утримання
корів, ми доб’ємося прийняття
в парламенті антирейдерського
закону, щоб у фермерів, селян не
«віджимати» землю і майно. Ми
доб’ємося повернення спецрежиму оподаткування ПДВ, щоб в автоматичному режимі сільгоспвиробники отримували підтримку
і не треба було розносити хабарі,
валізи грошей, щоб отримати
підтримку від держави», — заявив лідер Ляшко.
Також, за його словами, сільське господарство потребує підтримки держави і в дотаціях. «У
господарствах необхідно підвищувати відсоток сільськогосподарської техніки українського
виробництва. Хоче фермер купити харківський трактор або
херсонський комбайн, 50% вартості має оплатити держава», —
сказав політик, наголосивши,
що Радикальна партія України
пропонує новий законопроект
під назвою «Рейдерству стоп».
Згідно з цим законом, будь-які
нотаріальні дії щодо майна, землі й так далі повинні бути зафіксовані на відео і аудіо. Це допоможе встановити, хто і коли переписував майно і всіх учасників
незаконних оборудок. ■
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■ ВАРТО ЗНАТИ

Контрабанда лісу: від
десяти до дванадцяти
Винищування лісового фонду України
обходитиметься дорожче
Оксана СОВА
Із наступного року за незаконне вирубування та контрабанду
лісу суттєво зростуть штрафи та
терміни позбавлення волі. Закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
збереження українських лісів
та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів», згідно з яким у декілька разів підвищено штрафи
за незаконне вирубування і знищення лісових культур та молодняка, підписав минулого тижня
Президент. Закон, ініційований
лідером Радикальної партії Олегом Ляшком, набуде чинності
вже з 1 січня.
Відповідні зміни вносяться до Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності
суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та
експортом лісоматеріалів». Так,
незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових

культур, сіянців або саджанців
у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву
на площах, призначених під лісовідновлення, тягнутиме за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти (255 гривень) до тридцяти (510 гривень)
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а на посадових осіб — від сімдесяти п’яти (1
тисяча 275) до ста п’ятдесяти (2
тисячі 550) неоподатковуваних
мінімумів. За ті самі дії, вчинені
особою, яку протягом року було
піддано адміністративному стягненню за одне з перелічених порушень, накладатиметься штраф
від тридцяти (510) до шістдесяти
(1 тисяча 20 гривень) неоподатковуваних мінімумів і на посадових осіб — від трьохсот (5 тисяч
100) до шестисот (10 тисяч 200)
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Також вводиться кримінальна відповідальність за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням
від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених та
інших лісоматеріалів, заборо-

❙ «Санітарні» чистки лісів у нас чомусь досі перетворюються на вирубування повноцінних дерев,
❙ що їх потім під виглядом дров «контрабасять» європейським деревообробникам.
❙ Фото з сайта rbc.ua.
нених до вивозу за межі митної
території України. Такі незаконні дії каратимуться позбавленням волі на строк від трьох
до п’яти років. Якщо особа вчинить такі дії знову чи за попередньою змовою групою осіб, або це
буде службова особа, яка використовує владу чи службове становище, або у великому розмірі
— їй «світить» уже від п’яти до
десяти років із позбавленням
права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на
строк до трьох років та з конфіскацією майна. Якщо ж такі незаконні дії вчинятимуться організованою групою чи в особливо великому розмірі — позбавлення волі на строк від десяти до
дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та

з конфіскацією майна.
Окрім того, кримінальна відповідальність у разі заподіяння істотної шкоди підвищуватиметься і за незаконну порубку
або перевезення, зберігання та
збут лісу. За такі дії штраф становитиме від тисячі (17 тисяч
гривень) до тисячі п’ятисот (25
тисяч 500 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, обмеження волі на
строк до трьох років чи позбавлення волі на той самий строк.
У разі, якщо такі дії будуть
вчинені у заповідниках або на
територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, вони каратимуться штрафом
від тисячі п’ятисот (25 тис. гривень) до двох тисяч (34 тис. гривень) неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян або обмеженням чи позбавленням волі
на строк від трьох до п’яти років
чи позбавленням волі на той самий строк. Якщо незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання та збут лісу спричинили тяжкі наслідки — позбавлення волі на строк від п’яти
до семи років.
Також Законом встановлюється обмеження внутрішнього споживання українських
лісоматеріалів необроблених у
розмірі 25 мільйонів кубічних
метрів на рік. Уряду ж доручено
розробити комплексну програму
відновлення лісового фонду України та визначити першочергові обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від
шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів. ■

■ ДОСТОЙНА ПЕНСІЯ

Ківі по-українськи
Черкаський фермер почав промислову культивацію
закарпатського сорту
Олена ЯРОШЕНКО
Селекціонера-любителя Генріха Стратона, який вирощує екзотичні фрукти і
ягоди в сонячному Закарпатті і ділиться
своїми саджанцями з усіма бажаючими,
знає багато українських садівників. А от
сміливий експеримент новоспеченого фермера В’ячеслава Кантура, який зважився
адаптувати вирощування українізованого
сорту ківі для Черкащини, став приємною
несподіванкою навіть для закарпатського
першопрохідця.
«Я за фахом — будівельник: у 2014 році
вийшов на пенсію і вирішив зайнятися агробізнесом, — ділиться історією свого експерименту черкащанин. — Почав шукати, який напрям освоїти. Привернула екзотична ягода — ківі. Вирішив використовувати морозостійкі саджанці сорту Карпат
Стратона Валентайн. Цей сорт вивів Генріх
Стратон, витративши на його акліматизацію 17 років. Той факт, що його ківі витримує температурний режим до мінус 28 градусів, підтвердили на випробувальній станції в Харківській області, де з 2015 року вирощують сім рослин».
У тому ж 2015-му купив першу сотню
саджанців і Кантур. Висадив їх у друга, колишнього голови колгоспу, город якого виходить на озеро: ківі вимагає дуже рясного
поливу, тому орієнтувалися на легкий доступ до водойми. І хоч перший експеримент
черкащан виявився не надто вдалим, саме
його результат дозволив В’ячеславу Кантуру зважитися на промислове культивування тропічної ягоди. «Сьогодні чотири рослини з тих ста ростуть, а дев’яносто шість загинули, — повідомив він на сайті iAgro. — А
на контрольній, яку я посадив у себе вдома,

наступного року очікується перший урожай. На цьому кущі вже наросло близько
восьми десятків гілок, а врожай знімається
вже при середньостатистичних двадцяти».
Хоч стартовий садівничий досвід для
новоспеченого фермера став, швидше, негативним, ця справа захопила чоловіка,
примусивши зануритися у базові знання й
набути корисних навиків. «Потрібно знати, який потрібен рівень закислення ґрунту, як і чим удобрювати і поливати, скільки разів. До речі, полив обов’язково потрібен крапельний, без нього виростити ківі
неможливо,» — попереджає садівник бажаючих наслідувати його досвід.
Цьогоріч В’ячеслав Кантур висадив
першу промислову плантацію — 500 саджанців на півгектарній площі. Навесні планує додати ще 5 тисяч саджанців на
п’яти гектарах. Почав підготовку ґрунту
для весняної посадки. «Досвід уже отримано такий, який дозволить при збільшенні
вдесятеро кількості саджанців настільки
ж збільшити й ефективність вирощування
ківі. Я навіть витримав інспекцію самого
Стратона!» — тішиться він.
Стартові вкладення для посадки такого саду ківі, за словами Кантура, — 15 тисяч доларів на гектар. Вартість крапельного поливу на півгектара — близько півтори
тисячі доларів. Але воно того варте: «Мінімальна врожайність з куща — 30 кілограмів, і якщо на гектарі тисяча кущів, то врожай сягне 30 тонн. При мінімальній закупівельній ціні в 1 євро за кілограм ягоди виходить 30 тисяч євро з гектара. У перспективі
розраховуємо отримувати середню врожайність з куща близько 50 кілограмів. Вартість саджанців варіюється залежно від обсягу партії: якщо один саджанець, то це 10

❙ Першу промислову плантацію ківі на Черкащині закладено.
доларів. Мені 500 саджанців ківі обійшлися по 5 доларів за одиницю. На другому місці за витратами — шпалери. Ківі — це ліана, їй потрібна опора. Для цього встановлюються стовпчики, а на них — горизонтальні
поперечини, все це перев’язується оцинкованим або краще неіржавіючим дротом.
Конструкція повинна бути дуже міцною і
надійною, щоб витримувати навантаження до 100 кілограмів. Такі шпалери обходяться близько 4 тисяч доларів на гектар.
Ще близько 2 тисяч доларів коштуватиме
поліпшення ґрунтових умов. Тому що в Україні таких ґрунтів, на які можна просто висадити ківі, немає. Їх потрібно готувати під
посадку: наприклад, якщо це чорнозем, то
слід додавати пісок. І ще близько 3 тисяч
доларів доведеться витратити на догляд за
рослиною впродовж трьох років до першого врожаю. Але в перший же врожайний рік
вкладені в сад ківі інвестиції окуповуються з лишком. У теорії, урожай знімається
на четвертий рік. Але я вже точно знаю, що
мінімум на рік цей термін можна скоротити завдяки певним технологіям, які ми цього року відпрацювали».
Оскільки за технологією вирощування
черкащанина екзотична ягода виходить
екологічно чистою, в одній з європейських
країн, куди він відвіз кілька своїх плодів
на лабораторне дослідження, вже висловили готовність купувати їх тисячами тонн.

«Планую, що до 2020 року плантація ківі
становитиме 10,5 гектара. Така площа саду
дозволить отримувати мінімум 500 тисяч
доларів за рік», — розраховує пенсіонер,
який знайшов собі роботу до душі.
Власне, й тему ківі він почав розвивати з вивчення збуту: «Вигіднішої культури
для вирощування, ніж ківі, на земній кулі
немає, — пояснює свій вибір. — Якщо за
яблука можна отримати тисячу євро з гектара, за лохину — 12 тисяч, то мінімальна реалізація ківі при виході на промислове плодоношення становить 30 тисяч євро
з гектара. Сьогодні на земній кулі виробляється близько 800 тисяч тонн ківі. Попит на цю ягоду в ЄС задоволено на 60 відсотків. Україна на сьогодні експортує 10
тисяч тонн ківі, і в нас теж зростає культура споживання цього продукту. Тому мрію
вирощену продукцію продавати в першу
чергу всередині своєї країни. А в перспективі потрібно налагоджувати переробку.
Щоб зробити такий міні-цех, знадобиться лише три одиниці обладнання і п’ять
чоловік обслуговуючого персоналу. Приміщення під сховище об’ємом 300 тонн
і під цех 200 кв. метрів у мене є. А вкладення будуть потрібні не більше 50-60 тисяч доларів. Мені гарантували мінімальну
врожайність ківі протягом 50 років. Але
на практиці такий сад плодоносить і до ста
років». ■
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

«Злагода»
без злагоди
На парламентських виборах
у Латвії перемагає
проросійська партія

Ігор ВІТОВИЧ

Сенат США у суботу, 6 жовтня, підтримав кандидатуру Бретта Кавано,
висунутого президентом США Дональдом Трампом, на посаду судді
Верховного суду. За Кавано проголосували 50 сенаторів, 48 — проти.
Серед демократів «за» проголосував
лише сенатор Джо Менчін, з республіканців утрималася сенаторка Ліза
Меркаускі, інші ж підтримали кандидатуру Кавано. Перед початком голосування з балкону залу засідань Сенату лунали голоси протестувальників,
які затримали процедуру. Тим часом
на Капітолійському пагорбі та поблизу будівлі Верховного суду США вирували протестні акції. Поліція заарештувала 160 протестувальників. Акції
проти призначення Кавано суддею
Верховного суду прокотилися й іншими містами США. Противники Кавано дуже розчаровані, на їхню думку,
зрадницьким рішенням Сенату.

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Верховна аморальність
Сенат США затвердив суддею Верховного суду
людину з сумнівною репутацією

Суддя довічно

❙ Мер Риги Ніл Ушаков очолює партію «Злагода» —
❙ табір «латвійських друзів Путіна».
Ігор ВІТОВИЧ
На парламентських виборах у Латвії, які
пройшли в суботу, 6 жовтня, за результатами опрацювання 99 відсотків бюлетенів, лідирує проросійська опозиційна соціал-демократична партія «Злагода» мера Риги Ніла Ушакова. За неї віддали голоси 19,9% відсотка виборців, повідомила
у неділю Центральна виборча комісія.
Друге місце посідає популістська партія «Кому
належить держава?» (KPV LV), за яку проголосували 14,1% громадян. На третьому місці — Нова
консервативна партія — 13,6% голосів.
До Сейму 13-го скликання загалом пройшли
сім партій, які подолали п’ятивідсотковий виборчий бар’єр (місця з четвертого по сьоме): ліберальна партія «Розвиток/За» — 12%, національне
об’єднання «Все для Латвії» — 11%, Союз «зелених»
і селян прем’єр-міністра Маріса Кучинскіса — 10%
та партія «Нова Єдність» — 6,7%. Решта з 16 партій
та політичних об’єднань, які брали участь у виборах,
не потрапили до Сейму. На 100 парламентських мандатів претендували близько 1 тис. 400 кандидатів.
Згідно з прогнозами, «латвійські друзі Путіна»
зі «Злагоди» та популісти KPV LV отримають 39 зі
100 місць у парламенті, але не матимуть більшості.
Оглядачі очікують тривалих переговорів щодо формування коаліції.
Досі «Злагода» була найбільшою фракцією в
парламенті (24 зі 100 депутатських крісел), однак
не входила до правлячої коаліції. Стільки ж депутатських мандатів «Злагода» буде мати і в Сеймі 13го скликання. Можливо, що і цього разу патріотичні латвійські партії спробують об’єднатися в широку коаліцію, щоб не допустити приходу до влади
прокремлівських i популістських сил зі «Злагоди»
та KPV LV.
Нова консервативна партія в неділю заявила, що
готова взяти на себе ініціативу з формування нового уряду, заявив агенції ЛЕТА її лідер та кандидат
на пост прем’єр-міністра Яніс Борданс. На питання
про потенційних партнерів він відповів, що «потрібно враховувати те, що сказали виборці, — вони
викреслили зі списку кандидатів осіб, які пов’язані
зі стагнацією та зневажанням правопорядку». При
цьому Борданс наголосив, що бачить можливість
переговорів з усіма партіями, окрім «Злагоди». Також і національне об’єднання «Все для Латвії» заявило про готовність співробітництва у 13-му Сеймі
зі всіма партіями, окрім «Злагоди», повідомив агенції ЛЕТА його голова Райвис Дзинтарс.
«Історичний досвід демонструє нам, що перемога на виборах, перше місце, найбільша кількість голосів — усе це ще не гарантує того, що «Злагода»
сформує коаліцію», — так прокоментував подальші перспективи кандидат на главу уряду від «Злагоди» В’ячеслав Домбровський.
Переговори про можливе співробітництво розпочнуться вже на цьому тижні. Латвія є членом Європейського Союзу та НАТО, має 270-кілометровий кордон iз Росією та значну меншину етнічних
росіян (близько 25%).
Вибори пройшли без інцидентів, за винятком
одного: в день виборів «невідомі» зламали популярну в Латвії соціальну мережу Draugiem.lv, змінивши стартову сторінку. Вони розмістили на ній
фото російського прапора, російської армії та президента Володимира Путіна з його цитатою про те,
що «кордони Росії ніде не закінчуються», а також
звернення до громадян Латвії від імені «Русского
міра». При відкритті зламаного сайта лунав російський гімн. ■

Того ж дня, 6 жовтня, Бретт Кавано склав присягу судді Верховного суду США. Судді Верховного суду,
які призначаються довічно, ухвалюють рішення з ключових питань,
щодо яких суди нижчої юрисдикції
часто не можуть дійти згоди (це, зокрема, міграційні питання, права сексменшин, смертна кара, права жінок
на аборти тощо). За останні роки рішення Верховного суду неодноразово означали масштабні суспільні зміни в США.
Президент США Дональд Трамп
висунув суддю-консерватора Бретта
Кавано на посаду члена Верховного
суду США 9 липня. Кандидатуру Кавано Трамп представив у Білому домі
особисто. У своїй промові глава Білого дому згадав «бездоганні особисті
якості» та «неперевершену кваліфікацію» Кавано та назвав його «одним із найгостріших правничих умів
нашого часу», цитує інформагенція
«Франс Пресс».
То чому ж, здавалося б, рутинна
внутрішня американська справа з
призначенням одного з суддів Верховного суду США набрала такого великого загальнонаціонального та міжнародного розголосу? Чому рішення
про призначення Кавано ухвалювали
довгі три місяці? По-перше, цим призначенням президент Трамп отримує
вигоду як особисто для себе, так і для
Республіканської партії.
Вакансія у Верховному суді утворилася після відставки судді Ентоні
Кеннеді. До складу Верховного суду
США входять 9 суддів. Хоча всі вони
мають бути безпартійними і керуватися лише принципом верховенства
права, але особистих симпатій і преференцій у них не відбереш. Тож четверо суддів Верховного суду, за оцінками політологів та ЗМІ, мають ліберальний світогляд і є симпатиками
Демократичної партії, а четверо інших — консерватори і більш схильні
підтримувати Республіканську партію. Тож саме голос Кеннеді ставав

❙ Завдяки Кавано Трамп матиме свою людину у Верховному суді.
вирішальним під час важливих голосувань. Цей суддя дійсно спирався на
принципи загальної справедливості,
без жодних партійних преференцій.
Натомість 53-річний Кавано відомий тим, що тривалий час співпрацював з республіканцями. Приміром, 2000 року він був членом
передвиборчої команди Джорджа
Буша-молодшого. 2003 року тоді
вже президент Джоржд Буш-молодший висунув його кандидатуру
в Апеляційний суд США у Вашингтоні. Але призначити Кавано Сенат
зумів лише в 2006 році після кількох років спротиву з боку демократів. Кавано також був ініціатором
імпічменту президента Білла Клінтона за його зв’язок зі стажеркою Білого дому Монікою Левінскі.

