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Аграрії занепокоєні 

можливим 

розпродажем 

землі на 

неконтрольованій 

швидкості
стор. 7»

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙

Війна, розв’язана Росією 

на нашій землі, 

із жахливою регулярністю 

забирає життя героїв 

стор. 2»

Ми живі завдяки їм Хірургія в турборежимі

стор. 5»

Що стоїть за 

відставкою 

спецпредставника 

США з питань 

України

 Курта Волкера 

«Наш» пішов 

стор. 6»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,082 грн 

1 € = 26,334 грн

1 рос. руб. = 0,373 грн

Пауза на курсі
Чому гривня зростає, а ціни не падають? 
Якщо долар відновить свої позиції, ціни знову різко зростуть
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«Передача Росії осіб, що підозрюються у кривавому терористичному акті, не лише суперечить 
принципам верховенства права і невідворотності покарання, порушує Конституцію України, 
міжнародні зобов’язання та національне законодавство, а й несе загрозу національній безпеці».

Із повiдомлення на сайті ГО «Магнолія»

УКРАЇНА МОЛОДА

ОТАКОЇ!

Від «ДНР» 
до Калмикії 
Мешканці Елісти 
протестують проти 
призначення ватажка 
донецьких бойовиків 
Трапезнікова виконуючим 
обов’язки мера 
Іван БОЙКО

 У республіці Калмикія (РФ) виник 
гучний політичний скандал: жителі сто-
лиці регіону — міста Еліста вийшли ми-
нулої неділі на протест через призначен-
ня на посаду виконувача обов’язків гла-
ви міста колишнього керівника теро-
ристичного угруповання «ДНР» Дмитра 
Трапезнікова.
 Акція тривала дві години і зібра-
ла близько 500 чоловік. У присутніх не 
було ніяких транспарантів, не було зву-
копідсилюючої апаратури, а лише неве-
ликий мобільний стенд iз написом «Це 
наше місто». Якщо місцева влада не по-
чує протестувальників і не перегляне 
скандальне рішення про призначення 
бойовика, калмики обіцяють пікетува-
ти мерію Елісти у вівторок, 1 жовтня. 
За словами одного з ініціаторів заходу, 
журналіста Бадми Бюрчієва, відповідну 
петицію протестувальники вже переда-
ли до мерії. 
 Усе почалося після того, як минулого 
четверга, 26 вересня, міські збори Еліс-
ти затвердили Трапезнікова виконую-
чим обов’язки глави міста. Мовляв, він 
«справжній антикризовий менеджер». 
 Але «понаїхавший» iз Донецька не 
сподобався калмикам. Люди спочатку 
висловлювали обурення у соцмережах, 
публікували відеозвернення, в яких за-
кликали терориста піти у відставку, піс-
ля чого організували акцію протесту, 
яка виявилася доволі численною як для 
столиці Калмикії. 
 Щоб угамувати пристрасті, на заході 
двічі намагався виступити спікер місь-
ких зборів Елісти Микола Орзаєв. Чи-
новник хотів пояснити, чому саме де-
путати проголосували за призначення 
Трапезнікова в.о. глави міста. Спочат-
ку його просто не стали слухати, згодом 
дали слово, але коли той почав говорити 
про те, що в Трапезнікова гарна освіта, 
що він відмінний фахівець, то ці вислов-
лювання викликали ще більше обурен-
ня. Відтак Орзаєву довелося припинити 
свій виступ.
 На акції протесту була присутня 
поліція, але вона не заважала її прове-
денню.
 Нагадаємо, що донеччанин Трапез-
ніков, починаючи з 2014 року, відвер-
то підтримав «рускую вєсну» і виступив 
проти України. Зрадник обіймав різні 
керівні посади в адміністрації глави так 
званої «ДНР». А у серпні-вересні 2018 
року він упродовж короткого періоду був 
тимчасово виконуючим обов’язки «гла-
ви ДНР» після вбивства колишнього ва-
тажка донецьких бойовиків Олександра 
Захарченка.
 Коли ж «народна рада ДНР» призна-
чила в.о. ватажка замість убитого Захар-
ченка голову «парламенту» Дениса Пу-
шиліна, той одразу звільнив усіх прибіч-
ників Захарченка. У новій владній верти-
калі бойовиків не знайшлося місця і для 
Трапезнікова. Щоб уникнути роз прави, 
той разом з іншими ватажками терорис-
тичних підрозділів утік до Росії. 
 Як бачимо, Трапезнікова занесло на-
віть не до рідного Краснодару, де він на-
родився, а аж до Калмикії. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Упродовж минулих трьох 
діб офіційно зафіксовано 73 
випадки порушення режиму 
вогню збройними формуван-
нями Російської Федерації 
та її посіпаками. Активність 
бойових дій наростає. Най-
важчі обстріли — на Світ-
лодарській дузі й під Гор-
лівкою. Противник обстрі-
лював позиції підрозділів 
Об’єднаних сил із забороне-
них Мінськими угодами ар-
тилерійських систем каліб-
ру 122 мм, мінометів каліб-
ру 82 мм. А також з озброєн-
ня БМП, гранатометів різних 
систем та стрілецької зброї.
 На донецькому напрям-
ку, де за ситуацію відпові-
дає оперативно-тактичне уг-
руповання «Схід», ворог об-
стріляв позиції Об’єднаних 
сил неподалік Мар’їнки, Та-
лаківки, Лебединського, 
Павлополя, Богданівки, Во-
дяного, Опитного, Авдіївки, 
Пісків, Новотроїцького, Пи-
щевика, Новогнатівки, Не-
вельського. 
 На луганському напрям-
ку в зоні дії оперативно-так-
тичного угруповання «Пів-
ніч» гаряче було біля Крим-
ського, Новгородського, 
Луганського, Новолугансь-
кого, станції Кіндрашівсь-
ка, Золотого, Травневого, 
Троїцького, Хутора Вільно-
го, Новотошківського, Світ-
лодарська, Південного, Но-
возванівки. 
 На жаль, унаслідок во-
рожого обстрілу побли-
зу Світлодарська (Лугансь-
кий напрямок) один вій-
ськовослужбовець зі скла-
ду Об’єднаних сил отримав 

поранення, не сумісні з 
життям.
 Загиблий 38-річний стар-
ший лейтенант Олександр 
Марків із Бригади швидко-
го реагування Національної 
гвардії України, позивний 
«Сумрак». Причина смерті 
— важке кульове поранення 
в обличчя. «Із невимовним 
болем повідомляємо про за-
гибель нашого побратима. 
27 вересня в зоні проведення 
ООС у бою з російсько-теро-
ристичними збройними фор-
муваннями героїчно заги-
нув старший лейтенант На-
ціональної гвардії України 
Олександр Марків. Він хо-
робро воював і поклав своє 
життя, захищаючи українсь-
кий народ», — повідомило 
командування підрозділу. 
Олександра встигли евакую-
вати до госпіталя. Але у ході 
операції воїн помер.
 У бригаді швидкого ре-
агування НГУ зазначили, 
що Олександр Марків брав 
участь у Революції гідності, 
воював у зоні АТО/ООС у ла-
вах ЗСУ, а пізніше — Нац-
гвардії, пройшовши склад-
ний відбір до Бригади швид-
кого реагування. «Завжди 
спокійний, доброзичливий 
та розсудливий, Олександр 
був надійним другом для 
своїх побратимів.  Його при-
страстю була військова іс-
торія та реконструкція. Та 
понад усе він любив свою 
дружину й маленького сина, 
заради яких віддав найцін-
ніше. Не існує слів, якими 
можна описати біль від цієї 
втрати», — йдеться у пові-
домленні. Олександр Мар-
ків був багаторічним членом 
військово-історичного клубу 

«Повстанець» у Києві (спе-
ціалізація клубу — УПА і 
війська доби УНР). У «Повс-
танці» Сашка кликали «друг 
Чумак». До армії пішов ще 
2014 року, відразу потрапив 
на фронт, служив на різних 
молодших командирських 
посадах у 72-й окремій ме-
ханізованій бригаді. «Прой-
шов страшні заміси, з яких 
виходив цілим і неушкод-
женим, був під Зеленопіл-
лям, у Гранітному... Завж-
ди був зі своїми вояками в 
одних окопах, бліндажах, 
поламаних «бехах», спале-
них стайнях... Був упертим 
і йшов до кінця. Був чудо-
вим другом, побратимом, на 
якого завжди можна поклас-
тись», — розповіли про ньо-
го у ВІК «Повстанець». 
 27 вересня 2019 року 
близько 2.30 на ротному 
опорному пункті у міста За-
лізне від множинних оскол-
кових поранень загинула 
боєць взводу матеріально-
го забезпечення 24 окремо-
го штурмового батальйону 
«Айдар» 53 окремої механі-

зованої бригади солдат Анас-
тасія Вітовська. Вона заги-
нула внаслідок випадкового 
вибуху гранати. У дівчини 
залишився маленький син. 
 29 вересня у Дніпрі в об-
ласній клінічній лікарні ім. 
Мечникова помер поране-
ний під Пісками боєць ба-
тальйону «Донбас» Володи-
мир Аджавенко, позивний 
«Аджа». «Ми майже разом 
прийшли в «Донбас» і на по-
чатку жили разом в одній 
кімнаті, — написав його поб-
ратим Микола Ворошнов. — 
Постійно спати мені не да-
вав. Пам’ятаю, як він ша-
ленів перед першим бойовим 
виходом у Широкине і як ми 
святкували бойове хрещен-
ня. 11-12 вересня він отри-
мав снайперське кульове 
поранення в голову і більше 
двох тижнів боровся за своє 
життя у лікарні ім. Мечни-
кова. На жаль, програв цю 
битву. Вчора, о 23.30 його 
серце зупинилось навіч-
но. Нехай Боги приймуть 
тебе за своїм розкішним 
столом». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Інформація про те, що троє при-
четних до теракту харків’ян можуть 
вийти на волю до оголошення виро-
ку, викликала у місті хвилю протес-
тів. Біля будівлі суду, де слухається 
резонансна справа, днями з’явилися 
автомобільні шини, а також лялька-

матрьошка, що, на думку організа-
торів, стала символом російської 
агресії проти України.
  В акції взяли участь рідні та 
друзі загиблих внаслідок теракту, 
адвокат сімей потерпілих Олег Го-
ловков, очевидці трагедії, активіс-
ти низки громадських організацій. 
Люди принесли плакати з написа-

ми «Непокаране зло повертається» 
і «Ніякого обміну без вироку». Та-
кож учасники мітингу повідомили, 
що мають намір звернутися до Во-
лодимира Зеленського з проханням 
викреслити терористів зi списків на 
обмін, бо закладена ними вибухівка 
забрала життя чотирьох патріотів, 
ще дев’ятеро людей отримали різ-

ного ступеня поранення. 
 Водночас аналогічне звернен-
ня до президента вже направили 12 
громадських організацій та майже 
тисяча громадян, які також просять 
дочекатися вироку суду. «Переда-
ча Росії осіб, що підозрюються у 
кривавому терористичному акті, не 
лише суперечить принципам верхо-
венства права і невідворотності по-
карання, порушує Конституцію Ук-
раїни, міжнародні зобов’язання 
та національне законодавство, а й 
несе загрозу національній безпеці, 
— йдеться у документі, розміщено-
му на сайті ГО «Магнолія». — Такий 
обмін може викликати низку теро-
ристичних актів проти мирного на-
селення України, адже терорис-
ти будуть впевнені: їх обміняють, 
і вони зможуть уникнути покаран-
ня».  
 Як «УМ» уже повідомляла, тер-
акт проросійськими сепаратистами 
був організований 22 лютого 2015 
року. Зловмисники заклали дис-
танційну вибухівку у тому місці, де 
патріоти збиралися для проведен-
ня маршу пам’яті. І хоча вина теро-
ристів фактично доведена, судо-
ві засідання постійно переносять-
ся завдяки клопотанню адвокатів 
підозрюваних. ■

НА ФРОНТІ

Ми живі завдяки їм
Війна, розв’язана Росією на нашій 
землі, із жахливою регулярністю 
забирає життя героїв

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Прикордонники затримали мешканця Луганщини, колишнього «опол-
ченця» так званої «ЛНР». Бойовика викрили в пункті пропуску «Мілове» 
військовослужбовці Луганського загону. Затримати колаборанта вдало-
ся завдяки копіткій роботі та злагодженій взаємодії оперативних підроз-
ділів Держприкордонслужби і співробітників СБУ в Луганській області. 
Встановлено, що затриманий із початком бойових дій, у 2014 році, доб-
ровільно вступив до лав незаконних збройних формувань та безпосеред-
ньо брав участь у 
збройному протистоянні силам АТО у складі «бригади Мартака». Згодом 
бойовик продовжив службу у «митному комітеті «ЛНР», де виконував 
обов’язки в недіючому пункті пропуску «Ізварине». Затриманому в рам-
ках відкритого кримінального провадження оголошено підозру у скоєн-
ні злочину, передбаченого статтями ККУ «Посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність України» та «Створення терористичної групи 
чи терористичної організації» та обрано запобіжний захід.

ДРАМА

 П’ятеро дітей віком від 7 до 15 років постраждали від вибуху грана-
ти на окупованій території в селищі Червона Зоря Перевальського райо-
ну неподалік Луганська. Двоє — в реанімації, двоє — в хірургії, одно-
му необхідне тривале лікування очей. Як повідомила місцева преса, діти 
підірвалися, роздивляючись гранату, яку вийняли зі схрону, знайденого 
в лісі поряд із селищем. Окупаційна влада намагається трагічний випа-
док використати з метою пропаганди, переконуючи, що граната була ук-
раїнською. Втім, спекуляції на крові дітей — звичний метод для окупан-
тів та колаборантів у роботі з місцевим населенням.

■

■

Протестувальники не жартують.
Фото з сайта censor.net.ua.

❙
❙

РЕЗОНАНС

Потроху стягують шини
Біля апеляційного 
суду відбувся 
мітинг, учасники 
якого протестували 
проти включення до 
списку на обмін осіб, 
яких звинувачують 
у скоєнні теракту

■
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Інна СТЕПАНЧУК 

 Сьогодні, 1 жовтня, розпочинає 
роботу перший в Україні держав-
ний Центр психічного здоров’я і реа-
білітації ветеранів війни. Він працю-
ватиме на базі госпіталю ветеранів 
«Лісова поляна» МОЗ України, що 
в Пущі-Водиці. Спеціалізація Цент-
ру — лікування розладів, пов’язаних 
iз бойовим стресом і наслідками че-
репно-мозкових травм, та лікування 
залежності від психоактивних речо-
вин. 
 У Центрі одночасно зможуть про-
ходити реабілітацію до 60 пацієнтів. 
«Крім учасників бойових дій, тут от-
римуватимуть допомогу воїни-добро-
вольці й звільнені з полону, — каже 
директор госпіталю ветеранів війни 
Ксенія Возніцина. — Ця категорія 
захисників потребує нашої особли-
вої уваги».
 За статистикою, в Україні близь-
ко мільйона ветеранів потребують 
системної допомоги, зокрема, періо-
дичного медико-психологічного об-
стеження та супроводу. А для понад 
60% ветеранів АТО/ООС існує необ-
хідність тривалої реабілітації. Вій-

на ні для кого не минає безслідно. 
Посттравматичні розлади можуть 
дати про себе знати не одразу, а через 
кілька місяців і навіть років. Із по-
чатку бойових дій на Сході зафіксова-
но понад 600 самогубств — i це лише 
за офіційними даними. Статистика 
США у в’єтнамській кампанії свід-
чить, що кількість суїцидів може пе-
реважати навіть втрати на фронті, — 
такі віддалені наслідки війни. Тому 
психологічна реабілітація і вояків, і 
їхніх сімей украй важлива. 
 Особливо, якщо психологічні про-
блеми виникають як наслідок череп-
но-мозкових травм (контузій). Фахів-
ці наголошують, що серед тих, хто був 
на передовій у 2014-15 роках, у май-
же ста відсотків була контузія. Проте 
відповідного лікування бійці не отри-
мували. Залишкові явища таких ура-
жень, кажуть медики, мають довгот-
ривалий перебіг i значно порушують 
якість життя. Загалом у структурі по-
ранень понад 78 відсотків становлять 
закриті черепно-мозкові травми у виг-
ляді струсу, забою головного мозку та 
акубаротравми (так у сучасній меди-
цині називають контузію). Причому 
впродовж служби таких травм боєць 

міг зазнати й не раз. «Зараз ці люди 
дуже страждають від постійних фі-
зичних проблем: головні болі, шум у 
вухах, непереносимість людних міс-
ць, роздратованість плюс величезні 
психологічні проблеми. І до лікуван-
ня тут важливо підходити комплекс-
но», — зазначає Ксенія Возніцина, не-
вропатолог за фахом. Тобто лікуючи 
тіло, важливо лікувати й душу і нав-
паки.   
 «Центр стане не лише унікальним 
закладом, де будуть повертати до нор-
мального життя наших захисників, а 
й потужним методичним і тренінго-
вим осередком для психологів і реа-
білітологів із різних куточків Украї-
ни. Тут буде створена система обмі-
ну досвідом, навчання, підвищення 
кваліфікації фахівців, запроваджені 
інструменти збору та моніторингу да-
них», — зазначила очільниця Мініс-
терства у справах ветеранів Оксана 
Коляда. 
 Згодом напрацьований у Центрі 
досвід стане основою для розгортання 
мережі регіональних центрів психіч-
ного здоров’я та реабілітації у всіх об-
ластях України на базі існуючих гос-
піталів ветеранів. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Нарешті здійсниться давня мрія 
тернопільських археологів (і не тіль-
ки)! Ще на початку 90-х у місцево-
му науково-культурному середо-
вищі почали говорити про необхід-
ність створення музею на території 
могильника Черняхівської культури 
в селі Чернелів-Руський неподалік 
Тернополя. Як відомо, Черняхівська 
культура — це одне з найяскравіших 
культурно-історичних утворень пер-
шого тисячоліття нашої ери на пів-
денному сході Європи. У період сво-
го розквіту вона займала більшу час-
тину сучасних українських земель i 
суміжні з ними райони сусідніх де-
ржав. Особлива й дуже цікава вона 
тим, що, на думку більшості дослід-
ників, її створили племена різного 
етнічного походження — сармати, 
даки, германці, скіфи та анти. Від-
крив цю культуру в 1900 році фунда-
тор української археології Вікентій 
Хвойка, а оскільки найперші знахід-
ки він виявив біля села Черняхів на 
Київщині, то звідти й назва. Могиль-
ник же в Чернелеві-Руському незви-
чайний тим, що є найбільш дослідже-
ним на всій правобережній Україні і 
в ньому представлені всі етапи Чер-
няхівської культури. Тут було від-
крито близько 300 стародавніх похо-
вань (це навіть більше, ніж біля са-
мого Черняхова), і майже всі їх пов-
ністю досліджено, а частину навіть 
підготовлено для експозиції й «за-
консервовано». Це заслуга відомого 
далеко за межами регіону і, на жаль, 
уже покійного тернопільського нау-
ковця і громадського діяча Ігоря Ге-
рети. Саме в нього ще за радянсь-
ких часів народився задум створити 
в Чернелеві-Руському музейний ар-
хеологічний комплекс просто неба, 
тотожного якому не було б у всьому 
світі. У 1990-му Герета по суті розпо-
чав цю роботу, але згодом вона зупи-
нилася, відтак упродовж усіх років 

української незалежності тема лише 
час від часу «виринала» знову. Од-
нак у програмі Тернопільської обл-
держадміністрації щодо збереження 
та використання об’єктів культур-
ної спадщини на 2010 рік було пере-
дбачено розробку проектно-кошто-
рисної документації для створення 
унікального музею-скансену (етног-
рафічного музею просто неба) на те-
риторії могильника, та все знову за-
гальмувало. І ось нарешті — остаточ-
ний прорив! 
 Байковецька об’єднана тери-
торіальна громада, до якої належить 
зараз село Чернелів-Руський, під-
готувала проект «Створення музею-

скансену черняхівської культури» 
і подала його на конкурс «Малі міс-
та — великі враження» Міністерства 
культури України. Проект отримав 
підтримку і буде реалізовуватися. 
А стартом стане міжнародна конфе-
ренція археологів, яка має відбути-
ся 9-11 жовтня. Базу експозиції май-
бутнього скансену складуть близько 
2 тис. оригінальних експонатів, які 
наразі зберігаються у фондах Тер-
нопільського обласного краєзнавчого 
музею. В цілому ж проект музею пе-
редбачає використання сучасних тех-
нологій, проведення виставок, фести-
валів, тематичні екскурсії та заняття 
експериментальною археологією. ■

ВИНАХІД

Що опало — 
не пропало
Український юнак 
запропонував 
оригінальну 
технологію переробки 
опалого 
листя на папір
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Екологічні проблеми з кожним 
роком усе інтенсивніше наступають 
людству на п’яти, й це не літератур-
не порівняння, а суворі реалії жит-
тя. Однією з них, щоправда не най-
гіршою, є бездумне паління стер-
ні та опалого листя восени, коли, як 
наслідок, у повітря, яким ми дихає-
мо, вивільняється чи не вся таблиця 
Менделєєва.
 Оригінальне застосування опало-
му листю запропонував 16-річний Ва-
лентин Фречка із закарпатського села 
Сокирниця і вже встиг презентувати 
свій винахід на кількох міжнародних 
майданчиках. Молодий геній винай-
шов спосіб переробки опалого листя 
на папір, представивши увесь техно-
логічний ланцюжок цього процесу. За 
свій винахід юнак цілком заслужено 
отримав дві золоті медалі на міжна-
родних наукових конкурсах. Адже 
винахід підлітка — унікальний і уні-
версальний, оскільки подібним шля-
хом можна також отримати тверде па-
ливо і виділити мінеральні кислоти.
 Базовий варіант переробки опало-
го листя Валентин, нині студент КНУ 
ім. Т. Шевченка, запропонував ще 
коли був школярем. А днями хлопе-
ць повідомив, що його технологія ви-
готовлення паперу RE-leaf успішно 
пройшла випробовування на спеціалі-
зованому обладнанні й готова до ро-
боти в масштабних умовах. «Ми під-
твердили ефективність використан-
ня листя як замінника деревини. Ми 
виготовили папір на спеціалізованому 
обладнанні, яке показало, що папір і 
справді якісний», — зазначив дослід-
ник. Наразі хлопець ще хоче вдоско-
налити певні деталі, але стверджує, 
що скоро можна буде говорити про 
першу в світі лінію переробки опало-
го листя на eco-friendly папір.
 Раніше Валентин Фречка завдя-
ки своєму проєкту здобув «золото» 
на Міжнародній олімпіаді з екології 
в Кенії, Олімпіаді геніїв у США, а та-
кож став фіналістом фестивалю інно-
вацій МОН.
 Нагадаємо, що папір у звичному 
для нас розумінні  складається пере-
важно з рослинних волокон, зв’язаних 
між собою силами поверхневого зчеп-
лення, у якому можуть бути прокле-
ювальні речовини, мінеральні напов-
нювачі, хімічні та природні волокна, 
пігменти й барвники.
 Китайські літописи повідомля-
ють, що папір був винайдений у 105 
році н. е., хоча є свідчення про більш 
ранні часи його застосування. І хоча 
китайці й вважаються родоначальни-
ками сучасного паперу, законодавця-
ми в цьому процесі цiлком можна на-
звати також і стародавніх єгиптян iз 
їхнiм папірусом. Різниця в цих двох 
технологіях полягає у формі й проце-
дурі: при створенні папірусу його час-
тини злипаються (себто папірусні во-
локна не ламаються і зберігають при-
родний порядок), тоді як у китайсь-
кому папері конопляні чи солом’яні, 
а потім бамбукові основи доводили до 
такого стану, що їх волокна перебува-
ли у довільному порядку, бо первісні 
властивості були змінені шляхом ма-
церації або розпаду. ■

■

Скансен недалекого майбутнього.
Фото з проекту музею.

