
Середа, 5 жовтня 2016 року № 125 (5118)

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,92 грн 

1 € = 29,12 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Путін — терорист №1 

«Е-е-е... 
Декларування?»

Депутати шукають шляхи, 

як обійти оприлюднення 

інформації про 

власні статки
стор. 4 »

Без державної 

ідеології не може 

бути справжньої 

незалежності
стор. 5 »

Як їздити 

машиною і 

не платити 

за це 

гроші? 
стор. 11 »

Повний бак «на шару» Гібридний суверенітет 
України

Російський слід у катастрофі «Боїнга». ❙

У нещодавньому звіті Міжнародної слідчої групи 
з розслідування катастрофи літака 
«Малайзійських авіаліній» підтвердилися 
висновки зі статті «Кремль-убивця» 
в «Україні молодій» у травні ц. р. 
Сьогодні ми першими 
«представляємо» виконавців 
цього злочину і тих, 
хто за ними стоїть
стор. 6—7 »
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«Сталін прагнув знищити українське селянство, інтелігенцію, мову, 
культуру, український дух та історію. Знищити Україну як таку».

Джеймс Мейс
дослiдник Голодомору

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У вівторок, 4 жовтня, у стінах 
КДУ ім. Шевченка відбулася Між-
народна науково-практична кон-
ференція «Голодомор 1932—933 
років: втрати української нації». Її 
учасники (а це відомі історики, ет-
нологи, соціологи, правознавці) ще 
раз висвітлили всебічні втрати ук-
раїнців унаслідок злочину, вчине-
ного московським комуністичним 
режимом на чолі зі Сталіним. І без 
перебільшення можна стверджува-
ти, що Голодомор «пройшовся» по 
кожній українській родині.
 На відкритті конференції Мико-
ла Кочерга, президент Фундації Ук-
раїнського Голодомору-геноциду 
(Чикаго, США), зауважив: «В Аме-
риці ми говоримо про геноцид проти 
українства, тобто про український ге-
ноцид і за межами України. Цього не 
можна забувати, бо то був факт і треба 
доводити до світової громадськості ті 
страшні цифри винищених радянсь-
кою владою українців».
 Політика радянського керівниц-
тва призвела фактично до фізичного 
знищення української нації, її само-
бутності, традицій, соціально-право-
вих норм, права, завдала непоправ-
ної шкоди здоров’ю тих, хто вижив, 
і зачепила наступні покоління.
 Науковці дійшли висновку, що 
слід говорити про 23,1 млн. жертв 
Голодомору 1932—33 років, з яких, 
за різними методологічними підра-
хунками, померло від 7,5 до 10 млн. 
українців (переважно селян). 
 Доповідачі наголосили, що ук-
раїнці не мирилися, а чинили спро-
тив режиму під час насильниць-
кої колективізації села наприкінці 
1920-х та на початку 1930-х років. 
Був спротив і в часи Голодомору. 
Власне, за все це переважно україн-
ці й поплатилися. 
 «Совєти» застосовували різні ме-
тоди «упокорення» бунтівників: це 
практика «заручників» (коли роз-
стрілювали безневинних селян), спа-
лених сіл, реквізиції грабіжницького 
характеру.
 Дуже багато документів, пов’я-
заних із голодом в Україні,  знище-
но на початку Другої світової, аби 
«не дісталися гітлерівським війсь-

кам, що наступали». 
 Якщо ж акумулювати все, що на 
сьогодні напрацювали історики в пи-
танні вивчення теми Голодомору, то 
можна зробити головний висновок: 
голод був штучним, наперед сплано-
ваним та організованим комуністич-
ним окупаційним режимом. Істори-
ками розширено «географію» Голо-
домору та хронологічні межі (голод 
починався як мінімум із 1929 року 
і не закінчився в 1933-му); визначе-
на багатомірність трагедії (крім люд-
ських жертв, відбувся демонтаж ук-
раїнської ідентичності, заміна гено-
фонду, імплантація не властивих 
українському менталітету явищ, як-
от: покірність, пасивність, політич-
на апатія; було приглушено почуття 
селянського індивідуалізму).

 Найстрашнішим є те, що комуніс-
тичний режим травмував менталь-
ність народу, знищив тисячолітню 
«цивілізацію хліба». Варто нагада-
ти слова Джеймса Мейса, завдяки 
дослідженням якого світ дізнався 
про Голодомор в Україні: «Сталін 
прагнув знищити українське селянс-
тво, інтелігенцію, мову, культуру, 
український дух та історію. Знищи-
ти Україну як таку».
 Кримінальна справа, відкрита 
СБУ в 2009 році, встановила лише 
організаторів Голодомору. А ось 
імен безпосередніх виконавців — ні, 
і це справа честі вже нинішніх спец-
служб!
 Детальніше про вчорашню кон-
ференцію — у найближчих номерах 
«УМ». ■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львівська область

 На Львівщині знову 
рахують постраждалих 
унаслідок потужного ви-
буху, який прогримів на 
Яворівському полігоні. 
Вибух стався в результаті 
нехтування заходами без-
пеки, заявив спікер опе-
ративного командуван-
ня «Захід» Анатолій Про-
шин: «Перед початком 
проведення навчань було 
організовано практичні 
заняття з правил безпе-
ки. На них були присутні 
до 100% особового скла-
ду, які задіяні в цих нав-
чаннях. Незважаючи на 
це, військовослужбовці 
знехтували вимогами без-
пеки, порушили їх, у ре-
зультаті чого сталася над-
звичайна подія». За його 
словами, зараз проводить-
ся розслідування. Проку-
ратура має намір поруши-

ти кримінальну справу. 
 На полігоні, де проходи-
ли стрільби, гранатометник 
24-ї механізованої бригади 
ЗСУ знайшов не відомий 
для нього предмет у тактич-
ному полі. Він необережно 
взяв його до рук, у резуль-
таті чого той вибухнув. За 
попередньою інформацією, 
цим предметом виявилися 
залишки протитанкової ра-
кети. У підсумку постраж-

дав не тільки цей солдат, а 
ще й двоє його товаришів, 
які були неподалік. Із трав-
мами від осколків різного 
ступеня важкості їх було 
госпіталізовано. Загрози їх-
ньому життю немає, запев-
няють медики. Стан хлоп-
ця, що виявив надмірну ці-
кавість, оцінюють як важ-
кий. Його відправили на 
лікування до столиці. Вій-
ськовослужбовцям, iз чиєї 

вини виникла небезпечна 
для життя і здоров’я людей 
ситуація, загрожує від двох 
до десяти років позбавлен-
ня волі. 
 Це, на жаль, лише один 
із багатьох трагічних випад-
ків на Яворівському полі-
гоні. Зовсім недавно, 17 ве-
ресня, під час нічних нав-
чань від осколкового пора-
нення загинув львів’янин 
Андрій Протасевич. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Знищення тисячолітньої 
«цивілізації хліба»
Учора відбулася Міжнародна наукова 
конференція  на тему геноциду українців

■

«Совєти», конфiскуючи в українцiв хлiб, забирали життя.❙

НЕДБАЛІСТЬ

Не чіпай руками — вибухне
На Яворівському полігоні поранено трьох військовослужбовців

■

Полігон небезпеки.❙

НА ФРОНТІ

«То укропи все 
порушують»
Бойовики намагаються перекласти 
відповідальність за зрив відведення 
сил у Петрівському та Станиці 
Луганській на захисників України 
Іван БОЙКО