Бурхлива молодість Кавано
Трамп зацікавлений у закритті вакансії у Верховному суді до того, як
у США відбудуться вибори до Конгресу. Після призначення Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду
США, рівновага в суді схилиться в бік
консерваторів, які матимуть п’ять
суддів із дев’яти проти чотирьох суддів ліберального спрямування.
Те, що Бретт Кавано є «людиною
Трампа», — ще квіточки. Набагато
більше питань викликають його особисті моральні якості. Адже Кавано
звинувачують у сексуальних домаганнях. 27 вересня під час слухань у
комітеті юстиції Сенату 51-річна професорка психології Крістін Блейзі
Форд у деталях описала спробу Кавано зґвалтувати її на шкільній вечірці
влітку далекого 1982 року. 15-річна
Форд відвідала вечірку в штаті Меріленд, на якій був присутній і 17-річний Кавано. За словами жінки, Кавано і його друг, які перебували в стані
алкогольного сп’яніння, заштовхну-

ли її в кімнату, потім Кавано спробував зняти з Форд одяг. Але дівчині
вдалося вирватися і залишити будинок. Загалом, щонайменше три жінки дали свідчення про сексуальні домагання з боку Кавано та його участь
у групових зґвалтуваннях.
Окрім Крістін Блейзі Форд, іншою з них є Дебора Рамірез. За її словами, на вечірці в будинку у штаті
Меріленд Кавано нахабно чіплявся
до неї. Після цього інциденту, який
стався у 1983-1984 навчальному році,
коли Кавано був студентом Йєльського університету, дівчині довелося
звертатися по медичну допомогу.
Сенатський комітет, який розслідував звинувачення проти Кавано,
підійшов до справи упереджено. На
слухання не були допущені ключові
свідки з обвинувачення Кавано, а натомість заслухали жінок, які працюють із Кавано тепер в його офісі. Підлеглі, звичайно, розповідали про високі моральні якості начальника та
його незаплямовану репутацію. Так
Сенат уперше за час президентства
Трампа опустився до рівня його аморальності.
Сам Кавано відкинув обвинувачення. Оглядачі критикують його за
занадто емоційні виступи під час слухань, які самі по собі, на думку критиків Кавано, роблять його не гідним
посади судді Верховного суду, навіть
якщо він не винен у жодних домаганнях. Білий дім також заперечує звинувачення на адресу Кавано, називаючи їх спробою демократів зірвати призначення судді, відомого своїми консервативними поглядами. Сам
Трамп упродовж трьох останніх місяців закидав демонстрантам проти Кавано, що вони «проплачені Соросом»,
а демократів звинуватив в організації
«безсоромної кампанії з політичного
та особистого цькування». ■

■ ОТАКОЇ!

«Інтерпол» розшукує... свого главу
У Китаї заарештували очільника міжнародної поліцейської організації
Олег БОРОВСЬКИЙ
Влада Китаю підтвердила 7 жовтня арешт
глави «Інтерполу» Мена Хунвея, який зник 25 вересня і відтоді розшукувався цією міжнародною
поліцейською організацією, повідомляє «Євроньюс». Як заявила влада КНР, Хунвея підозрюють у «злочинній діяльності». Його заарештували в Китаї відразу після виходу з літака. За китайським законодавством, родичів затриманого мали попередити про арешт через 24 години
після цього, але влада Китаю зберігала мовчання впродовж двох тижнів, не інформуючи про затримання ні родину Хунвея, яка мешкає у фран-

цузькому Ліоні, де міститься штаб-квартира «Інтерполу», ні саму міжнародну поліцейську організацію.
Генеральний секретар «Інтерполу», який відповідає за оперативну роботу, повідомив, що отримав від зниклого президента організації Мена
Хунвея заяву про негайну відставку. Ймовірно,
його змусили написати цю заяву китайські спецслужби. Вибори його наступника призначені на
кінець листопада, коли відбудеться конференція
«Інтерполу» в Дубаї.
Китайська влада не повідомляє, в чому звинувачує Мена Хунвея, відомо лише, що справою
займається національна антикорупційна аген-

ція. За даними правозахисної організації «Міжнародна амністія», Китай використовує «Інтерпол», який створено для розшуку злочинців по
всьому світу, для арештів китайських політичних
дисидентів за кордоном. Ймовірно, Мен Хунвей
відмовився виконувати політичні замовлення з
Пекіна, за що і поплатився.
Мен Хунвей обіймає одну з керівних посад
Комуністичної партії Китаю. Його обрали президентом «Інтерполу» два роки тому з метою налагодити відносини з Китаєм. До того, як очолити
«Інтерпол», Мен Хунвей був заступником міністра з питань громадської безпеки Китаю та мав
значну політичну вагу в КНР. ■
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■ ПРЕМІАЛЬНІ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Як вітер впливає на
макроекономічний аналіз

Президента Бразилії оберуть у другому
турі

Нобелівську премію з економіки отримають двоє
американських учених
Ігор ВІТОВИЧ
Учора оприлюдненням прізвищ
лауреатів економічної премії пам’яті
Альфреда Нобеля завершився «нобелівський тиждень». На відміну
від інших нобелівських премій, нагороду за заслуги в галузі економіки
заснував Королівський банк Швеції
(центральний банк країни) в 1968
році. Її називають премією пам’яті
Альфреда Нобеля — сам Нобель не
вказував премію у своєму заповіті.
Цьогоріч її вручали в ювілейний
50-й раз. А лауреатами стали двоє
американських економістів: Вільям Нордхаус із Йєльського університету та Пол Ромер із Штернівської школи бізнесу при Нью-Йоркському університеті, повідомили в Королівській академії наук Швеції.
Як зазначено в прес-релізі Нобелівського комітету, вчених відзначили «за інтеграцію змін клімату і

технологічних інновацій в макроекономічний аналіз». «Їхні висновки значно розширили сферу застосування економічного аналізу шляхом
побудови моделей, які пояснюють,
як ринкова економіка взаємодіє з
природою та знаннями», — йдеться
у заяві академії. Нордхаусу премія
присуджена за інтеграцію змін клімату, а Ромеру — технологічних інновацій — в довгостроковий макроекономічний аналіз.
Вільям Нордхаус досліджував
економічні причини, які впливають
на викиди вуглецю в атмосферу і в
підсумку призводять до глобального потепління. Його дослідження у
сфері оподаткування шкідливих виробництв і підприємств були використані кількома урядами, які намагалися зменшити вплив виробництва на глобальне потепління.
Професор Ромер із Бізнес-школи Нью-Йоркського університету,

❙ Вільям Нордхаус описав зв’язок
❙ економіки й клімату.
❙ Фото з сайта bbc.com.
показав, як економічні сили керують бажанням фірм випускати нові
ідеї та інновації. Праця Ромера, яку
він опублікував у 1990 році, заклала основу того, що зараз називають
теорією ендогенного зростання. Теорія пояснює, як ідеї відрізняються
від інших товарів і вимагають особливих умов для процвітання на ринку.
Минулого року Нобелівський
фонд уперше з 2001 року збільшив
розмір виплат із восьми до дев’яти
мільйонів шведських крон (приблизно 1,1 мільйона доларів). Нордхаус
та Ромер отримають по половині з
цієї суми. Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло. Нагороду вченим вручить
король Швеції Карл XVI Густав. ■

■ ДО РЕЧІ

Танок миру на майдані Конго
Нобелівську
премію миру
присудили борцям
із сексуальним
насильством
Олег БОРОВСЬКИЙ
Лауреатами Нобелівської премії миру стали лікар-гінеколог із Демократичної Республіки Конго
Деніс Муквеге та іракська
правозахисниця Надя Мурад. Муквеге і Мурад нагороджені «за зусилля покінчити з сексуальним насиллям як зброєю у військових
та збройних конфліктах»,
— йдеться у прес-релізі Но-

❙ Деніс Муквеге та Надя Мурад.
белівського комітету.
Мурад сама пережила
сексуальне насильство. У
серпні 2014 року вона разом
з іншими дівчатами та жінками народності єзидів потрапила в рабство до бойовиків «Ісламської держави».
Після невдалої спроби втечі
її катували. Жінку кілька

разів продавали в рабство.
Мурад змогла втекти у листопаді 2014 року, після чого
вона виїхала до Німеччини
і зайнялася правозахисною
діяльністю.
Лікар Муквеге відомий
перш за все як засновник
та директор шпиталю Панзі, який спеціалізувався на

■ ВТРАТИ

Каталонський соловей уже
не заспіває…
Учора провели в останню
путь зірку опери
Монсеррат Кабальє
Олег БОРОВСЬКИЙ
Учора, 8 жовтня, у Барселоні поховали славетну оперну співачку Монсеррат Кабальє. У цьому каталонському
місті майбутня знаменитість народилася і тут у суботу, 6 жовтня, пішла з життя у віці 85 років. Останніми роками
співачка мала проблеми зі здоров’ям,
перенесла кілька операцій, минулого
місяця вона знову потрапила до лікарні, повідомляє іспанська інформагенція Efe. Проте остаточна причина смер-

❙ У квітні цього року Кабальє востаннє
❙ виступила в Києві.
ті співачки оприлюднена не буде — таким було прохання родини Монсеррат
Кабальє.
«Золоте сопрано», «неперевершена», «королева опери», «каталонський соловей» — як тільки не називали
Монсеррат Кабальє за 50 років творчої

допомозі жінкам, що стали
жертвами групових зґвалтувань під час конфлікту в
Демократичній Республіці
Конго. Під час другої конголезької війни він надав
допомогу тисячам жінок,
які постраждали від сексуального насильства.
В останні роки вибір
лауреатів Норвезьким Нобелівським комітетом миру
незмінно викликає суперечливі коментарі. Загалом на Нобелівську премію миру цього року було
номіновано 331 кандидата: 216 людей і 115 організацій. Це друга за величиною кількість кандидатів
після 2016 року. Нагадаємо, Верховна Рада України 18 вересня номінувала на Нобелівську премію
миру режисера Олега Сенцова. Проте, згідно з правилами, Сенцов може потрапити до списку номінантів
тільки в 2019 році. Оскільки ці списки закривають до
1 лютого, тобто практично
на початку року. ■

Ультраправий кандидат Жаір Болсонаро виграв перший тур президентських виборів у Бразилії, набравши
46% голосів. Він не зміг набрати більше ніж 50% голосів, необхідних для виграшу вже в першому турі. Тож 28
жовтня у другому турі виборів Болсонаро змагатиметься
з лівим кандидатом від Робітничої партії Фернандо Хаддадом, який у першому турі заручився підтримкою 29%
виборців. Жаір Болсонаро — суперечливий політик, який
обурив багатьох у Бразилії расистськими та гомофобними
висловами. Він виступає за традиційні сімейні цінності,
відновлення смертної кари та неодноразово висловлювався за спрощення умов для отримання зброї.

Болгарську журналістку знайшли
мертвою в парку
Поліція Болгарії розслідує вбивство журналісткирозслідувачки Вікторії Марінової. Її тіло знайшли в парку у місті Русе на півночі Болгарії, поблизу річки Дунай,
у суботу. Прокуратура розглядає всі можливі версії злочину, зокрема, і пов’язані з її професійною діяльністю
та особистим життям. 30-річна журналістка працювала
на місцевому телеканалі TVN. В її доробку — розслідування розкрадання коштів із фондів Євросоюзу, виділених на будівництво об’єктів інфраструктури у Болгарії.
Місцеві криміналісти стверджують, що не пам’ятають настільки жорстокого вбивства у Русе. Повідомляється, що
смерть жінки настала в результаті удару в голову і задушення. В Організації з безпеки і співробітництва в Європі
жорстко відреагували на вбивство журналістки. Вікторія
Марінова — третя журналістка, яка загинула в Європейському Союзі за минулий рік.

Шотландці не бажають залишати
Євросоюз
Депутати від Шотландської національної партії —
третьої за чисельністю у британському парламенті — не
підтримають запропонований урядом Терези Мей план
угоди з ЄС стосовно «Брекзиту», заявила лідер партії та
прем’єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен. Більшість
шотландців на референдумі висловилась проти виходу
Великої Британії з ЄС. Минулої суботи в Единбурзі відбувся більш ніж 100-тисячний марш з вимогами провести
повторний референдум про вихід Шотландії зі складу Великої Британії. Під час подібного референдуму 2014 року
противників незалежності виявилось на 10% більше, ніж
її прибічників. Але тепер, у зв’язку з «Брекзитом», маятник гойднувся в інший бік. До речі, як і по всій Британії.
Опитування громадської думки показують, що тепер проти виходу країни зі складу ЄС виступають 52% британців.

Союз двох чи чоловіка і жінки?
Центральне виборче бюро Румунії повідомило вчора, що конституційний референдум, який відбувся в неділю, зазнав провалу з огляду на низьку явку. На дільниці для голосування прийшла лише п’ята частина — 21%
— виборців. На людське волевиявлення було винесене
досить делікатне питання. У Конституції Румунії шлюб
визначається як союз двох осіб. Ініціатори референдуму прагнули змінити визначення шлюбу як «союзу чоловіка і жінки», щоб попередити використання непевного
конституційного визначення гомосексуальними парами.
Під вимогою проведення референдуму поставили підписи більше трьох мільйонів румунів із 20-мільйонного населення країни. Винесене на референдум питання підтримала Румунська православна церква, але, як виявилося,
більшість румунів не особливо переймається цим питанням. ■

кар’єри. Сходження до слави Монсеррат
починала у Базельській та Бременській
операх. Після успішного виступу в ролі
Мімі в опері «Богема» у Швейцарській
державній опері в Базелі її кар’єра почала стрімко розвиватися. У 1965 році
вона мала тріумфальний дебют у США,
де виконала головну роль в опері Гаетано Доніцетті «Лукреція Борджіа» у
«Карнегі-холл» у Нью-Йорку. Її гра та
краса голосу принесли Кабальє широке
визнання і зробили її міжнародною зіркою.
Вона продовжувала виступати в Метрополітен-опера, операх Сан-Франциско та Відня. Монсеррат Кабальє співала разом iз Лучано Паваротті та Пласідо Домінго. Зірка прославилася технікою бельканто і виконанням ролей у
класичних італійських операх Пуччіні,
Белліні і Доніцетті. У її творчому доробку — 88 ролей, а в репертуарі — близько
800 камерних творів. Вона підкорила
всі відомі світові сцени — «Ла Скала»,
«Ковент-Гарден», «Карнегі-Холл» та
інші. Кабальє відзначена кількома преміями «Греммі», в тому числі за найкраще вокальне соло (1969).
Оперна співачка також відома спіль-

ним альбомом з вокалістом групи Queen
Фредді Мерк’юрі — «Барселона». Головна пісня, присвячена рідному місту Кабальє, стала однією з двох офіційних пісень літніх Олімпійських ігор
1992 року, що проходили в столиці Каталонії. На жаль, у 1991 році, незадовго до Ігор, Фредді Мерк’юрі помер, тож
Кабальє співала на церемонії відкриття
разом із Пласідо Домінго та Хосе Каррерасом. Футбольний клуб «Барселона»,
висловлюючи своє співчуття з приводу
смерті співачки, назвав Кабальє «вічним голосом Барселони».
Свій останній день народження Монсеррат Кабальє відсвяткувала в Києві у
квітні цього року. Тоді співачка вже
пересувалася на інвалідному візку, а зі
сцени заспівала лише одну арію з «Кармен». Чому свякувати ювілей вирішила саме в Києві, вона пояснила в одному
з інтерв’ю: «Я досі пам’ятаю свій перший приїзд в Україну 2007-го року. Я
саме відійшла від численних операцій,
і для мене це було поверненням на велику сцену. Публіка приймала ніби рідну. Тоді я пережила дуже теплі емоції.
Тому у свій день народження я рада повернутись сюди». ■
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Михайло УХМАН

Селище Піски, яке розташоване
поблизу Донецька, стало кривавою точкою в історії України.
Починаючи з його визволення,
24 липня 2014 року і закінчуючи сьогоднішнім днем, у ньому
і його околицях загинули сотні
наших бійців: ЗСУ, добровольців. Усе розпочалося 21 червня
2014 року і триває досі! Бійцям
93-ї бригади ЗСУ і добровольчим батальйонам: ДУК «Правий
сектор», «Донбас», «Карпатська
Січ», «ОУН» та іншим була дана
команда вибити російські війська з займаних позицій, щоб розблокувати Донецький аеропорт.
Декілька днів тривали основні
бої. Наші хлопці проявили величезний героїзм при визволені
міста. На жаль, багато з них загинули. За окремими епізодами
їхньої боротьби можна писати
сценарії для майбутніх фільмів.

Підірвав себе, щоб не
потрапити в полон...
Командир одного з танків,
капітан ЗСУ Олександр Лавренко, разом із молодшим сержантом Олександром Вохрамєєвим та солдатом Андрієм
Кулягіним, вийшовши на вогневий рубіж, знищили один
російський танк, два автобуси та кулеметні гнізда. На біду,
при маневруванні наш екіпаж
потрапив на фугас. Вохромєєв і
Кулягін загинули. Капітан Лавренко, будучи важко пораненим, підірвав себе, щоб не потрапити в полон і не допустити
захоплення танка.
25 липня 2014 року героїчно відзначилися бійці ДУК ПС.
Їх атакували російські війська.
Зав’язався ближній бій. Був
смертельно поранений доброволець Беленець Андрій Анатолійович. А його побратим,
Статій Володимир Михайлович, який побачив, що обступають вороги, підірвав їх разом... Потім, коли хлопці оглядали тіла вбитих окупантів,
побачили на їхніх рукавах шеврони: «днр» і «беркут». Загинули зрадники України, які перейшли на службу до московського загарбника і поплатились
за це життям.