❙
❙

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Культура з-під землі
На Західній Україні з’явиться унікальний скансен

■

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ

Вижити й... одужати 
Під Києвом відкрився Центр психічного здоров’я і реабілітації ветеранів

■
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на листопад

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,

до кінця року — 125 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,

до кінця року —165 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,

до кінця року — 46 грн. 22 коп.

Передплатний iндекс — 49497
 
 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» на листопад—грудень 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на листопад мож-
на до 18 жовтня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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У Мiнiстерствi охорони здоров’я конфлiкт мiж попередньою та новою командами.❙

Катерина БАЧИНСЬКА

Медицина безсила
 Скандал, який вибухнув усередині 
Міністерства охорони здоров’я, вий-
шов за його межі. Причиною конфлік-
ту стали розбіжності в роботі поперед-
ньої та теперішньої команд МОЗ. Підо-
пічні Уляни Супрун відмовилися по-
лишати свої посади та звільнятися, 
аргументуючи тим, що медична рефор-
ма, яку запровадила колишня викону-
юча обов’язків міністра, має тривати. 
Нові ж очільники МОЗ вирішили про-
вести великий аудит ефективності ро-
боти попередньої команди. Держслуж-
бовці каденції Супрун вбачають у цьому 
бажання звільнити попередній склад 
міністерства. У чому ж насправді кон-
флікт та чи вдасться примиритися сто-
ронам?

«А вас попрошу на вихід»
 Початком конфлікту стала зуст-
річ держслужбовців МОЗ із заступни-
ком міністра охорони здоров’я Михай-
лом Загрійчуком. Аудіозапис цієї роз-
мови опублікувало видання «Українсь-
ка правда». Пан Загрійчук у розмові з 
колективом зазначає, що дії деяких 
членів попередньої команди супере-
чать подальшій діяльності МОЗ. І деко-
му запропонував звільнитися. Під час 
цієї зустрічі Михайло Загрійчук під-
твердив свої наміри звільнити, зокре-
ма, гендиректорку Директорату ме-
дичних послуг Оксану Сухорукову че-
рез «різне бачення подальшої роботи», 
проте інших членів колективу пере-
конував залишитися і не звільнятися. 
Як зазначила нова команда міністерс-
тва пані Скалецької, директорати і де-
партаменти мають бути однією структу-
рою. Таким чином у міністерстві необ-
хідно буде провести оптимізацію. 
 Ірина Литовченко, гендиректор ди-
ректорату стратегічного планування та 
євроінтеграції Міністерства охорони 
здоров’я команди Уляни Супрун, серед 
тих, кому, за її словами, «не раді в но-
вому міністерстві». «У розмові з іншим 
генеральним директором Оксаною Су-
хоруковою їй сказали, що Литовченко 
буде наступною, тому що її погляди на 
медичну реформу не збiгаються з наши-
ми», — розповіла пані Литовчено. Саме 
вона опублікувала у «Фейсбуцi» лист-
звернення до прем’єр-міністра Олек-
сія Гончарука, зазначивши, що робота 
міністерства впродовж місяця паралі-
зована: «Не підписують навіть доку-
менти щодо закупівель i поставки ліків 
для важкохворих пацієнтів, блокують 
закупівлю машин екстреної медичної 
допомоги в пілотних регіонах, через це 
вони в наступні роки не зможуть заку-
пити машини-«екстренки», зокрема й 
Донецька область, де проходили бойові 
дії, призупинено процес автономізації 
Інституту раку, Інституту серця, ОХ-
МАТДИТу, Інституту дитячої кардіоло-
гії ім. Ємця, блокують усі нормативні 
документи та рішення для нормальної 
роботи Національної служби здоров’я. 
Це забезпечення нормальної роботи та 
фінансування понад тисячi медичних 
закладів «первинки» та програма «До-
ступні ліки».

Розбирайтеся самі 
 Відповів на звернення працівників 
МОЗ прем’єр-міністр Олексій Гонча-
рук, зазначивши, що уряд уважно вив-
чає ситуацію, яка склалася в Міністерс-
тві охорони здоров’я, а глава відомс-

тва Зоряна Скалецька знайде шляхи 
вирішення проблеми всередині МОЗ. 
«Я поважаю право на висловлювання 
своєї позиції кожного працівника МОЗ. 
Упевнений, що жодна чесна, професій-
на та компетентна людина не має бути 
звільнена з посади без належних під-
став», — написав прем’єр. Гончарук та-
кож додав, що не має жодних сумнівів 
щодо професійних якостей нової очіль-
ниці міністерства Зоряни Скалецької: 
«Наскільки я знаю, пані Скалецька за-
раз у відрядженні в Нью-Йорку, де бере 
участь у засіданні Генеральної асамблеї 
ООН. Упевнений, що після свого повер-
нення пані Зоряна знайде шляхи вирі-
шення проблеми всередині МОЗ».
 У команді нового міністра Зоря-
ни Скалецької обурилися такими дія-
ми чиновників. «Нас найбільше здиву-
вало, що вся ця історія відбувається за 
відсутності міністра, головної людини 
в міністерстві. Тобто все це робиться за 
спиною пані Скалецької», — заявив рад-
ник міністра Дмитро Раїмов.

Трусять команду Супрун
 Причиною ж відкритого звернення до 
прем’єра став аудит роботи попередньої 
команди. На початку вересня нове керів-
ництво МОЗ вирішило провести перевір-
ку ефективності роботи чиновників ка-
денції Супрун. У команді пані Скалець-
кої заявили, що ситуація з конфліктом 
довкола співробітників пов’язана з тим, 
що у відомстві має відбутися аудит, а чи-
новники його бояться. «Мене здивувало, 
що в дні проведення аудиту ті, до кого 
були питання, різко пішли на лікарняні. 
Аудит буде, ніхто його не відмінятиме. 
Залишаться працювати лише найкра-
щі. Оцінювання державних службовців 
на сьогодні необхідне. Ми не повинні ут-
римувати за свої ж податки неефектив-
них людей. Професіоналів ніхто не зби-
рається виганяти, на багатьох із них три-
мається робота міністерства. Буде оп-
тимізована структура міністерства для 
того, щоб було продовжено реформи», — 
зазначив пан Раїмов. 
 Працівники МОЗ запевняють: аудит 
нове керівництво запровадило не для 
того, щоб перевірити ефективність. За 
словами протестуючої частини міністерс-
тва, у нової команди немає плану рефор-
ми, проте й залишати зроблене Уляною 
Супрун вони не хочуть. «Новими пріо-
ритетами міністерства є лише три гас-
ла: люди живуть довше, люди хворіють 
менше та люди одужують швидше. Але 
це просто політичні гасла, під них мож-
на закласти багато напрямів, конкрети-
ки ми так і не почули», — заявила Іри-
на Литовченко. Вона також зазначила, 
що від самого початку готова була за-
лишатися працювати в міністерстві й 
iз новою командою, адже, за її словами, 
йшовши з посади, Уляна Супрун попро-
сила не конфліктувати з новою владою 
та продовжити реформу. «Ми готували-
ся до того, щоб продовжувати працюва-
ти. Уляна Супрун в останній день роботи 
зібрала нас і сказала, щоб ми не саботу-
вали, а продовжували реформи. Бо при-
ходили ми працювати в міністерство, 
щоб впровадити реформу», — заявила 

гендиректор Директорату стратегічно-
го планування та євроінтеграції Мініс-
терства охорони здоров’я.

І куди без грошей?
 Але не все так просто. Задіяно в цій 
історії 237 автомобілів швидкої медич-
ної допомоги. Нове керівництво МОЗ за-
значає, що пані Скалецькій хотіли дати 
на підпис документи з невідповідними 
цифрами. «Це стосується блокування 
поставок автомобілів медичної допо-
моги, існують передумови до розтра-
ти коштів у розмірі 100 мільйонів гри-
вень. Ці документи були підготовлені 
попереднім складом МОЗ», — зазначив 
радник міністра Дмитро Раїмов. Вiн го-
ворить про закупівлю автівок швидкої 

медичної допомоги. Зараз цією справою 
займаються правоохоронці. За інформа-
цією радника пані Скалецької, певні ре-
зультати у розслідуванні вже є. Але роз-
кривати таємницю слідства пан Раїмов 
не бажає. Ірина Литовченко ж запев-
няє, що не боїться жодних перевірок, і 
зазначає, що впевнена й у собі, й у своїй 
команді. І готова боротися до кінця в 
цій історії. «Доки я буду бачити, що ми 
можемо зробити щось корисне, вся ко-
манда буде лишатися на місцях», — за-
значила пані Литовченко.

Зустрінемося... найближчим часом
 У свою чергу, щоб вирішити конф-
лікт між попередньою та теперішньою 
командами МОЗ, пiсля повернення Зо-

ряни Скалецької зі Штатів мала відбу-
тися зустріч між міністром i колекти-
вом, але у відомстві звертають увагу, що 
в четвер міністерка не прийшла на таке 
зiбрання. «Ми не здаємося і прагнемо 
таки почати діалог із міністром. Але, 
повернувшись до Києва, пані Скалець-
ка від нас ховається й уникає зустрічей. 
Ми її бачили в міністерстві, але зустрi-
тися з нами їй не вдається. Міністерство 
паралізоване, хворі можуть не отриму-
вати ліки. Тому, щоб продовжити робо-
ту, ми чекали на цю зустріч. Проте до 
нас ніхто не прийшов. Ба, більше, нас 
навіть до зали не пустили, де мала від-
бутися зустріч», — обурюється пані Ли-
товченко. Нове керівництво МОЗ уже 
зазначило, що запрошення на зустріч 
міністр не отримувала, їй ніхто не те-
лефонував і не заходив до неї iз пропо-
зицією зустрітись, покликавши мініст-
ра через «Фейсбук». «Мені прикро, що 
держслужбовці стають політиками. На-
разі міністр вивчає результати роботи 
департаментів, їхнi звіти, розпочато ве-
ликий аудит. Найближчим часом вона 
вийде на діалог iз колективом», — за-
значив Дмитро Раїмов.
 У підсумку, команда Уляни Суп-
рун заявила, що не збирається здавати-
ся і сподівається, що вдасться знайти 
діалог iз новим міністром. «Порозумі-
тися ти можеш, якщо ти розмовляєш. 
Якщо з тобою не розмовляють, дуже 
важко знайти точки порозуміння», — 
звертає увагу пані Литовченко. Тим ча-
сом у міністерстві поспішили додати, 
що вони потребують професіоналів і 
тих, хто готовий лишатися в міністерс-
тві. Чи залишаться працювати підопіч-
ні Уляни Супрун і надалі, питання ли-
шається відкритим. Не варто забувати 
в цій історії, що в боротьбі між «стари-
ми» та «новими» можуть постраждати 
ті, для кого лікування та препарати є 
життєво необхідними. ■

СКАНДАЛ

Одне міністерство 
— двi команди
Протистояння в МОЗ: нова влада проводить аудит 
ефективності роботи Уляни Супрун

■

«Новими пріоритетами міністерства є лише три гасла: люди живуть 
довше, люди хворіють менше та люди одужують швидше. Але це 
просто політичні гасла, під них можна закласти багато напрямів, 
конкретики ми так і не почули».
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У понеділок, 30 вересня, відбулася 
офіційна церемонія прощання з колиш-
нім президентом Франції Жаком Ши-
раком, який помер уранці 26 вересня у 
віці 85 років. Учора у Франції оголоси-
ли день національної жалоби. У церкві 
Сен-Сюльпіс, де проходила офіційна це-
ремонія прощання, були присутні чин-
ний президент Франції Еммануель Мак-
рон, а також близько 30 глав держав та 
урядів. Після цього Жака Ширака по-
ховали на кладовищі Монпарнас.
 Напередодні, у неділю, 29 вересня, з 
колишнім президентом прощався фран-
цузький народ. У центр Парижа, де в со-
борі Святого Людовіка була виставлена 
накрита французьким прапором труна 
з тілом Жака Ширака, прийшли тисячі 
людей. 
 Народне прощання з Жаком Ши-
раком було побажанням його родини, 
яка також була присутня на церемонії. 
Близько п’яти тисяч людей залиши-
ли в Єлисейському палаці записи про 
співчуття через смерть колишнього пре-
зидента, повідомила агенція «Франс 

Пресс». Родина Ширака також підготу-
вала буклет на 20 сторінок про життє-
вий шлях відомого політика. Його роз-
давали всім, хто прийшов попрощатися 
з президентом. 
 Жак Ширак двічі обирався прези-
дентом Франції та обіймав цю посаду 
з 1995 по 2007 рік. До цього політик 
був міністром сільського господарства 
та прем’єр-міністром країни. Також iз 
1977 по 1995 рік працював мером Пари-
жа.
 Міжнародне французьке радіо пові-
домляє, що лейтмотивом коментарів 

усіх французьких ЗМІ на смерть ко-
лишнього президента було: «Він любив 
французів, а ми любили його». Газета 
«Ла Фігаро» повідомляє, що всі дні від 
смерті експрезидента і до його похован-
ня французи несли до будинку на вули-
ці Ткрнон у Парижі квіти, пиво та яблу-
ка, які так любив президент. 
 Видання JDD подало результати до-
слідження Інституту громадської дум-
ки (IFOP), згідно з якими французи вва-
жають Жака Ширака кращим прези-
дентом П’ятої республіки, тобто за всі 
повоєнні роки. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Перемогу на дострокових пар-
ламентських виборах у Австрії, які 
відбулися в неділю, 29 вересня, 
згідно з даними МВС країни, яке 
відповідає за підрахунок голо-
сів, здобула консервативна Авс-
трійська народна партія (АНП) на 
чолі з колишнім канцлером краї-
ни Себастіаном Курцом. За неї 
віддали голоси більше 38 відсо-
тків виборців, що на понад 5 від-
сотків вище, ніж на минулих виб-
орах у 2017 році, повідомила «Ні-
мецька хвиля». Таким чином, кон-
серватори та їхній лідер Себастіан 
Курц здобувають 73 депутатських 
мандати та фракційну більшість. 
Це дозволить Курцу сформувати 
уряд та повернутися у крісло кан-
цлера. 
 Соціал-демократична партія 
Австрії, яку очолює Памела Рен-
ді-Ваґнер, навпаки втратила — 
її підтримали близько 22 відсо-
тків виборців. Соціал-демократи 

отримають 41 мандат. Це найгір-
ший результат політсили в історії. 
За правопопулістську Австрійсь-
ку партію свободи (АПС) на чолі з 
Норбертом Гофером проголосува-
ли 17 відсотків виборців, що май-
же на 10 відсотків менше, ніж на 
минулих виборах. Ультраправі от-
римують 32 депутатських манда-
ти. З 2008 року АПС жодного разу 
не набирала менше ніж 17 відсо-
тків голосів виборців. Попередні 
союзники Курца з АПС заявили, 
що цього разу вони віддають пе-
ревагу місцю в опозиції і не бу-
дуть входити в новий кабінет. 
 У свою чергу, Партія зелених, 
яку очолює Вернер Коґлер здобу-
ла 12,4 відсотка голосів виборців, 
тоді як на минулих виборах вона 
провалилася з результатом лише 
3,8 відсотка. «Зелені» за низкою 
пунктів, особливо в питаннях міг-
рації, розходяться з партією-пе-
реможцем і є опонентами Курца, 
тому їхня участь в уряді можлива 
лише за умови зміни політичного 

курсу АНП. Партія «Нова Австрія 
— Ліберальний форум» (NEOS) 
покращила свій результат до 7,4 
відсотка. 
 Загалом в Австрії право взя-
ти участь у голосуванні мають 6,4 
мільйона громадян. Себастіан 
Курц уже повідомив, що має намір 
вести переговори про формуван-
ня Кабінету міністрів з усіма полі-
тичними силами, які пройшли до 
парламенту. Оскільки партія Кур-
ца з 73 мандатами не може само-
стійно сформувати уряд.
 Парламент Австрії складаєть-
ся з двох палат (нижньої — На-
ціональної ради, та верхньої — 
Федеральної ради) і нараховує 
245 депутатів. Депутатів Феде-
ральної ради обирають земельні 
парламенти, а 183 депутатів На-
ціональної ради — австрійці з 
правом голосу за пропорційною 
системою з відкритими списка-
ми. Прохідний бар’єр — 4 відсо-
тки. Термін повноважень нижньої 
палати — 5 років. 
 Нагадаємо, рішення про про-
ведення в Австрії дострокових 
парламентських виборів було ух-
валено після скандалу, внаслідок 
якого ексканцлер Курц оголосив 
про розпад коаліції між його АНП 
та правопопулістською АПС. У се-
редині травня німецькі ЗМІ опри-
люднили відеозапис прихованої 
камери, зроблений під час розмо-
ви колишнього віцеканцлера Авс-
трії, тодішнього лідера АПС Гай-
нца-Крістіана Штрахе, ексголови 
парламентської фракції АПС Йо-
ганна Ґуденуса і невідомої жін-
ки на віллі на Ібіці в липні 2017 
року. На відео Штрахе обіцяє 
своїй співрозмовниці державні 
замовлення в обмін на підтрим-
ку на виборах iз боку видання 
Kronen Zeitung. Жінка, яка пред-
ставилася «племінницею росій-
ського олігарха», нібито плану-
вала придбати цю газету. Через 
скандал Штрахе подав у відстав-
ку, а Курц виступив за проведення 
дострокових виборів. Наприкінці 
травня в Австрії запрацював пе-
рехідний уряд, а антикорупційна 
прокуратура почала розслідуван-
ня щодо політиків зі скандально-
го відео. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Спеціальний представник Де-
ржавного департаменту США з пи-
тань України Курт Волкер подав у від-
ставку. Таку інформацію оприлюдни-
ли американські ЗМІ, зокрема Сі-Ен-
Ен та «Нью-Йорк Таймс», 27 вересня 
її підтвердив Університет штату Ари-
зона, де Волкер очолює дослідниць-
кий центр.
 Із 2017 року Волкер обіймав по-
саду спеціального представника Де-
ржавного департаменту США з пи-
тань України. Наразі сам Курт Волкер 
та Білий дім не підтвердили і не спро-
стували це повідомлення. У своєму 
«Твітері» секретар РНБО Олександр 
Данилюк назвав Волкера «справжнім 
другом України» і подякував за його 
роботу. Низка українських політиків 
назвала відставку Волкера «тривож-
ною новиною». 
 Відставку Волкера пов’язують iз 
тим, що його ім’я згадувалося у скар-
зі інформатора про ймовірний тиск 
президента США Дональда Трампа на 
нову українську владу з метою заохо-
тити розслідування щодо Джо Бай-
дена, потенційного опонента на май-
бутніх виборах. Наступного ж дня 
після скандальної телефонної розмо-
ви Трампа із Зеленським Курт Волкер 
прибув до Києва із вказівками від Бі-
лого дому. 
 Адвокат президента США До-
нальда Трампа Руді Джуліані в етері 
американського телеканала «Фокс 
Ньюс»» підтвердив факт листування з 
представником Державного департа-
менту США з питань України Куртом 
Волкером. У переписці йдеться, що 
Волкер обговорював із Джуліані ук-
раїнську тему і допомагав зв’язатися з 
помічником Зеленського Андрієм Єр-
маком.
 За даними джерел «Нью-Йорк 
Таймс», відставка чиновника 

пов’язана з процедурою імпічменту 
Дональда Трампа, яку запустив Кон-
грес США. За даними джерела, Вол-
кер спілкувався з адвокатом Трампа 
Руді Джуліані, намагаючись «обме-
жити шкоду» національним інтере-
сам США. 
 Політичний експерт Олексій Мі-
наков на своїй сторінці у «Фейсбуці» 
наводить кілька можливих причин 
відставки Волкера. І першою з них є 
така: «Коли потрапляєш у брудний 
резонансний скандал — одразу ж іди 
у відставку. З цієї точки зору можна 
лише пишатися гідним вчинком Вол-
кера. Таке можливо в цивілізованих 
країнах і поки що вкрай рідко зустрі-
чається в українських реаліях». Олек-
сій Мінаков наголошує, що в оточен-
ні Трампа залишаються лише ті, якi 
не критикують його дії та лояльні до 
нього. І констатує, що Україна втра-
тила доволі ефективного фахівця Де-
рждепу, який відповідав саме за наш 
напрямок.
 Більшість американських ЗМІ 
та українські аналітики сходять-
ся на думці, що Курт Волкер подав 
у відставку з метою бути вільним від 
зобов’язань перед адміністрацією До-
нальда Трампа напередодні слухань 
у Конгресі з приводу «українського 
скандалу». 
 Готується до таких слухань і пре-
зидент США. У серії твітів 29 вересня 
Трамп заявив, що хоче бачити люди-
ну, яку він назвав «моїм обвинува-
чем», а також «особою, яка незаконно 
передала цю інформацію». «Чи шпи-
гувала ця особа за президентом США? 
Великі наслідки!» — написав Трамп. 
Щотижнева телепрограма «60 хви-
лин» повідомила 29 вересня, що нев-
становлений офіцер спецслужб, який 
був автором доповідної записки про 
розмову Трампа із Зеленським, пере-
буває під федеральним захистом піс-
ля отримання погроз. ■

НОВИНИ ПЛЮС

На акцію з підтримки політв’язнів у 
Москві вийшли понад 20 тисяч людей
 На проспекті Сахарова у Москві у неділю, 29 ве-
ресня, відбулася узгоджена з владою акція на під-
тримку політв’язнів. У ній взяло участь, за даними 
поліції, близько 20 тисяч людей, повідомила аген-
ція «Інтерфакс». Водночас активісти руху «Белый 
счетчик» оцінили число учасників акції у близь-
ко 25 тисяч. Протестувальники виступили на під-
тримку обвинувачених у «московській справі» — 
Єгора Жукова, Павла Устинова та інших людей, 
яких переслідують за участь у протестах у росій-
ській столиці, які відбулися цього літа, а також ін-
ших в’язнів. За даними правозахисного медіапорта-
лу «ОВД-Інфо», наразі підозрюваними, обвинува-
ченими та засудженими у «московській справі» є 13 
людей. 