 Окупанти всіляко затягують реалізацію рамкової 
угоди про розведення сил на трьох ділянках у зоні АТО, 
намагаючись перекласти відповідальність за зрив на ук-
раїнську сторону. Такого висновку дійшли розвідники 
Міноборони і дипломати вітчизняного МЗС. 
   У перші дні жовтня війська та озброєння було відве-
дено обома сторонами — українською армією та підроз-
ділами бойовиків — лише в районі міста Золоте. Спри-
ятливі передумови для відведення склалися в селі Пет-
рівське, тоді як навколо Станиці Луганської все ще ви-
бухають снаряди та свистять кулі. 
 Згідно iз заявою МЗС України, підрозділи ЗСУ були 
готові ще 3 жовтня о 13:00 розпочати процес розведен-
ня сил і засобів на ділянці в районі Петрівського, однак 
бойовики не побажали синхронно й «дзеркально» відво-
дити свої сили під моніторингом спостергіачів ОБСЄ. 
 До того ж у самій місії наголошують про небезпеку 
для спостерігачів у цьому районі, адже бойовики досі не 
розмінували територію навколо села. Коли ж українсь-
кі командири та спостерігачі ОБСЄ очікували запланова-
ного відведення поблизу Петрiвського в понеділок, бойо-
вики відкрили вогонь з автоматичних гранатометів. 
 «Щодо Петрівського, де також повинно відбутися 
відведення, бойовики звинуватили сили АТО в пору-
шенні режиму припинення вогню та повернули на по-
зиції свої передові підрозділи», — додають у Головному 
управлінні розвідки Міноборони. 
 За даними вітчизняної розвідки, передові підрозді-
ли окупантів у районі Станиці Луганської взагалі не від-
водили на нові позиції. При цьому в районі міста Золо-
те ворог хоча й відвів війська минулої суботи, але ва-
тажки так званої «ЛНР» заборонили до кінця тижня 
будь-який транспортний і пасажирський рух через міс-
цевий пункт пропуску. До того ж поблизу навколишніх 
сіл окупанти встановили два додатковi блокпости.
 Українські розвідники наголошують, що ватажки 
«ДНР» і «ЛНР» хочуть «переконати» міжнародну спіль-
ноту у своєму щирому бажанні виконати рамкову угоду про 
відведення військ поблизу Золотого, Петрiвського та Ста-
ниці Луганської. Представники сепаратистів навіть заяви-
ли про готовність продовжити переговори з цього питання 
у Мінську в середу, 5 жовтня. От тільки відповідальність 
за зрив відведення (насправді ж угоду ворог виконувати не 
планує) бажають перекласти на офіційний Київ. 
 Водночас МЗС України не йме віри цим заявам бо-
йовиків та їхніх кураторів iз Кремля, адже напередод-
ні бойовики зірвали відеоконференцію тристоронньої 
контактної групи, яка мала розглянути саме питання 
відведення військ.
 Українські дипломати наголошують, що почина-
ючи від 23 вересня, підрозділи ЗСУ дотримувалися ре-
жиму припинення вогню у трьох визначених районах, 
тоді як бойовики порушували тишу впродовж семи діб 
у районі Станиці Луганської та впродовж однієї доби в 
районі Петрівського.
 Відтак МЗС України закликають місію ОБСЄ пере-
вірити факти порушень режиму припинення вогню у 
трьох пунктах, дати їм об’єктивну оцінку.
 «Українська сторона підтверджує свою готовність до 
розведення сил і засобів на іншій узгодженій ділянці, а 
саме — в районі Станиці Луганської — після забезпечен-
ня Російською Федерацією дотримання режиму повного 
припинення вогню», — зазначає МЗС України. При цьо-
му у відомстві закликають офіційну Москву «забезпечи-
ти неухильне виконання Мінських домовленостей». ■
  

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Боєць добровольчого українського корпусу «Правий сектор», 
«кіборг» Сергій Кравченко з позивним «Крава» помер у лікар-
ні від важких поранень у ніч на вівторок. Як повідомляє спільнота 
1-ї окремої штурмової роти ДУК у «Фейсбуцi», поранення герой 
отримав під час виконання бойового завдання, при зіткненні з во-
рожими диверсантами. Боєць вісім днів пробув у комі, лікарі бо-
ролися за його життя, але врятувати воїна не вдалося. 
 Загиблий «кіборг» воював у 95-й бригаді в розвідроті, захи-
щав Донецький аеропорт, після завершення контракту в ЗСУ про-
довжував боротьбу з окупантами у складі ДУК «Правий сектор».

■

■
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Творення 
спільного 
простору
Митці Львова та Харкова 
єднатимуть Україну 
в рамках культурного 
форуму «ПогранКульт: 
ГаліціяКульт»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Учора, 4 жовтня,  у Харкові старту-
вав двотижневий мистецький форум, 
учасники якого спробують створити 
креативну платформу для по стійного 
діалогу між сходом і заходом. У єд-
нанні культурного простору візьмуть 
участь близько 300 художників, пись-
менників, кінематографістів Слобо-
жанщини та Галичини, які приготува-
ли глядачам програму, перенасичену  
найрізноманітнішими подіями та ак-
ціями. «Україна нагадує клаптиковий 
килимок, який треба зшивати як єди-
не ціле, — пояснила мету форуму кура-
тор соціокультурної програми проекту 
Ірина Мандиш. — Це зшивання може 
відбуватися на різних рівнях: на еко-
номічному, адміністративному, на рів-
ні залізниць і доріг. Але найпростіший 
шлях — це культура, бо вона сприй-
мається на рівні емоцій. На рівні куль-
тури ми можемо «прошити» всю краї-
ну».
 Форум «ПогранКульт: Галіція-
Культ» — це вже третій  із серії 
мистецьких заходів, що організовує 
DOFA. FUND. Дві попередні акції під 
назвою «ДонКульт», що проходили 
раніше у Києві та Львові, були при-
свячені культурі та мистецтву Донба-
су. Згадані пілотні проекти загалом 
відвідало понад 25 тисяч людей, що й 
спонукало організаторів рухатися схо-
дом далі. 
 У Харкові цей захід теж розбили на 
дві частини: у серпні та вересні живо-
писці, графіки, муралісти, кінемато-
графісти, архітектори обох регіонів по-
чали створювати спільні програми, які 
будуть продемонстровані у мистецьких 
резиденціях цими днями.  Усього в рам-
ках форуму заплановано 80 культурних 
подій, що приємно дивують своєю різ-
ножанровістю. У місті пройдуть худож-
ні виставки, літературні зустрічі, пока-
зи документальних фільмів, театральні 
вистави, музичні концерти, працюва-
тимуть лекторії та школа перформансу. 
«Сьогодні ставлення жителів різних ре-
гіонів країни один до одного часто фор-
мується на основі пропаганди та чуток, 
а не на особистому досвіді, — каже ор-
ганізатор форуму Ольга Сагайдак. — 
Мета «ГаліціяКульту» — познайомити 
Слобожанщину з Галичиною, розвіяти 
міфи і за допомогою мистецтва налаго-
дити безпосередній діалог між ними».
 У Харкові покажуть майже два де-
сятки документальних та художніх 
фільмів, що демонструвалися на між-
народних фестивалях у США, Канаді 
та Франції. Серед театральних поста-
новок — п’єса вітчизняного драматур-
га Наталії Ворожбит «Зерносховище» 
та вистава «Нація» за книгою Марії 
Матіос, поставлена режисером Рости-
славом Держипільським. Літератур-
ну програму представлятимуть відомі 
письменники Сергій Жадан, Юрій Ізд-
рик, Тарас Прохасько, Юрій Андрухо-
вич. У свою чергу, львівський етно-рок-
колектив «ГІЧ-оркестр» зіграє просто 
на сходах Оперного театру, а оркестр 
«Слобожанський» виступить під ку-
полом Старого цирку разом із чеською 
рок-групою  The Plastic People of the 
Universe. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО 

 На Черкащині співробітники Служ-
би безпеки України викрили факт роз-
крадання приватним підприємством у 
місті Сміла державних коштів, виділе-
них на ремонт міських доріг. 
 Як повідомили «УМ» у прес-служ-
бі СБУ, у жовтні 2015 року Смілянська 
міська рада уклала рамкову угоду під-
ряду з однією черкаською комерцій-
ною структурою на заміну дорожнього 
по криття декількох вулиць міста. За-
гальна проектна вартість проведення ре-

монтних робіт, наголошують правоохо-
ронці, становила понад п’ять мільйонів 
гривень, а фінансування здійснювало-
ся цільовою субвенцією з держбюджету 
і кошти були повністю перераховані біз-
несменам. 
 Але, уточнюють співробітники СБУ, 
оперативники докопалися, що підпри-
ємці в актах виконаних робіт завищили 
дані стосовно кількості використаних 
будівельних матеріалів та їх ціни. За 
попередніми оцінками, кажуть у Служ-
бі безпеки, підприємцям вдалося при-
власнити понад один мільйон гривень 

державних коштів.
 В офісах нечистих на руку бізнес-
менів пройшли обшуки. Співробітни-
ки спецслужби спільно з прокурату-
рою вилучили там цікаву документа-
цію, яка свідчить про здійснення фі-
нансової оборудки під час ремонту 
доріг. Вирішується питання про на-
кладання арешту на рахунки комер-
ційної структури, а також відкрито 
кримінальне провадження за ч. 5 ст. 
191 Кримінального кодексу України і 
ведеться слідство.
 До речі, схожу оборудку проверну-
ла й ще одна черкаська фірма, але уже 
на ремонті тротуару в Черкасах. У актах 
виконаних робіт  там  зазначили плит-
ку та бетон однієї якості, а в реальності 
поклали інші — дешевші. Через що бю-
джету міста завдано збитків на 756 тис. 
грн. За цим фактом порушено кримі-
нальне прова дження за ч.2 ст.364 ККУ 
— зловживання владою або службовим 
становищем, що спричинило тяжкі на-
слідки. ■