Чоловік загинув у річницю
весілля
Дружина загиблого Андрія
Беленця Ірина зі сльозами на
очах згадує про свого чоловіка:
«Дуже боляче, що зараз хлопців-добровольців намагаються
очорнити. Я читаю в інтернеті
і у мене серце крається. Адже
мій чоловік теж був добровольцем, бійцем ДУК «Правий сектор» і він, не роздумуючи, пішов захищати Україну! А цього майже ніхто не пам’ятає.
Коли розпочалася війна, Андрій поїхав у військкомат. На
той момент йому було 45 років,
але його не захотіли брати. Сказали: «Дуже добре, що ви такий
є, але чекайте». Він місяць чекав, два, а потім поїхав шукати
місця, де буде потрібен і зможе
воювати. Він навіть городу не
садив. Казав, що Крим близько.
Росіяни прийдуть, то навіщо я
буду для них працювати. Потім
його погукали добровольці і він
пішов з ними. Був дуже радий
цьому. Говорив, що йде захищати не уряд, а свою землю. Добровільно.
Будучи там, він дуже мало
розказував про війну, тримав
все в собі.
Нашому старшому сину 18
років. І його «накриває», він
рветься на війну, бо каже, що
там його тато помер. Я його ледве стримую. Останніх три дні

■ НА ЛІНІЇ ВОГНЮ

Піски забирають найкращих
За що помирають захисники України у війні, яку ведуть московити на Донбасі
плачу, прошу, щоб не йшов.
Молодший син плаче, запитує; чому у всіх тати є, а нашого немає?
Ви знате, в нашій країні
біда величезна. Дітям у школі
не доносять, що в Україні війна. У них не виховують почуття патріотизму, гідності до тих,
хто загинув, воюючи проти московських окупантів.
Інші діти з якоюсь іронією
ставляться до мого сина, мовляв, чого твій тато пішов?
Одного разу він відкрив
книжку з географії і почав
читати про Росію. Побачив, яка
вона величезна і закрив книжку. Сказав, що не буде більше
читати про цю країну. Він ненавидить її!
Онуку було два рочки з половиною, коли все сталося. Він говорив, що дідусь на небі. Розказує, як його дідусь на плечах носив.
За тиждень до смерті він говорив: «Мать, я боюся, що сміх
пацанів більше не почую». Я
плакала, казала, що молюсь за
нього і все буде добре...
У ніч перед смертю, близько
24-ї години, я йому додзвонилась, він сказав, що йдуть бої.
Не може розмовляти. А потім
мені повідомили, що Андрія немає в живих..
26 червня 2014 року він приїхав додому і говорив, що скоро
все буде по-іншому. Зранку 27го Андрій уже їхав на війну. Я
дивилась на нього і плакала. Не
могла повірити, що його вже не
побачу. Він обіцяв повернутись.
Повернувся, але вже в труні!
На свята: 9 травня, День Незалежності, чиновники називали імена бійців, які воюють, а
мого Андрія ніхто і словом не
згадав. Хоча він воював і загинув за всю країну!
Знаєте, 25 липня 1992 року,
ми одружились, а через 26
років, 25 липня 2018 року він
загинув...»

Лінія фронту тримається
донині
30 і 31 липня артилерійські обстріли з боку московських
терористів стали трішки менш
інтенсивними. Проте активно
працювали їхні снайпери. Саме
вони в одному з боїв вбили бійця ДУК Дяченка Олександра
Юрійовича.
У той самий момент бійці української армії в складі 93-ї бригади і добровольців, перегрупувавшись, вирушили в напрямку Авдіївки й успішно визволили її. А в Пісках утворилася
лінія фронту, яка тримається
донині.
Такими були події літа 2014
року. Ворог не бажав змиритись
із втратою цих позицій, тому намагався будь що контратакувати
українських бійців. І використовував для цього важку техніку,
артилерійські установки.
Аналогічною була ситуація
і в 2015 році. Ось що розказує
про цей період боєць батальйону ОУН Ігор Філіпов, позивний
«Іспанець»: «Це була страшна війна. Проте ми не боялися
московитів. Засмучувало, що
в нас не було можливості давати гідну відсіч ворогу. Так звані
«мінські» домовленості і штабні генерали зв’язували нам
руки. Тому, коли росіяни кри-

❙ Піски після обстрілу.

❙ Захисники.
❙ Фото з власного архіву Михайла УХМАНА.
ли нас з установок «Град» або
мінометів, нам доводилося моментами просто мовчати.
Під час одного такого обстрілу були важко поранені мої
друзі: «Лимон» Дмитро Афанасьєв і «Буфон». Міна влучила просто перед ними. Хлопців
просто пошматувало. Це було
близько десятої години вечора. Ми прибігли, щоб їх витягувати. Всюди багнюка, адже
лив дощ. Я зловив «Лимона»
за пояс — і мої руки погрузли в
крові. Частина тіла, яка була не
прикрита бронежилетом, була
просто вирвана. Нутрощі вилазили з нього. Нам вдалося хлопців витягнути з окопу і доправити в лікарню. Проте поранення в «Лимона» були не сумісні з
життям».

В окопах — без ніякого
просування
І таких історій — безліч.
Наші воїни могли зробити багато. Навіть більше, вони робили
неможливе, проте не було підтримки з боку армійських чиновників.
Пізніше в Піски зайшла 128ма бригада ОГШБ ЗСУ і її замінила 80-та ОДШБ ЗСУ. Проте
разом із ними завжди перебували неофіційні підрозділи добровольців, які не бажали вступати в ЗСУ через проблеми в армії,
які знову відкривались після
невеликого піднесення у 201415 роках. Проте воля перемогти

російських окупантів була така
велика, що вони йшли на передову, гнані лиш однією ідеєю.
Бійці-десантники зі Львова,
які пройшли пекло Луганського аеропорту, моментами не розуміли, що відбувається зараз
на передовій.
«Я був на Майдані. Не міг
просто сидіти вдома. Мене зловили «беркутівці» і важко побили. Я підлікувався і пішов на
війну, щоб захищати свою країну. Бачив, як гинуть мої друзі.
Втім це робило мене ще сильнішим.
Зараз я в Пісках. Мене тримають в окопах без ніякого просування. Ми просто проїдаємо
гроші з бюджету. Хтось починає
пити від нудьги, інші вживають наркотики, ще хтось звільняється. Армія, яка народжувалась у 2014-му, знову деморалізується!»— говорить боєць 80-ї
ДШБ з позивним «Малюк».
«У березні 2014 року нас,
бійців вісімдесятки, підняли в повітря і дали наказ летіти в Крим. Проте через декілька хвилин наші літаки, які
вже були над Києвом, посадили. Хтось не дозволив розпочати протидію росіянам там, тому
маємо тисячі загиблих тут, —
продовжує розказувати про
війну ще один боєць 80-ї ДШБ
«Чорний». — Противники війни в Криму, боягузливі чиновники і генерали, живі та здорові. Сидять собі, насолоджу-

ються життям. А я недавно поховав друга, який загинув тут,
у Пісках».
Коли 80-та бригада ЗСУ
вийшла з Пісків, їх замінила
57-ма ОМБ. А точніше 34-й батальйон 57-ї бригади.
Багато хлопців цього підрозділу війну розпочали у 2014
році! Проте, незважаючи на втому і численні поранення, продовжують боротися.
«Нас страшили перед тим,
як ми зайшли в Піски, що тут
пекло. Проте після Торецька і
Зайцевого я вже нічому не дивуюся. Тут я втратив багатьох
друзів, які були мені рідніші
за братів. Дехто годився мені
в сини. Тому це місто навіки у
моїй пам’яті. Макс, «Зелений»,
Дениска, «Казах»— їх дуже не
вистачає.
Скоро мені буде 50 років,
проте я не збираюся покидати
війну. У мене син росте, йому
два роки. І я хочу, щоб він виріс у вільній Україні», — розказує про війну і життя в Пісках
боєць 34-го батальйону «Мухтарич».
«Воюючи на Луганському
напрямку, в одному з боїв куля
влучила мені в щелепу і начисто вибила її. Я чудом залишився живий. Тут, у Пісках, мені
довелося втратити дорогих мені
людей, які пожертвували собою
заради України. Це бійці з моєї
роти, воїни ДУК «Правий сектор». Я з ними ділив холод, воду
і хліб. Ми веселилися і плакали
моментами.
Піски окроплені кров’ю України, і ми зобов’язані перемогти, щоб помститись за своїх
друзів. Інакше наші нащадки
знову будуть рабами», — говорить ротний 34-го батальйону
«Умка».
Після того, як бійці 57-ї бригади покинули фронт, їх у Пісках замінила 56-та бригада.
Вони, як і їхні попередники, тримають лінію оборони і
чекають, коли їм дадуть команду — наступати. Щоб звільнити
тимчасово окуповані території і
помститись за смерть тисяч українців, котрі полягли, боронячи Піски і всю Українську державу! ■
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■ СКАНДАЛ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Сергій Шибаєв активним був завжди. Свого часу організував у невеличкому провінційному містечку на Чернігівщині — райцентрі
Борзна — громаду церкви Київського патріархату. Крім того, як
людина небайдужа до чужих бід, був обраний головою Спілки офіцерів та спілки патріотів цього міста. Коли над Україною нависла
воєнна загроза, як активний учасник Майдану, 48-річний Сергій
Шибаєв 2 березня 2014 року під час першої хвилі мобілізації прийшов добровольцем до Борзнянського районного військкомату. На
той час у БРВК у штаті був лише військовий комісар, два держслужбовці й прибиральниця. Тож Шибаєва й зарахували 18 березня на службу до цього ж військкомату на посаду старшого офіцера
відділення комплектування, тим паче що він був офіцером запасу
(старшим лейтенантом). Через півроку служби, 30 вересня, йому
присвоїли військове звання капітана.
Під час військової служби стягнень не мав, а отримував лише заохочення. Але невдовзі почалися «сірі будні» тиловика, який побачивши увесь бруд зсередини структури, в якій довелося служити,
не став мовчати...

Військкомат нагадував контору
із заробляння «брудних»
грошей
■ Що ж було «не так» у Борзнянському військкоматі?
— Зіткнувся з низкою неподобств, зокрема, фактами величезних грошових поборів у військкоматі, продажем військових
квитків, відвертими сепаратистськими настроями серед деяких
офіцерів БРВК, які не приховували, що Росії треба віддати частину території, тощо. Якось, зайшовши до кабінету начальника
відділу кадрів і офіцерів запасу
Ігоря Варзагера, побачив його
привідчинений сейф, де пачками лежали гроші (хоча там мали
б зберігатися папки з документами). Захмелілий «господар»
кімнати та інші колеги, які саме
щось святкували разом, пояснили у відповідь на моє запитання:
«Это наши деньги!..»
Свого часу я проводив офіцерські збори, направлені проти сепаратистської діяльності,
пиятик, грошових поборів тощо,
але це декому не сподобалося. А оскільки я прийшов сюди
на службу після Майдану, то у
двері колег не стукав, а відкривав без попередження. Можливо, це й не культурно, але завдяки такому «нахабству» неодноразово бачив, що в кабінеті Варзагера «валялися» гроші, йшли
«договорняки». Це обурювало,
тому й запитував «колег»: «Що
ж це коїться?»
Я бачив, як покривали
«своїх»: наприклад, особа, яка
вчиняла злочини, жодного дня
не прослуживши в армії (Ігор
Варзагер), невдовзі була направлена у Міністерство оборони в
Головне управління майна та
ресурсів, а Олександр Ананенко — в оперативне командування «Північ». А ці ж люди в Борзнянському військкоматі фактично крали гроші, зокрема, продавали військові квитки, брали
грошові побори, підробляли документи, покривали сепаратизм
окремих осіб, пиячили.
Були й інші неподобства, що
чинилися у стінах БРВК. Наприклад, «темна» історія з бронежилетами: міськрада Борзни в 2014
році зібрала 40 тисяч гривень на
бронежилети й переадресувала ці кошти до нашого військкомату. Але воєнком Ананенко
примудрився провернути досить
«дивні» закупівлі. На той час реальна вартість бронежилета була
1800 гривень, але моє керівництво їх чомусь закупило по... майже 7 тисяч за штуку. Тоді навіть
на міськраді порушували питання, чому настільки завищена закупівельна ціна? Але відповіді
від нашого військкоматівського керівництва місцеві депутати
так і не отримали.
Не можу не згадати й історію
з одним із працівників військкомату — держслужбовцем Володимиром Русіним, який 15 січня
2015 року збив людину, перебу-

9

ваючи п’яним за кермом (у крові
виявили 0,29 проміле алкоголю). Після цього його не тільки
не звільнити з роботи, а ще й перевели зі статусу цивільного (з
армії його вигнали), відновивши
у військовому званні підполковника. (Навесні цього року Русіну виповнилось 60 років, а він і
надалі продовжує «трудитись» у
Борзнянському військкоматі).
■ А щоб «відкосити» від армії,
хлопцям вдавалося домовитися
за гроші?
— Були й такі моменти. Якому-небудь трактористу чималенька мзда була не по кишені,
а «блатніші» — платили, щоб не
потрапити по мобілізації на війну. Як мені казали, у 2014-2015
роках мзда сягала десь 400 доларів чи й більше (у військкоматі
обрані і наближені до воєнкома
Ананенка дивилися «по морді»
того, хто хотів «відкосити»).
Також я наполіг на відкритті кримінального провадження
щодо побиття 23-річного Данила Деркача (хлопець тільки-но
закінчив інститут): його в травні
цього року відлупцював у своєму
кабінеті новий військовий комісар Борзнянського військкомату Володимир Кондратенко за те,
що хлопчина не йшов служити в
армію. В призовника була довідка, що він доглядає 80-річного
родича, але, згідно із законом,
опікунів не призивають у ЗСУ.
Коли я здійняв «бучу», війського комісара Володимира Кондратенка замість того, щоб звільнити... перекинули для проходження подальшої служби військовим комісаром до міста Ірпіня,
що на Київщині.

Найбільше обурює, що цих
злочинів ніхто не розслідує!!!
■ Врешті-решт, вас як «неблагонадійного» таки звільнили зі
служби у військкоматі?
— Так, причому досить підло,
дочекавшись слушної нагоди: 20
лютого 2015 року я їхав зі служби на велосипеді, бо на іншу техніку не розбагатів, й упав. Як наслідок — подвійний перелом стопи ноги. І поки «валявся» в гіпсах, будучи на «лікарняному» до
23 березня, мої «доброзичливці»
підробили рапорт на звільнення,
а потім «зварганили» цілих...
п’ять наказів на моє звільнення
впродовж 12 днів, перші з яких
були датовані 12 та 13 березням
і видані під час мого лікарняного (причому всі п’ять наказів —
були видані заднім числом). І
це кричуще порушення закону
— звільнення незаконне, хоча б
тому, що людина була на «лікарняному»!

«Повириваємо ноги, уб’ємо!»
Ви зверталися до суду?
— Я подавав клопотання в
суди, зокрема, влітку 2015 року.
Не сумніваюся, що, наприклад,
один із чернігівських судів було
проплачено «опонентами». А
суд стосувався питання: «Чи є
■

«В армії — системна
кругова порука»
Офіцера Борзнянського військкомату незаконно звільнили
за нетерпимість до афер

❙ Капітан Сергій Шибаєв на службі у Борзнянському військкоматі.
рапорт підставою для звільнення?»
Із трьох десятків судів, які
пройшли в Києві, Чернігові та
Борзні, лише десять виграв, а
інші або ж були декілька разів
перенесені (як то Печерський в
столиці), або ж «благополучно»
програв.
Потім пішла тяганина... Я
«витягнув» практично всі документи, які можна було (допоміг
це зробити безкоштовний адвокат — сам би я це фінансово не
«потягнув»). Мій адвокат (який
раніше працював прокурором)
жахнувся, коли побачив усі ті
«документи». А там такі «шедеври», як: звільнення звільненого без поновлення; внесення неправдивих відомостей в офіційні
документи, підроблення та знищення документів та інші порушення цивільно-процесуального
кодексу України.
■ Чи були якісь погрози на
вашу адресу?
— Авжеж! «Повириваємо
ноги, уб’ємо!» — щось подібне
доводилося неодноразово чути в
слухавку.
Від погроз уже перейшли до
реальних дій: 23 серпня 2016
року, коли мене не було вдома
(одразу після виходу в місцевій
газеті «Вісті Борзнянщини» замітки, що я як голова районної Спілки офіцерів України разом із спілчанами буду боротися проти корупції у Борзнянському районному та обласному
Чернігівському військкоматах), підпалили мою літню кухню, дах повністю вигорів. Немає
сумнівів, що це був зумисний
підпал, — є акт і довідка, складена пожежниками, а на горищі
було знайдено підозрілу тріснуту посудину та інші докази.