Нова очільниця МВФ
 Міжнародний валютний фонд (МВФ) від сьогод-
ні очолює Крісталіна Георгієва. Її кандидатуру на по-
саду директора-розпорядника фонду на наступні п’ять 
років підтримала Рада директорів. Представниця Бол-
гарії Георгієва стане першим в історії МВФ керівни-
ком з країни з економікою, що розвивається, йдеться 
у повідомленні МВФ. 

Про що говорили Трамп і Путін? 
 Демократична партія США вимагає від амери-
канського президента Дональда Трампа надати Кон-
гресу записи його телефонних розмов iз президен-
том Росії Володимиром Путіним та іншими світовими 
лідерами. Про це 29 вересня заявив голова комітету 
з розвідки Палати представників США Адам Шифф. 
За його словами, президент США під час переговорів 
міг поставити під загрозу національну безпеку. Голова 
комітету припустив, що таким чином Трамп міг діяти 
на користь власної передвиборчої кампанії. Сам Трамп 
сказав, що Адам Шифф образив та обмовив його і по-
винен піти з Конгресу.

■

Черга під дощем: тисячі людей прийшли, щоб попрощатися з колишнім президентом Франції.❙

ВТРАТИ

Він любив французів, а французи 
любили його
У Парижі попрощалися 
з Жаком Шираком

■

НЕДОПРАЦЮВАВ

«Наш» пішов 
Що стоїть за відставкою спецпредставника США 
з питань України Курта Волкера

■

33-річний Курц знову має шанси очолити уряд.❙

ЇХНІЙ ВИБІР

Удруге в ту ж річку
На виборах в Австрії впевнену 
перемогу здобула партія ексканцлера 
Себастіана Курца

■
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Українці, які з подивом спос-
терігають за дивовижним знеці-
ненням американського долара 
у нашій країні, не можуть зро-
зуміти: чому це гривня зростає, 
а ціни не падають? Експерти 
пояснюють: «винні» в усьому 
самі громадяни, які отримують 
підвищені зарплати і можуть 
дозволити собі робити дорогі 
покупки. Якщо би долар не па-
дав, ціни на товари були б ще 
вищими. 

Усі в шоці, а долар падає
 У нашій країні, як зазнача-
ють експерти, сьогодні склала-
ся напрочуд парадоксальна си-
туація. У той час, коли націо-
нальна валюта зміцнюється, 
ціни продовжують зростати. 
Держслужба статистики має 
про це власну думку, фіксую-
чи дефляцію влітку і доволі не-
значне підвищення за підсум-
ками року — 2,7%. 
 Проте експерти порівнюють 
сьогоднішні цінники із серпнем 
минулого року і констатують: 
дорожчають овочі, м’ясо, фрук-
ти. Зростає ціна квитків на поїз-
ди та автобуси. Нафтопродукти, 
які ми імпортуємо і розплачує-
мося твердою валютою, теж не 
збираються падати в ціні. До-
лар, як відомо, при цьому впев-
нено знижується: станом на сьо-
годні за один «зелений» дають 
близько 24 гривень. При цьо-
му у макроекономічних показ-
никах, записаних у Держав-
ний бюджет цього року, фігу-
рує цифра 29. 
 Сказати, що таке співвідно-
шення цін і курсу не влаштовує 
пересічних українців, — зна-
чить не сказати нічого. «Збу-
лася мрія поколінь українців: 
курс гривні зростає восени, при-
чому робить це сам, без допомо-
ги Національного банку. Понад 
це, Нацбанк активно скуповує 
надлишки цього самого дола-
ра, поповнюючи свої резерви, а 
курс усе одно зростає», — напи-
сав економічний експерт, інвес-
тиційний банкір Сергій Фурса. 
 Як відомо, тільки за остан-
ній тиждень НБУ купив близь-
ко 260 млн доларів, а курс грив-
ні продовжує зростати. «Всі 
аналітики вже спалили свої 
звіти, де прогнозували падін-
ня гривні у другому півріччі, а 
курс зростає. Здавалося б, не-
має межі для радості, — іроні-
зує Фурса. — Але українці вва-
жають, що раз гривня зміц-
нюється, то повинні знижува-
тися і ціни».
 На думку Фурси, є всі під-
стави так вважати. Адже коли 
гривня падала, то і ціни летіли 
донизу. «Щоправда, у такій від-
критій економіці як українсь-
ка, де основу нашого спожи-
вання становить імпорт, різке 
падіння курсу завжди призво-
дить до зростання цін. Але ук-
раїнці забувають, що зростання 
цін ніколи не доганяє деваль-
вацію. Умовно кажучи, гривня 
може впасти вдвічі, але це не оз-
начає, що ціни виростуть також 
вдвічі: ціни ростуть у випадку з 
девальвацією набагато повіль-
ніше. Адже покупець не може 
собі дозволити їх більш істотно-
го зростання, і як наслідок — 
імпортери знижують свою рен-
табельність», — пояснює екс-
перт.

Оптимізм покупців штовхає 
ціни
 В Україні ж, за словами 
аналітика, сьогодні спостері-
гається доларова дефляція. 
«Ціни у доларах в Україні зараз 
нижчі, ніж, наприклад, були в 
2008 році. Або в 2013 році, — 

констатує він. — Відповідно, 
навряд чи варто очікувати, що 
зміцнення гривні, коли націо-
нальна валюта підсилює свої 
позиції на 10%-15%, має при-
вести до відповідного зниження 
цін. Тим більше, що зростання 
цін в Україні (поточна інфляція) 
спричинили два важливі фак-
тори: зростанням доходів насе-
лення і повсюдний оптимізм. 
За останні три роки в Україні 
спостерігається випереджаюче 
все і вся зростання зарплат, ба-
гато у чому під тиском польсь-
кого роботодавця. Як наслідок, 
українські компанії змушені 
різко піднімати зарплату, щоб 
утримати співробітників, тим 
паче зараз в Україні спостері-
гається дефіцит робочої сили».
 За даними експерта, цьо-
горіч ми маємо зростання номі-
нальної зарплати на 20%, а спо-
живчі настрої наближаються до 
історичних максимумів. «Ні, 
ми не стали Швейцарією. І на-
віть далеко не Польща. Але має-
мо зростання очікувань і зрос-
тання доходів. І все це штовхає 
ціни вперед. Українські спожи-
вачі очікують чуда і витрачають 
гроші, яких стає все більше. І 
це призводить до інфляції», — 
стверджує Фурса.
 Чи впливає зміцнення курсу 
на цінову динаміку? Економіст 
вважає, що так. «Якби гривня 
падала або стояла на місці, інф-
ляція була б більшою, — каже 
він. — Ціни б росли активні-
ше. Натомість нинішня політи-
ка НБУ і сильна гривня стриму-
ють зростання цін. Але навіть 
вони не в змозі впоратися з оп-
тимізмом українців, які готові 
витрачати гроші і цим штовха-
ють ціни вгору. Але вже не так 
сильно, як рік чи два роки тому: 
цьогоріч очікують інфляцію на 
рівні близько 8%, і це вже дуже 
пристойний показник». 

Бензин дешевшає, 
проїзд дорожчає
 Що ж стосується конкрет-
них показників інфляції у 

гривневому вираженні, то тут 
існує кілька думок. Як видно з 
розрахунків Держстатистики, 
ціни в серпні нинішнього року 
знизилися в порівнянні з лип-
нем на 0,3%. Це менше, ніж у 
червні (-0,5%) і липні (-0,6%). 
Але в серпні 2018 року ціни в 
порівнянні з липнем того ж 
року не змінилися, а дефляція 
0,7% була лише в липні. Тоб-
то за літо, яке минуло, життя 
подешевшало майже на 1,5%. 
 З продуктів за цей серпень 
найбільше знизилися ціни на 
овочі (-9%), фрукти (-8,4%), 
цукор (-2%). Але якщо порів-
няти рік до року, то зараз усе 
це коштує дорожче, ніж у сер-
пні 2018: овочі — на 32%, 
фрукти — на 8,7%, цукор — 
на 4,3%. У серпні різко злеті-
ли ціни на курячі яйця — на 
39,2%. Також на 1% (1—1,2 
грн/кг) подорожчало м’ясо, 
на 0,8% — алкоголь і тютюн. 
 Природний газ подешев-
шав на — 4,5%, на 1,7% впа-
ли за місяць ціни на паливо: 
рік тому пальне коштувало на 
гривню дорожче, ніж зараз. 
Натомість квитки на потя-
ги подорожчали на 0,7%, на 
0,3% — на міжміські та при-
міські автобуси. Як наслідок, 
за рік проїзд став коштувати 
більше на чверть, це найбіль-
ше підвищення цін серед усіх 
позицій. 
 Щоправда, існує одне не-
велике «але»: у незалежних 
структур, які проводили пара-
лельний підрахунок цін, дані 
відрізняються від офіційних.

Інфляція замість дефляції
 На думку директора Асоціа-
ції постачальників торговель-
них мереж Олексія Дорошен-
ка, ціни на продукти у серпні 
у порівнянні з липнем зросли 
на 0,4%. Подешевшали тіль-
ки 23% соціальних продуктів: 
морква і цибуля — на 31,3% і 
27,5%, буряк — на 6,1%, ка-
пуста — на 4,3%, картопля — 
на 1,7%, рис і соняшникова 
олія — на 0,3%.
 Також, за даними Асоціації, 
минулого місяця не змінилися 
ціни на макарони, манку і ячну 
крупу, всього на 8,2% зросли в 
ціні яйця, на 4,1% — яблука, 
на 1,5% — цукор. На 1,3% по-
дорожчала курятина, на 1,1% 
— свинина, на 0,7% — гречка, 
пшоняна крупа і куряче філе, 
на 0,6% — житній хліб і батон, 
на 0,5% — пшеничний хліб, 
яловичина і варена ковбаса, на 
0,4% — морожена риба, молоко 
і сметана, на 0,3% — вершкове 
масло, на 0,2% — сир, на 0,1% 
— сало. 
 Інші експерти також не ба-
чать дефляції у серпні ниніш-
нього року, натомість заявляю-
чи про продуктову інфляцію на 
рівні близько 1,8%. Щоправда, 
серед причин вони часто вбача-
ють цілком об’єктивні речі. На-
приклад, товари, які досить сла-
бо пов’язані з валютними коли-
ваннями і залежать від врожаю 
і сезонності.
 Як, скажімо, картопля або 
капуста. Якщо урожай хоро-
ший — ціни падають. Урожай 
поганий, навпаки, зростають. 

Навесні, коли спостерігається 
дефіцит, — ціни високі. Восе-
ни, відповідно, низькі. До цьо-
го можна додати і поведінкову 
психологію. Якщо ціни ростуть, 
нам неприємно, тому зростанню 
приділяється велике значення. 
Якщо, навпаки, подешевшає, 
ми вважаємо, що так і повинно 
бути, тому ігноруємо цей факт.
 Інша справа — нафтопро-
дукти. Гравців нашого палив-
ного ринку, як відомо, періо-
дично підозрюють у картельних 
змовах, утім цю змову ще ніх-
то не довів. І назагал перспек-
тиви тут сумні. На думку Ген-
надія Рябцева з науково-техніч-
ного центру «Психея», ціни на 
нафтопродукти, найімовірні-
ше, підуть угору. Насамперед 
через міжнародні події, у тому 
числі в Саудівській Аравії. 

Нафтопродукти невдовзі 
подорожчають
 Експерт наголошує: зросли 
котирування нафти, а за ними 
— вартість нафтопродуктів. До 
цього ж Україна має проблеми 
через складну ситуацію з порта-
ми і перевалками. «Ринок зараз 
тримається на запасах, проте 
запаси мають властивість закін-
чуватися. Якщо попит на пали-
во в Україні залишиться висо-
ким, на літньому рівні, ми поба-
чимо зростання цін уже напри-
кінці цього місяця. Якщо попит 
знизиться, запасів повинно вис-
тачити. Однак трейдери вже го-
ворять про можливе підвищен-
ня цін, це дає привід говорити, 
що вони готують суспільство до 
зростання», — каже Рябцев.
 Економічний експерт Олек-
сандр Охріменко розповідає про 
ще одну проблему, яка впливає 
на зростання цін в Україні: про-
цес відшкодування ПДВ. «Сьо-
годні, за офіційними даними, не 
відшкодовано близько 40 млрд 
гривень податку на додану вар-
тість. Бізнесмени мають розра-
хунковий рахунок, яким вони 
користуються, і рахунок ПДВ, 
з якого не можна брати гроші. 
З розрахункового рахунку туди 
переводять гроші, і, за законом, 
упродовж 90 днів підприємець 
має автоматично отримати їх 
назад. Однак їх не повертають. 
Як тільки бізнесмени подають 
на відшкодування ПДВ, отри-
мують безліч перевірок. Таким 
чином, розуміючи, що грошей 
не буде, що залишається? Пра-
вильно, включити їх у вартість, 
тому що інакше відшкодувати 
не виходить», — пояснює Охрі-
менко. ■

НАШІ ГРОШІ

Пауза на курсі
Зростання вартості гривні стримує інфляцію в Україні: якщо долар 
відновить свої позиції, ціни на товари знову різко зростуть

■

«Соціальні овочі» вносять «найбільший вклад» у продовольчу дефляцію, причому їх вартість залежить 
від врожаю, а не від діяльності держави.
Фото з сайта segodnya.ua.

❙
❙
❙

ПРОГНОЗИ

 Прощання з дешевим доларом?
 Офіційний курс долара в Україні опустився до мінімуму за три роки і вісім міся-
ців. Утім економісти запевняють: невелике падіння курсу долара в Україні ще мож-
ливе, але саме явище — тимчасове. А тому незабаром країну може чекати деваль-
вація гривні.
 «Поріг — це саме нинішній показник, 24 гривні за долар. І від цього порога поч-
неться, скажімо так, осінньо-зимова девальвація. Вона не буде глибокою і не буде різ-
кою, становитиме 24-28 гривень. Це саме той коридор, у якому гривня може рухатися 
під впливом тих чи інших факторів», — вважає експерт Олексій Кущ. 

■

ГРОШІ І БАНКИ

 Семеро стали надійнішими
 Рейтингове агентство Fitch Rating 
підвищило довгострокові рейтинги 
семи українських банків: з рівня «B-» 
до «B», прогноз позитивний.
 Зокрема, покращені рейтин-
ги «Ощадбанку», «Укрексімбанку», 
«ПриватБанку», «Укргазбанку», «Кре-
дит Агріколь Банку», «Прокредит Бан-
ку» і «Правекс-Банку».
 Також агенція підтвердила довго-
строковий рейтинг «Альфа-Банку (Украї-
на)» в іноземній валюті на рівні «В-» зі 
стабільним прогнозом, одночасно зни-
зивши його рейтинг за національною 
шкалою з AA (ukr) до BBB + (ukr).
 При цьому Fitch заявила, що гото-
ва і надалі підвищувати рейтинги цих 
банків. І зробить це за умови поси-
лення макроекономічної стабільності 
в Україні, хорошої економічної перс-
пективи, а також подальшої стабілі-
зації кредитного профілю держави. 
Агенція також враховує показники, що 
свідчать про відновлення банківського 
сектору, поліпшення загального рівня 
платоспроможності і зниження ризи-
ків рефінансування.

■
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ВІВТОРОК, 1 ЖОВТНЯ 2019СЕЛЯНИ І К°
Ірина ДІДЕНКО, керівник напрямку 
«Розвиток земельних відносин» 
Аналітичного центру ГС «Аграрний 
союз України»

Уряд подав до Парламенту свій 
проект закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обігу зе-
мель сільськогосподарського 
призначення» (реєстр №2178 
від 25.09.2019 року). Подальше 
його обговорення та перспекти-
ва зняття мораторію на продаж 
і допуску на ринок підморатор-
ної частини земель сільськогос-
подарського призначення бен-
тежать нерозумінням авторів 
проекту багатьох базових зако-
нодавчих постулатів. Та головне 
питання — чиї інтереси захищає 
діюча влада?

Хто підмінив смисли?
 У передвиборчій програмі 
президента Зеленського та його 
політичної партії звучало гасло 
— «Формування прозорого рин-
ку землі». Чи голосували вибор-
ці саме за виписані в проекті умо-
ви запуску земельного ринку, чи 
бачили вони гарантії реалізації 
такого чудового гасла у програ-
мі обраної політсили і чи бачили 
вони програму взагалі? Питан-
ня риторичні, але сформований 
цією політсилою уряд має вико-
нувати обіцянки.
 Що маємо насправді? Урядов-
ці довго і впевнено переконували 
через ЗМІ, нібито консультують-
ся з усіма зацікавленими сторо-
нами. Але фактично провідних 
аграрних асоціацій до цього про-
цесу не залучали. Після вели-
чезної кількості звернень спіль-
нот, які представляють аграрний 
сектор країни, уряд «з барсько-
го плеча» погодився організу-
вати дискусійну конференцію 
з аграріями. При цьому управ-
лінням сільського господарства 
обласних державних адмініст-
рацій дали вказівку — забезпе-
чити участь у ній тих людей, які 
однозначно підтримують термі-
нове відкриття ринку землі. Де-
легати конференції були одно-
стайні в багатьох питаннях: ри-
нок має бути поетапним, мають 
бути створені фінансові механіз-
ми для купівлі землі, в першу 
чергу до ринку мають допуска-
тися фізичні особи-українці, які 
мають намір працювати на цій 
землі тощо. І головний меседж 
— не допустити на ринок інозем-
ців! Про це говорив навіть пан 
Цицюра, за позовом якого Єв-
ропейський суд iз прав людини 
визнав, що мораторій на продаж 
землі порушує його право влас-
ності й держава повинна віднай-
ти спосіб, як це право захистити. 
Прихильники відкриття рин-
ку землі навіщось ствер джують, 
що це рішення зобов’язує держа-
ву відкрити вільний обіг земель, 
хоча саме такої вимоги в рішенні 
ЄСПЛ насправді немає.
 За словами прем’єр-міністра 
Олексія Гончарука, уряд розгля-
дав 25 варіантів запровадження 
ринку. При цьому у Верховній 
Раді зареєстровано найбільш лі-
беральний з розглянутих, анало-
гів якому в мінімізації запобіж-
ників, що забезпечили б ефектив-
ний контроль на цьому ринку, 
немає в жодній країні — якщо не 
світу, то Європи точно. Але ж лі-
беральний не означає прозорий! 
В усіх країнах встановлено об-
меження на купівлю сільгоспзе-
мель — і вони справді прозорі й 
зрозумілі всім! Чи стало зрозумі-
лим, як запрацює прозорий ри-
нок у нас?..
 Згідно з новим законопроек-
том, землю матимуть право купу-
вати: громадяни України, юри-
дичні особи, створені за законо-
давством України, територіальні 

громади та держава. На відміну 
від існуючої на сьогодні норми 
маються на увазі громадяни Ук-
раїни, котрі мають відповідну 
освіту або працюють в агросек-
торі, та юридичні особи, в ста-
туті яких передбачена сільсько-
господарська діяльність.
 Першочергове право на ви-
куп у законопроекті — за орен-
дарем, якщо він платить вистав-
лену ціну. Хоча ця норма вже є 
в Законі України «Про оренду 
землі». При цьому запобіжників 
тому, щоб орендарям не вистав-
ляли необґрунтовані ціни, не 
встановлено. В чинній редак-
ції статті 130 ЗКУ першочерго-
ве право викупу — за громадяна-
ми, які проживають на території 
сільради, де продається земель-
на ділянка, або за територіаль-
ною громадою, що забезпечує 
принцип «земля належить тим, 
хто на ній працює».
 Концентрація земель в од-
них руках не може перевищу-
вати (тобто цілком може досяга-
ти) 15 відсотків сільгоспземель 
області, або 0,5 відсотка таких 
земель країни. Концентрація 
земель через пов’язаних осіб 
контролюється держреєстра-
тором при здійснені реєстрації. 
У реєстрі фіксується ціна про-
дажу або орендної плати. При 
цьому скасовується пункт 15 
ЗКУ, яким встановлено мора-
торій на продаж земель сільсь-
когосподарського призначення 
до прийняття закону про обіг зе-
мель. Таким чином у разі прий-
няття урядового законопроекту 
нинішній закон про обіг земель 
сільськогосподарського призна-
чення автоматично втрачає ак-
туальність. Для вільного ринку 
такого штибу такий закон дій-
сно не потрібен. Адже процеду-
ра продажу земель державної та 
комунальної власності виписана 
у главах 20 та 21 ЗКУ, а продаж 
приватних земель здійснюється 
відповідно до вимог Цивільного 
кодексу.