Ганна ЯРОШЕНКО

 Це, по суті,  означає, що 
Аліна стала «Міс острова 
Крит» у своїй віковій кате-
горії. Родина Ромасенків пе-
реїхала з Полтави на острів 
Крит, до міста Іракліон, коли 
дівчині було трохи більше 
трьох років. Уже в Греції на-
родилися дві сестри Аліни. 
 Наразі юна «Міс» нав-
чається в школі, досконало 
володіє грецькою мовою. Ок-
рім усього, відвідує школу 
моделей.
 Нам удалося зв’язатися з 
Аліною Ромасенко в соцме-
режі «Фейсбук», і от що вона 
повідомила: «Я не розрахо-
вувала на перемогу — просто 
взяла участь у конкурсі зара-
ди цікавості. Серед 12 учас-

ниць була єдиною україн-
кою, ще була одна росіянка, 
одна албанка, а всі інші — 
гречанки. Цілий місяць під-
готовки до конкурсу, благо-
дійних акцій відібрав чимало 
сил. Ми їздили по монасти-
рях, допомагали дітям, бага-
то чого навчилися. Звісно ж, 
конкуренція між учасниця-
ми відчувалася постійно, як 
і покровительство спонсорів 
— без цього, мабуть, жоден 
конкурс краси не обходить-
ся. Хоча, хочу одразу сказа-
ти, конкурс на всі сто відсо-
тків був об’єктивним. Чле-
ни журі в основному були з 
Афін, із місцевих лише кіль-
ка осіб. На перемогу, повто-
рюю, не розраховувала, тим 
паче що я іноземка — мене 
видавало вже саме прізвище 

Ромасенко. Однак у категорії 
до 18 років я стала першою. 
Це відкриває переді мною ба-
гато дверей. Проте спершу 
потрібно закінчити школу. 
У Греції у школі навчаються 
12 років, тож у мене розпо-
чався складний навчальний 
рік. Мрію вступити до вишу 
на історичний факультет, аби 
вивчитися на екскурсовода,  
— вже зараз докладаю для 
цього чимало зусиль (вив-

чаю латинь, давньогрецьку 
мову та історію). Паралель-
но продовжую займатися мо-
делінгом. А там життя по-
каже... У Греції почуваюся 
як удома, адже дуже давно 
тут живу. Хоч, звичайно, су-
мую й за Україною, хотілося 
б частіше там бувати».
 Минулого року Аліна при-
їжджала до Полтави, оскіль-
ки тут у неї залишилася рід-
ня. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Батьки та лікарі дитячого санаторію 
«Хаджибей» стурбовані ситуацією з фі-
нансуванням закладу на наступний рік.  
У проекті бюджету-2017 не передбаче-
но фінансування  15 санаторіїв держав-
ного значення, серед яких і славнозвіс-
ний «Хаджибей».  Батьки дітей із пору-
шеннями цетральної нервової системи у 
відчаї. Оскільки, за проектом держбюд-
жету, гроші на функціонування закладу 
мають знайти в місцевому кошторисі. І, 
як зазначають лікарі, немає жодних га-
рантій, що  місцевий бюджет «потягне» 
«Хаджибей». 
 «У місцевому бюджеті не вистачить 

коштів для такого великого санаторію. 
Ми боїмося, що наш заклад просто при-
пинить своє існування. Нам щодня теле-
фонують з усіх куточків України і зі сль-
озами просять, щоб ми боролись за цей 
санаторій, і нам справді не залишаєть-
ся вже нічого, окрім  як звертатися до 
Міністерства охорони здоров’я з про-
ханнями надати кошти для роботи за-
кладу», — коментує скрутну ситуацію 
заступник головного лікаря санаторію 
«Хаджибей» Тетяна Рудюк. 
 У свою чергу, профільне міністерс-
тво пообіцяло справу вирішити, але 
батьки та лікарі побоюються, що все це 
залишиться на рівні слів і обіцянок. «Де 
ми не були, куди не подавались, кращої 

допомоги нам ніхто не надавав. Окрім 
того, що в «Хаджибеї» працюють про-
фесіонали своєї справи, тут iще й за міні-
мальні кошти все робиться. Повірте, у 
будь-якому іншому закладі усе набага-
то дорожче. Тому я переконана, що  наш 
обов’язок — відстояти цей санаторій», 
— коментує мама дитини з ДЦП Кате-
рина Тараненко. 
 «Дуже страшно, що економлять саме 
на хворих дітках. Куди звертатися з та-
кими проблемами — невідомо. І дуже 
шкода, що держава вважає, що ми самі 
повинні вирішувати свої проблеми», — 
додає Олеся Чеклова, мати дитини зi 
спинномозковою грижею. 
 У санаторії «Хаджибей» щоро-
ку лікують 6,5 тисячi дітей. Вони ма-
ють хронічні патології нервової сис-
теми, порушення психіки та зору. За 
офіційною інформацією, на утриман-
ня санаторію щороку необхідно 56 
мільйонів гривень. Зараз день перебу-
вання у «Хаджибеї» коштує 373 грив-
ні.  У подібному приватному закладі 
— близько чотирьох тисяч гривень. 
Загалом же на  повноцінне функціо-
нування санаторію, оновлення ліку-
вально-реабілітаційної бази необхід-
но 313,5 мільйона гривень. ■

Є ПРОБЛЕМА

Самі, самі, самі... 
Дитячий санаторій «Хаджибей», де лікують дітей 
із патологіями нервової системи, може залишитися 
без державної підтримки

■

ОБОРУДКИ

Закатали в асфальт
Черкаські підприємці «прикарманили» чималу суму 
державних гривень   

■

ВРОДА

Жодної КРИТики
Уродженка Полтави — 17-річна Аліна 
Ромасенко — на конкурсі краси, 
організованому американською 
компанією в рамках боротьби проти 
насилля над жінками та дітьми в сім’ї, 
завоювала титул «Міс посол краси 
молоді Криту» 

■

«Міс острова Крит» у своїй віковій категорії, уродженка 
Полтави Аліна Ромасенко.

❙
❙
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«Я не розумiю, чому вiн (Медведчук. — Ред.) не лише досi перебуває 
на волi, а й виконує якiсь офiцiйнi функцiї вiд iменi Української держави 
як переговорник».

Андрiй Пiонтковський
журналiст, полiтичний дiяч

УКРАЇНА МОЛОДА

 Радикальна партія вима-
гає продовжити мораторій 
на продаж землі мінімум до 
2020 року. Про це вчора за-
явив лідер РПЛ Олег Ляшко 
з трибуни парламенту. Полі-
тик переконаний: порушува-
ти питання про продаж зем-
лі можуть тільки люди, яким 
байдужа доля України.
 «Українська земля — сак-
ральне питання для кожного 
українця. Згадайте класиків: 
«Брат на брата за межу ідуть 
з сокирою». «Чия земля? Ка-
литчина? Чия земля? Калит-
чина». От якщо сьогодні доз-
волити продаж землі — ук-
раїнські селяни будуть бат-
раками на цій землі. На ній 
господарюватимуть не україн-
ці», — наголосив Ляшко. 
 Він додав, що в разі запро-
вадження ринку земель до нас 
прийдуть не інвестори, а «гра-
біжники з великої дороги», 
які заберуть в обездолених 
людей землю задарма. Також 

Ляшко обурився, що продаж 
земель влада хоче розпочати 
з земель Академії аграрних 
наук, яких майже 400 тисяч 
га по всій Україні. 
 «Ми категорично проти 
цього. Ми підготували зако-
нопроект, яким пропонуємо: 
землі Академії аграрних наук 
розпаювати і роздати праців-
никам підприємства Академії 
і ветеранам сільськогоспо-
дарської праці, які все життя 
прогорбатилися на цій землі і 
сьогодні не мають паю», — за-
значив Ляшко. 
 Крім того, ляшківці вима-
гають повернути спецрежим 
оподаткування фермерам, а та-
кож передбачити у бюджеті на 
наступний рік програми креди-
тування, відновлення тварин-
ництва, рослинництва, ство-
рення робочих місць на селі.  
 «Хай відсохнуть руки у 
того, хто хоче продавати ук-
раїнську землю», — підсуму-
вав Ляшко. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Із першого вересня зі скрипом-
рипом, але було запущено сис-
тему електронного декларування 
статків державних службовців та 
їхніх близьких родичів. Згiдно iз 
законом про протидію корупції, 
до 30 жовтня 50 тисяч чиновни-
ків мають відзвітуватися перед 
державою і людьми про свої до-
ходи, майно та підприємства. І 
бажано відзвітуватися так, щоб 
потім можна було адекватно по-
яснити джерела прибутків, які 
дали можливість законним чи-
ном придбати все це майно.
Останнє, очевидно, найбільше 
непокоїть тих, хто підпадає під 
дію закону. Бо не встигла сис-
тема запрацювати, а у Верхов-
ній Раді було зареєстровано три 
законопроекти, що пропонували 
підкоригувати законодавство. 
Що цікаво, з такою ініціативою 
виступили представники парла-
ментської коаліції Тетяна Донець 
(«Народний фронт»), Мустафа 
Найєм та Ігор Гринів (обоє — 
Блок Петра Порошенка).