«Люди мають знати своїх
«героїв» у погонах»
■ Чи зверталися ви в якісь інстанції зі скаргами щодо свого
звільнення й інших неподобств,
які творилися на колишньому
місці служби?
— Звертався у липні цього року до Президента України
Петра Порошенка як до Верховного Головнокомандувача ЗСУ,
а в серпні — до міністра оборони
України Степана Полторака з

проханнями поновити на військовій службі та нарешті провести розслідування злочинів ОЗГ.
Тричі звертався у Міністерство оборони — мені фактично
іноді дехто відверто сміявся в
очі й відповідав: «Звертайтеся в
суд!» Але що суд? Я їх уже стільки пройшов, а який результат?!
Уперше в Міноборони потрапив зо два роки тому, але тоді розглянули мої скарги поверхово й
нічого не вирішили. Вдруге мене
армійське керівництво прийняло в Будинку офіцерів 31 липня
цього року. Тоді заступник міністра оборони з євроінтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко пообіцяв призначити службове розслідування щодо злочинів,
на які я вказав, і не лише за себе,
а й щодо семи кримінальних проваджень, що включають 24 епізоди правопорушень у військкоматах.
А невдовзі після цієї зустрічі отримав лист від заступника начальника Генштабу генерал-полковника Ігоря Колесника, в якому було рішення щодо
призначення службового розслідування (в тому числі й щодо
«поновлення на службі капітана
Шибаєва») з обов’язковим повідомленням мені результату розслідування. Невдовзі від тих, на
кого покладалося провести розслідування, отримав відповіді:
прийшло шість формальних відписок, зокрема від начальника
кадрового центру Сухопутних
військ ЗСУ полковника В. Ходота, що «підстав для повторного службового розслідування немає». Я впевнений, він захищає
військових злочинців.
Тож я написав ще одну заяву міністру оборони України,
додавши фактів: про передчасність і безпідставність закриття кримінального провадження від 17.12.2015 р. ч. 1 ст. 366
ККУ слідчим слідчого відділу
Борзнянського відділу поліції в
Чернігівській області Юлією Тищенко. Не сумніваюся: це було
зроблено за змовою з військовими правопорушниками; а також
обґрунтував необхідність поновлення цього провадження. І
про те, що ТВО начальника штабу оперативного командування «Північ» В. Курилюк зробив

злочин 13.06.2016 року, списавши в обласного військового комісара Олександра Криворучка відповідь на мій запит щодо військових злочинів. Олександр Криворучко, який причетний до
незаконних дій у Чернігівському
облвійськкоматі, 20.08.2015 р.
надав мені неправдиву відписку
відносно військових злочинів. І
цей же текст документа О. Криворучко майже через рік надав посадовцю В. Курилюку для відписки
мені. Курилюк буква в букву списав цей документ і це було зроблено під час розслідування кримінальних проваджень, у яких я є
потерпілим, — це витік інформації, отже — кримінальний злочин.
Востаннє мене прийняли в Міноборони 1 жовтня цього року.
Це було очолюване заступником
міністра оборони генерал-лейтенантом Олегом Шевчуком ціле засідання десь із 15 осіб (із військової служби правопорядку, командування Сухопутних військ ЗСУ,
були підполковники, полковники й люди у цивільному, які не
побажали назватися). Запитую
у цих членів комісії, чи буде розслідування мого звільнення і злочинів за викладеними мною матеріалами. Але, фактично, суть
розмови зводилася до того, що...
«немає підстав» та «не актуально» розслідувати військові злочини Міністерством оборони.
Декілька разів я запитував у
генерал-лейтенанта і членів комісії: «Назвіть мені хоч одного
військовослужбовця в Україні,
якого звільнили аж п’ятьма наказами на звільнення впродовж
12 днів, під час мого лікарняного, звільнення вже звільненого без поновлення, заднім числом, із внесенням недостовірної
інформації у згадані накази; це
при тому, що за період служби я
стягнень не мав, а мав лише заохочення та боровся з військовими злочинами». У відповідь —
суцільна тиша. У мене взагалі
склалося враження, що в них
права рука не знає, що ж робить
ліва, й іде системне покривання злочинців та кругова порука
ОЗГ Борзнянського районного та
Чернігівського обласного військкоматів.
Формально, вони мають
ухвалити якесь рішення цих
«зборів», зафіксувати його документально й у визначений термін
надіслати мені. Але, найімовірніше, там буде сказано, що розслідування проводитися не буде.
Бо злочинців доведеться врештірешт притягнути до відповідальності, а цього робити не хочуть.
Мені взагалі не зрозуміло,
чому не виконуються приписи
двох високопоставлених генералів, чому «кимось» відбувається відверте покривання злочинців — це ж ніщо інше, як системна армійська кругова порука.
Але ж, як відомо, безкарність
породжує вседозволеність! Однак
хто б не покривав злочинців, покарання за злочини під час війни, я переконаний, неминуче!
Люди повинні знати своїх «героїв» у погонах. ■

10

МИНУЛЕ І ДУМИ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 9 ЖОВТНЯ 2018

■ ЯК ЦЕ БУЛО
Юрій ЮЗИЧ
(«УП. Українська правда»)

Гасло народилося у Харкові. Загриміло на всю Україну з Києва.
Збереглося завдяки зусиллям галичан і волинян у Львові та Рівному. Але в збірнику праць Степана Бандери немає отої популярно
вживаної в інтернеті цитати, яка йому приписується: «І прийде час,
коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть
«Героям слава!»
Гасло «Слава Україні!» і відповідь
«По всій землі слава!» використовувалося ще в середовищі харківської української студентської громади наприкінці XIX століття.
Того самого, на базі якого в 1900
році виникла Революційна українська партія (РУП) — перша модерна українська політична партія під російською займанщиною. Перше відоме згадування гасла пов’язане саме з цим середовищем.
Їхав якось «артільний батько» Микола Левитський у гості до родини
Олександра Коваленка — співзасновника РУП, який у 1905 році став одним із лідерів повстання на броненосці «Потьомкін». Їхав, їхав, розглядався навкруги, але забув назву потрібного перевулку. Спитатись би когось, але
можуть засміяти — Харків, то ж не Кобеляки, де всі всіх знають.
«Коли дивлюсь, — іде студенттехнольоґ, чорнявий, смуглявий, ну —
наш парубок із села, та й годі. Спитатися б його, та якось ніяково. Коли чую
— він насвистує «Ще не вмерла Україна». — Почекайте! — я до візника. —
«Слава Україні!» — гукаю до студента.
— «По всій землі слава!» — відповідає, підбігаючи до мене з хідника».
Далі у своєму спогаді О. Коваленко згадує, що ось так пізнавались між
собою ті, що працювали тоді для української справи. Їх було мало, але
вони єднались під кличем: «Не дамо
вмерти Україні, не зникне її слава!..».
Цей спогад та попередня цитата цікаві ще тим, що пов’язують походження гасла «Слава Україні!» з українським національним гімном (адже клич
сформульовано на основі першого рядка славня «Ще не вмерла Україна»).
У робітничій діаспорі так званої першої хвилі теж добре знали, коли вигукувати «Слава Україні!». Коли у вересні
1916 року в Детройті (США) під час великого українського віча за участі 1200
осіб було розгорнуто національний прапор, то залом покотилась невтихаюча
буря оплесків. Присутні встали з місць,
щоб віддати честь прапору. А з їхніх грудей вирвались могутні оклики: «Слава
Україні! Хай живе Україна!».

Початок революції 1917 року
У березні 1917 року в Києві лише
розпочиналася революція. А на мітингах у регіонах відповіддю на гасло «Хай живе автономія України!» вже
тоді можна було почути одностайне:
«Слава! Слава Україні!».
Це був звичайний набір гасел, як
от: «Хай живе демократична республіка! Слава Україні!».
У місті Іркутськ (азійська частина
Росії) тамтешні українці з місцевими
робітниками організували першотравневе свято праці. Солдати та офіцери
12-го полку виготовили і показово пронесли через місто два, очевидно величезні, блакитно-жовті прапори... Підходило багато людей, щоб побачити написи. А там на одному було написано «Хай
живе вільна Україна!» та популярні тоді
революційні гасла. А на другому: «Хай
живе автономія України! Слава Україні!
Слава всім націям!». Опівдні того ж дня
в Іркутську сформувалася колона приблизно у 1000 демонстрантів (підтягнулися й солдати 10-го полку зi своїм українським прапором). Настрій був піднесений, співали «Ще не вмерла...» і «Ми
гайдамаки». А далі: «...маніфестація рушила. «Слава Україні!» неслося з гурту,
з покрівель, і з вікон будинків».
Перший військовий з’їзд, який проходив 18-21 травня 1917 р. у Києві, вищезгадуваного легендарного кооперативного діяча Миколу Левитського вітав стоячи, оплесками та вигука-

ми «Слава!». Старий аж заплакав від
радості, але відповів: «Дякую... дітки!
Дякую!... Слава Творцеві, таки дожив!...
Слава Україні!...». І це «Слава Україні!»
підхопив увесь зал. Херсонець В. Кедровський свідчить: «Довго лунає в залі
«Слава Україні!», а потім переходить
якось цілком природно у спів: «Ще не
вмерла Україна!»
На тому з’їзді самостійники Міхновського програли боротьбу за військові маси автономістам Винниченка.
Розбіжність у поглядах між тодішніми цими двома таборами маркувались
і відповідними гаслами. Напередодні з’їзду юрба українців під будинком
М. Грушевського кричала: «Слава Україні!». А на це їм М. Грушевський iз
ґанку відповідав: «Хай живе демократична Росія». Правда, в заявленому
П. Штепою посиланні на цю історію в
числі «Нової ради» від 7 травня 1917
року такий епізод відсутній.
В. Кедровський згадує, що як повернувся з військового з’їзду в свою
Кавказьку кінну дивізію (прозвану
«Дикою»), то зібрав українських вояків — у тому числі й кубанців — загалом близько 800 осіб. Останні слова з його звіту-розповіді були заглушені «гучними оплесками та дружними вигуками «Слава Україні»!». Далі
у своїх спогадах описує, як проходила українізація війська в його рідному
Херсоні: «...утворити цілий український
полк, або й два. Слава Україні!» — закінчив свою промову Лиханський. Це
«слава Україні» гучно підхопили тисячі
грудей і довго, могутньо лунало воно в
повітрі. Тих, хто вважає себе свідомим
українцем і хоче стати під свій рідний
жовто-блакитний прапор, прошу піднести руку... Майже всі присутні піднесли руки догори. Почулися спочатку
окремі вигуки, які зараз-же перейшли
в один загальний гук: — Слава Україні!
Сла-а-а-а-ва Україні!».
Церковні діячі та віряни не відставали від військових. На початку травня у Кам’янці-Подільському відбувся
єпархіальний український з’їзд Подільської губернії за участі духовенства і
парафіян, який обговорював питання
українізації церкви та автокефалії. За
підсумками нарад з’їзд надіслав телеграму Центральній Раді, яка завершувалася словами «Слава Україні та
її Церкві». Проголошення 23 червня
1917 року Першого універсалу Центральної Ради українці вітали кличами
«Хай живе вільна Україна» та «Слава
Україні».
Цього проголошення — навіть повної самостійності — активно вимагали ще делегати першого військового
з’їзду, але універсал з’явився лише за
підсумками другого військового з’їзду.
Майбутній голова Ради Міністрів УНР
Борис Мартос залишив спогад, як у
Полтаві місцева громада відзначала
цей універсал: «Кількатисячна процесія
з духовенством на чолі, з українськими
прапорами попрямувала до архiєрейського дому, де у дворі стояла дерев’яна,
перевезена з Запоріжжя, церква...
У церкві відправлено молебень...
Вийшов старенький, може, семидесятилітній диякон в облаченії й урочисто, схвильованим голосом відчитав
Універсал. Я стояв близько і бачив, як
по його щоках бігли сльози. Коли він
закінчив, то пролунало тисячоголосне:
«Слава! Слава Україні!».
Українці Петрограда теж організували величаву маніфестацію в столиці імперії на честь проголошення повної автономії України. Попереду походу
несли національні прапори з написами:
«Нехай живе вільна Україна», «Слава
Українській Центральній Раді» і т. п.
Хроніки не фіксують використання на

❙ Демонстарація у Владивостоці з українськими прапорами і гаслами.
цьому заході гасла «Слава Україні!»,
однак воно, скоріш за все, там було, бо
місцеві українці його добре знали.
Заступник голови Українського генерального військового комітету
(УГВК) згадує свою зустріч з українцями, які охороняли Зимовий палац:
«Ми привіталися з ним (вартовим. —
Ю. Ю.) і почули відповідь на всі груди «по-ґвардєйському»: «Слава Україні!».
Далі, коли вишикувалась охоронна сотня, на вітання Олександра Пилькевича із гвардійських грудей на весь
колишній царський палац залунало могутнє: «Слава Україні! Слава Центральній Раді! Слава Генеральному Комітетові! Слава!».

Від Другого
до Третього універсалу
Реагуючи на Перший універсал
до Києва приїхала делегація міністрів
тимчасового уряду з Петрограда, яка
включала військового міністра Олександра Керенського та міністра закордонних справ Михайла Терещенка.
Коли міністри були в Центральній Раді, 12 липня під вікнами будинку пройшов парад українських військових частин. В. Кедровський згадує його
так: «Упродовж півтори-двох годин
міцними стрункими лавами, під національними прапорами проходили церемоніальним маршем перед Центр. Радою українці-вояки всіх частин київської залоги, а на привіт голови Ради відповідали гучними: «Слава Україні!...».
Слід відзначити, що того ж таки дня
— 12 липня 1917 року — українське
національне гасло залунало і в Севастополі. Коли до міста прибув новозбудований у Миколаєві корабель «Воля»,
то на одній iз його башт майорiв великий синьо-жовтий прапор (це був перший український прапор на кораблях
Чорноморського флоту). У відповідь
на привітання голови севастопольської
Української головної ради зукраїнізована частина екіпажу відповіла гучним:
«Слава», «Слава Україні», «Слава Українській Чорноморській Фльоті».
У результаті переговорів у Києві між
міністрами із Пітера та Центральною Радою вийшов спільний Другий універсал,
який багато сучасників вважали ганебним і кроком назад (питання про форму
автономії України відкладалось).
Але революція тривала, тривала й
українізація військ під гаслом «Слава
Україні!».
Так, у вересні 1917 року в Бердичеві
відбувся перший український з’їзд Південно-Західного фронту за участі понад
тисячі делегатів. Серед виступаючих делегатів було багато самостійників, зокрема й Валентин Отамановський. Йшлося про незалежну Україну, її кордони, національний прапор і герб, про українську історію, гетьманщину тощо.
«Ті промови викликали серед учасників з’їзду великий патос і ентузіязм
— усі делегати й гості стали на коліна, серед них військовики, з незагоєними ще цілком рубцями на головах і обличчях, й зi сльозами на очах проспівали український національний гимн. А

Вiдповiдь
Хто i коли вигадав гасло
«Слава Українi!»
вставши, почали носити на руках [присутніх у президії почесних гостей] Петлюру, Грушевського й Скоропадського з окликами — Слава Україні! Нехай
живе вільна Україна!».
На цьому Південно-Західному фронті воював і легендарний Богданівський полк, створений у Києві ще
в перші дні революції і зi своїми самостійницькими ідеями був відправлений
подалі із столиці... на фронт. Тут він навіть в атаки на німців ходив iз «насадженими багнетами і з могутнім окликом
— «Слава Україні!».
Сотник 7-ї сотні 2-го куреня Богданівського полку Іван Островершенко
згадував згодом, як у полк якось приїхав генерал і радів із взірцевої дисципліни, але болісно реагував на мову
в полку: «Ах, чорт вазьмі, я нє панімаю етаво хахлацкого язика! А всьотакі ви маладци, спасібо вам, ґаспада
офіцери!». А потім голосно звернувся
до козаків: — «Спасібо вам, братци казакі!» Козацтво відповіло: «Слава Україні, пане генерале!». «Что, что такоє
ані сказалі?» — перепитував старшин
генерал. «Слава Україні, пане генерале!» — відповіли старшини. «Ах, вот
как, всьо-такі у вас на уме Україна, ето
что значіт? Малоросія, что лі? Ну, харашо. Всьо-такі ви маладци, спасібо вам
єщо раз!».
Третій військовий з’їзд, що проходив у Києві 2-12 листопада 1917 року
і зібрав близько 2 тисяч делегатів від
2 мільйонів українських вояків, майже
одностайно вимагав негайного проголошення самостійності України. Тимчасовий уряд уже збирався розганяти Центральну Раду, але переворот більшовиків змінив порядок денний, і Третім
універсалом таки було проголошено незалежність. «У залі загриміло «Слава
Україні» й охоплені ентузіязмом делегати, ставши на коліна, співали національний гімн». Наприкінці дня делегати з’їзду рушили до будинку Центральної Ради. «Злітали вгору капелюхи та
гриміло гучне: «Нехай живе Самостійна
Україна! Нехай живе Українська Національна Гвардія!» У відповідь на це вояки ще чіткіше вибивали кроки, відповідаючи окликами «Слава Україні!».

Перша російсько-українська
війна
Олександр Шульгін згадував, що
з проголошенням УНР не було ні фінансів, ані організованої армії: «А
тільки мільйон втомлених війною вояків, які вправді кричали «Слава» Україні і її Центральній Раді, але одночасно уважно прислухувалися до гасел та

обіцянок большевиків».
Коли в січні 1918 року заступник
голови Центральної Ради Микола Шраг
розповів проф. М. Грушевському, що
партія українських есерів (соціал-революціонерів) сягнула чисельності одного мільйона членів, які заплатили
членські внески, то отримав таку відповідь: «Ось іду промовляти. Тисячна
юрба шалітиме з радости, вигукуючи
«Слава Україні». У тій юрбі чи не більшість військових, а тут на цілий Київ
не можна знайти бодай одного гарматника до гармати на двірці, куди пробує
наближатися ворожий панцирник!».
Один з учасників бою під Крутами
писав згодом, що юнаки зi студентського куреня наказ про відхід на фронт
зустріли грімким «Слава!». «Шапки полетіли вгору, дружні стиски рук, радісні оклики — «Слава Україні!». Коли в
полі почули: «Реб’ята», бросьтє вінтовкі, а то всіх вас переріжемо!», то після короткої паузи, мов по команді, «з
грудей юнаків залунало: «Ніколи! Слава Україні!». І в передсмертних судомах
кричали: «Хай живе Україна!».
У січні 1918 року «Слава Україні!»
зазвучало і на Кавказі — в місті Трапезунд (тепер містечко Трабзон у східній Туреччинi). Зокрема, з уст поляків, грузинiв
і вірмен. Коли до міста приїхав Микола
Свідерський — представник української влади з Києва — з метою українізувати місцеву залогу колишньої царської
армії, то першим ділом організував демонстарційний парад-маніфестацію, яку
суворо заборонила російською корпусна
команда.
«Мені довелося стояти в товаристві почоту М. Свідерського, коли він під
звуки військової оркестри, яка ввесь
час грала українські марші, вітав відділи української піхоти Карського полку,
потім гармашів iз Платани, кубанських
пластунів та інших, ще неоформлених
українських вояків, що всі переходили
перед ним і вітали його окликом «Слава Україні!»... Українські вояки йшли та
йшли... За нашим підрахунком, їх мало
бути приблизно півтори тисячі».
А далі ці спогади Лева Биковського ще цікавіші: «Скінчилися лави
з українськими прапорами, а військо все йшло й ішло. Це йшли такі самі
сірі лави, бо всі були в російських уніформах і нічим між собою не різнилися, але — під польськими прапорами!
Вони так само вітали Свідерського окликом «Слава Україні!». Далі йшли шереги під грузинськими прапорами, а там
— під вірменськими... Уся ця кількатисячна маса в струнких шерегах дефілювала перед комісаром України, музика

МИНУЛЕ І ДУМИ
безупинно грала, всі кричали «Слава
Україні». М. О. Свідерському рука заніміла від безупинного салютування».
За результатами Берестейського миру німці перекинули в Україну не
лише свої війська, а й синьожупанну
дивізію, сформовану з полонених у Першій світовій війні українців.
Коли 3 березня 1918 року 1200 синьожупанників вирушали потягом зi
станції в базовому таборі містечка Вецляр до рідних країв, то на платформі
і з вагонів гучно залунало «Слава Україні!».
У Києві на Софійській площі синьожупанники пройшли парадним маршем. «На майдані непроглядні товпи
народу, всі прийшли вітати нас. Понеслося з наших могутніх грудей «Слава Україні!», і музика заграла «Ще не
вмерла Україна»... Наш полк виступив
наперед, а за ним ціла дивізія, під звуки оркестри, вирушила на вулиці міста... Всюди бачили ми приязно усміхнені лиця і чули грімкі оклики «Слава!
Слава!».