Ентузіазм дилетанта
 Що дивує ще? Відповідно до 
норм законотворчої діяльності, 
регуляторні акти мають бути 
оприлюднені для громадського 
обговорення на термін не менше 
30 днів. Урядовий законопроект 
був виставлений для обговорен-

ня у п’ятницю, 20-го, та пода-
ний до Верховної Ради 25 вере-
сня. При цьому серед фахівців, 
які встигли ознайомитись iз за-
конопроектом на сайті Мінеко-
номрозвитку, «за» — 293, «про-
ти» — 664.
 Кажете, запропонований за-
конопроект — світовий експе-
римент молодих та прогресив-
них? Але Бразилія, Аргентина 
та інші країни, де власниками 
сільгоспземель стали іноземні 
капітали, м’яко кажучи, не от-
римали економічного дива  (з ре-
зультатами не важко ознайоми-
тись одним кліком комп’ютерної 
миші). А Польща та Литва, бу-
дучи членами ЄС, швидко вве-
ли мораторій на купівлю землі 
іноземцями і нам радять не пов-
торювати їхніх помилок та не 
допускати іноземців до ринку 
землі. Але наші «молоді рефор-
матори» ніякі аргументи грома-
дянської спільноти до уваги не 
беруть. Ба, більше — і доступ-
ний для аналізу досвід інших 
країн теж. Уряд іде своїм шля-
хом! Тільки чи по дорозі йому з 
Україною? Чи забули, що країна 
Ізраїль була створена на землях 
абсолютно чесно викуплених у 
палестинців? Та й і в Сполуче-
них Штатах Америки власни-
ків-індіанців виселили у резер-

вації, формально захищаючи їх 
право продати свою землю! Див-
но доводити українському уря-
ду, що землею в Україні мають 
володіти громадяни України, як 
це і визначено в Конституції!
 Головні аргументи від уря-
ду щодо необхідності саме віль-
ного ринку землі: він дасть мак-
симальну ціну за землю власни-
кам паїв; ВВП країни щорічно 
буде зростати на 2%, як у пос-
традянських країнах після від-
криття ринку землі; інозем-
ні інвестори набагато ефектив-
ніші, ніж нинішні агаграрії. І 
все це — без жодних підтверд-
жень будь-якими зрозумілими 
розрахунками.
 Звичайно, якби йшлося про 
підприємство, то саме макси-
мальним прибутком і оцінюва-
лась би ефективність керівниц-
тва. Але ж держава — не підпри-
ємство! І чи можна платити будь-
яку ціну (територія держави, 
екологія, інтереси інших грома-
дян з усіма їх правами) просто за 
зростання ВВП на 2 відсотки?

Копнути глибше
 Занепокоєні такими діями 
уряду не тільки аграрії, яких зви-
нувачують, нібито вони захища-
ються, а й правники, економіс-
ти, адвокати. Адже 6,8 млн гро-

мадян (15% населеня) отримали 
в подарунок 29 млн га сільгосп-
земель (70 % національного ба-
гатства). І саме цей обсяг земель 
виставляється на продаж. До 
речі, інші пострадянські держа-
ви такого подарунку своїм гро-
мадянам не зробили. Була про-
ведена реституція, а земельні 
паї треба було викуповувати.
 Уряд шукає наповнення бю-
джету? Виведіть iз тіні обробі-
ток третини земель так званими 
одноосібниками, які сплачують 
мізерний земельний податок. 
Сприяйте обліку права оренди 
землі в активах агропідпрємств 
та можливості брати кредити під 
цей актив. Передавайте в оренду 
державну та комунальну землю 
винятково на аукціонах, де мо-
жуть брати участь й іноземні 
компанії. 10 млн га державних 
та комунальних земель за таких 
умов зможуть давати до 30 млрд 
гривень у бюджет держави.
 Ефективність орендних від-
носин доводить досвід усього сві-
ту. За розрахунками Інститу-
ту аграрної економіки НААНУ, 
вже зараз реальна ціна оренди 
за паї вища, ніж у багатьох євро-
пейських країнах. А зростання 
ВВП досягається, якщо постави-
ти право оренди землі на баланс 
підприємств, а інвестиції при 
працюючій системі орендних 
відносин за десять років зрос-
ли в 6,5 раза. Окрім того, саме 
фермерські та середні агропід-
приємства забезпечують мак-
симальну зайнятість сільського 
населення, а отже, і збереження 
села.
 27 вересня у Верховній Раді 
зареєстровано альтернативний 
законопроект (реєстраційний 
№2178-1) «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо обігу земель сільсь-
когосподарського призначення 
за результатами Всеукраїнсько-
го референдуму». Тексту на сайті 
ВРУ досі немає. Голова аграрно-
го комітету ВРУ Микола Сольсь-
кий анонсував внесення до ВРУ 
ще з десяток законопроектів у 
розвиток запровадження ринку 
землі вже на цьому тижні.
 Що ж, маємо надію тільки на 
народних обранців, які вже по-
казали, що не всі ідеї уряду ма-
ють повну підтримку навіть на 
початку керованої парламент-
ської більшості. ■

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙

Дрон по-українськи
 У рамках міжнародної агропромислової виставки 
AGROEXPO-2019 українська компанія Aeroservice представи-
ла агродрон моделі UAS6-50. За словами технічного директо-
ра Aeroservice Олексія Полякова, агродрон UAS6-50 використо-
вується для внесення засобів захисту рослин iз повітря. Ця мо-
дель є чудовою альтернативою для нинішньої сільгоспавіації 
— літаків та гелікоптерів. Зазначається, що модель UAS6-50 ос-
нащена баком об’ємом 50 літрів. Максимальна вантажопідйом-
ність — 130 кг. Максимальний вилив препарату однієї фор-
сунки становить один літр за хвилину. Загалом агродрон має 
12 форсунок. Ширина робочого захвату — від 2 до 10 метрів. 
На моделі UAS6-50 встановлено шість двигунів (ДВС). Продук-
тивність її — 20 гектарів за годину. Дрон розвиває швидкість 
8 метрів за секунду. Максимальний час польоту перевищує дві 
години при робочій висоті від одного метра. Радіус роботи — 
3 кілометри. Над розробкою агродрона UAS6-50 новатори пра-
цювали два роки. І в серпні нинішнього року зібрали перший ро-
бочий дрон.

Риба — це енергія...
 Уряд своїм рішенням вніс зміни до деяких постанов Кабіне-
ту Міністрів з метою спрямування/впорядкування функцій ор-
ганів влади у зв’язку з утворенням Міністерства енергетики та 
захисту довкілля України шляхом перейменування Мінприроди і 

реорганізації Міненерговугілля. Як повідомляється на сайті Каб-
міну, в Положенні про новостворене міністерство визначаються 
його основні завдання та функції. Це, зокрема, — забезпечення 
і реалізація державної політики у паливно-енергетичному комп-
лексі, у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біо-
логічної і генетичної безпеки. Новостворений гібрид також кон-
тролюватиме геологічне вивчення та раціональне використання 
надр, поводження з відходами, з пестицидами та агрохіміката-
ми; подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, радіацій-
ного захисту, раціонального використання, відтворення і охоро-
ни природних ресурсів, охорони та раціонального використан-
ня земель; регулювання негативного антропогенного впливу на 
зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рам-
кової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу 
до неї, Паризької угоди. На нього також покладено здійснення 
державного управління у сфері використання ядерної енергії та 
радіаційної безпеки, забезпечення формування та у межах пов-
новажень реалізація державної політики у сфері ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбережен-
ня, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів па-
лива, рибного господарства та рибної промисловості, охорони, 
використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання 
рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного гос-
подарства, лісового та мисливського господарства тощо. ■

КОЛІЗІЇ

Хірургія в турборежимі
Аграрії занепокоєні можливим розпродажем землі на неконтрольованій швидкості

■

НОВИНИ ПЛЮС■
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1. Іван Грозний (1553—1584)
 «Как личность Иван очень сложен: 
крайняя неуравновешенность, разврат-
ность, жестокость, доходившая до са-
дизма, и припадки религиозного мис-
тицизма», читаємо в «Малій радянсь-
кій енциклопедії», що вийшла в Моск-
ві в 1931 році. 
 Історик царизму Микола Карамзін, 
який прославляв царів, як радянські іс-
торики прославляли Сталіна, вимуше-
ний був сказати про цього ірода як про 
«зверя из вертепа слободы Александров-
ской», а в побуті «невестка, супруга Фе-
дорова, пришла к болящому с нежными 
утешениями и бежала с омерзением от 
его любострастного бесстыдства!» .
  Завойовував Казань, Астрахань, 
Сибір, знищивши там десятки народів.
Вирізав Новгород, де, як пише Мико-
ла Костомаров, народ «происходит от 
ближайшей этнографической связи с 
югом», тобто з Україною, а сам «Новго-
род был всегда родной брат Юга».
 Провоював 24 роки із 33-х, коли 
царствував. Усі війни, звісно ж, як і у 
всіх його попередників та послідовни-
ків, були загарбницькі.
 Перед тим, як зійти в могилу, убив 
свого сина Івана, другий син, Федір 
(1584—1598), дітей не мав і був отрує-
ний Борисом Годуновим, третього сина, 
Дмитрія, зарізали в Угличі ще малоліт-
нім, і рід Рюриковичів на цьому в Мос-
ковії закінчився.
 Дітям Грозного можна поспівчувати. 
Мабуть, то була помста долі за злодіян-
ня їхнього батька, який і сам був отрує-
ний своїм найближчим оточенням.

2. Петро I (1682—1725)
 Усі біди Росії починаються з Пет-
ра Першого, відзначав Лев Толстой. 
«С Петра I начинаються особенно по-
разительные и близкие нам ужасы рус-
ской истории. Беснующийся, пьяный, 
сгнивший от сифилиса, зверь четверть 
столетия губит людей, казнит, жжет, 
закапывает живыми в землю, заточа-
ет жену, распутничает, мужеложест-
вует... Сам, забавляясь, рубит головы, 
кощунствует, ездит с подобием крес-
та из чубуков в виде детородных орга-
нов и подобием Евангелий — ящиком с 
водкой... Коронует блядь свою и свое-
го любовника, разоряет Россию и каз-
нит сына... И не только не поминают его 
злодейства, но до сих пор не перестают 
восхваление злодейств этого чудови-
ща, и нет конца всякого рода памятни-
ков ему» .
 Перебуваючи в Петербурзі у 1970 
році, я відвідав собор Петра і Павла у 
Петропавловській фортеці, де похо-
ронені всі царі — Романови, і запитав 
даму, яка вела екскурсію, Петро I сам 

задушив свого сина чи звелів це зроби-
ти своїм катюгам? «Что вы, — темпе-
раментно відповіла мені дама, — Петр 
поступил с Алексеем очень гуманно, он 
приказал удушить его подушкой в пос-
тели!»
 2 листопада 1708 року, за його нака-
зом, вирізано Батурин, випалено міста і 
села, куди мав ступити Карл ХII зі своїм 
військом, зруйновано Січ, козаків чет-
вертовано.
 Відвоювавши у Швеції узбережжя 
Балтійського моря разом із Невою, за-
клав там (на українських та інших кіс-
тках!) столицю імперії, зробив невда-
лий похід на Каспій, був розгромлений 

турками під час Прутського походу в 
1711 році, потрапив у полон, але був ви-
куплений, довів свою країну до повного 
банкрутства.
 У внутрішній політиці Петро I укрі-
пив кріпосне право ціною неймовірних 
жертв, побудував «11 уральских желе-
зоделательных и медеплавильных заво-
дов. Такие же заводы были созданы» ще 
в декількох районах Московії, пише ака-
демік А.П. Спінде (1892—1962). «Петр 
талантливо и енергично делал и сделал 
огромное по своему историческому зна-
чению реакционире дело, затормозив-
шее развитие России на целую истори-
ческую епоху... С этой точки зрения 
потрясающая картина гниения после-
петровской России является естествен-
ным и закономерным следствием успеха 
его реформ. Промышленность на Западе 
толкала феодализм к могиле. Крепост-
ная промышленность Петра усиливала 
его. Своими реформами подорвал и раз-
бил ростки нових общественных сил».
 Фінал петровських реформ напри-
кінці життя Петра I був достойним цьо-
го «реформатора»: «Русские финансы 
плохи, и голод даст себя чувствовать 
весьма сильно. Петр производил в это 
время впечатление человека, который 
на все махнул рукой и запил с горя», — 
пише історик Михайло Покровський. 
— Царь шестой день не выходит из ком-
наты и очень не здоров от кутежа».  
 «Петр в течение болезни сильно упал 
духом, страшно боялся смерти, — пи-
шет французский посланник, — пове-
лел молиться о себе во всех церквях раз-
личных религий и причащался три раза 
в течение одной недели».
 Але в оточенні Петра «ни о чем дру-
гом не говорят, как об удовольствии 
их, тога как народ плачет... не платят 
ни войскам, ни флоту, ни колегиям, 
ни кому бы то ни было, все ужасно роп-
щут».
 «Смерть преобразователя была до-
стойным финалом этого пира во время 
чумы. Петр, как известно, умер от си-
филиса. При гомерическом пьянстве 
петровского двора и лучшие враги едва 
ли сумели бы помочь. Болезнь Петра 
была передана и императрице (Екате-
рине I)», — зазначає Покровський.
 Але до сифілісу підключилася ще 
одна хвороба. Про це читаємо в Олек-
сандра Пушкіна. «10 января 1725 г. 
Петр начал чувствовать предсмертные 
муки. Он кричал от рези. Он близ сво-
ей спальни повелел поставить церковь 
походную. 22-го исповедался и причас-
тился. 27-го 15 часов мучился он, сто-
нал, беспрерывно дергая правую свою 
руку, левая была уже в параличе... Не-
сколько раз силился перекреститься. 
Его причастили опять. Петр казался в 

памяти до четвертого часа ночи. Тог-
да он начал охладевать и не показал уж 
признаков жизни».
 Зараз, коли на телебаченні заходить 
мова про Петра, на картинці бачимо мо-
гутнього гренадера з вольовим облич-
чям.
 Насправді це був високий ґевал із 
вузькими плечима і незграбним тілом на 
довгих тонких ногах (про це красномовно 
говорить одяг його, який зберігається в 
Ермітажі, а також воскова фігура, що си-
дить на троні в одному із залів Ермітажу. 
Та фігура є, за свідченням гідів, копією 
живого Петра і справляє, в цілому, жа-
люгідне враження про Петра Великого).

 «...Велике смердюче тіло на тонких 
ногах згноїли пронці. Бабське обличчя, 
обвислі щелепи, в’ялі, дикі божевіль-
ні очі. Не любив міняти білизну, носив 
брудну, смердючу тижнями. Велике тіло 
на тоненьких ніжках, з маленькою голо-
вою нагадувало брудне опудало», — так 
описує Петра I український історик-
емігрант Павло Штепа у книжці «Мос-
ковство».
 Ніби спокутуючи його гріхи за 
вбивство сина Алєксєя, знищення Ба-
турина, сотень тисяч людей, доля  відом-
стила всьому його поганому роду.
 Внук його Пьотр II (1727—1730) по-
мер у 15-річному віці, дружина Єкате-
рина I (1725—1727) померла за два роки 
після нього, Івана Антоновича (1740—
1741) убили слуги Єлизавети, Пєтра 
III (1761—1762) убила дружина Кате-
рина II (1762—1796). Павла I (1796—
1801) убив син Олександр I, Олександ-
ра II (1855—1881) убили народовольці, 
а батько його, Ніколай I (1825—1855), 
покінчив життя самогубством. Олек-
сандр III (1881—1894) помер від запою, 
Миколу II (1896—1917), його дружину, 
трьох дочок і сина, за наказом Леніна, 
розстріляли комуністи.
 Отже, підсумки життя «великого ре-
форматора» такі: розорення країни, не-
зчисленні жертви в результаті терору в 
Росії та насильницька смерть доброго де-
сятка нащадків, а, окрім усього, — му-
ченицька смерть його самого на 53-му 
році життя.
 Як усі московити «недовірливі, брех-
ливі, жорстокі, розпусні, обжерливі» (за 
книжкою «Володимир Січинський. Чу-
жинці про Україну»), — ці риси харак-
теру мав і Петро.
 Так, після розгрому від турків у 1711 
року, згідно з договором, цар мусить 
зректися всяких прав на Україну, пише 

Михайло Грушевський. Але коли Мос-
ковія виконувала будь-які договори?

3. Йосип Сталін (1924—1953)
 Тримаю в руках твір «Йосиф Віс-
саріонович Сталін. Коротка біографія. 
Видавництво політичної літератури 
УРСР. Київ, 1950 р.» Гортаю...
 З першої сторінки на мене дивить-
ся, примруживши очі, смаглявий, соро-
карічний, чорноволосий грузин із пря-
мими вусами та стоячим, під самісіньке 
підборіддя, комірцем.
 Щось хиже та підступне у тому ви-
разі обличчя, і особливо очей.
 Батько його походив із селян, за 
професією — швець, згодом — робіт-
ник взуттєвої фабрики. Мати — селян-
ка-кріпачка. Вступив у 1888 році до ду-
ховної школи, у 1894-му — до духовної 
семінарії. У 1899 році його з семінарії 
виключають.
 Отже, освіта — недоучений піп. На 
фото 1894 року на нас дивиться примру-
женими очима молодий чоловік, тонкі 
губи стулені, вираз обличчя зосередже-
ний, як у вовка, який приготувався до 
полювання.
 5 квітня 1902 року Сталіна заареш-
товують, а восени 1903-го висилають на 
три роки до Східного Сибіру. 5 лютого 
1904 року Сталін із заслання тікає.
 З 1902 до 1913 років Сталіна арешто-
вували сім разів, стільки ж разів він був 
на засланні, тікав звідти п’ять разів.
 23 лютого 1913 року Сталіна ареш-
товують у Петербурзі, засилають до са-
місінького Полярного кола, де він пере-
буває у 1914—1916 роках.
 Від заслання його звільняє Лютнева 
революція. Після Жовтневого переворо-
ту Сталін в уряді більшовиків, керує, як 
зазначається у книзі, розгоном Установ-
чих зборів.

ТАКІ СУСІДИ■

Іван Грозний, 
Сталін

як продукти  
Чому Росія — це постійний терор не лише 

проти сусідів, а й у себе вдома

Борис ВАСИЛЬЧЕНКО 
Боярка Київської області

Іван Грозний, Петро I, Сталін, Путін та й інші царі та диктатори Росії, що в них спіль-
ного? І чому ці, криваві пси московського імпер-фашизму, були породжені Росією? 
Чому їх подоба — Гітлер — був у певний період породжений Німеччиною, але ні до 
того, ні опісля ця цивілізована європейська країна нічого подібного, тобто повто-
рення кривавого режиму, не могла допустити? І чому Росія — це постійний терор 
як проти сусідів, так і в себе вдома? І чому ці кровожери — явище неминуче? І ніде 
більше, а тільки в Московії-Росії?

Після розгрому від турків у 1711 році, згідно з договором, 
цар мусить зректися всяких прав на Україну, пише Михайло 
Грушевський. Але коли Московія виконувала будь-які договори?

Усі диктатори знущалися не тільки зі свого народу.❙
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 Далі перемоги на всіх фронтах грома-
дянської війни, як і війни Другої світової 
— винятково заслуги товариша Сталіна, 
зазначають автори біографії. Зокрема, 
бійці Червоної армії йшли в бій з гаслом 
«За Сталіна! За Батьківщину», з ім’ям 
Сталіна чинить трудовий подвиг робіт-
ничий клас, так само трудились колго-
спне селянство та інтелігенція.
 Ім’я Сталіна — символ мужності, 
його носять у своєму серці юнаки й дів-
чата. На численних мовах про Сталі-
на складають пісні, з ім’ям Сталіна все 
прогресивне людство зв’язує свої надії 
на світле майбутнє .
 Але дійсність була іншою. Розповіда-
ли мені грузини.
 Батько його був п’яничкою, за півто-
ра року до народження Сосо (так звали 
нашого героя у побуті) пішов із дому і по-
вернувся тільки через півтора року піс-
ля народження сина.
 Фактичним батьком його був, за од-
нією версією, поміщик Ігнаташвілі, в 
якого мати його працювала пралею, за 
іншою версією — мандрівник Прже-
вальський, який у ті часи перебував у 
місцях, де проживали його батьки.
 У музеї Сталіна, що в Горі, мені по-
казали невеличку кімнату, де народив-
ся Сосо. Мені ця кімната дуже нагадала 
шорню у нашому колгоспі, приміщення, 
в якому шили кінську збрую.
 Враховуючи, що Сталін привів у 
1921 році більшовиків, які ліквідували 
державну незалежність Грузії, патріоти 
приговорили Сосо до страти, яка, звісно, 
не могла бути виконана.
 З 1921 року і до кінця своїх днів 
Сталін ніколи не відвідував Грузію і не 
бачився зі своєю матір’ю, а коли мати 
померла у 1938-му і тодішній секретар 
ЦК компартії Грузії Лаврентій Берія по-
хоронив її з почестями на горі Мтацин-
да, де ховають найпочесніших людей 
Тбілісі, Сталін був тим фактом незадо-
волений і висловився зневажливо про 
свою матір, очевидно, не міг їй пробачи-
ти своє байстрюче походження.