«Покажемо, та не все і не всім»
 Головна засторога, до якої 
апелюють прихильники змін до 
Закону про протидію корупції, 
— публічність інформації про 
великі статки буде використа-
но насамперед нечесними на 
руку людьми і призведе до зрос-
тання рівня злочинності, краді-
жок, грабежів, випадків шанта-
жу та інших нехороших справ. 
«Це намагання, враховуючи до-
свід і практику інших європей-
ських країн, знайти адекватний 
баланс того, як при забезпеченні 
ефективності антикорупційної 
реформи також не знехтувати за-
хистом персональних даних», — 
прокоментувала ситуацію віце-
прем’єр iз питань європейської 
інтеграції Іванна Клімпуш-Цин-
цадзе. 
 На захист персональних да-
них посилалися й автори поп-
равок. Зокрема, Тетяна Донець 
пропонувала вилучити декла-
рації чиновників із відкритого 
доступу й надавати її лише «за 
письмовою вимогою Національ-
ного агентства протидії коруп-
ції». Мустафа Найєм рекоменду-

вав у декларації про доходи вно-
сити лише тих родичів, разом iз 
якими підзвітна особа прожива-
ла «не менше 183 днів на рік», а 
також вилучити з відкритого до-
ступу інформацію про грошові 
кошти чиновників — готівку, 
банківські рахунки, позики та 
коштовності. Пропозиції Ігоря 
Гриніва зводилися до того, щоб 
вилучити з публічного досту-
пу характеристику майна, дату 
вступу у власність, вартість май-
на на час його придбання, інфор-
мацію про вартість і розмір по-
дарунків, ті ж грошові активи, 
а також інформацію про спів-
власників майна, якщо воно пе-
ребуває у спільній власності. За-
галом же все зводилося до фор-
мули: ми декларуємо наші стат-
ки, але в нас має бути презумпція 
власника, тобто все, що досі «на-
жите непосильною працею», вже 
наше, а от із цього моменту ми 
зобов’язуємося жити по-новому 
і більше не красти.

«Нехай галас вщухне»
 Ці пропозиції обурили як гро-
мадських активістів, які в по-
неділок організували пікет біля 
під вікнами комітетів Верховної 
Ради з промовистим плакатом: 
«Депутати, ви уху їли?», так і са-
мих народних депутатів. «Це від-
верте шахрайство, що ставить не-
можливі вимоги перед детекти-
вами НАБУ, які мають доводити 
факти незаконного збагачення 
родин клептократів, де часто все 
«переписують» на дружин. За та-
кого формулювання і прокурор 
АТО Кулик, і голова Національ-
ної комісії з регулювання енерге-
тики Вовк, у чиїх коханих за ос-
танні два роки з’явилося багато 
майна, можуть легко сказати: «А 

я минулого року прожив зі своєю 
дівчиною 182 дні. Був у відряд-
женні чи жив у батьків. А тепер 
спробуйте довести зворотне», — 
обурювався пропозиціям Муста-
фи Найєма його колега Єгор Со-
болєв.
 Під тиском громадськості 
спочатку Найєм, а вчора й Ігор 
Гринів заявили про відкликання 
своїх поправок до антикорупцій-
ного закону. Втім лишилися на 
своїх позиціях. «Я внесу ці поп-
равки тоді, коли дискусія в сус-
пільстві буде готова з усіма аргу-
ментами», — заявив учора Ігор 
Гринів iз трибуни парламенту.
 Утiм у цій ситуації, очевидно, 
спрацювали не тільки і не стільки 
тиск громадськості, скільки пози-
ція західних партнерів. Адже ан-
тикорупційна реформа є однією 
з головних вимог Європейського 
Союзу для надання Україні безві-
зового режиму. І, судячи з усьо-
го, там не надто задоволені спро-
бами державних мужів уникну-
ти публічності. «Ми дуже стур-
бовані спробами через Верховну 
Раду розмити ту ідею, що лежить 
в основі цієї системи», — напря-
му заявив у Києві єврокомісар із 
питань політики сусідства та роз-
ширення ЄС Томас Хан.
 І якби йшлося лише про безві-
зовий режим, може, Рада й спро-
бувала б проштовхнути ці поп-
равки. Але е-декларування є й 
однією з головних умов надання 
Україні третього траншу креди-
ту МВФ. А це вже живі гроші,без 
яких — ну ніяк.
 Так що українські корупціо-
нери, які звикли жити на широ-
ку ногу, опинилися між двох вог-
нів. Що з того вийде — стане зро-
зумілим 30 жовтня. Чекати ли-
шилося не так довго. ■

Є низка видань, які детально висвітлю-
ють кожен чих Медведчука, кожну його 
заяву, думку, припущення чи коментар. 
Спростили держреєстрацію ліків в Ук-
раїні? От вам коментар Медведчука на 
цю тему! Відбувся антиурядовий мітинг 
у Молдові? Думка лідера «Українського 
вибору» щодо цієї події дуже важлива! 
Теракти в Парижі? Віктор Володимиро-
вич i тут має що сказати! Пошкодили 
електроопори на Херсонщині? Тримайте 
заяву Медведчука!
Чому так трапляється та в яких ЗМІ най-
частіше «мелькає» кум президента Росії, 
розбирались TEXTY.org.ua.

Редакційна політика
 Віктор Медведчук не є ньюзмейкером 99% часу. 
Він не є народним депутатом чи урядовцем, його 
«громадська організація» існує переважно на рек-
ламних щитах та в уяві самого Медведчука. З жур-
налістського погляду, важливість заяв лідера «Ук-
раїнського вибору» переважно не більша, ніж важ-
ливість допису у Facebook блогера-тисячника.
 Але є низка видань, які детально висвітлюють 
кожен чих Медведчука, кожну його заяву, думку, 
припущення чи коментар. Ми вирішили зібрати но-
вини з кількох сайтів та порівняти кількість повідом-
лень зі згадкою Віктора Медведчука в заголовку від 
початку 2014 року і до вересня 2016-го. При цьому 
ми ігнорували формулювання на зразок «кум Путі-
на» або «лідер «Українського вибору». Але навіть 
без цих формулювань знайшли неймовірно багато 
новин зі згадкою Медведчука на сайтах «Українсь-

кі національні новини», «РБК-Україна», «112 Украї-
на» та «Главком».
 За два роки і вісім місяців сайт «УНН» опублі-
кував 883 новини зі згадкою про Віктора Медведчу-
ка, сайт «РБК-Україна» — 749 новин, «Главком» — 
508 новин, а «112 Україна» — 464 новини.
 Для порівняння ми також узяли заголовки новин 
інформаційних агенцій «Українські новини» та «Ін-
терфакс-Україна», котрі вважаються незалежними 
та відповідальними, припустивши, що редактори ін-
формагенцій не пропустять справді важливих новин 
і будуть жорстко фільтрувати всілякий непотріб. За 
два роки і вісім місяців на сайті «Інтерфакс-Україна» 
вийшло 43 новини зі згадкою про Віктора Медведчу-
ка, а на сайті «Українських новин» — 35 матерiалiв.
 Увагу «УНН», «РБК-Україна», «Главкому» та 
«112 Україна» до Медведчука можна, звісно, списати 
на редакційну політику цих видань. Ну а раптом керів-
ники редакцій абсолютно щиро вірять у світлу місію 
Віктора Медведчука і важливість донесення до пуб-
ліки його безцінних коментарів щодо всього на світі? 
Тут уже нічого не вдієш. Ми, у свою чергу, можемо 
хіба що виконати місію з інформування читачів: хоче-
те більше знати, про що думає Віктор Медведчук, — 
читайте «УНН», «РБК-Україна», «Главком» та «112 

Україна», ці видання дуже стараються.
 Можна списати на редакційну недбалість. Знає-
те, в онлайн-медіа величезна плинність кадрів, нові 
працівники не розбираються, що важливо, а що ні, і 
ставлять усякий непотріб, а вічно затурканий шеф-
редактор не встигає все контролювати. Ну, буває. Не 
зі зла, можна зрозуміти.
 Або можна припустити, що за публікацію новин 
про Віктора Медведчука редакції отримують гроші. 
Тоді це називається «джинса», і від видань, які цю 
«джинсу» публікують, треба триматись якнайдалі.