гетьмана бойового вишколу не мали,
а лише «добре марширували, голосно
вигукували «Слава Україні, Гетьманові
Слава». Ця відповідь «Гетьманові слава!» цікава тим, що вперше використовувалась як чітка і коротка відповідь на
вітання «Слава Україні!».
Згадує про таке вітання і Святослав Шрамченко описуючи, як 9 вересня 1918 року П. Скоропадський їхав
до Берліна з головного двірця в Києві:
«Почесна сотня дуже вправно зпрезентувала зброю. Гетьман з оточенням
пройшов перед її фронтом, привітався
з нею «Слава Україні!» і одержав голосну відповідь «Гетьману слава!». Оркестра після зустрічного маршу заграла Гимн «Ще не вмерла Україна».
Паралельно з сердюцьким вітанням
у військах діяла і стара формула вітання. Так, 27 травня 1918 року, коли отаман першої стрілецько-козацької дивізії
(«Сірої») Віктор Сокира-Яхонтів прибув
зі своїм штабом до Володимира Волинського і привітав козаків дивізії, то у
відповідь залунало: «Слава Україні!».

вiд ОУН

❙ Група основоположників РУП, студентів-самостійників Харківського
❙ технологічного інституту (тепер — НТУ «Харківський політехнічний
❙ інститут»). У центрі — Юрій Коллард, ліворуч — Олександер Коваленко,
❙ праворуч Левко Мацієвич. Харків, 1900 рік.
Коли 3 квітня 1918 року українсько-німецькі війська дійшли до Глухова
і коли частина більшовиків утекла в напрямку Хутора Михайлівського, а частина загинула від козацьких і німецьких куль, то: «Всюда було чути: «Слава
Україні». І далі цей спогад гарно ілюструє, якi гасла вимовляли усно, а які писали на прапорах (очевидно, саме з цієї
причини не збереглося жодної світлини з прапором iз написом «Слава Україні!»): «Українські козаки поскидали
червоні большевицькі прапори, а вивісили українські жовто-блакитні з написами: «Хай живе вільна Україна». Наприкінці над’їхав ударний гайдамацький курінь смертi з українським прапором, на котрім пишався золототканими
буквами напис: «Умрем за Україну».
Над’їхало друге розвідне авто з написом: «Смерть ворогам України».

Гетьманат, друга
російсько-українська війна
Після перевороту П. Скоропадського традиція вітання збереглась і в
гетьманських військах. Згідно зi спогадами Всеволода Петріва, сердюки

На відміну від синьожупанної дивізії,
яку роззброєно напередодні гетьманського перевороту, «сірі» — колишні полонені українці в Австро-Угорщині —
організовано воювали за Україну до
листопада 1920 року.
Друга російсько-українська війна у XX столітті розпочалася задовго до листопадового повстання 1918
року проти режиму П. Скоропадського. Російські офіцери, прозвані «добровольцями» (згодом більшість із них
стала «білогвардійцями»), проникали
в гетьманське військо і заводили там
свої порядки.
Однією з перших жертв тієї війни
впав прапорщик Воропай. Хронологічно
він став першим, хто, вмираючи від рук
окупантів вигукнув, «Слава Україні!».
Його побратим В. Кедровський
згадував про цього чесного українського патріота: «...під час першої навали большевиків на Україну він належав
зі мною до гуртка дванадцяти душ,
що вели боротьбу з большевиками в
повітах: Уманському, Звенигородському та Балтському. Палкий фанатикпатріот, загинув він геройською смер-
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тю в 1918 році на Полтавщині, замордований «добровольцями». Пробитий
гетьмансько-московськими багнетами,
він виголошував лише одне: «Слава Україні!».
Узимку 1918-1919 року, коли Україну накривала хвиля «отаманщини»
і друга збройна агресія більшовицького кремлівського уряду, польська держава (яка в той час уже вела війну із
ЗУНР за Галичину) заявила свої права на Холмщину і Волинь. Це викликало надзвичайно сильне обурення навіть
за океаном. У США 29 грудня 1918 року
холмські православні українці провели
віче, на якому основними кличами стали: «Слава Україні!» та «Проч з ляхами з нашої Холмшини, з нашого Підляшша!».
Коли ж 22 січня 1919 року полковник Гнат Порохівський викинув «польські банди і недобитки гетьманських
добровольців» із Володмира-Волинського, то отримав вітальну телеграму від
отамана Володимира Оскілка, яка завершувалась словами: «Слава Україні!
Слава славному козацькому війську!».
Так починалася трагічна збройна польсько-українська війна за Волинь.
Паралельно з боями на Волині у
Києві того ж таки дня — 22 січня 1919
року — проголошено Акт соборності
українських земель. Першими на Софійську площу прибули залізничники з великим національним стягом, на
якому були виписані слова: «Слава українським героям!» (прототип майбутнього «Героям слава!»).
Збереглось кілька варіантів спогадів Льонгина Цгельського про те,
як проголошувався Акт соборності. У
тому, що писався по свіжих слідах, є
такий опис:
«Сонце світило з гори на бані Софії... відбивалось тисячами іскор від
шоломів та багнетів... полки, українські полки, плили поперед найвищу владу об’єднаної України... звони всіх церков гуділи без упину, від Дніпра греміли раз по раз сальви кріпосних пушок;
а народ в одушевленню кричав «Слава Україні! Слава козацтву! Слава Галичанам! Слава Директорії! Слава! Слава!...».
Учасник дійства, тодішній священнослужитель Київського собору св. Софії о. Павло-Григорій Корсуновський,
згадував: «Коли Акт злуки був довершений, то з грудей 250-тисячної товпи
вирвалося могутнє «Слава Україні!».
А коли через два дні в залі купецького зібрання (тепер Національна філармонія) відбувся святковий
концерт для вояцтва з нагоди соборності (виступав національний хор під
керівництвом М. Леонтовича та капела бандуристів Ємця), то: «Проголошення «слава» Україні, славному отаманові Петлюрі, всім проводирям і непереможному війську викликало ентузіазм».
На початку 1919 року гасло «Слава Україні!» стало настільки популярним, що на протиросійському фронті в
складі Сарненської групи військ (дислокація: Дубровиця–Лунинець) один із
двох бронепотягів Армії УНР так і був
названий: «Слава Україні».
А в березні 1919 року у Львові, перед розстрілом поляками на Цитаделі,
кричали «Слава Україні!» вже навіть
не вояки української армії, а звичайні сільські юнаки із передмістя.
Коли об’єднані українські армії (Армія УНР і УГА), після довгих боїв iз більшовикам і поляками, ввійшли в Київ 31
серпня 1919 року, то святочно одягнені
кияни вийшли на вулиці і закидували їх
квітами; «...а кличам «Слава Україні»,
«Слава галичанам» чи «Слава Січовим стрільцям» не було кінця». Окрім
квітів і цих вітань, на будинках майорiли синьо-жовті прапори. Осип Станімір
згадує, що коли його курінь УГА дійшов до міської ради (думи), то... «весь
простір перед Думою, всі вулиці довкола й розлогий Хрещатик заповнені різнобарвною масою народу... Мене знесли з коня і майже на руках понесли до
Думи, де саме зібралася на нараду Городська Управа. Я видав куреневі відповідні прикази щодо обсади, наказав
гостре поготівля та вивісив з балькону

будинку великий курінний синьо-жовтий прапор... Трикратне, грімке: «Слава
Україні!» було немов живою печаттю на
документі опанування нами Києва».
Гасло «Слава Україні!» глибоко
закоренилось в Армії УНР — і під час
муштри (вишколу), і під час відчайдушних атак.
Володимир Сосюра, який у липні
1919 року став курсантом Житомирської
юнацької школи, у своєму романі «Третя рота» писав: «Наша сотня неправильно відповідала «Слава Україні» (не під
ногу), і [граф Сергій] Зубок-Мокієвський гнав нас бігом аж на гору».
Командарм УНР Михайло Омелянович-Павленко зазначав, що в першому
зимовому поході 28 грудня 1919 року
поблизу містечка Жашків на Київщині
«особиста відвага полковника [Петра] Дяченка, що, з криком «Слава Україні», кинувся у ворожий вогонь, остільки підбадьорила козаків, що ворог
не встиг оглянутись, а вже наша кіннота рубала центр його розташування». І
далі: «Цей відважний наскок так дезорганізував ворога й таку навів паніку, що
він не міг відбиватись, кидав зброю, з
гістеричним криком здавався, бігав по
вулицях, піднявши руки догори».
Зрештою, вітання «Слава Україні!»
офіційно було введено в військах Армії УНР. Сталося це в кінцевій фазі легендарного першого Зимового походу,
а саме 19 квітня 1920 року. Того дня
М. Омелянович-Павленко видав наказ
по військах армії УНР число 18 «По
муштровій частині». Наказ починався
тим, що в першому параграфі зазначалося вітання «Слава Україні», далі
йшлось про успішне взяття м. Вознесенськ (тепер Миколаївська обл.), а
остан ньою точкою наказу зазначалося: «Всім частям армії на похвалу, а то
подяку за службу Україні відповідати:
«Слава Україні» (за законом, у сучасних
Збройних силах України в таких випадках має слідувати відповідь: «Служу
українському народу»).

Повстанський
і націоналістичний рух
Традиція вітання «Слава Україні!»
продовжувала жити й після того, як Армія УНР опинилася в таборах інтернованих у Польщі. Юрій Горліс-Горський
у своїх спогадах, опублікованих у 1933
році (згодом стали першою частиною
роману «Холодний Яр»), зазначає, що
повстанці на вітання «Слава Україні!»
відповідали: «Україні слава!».
Однак Яків Водяний, який у 19211922 роках теж був у Холодному Яру, у
своїй п’єсі, надрукованій у 1928 році, наводить інший варіант вітання холодноярців: «Слава Україні! Навіки слава!».
А Юрко Степовий (Федір Пестушко) у своїй повісті «В херсонських степах» пише, що його брат — холодноярський отаман Кость Блакитний — вітався «Слава Україні!», а у відповідь
йому відповідали: «Слава!».
Отаман Ілько Струк теж використовував вітання «Слава Україні!». З
нагоди радянських виборів (28 квітня
1921 року обиралися сільські й волосні
ради) його повстанці розклеювали відозву, що українці є «народ національний, який уміє постояти за себе». Пропонувалося голосувати за революціонерів самостійників і республіканців. А
закінчувалася відозва, фрагменти якої
передрукував iз критикою київський
«Більшовик», такими словами: «Слава
Вкраїні — Петлюрі слава!». Ці ж самі
гасла використовувались Струком та
його хлопцями і під час усної агітації.
В інтернеті є багато згадок про те,
що «Героям слава!» запропонував ще у
1925 році використовувати Юрій Артюшенко в межах Легії українських націоналістів (ЛУН), яка згодом стала співзасновницею ОУН.
Однак це твердження потребує
джерельного підтвердження. Адже багато разів цитована в інтернеті теза починається словами «схоже на те» і лиш
після них йде фраза «що саме Юрій
Артюшенко запропонував використати
вітання чорношличників: «Слава Україні!» — «Козакам слава!». Пропозицію товариство прийняло, але з уточненням — відповідати треба було: «Ге-
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роям слава!».
У спогадах самого Ю. Артюшенка
і в публікаціях про нього, які друкувались у 1962 і 1966, немає взагалі згадки про його яке-небудь відношення до
гасла ЛУН.
А у його спогадах за 1957, 1972 та
1985 років йдеться не про вітання ЛУН,
а про націоналістичний привіт «Слава Україні!» та відповідь «Слава Україні, Слава!», які постійно вживав кінний полк «Чорних запорожців» у часи
збройної боротьби.
Усе ж рік творення ЛУН став визначальним для нового вітання Збройних
сил України. У наказі №4 від 10 липня
1925 року Українське національне козаче товариство (УНАКОТО), яке продовжувало традиції «Вільного козацтва»,
визначило форму вітання для членів
своєї організації: «Слава Україні —
Слава Козацтву».
Цікаво, що УНАКОТО очолював
Іван Полтавець-Остряниця — один із
наближених до гетьмана П. Скоропадського у 1918 році. Тож не виключено,
що гасло «Слава Україні! Гетьману слава!» теж було його творінням.
Не пізніше як у 1929 році в середовищі Української військової Організації (УВО) виникло ще одне вітання-формула: «Слава Україні! Слава Вождеві»,
яке згодом прижилось в ОУН і було ухвалено як офіційне на римському Великому конгресі ОУН.
Зародилося це гасло серед прихильників УВО в США, під час візиту
Євгена Коновальця до Нью-Йорка.
«Порадившись між собою, рішились ми привітати в себе Вождя згідно з ідеологією УВО — по «військовому», тобто в часі, коли Полковник
увійде до залі, всі присутні на команду «Позір!» мають стати на «струнко»
лицем до Полковника та в один голос
привітати його націоналістичним привітом «Слава вождеві!» ... коли при вході
до залі привітано його грімким «Слава
вождеві!» ...Полковник відповів «Слава Україні!».
Із середині 1920-х років гасло
«Слава Україні» почала використовувати українська пластова молодь у Галичині і Волині (вихованих переважно ветеранами визвольних змагань).
Пластуни вживали його влітку 1927
року поруч зі своїм вітанням «СКОБ!»
під час пластової зустрічі в Олександрії поблизу Рівного (у результаті цієї
зустрічі поляки того ж року заборонили Пласт на Волині).
У підпільному Пласті кінця 1930-х
років замість «СКОБ!» використовувалося вітання: «Слава Україні — Слава, Слава, Слава!». Тобто теж саме, яке
згадував Ю. Артюшенко у споминах про
«Чорних запорожців» та ЛУН.
Цю відповідь-вигук «Слава! Слава! Слава!» й дотепер використовують у
Пласті й використовували також на військовому параді 24 серпня 2018 року.
Саме з середовища пластунів, які
масово влилися в ОУН після зборони поляками Пласту, гасло «Слава Україні!» повернулося в маси і знову стало популярним серед українців.
Під час Варшавського і Львівського процесів над Степаном Бандерою
та його побратимами й посестрами ще
з Пласту «Слава Україні!» періодично
звучало в залі (за що були окремі покарання від польського суду).
Через передруки судових хронік у
періодиці вітання розійшлось світом і
стало повсюдно вживаним. Ним почали підписувати оголошення і листи, навіть, релігійні громади в США.
До речі, в збірнику праць Степана
Бандери немає отої популярно вживаної в інтернеті цитати, яка йому приписується: «І скаже один...». Але Бандера
точно мав знати, що коли угорські війська топили в крові «Карпатську Січ»,
то січовики перед смертю часто вигукували «Слава Україні!» (у результаті
ще в 1939 році нацисти заборонили використовувати це гасло в українських
радіопередачах iз Відня). Тому Другий
великий збір ОУН у 1941 році не просто
зафіксував своєю постановою вже давно сформовану традицію, а й додав до
вітання обов’язкову відповідь: «Героям
слава!». ■
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Вікторія КОТЕНОК
Лише уявіть собі, як захоплює режисерів по всьому світу
п’єса «Фрекен Юлія» шведського драматурга Августа Стріндберга, якщо за 130 років її існування знято вже 40 кінострічок!
Шкода, немає статистики, скільки за цей час здійснено театральних постановок. Проте добре відомий той факт, що п’єсу за
життя автора ставити не хотіли
(чи побоювалися), і деякий час у
Швеції вона навіть була заборонена цензурою. За життя автора
п’єса була інсценізована лише
один раз у Копенгагені (головну
роль зіграла дружина драматурга Сірі фон Ессен), але постановка була малоуспішною. І лише
через кілька років після смерті Августа Стріндберга вона почала активно завойовувати серця театральних і кінорежисерів
усього світу.
Уже третій рік вистава «Фрекен Жюлі» йде на мікросцені
київського Молодого театру (режисер Сергій Корнієнко), а на
початку цього театрального сезону свою версію цієї популярної п’єси запропонував ще один
молодий режисер Іван Уривський. Прем’єра драми «Фрекен
Юлія» відбулася на сценічному
майданчику Київського театру
«Золоті ворота».
Саме тут режисер починав робити свої перші професійні кроки: в рамках проекту студентських дебютів Open Mind поставив виставу «Дядя Ваня» за Антоном Чеховим (2015 р. визнана
кращим режисерським дебютом
фестивалю «Мельпомена Таврії»). Наступними «золотоворітськими» роботами Івана стали
постановки «Олеся. Забута історія кохання » за О. Купріним
та «Украдене щастя» за І. Франком (остання отримала премію
«Дзеркало сцени» від тижневика «Дзеркало тижня»).
Далі режисер переїхав до
Одеси. Нині на сцені Театру ляльок йде його «Олеся. Містифікація» за О. Купріним, а в репертуарі Українського музично-драматичного театру ім.
В. Василька вже чотири його
Валентина САМЧЕНКО
У галереї «Ню Арт» у Києві
показують 65 картин і рисунків із шести приватних колекцій на виставці Адальберта Ерделі — одночасно в одному місці стільки робіт знаного за межами України закарпатського
художника побачити складно.
Близько 130 творів (переважно живописних) не тільки з музейної збірки, а й із приватних
колекцій, представляли лише
у Закарпатському обласному
художньому музеї імені Йосипа Бокшая два роки тому, організувавши ювілейну добірку
робіт засновника закарпатської
художньої школи на честь його
125-річчя. Столична «Ню Арт»
у Києві виставляла перед цим
Ерделі у 2011-му; на 2020 рік
запланований показ у Львові у
Національному музеї імені Андрея Шептицького.
Адальберта Ерделі називали
«митцем світу», бо творив, зокрема, у Чехії, Франції, Німеччині. У 1927 році він разом зі
своїм другом Йосипом Бокшаєм
засновував Публічну школу малювання, що згодом стане основою «Закарпатської школи живопису». Тричі засновував професійне об’єднання художників Закарпаття: у 1931 році за
чехів, у 1939-му — за мадярів
і в 1945-му — за СРСР. Усі три
рази обирався головою. У 1945