 

Зараз не буду говорити про його терор 
проти українців, про те багато сказано 
та написано, але, як на мене, вважаю 
за необхідне зупинитися на питанні ви-
селення українців у Сибір у 1944 році. 
Підставою для такої акції мав стати на-
каз Жукова і Берії від 22 червня 1944 
року. Комуністи, як відомо, вперто за-
перечували цей факт. От, мовляв, крим-
ських татар, чеченців, інгушів, кабар-
динців, німців Поволжя виселяли, а ук-
раїнців — зась.
 Як не дивно, комуністів у цьому пи-
танні підтримав Український інститут 
національної пам’яті (Війна і міф. Неві-
дома друга Світова війна. Харків, Клуб 
сімейного дозвілля. 2010). Мовляв, це 
була провокація з німецької листівки, 
які німці скидали на територію України 
у 1944-му, коли уже були за Віслою.
 Захищаючи свою версію про міф 
щодо виселення українців, начальник 
управління наукового забезпечення 
політики національної пам’яті Ярослав 
Файзулін заявив мені буквально таке: 
«Поки я не побачу наказ Жукова і Берії 
на власні очі, я не повірю, що такий на-
каз був!»
 Цікаво, може, працівники інститу-
ту будуть заперечувати і Пакт Молото-
ва-Ріббентропа лише на тій підставі, що 
вони його на власні очі не бачили?
 Але давайте звернемося до історич-
них джерел. Читаємо доповідь першо-
го секретаря ЦК КПРС Хрущова М.С. 
«О культе личности и его последствии». 
Розповідаючи про виселення у 1943—
1944 рр. калмиків, чеченців, інгушів, 
балкарців, Хрущов заявив: «Украин-
цы избежали этой участи потому, что их 
слишком много и некуда было выслать. 
А то он и их бы выселил». Далі було по-
яснення — не вистачило би вагонів для 
40 мільйонів українців. 
 А далі я отримав ще одне підтвер-
дження існування цих сатанинських 
намірів щодо знищення українсько-
го народу. Ось яку історію мені роз-
повів мій колега по роботі в Київенерго 

Анатолій Харитонович Коваль (1928—
2009). Коли якось зайшла мова про на-
каз Берії і Жукова, пан Анатолій у при-
сутності декількох колег категорично за-
явив: «Був!». Анатолій до і під час війни 
проживав у Гайсинському районі Вінни-
цької області. Був комсомольцем і пар-
тизаном. «У липні-серпні 1944 року — 
розповідав він, — до нас у село приїхав 
уповноважений райкому партії і повідо-
мив, що є рішення партії і уряду висе-
лити всіх українців, які проживали на 
окупованій німцями території, до Сибі-
ру. Уже підготовлені вагони, виділені 
дивізії НКВД, а нам, комуністам і ком-
сомольцям, належить бути помічника-
ми при здійснені цієї операції. Я був 
молодий, гарячий і «скипів». Хіба малі 
діти, жінки та немічні старики винні, 
що їх залишили напризволяще? І чим 
вони завинили перед радянською вла-
дою? На другий день мене викликали 
в райком комсомолу, але коли я підій-
шов до райкому, мене схопили чекісти 
і «дали» мені 10 років, які я відбув від 
дзвінка до дзвінка».
 «А як же інформація, що нібито не 
вистачало вагонів?» — запитав я. «Ро-
зумієш, — продовжував пан Анатолій, 
— у нас, в концтаборах, сиділо бага-
то відомих людей. Ну, наприклад, Ту-
полєв, Корольов, дисиденти. Інформа-
ції було набагато більше, ніж на волі, бо 
ми вже нічого не боялися, а на волі па-
нував страх. То ж ми знали, що не було 
ніяких технічних чи організаційних 
причин, щоб здійснити задумане, звіс-
но, Сталіним. Але ще йшла війна, Ук-
раїна годувала половину фронту і весь 
тил. А коли б українців виселили, то 
той вакуум, який неодмінно утворив-

ся б, не було б ким заповнити».
 Додамо, що коли у 1932—1933 рр. 
вимерли цілі села в Україні, а україн-
ці були «найкращі хлібороби в цілій 
Росії» (за Володимиром Січинським), 
коли було виселено кримських татар, 
і в ті села, які стали безлюдними, за-
селили москалів, то там уже не було 
тих урожаїв, що були колись, бо, мо-
вляв, «картоха нє растьот і капуста нє 
родіт!».
 У Росії, де зараз Сталіна вважають 
ледь не святим і навіть зображають на 
іконах (ну зачислили ж вони до лика 
святих «кривавого Ніколая», який за-
тіяв Першу світову війну), у свій час 
його вважали ще й теоретиком комуніз-
му.
 Горе-теоретик, як і його попередни-
ки-класики Карл Маркс і Фрідріх Ен-
гельс.
 Читаємо маніфест комуністичної 
партії. Комунізм — це примара, яка, як 

смерть, бродить по Європі.
 При комунізмі «законы, мораль, ре-
лигия — буржуазные предрассудки», 
«уничтожение частной собственнос-
ти», «упразднение буржуазной свобо-
ды», «уничтожение семьи», «прекра-
тить эксплуатацию детей их родителя-
ми», «замена домашнего воспитания 
общественным», «рабочие не имеют 
отечества», «экспроприация земельной 
собственности», «отмена права наследо-
вания», «учреждение промышленных 
армий, в особенности для земледелия» 
(ось звідки взялися колгоспи — нечува-
ний спосіб рабства для селян). Пізніше 
Енгельс пояснив, що відбирати дітей у 
батьків треба, коли дітям виповниться 
14 років, аби ті могли працювати на ко-
мунізм.
 Достойним марксистом був Ленін. 
Розповідав мені очевидець «побудови» 
комунізму в Петербурзі в 1918 році, мій 
батько.
 Як тільки більшовики прийшли до 
влади, Ленін зразу ж оголосив перемо-
гу комунізму. Були відмінені всякі гро-
ші, робітники мали стати свідомими і 
працювати безкоштовно. І як наслідок 
— зразу ж зупинились трамваї, і рух у 
столиці було паралізовано.
 А народ заспівав:

Ленин Троцкому сказал:
«Езжай Лева на базар,
Купи лошадь карую
На всю пролетарию!

Сатана і Сталін
 Щось подібне знаходимо у Сталіна.
 Для нього комунізм — це продук-
тообмін між селом і містом «в міру на-
громадження міських виробів» та коли 
зросте «продукція колгоспного вироб-
ництва».
 Програвши перший етап Другої сві-
тової війни, яку він затіяв разом із Гіт-
лером, Сталін у промові 7 листопада 
1941 року відверто брехав: «В Герма-
нии теперь царят голод и обнищание, а 
за четыре месяца войны Германия поте-
ряла 4 с половиной миллиона солдат». 
Натомість замовчував про втрату де-
кількох мільйонів солдат Червоної ар-
мії.
 В особистому житті Сталін — са-
дист. Довів до самогубства свою дружи-
ну Надію Алілуєву, потім знищив всю 
її родину, до того знищив родину своєї 
першої дружини Сванідзе, відмовився 
врятувати свого сина Якова, якого нім-
ці пропонували обміняти на Паулюса, 
після того Якова було страчено в конц-
таборі Заксенгаузен.
 Згадуючи Сталіна, його дочка 
Світлана Аллілуєва говорила, що  у пе-
ріод, коли Сталін правив країною, в 
нього вселився сатана, і все, що творив 
Сталін, — то було від сатани.
 Очевидно, не в останню чергу Сосо-
садист сформувався ще в дитячі роки, 
бо в сім’ї — «бедность жуткая, отец — 
пьяница, который колотил его и мать. 
Соседи прятали их от пьяного отца», 
згадувала Світлана.

 Внук Сталіна, Александр Бурдонс-
кий, відзначав, що його вразило те, що 
його дід був страшенно одиноким чо-
ловіком. Великі кімнати на дачі, тап-
чан, письмовий стіл, і коло нього жод-
ної душі, лише за стіною охорона, яка 
не сміє ввійти без дозволу.
 Бо ж коли з ним стався інсульт і, як 
інформував у бесіді з Дмитром Гордоном 
Сергій Хрущов, син Микити, Сталін, у 
безпам’ятстві лежав більше доби неру-
хомо у своїй кімнаті, бо ніхто не насмі-
лився без його дозволу туди зайти та на-
дати допомогу.
 І діти Сталіна, Світлана та Василь, 
і внук схиляються до думки, спираю-
чись на той факт, що царям і тиранам 
Росії помирати «допомагало» найбли-
жче оточення, Сталіна отруїли. Пізні-
ше про це і Берія говорив Молотову. ■

Продовження — 
у наступному номері «УМ».

Петро I, 
та Путін —
імперії зла

Царям і тиранам Росії помирати «допомагало» найближче оточення, 
тож Сталіна теж отруїли.

Вони були жорстокими навіть до власних сімей.❙
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Северин із камерою.
Фото з архіву Олексія Северина.

❙
❙

Ніч. Знімальний майданчик.❙

Запропонував себе 
Богдану Ступці
 ■ Із  чого починали свою 
кар’єру?
 — Кар’єру актора я починав 
із театру ім. Т. Шевченка в місті 
Дніпро, куди мене запросили 
працювати після закінчення 
театрально-художнього колед-
жу. Недовго попрацювавши, от-
римав запрошення до Ніжинсь-
кого драматичного театру ім.  
М. Коцюбинського. У Ніжині 
саме тоді побудували новий те-
атр на місці старого кінотеатру. 
Уявіть собі: 2002 рік, ви приїз-
дите до маленького містечка, в 
якому розташований новий те-
атр із сучасним обладнанням, де 
нова сцена, звук, радіомікрофо-
ни Shure, світло, в кожній гри-
мерці — душова кабіна, туалет. 
На той час це було дуже круто! 
Багато акторів жартували, що 
такого немає навіть у театрі Іва-
на Франка.  Зараз, мабуть, най-
крутіший сучасний театр — це 
Театр на Подолі, де мені теж по-
щастило попрацювати, але вже 
на знімальному майданчику. 
 Після Ніжинського театру 
я переїхав до Києва, бо хотів 
бути ближче до «зірок» і вла-
штувався реквізитором на ро-
боту в театр Івана Франка, де 
на той час художнім керівни-
ком був Богдан Ступка. Через 
два місяці я пройшов прослу-
ховування і Богдан Сильвест-
рович запропонував мені пра-
цювати актором за контрак-
том у нових виставах. Звісно 
ж, я погодився. Того ж року я 
вступив до Академії мистецтв 
(ДАКККіМ) на третій курс ре-
жисури. А після закінчення 
вишу запропонував себе Бог-

дану Ступці на посаду заві-
дувача трупи театру. У це не-
можливо повірити, але він по-
годився. 
 ■ Як вдавалось поєднувати 
посаду  завідувача трупи, ак-
тора театру, та ще й у кіно зні-
матись?
 — Ніяк. Дуже важко зні-
матись у кіно, коли ви пра-
цюєте щодня в театрі й у вас 
усього один вихідний на тиж-
день, у понеділок. Тому дово-
дилось часто відмовлятись від 
зйомок, бо основна моя робота 
була в театрі. На мені була ве-
лика відповідальність, і я не 
міг підводити свій колектив. 
Але з часом я зрозумів, що 
знімальний процес у кіно для 
мене набагато цікавіший, ніж 
театр. І тому вирішив залиши-
ти театр заради роботи в кіно.

А потім було кіно
 ■ Чи реально знайти робо-
ту після завершення кар’єри 
у театрі? 
 — Після того, як я напи-
сав заяву на звільнення, мені 
казали, що я з’їхав із глузду, 
адже всі намагаються потра-
пити до театру Франка, а я з 
нього йду. Після кар’єри в те-
атрі роботу знайти важко, але 
реально. Треба ходити на всі 
кастинги, проби, інколи зні-
матись у масовці. Це допома-
гає налагоджувати контак-
ти з іншими людьми, режисе-
рами, акторами. Ви не сидите 
на місці, ви постійно в русі, на 
тренуванні з каскадерами, на 
кастингу, на зустрічі з режисе-
ром чи продюсером. І так май-
же щодня. 

 ■ Легко вживаєтесь у роль? 

 

— На початку роботи в театрі 
та кіно було складніше. Зараз 
уже краще розумію специфі-
ку перевтілення і можу швид-
ко налаштуватись на потрібно-
го героя. Але тут рiч в іншому, 
наприклад, перед зйомками в 
серіалах, де мало приділяють 
уваги підготовці, буває так, 
що текст присилають в остан-
ній день, а там виявляється аж 
чотири сторінки моїх реплік. 
А якщо ще й якась бійка в кад-
рі, то доводиться і бійку «вчи-
ти» разом із текстом. Із ролі 
виходити простіше, ніж нала-
штовуватись. Команда режи-
сера «Стоп, знято!» швидко по-
вертає вас до реальності!
 ■ Ви працювали на одному 
майданчику з іменитими ак-
торами та режисерами, нап-
риклад із Любомиром Леви-
цьким. Розкажіть про цю ро-
боту. Які враження?
 — Любомир Левицький — 
це український Майкл Бей, він 
великий професіонал, і мені 
пощастило, що я потрапив до 
нього в команду. Пам’ятаю, 
ще коли знімали фільм «Тіні 
незабутих предків», Любо-
мир з оператором Марком 
Еберлі кожен день обговорю-
вали, як краще зняти той або 
інший кадр, навіть коли за-
кінчувалась зміна, вони по-
чинали обговорювати наступ-
ні знімальні дні.  З акторами 
так само, Любомир із кожним 
актором обговорював харак-
тер його персонажа, давав по-
ради, як зробити свого героя 
оригінальним, як краще зігра-
ти, він завжди допомагав акто-
рам налаштуватись на потріб-
ну хвилю. Марк Еберлі — це 

оператор від Бога, таких про-
фесіоналів можна побачити 
лише в Голлівуді, а він був у 
нас в Україні і працював з ук-
раїнцями. Я вважаю, що таких 
людей потрібно частіше запро-
шувати в українські проєкти, 
в них є чого повчитись.

Реклама, музичні кліпи, 
соціальні ролики
 ■ Знаю, що, крім цього, ви 
ще й вправний каскадер. Як 
з’явилася ідея взятися за таку 
небезпечну роботу? 
 — Ще з дитинства я не 
сидів на одному місці, коли 
був малий, ми з друзями ро-
били саморобні мечі та луки 
і грали в лицарів та розбійни-
ків. Після того як я вступив 
до Академії мистецтв на ре-
жисерське відділення, я поз-
найомився з каскадерами і по-
чав ходити до них на трену-
вання, а потім вже зніматись 
як каскадер у кіно. Найнебез-
печніша зйомка, з психологіч-
ної точки зору, була в рекла-
мі Pari Match 2017 року. Нас 
було кілька груп каскадерів, 
ми бігали, стрибали, падали, 
були бійки та трюки з кіньми. 
Все було добре, і  тут залишив-
ся останній кадр, як у серед-
ньовічних кінострічках, де ар-
мія біжить на армію з кіньми. 
Нас було шість рядів, піші та 
кінні каскадери. «Мотор, ка-
мера, екшн!». І тут я розумію, 
що прямо на мене біжать коні, 
які, якщо їх не втримає верш-
ник, можуть мене просто знес-
ти, як пір’їну, і затоптати. І 
так було близько п’яти дублів. 
На щастя, все пройшло добре, і 
реклама вийшла дуже якісною 
та видовищною.
 Зараз я працюю з най-
кращими каскадерами Ук-
раїни та Європи, в команді 
STUNTALOT. Доводиться час-
то ходити в зал, займатись іс-
торичним фехтуванням, вив-
чати трюкову хореографію, 
правильно падати та «вмира-
ти»...
 ■ Як другий режисер ви 
працювали на рекламі та клі-
пах для зірок, а також самі 
знімаєте короткометражки?
 — Серед мого творчого до-
робку —  реклама сухариків 
«Флінт», лабораторії «Сіне-
во», музичні кліпи гурту Брут-

то на пісню «Партизан рок», 
Влада Цвєтаєва «Ти моє небо». 
Експериментальний музич-
ний кліп на пісню українсько-
го гурту THE HARDKISS, со-
ціальний ролик FILM на тему 
поведінки в кінотеатрі. Вірус-
на реклама для YAK Olympic 
Hostel та рекламний ролик для 
політичної партії 5.10. 
 ■ Над чим працюєте зараз? 
 — Зараз я працюю над дво-
ма сценаріями. Перший — 
це короткометражний фільм 
про договір між полісменом 
та фальшивомонетником. 
Жанр: кримінальна драма, 
трилер, фільм знiматимуть 
англійською мовою для за-
кордонних кінофестивалів. 
Другий сценарій  —  для пов-
нометражного фільму для кі-
нотеатрів українською мо-
вою. Жанр: кримінальна ко-
медія, бойовик, історія про 
кур’єра з доставки піци, який 
потрапляє в халепу. Також я 
паралельно знімаюсь у кіно 
та займаюся спортом. Дуже 
люблю займатись на турніку 
та бігати, якщо не пробіжу 8-
10 кілометрів, почуваюся не-
комфортно.
 ■ Якими ви бачите ук-
раїнське кіно та театр? 
 — Театр існуватиме завж-
ди, він нікуди не подінеть-
ся, багатьом глядачам емо-
ції потрібні тут і зараз, пе-
реживати разом з акторами, 
які стоять за кілька метрiв 
від них. Театр — це тут і за-
раз. Кіно — це сьогодні, за-
втра і назавжди. Щодо кіне-
матографа, можу сказати, 
що короткометражні фільми 
та вебсеріали набиратимуть 
обертів. Із часом у кінотеатри  
ходитимуть лише люди, яких 
можна порівняти з любителя-
ми читати паперові книжки в 
метро. 
 ■ Кілька порад молодим ак-
торам або тим, хто шукає себе 
у цій професії?
 — Можу порадити біль-
ше читати книжок, дивитись 
фільми та навчатись в інтер-
неті. Зараз Ютуб може заміни-
ти майже будь-який виш. Діти, 
які народилися після 2000-го, 
в майбутньому можуть мати 
все, чого забажають, вони мо-
жуть навіть полетіти на Марс з 
Ілоном Маском (сміється). ■

ЦІНА УСПІХУ

Переписуючи 
правила життя
Популярний актор, режисер i каскадер Олексій 
Северин відверто розповів про свою роботу в кіно

■

Дар’я БАВЗАЛУК

36-річний Олексій Северин — відомий актор, режисер та каскадер. Про його шлях від актора театру 
Івана Франка до другого режисера популярних реклам та кліпів ходять легенди. Сам Олексій каже, 
що найбільший успіх ще попереду. Про акторство, театр, роботу режисера та каскадера, а також про 
нові ролі «УМ» поспілкувалась з Олексієм під час роботи над новою кінострічкою.
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Костянтин РОДИК

У передмові до посмертної книжки Еви 
Гати «Дивні історії» (Л.: БаК, 2019)
читаємо: «Книга-фотографія». Хай так, 
адже чи не всі книжки саме такими і є. 
Говорімо, лишень, про внутрішнє, рент-
генівське, сказати б, фото. Дивні історії, 
що фрагментарно спливають на поверх-
ню свідомості. Феномен, знаний кожно-
му літераторові. Інструмент його фікса-
ції — письменницький нотатник. Власне, 
ті записи зазвичай і оприлюднюються по 
відході автора. І тоді стають найліпшим 
ґрунтом для аналізу його творчості.

 Остання книжка Еви Гати калей-
доскопічна за визначенням. Тут усе, що 
вона не встигла оформити у гідну публі-
кації прозу — гідну за її оцінкою. Хоча 
перше, майже викінчене оповідання 
своєю якістю лишає позаду значний ма-
сив нашвидкуруч оприлюдненої сучас-
ної української новелістики. У нас досі 
мало пишуть про геть нову соціологічну 
страту(прошарок) — вітчизняних чинов-
ників середньо-успішного рангу; тих, 
хто дозрів до потреби «змінити жінку, 
мобілку й авто». Ева Гата міксує весе-
лу іронію («адже високопосадовці му-
сять витрачати незмірну кількість 
енергії на своїх підлеглих») зі вправами 
у гештальтпсихології («ті Аполлони що-
раз більше замикалися у власних муш-
лях, а їхні жінки безуспішно намагали-
ся їх звідти витягти за допомогою сліз, 
гніву, звинувачень чи погроз»). 
 Коли б цьому текстові та веселий во-
девільний фінал — мали б, либонь, не-
абияку опереткову пригоду. Утім, за 
усього свого життєвого оптимізму, Ева 
Гата не була схильна до ситуативних ко-
медій. Справді, персонажка незаверше-
ної повісті зізнається: «Обожнюю щас-
ливі закінчення історій», — та одразу 
різко переводить стрілки у протилеж-
ний від гумору бік: «Тому поставила 
собі за мету написати книжку, яка змі-
нить плин подій».
 Це нагадує ґонкурівську книжку Ро-
мена Ґарі «Життя попереду» (К.: К.І.С., 
2009; Х.: Фабула, 2018), де маленький 
Мухамед мріє точнісінько про те саме. І 
там, і там Книга постає таким собі ма-
гічним ключем до усіляких Сезамів. А 
кожен герой Еви Гати завжди «у душі 
залишався великою дитиною, а відтак 
вірив і науці, й казкам». Зрештою, як і 
сама авторка, чиї буттєві пошуки вель-
ми схожі на позірно хаотичні метання 
Керролової Аліси (часом це проглядає 
навіть на рівні фабульних декорацій: 
«Коли ми вибирали машину, лише ця 
«промовила»: візьми мене. Я так і вчи-
нила»).
 Насправді англійський письменник 
у такий «випадковий», задзеркальний 
спосіб знайомив свою першу читачку-
героїню з теорією конфліктів, обираю-
чи зазвичай їхні більш комічні — ззовні 
— прояви. Звісно, він не поспішав. По-
перше, вступ до конфліктології має бути 
поступовим. По-друге — життя попере-
ду. Ева Гата також знала, що «трагедії і 
конфлікти вибухають лише через брак 
терпіння» («Коріння світла», 2016). Та 
в неї не було часу «радісно очікувати», 
як то дозволяв собі персонаж її ран ньої 
книжки «Три чесноти...» (2010). Рік 
тому письменницю вже змагала хворо-
ба — «підступна, хитра і безкомпроміс-
на. З нею не можна домовитись, її можна 
лише подолати, як давні лицарі поборю-
вали змія». Це — з останньої книжки, 
яку вона встигла віддати до друку: «Усі 
дороги приводять до любові» (2018).
 Перша з триптиху приміщених там 
повістей — найбільш «реалістичний» 
твір Еви Гати. Доти, особливо в ранньо-
му «античному циклі», вона виписувала 
алегоричні притчі у модній нині естети-
ці фентезі. Спрощувала оповідну техні-
ку часом аж до втрати літературності: 
«— Світ поєднує у собі все, — обійняв 
її Давид. — Які ми щасливі, коханий!». 
Фактично, це кітч. Але не в однозначно 
негативному тлумаченні Теодора Адор-
но, а радше в інтерпретації Тамари Гун-