Як працює ринок «замовних» 
новин у ЗМІ
 Ми поговорили з піарником, корий займається 
розміщенням у виданнях новин і статей за гроші. Зі 
зрозумілих причин ми не можемо назвати ім’я спів-
розмовника. Публікуємо його розповідь.
 Вартість розміщення однієї новини — від 100 
до 600 доларів. Цим в інтересах клієнтів займають-
ся як офіційні піар-агенції, так і неформальні гру-
пи піарників. Як і в будь-якій рекламі, існують різ-
номанітні «пакети» й оптові знижки. Видання отри-
мує готівку в доларах. Між тими, «хто в темі», хо-
дять неофіційні прайси — скільки яке видання бере 

грошей за публікацію замовних новин. Ці розцінки 
ви не знайдете на офіційних сторінках.
 Усе тримається на особистих контактах. Піарники 
чи посередники воліють працювати з тими журналіс-
тами і редакторами, яких знають і які дають відкат. 
Тобто замовнику озвучується одна сума, а видання по 
факту отримує іншу. Іноді це узгоджується з редакто-
ром, іноді ні. Знаю випадок, коли виконавець отримав 
600 доларів за послугу, а посередник — 3000.
 Деякі видання публікують за гроші все, що про-
понують. Деякі обережнішi, наприклад, не ставлять 
платні новини, які суперечать редакційній політиці. 
Дехто взагалі не ставить платних новин.
 Новини — це найдешевший платний контент. 
Ціни на статті, а особливо розслідування, старту-
ють від декількох тисяч доларів.
 Ринок замовних матеріалів процвітав в останні 
роки Януковича, тоді просто літали валізи з гроши-
ма. Зараз грошей стало менше, а грошовиті замов-
ники — у бігах. Якщо їм треба щось опублікувати, 
то вони це роблять у своїх ЗМІ, на більш масштабні 
піар-компанії зараз у них грошей немає.
 Але загалом ринок процвітає, адже постійно від-
кривається і закривається безліч інтернет-видань. У 
переважної більшості саме така бізнес-модель. ■

НЕ БРИДКО?

«Церква свідків Медведчука»
Кум росiйського президента всюди вставляє «своїх п’ять копiйок»

■

ПАРЛАМЕНТ

«Е-е-е... 
Декларування?»
Депутати шукають шляхи, як обійти 
оприлюднення інформації про власні статки

■АКТУАЛЬНО

«Чия земля? 
Калитчина!»
Олег Ляшко проти перетворення селян 
на батраків

■

Олег Ляшко і селяни про головне — про землю.❙
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Олександр КРАМАРЕНКО

Не треба бути філологом, щоби 
розуміти, що слово «гібридний» 
означає відносно того іменника, 
з яким воно вживається, непов-
ноцінний, тобто такий, що не 
має тієї класичної повноти оз-
нак, які має той іменник у своє-
му прямому значенні. І якщо 
ми чесно схарактеризуємо су-
веренітет сучасної України, то 
інакше, як гібридним, ми його 
назвати, на превеликий жаль, 
ніяк не зможемо.

Пострадянська, 
а не самостійна 
 Так, не може вважатися су-
веренною держава, яка не має 
суверенітету над усією своєю 
територією та кордоном. Ук-
раїна вже третій рік поспіль за-
лишається без Криму та про-
мислової частини Донбасу і не 
контролює понад 400 км кордо-
ну.
 Але історія знає чимало при-
кладів, коли таке траплялося з 
іншими країнами. Тут усе зале-
жить від того, як їхні очільни-
ки ставляться до цієї часткової 
втрати суверенітету. Так, якщо 
в 90-х роках минулого сторіччя 
керманичі Хорватії приблиз-
но за той самий термін накопи-
чили сили та відвоювали в Сер-
бії свої суверенні території, то 
керівництво України, навпа-
ки, шукає всіма засобами зами-
рення з Росією і ладне взагалі 
капітулювати перед нею, інте-
грувавши окупований Донбас 
до себе на умовах останньої.
 Але це лише зовнішня та, 
безумовно, менша частина про-
явів гібридності нашої незалеж-
ності, або ж суверенітету. Голо-
вний її прояв полягає в тому, що 
замість розбудови нашої держа-
ви в руслі власної національної 
ідеї та ідеології наші очільники 
керуються винятково директи-
вами МВФ у внутрішній полі-
тиці та Нормандської четвірки 
(без України — трійки) — у зов-
нішній.
 Результати цієї гібридної 
державної політики такі ж жа-
люгідні, як і вона сама: Украї-
на втратила свою суб’єктність 
на міжнародній арені та займає 
останнє місце за середнім рів-
нем доходів на людину в Європі, 
поступаючись за цим показни-
ком уже і переважній більшості 
країн третього світу!
 І ця трагікомічна держав-
на гібридність є наслідком не 
стільки суб’єктивної волі на-
ших правителів, скільки зако-
номірним результатом відсут-
ності державної ідеології, яка 
б тільки й могла встановити ті 
орієнтири в розбудові сучасної 
української державності, ви-
ходити за які не можна за будь-
яких обставин — ані ультима-
тумів МВФ, ані політичного 
тиску Нормандської четвірки.
 Назагал відсутність держав-
ної ідеології в Україні була, в 
кращому разі, стратегічною 
помилкою батьків-засновників 
нашої сучасної державності, 
яку вони, до того ж, зафіксува-
ли на конституціональному рів-
ні. 
 Бо якби в нас була держав-
на ідеологія, то суд на Олек-
сандром Єфремовим та інши-
ми батьками сепаратизму від-
бувався б не сьогодні, а років 

15 тому, коли ті, керуючись 
прямими настановами з Крем-
ля, почали розбудовувати заса-
ди «русского міра», зокрема на 
Луганщині, коли той же Єфре-
мов обіймав там посаду голови 
облдержадміністрації. 
 Навіть без прямої загрози 
повномасштабної агресії Росії 
відсутність ідеології в Україні є 
фатальною для її державності. 
Саме завдяки цьому стала ре-
ально можливою імплемента-
ція Мінських домовленостей, 
яка, на думку більшості про-
відних аналітиків та політоло-
гів, призведе вже до справжнь-
ої громадянської війни та, як 
її наслідку, — до фрагментації 
України на кілька квазідержав-
них новоутворень.
 Тільки в державі без ідеоло-
гії стали можливими суди над 
її патріотами-захисниками за 
позовами її ж антидержавни-
ків-сепаратистів! Тільки така 
держава ладна була прийняти 
у своїй столиці хресну ходу ос-
танніх під прапорами та коро-
гвами сусідньої держави-агре-
сора!
 Тільки ідеологічно стерилі-
зована держава може торгува-
ти з агресором та окупованими 
ним своїми територіями, ви-
даючи це неподобство назагал 
як такий собі «прагматичний 
патріотизм». Сумно, але масо-
вих акцій протестів у нашому 
постгеноцидному суспільстві з 
приводу цієї погано прихованої 
зрадницької політики не спос-
терігається. 
 Тому сам собою напрошуєть-
ся висновок, що наша безідей-
на держава є українською лише 
за своєю формою і аж ніяк не за 
змістом. Таким чином, замість 
своєї національної держави ук-
раїнці мають лише державу 
пострадянську, з усіма сумни-
ми наслідками такої своєї ви-
нятковості.

Гібриди в погонах 
 Коли на грошовій банкноті 
у 50 гривень ще у 90-х роках я 
побачив портрет Михайла Гру-
шевського, мені стало зрозумі-
ло, що райдужних перспектив 

у нашої державності не перед-
бачається. Якщо за нашого на-
ціонального елітарія вважають 
людину, яка доклалася до зни-
щення свого часу українсько-
го війська і, як наслідок, втра-
ти нашої державності на почат-
ку ХХ сторіччя. Та й iз роками 
ставлення до нашого війська 
не змінилося. Як наслідок — 
ядерне роззброєння України та 
доведення її армії до жалюгід-
ного стану.
 Вочевидь таким державним 
очільникам не потрібно гаран-
тій безпеки власної держави, їм 
треба лише гарантії власної без-
пеки в цій державі. Саме тому 
жоден із наших президентів 
не переймався реформою спец-
служб, обмежуючись лише під-
бором лояльних до себе їхніх 
керівників. Це було благодат-
ним ґрунтом для панування 
кадрів, які працюють на «ста-
рий та добрий» Центр у Москві. 
Що й підтвердив у одній зі своїх 
промов Президент Порошенко, 
коли заявив, що більшість офі-
церів СБУ є патріотами Украї-
ни. Даруйте, а хто ж тоді та мен-
шість (яка може становити до 
49% від особового складу)?
 Саме ця гібридність СБУ і 
призвела до такого парадок-
су, коли вже пересічні українці 
знають, хто з політиків та гро-
мадських діячів є агентом КДБ-
ФСБ, але в самої СБУ немає до 
них жодних претензій, бо ті 
агенти перебувають під надій-
ним «дахом» ворожої агентури 
в Службі безпеки. Такий стан 
речей із вітчизняними спец-
службами є черговою ознакою 
нашого гібридного сувереніте-
ту, бо, по суті, робить Україну 
керованою ззовні іноземними 
спецслужбами.
 Мене свого часу вразив теле-
сюжет, у якому державні наго-
роди Росії у Кремлі отримува-
ли офіцери ФСБ за недопущен-
ня вступу України до НАТО піс-
ля Помаранчевої революції. Не 
здивуюся, коли невдовзі ми по-
бачимо й наступний телесюжет, 
де нагороди отримуватимуть 
уже ті ефесбешники, які не до-
пустили відновлення ядерного 