■ ПРЕМ’ЄРА

Ігри демонів
Київський театр «Золоті ворота» відкрив сезон містичним
трилером «Фрекен Юлія»

❙ Фрекен Юлія — Віталіна Біблів.
❙ Фото Ані БОБИРЄВОЇ.
спектаклі — «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського (поставив ще студентом), «Останній
день літа» за п’єсою О. Вампілова «Качине полювання», «Турандот» за К. Гоцці та «Одруження» за М. Гоголем.
На відміну від багатьох молодих режисерів, які надають перевагу сучасним текстам, Іван
Уривський працює з класикою.
П’єсу «Фрекен Юлія» вважає
«складним, але потужним твором» і, як у попередніх своїх роботах, наповнює її містичними
символами, цікавими метафорами і неоднозначними змістами.
До містифікації режисера наштовхнула і сама п’єса А. Стрін-

берга, події якої відбуваються у
ніч на Івана Купала. Але публіка не побачить ніяких масових
танців чи народних гулянь, які
зазвичай молодь влаштовує цього дня.
Герої від початку й до кінця
перебуватимуть у темному довгому коридорі, до якого сонячне проміння і свіже повітря потрапляють лише через невеличке
віконечко витяжки (художниксценограф Марія Крутоголова).
Така собі графська конюшня або
псарня, головною правителькою
якої є фрекен Юлія (Віталіна Біблів). Її слуги Жан (Дмитро Олійник) і Христина (Інна СкоринаКалаба), відповідно, ведуть себе,

наче покірні й послужливі собаки: рухаються із зігнутими спинами, «голос» подають лише з
дозволу хазяйки, за командою
приносять «палку». І лише у фіналі цей простір перетвориться
на невеличку церкву зі свічками — місцем для сповіді і покути своїх гріхів. Саме тут і відбудеться умовний обряд спалення
святкового опудала — Купала,
на місці якого стоятиме господиня дому.
Режисер ламає стереотип рішення образу головної героїні:
його Юлія не тендітна, миловидна графська донька, а сильна, владна, грубувата у манерах
жінка. При першій її появі на

сцені віриш, що така «коня на
скаку зупинить, у палаючу хату
ввійде». Та потім з образом фрекен Юлії відбуваються постійні метаморфози: після суворої
«наїзниці» вона перетворюється то на пустотливу маленьку
дівчинку, то на палку коханку, то на покірну селянку, то на
безжальну відьму, то на невинну жертву-діву. У ній постійно
відбувається внутрішня боротьба темних і світлих сил, так само
як у Жана, з яким вона у цю купальську ніч вирішила «закрутити роман». Із відданого вишколеного пса він раптом стає
закоханим романтиком-мрійником, а під кінець хитрим і всемогутнім Мефістофелем.
Тож цей містично-похмурий
трилер нагадує такі собі ігри демонів і демонструє світ, у якому майже не лишилося нічого
святого: лише нечисть під масками людей. Ніяких справжніх
почуттів, цінностей, моралі —
лише нестримне бажання бути
«зверху». Абсолютно в усьому:
в соціальному положенні, матеріальному, сімейному тощо.
Усі троє — Жан, Христина,
Юлія — «граються» у кохання,
чітко слідуючи своїй вигоді-цілі:
перший — аби отримати гроші,
а потім високий статус власника
готелю; друга — щоб вийти заміж і народити омріяну дитину;
третя — аби відчути свою перевагу, силу, владу і познущатися
зі «слабших», «нижчих».
Та «світло» в цьому темному
коридорі-конюшні-псарні таки
час від часу пробивається. Надія
на порятунок (на омріяний Едем
і щастя в ньому) символічно зображена гілками з зеленим листям, які періодично виринають
з-за куліс у моменти відвертості
героїв. І дізнатися, чи знайдуть
вони свій рай, можна лише потрапивши на виставу. Постановка передусім буде цікава тим,
хто любить гострі (навіть моторошні) відчуття, таємничі й заплутані історії-квести.
Виставою «Фрекен Юлія»
Івана Уривського Театр «Золоті
ворота» відкрив 39-й театральний сезон, девізом якого є «Завжди відкриті для тебе!». ■

■ АРТ-ПРОСТІР

«Доля» космополіта
У Києві показують картини Адальберта Ерделі
році в Ужгороді заснував художню академію, де став директором, а викладали в основному його учні, які стали відомими художниками. Згодом вона
стала Ужгородським училищем декоративного і прикладного мистецтва. За космополітизм у радянському Ужгороді у
1949 році його змістили з посади.
Народжений на Іршавщині
1891 року Бела (так називали у сім’ї, це ім’я зустрічається на роботах раннього періоду) за батьковим прізвищем
русина (українця) мав стати
Грицем. Утім за Австро-Угорщини на Закарпатті вигідніше
було обрати мадярське, тому й
— Ерделі (з угорської «лісовий
край»). Мати художника —
німкеня Ілона Цайскі, мав він
10 рідних братів і сестер.
Адальберт Ерделі, якого
порівнюють з яскравим французьким представником постімпресіонізму Полем Сезанном, був надзвичайно обдарованим. В Угорський королівський
художній інститут вступив без

спеціальної підготовки. Вже на
старших курсах на запрошення
відомих угорських художників
Ш.Голлоші та К.Ференці брав
участь у найвідоміших мистецьких угорських колоніях (пленерах) — Нодьбані та Кечкеметі.
Міністерство
шкільництва і освіти Чехословаччини у
1929-му оплатило молодому художнику дворічне творче відрядження у Францію, він плідно працював у художній колонії
Гаржілес. Опісля були успішні виставки у Парижі та Брюсселі, у Празі, Братиславі, Брно.
До речі, Адальберт Ерделі добре володів шістьма мовами:
угорською, українською, словацькою, чеською, німецькою,
французькою.
Нинішня виставка у столичній «Ню Арт» входить до масштабного проекту галереї, назва
якого говорить сама за себе —
«10 видатних художників України ХХ століття». У залах
представлено роботи всіх трьох
періодів творчості Ерделі: мюнхенського, паризького й ужгородського, зокрема рисунки

❙ Адальберт Ерделі на відпочинку.
❙ Архівне фото.
першої половини 1910-х років,
напівмістична «Доля» (Прага,
1925), пленерна «Селище Ле
Пен на річці Крез»(Гаржілез,
1930 р.), численні портрети,
пейзажі і натюрморти.
Виставка діє до 20 жовтня.
Вхід вільний. Директорка галереї Євгенія Білоусова і мистецтвознавець Анастасія Тичкова цікаво розповідають про творчість
художника Адальберта Ерделі,
його біографію і письменниць-

ку діяльність: романи «Дімон»
та «IMEN» рясніють подробицями особистого життя.
До речі, видано кілька книг
про Адальберта Ерделі. Одна з
них — Ужгородського видавництва Олександри Гаркуші
— «Таємниця Ерделі», яку написав письменник, журналіст і
драматург Олександр Гаврош,
який тривалий час був власним
кореспондентом «України молодої». ■
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Американський письменник Деніел Кіз
відійшов 2014-го, коли йому було майже 87 років. Написав десять книжок,
випущених провідними нью-йоркськими
видавництвами. Дістав кілька поважних
світових літпремій. Й лише по тому прийшов до нас: харківський «Клуб сімейного дозвілля» опублікував уже чотири
Кізові романи. Першими з’явилися «Квіти для Елджернона» (2015).
Власне, таку назву мало дебютне оповідання Деніела Кіза (1959). То
був настільки прозорий, наскільки й
загадковий текст, що одразу захопив
найширший читацький загал: твір
одержав одну з двох найпрестижніших премій із фантастики — «Г’юґо».
За рік вийшла телеекранізація.
Успіх сподвигнув автора розгорнути оповідання в роман — і сталося
диво. «Нова стара» книжка здобуває
другу фантастичну топ-премію —
«Неб’юла» (присуджується членами
Американського товариства письменників-фантастів»). 1968-го виходить
фільм «Чарлі» й виконавець головної
ролі — Кліфф Робертсон (раніше він
зіграв у згаданому телефільмі) — удостоєний «Оскара». Далі з’являється
під два десятки адаптацій «Елджернона» — мюзикл, комікс, радіо- і танцювальна п’єси, кінофільми у Франції
та Японії. 2009-го роман інсценізовано у київському театрі «Сузір’я» під
назвою «Довершений Чарлі» (у репертуарі по досі).
Не забагато, як на фантастичну історію? Звісно, за формальними ознаками — це фантастика. Медичний
експеримент зі стимуляції інтелекту — спочатку на лабораторній миші
з ім’ям Елджернон, тоді на молодому
робітникові-дауні Чарлі. Внаслідок
операції IQ піддослідного блискавично сягає рівня, що помітно перевищує
розумові потенції його лікарів-учених.
І раптом починає падати у зворотному
напрямку.
Авжеж, наука ще не сягнула цього
горизонту, людський мозок значною
мірою досі є terra incognita. Та нейрофізіологія розвивається так стрімко,
що описана Кізом колізія може статися
вже завтра. «Квіти для Елджернона»
— твір того ж реґістру, шо й усі романи Дена Брауна: фактично, нонфікшн
про наукові гіпотези на стадії доведення. Деніел Кіз, психолог за освітою,
замолоду був редактором науково-популярного журналу, і головним його
творчим пріоритетом стала «інтелектуальна перемога над матеріальним
світом», як він сформулював це у пізнішому романі «Таємнича історія Біллі
Мілліґана» (Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2017). Інакше кажучи, письменник
моделює завтрашній світ як сьогоднішній, де уже все відбулося. Не випадково більшість інсценізацій роману подано у цілком реалістичному антуражі.
Власне, Д.Кіза хвилює не так наука, як реакція пересічної психології на її досягнення. У цьому сенсі роман «Квіти для Елджернона» цілком
може бути потрактований як психологічна антиутолпія. Трилероутворююча
ідея твору — вічно молода: що більше
знаєш, то глибша скорбота.
Не певен, що сам Деніел Кіз був у
захваті від того, що його жорстко прописали за фантастичним цехом (навіть
дістав статус «заслуженого автора»
від Американського товариства письменників-фантастів). 1981-го вийшов
роман «Таємнича історія Біллі Мілліґана», що сплутав карти усім ідентифікаторам творчості Д.Кіза. Американці номінували його на премію
Едгара По — як кращу кримінальну історію року. Німці дали власну фантастичну премію Курда Ласcвіца. Японці
нагородили роман за нонфікшн-категорією (премія «Сеюн»).
Наприкінці 1990-х поширилася інформація: написано сценарій за «Біл-

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Реаліті-коан:
інтержанровий роман без відповідей

лі Мілліґаном». Називалися імена відомих режисерів, що нібито беруться
за зйомки, — у переліку як майстри
психологічної драми, так і метри містичного кіна. Так само мерехтіли прізвища зіркових акторів обох стилів. Наразі говорять лише про Ді Капріо, але
сам він мовчить.
Натомість 2016-го американський
режисер М.Найт Ш’ямалан зняв фільм
«Спліт» (а також написав сценарій,
продюсував стрічку й навіть зіграв епізодичну роль) про феномен множинної
особистості. У титрах немає згадування «Біллі Мілліґана», проте не випадає сумніватися, що режисерові добре
знайомий роман Д.Кіза. Але Ш’ямалан
мав іншу мету, ніж Кіз — можна сказати, діаметрально протилежну.
Останній абзац роману такий: «Вивчення синдрому множинної особистості може прислужитися всім нам,
збагативши наші знання про контроль над розумом і тілом… Люди з
розщепленням особистості — це один
із тих експериментів природи, який
може надзвичайно багато розповісти
нам про нас самих». Ш’ямалан дослідницького завдання перед собою не ставив — йшлося лише про розвагу глядача. Налякати й компенсувати дрижаки
гепі-ендом. Для цього доповнює сюжет
«філософією звіра», що безвідмовно
працює іще з часів Ґолдінгового «Володаря мух». Ш’ямаланові досить коміксової естетики, й виконавець головної
ролі Джеймс МакЕвой добре впорався з ескізом людини, всередині котрої
співіснують декілька особистостей. А
чи вдасться повноформатна реалістична інтерпретація Леонардові Ді Капріо?
Справа не в акторських можливостях — Ді Капріо гідний «Оскара» не за
одного тільки Г’ю Гласса. Але як зіграти те, чому немає усталеної назви,
бо «воно» виходить за межі наших
знань, уявлень й навіть наукового досвіду? Понад 20 відмінних особистостей в одній голові? У Психіатричному енциклопедичному словнику (К.:
МАУП, 2003) стаття про синдром множинної особистості складається з восьми рядків, і значна частина цієї дещиці
припадає на констатацію унікальності
такого діагнозу й незгоді багатьох авторитетів з його існуванням взагалі.
Нехай справді існувала кримінальна справа, у котрій фігурував
цей діагноз; в інтернеті можна знайти

фото підсудного. Але ж Д.Кіз не ставив перед собою репортерського завдання. Тричі у тексті згадано Шерлока Голмса не випадково — книжку про
розщепленого Біллі ніби написано доктором Ватсоном; зрештою, на кін виходить Письменник, що й записує всю
історію. А доктор Ватсон, як дотепноспостережливо завважив літературознавець Ростислав Семків, — «громовідвід нашої читацької глупоти»
(Як читати класиків. — К.: Pabulum,
2018). Інакше кажучи, Деніел Кіз виконує функцію провідника-сталкера зоною непізнаного наукою. Його
роман — інтерпретація академічних
припущень та польових досліджень
практиків. А головне у теоретичній та
прикладній діяльності — називання.
Оцим і займається Деніел Кіз — прикладає до своїх персонажів та колізій
нові поняття замість старих, що зазнали технічної втоми у старому доінформаційному світі.
В суті справи, «Таємнича історія
Біллі Мілліґана» — «незавершений»
роман. В тому сенсі, що в ньому немає
нічого усталеного: феномен без надійного статистичного потвердження, фахові різнотлумачення його проявів,
хиткі дефініції, а відтак — проблематичність прогностики, котра, навіть
поміж рядками, завжди присутня в романі, є його видовою ознакою. Автора
рятує множинність мови. Слова незрідка живуть так, як Біллі — мають водночас відмінні, ба навіть протилежні
значення. Письменник перебуває значно ближче до алхімії, ніж кінорежисер
з усім його арсеналом спецефектів. Мовлені слова пришпилені до екрана інтонаціями, вони вже не вільні пурхати
поміж смислами. В цьому ще одна проблематичність екранізації Кізового роману.
За всієї фабульної химерності, автора «Мілліґана» цікавить не так шокуюча дивовижа множинної особистості, як
причини її виникнення. Ще точніше —
роль аґресії, страху, озлобленості, ненависті у формуванні соціуму, а відтак —
у мутації індивідуальної психіки. Один
мозок сприймає виклик, як однозначно тотальну загрозу собі: іншого шляху, ніж перегризти горло нападникові,
підсвідомість навіть не розглядає. Другі
пристосовуються аж до відвертої колаборації: мовляв, лішь би нє било войни.
Класична схема: народ і лідери. Або ж
— нині актуальне поняття «булінг».