дорової, котра намагається «зруйнувати 
міф про кітч як поганий смак» й нато-
мість довести, що цей феномен «прояв-
ляє і формує соціальне несвідоме», а від-
так є «мікромоделлю масової культури» 
і його слід аналізувати в «антропологіч-
ному смислі» (Кітч і література. — К.: 
Факт, 2008).
 «Основна мета кітчу, — значить 
Т.Гундорова, — розчулити і закодува-
ти». Попервах Ева Гата дозволяла ди-
дактиці (тобто, «закодувати») надто ім-
перативно водити її рукою. Гадаю, що 
під той час вона ще не усвідомлювала 
себе уповні письменницею. Нещодавно 
у Львові відбулася презентація посмер-
тних «Дивних історій», куди зійшлися 
мало поєднувані зазвичай професіона-
ли: мистецтво- та музикознавці, філосо-
фи і критики, актори та культурологи. 
Вийшло щось на кшталт інтердисциплі-
нарної наукової конференції — адже 
Ольга Коссак (літературне псевдо Ева 
Гата) таки лишила слід і у живопису, у 
музикуванні, у дизайні. А надто, як те-
пер видно, — у письменстві.
 Точніше, головний її слід — у комуні-
кації. Усі її мистецькі захоплення були, 
здається, передовсім, пошуком отої 
чарівної Книги Ромена Ґарі — байдуже, 
чи вона пишеться літерами, а чи пенз-
лем або фортеп’янними клавішами. Так, 
детонатором було необорне прагнення 
античних мислителів: спізнай себе! Від 
початку ХХ століття ми називаємо це 
психоаналізом. Проте ця Фройдівська 
практика-теорія лише на перший позір є 
оголенням. Насправді, як значать сучас-
ні дослідники, «психоаналіз не оголює 
вас, він має одягти, надати заспокоєн-
ня та здійснення бажань» (Современ-
ная теория сновидений. — К.: Рефл-бук; 
Москва: АСТ; 1999). Ольга Коссак вига-
дувала історії-вдяганки для себе, але 
через виразну екстравертність не мог-
ла не ділитися знахідками з оточенням. 
Перші її письмові вправи породили Еву 
Гату.
 Та письменницею Ева Гата стала 
значно пізніше — після тріумфу-розча-
рування 2010-го, коли її книжка «Три 
чесноти, або Казка про оріхалк» увійш-
ла до Короткого списку Премії ВВС, — а 
потому її новинки геть випали з рецен-
зійних оглядів. Та номінантна книж-
ка увірвалася до топ-списків завдяки 
геть незвичній для тодішньої українсь-
кої прози проекції античності на сучас-
ність. Але то був замалий плацдарм для 
закріплення на літературному краєвиді. 
За шість років по тому ми побачимо у 
книжці «Коріння світла» непомильну 
ознаку, що Ольга Коссак зробила став-
ку на користь літератури з-поміж усіх 
своїх бажань-талантів — гірку образу 
на недалекоглядних рецензентів. Опи-
суючи принади Золотого віку, згадує, 
зокрема, і таке: «Для оцінки творчості 
не треба буде оракулів... які вітають і 
вдягають паперову корону, на якій зо-
лотою фарбою написано «Модний»... 
Такий титул призначають лише час 
і люди». Емоційно неврівноважений 
пасаж, який дозволяють собі або гра-
фомани (а Ева Гата такою не була, на-
віть коли переймалася лише, сказати 
б, екстраполяцією самопсихоаналізу), 
або справжні літерати у стані депресії. 
Що наша авторка неабияк просунула-
ся шкалою письменницької вправності 
— попри позірну зневагу до публічної 
критики — свідчать бодай такі стиліс-
тично-елегантні висловлювання, як 
«епістолярне божевілля... Енергетичне 
прилипання... Авторське право на влас-
ну глупоту» тощо.

 

Згадана книжка «Коріння світла» — 
переломна. Є два основні способи до-
стукатися до читача: мова банальнос-
тей, зрозуміла всім. І «термінологічне» 
винахідництво, що веде до комуніка-
ційного гетта, хоч і гурманського, як-
от «Казка про калинову сопілку» Окса-
ни Забужко — твір, що має однаковий 
з «Усіма дорогами...» Еви Гати фоль-
клорний вхід, але геть відмінний психо-
логічний вихід. З тексту «Коріння світ-
ла» видно, що Ева Гата збагнула: через 
надмір детальних пояснень чар натяку 
зникає. А натяк — нерв притчі, в жан-
рі якої вона весь час і працювала. Вона 
«переходить до реалізму».
 В «Усіх дорогах...» уже немає анти-
чної містики — лише письменницький 
розпач: «Навіженство, шал, немож-
ливо пояснити звичайними словами». 
Направду, можна, принаймні в історії 
літератури таке траплялося. Справа в 
іншому: яку комунікаційну стратегію 
обрати. Фентезійно-притчеву, у котрій 
Ева Гата, схоже, зневірилася; чи реаліс-
тичну-притчеву, яку і випробувала.
 Отже, одинадцятирічна (здається?) 
дівчинка приїздить з батьком до Кракова 
і випадково піднімає очі на кам’яницю, 
де «з вікна третього поверху на неї диви-
лись три лисі жіночі голови з сірими об-
личчями без брів і блідими губами». Так, 
це письмо часів онкології. Ясна річ, пер-
сонажі говорять чи не виключно про це. 
На думку одних, «вони вже завершили 
всі справи, тому стали жертвами важ-
ких хвороб»; інші вважають, що «кож-
на хвороба є наслідком туги й нетерпи-
мості». А ще одна пацієнтка, здогадно, 
альтер-еґо авторки, каже: «Добре, коли 
є з чим завершувати, до Раю пускають 
лише щасливих, багатих і з кольорови-
ми крилами».
 Щасливі, як випливає із прози Еви 
Гати — це самореалізовані; багаті — щас-
ливі самореалізацією. Автопортрет. Але 
чи здобулася вона на кольорові крильця 
— для себе? В «Усіх дорогах...» читає-
мо: «Слово «гріх» з давньоєврейської оз-
начає «невлучання в ціль», а з давньог-
рецької — «проминути головну суть»... 
Неналежне виконання обов’язку». Чи 
влучила в ціль Ева Гата своїм останнім 
прижиттєвим твором?
 Взагалі-то, притча і «реалістичний» 
роман сполучаються, м’яко кажучи, не 
дуже. Притчі у реалістичних тонах, як-
от «Володар мух», вдаються хіба таким, 
що мають прізвище Ґолдінг. Їх одиниці 
на всю світову літературу. Навіть такий 
метр сучасної літератури, як Пауло Ко-
ельйо, різко ділить себе на ці два жанри: 

висока мелодрама («Алхімік» та біль-
шість того, що потім) і квазі-філософсь-
ко-автотренінгові тексти («Воїн світла». 
— К.: Софія, 2002). До речі, уся рання 
творчість Еви Гати корелює саме з «Вої-
ном світла».
 Порівняймо: «Учорашній біль — дже-
рело сили для воїна світла» (П. Кое-
льйо); «Часом недуга є дарунком долі, бо 
змінює людину кардинально» (Ева Гата). 
А взагалі-то, усе понижче цитування з 
«Воїна світла» — ніби рецензія на усю 
Еву Гату: «Воїн знає: коли ти чого-не-
будь хочеш, усі сили Всесвіту ніби укла-
дають угоду, аби допомогти тобі... Коли 
сонце заходить, а воїн не відчув щастя 
— отже, щось не так... Саме тому вони 
воїни світла, що помиляються і став-
лять запитання. Тому, що неустанно 
шукають смислу. Шукають і, зрештою, 
знаходять».
 І, може, головне: «Воїн світла знає: 
увесь світ поглинутий страхом. Чому 
ж він виявляється сильнішим? Бо свій 
страх використовує як двигун, а не 
гальмо». В Еви Гати неоднораз знаходи-
мо рефрен: «Страх не зникав, а лише за-
таювався до наступного разу». Чи вона 
подолала його — не знати. Проте згадай-
мо, як Мераб Мамардашвілі казав про 
Декарта: «Він каже: не треба бігти від 
предметів страху, тому що, біжучи, ви 
все одно страх з собою заберете! А якщо 
підете на них з оголеною шпагою, то пе-
реконаєтесь у тому, що це лише повітря 
й тіні» (Картезіанські роздуми. — К.: 
Стилос, 2000). Ева Гата чинила саме так, 
а ще — фантазую — тримала в голові 
сентенцію Коельйового «воїна світла»: 
«Коли скинутий вершник не скочить у 
сідло наступної секунди, йому вже ніко-
ли не вистачить на це хоробрості».
 Ользі Коссак хоробрості не браку-
вало. Її творчість — це зазирання за ріг 
звичного, насамперед, банального. Пе-
реймалася розчищанням протоків знан-
ня, замулених потоком інформації. Її 
розщеплення посутніх значень тягне за 
собою ланцюгову реакцію в ноосфері, 
як-от: «Спробуємо змінити вектор шаб-
лонів. Біблійне «Око за Око» можна про-
читати навиворіт: Яким оком ми диви-
мося на світ, таким оком світ дивиться 
на нас. Погодьтеся, зовсім інший сенс». 
Ну, вихід на Ніцше очевидний.
 Остання прижиттєва книжка завер-
шується фразою: «Обіцяю, з’явиться 
таке, про що й мріяти не могли». Схо-
же, було би так. У посмертних «Дивних 
історіях» вичитуємо, що «старі форма-
ти втрачено», а головне — про доко-
нечну потребу «подолання гравітації». 
Літературних канонів? Самоідентифіка-
ції? Соціуму?
 Оті «Дивні історії», принаймні у пер-
шому фрагменті, — прокляття несправ-
джених обіцянок (комусь даних, а чи й 
собі): «Як часто ми комусь щось обіцяє-
мо і не виконуємо. Це доволі небезпечно, 
оскільки незавершені справи, а невико-
нана обіцянка такою і є, можуть шко-
дити. Вони лягають тягарем на душі, а 
згодом матеріалізуються, перетворюю-
чись на пісок, каміння чи ще якісь речі, 
які можуть навіть загрожувати жит-
тю. Отож до слів, а тим паче до обіця-
нок треба ставитись дуже ретельно і 
бути пильним, щоб не прогавити слуш-
ний момент».
 Ева Гата полюбляла лабіринти: роз-
кладання ситуації на прості елементи і 
утикання в нову таємницю. Але — «не 
бажано розкривати таємниці, настіль-
ки непередбачувані... Ліпше не зачіпай-
теся з тим, чого не розумієте». Мотто до 
передсмертної книжки — «Думка тво-
рить довкілля, і не завжди омріяне».
 Проте супротив письменниці так зва-
ному здоровому ґлузду набагато сильні-
ший: «Хай би так, аби не гірше»... Та це 
неправда, гірше буде обов’язково». Хіба 
що вірити, що «немає могутнішої сили, 
ніж безумовна Любов». ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Євангеліє від Еви:
не бійтеся 
і дотримуйтесь обіцянок

■
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Ворота до раю
 Нині завдяки розвиненій ме-
режі туристичних послуг шлях 
між мрією про рай і її реалі-
зацією — мінімальний. Зали-
шається лише сказати: «Хочу 
в Таїланд!», і досвідчені менед-
жери турфірм подбають, аби 
знайомство з екзотичною краї-
ною посіло у вашій теці вра-
жень особливе місце. 
 Літак пішов на посадку, 
коли над Бангкоком сходило 
сонце. Фантастичний пейзаж 
за вікном примусив забути про 
всі проблеми далекого перельо-
ту та перепаду висот.
 З 14 квітня 2019 року візи 
для українців не потрібні. Роз-
мова з прикордонником займає 
максимум 40 секунд. Головне: 
посміхайтеся. Якомога природ-
ніше. Адже ви в країні, де пох-
мурий вираз обличчя такий же 
недоречний, як слон у супер-
маркеті... Далі — митниця. Ми 
пішли зеленим коридором і не 
були вшановані навіть погля-
дом митників... Жодної тобі 
аналогії з відомим кінофільмом 
«Бангкок-Хілтон», де героїню 
Ніколь Кідман пильні поліцей-
ські «вирахували» з наркотика-
ми в цьому ж аеропорту.

Місто ангелів
 Бангкок нагадує велетенсь-
кий вулкан, готовий щохвили-
ни вибухнути фонтаном прихо-
ваних пристрастей, розмірено-
нестримних швидкостей, у рит-
мі яких столиця Таїланду живе 
цілодобово. Кожної миті жит-
тя балансує тут на грані найви-
щої точки кипіння: у великих і 
ще більших бізнесових центрах 
вирішуються тисячі важливих 
справ, підписуються стоси діло-
вих паперів, тоді як на розпече-
них азійським сонцем вулицях 
маленькі люди стурбовані свої-
ми маленькими справами. 
 Ми вирішили відчути Бан-
гкок на власні ноги. І, кинув-
ши валізи в готелі, подалися 
навмання — хотіли пройняти-
ся духом загадкового Міста ан-
гелів (так із тайської перекла-
дається назва столиці).
 Суцільний потік машин, се-
ред яких ми, як не намагалися, 
не змогли помітити бодай од-
нієї, яка б відстала від життя, 
— всі новенькі, ніби щойно із 
салону. Дорожні розв`язки на 
рівні сьомого поверху, постійні 
затори і при всьому цьому — ан-
гельський спокій водіїв. Дивно, 
але хронічні транспортні нега-
разди нікого не виводять із рів-
новаги: ні ввічливо-зосередже-
них водіїв, ні пішоходів, зму-
шених прориватися крізь цю 
рухому лавину на інший бік 
магістралей, ні завжди пункту-
альних регулювальників у мар-
левих пов’язках (такий собі по-
рятунок від розпеченого смогу). 
Зрештою, що ж ви хотіли від 9-
мільйонного мегаполісу?
 Вулиці Бангкока — вели-
кий ярмарок: на кожному кро-
ці щось продається й купується, 
біля крамничок тейлорів (шев-
ців) свої гроші чесно відпрацьо-
вують агенти, які ледь не сило-
міць заштовхують перехожих у 
полон звабливих пропозицій (за 

добу за вашим бажанням змайс-
трують для вас модний костюм 
із найкращої тканини). І пос-
мішки, посмішки...
 — Мадам, тук-тук! Тук-тук!
 Відповідати «хто там?» не 
поспішайте. Тук-туком у Бан-
гкоку називають колоритний 
вид таксі — триколісний мо-
тоцикл. До речі, досить зруч-
ний і надійний транспорт, бо 
умудряється проскакувати у 
транспортних заторах, тоді як 
«серйозні» авто покірно чека-
ють моменту, щоб просунутись 
бодай на десять метрів.
 З виру постійної метушні, 
звуків і запахів тут зовсім не-
сподівано можна потрапити в 
оазу зеленого парку, де студен-
ти в перерві між заняттями від-
почивають горілиць на зелених 
газонах, де від запаху орхідей та  
інших екзотичних квітів зако-
хані втрачають голови, де дітки 
з рук годують голубів, дорослі 
медитують на свіжому повітрі, 
а літні люди мирно споглядають 
за спокоєм прозорого озера. 
 Тайці дуже шанують ко-
ролівську родину. В кожній ус-
танові, навіть маленьких ресто-
ранчиках, магазинчиках і готе-
лях, висить портрет короля. І 
будь-який вияв зневаги до ньо-
го просто недопустимий. Хоча 
король у Таїланді не має реаль-
ної влади і виконує представни-
цькі функції.

Між храмами і зорями
 День тільки починався, од-
нак на тротуарах уже вирува-
ло життя — торговці фрукта-
ми і швидкою їжею спокуша-
ли перехожих «карнавалом» 
розмаїтих запахів. Контраст 
ароматів на вулицях Бангко-
ка збиває з ніг: спершу відчу-
ваєш медовий запах манго й 
духмяних ананасів, далі прой-
маєшся «настроєм» смачно-
го коктейлю із морепродуктів, 
смаженого м’яса і... чогось го-
стро незвичного. Це незвич-
не підозріло пахне і ще дивні-
ше виглядає. Ага, впіймалися: 
не бажаєте скуштувати смаже-
них цвіркунів, скорпіонів і тар-
ганчиків? Даремно, даремно... 
Місцеві гурмани стверджують: 
це неабияк смачно.
 Однак враження про тайсь-
ку кулінарію обмежувати сма-
женими цвіркунами не варто. 
Особливість місцевої кухні — 
приправи. Чим гостріше — тим 
смачніше. Принаймні для тай-
ців. Гіркий перець вони їдять, 
ніби насіння. І при цьому пос-
міхаються... Головний символ 
кулінарії по-тайськи, як і вза-
галі країни, — «Том Ям». Суп 
із креветками, ароматичними 
корінцями й духмяними рос-
линами такий смачний і го-
стрий, що пережити цю екзе-
куцію можна тільки з допомо-
гою рису, якого насипають цілу 
тарілку: ним треба рятуватись 
в особливо критичні моменти. 
Незагартованим туристам важ-
ко... Бо й «Каі хо баї тоеї» — 
тайська курка з рисом — така 
ж щедра на гострі приправи.
 Бангкок називають Східною 
Венецією: пів міста стоїть на ка-
налах. Тож можна сісти в чо-

вен, прикрашений у національ-
ному стилі, та й помандрувати 
річкою Чао-Прая, яка донедав-
на залишалася головною транс-
портною артерією міста. Ми так 
і зробили.
 Розпорядник на річній стан-
ції спритно «вкинув» нас до 
комфортабельного човна, при-
гостивши на ходу прохолод-
ним соком і своїм щирим «вда-
лої подорожі». Відчалили... Ка-
налом можна дістатися до най-
головнішої святині Таїланду 
— храму Смарагдового Будди, 
а заодно відвідати храм Будди, 
який приліг відпочити, та поз-
найомитися ще з десятком ін-
ших Будд... Буддійські храми 
— взагалі окремий розділ у що-
деннику вражень. Казкові бу-
диночки у помаранчевих із зе-
леним «строях», із тишею і про-
холодою всередині...
 У цьому місті нікого не шоку-
ють різкі контрасти між феше-
небельними будинками з догля-
нутими квітниками та квартала-
ми збитих із дошок, де дні мина-
ють у не менш цікавому ритмі. 
Повертаючись до готелю, ми що-
разу спостерігали за господарем 
такої будки, який то дбайли-
во поливав свої квіти у вазонах, 
то замислено награвав на гітарі 
якусь мелодію або просто лежав 
під небом на циновці. Щасливий 
чоловік! За сто метрів від чоти-
ризіркового готелю і метрів за 
три від хронічно збудженої ав-
тотраси він уміє бачити свої зір-
ки і чути свою музику...

Верхи на крокодилі
 Патайя — місто, загублене 
в тропіках, і ніч тут настає без 
усіляких передмов: сонце гас-
не, як світло в театрі. Зате саме 
тут можна відчути всю гаму 
райського відпочинку: екзоти-
ка, бездоганний сервіс, розваги. 
І саме вночі ця гама вибухає гір-
ляндами неону на людних вули-
цях, веселим сміхом і яскравою 
музикою...
 Ще не так давно Патайя 
була маленьким і сонним сели-
щем: на березі рибалки сушили 
свої снасті, вулицями неспішно 
прогулювалися собаки й коти... 
Туристична індустрія, ввірвав-
шись сюди кілька десятиліть 

тому, перетворила містечко на 
місце активного відпочинку 
мандрівників з усього світу.
 Розваг у Патайї вистачає. 
За кілька кілометрів — ферма, 
де туристів розважають дреси-
ровані крокодили. Те, що вони 
дозволяють виробляти із со-
бою, вражає: дресирувальник 
спокійно запихає до зубастої па-
щеки свою голову, потім тягає 
кількасот кілограмового «кро-
кодильчика» за хвоста, їздить 
на ньому верхи... Чи трапля-
ються збої у цій вдало відрежи-
сованій програмі — страшно на-
віть запитувати... Втім, як роз-
повів нам наш знайомий, що був 
тут кілька років тому, дресиру-

НА ВЛАСНІ ОЧІ■

На березі 
Сіаму

У Таїланді можна зазирнути 
в пащу крокодила, заночувати 
у плавучих будинках на річці, 

скуштувати смажених цвіркунів, 
побувати в раю і зустріти слона 

просто в готелі

Юлія КОСИНСЬКА, Олег КРУК
Київ — Бангкок — Патайя — о. Чанг — р. Квай — півострів Рейлі

 Блаженний спокій... Прозора вода, розлогі пальми, збуд-
жені легким бризом, огорнуті першим присмерком і загубленим 
промінням сонця, що втікає за обрій. Нестримні кроки тропіч-
ної ночі, теплі хвилі Сіамського моря, на які щедро натрушено 
зірок із неба, і ти можеш доторкнутися до них руками. Таїланд. 
Нескінченне свято життя, в яке занурюєшся, щойно вийшовши 
з готелю. Сонячні посмішки привітних господарів, які щиро вам 
раді. Вам хтось сказав, що раю на землі немає? Не поспішайте 
вірити...

Королівський палац у Бангкоку, символ  тайської столиці.❙

Юні служителі Будди. Бангкок.
 Храм Смарагдового Будди.

❙
❙

Західний Рейлі. Дістатися до півострова можна лише морем.❙
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вальник — той самий. Якось він 
вижив...
 Полюбляють туристи і парк 
Нонг-Нуч із його знамени-
тим селищем слонів. Уся бага-
та природа Таїланду ніби скон-
центрована в цьому розкішному 
паркові, де слони влаштовують 
самобутні шоу. Розважливі ту-
ристи спершу дружно годують 
«хоботистих» бананами, аби 
потім вони дозволили гостям 
покататися на собі. Враження 
— незабутні. Особливо, коли 
слон продирається крізь хащі 
«стилізованих джунглів» і при 
цьому умудряється не розгуби-
ти пасажирів.
 Не вивітриться з пам’яті і 
поїздка на кораловий острів. У 
самій Патайї морську воду важ-
ко назвати дзеркально чистою, 
тому купаються в ній лише ту-
ристи-відчайдухи. Звісно, пла-
вати можна і в басейні біля го-
телю, але як можна обминути 
увагою острів посеред океану з 
прозорою водою, романтични-
ми пальмами, незайманою при-
родою... 
 Не можна обійти увагою і 
тайський масаж, пропозицію 
якого ви зустрінете на кож-
ному кроці будь-де в Таїлан-
ді. Це явище не чиясь забаган-
ка, а фактично воно є духовною 
практикою, тісно пов’язаною 
з буддійським ученням. Сеанс 
масажу тайці трактують як доб-
ровільне принесення добра.