та ракетного потенціалу Украї-
ни. Бо коли і тим, й іншим во-
лодіють такі держави, як Пів-
нічна Корея та Іран, а Буда-
пештський меморандум у світі 
ніхто навіть не згадує, відсут-
ність тих потенціалів в Україні 
виглядає, погодьтеся, якось 
штучно...
 Як і небажання її керівниц-
тва побудувати за два з полови-
ною роки патронний завод за-
мість утраченого в результаті 
окупації луганського. І справа 
тут, очевидно, не в грошах, а ви-
нятково в державних пріорите-
тах наших гібридних очільни-
ків. 
 І можна тільки здогадува-
тись, агентурою якого держав-
ного рівня в Україні керують 
ті нагороджені Путіним офіце-
ри ФСБ і де притому була і є та 
патріотична більшість офіцерів 
СБУ...
 Сьогодні нас заколисують 
піснями про те, що сучасне ук-
раїнське військо здатне стрима-
ти агресора, особливо з його пе-
реходом на контрактну основу.
 Хочу розтлумачити. Як ста-
ло відомо, найбільше контрак-
тників серед усіх областей Ук-
раїни було набрано, хоч як це 
дивно, з... напівокупованої моєї 
рідної Луганщини, а саме — з її 
північних слобожанських сіл та 
селищ, де проживає лише вось-
ма (!) частина всіх мешканців 
області. Тобто можна стверджу-
вати, що молоді чоловіки зголо-
силися там до українського вій-
ська в масовому порядку. 
 Я доволі добре знаю мен-
тальність та політичні уподо-
бання тих своїх земляків — 
прямих нащадків постгеноцид-
них селян. Так от, десь 85% із 
них були і залишаються палки-
ми прихильниками Партії ре-
гіонів та путінської Росії. 
 І зовсім не випадково саме 
в тих слобожанських селах Лу-
ганщини завжди балотували-
ся та неодмінно перемагали на 
всіх виборах до обласної та Вер-
ховної Ради Олександр Єфре-
мов та Віктор Тихонов. Тобто 
для тих двох українофобів пос-
тгеноцидна Слобожанщина за-

вжди була у плані отримання 
депутатських мандатів значно 
надійнішою і за сам Луганськ, і 
за всі промислові регіони облас-
ті, тобто терени, що сьогодні є 
форпостами «ЛНР»!
 Цілком зрозуміло, що є два 
чинники, які привели тих пос-
тгеноцидних слобожан сьо-
годні до українського війська. 
Перший — це високі заробітки 
контрактників на тлі суціль-
ного безробіття в їхніх селах. 
Другий — їхні сподівання, що 
по-справжньому воювати з та-
ким любим їм російським вій-
ськом не доведеться. А якщо 
все ж таки доведеться?.. Гаран-
тій відсутності в такому випад-
ку масових зрад того гібридного 
контрактного війська, як бачи-
мо, немає жодних.
 Наївні й ті, хто пишається 
реформою української міліції. 
Вона така ж гібридна, як і вій-
ськова. Бо знищити корупцію 
на рівні патрульної поліції, яка 
має справу з дрібними хуліга-
нами, водіями-порушниками, 
п’яницями та наркоманами, по-
годьтеся, можна лише за раху-
нок кількаразового підвищення 
зарплатні поліцейським. І зовс-
ім інша справа — знищити ко-
рупцію на рівні, скажімо, слідс-
тва, яке має справу, в тому чис-
лі, й з організованою злочинніс-
тю, яка вже оперує великими 
грошима... Саме тому те слідс-
тво в Україні ніяк не рефор-
мується, а рівень тяжких зло-
чинів зріс у кілька разів... 

Часу на самоочищення 
не лишилося
 Відсутність патріотичної 
дер жавної ідеології і призве-
ла Україну до прямої загро-
зи тотальної приватизації на-
ших стратегічних промисло-
вих об’єктів, включно з усіма 
портами. Такого немає в жод-
ній розвинутій країні світу, 
де частка держави в економіці 
становить від 20 до 30%.
 А коли вищі посадовці де-
ржави не є де-факто її патріота-
ми, можна спостерігати добре 
знайому нам картину — свідоме 
нищення природних ресурсів 
країни заради короткочасної 
економічної вигоди. Допоки до 
влади в Україні не прийдуть на-
ціоналісти, ніщо не зможе зупи-
нити вивіз за кордон карпатсь-
кого лісу-кругляку та нищення 
промисловими об’єктами на-
ших водоймищ.
 Те ж саме відбувається і з бо-
ротьбою проти корупції. Гібрид-
ні патріоти при верховній владі 
займатимуться своїми коруп-
ційними схемами доти, доки 
перебуватимуть біля бюджет-
ної годівниці, час від часу вда-
ючи боротьбу з тими корупціо-
нерами, хто поза їхніми власни-
ми корупційними схемами.
 Отож можна стверджувати, 
що наша гібридна державність 
працює за всіма напрямами на 
свою самоліквідацію, вражаю-
чи при цьому весь інший світ 
своєю непереборною жагою до 
самознищення. Тому всі запев-
нення деяких українських полі-
тиків та політологів у тому, що 
через кілька виборів українсь-
кий політичний бомонд само-
очиститься і все в нас буде доб-
ре, є від лукавого: історія не дає 
Україні стільки часу для цього 
самоочищення... ■

КОПАЙТЕ ТУТ!

Гібридний суверенітет України
Без державної ідеології не може бути справжньої незалежності 

■

Керманичам країни мало вдавати з себе патріотів, Україні потрібні реальні вчинки.❙
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Звіт підтвердив попередні 
висновки
 Міжнародні слідчі ствер-
джують: «Ми маємо у своєму 
розпорядженні незаперечні до-
кази того, що авіалайнер рейсу  
МН17 був збитий російською 
ракетою серії 9М38, запуще-
ною з установки «Бук» із сіль-
ськогосподарського поля пло-
щею 500х600 метрів у районі 
смт Первомайське. У радіусі 
5 кілометрів це найвища точ-
ка. Даний район (недалеко від 
Тореза і Сніжного. — Авт.) на 
той момент перебував під кон-
тролем проросійських сепара-
тистів і бойовиків. Самохідна 
вогнева установка «Бук» була 
доставлена в Україну з Російсь-
кої Федерації, і після того, як її 
використали для атаки на авіа-
лайнер рейсу МН17, її знову по-
вернули на територію Росії».
 Висновки МСГ базуються 
на левовій частині доказів, які 
по гарячих слідах встановили 
впродовж доби Служба безпе-
ки України на чолі з Валенти-
ном Наливайченком і Головне 
управління розвідки Міноборо-
ни України. 
 Конгресмен США Чарлі 
Кент заявив: «Цей звіт лише 
підтверджує те, що ми знали. 
Він повинен посилити нашу на-
полегливість зберігати жорсткі 
санкції проти Росії, поки та не 
змінить свою поведінку у Схід-
ній Європі».
 Зазначені висновки повніс-
тю збігаються з результатами 
мого власного розслідування, 
завершеного в кінці 2014 року 
і направленого колегам з МСГ, 
а згодом опублікованого в га-
зеті «Україна молода» у стат-
ті «Кремль — убивця» (5 трав-
ня 2016 року)  та з висновка-
ми Ради безпеки Нідерландів. 
Слідча група змогла повністю 
відновити маршрут, прокладе-
ний установкою «Бук» та суп-
ровідними транспортними за-
собами. Він повністю збігаєть-
ся з маршрутом, опублікова-
ним мною у зазначеній статті.
 Журналіст Олег Боровсь-
кий також зазначає, що опри-
люднені результати незалеж-
ного розслідування експертів 
із МСГ стосовно того, що ма-
лайзійський  «Боїнг» був зби-
тий над Донбасом  росіяна-
ми чи проросійськими сепара-
тистами з російської системи 
«Бук», фактично повторюють 
висновки, які колишній на-
родний депутат України Гри-
горій Омельченко оприлюднив 
в «Україні молодій» ще у трав-
ні цього року.