А ще більше від булінгових причин
Д.Кіза непокоять моральні наслідки
таких деформацій у психічній глибині.
І не лише у свідомості жертви. Ось у голові Біллі Мілліґана виникають охоронні «особистості», схожі за принципом із динамічним захистом сучасної
бойової техніки: назустріч різним атакам «вистрелюються» різні фантомні
перехоплювачі-винищувачі. Попервах
Рейджен-охоронець сприймається суто
позитивно: його кодекс честі не дозволяє підняти руку на жінку і скривдити дитину; силу він застосовує лише у
разі крайньої необхідності. Зі з’явою
цього персонажа «самого Біллі ніколи більше не штурхали і не били». Та
із плином історії дізнаємося, що «Рейджен залюбки жив би де завгодно, навіть у в’язниці, якби там він міг бути
головним». І його моральний імператив — «необхідність не знає законів»,
— винесений в останню фразу роману,
звучить уже зовсім інакше: загрозливо, моторошно.
В який спосіб різні особистості, що
існують у психіці Біллі, вигулькують
на «сцені» його свідомості — достеменно невідомо. Знаємо лише, що кожна
втілює якісь потаємні бажання. Інфантильні бажання заховатися від буднів.
Одна з множинних особистостей опікується аналізом і прогностикою, інша
— комунікацією, третя заввиграшки
лагодить цю кляту складну побутову
техніку, ще одна дає лад кухні. А деякі мають виразно кримінальні нахили. Саме за їхні вчинки героя тягнуть
до суду. Але, читаємо, «з погляду Біллі, його укотре карають за чужі злочини». Така реакція добре описана в теорії ресентименту.
У фільмі Ш’янамана аналог Біллі,
коли дізнається, що коять його множинні особистості, просить застрелити його. Сам Мілліґан неоднораз близький до самогубства. Але вчені-лікарі
пропонують йому інший, складніший
вихід — «опанування страху й перетворення його на енергію», необхідну
для одужання. Тобто для злиття множинних особистостей в одну. Власне,
це Фаустівська дилема: бути деміургом чи пересічністю? Бо, спостерігаючи за перебігом тимчасового одужання, психіатри доходять висновку, що
злиття притлумлює здатності окремих
особистостей, «робить його не якимось
Робін Гудом чи Суперменом, а цілком
пересічним юнаком… Імовірно, становитиме собою величину, меншу за суму
його доданків».
Книжка Деніела Кіза залишиться в
історії літератури як роман максимуму запитань без жодних відповідей. Чи
обере Біллі Мілліґан шлях лікуванняодужання-спрощення? А чи надасть перевагу пристрасті одного з альтер-еґо:
«Більшість часу Артур проводив у ланкастерській громадській бібліотеці. З
книжок можна було дізнатися значно
більше, ніж від купки зашорених провінційних педагогів»? Але ж там, у голові Біллі, гніздяться й не такі безневинні прагнення. І не лише за скоєні
злочини, а й просто через нерозуміння
співгромадяни ладні спровадити його
до психушки, «сміттєзвалища, куди
суспільство викидає інакодумців» (а
там — «санітари у мерзенному настрої, адже їхню партію в карти перервали»).
Текст-стимулятор. «Щоб дивитися
такі «мультики», не потрібні ЛСД».
Та, як подумати, і до Кіза ми мали чимало підстав замислитися. Скажімо,
над метафізикою астрологічного знаку Близнюків.
Філософ Тарас Лютий написав «нариси з культури несамовитості», котрі
фактично завершує буддійським коаном: «— Чи існує висловлювання, яке
не було б ані істинним, ані хибним? —
У білій хмаринці не побачиш навіть
тіні потворності» (Корабель шаленців. — Л.: Видавництво Старого Лева,
2017). «Таємнича історія Біллі Мілліґана» — такий собі реаліті-коан. ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Тренерська перспектива
По-різному розпочали свою роботу в прем’єр-лізі нові
наставники «Олімпіка» та «Арсеналу»
Григорій ХАТА
Затяжна ігрова криза в «Динамо»,
стабільний хід «Шахтаря» — ситуація, в
котрій останнім часом перебували вітчизняні гранди, давала зовсім мало сподівань на запеклий характер чемпіонської
гонки. Утім змагання «гірників» на два
фронти не могло пройти для них безслідно. І після непростого вояжу до Ліона підопічні Паулу Фонсеки втратили перші
за багато турів очки в прем’єр-лізі, що
дозволило їхньому головному конкуренту скоротити відставання в турнірній таблиці. Попри неприйнятний для своїх вимогливих уболівальників результат у черговому матчі Ліги Європи, зіграному в
Чехії, на внутрішній арені динамівці відсвяткували перемогу. І нехай три пункти в матчі з «Олімпіком», котрий вивели
на гру тренери-початківці — В’ячеслав
Шевчук та Руслан Ротань, динамівцям
далися знову непросто (загалом, «білосині» відсвяткували п’яту мінімальну перемогу в поточному ЧУ), їхній від’ємний
«гандикап» від «Шахтаря» нині становить лише два пункти.
«У нас звикли до того, що «Динамо»
має всіх громити. Але потрібно жити сьогоднішнім днем і реально дивитися на
речі. Клас наших футболістів — середній, і вони витискають наразі з себе максимум. Зрештою, за підсумками першого
кола відставання від «Шахтаря» некритичне», — таким є проміжний підсумок
роботи від головного тренера динамівців

уже працював із «канонірами» і прізвище колишнього гравця цього клубу,
котрий нині обіймає пост президента
в київському «Арсеналі» — Івіци Пірича, йому добре відоме. Відтак довго над пропозицією хорвата Грозний не
розмірковував. «Буду радий, якщо бодай кілька молодих футболістів із «Арсеналу» зможуть потрапити до складу
молодіжної збірної України», — новий
наставник «канонірів» розкрив основний стимул свого приходу до колективу, котрий опинився в катастрофічному
становищі на старті сезону.
Аби аутсайдерський тягар не тиснув на психологію молодих футболістів,
В’ячеслав Грозний пообіцяв не заглядати
на базі «Арсеналу» в турнірну таблицю.
Перед поєдинком із четвертою командою
першості — «Ворсклою» — подібний хід
приніс хороші дивіденди останньому колективу турніру. Скориставшись фізичною втомою та психологічною спустошеністю полтавчан після програного поєдинку Ліги Європи, «каноніри» в гостях
досягли сенсаційного успіху, покращивши таким чином своє непривабливе турнірне становище. ■

❙ Натужну перемогу над «Олімпіком», який проводив свій перший
❙ поєдинок під керівництвом нового наставника, динамівцям
❙ приніс Микола Морозюк.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Олександра Хацкевича.
Через дискваліфікацію поєдинок
проти «Олімпіка» білоруський спеціаліст дивився з трибун, безпосередньо ж діями команди біля поля керував його помічник Олег Лужний. При
цьому у ролі його візаві виступав ексфутболіст «Шахтаря» В’ячеслав Шевчук, котрий зголосився очолити «олімпійців» після відставки Романа Санжара. Відтоді, як у 2013 році «Олімпік»

підвищився у класі, Санжар незмінно
очолював команду. Але відтепер на тренерському містку молодого донецького колективу нові обличчя, де компанію
Шевчуку складає інший ветеран вітчизняного футболу Руслан Ротань.
Якщо на тренерський місток «Олімпіка» покликали наставників без досвіду, то до керма київського «Арсеналу»
став знаний у тренерському світі спеціаліст. Свого часу В’ячеслав Грозний

■ ТАБЛО

■ ПЕРША ЛІГА
12-й тур. «Колос» — «Волинь» —
1:1, «Гірник-Спорт» — «Зірка» —
1:0, «Балкани» — «Оболонь-Бровар» — 1:1, «Миколаїв» — «Агробізнес» — 1:1, «Рух» — «Металіст-1925» — 1:1, «Інгулець»
— «Дніпро-1» — 1:2, «Прикарпаття» — «Суми» — 1:1.
Лідери: «Дніпро-1» — 27 (11
матчів), «Колос», «Волинь» — 23
(по 11), «Металіст-1925» — 20 (11),
«Інгулець» — 20, «Оболонь-Бровар», «Миколаїв» — 18 (по 11).
Бомбардир: Кожанов («Волинь») — 8.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга.
11-й тур.
«Маріуполь» — «Карпати» — 1:1
Голи: Борячук, 52 — Гуцуляк, 13
Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка, 2120 глядачів
«Олексанадрія» — «Чорноморець» — 3:2
Голи: Ковалець, 44; Шастал, 55; Банада,
70 — Грачов, 18; Татарков, 80
Олександрія, стадіон «Ніка», 1500 глядачів
«Львів» — «Десна» — 1:3
Голи: Дуарте, 52 — Фаворов, 4, 87; Філіпов, 28
Вилучення: Єрмаков, 45 («Д»)
Львів, «Арена Львів», 2130 глядачів
«Динамо» — «Олімпік» — 1:0
Гол: Морозюк, 30
Київ, НСК «Олімпійський», 9650 глядачів
«Шахтар» — «Зоря» — 1:1
Голи: Мораес, 39 — Харатін, 50
Нереалізоване пенальті: Харатін, 49
(«З»)
Харків, стадіон «Металіст», 6010 глядачів
«Ворскла» — «Арсенал-Київ» — 0:2
Голи: Гринь, 72, 79
Полтава, стадіон «Ворскла», 1440 глядачів
Турнірна таблиця:
I В Н П М О
1. «Шахтар»
11 9 1 1 30-6 28
2. «Динамо»
11 8 2 1 14-4 26
3. «Олександрія» 11 7 1 3 16-10 22
4. «Ворскла»
11 6 0 5 11-13 18
5. «Зоря»
11 3 5 3 12-9 14
6. «Маріуполь»
11 4 2 5 13-17 14
7. «Десна»
11 4 1 6 12-16 13
8. «Олімпік»
11 3 3 5 14-18 12
9. «Львів»
11 2 5 4 10-13 11
10. «Карпати»
11 2 4 5 11-18 10
11. «Чорноморець» 11 2 3 6 9-15 9
12. «Арсенал-Київ» 11 2 1 8 7-20 7
Бомбардир: Мораес («Шахтар») — 10,
Марлос («Шахтар») — 7.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
За схожим сценарієм проходили матчі другого туру групового етапу ЛЄ для українських команд. Маючи перевагу у рахунку, ні «Динамо», ні «Ворскла», у підсумку,
не зуміли перемогти.
Але якщо кияни розписали другу поспіль мирову, то підопічні Василя Сачка, які
забили «Спортингу» ще в дебюті поєдинку,
примудрились пропустити двічі на останніх
хвилинах.
Основний раунд. 2-й тур. Група А.
«Байєр» (Німеччина) — «АЕК Ларнака» (Кіпр) — 4:2 (Хавец, 44; Аларіо, 50,
88; Брандт, 90+3 — Трічковскі, 25; Распас,
90+1), «Цюріх» (Швейцарія) — «Лудогорець» (Бельгія) — 1:0 (Палссон, 84).
Турнірне становище: «Байєр»,
«Цюріх» — 6, «Лудогорець», «АЕК Ларнака» — 0.
Група В. «РБ Зальцбург» (Австрія)
— «Селтік» (Шотландія) — 3:1 (Даббур,
56; 73 (пен.); Мінаміно, 61 — Едуар, 2),
«Русенборг» (Норвегія) — «РБ Лейпциг» (Німеччина) — 1:3 (Жебалі, 79 —
Огустен, 12; Конате, 54; Кунья, 61).
Турнірне становище: «РБ Зальцбург» — 6, «РБ Лейпциг», «Селтік» — 3,
«Русенборг» — 0.
Група С. «Зеніт» (Росія) — «Славія
(П, Чехія) — 1:0 (Кокорін, 80), «Бордо»
(Франція) — «Копенгаген» (Данія)
— 1:2 (Санхаре, 84 — Сотіріу, 42; Сков,
90+3).
Турнірне становище: «Зеніт», «Копенгаген» — 4, «Славія» — 3, «Бордо» —
0.
Група D. «Андерлехт» (Бельгія)
— «Динамо» (З, Хорватія) — 0:2 (Хайровіч, 19 (пен.); Гояк, 68; Макаренко («А»)
— 90 хв.), «Фенербахче» (Туреччина) —
«Спартак» (Т, Словаччина) — 2:0 (Слімані, 52, 69).
Турнірне становище: «Динамо» —
6, «Фенербахче», «Спартак» — 3, «Андерлехт» — 0.
Група Е. «Карабах» (Азербайджан)
— «Арсенал» (Англія) — 0:3 (Сократіс,
4; Сміт-Роу, 53; Гендузі, 80), «Ворскла1»
(Україна) — «Спортинг » (Португалія)

— 1:2 (Кулач, 10 — Монтеро, 90+1; Кабрал, 90+3; «В»: Шуст, Ард. Даллку, Артур
Батіста, Чеснаков, Пердута, Скляр, Шарпар,
Д. Кравченко (Габелок , 83), Ребенок, Кулач
(Сергійчук, 61), Коломоєць).
Турнірне становище: «Арсенал»,
«Спортинг» — 6, «Ворскла», «Карабах»
— 0.
Група F. «Мілан» (Італія) — «Олімпіакос» (Греція) — 3:1 (Кутроне, 70, 79;
Ігуаїн, 76 — Герреро, 14), «Бетіс» (Іспанія) — «Дюделанж» (Люксембург) —
3:0 (Санабрія, 57; Ло Сельсо, 80; Тельйо,
88).
Турнірне становище: «Мілан» — 6,
«Бетіс» — 4, «Олімпіакос» — 1, «Дюделанж» — 0.
Група G. «Спартак» (Росія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 3:3 (Зе Луїш, 34
(пен.); 82; Мельгарехо, 85 — Токо-Екамбі, 13; Форнальс, 49; Касорла, 90+6 (пен.)),
«Рейнджерс» (Шотландія) — «Рапід»
(Австрія) — 3:1 (Морелос, 44, 90; Таварньєр, 83 (пен.) — Вет. Беріша, 42).
Турнірне становище: «Рейнджерс»
— 4, «Рапід»— 3, «Вільярреал» — 2,
«Спартак» — 1.
Група Н. «Айнтрахт» (Ф, Німеччина) — «Лаціо» (Італія) — 4:1 (Да Коста,
4, 90; Костіч, 28; Йовіч, 52 — Пароло, 23),
«Аполлон» (Кіпр) — «Марсель» (Франція) — 2:2 (Марковіч, 74; Селая, 90 —
Пайє, 50; Луїс Густаво, 67).
Турнірне становище: «Айнтрахт» —
6, «Лаціо» — 3, «Марсель», «Аполлон» —
1.
Група І. «Мальме» (Швеція) — «Бешикташ» (Туреччина) — 2:0 (Еркін, 53 (у
свої ворота); Розенберг, 76 (пен.)), «Сарпсборг» (Норвегія) — «Генк» (Бельгія)
— 3:1 (Мортенсен, 6, 63; Закаріассен, 54 —
Троссард, 49; Маліновський («Г») — до 66
хв.).
Турнірне становище: «Сарпсборг»,
«Генк», «Бешикташ», «Мальме» — 3.
Група J. «Краснодар» (Росія) —
«Севілья» (Іспанія) — 2:1 (Маурісіо Перейра, 72; Окріашвілі, 88 — Ноліто, 43),
«Стандард» (Бельгія) — «Акхісар» (Туреччина) — 2:1 (Емон, 17; Дженело, 39 —
Айїк, 32; Селезньов («А») — до 80 хв.).
Турнірне становище: «Краснодар»

— 6, «Севілья», «Стандард» — 3, «Акхісар» — 0.
Група K. «Астана» (Казахстан) —
«Ренн» (Франція) — 2:0 (Зайнутдінов,
64; Томасов, 90+1), «Яблонець» (Чехія)
— «Динамо» (Україна) — 2:2 (Говорка,
33; Травнік, 81 — Циганков, 8; Гармаш, 14;
«Д»: Бойко, Піваріч, Бурда, Кадар, Кендзьора, Сидорчук, Морозюк, Циганков, Гармаш, Буяльський (Шепелєв, 79), Бєсєдін).
Турнірне становище: «Астана» — 4,
«Ренн» — 3, «Динамо» — 2, «Яблонець»
— 1.
Група L. « Челсі» (Англія) — «МОЛ
Віді» (Угорщина) — 1:0 (Мората, 70),
«БАТЕ» (Білорусь) — «ПАОК» (Греція) —
1:4 (Скавиш, 61 — Прійовіч, 6; Лео Жаба,
11, 17; Пелькас, 73).
Турнірне становище: «Челсі» — 6,
«ПАОК», «БАТЕ» — 3, «МОЛ Віді» — 0.

Англія
Після «сухої» нічиєї у одному з найголовніших матчів першого кола — між
«Ман. Сіті» і «Ліверпулем» на чолі таблиці
АПЛ три команди: «Челсі» наздогнало «городян» і «мерсисайдців».
Український легіонер «синіх» Олександр Зінченко минулого тижня опинився
поза заявкою на поєдинок. Не надто вдало пройшов восьмий тур і для форварда
«Вест Хема» Андрія Ярмоленка — лондонці мінімально поступились «Брайтону», а
вирішальний гол пропустили після обрізки
екс-капітана «Динамо».
Прем’єр-ліга. 8-й тур. «Брайтон» —
«Вест Хем» — 1:0 (Ярмоленко («ВХ») —
до 70 хв.), «Уотфорд» — «Борнмут» —
0:4, «Тоттенхем» — «Кардіфф» — 1:0,
«Крістал Пелас » — «Вулверхемптон»
— 0:1, «Бернлі» — «Хаддерсфілд» —
1:1, «Лестер» — «Евертон» — 1:2, «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 3:2
(Мата, 70; Марсьяль, 76; А. Санчес, 90 —
Кенеді, 7; Муто, 10), «Фулхем» — «Арсенал» — 1:5 (Шюррле, 44 — Ляказетт, 29,
49; Ремзі, 68; Обамейянг, 79, 90+1), «Ліверпуль» — «Манчестер Сіті» — 0:0.
Лідери: «Манчестер Сіті», «Челсі»,
«Ліверпуль» — 20, «Арсенал», «Тоттенхем» — 18, «Борнмут» — 16.
Бомбардир: Е. Азар («Челсі») — 7.

Іспанія

Німеччина

Гранди іспанського футболу — «Барселона» і мадридський «Реал — продовжують втрачати очки — каталонці у четвертому
матчі Ла Ліги поспіль не перемогли, а «галактікос» знову не забили, цього разу програвши «Алавесу».
Єдиний український легіонер Прімери
— Андрій Лунін — знову потрапив до заявки «Леганеса» на гру, але на поле так і не
вийшов.
Прімера. 8-й тур. «Атлетик» — «Реал
Сосьєдад» — 1:3, «Жирона» — «Ейбар»
— 2:3, «Хетафе» — «Леванте» — 0:1,
«Алавес» — «Реал Мадрид» — 1:0 (Ману
Гарсія, 90+5), «Леганес» — «Райо Вальєкано» — 1:0, «Вальядолід» — «Уеска» —
1:0, «Атлетико» — «Бетіс» — 1:0 (Анхель
Корреа, 74), «Еспаньйол» — «Вільярреал»
— 3:1, «Севілья» — «Сельта» — 2:1, «Валенсія» — «Барселона» — 1:1 (Гарай, 2 —
Мессі, 23).
Лідери: «Севілья» — 16, «Барселона», «Атлетико» — 15, «Реал Мадрид»,
«Еспаньйол», «Алавес» — 14.
Бомбардир: Стуані («Жирона») — 8.

Євген Коноплянка після успішного матчу ЛЧ проти «Локомотива» («кобальтові»
мінімально перемогли, а на рахунку українця — асист) отримав відпочинок, тому в
поєдинку Бундесліги з «Фортуною» зіграв
лише одинадцять хвилин.
Вдруге поспіль програла у чемпіонаті
мюнхенська «Баварія»: після домашнього
фіаско від «Боруссії Менххенгладбах» підопічні Ніко Ковача опустились на шосте місце.
Перша Бундесліга. 7-й тур. «Вердер» — «Вольфсбург» — 2:0, «Боруссія»
(Д) — «Аугсбург» — 4:3 (Алькасер, 62, 80,
90+6; Гьотце, 84 — Фіннбогасон, 22; Макс,
71; Грегоріч, 87), «Ганновер» — «Штутгарт» — 3:1, «Майнц» — «Герта» — 0:0,
«Фортуна» — «Шальке» — 0:2 (Коноплянка («Ш») — із 79 хв.), «Баварія» — «Боруссія» (М) — 0:3 (Плеа, 10; Штіндль, 16;
Херманн, 88), «Фрайбург» — «Байєр» —
0:0, «Хоффенхайм» — «Айнтрахт» — 1:2
(Нельсон, 83 — Ребіч, 40; Йовіч, 46), «РБ
Лейпциг» — «Нюрнберг» — 6:0.
Лідери: «Боруссія» (Д) — 17, «РБ
Лейпциг», «Боруссія» (М), «Вердер», «Герта» — 14, «Баварія» — 13.
Бомбардир: Алькасер («Боруссія» (Д))
— 6.