Де джунглі зустрічаються 
з морем
 Якщо буквально, Ко Чанг — 
острів слонів. Тут коралові рифи, 
водоспади і білі піщані пляжі 
сусідять із непрохідними джун-
глями. Слони ж почуваються на 
острові, як удома: якщо на галя-
вині поруч із готелем вам хтось 
привітно помахає хоботом, це ще 
не означає, що ви перегрілись на 
сонці...
 Це справді унікальне місце, 
куди варто втекти від турбот. На 
острові, здається, зупиняється 
час... На піску, омитому хвилею, 
ніби у дзеркалі відбивається небо. 
За ясної погоди, якщо пощастить, 
з гори можна розгледіти обри-
си сусідньої держави Камбоджі. 
Тут можна струсити кокосового 
горіха просто на пляжі, сфотог-
рафувати унікальний захід сон-
ця або до його сходу вийти у від-
криті води разом із місцевими ри-
балками і повернутися на берег із 
щедрим уловом. 
 ...Гірські річки і плантації 
каучуку, розмаїття тропічних 
фруктів, затишні ресторанчики з 
морською їжею і бунгало, збудо-
вані на палях. Чанг дехто нази-
ває Таїландом у мініатюрі. Після 
Пхукета цей острів — другий за 
величиною: 30 км у довжину і 18 
— у ширину. Для туриста, який 
полюбляє пішохідні мандрівки, 
— це іграшкові відстані.
 ...Злива застає зненацька, 
пробирає до нитки, обабіч дороги 

течуть потічки, замішані на чер-
вонясто-жовтому ґрунті, роса з 
бананових дерев скапує за комір, 
а сонце, яке відразу ж підхоплює 
естафету, випробовує ваше тер-
піння своєрідною сауною, яку ви 
не замовляли. Та мусите звикати: 
тропіки!

Ночі на річці Квай
 Спраглі душі туристів, як відо-
мо, потребують адреналіну. Може, 
й не зовсім такого, коли душа хо-
лоне і втікає в п’яти, але коли за-
хват відбирає рештки банально-
го сну, — напевне. Отже, їдемо на 
річку Квай, щоб остаточно занури-
тися в азійську екзотику. 
 Оснащений кондиціонером 
автобус дорогою завозить на пла-
вучий ринок Дамнеосадуак, який 
оживає в ранкові часи і який по-
любляють гості Таїланду. Його 
головна особливість: торгівля від-
бувається на човнах, а традицій-
ні сувеніри тут коштують значно 
дорожче, ніж на інших ринках 
Таїланду. Розуміючи це, турис-
ти охоче дістають фотокамери і з 
дещо меншим ентузіазмом — га-
манці. Тут можна запастися екзо-
тичними фруктами, національ-
ними сувенірами та не менш екзо-
тичними враженнями. Від самих 
назв плодів віє екзотикою — ла-
мут, чом пху, рамбутан, дуріан... 
Крім того, знайомі вже нам ман-
го, ананас, кокос, памела...
 Автобус прибуває в Канчана-
бурі. Знайомитися з річкою по-
чинаємо на знаменитому мосту 
через Квай. Під час Другої світо-
вої війни Таїланд, який зберігав 
відносний нейтралітет, дозволив 
Японії прокласти через свою те-
риторію залізницю до Бірми, звід-
ки японці планували наступ на 
Індію, котра належала Великій 
Британії. На будівництві в умовах 
тропічного лісу працювали війсь-
ковополонені — переважно аме-
риканці, британці, австралійці, і 
багатьом із них ця каторжна робо-
та коштувала життя. Трагедія ще 
й у тому, що і міст через Квай, і за-
лізницю будували під обстрілом 
авіації союзників — свої бомби-
ли своїх... Міст зрештою зруйну-
вали, і скористатися залізницею 
японці так і не змогли. Майже сім 
тисяч життів обірвалося на цій ді-
лянці смерті. Пам’ять про ті часи 
зберігають цвинтар і музей, екс-
позиція якого відтворює трагіч-
ні дні 1942-43 років. А міст тай-
ці відбудували після війни, і ним 
нині зрідка курсують поїзди.
 Автобус залишається на бе-
резі, а наша група відважно пере-

сідає в човни, які везуть вгору річ-
кою Квай. Обабіч — хащі джун-
глів, зрідка трапляються місцеві 
рибалки, за бортом плюскотить 
вода і зривається риба. Сонце 
скочується до обрію, а ми потро-
ху втрачаємо лік часу і віру, що 
колись прибудемо на місце. Вре-
шті човен пристав до... велетенсь-
кого плоту, точніше — ланцюжка 
плотів, на яких прилаштувалися 
дерев’яні будиночки. Про елект-
рику швидко забуваємо: тільки 
гасові лампи звеселяють світлом 
тіні тропічної ночі та ще — звуки 
екзотичних птахів і тварин, що 
долинають із лісу. Доки ніч ос-
таточно не підкралася до наших 
плавучих «номерів», натягаємо 
на себе рятувальні жилети і пір-
наємо у води річки. Течія — надз-
вичайно стрімка, і доводиться на-
пружувати всі сили, щоб не відп-
ливати далеко від плотів, за ос-
танній з них бажано зачепитися, 
інакше... Інакше подорож річ-
кою Квай триватиме аж до Банг-
кока...
 Місяць світить, як ліхтар. Об-
сихаємо в гамаках і дослухаємося 
до загадкового голосу джунглів. 
Під підлогою дзюркотить вода, го-
тель погойдується на хвилях, світ 
здається нереальним... Та вранці 
бажано не проспати найцікавіше: 
у гості на ранкові купання прихо-
дять слони. Доброзичливі госпо-
дарі люб’язно дозволяють нам 
поспілкуватися з тваринами і за 
кілька хвилин ми вже почуваємо-
ся героями імпровізованого філь-
му «Слони — наші друзі»...

Якщо телефонує мавпа, 
ви — на Крабі
 «Якщо ви хочете побачити не-
звичний Таїланд — приїжджай-
те на Крабі. Це особливе місце. Та-
ких у світі небагато». 
 Коли поляк Роман Чабай, наш 
гід Таїландом, 15 років тому роз-
повідав нам про цей екзотичний 
куточок, ми навіть не уявляли, 
що він виглядає так космічно... 
І ось нарешті ми дісталися сюди. 
Бірюзове море і острови-скелі, 
розкидані вздовж узбережжя. 
За настроєм і стилем — як знаме-
нита в’єтнамська бухта Ха Лонг. 
Але зі своїми відмінними родзин-
ками. Майже всі рекламні знім-
ки з туристичних буклетів про 
Таїланд зроблені в провінції Кра-
бі на півдні країни. Тут сконцен-
трована місцева природна краса. 
Сюди їдуть за усамітненням, вті-
кають від надмірних швидкос-
тей і фальшивих посмішок. Як у 
фільмі «Пляж» за романом Алек-

са Гарленда з Леонардо ді Капріо 
в головній ролі, де герої вирішили 
створити закриту комуну на без-
людному острові в Таїланді, але 
завершилось це все плачевно, бо 
немає ідеальних суспільств і сто-
сунків між людьми. Картину зні-
мали в бухті Майя Бей на остро-
вах Пхі Пхі. Колись тут був райсь-
кий безлюдний пляж, але фільм з 
ді Капріо здійняв хвилю популяр-
ності і до островів Пхі Пхі ринули 
натовпи туристів з усього світу. А 
де надмір туристів — там загроза 
природі і красі... Кожен хотів бо-
дай однією ногою постояти в бух-
ті, де засмагав ді Капріо для «Пля-
жу». І стояв, і руйнував усе навко-
ло своїм недбальством. У резуль-
таті — Майя Бей почав втрачати 
своє обличчя. «О, ні», — жахну-
лася влада Таїланду. І бухту за-
крили для відвідувань. Морські 
екскурсії до островів Пхі Пхі ор-
ганізовують і сьогодні, однак ту-
ристичні катери на Майя Бей не 
підпливають. Вхід у бухту заго-
роджено. 
 Якщо герої роману Гарлен-
да знайшли рай на землі у бухті 
Майя Бей, то ми здибали такий на 
Рейлі. Білий пісок, прозора вода, 
романтичні світанки і заходи сон-
ця, скелі, що нависають над бере-
гом... Пляжі Рейлі — серед найма-
льовничіших у світі, кажуть екс-
перти від природної краси. Рейлі 
— одне з найцікавіших місць про-
вінції Крабі. До півострова діста-
тися можна лише морем — непро-
хідні гори перекривають доступ 
до материка. Синхронні припли-
ви і відпливи постійно змінюють 
берегову лінію. Тут рай для ске-
лелазів, растаманів, диваків, які 
блукають світом у пошуках едему, 
а також котів, які сонно сновига-
ють пляжем. А «за порядком» на-
глядають мавпи — рідкісний вид 
приматів із круглими очима, що 
схожі на окуляри. Ми зустріча-
ли їх дорогою на Прананг — най-
красивіший пляж Рейлі. З такими 
треба бути насторожі. Бо можуть 
стрибнути зі скелі, допоки ти зану-
рюєшся в прозорі морські хвилі і 
красу, вхопити телефона на березі 
і — привіт. І дзвонитимуть вони 
кому заманеться — розповісти всі 
твої секрети. 

І це зовсім не казка...
 Спокій тут — стиль життя. У 
Таїланді не прийнято відкрито 
проявляти негативні емоції, сва-
ритися чи (не доведи, Боже) зчи-
няти бійку. У буддійську філосо-
фію життя тайців просто не вкла-
даються такі речі. 
 Привітність, доведена до абсо-
люту, — зовсім не розділ із фан-
тастичного роману. Тайський 
етикет взагалі-то не зайве було б 
занести до Книги рекордів якого-
небудь Гіннесса. Коли чемні мет-
рдотелі непомітно розчиняють пе-
ред тобою двері, а офіціантки по-
дають каву, опустившись на колі-
на біля вашого столика, — це ще 
можна якось пережити. Та коли 
після прогулянок містом повер-
таєшся в номер, наповнений не-
земними ароматами (свіжі орхі-
деї на подушках та на столику), і 
коридорний щиро кидається на-
зустріч зі своїм «я допоможу вам 
розібрати ліжко, мадам!» — це 
вже здається чимось більшим, 
ніж люб’язність... А може, на 
той час ми ще тільки звикали до 
раю?
 Таїланд — справді дивовижне 
місце під сонцем. Боги дали йому 
все: райський клімат, багату при-
роду, тепле море, яке періодично 
звеселяє несподіваними відпли-
вами, сонце, що всі 12 місяців не 
шкодує свого лагідного тепла. І 
вони ж, ці щедрі боги, наділили 
мудрою філософією народ Сіаму: 
якщо радіти, то по-справжньому, 
і — кожному дню, кожній миті 
життя. ■

щасливого

Дуріан – знаменитий азійський фрукт зі специфічним смаком і «страшним» 
запахом. Але туристам подобається! 

❙
❙

«Приходьте увечері, буде цікаво!» Популярна розвага 
в Таїланді – шоу-кабаре трансвеститів. 

❙
❙

Майя Бей, де знімали фільм «Пляж» з Леонардо ді Капріо. 
Сьогодні вхід у бухту заборонено...
Фото Юлії КОСИНСЬКОЇ.

❙
❙
❙
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Григорій ХАТА

 Два паралельні світи нині іс-
нує в українській прем’єр-лізі. 
В одному з них безроздільно, 
граючи свій моноспектакль, до-
мінує Шахтар», а в іншому — 
вирує традиційне футбольне 
життя, зі своїми інтригами та 
розв’язками.
 Чемпіон останніх трьох се-
зонів і надалі перебуває в таких 
ігрових кондиціях, за яких кон-
курентам лише й залишається, 
що спостерігати за потужним 
локомотивом, який на макси-
мальній швидкості мчить до сво-
го чергового тріумфу.
 Дев’яту поспіль перемогу в 
чемпіонаті країни «гірники» 
здобули в матчі проти «Ворс-
кли», слідом за динамівцями 
влаштувавши полтавським фут-
болістам іще один великий роз-
гром. Два з чотирьох голів у во-
рота «ворсклян» забили нові для 
донецької «основи» футболісти 
— екс-футболіст «Шальке» Єв-
ген Коноплянка та чемпіон сві-
ту у складі збірної України до 20 
років Валерій Бондар. Варто від-
значити, що проти «Ворскли» 
«Шахтар» грав напіврезервним 
складом, економлячи таким чи-
ном сили перед гостьовим мат-
чем Ліги чемпіонів з італійсь-
кою «Аталантою».
 Перед черговим єврокубко-
вим випробуванням до кадро-
вої ротації також вдався й го-
ловний тренер столичного «Ди-
намо». На домашню гру проти 
новачка еліти — «Дніпра-1» — 
Олексій Михайличенко виста-
вив одразу двох номінальних 
форвардів, чого в ігровій схемі 
«біло-синіх» не спостерігалося 
вже багато років.
 «У своєму арсеналі команда 
повинна мати різного роду так-
тичні напрацювання. До того ж 
ми надали ігровий час футболіс-
там, які останнім часом не мали 
достатньої практики», — відзна-

чив головний тренер динамівсь-
кої команди.
 І хоча обидва форварди «біло-
синіх» — Фран Соль і Артем 
Бесєдін — результативними уда-
рами в матчі не відзначилися, 
особливих проблем у поєдинку з 
«дніпрянами» київські футболіс-
ти не відчули, здобувши третю пе-
ремогу в останніх трьох поєдин-

ках ЧУ. Водночас Олексій Ми-
хайличенко після гри наголосив, 
що команда в першому таймі не 
реалізувала значну кількість го-
левих моментів і цей елемент пот-
ребуватиме подальшого вдоско-
налення. При цьому, за словами 
президента «біло-синіх» Ігоря 
Суркіса, динамівські футболісти 
вже призвичаїлися до тренерської 

ідеології Михайличенка, хоча на 
початку й мали певні проблеми з 
її сприйняттям. 
 А от що й надалі залишаєть-
ся поза межами сприйняття 
футболістів — так це неперед-
бачувані й мало прогнозовані 
рішення арбітрів. Приміром, 
суддівська бригада матчу «Ди-
намо» — «Дніпро-1» на чолі 

з Анатолієм Абдулою пода-
ла вболівальникам одразу дві 
«порції» для критики та обгово-
рення. В одному з моментів го-
ловний рефері матчу не зараху-
вав взяття воріт «дніпрян» через 
офсайд (з огляду на повтор — по-
милковий) гравця групи атаки. 
В іншому — призначив сумнів-
не пенальті у ворота команди з 
Дніпра. Іще більше здивував ар-
бітр поєдинку «Карпати» — Ко-
лос» Іван Бондар, який за гру ру-
кою нагородив жовтою карткою 
іншого футболіста. Примітно, 
що подібного роду ексцесів нині 
дозволяє уникати новітня систе-
ма ВАР. В Україні її функціону-
вання відбувається лише в тесто-
вому режимі. Проте в Українсь-
кій асоціації футболу обіцяють, 
що на початку наступного року 
на матчах національного чем-
піонату «відеоасистент» рефері 
нарешті запрацює у повнофор-
матному режимі. ■

Англія
 Минулий уїк-енд вийшов успішним для наших ле-
гіонерів в АПЛ: і Андрій Ярмоленко, і Олександр Зін-
ченко закріпились в основі своїх клубів, тому вкотре 
відіграли по 90 хвилин. Екскапітан «Динамо» відзна-
чився третім м’ячем у сезоні та допоміг «Вест Хему» 
розписати мирову з «Борнмутом», а вихованець «Шах-
таря» відбігав за «Ман. Сіті» повний матч на позиції лі-
вого захисника, проте результативними діями не від-
значився.
 А лідер чемпіонату — «Ліверпуль» — продов-
жує йти без втрат: підопічні Клоппа завдяки курйозно-
му голу Вейналдума обіграли новачка ліги «Шеффілд 
Юнайтед».
 Кубок Ліги. 1/16 фіналу.«Манчестер Юнай-
тед» — «Рочдейл» — 1:1 (по пен. 5:3; Грінвуд, 68 — 
Метесон, 76), «Бертон Альбіон» — «Борнмут» — 2:0, 
«Вулверхемптон» — «Редінг» — 1:1 (по пен. 4:2), 
«Брайтон» — «Астон Вілла» — 1:3, «Мілтон Кінс — 
«Ліверпуль — 0:2 (Мілнер, 41; Хувер, 69), «Оксфорд 
Юнайтед» — «Вест Хем» — 4:0, «Челсі» — «Грім-
сбі» — 7:1 (Барклі, 4; Батшуаї, 7, 86; Педро, 43 (пен.); 
Зума, 56; Р. Джеймс, 82; Хадсон-Одої, 89 — Грін, 19), 
«Шеффілд Юнайтед» — «Сандерленд» — 0:1, «Ар-
сенал» — «Ноттінгем Форест» — 5:0 (Мартінеллі, 
31, 90+2; Р. Холдінг, 71; Уїллок, 77; Р. Нельсон, 84), 
«Колчестер Юнайтед» — «Тоттенхем» — 0:0 (по 
пен. 4:3), «Кроулі Таун» — «Сток Сіті» — 1:1 (по пен. 
5:3), «Лутон Таун» — «Лестер» — 0:4, «Портсмут» 
— «Саутгемптон» — 0:4, «Престон» — «Манчестер 
Сіті» — 0:3 (Р. Стерлінг, 19; Габріел Жезус, 35; Лед-
сон, 42 (у свої ворота)), «Уотфорд» — «Суонсі» — 2:1, 
«Шеффілд Уенсдей» — «Евертон» — 0:2.
 Прем’єр-ліга. 7-й тур. «Шеффілд Юнайтед» 
— «Ліверпуль» — 0:1 (Вейналдум, 70), «Борнмут» 
— «Вест Хем» — 2:2 (Ярмоленко («ВХ») — 90 хв., 
гол), «Астон Вілла» — «Бернлі» — 2:2, «Челсі» — 
«Брайтон» — 2:0, «Крістал Пелас» — «Норвіч» — 
2:0, «Тоттенхем» — «Саугтемптон» — 2:1 (Ндом-
беле, 24; Кейн, 44 — Інгз, 39),«Вулверхемптон» — 
«Уотфорд» — 2:0, «Евертон» — «Манчестер Сіті» 
— 1:3 (Калверт-Льюїн, 34 — Габріел Жезус, 25; Марез, 
72; Р. Стерлінг, 85; Зінченко («МС») — 90 хв.), «Лес-

тер» — «Ньюкасл» — 4:0.
 Лідери: «Ліверпуль» — 21, «Манчестер Сіті» — 
16, «Лестер» — 14, «Вест Хем» — 12, «Тоттенхем», 
«Челсі» — 11.
 Бомбардир: Агуеро («Манчестер Сіті») — 8.

Іспанія
 Голкіпер «Вальядоліда» Андрій Лунін продовжує 
залишатися без ігрової практики — минулого тижня 
він знову залишився у запасі. За словами головного 
тренера «біло-фіолетових», український воротар от-
римає шанс у Кубку Короля.
 Тим часом, у Сегунді першими у сезоні результа-
тивними діями відзначився Зозуля — форвард забив 
гол i віддав результативну передачу, проте не зміг вря-
тувати команду від поразки.
 Ла Ліга. 6-й тур. «Вальядолід» — «Гранада» 
— 1:1, «Бетіс» — «Леванте» — 3:1, «Барселона» — 
«Вільярреал» — 2:1 (Грізманн, 6; Артур, 15 — Касор-
ла, 44), «Леганес» — «Атлетік» — 1:1, «Мальорка» 
— «Атлетико» — 0:2 (Дієго Коста, 27; Ж. Феліш, 65), 
«Валенсія» — «Хетафе» — 3:3, «Реал Мадрид» — 
«Осасуна» — 2:0 (Вінісіус, 36; Родріго, 72), «Ейбар» 
— «Севілья» — 3:2, «Сельта» — «Еспаньйол» — 1:1, 
«Реал Сосьєдад» — «Алавес» — 3:0.
 7-й тур. «Вільярреал» — «Бетіс» — 5:1, «Атле-
тик» — «Валенсія» — 0:1 (Черишев, 27), «Хетафе» — 
«Барселона» — 0:2 (Л. Суарес, 41; ХуніорФірпо, 49), 
«Гранада — «Леганес» — 1:0, «Атлетико» — «Реал 
Мадрид» — 0:0, «Еспаньйол» — «Вальядолід» — 
0:2, «Ейбар» — «Сельта» — 2:0, «Алавес» — «Маль-
орка» — 2:0, «Леванте» — «Осасуна» — 1:1, «Севі-
лья» — «Реал Сосьєдад» — 3:2 (Ноліто, 18; Окам-
пос, 48; Васкес, 81 — Ойарсабаль, 4; Порту, 87).
 Лідери: «Реал Мадрид» — 15, «Гранада», «Ат-
летико» — 14, «Барселона», «Реал Сосьєдад», «Севі-
лья» — 13.
 Бомбардири: Бензема («Реал Мадрид»), Морон 
(«Бетіс»), Х. Морено («Вільярреал») — 5.