Криваве вето
 Як  же відреагувала Росія 
на висновки МСГ? Як завжди: 
мовляв, вона «біла й пухнаста» 
і ні в чому не винна. Прес-сек-
ретар президента Росії Дмит-
ро Пєсков заявив: «Висновки 
слідчої групи не можна вважа-
ти остаточною правдою… На 
жаль,  ми не побачили жодних 
доказів. Слідство приречене на 
провал».
 Міністр закордонних справ 
Росії Сергій Лавров у відповідь 
на пропозицію ведучого ВВС 
Стівена Сакура принести ви-
бачення у зв’язку з оприлюдне-
ним звітом відмовився просити 
вибачення за знищення рейсу 

МН17 і загибель його пасажи-
рів. «Принести вибачення? За 
що?» — запитав Лавров.
 Офіційний представник 
МЗС РФ Марія Захарова на-
голосила: «Росія розчарована 
тим, що ситуація навколо роз-
слідування катастрофи «Боїн-
га-777» не змінюється. Вис-
новки підтверджують те, що 
слідство упереджене і політич-
но вмотивоване».     
 Представник бойовиків 
ДНР Едуард  Басурін сказав, 
що «звіт не підкріплений до-
казами, йде обман, вони  бре-
шуть».
 Відтак 30 вересня МЗС Ні-
дерландів викликало російсь-
кого посла в Гаазі Олександра 
Шульгіна через критику Росії 
на адресу країни за оголошен-
ня 28 вересня висновків роз-
слідування катастрофи малай-
зійського літака рейсу МН17. 
«Росія має поважати представ-
ленні результати слідства, бо 
були надані переконливі дока-
зи, а не висловлювати сумні-
ви», — заявив глава МЗС Ні-
дерландів Берт Кундерс.
 Представник Міноборони 
РФ генерал Ігор Конашенков 
стверджує: «Жодні російсь-
кі  зенітні ракетні комплекси, 
у тому числі «Бук», російсько-
український кордон ніколи не 
перетинали». 
 Постійний представник РФ 
при ООН Віталій Чуркін, виз-
наючи факт збиття «Боїнга» 
«ополченцями» Донбасу, за-
явив іще 21 липня 2014 року 
у Нью-Йорку: «Відповідно до 
записів, люди зі сходу Украї-
ни говорили, що вони збили 
військовий літак… Якщо вони 
вважали, що збили військовий 
літак, то це був конфуз. Якщо 
це був конфуз, тоді це не був 
акт тероризму». 
 29 липня 2015 року Росія 
наклала ганебне вето на про-
ект резолюції Ради Безпеки 
ООН про створення міжнарод-
ного трибуналу з розслідуван-
ня катастрофи малайзійського 
літака. Президент Росії Путін 
заздалегідь попередив, що не 
допустить створення  такого 
трибуналу. 17 липня 2015 року 
у розмові з прем’єр-міністром 
Нідерландів Марком Рютте 
Путін назвав таку пропозицію 
«передчасною і контрпродук-
тивною».
 Криваве вето Путіна, за 
яким сховалися убивці 298 
людей, є фактичним визнан-
ням своєї провини, зазнача-
ють експерти.
 Міністр закордонних справ 
Австралії Джулі Бішол зап-
ропонувала створити міжна-
родний суд  і провести судо-
вий процес у «стилі Локербі». 
Подібний трибунал можна 
створити в обхід Радбезу ООН, 
де Росія має право вето.

Збили «пташку», та не ту 
 МСГ оприлюднила пере-
хоплені СБУ розмови росій-
ських найманців-бойовиків 
про те, що 17 липня 2014 року 
о 16:40 (за київським часом) 
російський диверсант на пріз-
висько «Бєс» (Ігор Безлер) до-
повів своєму кураторові, пол-
ковнику ГРУ ГШ ЗС Російсь-
кої Федерації Гераніку Василю 
Миколайовичу, що вони збили 

транспортний літак АН-26 ук-
раїнської армії: «Щойно збили 
літак. Група «Мінера». За Єна-
кієвим упав».
 Невдовзі після знищен-
ня пасажирського авіалайне-
ра диктор новин російського 
телебачення повідомила про 
збиття українського літака 
«ополченцями» над містом То-
рез, заявивши, що «все відбу-
лося близько п’ятої години ве-
чора за московським часом». 
Згодом про збиття українсь-
кого літака повідомили  росій-
ські ЗМІ, серед яких «РІА Но-
вості» та Russia Today. 
 Бойовики з так званої 
«ДНР» повідомили про збит-
тя українського транспорт-
ника АН-26 під Торезом: «17 
липня поблизу селища Розсип-
не над містом Торез донецької 
області було збито транспорт-
ний літак  АН-26 українських 
ВПС. Літак упав у районі шах-
ти «Прогрес». В нього влучи-
ла ракета. З неба посипались 
уламки».
 На сторінці «Зведення 
від Стрєлкова Ігоря Іванови-
ча» у соцмережі «Вконтак-
тє» 17 липня 2014 року було 
розміщено повідомлення: «У 
районі Тореза тільки що збили 
літак АН-26, валяється десь за 
шахтою «Прогрес». Поперед-
жали ж — не літати в «нашо-
му небі». А ось і відеопідтвер-
дження чергового «пташко-
паду». Пташка упала за те-
риконом, житловий сектор не 
зачепила. Мирні люди не пос-
траждали».
 Після обстеження місця 
падіння літака російські вій-
ськовослужбовці та їхні най-
манці виявили, що вони зби-
ли пасажирський літак. З те-
лефонної доповіді одного з 
бойовиків слідує, що цей лі-
так збили з «Чорнухівського 
блокпоста». За його словами, 
літак розвалився у повітрі, в 
районі шахти Петропавлівсь-
кої, а його уламки, тіла людей 
та речі пасажирів падали пря-
мо у двори. Під кінець розмови 
бойовик констатував, що вони 
збили цивільний літак: «Ко-
ротше, стопудово цивільний 
борт».
 На місці падіння малайзій-
ського «Боїнга» проросійсь-
кі бойовики крали у загиблих 
мобільні телефони, планше-
ти, ноутбуки, сумки, валізи, 
одяг, готівкові кошти, кредит-
ні картки та зняли з жертв го-
динники і дорогоцінні прикра-
си. Генпрокуратура України 
зобов’язана дати належну пра-
вову оцінку таким діям, які 
мають ознаки грабежу (ст.186 
КК) і мародерства (ст.347 КК), 
а винних осіб — притягнути 
до кримінальної відповідаль-
ності.
 Через деякий час, 17 лип-
ня, відбулася ще одна розмо-
ва одного з бойовиків з донсь-
ким отаманом Миколою Кози-
ціним: «Щодо цього літака, 
збитого в районі Сніжного—
Тореза. Це виявився паса-
жирський. Впав у районі Гра-
бового. Там море трупів, жінок 
і дітей. Зараз козаки там див-
ляться це все». 
 На запитання бойовика, що 
пасажирський літак робив над 
територією України, отаман 

Козіцін відповів: «Значить, 
завозили шпигунів, не знаю. 
Нех… (нецензурне слово) літа-
ти, зараз війна йде».

Російська брехня 
 Зрозумівши, що збитим лі-
таком виявився малайзійсь-
кий «Боїнг», бойовики почали 
прибирати з мережі інтернет 
усі попередні повідомлення 
про збитий літак. А російсь-
кі ЗМІ вдалися до іншої версії 
збиття літака: агентство «РІА 
Новості» повідомило, що оче-
видці спостерігали бойовий 
літак, який випустив декіль-
ка ракет, що вибухнули десь у 
небі, після чого на землю ста-
ли падати уламки літака.
 За новою версією російсь-
ких бойовиків і російських 
офіційних осіб, «Боїнг» був 
збитий українським штурмо-
виком Су-25, практична верх-
ня межа висоти польоту якого 
на 3000 метрів нижча за висо-
ту, на якій був збитий малай-
зійський літак. 
      За повідомленням пред-
ставника Держдепартаменту 
США, американська розвідка 
підтвердила, що малайзійсь-
кий літак  був збитий ракетою 
«земля-повітря». В момент 
пуску ракети з російського 
«Бука», в районі «Боїнга», на 
дальності 30 км, за даними іно-
земних радіолокаційних стан-

цій і супутників, ніякого вій-
ськового літака не було.
 В  інтерв’ю Рейтер коман-
дир бойовиків батальйону «Вос-
ток» Олександр Ходаковський  
заявив, що «в ополченців був 
«Бук», яким збили  малайзій-
ський  літак. «Бук» був приве-
зений із Росії, а потім відправ-
лений назад». Потім Хода-
ковський відмовився від своїх 
слів, заявивши, що його не так 
зрозуміли. 
 Російські телеканали 
Russia Today та  Life News озву-
чили версію, що мотивом зни-
щення малайзійського літака 
може бути замах на президен-
та Росії Путіна. Мовляв,  «Борт 
№1» російського президента і 
малайзійський  літак перети-
нались в одній точці в тому ж 
ешелоні повітряного простору. 
Але російські спікери не сказа-
ли, що це «перетинання» стало-
ся ще над Варшавою на 330-му 
ешелоні на висоті 10100 мет-
рів. Малайзійський літак був 
там о 15:44, а «Борт №1» — о 
16:21 (за московським часом), 
тобто на 37 хвилин пізніше. 
Окрім того, маршрут польоту з 
Варшави до Москви йде майже 
за 1000 км північніше Донець-
ка. Експерти зробили висно-
вок, що «замах» на російсько-
го президента Путіна є вигад-
кою  Кремля.
 Тоді «РІА Новості» вкину-
ло нову дезінформацію, що 17 
липня Україна перекинула в 
зону АТО «Буки»: «За дани-

ми системи об’єктивного кон-
тролю, в середу, 16 липня, в 
район Донецька був перебазо-
ваний дивізіон «Буків» Зброй-
них сил України».
 29 липня 2015 року росій-
ський телеканал Life News ви-
сунув нову версію збиття ма-
лайзійського «Боїнга» — «лі-
так був знищений ізсередини, 
і це була спецоперація». На-
тяк був на ЦРУ.