Італія
Без втрат у боротьбі за «скудетто» продовжує йти чинний чемпіон — «Ювентус»:
минулого тижня туринці зусиллями Бентанкура і Роналду обіграли «Удінезе». Головний конкурент «старої синьйори» —
«Наполі» — після перемоги над «Сассуоло» відстає на шість балів. А на третє місце
після «дубля» Ікарді у ворота «СПАЛ» піднявся «Інтер».
Серія А. 8-й тур. «Торіно» —
«Фрозіноне» — 3:2, «Кальярі» — «Болонья» — 2:0, «Удінезе» — «Ювентус»
— 0:2 (Бентанкур, 34; Роналду, 37), «Емполі» — «Рома» — 0:2, «Дженоа» —
«Парма» — 1:3, «Аталанта» — «Сампдорія» — 0:1, «Лаціо» — «Фіорентина»
— 1:0, «Мілан» — «К’єво» — 3:1, «Наполі» — «Сассуоло» — 2:0 (Унас, 3; Л.
Інсіньє, 72), «СПАЛ» — «Інтер» — 1:2 (Палоскі, 72 — Ікарді, 14, 78).
Лідери: «Ювентус» — 24, «Наполі» —
18, «Інтер» — 16, «Лаціо» — 15, «Сампдорія», «Рома» — 14.
Бомбардир: Пентек («Дженоа») — 9.

Франція
Продовжує штампувати розгромні перемоги «ПСЖ»: цього разу підопічні Томаса
Тухеля забили п’ять голів супернику «Шахтаря» по ЛЧ — «Ліону», в активі 19-річного форварда Кіліана Мбаппе — «покер» за
тринадцять хвилин.
Ліга 1. 9-й тур. «Тулуза» — «Ніцца» —
1:1, «Лілль» — «Сент-Етьєн» — 3:1 (Бамба,
17, 46; Пепе, 85 — Кабелла, 25 (пен.)), «Ам’єн»
— «Діжон» — 1:0, «Анже» — «Страсбур» —
2:2, «Генгам» — «Монпельє» — 1:1, «Нім»
— «Реймс» — 0:0, «Бордо» — «Нант» — 3:0,
«Марсель» — «Кан» — 2:0 (Товен, 45; Мітроглу, 56), «Монако» — «Ренн» — 1:2, «ПСЖ» —
«Ліон» — 5:0 (Неймар, 8 (пен.); Мбаппе, 61,
66, 69, 74).
Лідери: «ПСЖ» — 27, «Лілль» — 19,
«Марсель», «Монпельє» — 16, «Сент-Етьєн» — 15, «Ліон» — 14.
Бомбардири: Мбаппе, Неймар (обидва — «ПСЖ») — 8. ■
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Аркадій Дворкович

«Це все не лише чорне й біле».

новообраний президент Міжнародної федерації шахів

■ «ФОРМУЛА-1»

Григорій ХАТА

Японська загадка
Чинний чемпіон світу виграв четверту поспіль гонку в сезоні й
уже на наступному Гран-прі може оформити черговий титул

❙ Після тріумфу на Гран-прі Японії Льюїс Хемілтон упритул наблизився до здобуття свого п’ятого
❙ чемпіонського титулу.
❙ Фото з сайта f1news.ru.
Григорій ХАТА
Слідом за Азербайджаном,
який два роки тому виступав
господарем шахової Олімпіади, відбулися на Кавказі й
шахові Ігри-2018. Щоправда, окрім безпосередніх баталій гросмейстерів за картатими дошками, відбулися в
грузинському Батумі й вибори нового президента ФІДЕ.
Історія з відстороненням від
керівництва Міжнародною федерацією шахів її багаторічного очільника Кірсана Ілюмжинова тривала не один рік.
Маючи потужну підтримку
в світі, російський функціонер довго нагадував корабель,
який не тоне. Утім накладені
на Ілюмжинова США персональні санкції серйозно підкосили його авторитетне становище, серйозно підкосивши й фінансову спроможність ФІДЕ.
У підсумку, в липні 2018
року Ілюмжинова, котрий з
1995 року керував світовим шаховим господарством, відсторонили від виконання обов’язків
президента ФІДЕ. При цьому від декларації вкотре виграти президентські перегони й
опальному росіянину довелося відмовитися. Бажання ж в
наступні чотири роки керувати світовими шахами виказали віце-президент ФІДЕ Георгіос Макропулос, який стояв на
чолі кампанії з «відставлення»
Ілюмжинова, знаний у минулому британський гросмейстер
Найджел Шорт, а також російський чиновник «топ»-рангу
Аркадій Дворкович.
Британець, щоправда, за

Перервати домінування «Мерседеса» в «королівських» перегонах прагне кожна амбітна стайня. Неабияку активність у цьому питанні проявляє «Феррарі»,
адже останній чемпіонський титул пілот «Скудерії» виграв у
2007 році.
У першій частині сезону лідеру «червоних» Себастьяну Феттелю вдавалося на рівних конкурувати з чинним чемпіоном світу
Льюїсом Хемілтоном. Однак після літніх канікул домінування
«Мерседеса» набуло загрозливих
для чемпіонської інтриги обрисів.
Зрештою, серія успіхів болідів німецького концерну й ланцюг невдач представників італійського
автодрому зробила питання майбутнього чемпіона мало актуальним. Чотири перемоги Хемілтона
поспіль і після завершення Гранпрі Японії, за чотири етапи до завершення чемпіонату-2018, перевага британця над Феттелем становить 67 пунктів.
Відтак навіть якщо уявити,
що Себастьян виграє останні чотири гонки — у США, Мексиці,
Бразилії та ОАЕ, для здобуття
чемпіонства Хемілтону буде достатньо й постійних фінішів на
другій сходинці. Словом, доля
чемпіонства відтепер повністю
перебуває в руках першого пілота «Мерседеса».
При цьому, залежно від обставин, уже кожен наступний
етап може принести Хемілтону
п’ятий за ліком чемпіонський
титул. Утім Льюїс не поспішає
забігати наперед, наголошуючи
на тому, що кожен гоночний уїкенд він розглядає поодинці.
«Зараз я відчуває насолоду від
автодрому Сузука, де я відчував

■ ШАХИ

Прогресивний крок
На шаховій Олімпіаді в Батумі українська жіноча збірна здобула
срібні нагороди

❙ Вітчизняні шахістки — Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Марія Музичук, Наталія Жукова та Ганна Музичук —
❙ стали віце-чемпіонками шахової Олімпіади в Батумі.
❙ Фото з сайта ukranews.com.
кілька годин до голосування
свою кандидатуру зняв на користь російського функціонера,
котрий, зрештою, з перевагою в

25 голосів (103 проти 78) випередив свого грецького візаві.
У безпосередньо шахових
баталіях і в жіночому, й у чо-

ловічому турнірах перемогу
здобули представники Китаю,
хоча в обох випадках олімпійське «золото» їм дісталося за-

задоволення кожної секунди»,
— наголосив беззаперечний лідер пелотону.
Упевнено вигравши в Японії
кваліфікацію, без особливих проблем британець зумів захистити
свою перевагу й у недільній гонці,
перевершивши свого найближчого конкурента, котрим був партнер по команді Вальтері Боттас,
майже 13 секунд.
«Команда неймовірно провела цей уїк-енд. Ми знову зробили
переможний дубль, підтвердивши свою високу конкурентоздатність», — відзначив Хемілтон.
Навіть маючи по ходу перегонів
проблеми з двигуном, Льюїс без
особливих зусиль здобув дев’яту
перемогу в сезоні.
Щодо «Феррарі», то останнім
часом у світі «Ф-1» усе більше обговорюють несподівану втрату їхніми болідами потужності. Приміром, у команді «Рено» заявили,
що їхні прилади GPS демонструють беззаперечність цього факту.
При цьому, якщо подібна динаміка зберігатиметься й надалі,
конкуренти «Скудерії» прагнутимуть від італійської стайні адекватних пояснень подібних метаморфоз.
Поки ж, на рівні здогадок і
припущень, експерти не виключають, що запорукою високої
швидкості «Феррарі» на старті сезону були якісь недозволені
регламентом технічні новинки.
Як доказ, збіг у часі перевірки,
котру на базі «Феррарі» провела
Міжнародна федерація автоспорту, та миттєве падіння чемпіонських зазіхань Феттеля. На Гранпрі Японії перший пілот «Феррарі» виглядав більш ніж скромно: дев’ятий час — у кваліфікації,
шостий — у гонці. ■
вдяки кращим додатковим показникам. Так, у змаганнях жінок-гросмейстерів китайським
шахісткам довелося ділити вищий щабель турнірної таблиці з
українською збірною. Після 11
турів на рахунку обох колективів було по 18 балів, утім за
додатковим коефіцієнтом кращими виявилися представниці
КНР.
Наші дівчата (Ганна та
Марія Музичук, Ганна Ушеніна, Наталя Жукова, Юлія Осьмак) без поразок пройшли всю
турнірну дистанцію, проте доволі значний відсоток нічийних
результатів, зокрема й у поєдинку проти китаянок, не дозволив їм зазіхнути на олімпійське «золото». Проте, у порівнянні з попередніми Олімпіадами, на яких українки двічі
здобували «бронзу», їхній доробок у Батумі виглядає кроком уперед.
А от українські шахісти,
котрі Олімпіаду-2016 завершили в статусі віце-чемпіонів,
на грузинських Іграх показали
скромний десятий результат.
До п’ятого туру Василь Іванчук, Павло Єльянов, Юрій Криворучко, Руслан Пономарьов та
Антон Коробов демонстрували
переможний хід, але поразки
від Польщі та Франції позбавили «синьо-жовтих» шансів
на медалі. Водночас високу індивідуальну відзнаку здобув у
Батумі харківський гросмейстер Антон Коробов, який показав кращий персональний
здобуток на п’ятій дошці. При
цьому Марія Музичук здобула
особисте «золото» на другій
дошці. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Музична вітальня Національної бібліотеки
імені Вернадського стала місцем зустрічі
з сучасними і майбутніми маестро

Фортеця для нот і секретів

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 9 ЖОВТНЯ 2018

■ ДЕЖАВЮ

Аффлек «зав’язав»,
або Двічі в одну річку не ввійдеш
Даро ГАВАРРА

Варка ВОНСОВИЧ
Незвичну картину могли спостерігати жителі містечка Гілберт у штаті Міннесота: пташки на повному ходу, тобто на повному леті,
врізалися у стовбури дерев, лобове скло автомобілів, інші предмети. Дивну поведінку спробував пояснити місцевий полісмен
Тай Текар, висунувши гіпотезу, що пташки…
просто п’яні, а сп’яніли вони тому, що об’їлися
ягід — ранні морози спричинили збродження плодів. Коп також закликав жителів свого
міста допомогти пташкам протверезіти, правда джерело цієї інформації — агенція Сі-ЕнЕн — не вказує, яким саме чином.
Гіпотезу, висунуту полісменом, підтверджують і вчені-орнітологи. Так, доцент кафедри лісу та екології дикої природи в Уні-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №109

❙ Бен Аффлек.
ходить курс лікування від алкоголізму в одній із спеціалізованих
клінік (наразі він проходить амбулаторне лікування). Також Бен подякував усім, хто підтримує його у
цій нелегкій боротьбі зі шкідливою звичкою. Актор зізнається,
що бореться з цим лихом усе своє
свідоме життя, а сьогодні він ро-

бить це заради своєї сім’ї. Правда,
не вказав, кого ж він сьогодні вважає своєю сім’єю, адже любовні романи актора не сходять зі сторінок
жовтої преси, а буквально на днях
закінчилася трирічна епопея з розлученням із Дженніфер Гарнер.
Тепер, як запевняють обоє, вони
просто друзі. ■

■ ПИЯЦТВУ — БІЙ!

Винні — ягоди
Випив, тобто наклювався, — у клітку
верситеті Вісконсіна Анна Піджон розповіла, що подібне явище не рідкість у природі,
хоча воно характерне для інших часових періодів, скажімо для пізньої зими чи ранньої
весни. Птахи, які харчуються плодами дерев,
чутливіші до сп’яніння, особливо молоде покоління. Пані Піджон також зазначила, що
під дією ягідного «алкоголю» пташки втрачають координацію, погано бачать і в такому

стані можуть стати легкою здобиччю хижаків,
тож людям варто потурбуватися про них у таких ситуаціях: покласти в коробку чи в клітку,
сховати в сараї, доки «п’янички» не протверезіють.
Тим часом поліція міста Гілберт закликає
зайве не турбувати правоохоронців через поведінку «підпилих» птахів, а зачекати, доки
сп’яніння мине. ■

■ ПОГОДА
10 жовтня за прогнозами синоптиків

Миргород: без опадiв. Уночi +4...+6, удень +16...+18.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +4...+6, удень +17...+19.
Одеса: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +20...+22.

мінлива
хмарність

виражається відношенням катета, протилежного кутові, до катета, прилеглого до нього. 4. Цеглина як геометричне
тіло. 5. Райцентр на Івано-Франківщині,
який називають столицею народного
мистецтва Гуцульщини. 6. Династійне
ім’я великого князя литовського Ягайла після одруження з Ядвігою Анжуйською. 7. Особливий освячений хліб, який
роздається на Великдень. 14. Ім’я знаменитого італійського актора і співака,
зірки фільму «Приборкання норовливого». 15. Ім’я екс-прем’єр-міністра України, що змінив на посаді Віталія Масола,
відставки якого вимагали студенти під
час голодування 1990 року. 16. Відомий
український співак, один із перших виконавців пісні «Червона рута». 17. Історичний район Києва. 18. «Чурек і ... —
все твоє, воно не прошене, не дане. Ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в
кайданах» (Тарас Шевченко). 20. Французький художник-пейзажист. ■
Кросворд №107
від 3 жовтня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Північ

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +5...+7, удень +16...+18.

По горизонталі:
1. Місто на Сумщині, під яким козаки на чолі з гетьманом Іваном Виговським у 1659 році розгромили московське військо. 5. Молода українська письменниця, дипломант конкурсу «Коронація слова», автор романів
«Нічниця», «Із медом полин», «Дерево, що росте в мені» та «Гордієві жінки» . 8. Член таємної ложі, що називала своїх адептів каменярами. 9. Модне
нині слово, що означає схвалення і повагу. 10. Футбол, крокет, пасьянс, квач.
11. Столичний бульвар, який тепер назвали ім’ям Вацлава Гавела. 12. Герой
роману Річардсона «Клариса Гарлоу:
історія молодої леді», що став символом жевжика і серцеїда. 13. Історична область Румунії, відома замком графа Дракули. 17. Один із районів Одеси, де, якщо вірити пісні, обожнювали
Костю-моряка. 19. Гастрольна подорож.
21. Ім’я українського співака, який вирішив податися в президенти. 22. Прилад для перегляду кольорових слайдів
чи діафільмів. 23. Селище на Чернігівщині, в давнину — одне з важливих
міст Київської Русі, через яке пролягав
шлях «із варяг у греки». 24. Легенька
біла сорочка для немовляти. 25. Хорова капела, в якій співав соліст Паризької опери Василь Сліпак, котрий загинув
під час війни на Донбасі.
По вертикалі:
1. Легендарна фортеця короля
Артура, де був круглий стіл. 2. Штучне
земляне підвищення на кшталт Змієвих
валів. 3. Тригонометрична функція, що

Захід

+2…+7
+14…+19

— Ти куди цього літа збираєшся?

+2…+7
+14…+19
Схід

хмарно

Центр

+2…+7
+14…+19

+2…+7
+15…+20

дощ
сніг

Південь +7…+12
+18…+23
дощ,
гроза
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— Напевно, до Сибіру.
— Тобі що, робити нічого?
— Я, в принципі, такої ж думки,
але прокурор наполягає.
***
Директор — службовцю:
— Із вac вийшов би чудовий
злочинець.
— Чому?
— Ви не залишаєте жодних
слiдiв cвоєї дiяльностi.
***
Одна подруга запитує іншу:

— Скажи, будь ласка, в тебе
було коли-небудь, щоб твій чоловік
ввечері не прийшов додому?
— Тільки один раз. Це сталося через місяць після весілля, але
я сподіваюся, що він ще повернеться.
***
Артистові належить брати участь
у зйомках небезпечного епізоду. Він
запитує режисера:
— Послухайте, а цей канат не
порветься?
— Молодець! — вигукує режисер, — це чудова ідея.
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Споконвіку вважалося, що в
одну воду двічі не ввійдеш. Але
голлівудська зірка Бен Аффлек вирішив спробувати, а саме навіть не
вдруге, а вкотре спробувати позбутися алкогольної залежності.
У пролетарській сім’ї Бена питання «Бути чи не бути?», тобто
«Пити чи не пити?», завжди стояло
доволі гостро. Його батько, Тім Аффлек, вирішив однозначно «Пити!»
і вилетів із сім’ї. Далі було лікування у реабілітаційному закладі, в
якому він і залишився… консультантом. Батьківською стежиною
пішов і син, за що також вилетів із
сім’ї: його дружині Дженніфер Гарнер просто набридли п’яні витівки
чоловіка (правда, перед тим не витримала п’яних вечірок перша дружина Аффлека — зіркова Дженніфер Лопес). У результаті зразкова,
як для Голлівуду, сім’я розпалася.
Сьогодні актор і режисер, «оскароносець» за сценарій до фільму «Розумник Уїлл Хантінг» знову на шляху до звільнення від алкогольної залежності (на який він
ставав неодноразово). Про це актор
написав на своїй сторінці в «Інстаграмі», розмістивши там відкритий
лист, у якому зізнається, що про-