Італія
 Отримують ігровий час і представники національ-
ної збірної у Серії А — хавбек «Аталанти» Руслан Малі-
новський чергує появи у старті з виходами на заміну, а 
«опорник» «Лечче» Євген Шахов поки з’являється на 

полі переважно у другому таймі.
 Команда Руслана перед матчем ЛЧ проти «Шахта-
ря» обіграла «Рому» екстренера донеччан Пауло Фон-
секи та «Сассуоло» і піднялася на третє місце. А «Леч-
че» з двома перемогами та чотирма поразками пере-
буває на 17-му місці — новачок Серії А, скоріш за все, 
боротиметься за збереження прописки в еліті.
 Серія А. 5-й тур.«Верона» — «Удінезе» — 0:0, 
«Брешія» — «Ювентус» — 1:2 (Донарумма, 4 — Чан-
сельор, 40 (у свої ворота); П’яніч, 63), «Рома» — «Ата-
ланта» — 0:2 (Маліновський («А») — до 79 хв.), «Дже-
ноа» — «Болонья» — 0:0, «Інтер» — «Лаціо» — 1:0 
(Д’Амброзіо, 23), «Наполі» — «Кальярі» — 0:1 (Л. Каст-
ро, 88), «Парма» — «Сассуоло» — 1:0, «СПАЛ» — «Леч-
че» — 1:3 (Шахов («Л») — із 68 хв.), «Фіорентина» — 
«Сампдорія» — 2:1, «Торіно» — «Мілан» — 2:1.
 6-й тур.«Ювентус» — «СПАЛ» — 2:0 (П’яніч, 45; 
Роналду, 78), «Сампдорія» — «Інтер» — 1:3 (Янкто, 
55 — Сенсі, 20; А. Санчес, 24; Гальярдіні, 61), «Сассу-
оло» — «Аталанта» — 1:4 (Маліновський («А») — із 
72 хв.), «Наполі» — «Брешія» — 2:1 (Д. Мертенс, 14; 
Манолас, 45 — Балотеллі, 68) «Лаціо» — «Дженоа» 
— 4:0, «Лечче» — «Рома» — 0:1 (Шахов «Л») — із 
52 хв.), «Удінезе» — «Болонья» — 1:0, «Кальярі» — 
«Верона» — 1:1, «Мілан» — «Фіорентина» — 1:3.
 Лідери: «Інтер» — 18, «Ювентус» — 16, «Ата-
ланта» — 13, «Наполі» — 12, «Рома» — 11, «Лаціо» 
— 10.
 Бомбардири: Берарді («Сассуоло»), Д. Сапата 
(«Аталанта»), Іммобіле («Лаціо») — 5.

Німеччина
 Польський форвард «Баварії» Роберт Леван-
довський продовжує демонструвати прекрасну ігрову 
форму — забивши 10 голів у шести турах Бундесліги, 
голеадор встановив новий рекорд результативності на 
старті чемпіонату. Чергове взяття воріт від поляка до-
помогло мюнхенцям обіграти «Падерорн» та очолити 
турнірну таблицю.
 Перемогу здобув і суперник «Олександрії» по 
групі ЛЄ — «Вольфсбург»: «вовки» мінімально пе-
ремогли «Майнц».
 Натомість знову втратив очки один із головних 
претендентів на «срібну салатницю» — дортмундсь-
ка «Боруссія»: «джмелі» не втримали перевага у поє-

динку з «Вердером».
 Перша Бундесліга. 6-й тур. «Уніон» — «Айнт-
рахт Франкфурт» — 1:2, «Аугсбург» — «Байєр» — 
0:3, «Майнц» — «Вольфсбург» — 0:1, «Падерборн» 
— «Баварія» — 2:3 (Прегер, 68; Коллінс, 84 — Гнабрі, 
15; Коутіньйо, 56; Р. Левандовський, 79), «РБ Лейпциг» 
— «Шальке» — 1:3 (Форсберг, 83 — С. Сане, 29; Аріт, 
42 (пен.); Матондо, 57), «Хоффенхайм» — «Боруссія» 
(М) — 0:3, «Боруссія» (Д) — «Вердер» — 2:2 (Гьот-
це, 9; Ройс, 41 — Рашица, 8; Фрідль, 56), «Фортуна» 
— «Фрайбург» — 1:2, «Кельн» — «Герта» — 0:4.
 Лідери: «Баварія» — 14, «РБ Лейпциг», «Фрай-
бург», «Шальке», «Боруссія» (М), «Байєр» — 13.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 
10.

Франція
 Повернувшись на поле після тривалої паузи, фор-
вард «ПСЖ» Неймар приносить його команді третю 
перемогу в чотирьох матчах. Саме три м’ячі зіркового 
бразильця дозволили парижанам закріпитися в ліде-
рах Ліги 1.
 А от суперник «Олександрії» в єврокубках — 
«Сент-Етьєн» — поки виступає не надто стабільно: 
після мінімальної поразки від «Меца» «зелені» з та-
ким же рахунком обіграли «Нім».
 Ліга 1. 7-й тур. «Діжон» — «Марсель» — 0:0, 
«Монако» — «Ніцца» — 3:1, «Ам’єн» — «Бордо» — 
1:3, «Брест» — «Ліон» — 2:2 (Кур, 29, 85 — Дембеле, 
28; Корне, 70), «Лілль» — «Страсбур» — 2:0 (Осім-
хен, 43; Ремі, 64), «Монпельє» — «Нім» — 1:0, «Нант» 
— «Ренн» — 1:0, «Сент-Етьєн» — «Мец» — 0:1, «Ту-
луза» — «Анже» — 0:2, «ПСЖ» — «Реймс» — 0:2 
(Камара, 29; Діа, 90+4).
 8-й тур. «Ліон» — «Нант» — 0:1, «Бордо» — 
«ПСЖ» — 0:1 (Неймар, 70), «Анже» — «Ам’єн» — 1:1, 
«Мец» — «Тулуза» — 2:2, «Монако» — «Брест» — 
4:1, «Ніцца» — «Лілль» — 1:1 (Дольберг, 13 — Луїс 
Араужо, 24), «Реймс» — «Діжон» — 1:2, «Страсбур» 
— «Монпельє» — 1:0, «Нім» — «Сент-Етьєн» — 0:1, 
«Марсель» — «Ренн» — 1:1 (Чалета-Цар, 52 — Са-
каї, 19 (у свої ворота)).
 Лідери: «ПСЖ» — 18, «Анже», «Нант» — 16, 
«Лілль» — 14, «Марсель», «Ніцца» — 13.
 Бомбардир: Осімхен («Лілль») — 6. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 9-й тур. «Шахтар» — «Ворс-
кла» — 4:0 (Бондар, 32; Коноплян-
ка, 50 (пен.); Патрік, 72: Мораес, 77), 
«Карпати» — «Колос» — 1:2 (Наза-
рина, 28 — Смирний, 8; Волков, 44), 
«Олександрія» — «Львів» — 2:0 (Ба-
нада, 35; Безбородько, 90+2), «Маріу-
поль» — «Десна» — 0:4 (Хльобас, 
20, 67; Філіппов, 21, 81), «Динамо» — 
«Дніпро-1» — 2:0 (Вербич, 30; Циган-
ков, 80 (пен.)), «Олімпік» — «Зоря» — 
0:5 (Юрченко, 40; Русин, 53, 87; Лед-
нєв, 73; Кабаєв, 80; вилучення: Ксьонз, 
37 («О»)).
 Турнірне становище: «Шах-
тар» — 27, «Десна», «Динамо» — 
17, «Олександрія» — 16, «Зоря» — 
15, «Колос» — 14, «Дніпро-1» — 11, 
«Маріуполь» — 9, «Карпати» — 8, 
«Ворскла» — 7, «Львів» — 6, «Олім-
пік» — 5.
 Бомбардир: Мораес («Шахтар») 
— 8.

■

У матчі з «Дніпром-1» динамівські футболісти здобули третю поспіль перемогу в чемпіонаті країни.
Фото з сайта scdnipro1.com.ua.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Ротаційний компонент
«Шахтар» на максимальній швидкості продовжує долати турнірну 
дистанцію; конкуренти з «Динамо» закріпилися у призовій трійці

■
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«Дуже хотіли виграти. Тепер стримуємо сльози, аби не плакати на очках 

у глядачів. Утім попереду ще будуть матчі, в яких треба обов’язково 
перемагати».

Наталя Савчин
українська гандболістка

УКРАЇНА МОЛОДА

Віталій МОХНАЧ

 Характеризуючи непросто-
го суперника своєї команди в 
фіналі кваліфікації Ліги чем-
піонів, наставник «Київ-Бас-
кета» Айнарс Багатскіс гово-
рив, що іспанський «Бургос» 
має хороший склад і прекрас-
ний зал, через що пробитися 
українському віце-чемпіону 
до групового раунду турніру 
буде дуже складно.
 Наскільки потужно виг-
лядають головні дійові особи 
піренейського клубу, «Київ-
Баскет» побачив у першому 
матчі дуелі, котра відбулася у 
столиці України, коли на пар-
кеті Палацу спорту підопічні 
Багатскіса поступилися супер-
нику трьома очками (83:86).
 Водночас у матчі-відповіді 
київському колективу дове-
лося зіштовхнутися з обома 
ударними компонентами опо-
нента, відчувши на собі, зок-
рема, й неймовірно потужну 
ауру мультифункціонально-
го Колізею в Сан-Пабло, про 
яку говорив добре знайомий 
з європейським баскетболом 
латвієць Багатскіс. 
 Зведена в 1967 році як 
арена для кориди, нещодав-
но вона зазнала масштабної 
архітектурної трансформа-

ції, перетворившись на місце 
для культурних, спортивних 
та комерційних заходів. Го-
ловною ж візиткою Колізею 
в останні роки є баскетбольна 
команда «Бургос», поєдинки 
котрої притягають на трибуни 
арени глядачів не менше, ніж 
бої биків.
 Серед тисячі відгуків, котрі 
у всесвітній мережі залиши-
ли відвідувачі головної кри-
тої арени в місті Сан-Пабло, 
постійно згадувалися слова 
про незабутню атмосферу під 
час баскетбольних поєдинків, 
котру генерували несамовиті 
фанати місцевої команди.
 Наскільки потужною виг-
лядає ця комбінація, київсь-
ка команда пересвідчила-
ся дуже швидко. Уже після 
двох чвертей повторного поє-
динку (на велику перерву ко-
манди пішли за рахунку — 
54:31) шанси київського клу-
бу на вдале подолання «ліго-
чемпіонської» кваліфікації 
мали нульовий потенціал. 
Після відпочинку атмосфера 
Колізею продовжила тиснути 
на «Київ-Баскет», який усе 
більше відставав за очками 
від господарської команди. В 
один момент перевага «Бур-
госу» над київською коман-
дою майже досягла 40 пунк-

тів, після чого господарі пар-
кету дещо збавили оберти.
 У підсумку, за сумою двох 
матчів, український віцечем-
піон поступився іспансько-
му середняку з рахунком — 
182:145. Виїзний же поєдинок 
до Сан-Пабло (62:96) має стати 
для «Київ-Баскету» хорошим 
уроком «на згадку» — таким 
собі трампліном на шляху його 
становлення. Нагадаємо, що в 
міжсезоння «Київ-Баскет» пе-
режив практично повне пере-
завантаження й, за словами 
його нового наставника Багат-
скіса, лише у січні-лютому ко-
манда буде здатна демонстру-
вати оптимальну гру. 
 Незабаром в Україні розпо-
чинається національний чем-
піонат, на старт якого вий-
де дев’ять колективів, серед 
яких і пара новачків — «Про-
метей» із Кам’янського та 
«Харківські соколи». Воче-
видь, «Київ-Баскет» прагну-
тиме покращити свою позицію 
в минулому розіграші, котрий 
завершився для них поразкою 
у фіналі южненському «Хімі-
ку». Думається, спробують пі-
допічні Багатскіса гідно про-
явити себе й у груповому ра-
унді Єврокубку ФІБА, куди 
вони потрапили після вильо-
ту з Ліги чемпіонів. ■

Віталій МОХНАЧ

 На новий етап європейської 
кваліфікації жіноча гандбольна збір-
на України вирушила з новим настав-
ником. Перервати серію невдалих від-
борів на континентальний форум у на-
ціональній федерації гандболу довіри-
ли бронзовій призерці Олімпіади-2004 
Наталії Ляпіній, котра в легендарній 
команді Леоніда Ратнера тривалий час 
виконувала обов’язки капітана.
 Нині перед 43-річною наставницею, 
котра, до слова, не надто обтяжена 
тренерським досвідом, стоїть завдан-
ня дещо складніше, оскільки можли-
востей персонально впливати на пере-
біг поєдинків у неї більше немає, хоча 
уміння завести й підбадьорити колек-
тив — неймовірно цінне надбання.
 При цьому на тренерському міст-
ку Наталії Ляпіній допомагають од-
разу двоє чоловіків. Досвідчений на-
ставник Валерій Войналович уже не 
перший рік перебуває на позиції тре-

нера-асистента в національній коман-
ді. А президент ФГУ Андрій Мельник 
під час відбору на Євро-2020 вирішив 
поєднати управлінські та тренерські 
повноваження.

 Після того як на континентальний 
форум після тривалої перерви про-
билася чоловіча гандбольна збірна, 
подібного, без сумніву, очільник віт-
чизняного гандбольного господарства 

очікує й від жіночої національної ко-
манди.
 Утім, зі стартом у відборі на ЧЄ-
2020 у наших гандболісток не склало-
ся: услід за поразкою у першому мат-
чі збірній Румунії «синьо-жовті» про-
грали й наступний поєдинок, у якому 
їм протистояла польська збірна — су-
перник, якого вітчизняні гандболіст-
ки називають основним конкурентом 
за прохідне місце на ЧЄ, куди тради-
ційно потрапляють по дві найкращі 
збірні з кожної відбіркової групи.
 У неймовірно напруженому поє-
динку, де команди йшли «м’яч-у-
м’яч», все вирішив один влучний ки-
док. «Неймовірно шкода, що програ-
ли матч, у якому повинні були пере-
магати. На жаль, було дуже багато 
нереалізованих моментів, хоча слід 
визнати напрочуд вдалі дії воротарів 
обох сторін», — визнала Ляпіна.
 У складі «синьо-жовтих» прекрас-
ний матч провела голкіпер Юдіт Ба-
лог, котрій Андрій Мельник із тре-
нерської лави дякував за кожен від-
битий м’яч. Яскраві епітети від тре-
нерського штабу збірної України 
отримала на свою адресу Наталя Сав-
чин, яка з дев’ятьма голами стала най-
результативнішим гравцем матчу.
 «Дуже хотіли виграти. Тепер стри-
муємо сльози, аби не плакати на очах 
у глядачів. Утім попереду ще будуть 
матчі, в яких треба буде обов’язково 
перемагати», — сказала після гри Сав-
чин. ■

На шляху до групового етапу Ліги чемпіонів «Київ-Баскет» 
зіштовхнувся з непрохідною «піренейською скелею».
Фото Віталія МОХНАЧА.

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Безпрограшна комбінація
Українському віцечемпіону не вдалося подолати кваліфікаційний 
бар’єр Ліги чемпіонів

■

ГАНДБОЛ

Далі буде важче
Із двох поразок 
розпочала відбір 
на ЧЄ-2020 оновлена 
жіноча 
гандбольна збірна 
України

■

Наталя Савчин з львівської «Галичанки» стала найкращим бомбардиром збірної України 
в матчі із Польщею.
Фото Віталія МОХНАЧА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Жінки. Кваліфікація. 
Румунія — Україна — 27:24 (15:12) . Україна 
— Польща — 26:27 (14:14).
 Турнірне становище: Румунія, Польща — 
4, Україна, Фарерські острови — 0.

■
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  Одеса. Телеграма: «Сьомо, по-
чинай нервувати, подробиці при зус-
трічі».

* * *
 — Синку, твоя дружина мене 
образила.
 — Але її немає навіть у місті.
 — Знаю, але в листі, який вона 
тобі написала, приписка: «Коли на-
читаєтесь, віддайте цей лист Зямi».

* * *
  Адвокат телеграфує клієнту:
 — Сьогодні вночі померла ваша 
теща. Що замовити: похорон, крема-

цію чи бальзамування?
  Клієнт відповів:
 — Замовте все, не хочу ризику-
вати.

* * *
  Вирішили офіцери військової 
кафедри майору на 8 Березня пода-
рувати квіти і вазу. Принесли вазу, 
поставили на стіл. Встромляють кві-
ти у вазу, а вони не встромляються 
— верх у вази замурований. Підхо-
дить майор, піднімає вазу і каже:
 — Ось зараза, вона ще й без 
дна.

Велике переселення
Майстриня «розсаджує» пернатих та пухнастих жителів 
київських парків на лавочки, поближче до людей

По горизонталі:
 1. Український вчений-ви-
нахідник, один із піонерів ракет-
ної техніки й теорії космічних по-
льотів. 6. Титул феодальних пра-

вителів у багатьох країнах Сходу. 
7. Зимовий вид спорту, швидкісний 
спуск трасою у спеціальних санях. 
8. Характер «з перцем». 10. Дріб-
на польська монета, що з’явилася 
в обігу після реформи короля Сте-
фана Баторія. 11. Південноамери-
канська країна. 13. Офіційна валю-
та Японії. 15. Прилад для куріння, 
що дозволяє фільтрувати і охоло-
джувати дим, що вдихається. 17. 
Український музичний гурт, ліде-
ром якого є Сергій Фоменко. 19. 
Різновид самоцвітів. 21. Популяр-
ний радянський фільм із Миколою 
Рибніковим та Надією Рум’янцевою 
в головних ролях. 23. Широкий пас 
для перетягування вантажів. 25. Ек-
зотичний фрукт. 26. Перший космо-
навт незалежної України. 28. Туман, 
ранковий серпанок, смог. 29. При-
стрій, що використовують для під-
риву вибухівки.
По вертикалі:
 1. Британська карета-таксі, що 
фігурує в одному з оповідань про 
Шерлока Холмса. 2. Збірна назва 
молочних продуктів. 3. Вірування, 
сукупність звичаїв і обрядів, які єд-
нають людину з Богом. 4. Тропіч-
ний циклон у північно-західній час-
тині Тихого океану. 5. Давнє китай-

ське бойове мистецтво. 6. Танець, 
у якому люди ходять один за од-
ним, взявшись за руки. 9. Справж-
нє прізвище Папи Івана Павла ІІ. 
10. Пісня, яку привіз із Туреччи-
ни та українізував Віктор Павлік. 
12. Герой давньоіндійського мі-
фологічного епосу. 14. Тварина, 
яка дуже любить усе полоскати у 
воді. 16. Квітка, запах якої відля-
кує міль. 18. Герой східних казок, 
який дружив із джином, що жив у 
лампі. 20. Спеціальна підлога з 
дощечок, або майданчик, на якому 
танцюють виконавці бальних тан-
ців. 22. Кілька нот, зіграних одно-
часно. 24. Офіційна валюта Азер-
байджану. 27. Перський цар, за-
сновник Імперії Ахеменідів, один 
iз найвизначніших правителів в іс-
торії Стародавнього Сходу.

Кросворд №107 
від 25 вересня

Інф. «УМ»

 «Рускій мір» продовжує диву-
вати: у селі Айкіно, що в Респуб-
ліці Комі, за участю місцевих чи-
новників влаштували урочисте 
відкриття... пластикових вікон 
та балконних дверей у дитячому 
садочку. З перерізанням черво-
ної стрічки і цілою купою чинов-
ників!
 Як повідомляє Znak.com., у 
закладі встановили аж шість но-
вих вікон та 12 балконних две-
рей! Мабуть, для села з російської 

глибинки це настільки важлива й 
значуща подія, що на відкриття 
приїхала ціла когорта місцевих 
чиновників: заступник керівни-
ка районної адміністрації, керів-
ник управління економічного 
розвитку, керівниця управлін-
ня освіти та інші. Під час «уро-
чистостей» перед дітьми та бать-
ками перерізали стрічку, почеп-
лену до стін біля вікна. «Подію» 
тут же висміяли в мережі. «Ку-
пив пивка, хочу відкрити, але як 
же ж без червоної стрічки?» — на-
писав один із користувачів. ■

2 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 
7-12 м/с. Температура вночi +9...+11, удень +20...+22.

Миргород: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +19...+21.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +7...9, удень +21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +21...+23.

30 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 15-20 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 14.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +9...+11, удень +21...+23. Моршин: уночi уночi 
+9...+11, удень +22...+24.

Адреналіна ШУГАЙ 

 Здавалося, після складного і 
тривалого розлучення з Анджелі-
ною Джолі Бред Пітт ще довго об-
ходитиме слабку стать десятою 
дорогою. Нагадаємо, вперше про 
розрив однієї з найміцніших пар 
Голлівуду, яка виховувала разом 
шістьох дітей, стало відомо рівно 
три роки тому — у вересні 2016-
го. Практично весь цей час трива-
ли судові розбірки — подружжя 
ніяк не могло поділити своїх ді-
тей. До того ж, актор ще й боров-
ся iз «зеленим змієм». Подейку-
ють, що саме його згубна звичка 
стала свого часу причиною розри-
ву пари. Щоб перестати заглядати 
у чарчину, Пітту навіть довелося 
відвідувати зустрічі «анонімних 
алкоголіків». 
 Зате тепер життя одного з най-
вродливіших чоловіків «фабрики 
мрій», здається налагоджується. 
Він не тільки кинув пити і дійшов 
мирової зі своєю колишньою, а й 
готовий розпочати нові стосунки! 
На днях західні таблоїди повідо-
мили, що 55-річний Пітт більше 

не самотній! Його обраницею ста-
ла 50-річна Сет Харі Халса, дизай-
нерка ювелірних прикрас. Відо-
мо, що обоє були добре знайомі й 
раніше, але з часом дружні стосун-
ки переросли в дещо більше. «Сет 
більш земна і менш вимоглива, 
ніж, наприклад, Джолі. При цьо-
му в неї прекрасний розум і сила 
духу. Саме цим вона й привабила 
Пітта», — зазначає джерело з ото-
чення пари. 
 Як повідомляє ви-
дання «Viva!», про 
те, що Бред і Сем ра-
зом, вперше попов-
зли чутки ще ми-
нулого року. Тоді 
вони з’явилися 
разом на благодій-
ному вечорі гру-
пи Red Hot Chili 
Peppers, де актор 
ні на мить не від-
ходив від Сем. 
А в нещодав-
ньому інтерв’ю 
журналу GQ 
він відверто 
зізнався: «Те, 
з ким ти про-
водиш свій 
час — саме це 
тепер стало 
для мене на-
багато більш 
значущим», 
ніж «гонит-
ва за новими 
ролями і пе-
реживання че-
рез власні зле-
ти і падіння». 
«Старію», — сен-
тиментально до-
дав актор. ■ 

ОВВА!

Вікно у світ
У Росії помпезно 

відкрили... 

пластикові вікна 

в дитсадку

■

ШУРИ-МУРИ

Закоханий 
Бред 
Колишній Анджеліни 
Джолі більше 
не самотній

■

Бред Пітт.❙
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