План вторгнення і карти 
окупації  
 Висновки МСГ, беззапе-
речно, спростували всі версії і 
брехливі заяви Кремля.
 Аналіз доказів, установле-
них СБУ і МСГ, та отриманої 
мною конфіденційної інфор-
мації дає підстави стверджу-
вати (як основна версія), що 
Генеральний штаб ЗС Росій-
ської Федерації розробив дия-
вольський план збиття одного 
зі своїх пасажирських літаків: 
«Аерофлот» AFL-2074 Москва 
— Ларнака або рейс Москва—
Ростов-на-Дону, які приблиз-
но у той же час здійснювали 
політ у повітряному просторі 
України.
 Знищення російського лі-
така мало спровокувати в 
Росії масове громадянське 
обурення, сплеск ненависті до 
України і відвернути від неї 
світ, який підтримує її у вій-

ні з Росією. А головне — збит-
тя літака 17 липня мало стати 
виправданням в очах світової 
спільноти повномасштабно-
го вторгнення в Україну ре-
гулярних військових частин 
Збройних сил Росії, які були 
сконцентровані вздовж усього 
російсько-українського кордо-
ну, заради «припинення вар-
варських дій українських на-
ціоналістів і київської хунти», 
«порятунку російськомовного 
населення і етнічних росіян» 
(як і під час війни у Грузії) та 
«стабілізації обстановки у зоні 
воєнного конфлікту».
 План вторгнення був 
розроблений ГШ ЗС РФ, за-
тверджений президентом Путі-
ним, і його виконання було за-
плановано на 18 липня 2014 
року.
 Окупація південно-схід-
них областей України російсь-
кими військами повинна була 
бути завершена до Дня Неза-
лежності України — 24 сер-
пня. Підтвердженням цього, 
зокрема, є карта ГШ ЗС Росії 
з планом окупації 8 областей 
України, яка була мною опри-
люднена 30 січня 2016 року в 
прямому ефірі на одному з те-
леканалів України. 
 Після провалу операції з 
малайзійським літаком уран-
ці 24 серпня 2014 року за на-
казом Путіна відбулося мас-
штабне вторгнення в Украї-
ну 3,5 тисячі російських вій-
ськових разом із танками та 

Після звіту про причини катастрофи 
літака «Малайзійських авіаліній» вище 

керівництво Росії має готуватися до 
Міжнародного воєнного трибуналу в Гаазі

РЕЗОНАНС■

Путін — 

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, заступник голови Спілки офіцерів України 

Топ-новиною минулого тижня у світі став звіт Міжнародної  слідчої групи (далі — МСГ. — Авт.), яка 
розслідує причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» за рейсом МН17 з Амстердама (Ні-
дерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія), яка сталася  у повітряному просторі України 17 липня 2014 
року о 16:20. Уламки літака впали поблизу міста Торез Донецької області на території, яка контро-
люється російськими військовими і їхніми найманцями. На борту літака перебувало 298 людей (283 
пасажири, 15 членів екіпажу,  в тому числі 80 дітей), усі загинули.
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іншою бронетехнікою при 
вогневій підтримці арти-
лерії, що призвело до Іло-
вайської трагедії. 
 Цікаво, як би Путін ви-
правдовував і назвав пов-
номасштабне вторгнення 
російських військ в Украї-
ну, яке було заплановано  
на 18 липня 2014 року, у 
випадку знищення 17 лип-
ня 2014 року  російського 
пасажирського літака та 
вбивства своїх співвітчиз-
ників?

Два пункти — дві цілі
 Екіпажу віддали наказ — 
розгорнути установку «Бук» 
у районі населеного пункту 
Первомайське. Населений 
пункт із такою ж назвою 
знаходиться й у північно-
східному напрямку на від-
стані близько 20 км від До-
нецька. Російський екіпаж, 
не знаючи добре місцевості, 
переплутав населені пунк-
ти з однаковими назвами і 
перемістився в протилеж-
ному напрямку від Донець-
ка на 70 км.
 Розміщення установ-
ки «Бук» у Первомайську, 
саме на захід від Донецька, 
враховуючи її бойові харак-
теристики, дозволило б ура-
зити ракетою російський 
пасажирський літак, який 
летів із Москви у повітряно-
му просторі України. При 

цьому  уламки літака впа-
ли б на територію, контро-
льовану силами АТО.
 17 липня 2014 року май-
же в один і той же час, в од-
ному й тому ж місці повітря-
ний простір над Донецькою 
областю перетинав не лише 
літак рейсу МН17 «Малай-
зійських авіаліній», а й 
російський пасажирський 
літак авіакомпанії «Аеро-
флот», який слідував рей-
сом AFL2074 Москва — Лар-
нака (Кіпр), на борту якого 
перебували 157 пасажирів, 
які з дітьми летіли на відпо-
чинок.
 Такий самий цивільний 
«Боїнг», навіть із такими 
самими кольорами на бор-
ту, в одному й тому ж само-
му ешелоні повітряного про-
стору. О 16:09 17 липня в 
районі села Новоніколаєвка 
маршрути цих рейсів пере-
тнулись. Але екіпаж «Бука» 
помилково заїхав не до  Пер-
вомайська Ясинуватсько-
го району, а до Первомайсь-
ка, підпорядкованого Сніж-
нянській селищній раді. 
 Саме для ураження цілей 
на таких висотах (на якій 
летіли обидва російські лі-
таки) і була завезена у До-
нецьку область установка 
«Бук» М1 (бортовий номер 
332) з Росії.     
 Військові літаки і вер-
тольоти ЗСУ на висотах по-
над 10 000 метрів не літа-
ли. Сам факт перевезення з 
Росії в Україну установки  
«Бук» свідчить про те, що 
його екіпаж мав наказ зби-
ти літак на тій висоті, якою 
користується саме цивільна 
авіація. 
 За моєю інформацією, ні 
російський екіпаж «Бука», 

ні керівник так званої 
«ДНР» Олександр Захар-
ченко, ні міністр оборони са-
мопроголошеної республіки 
Ігор Гіркін не знали істинної 
мети спецоперації і яка саме 
ціль вибрана керівництвом 
ГШ ЗС РФ для знищення. Їм 
було лише відомо про політ 
у цьому районі українсько-
го військово-транспортного 
літака, на борту якого буде 
«натовське озброєння для 
бандерівців», який необхід-
но знищити. 

Замовники й організатори 
теракту
 На моє глибоке переко-
нання, аналіз наявних на 
сьогодні доказів дає підста-
ви зробити такі висновки: 
 а) збиття літака «Ма-
лайзійських авіаліній», що 
призвело до загибелі 298 лю-
дей (планувалося знищення 
російського пасажирсько-
го літака) є терактом, ор-
ганізованим вищим війсь-
ковим керівництвом Росій-
ської Федерації за наказом 
президента Путіна; 
 б) відповідальність за 
збитий малайзійський лі-
так повинно нести вище 
керівництво Збройних сил 
Російської Федерації, а 
саме: верховний головноко-
мандувач, президент Росії 
Володимир Путін; міністр 
оборони Сергій Шойгу; 

перший заступник мініст-
ра оборони, начальник ГШ 
ЗС РФ генерал армії Ва-
лерій Герасимов; заступ-
ник міністра оборони гене-
рал армії Аркадій Бахін; 
заступник начальника ГШ 
ЗС РФ, начальник ГРУ ге-
нерал-полковник Ігор Сєр-
гун (нині покійний); голо-
внокомандувач Сухопут-
них військ генерал-полков-
ник Олег Салюков.
 А також: командувач 
військ Західного військо-
вого округу Анатолій Сідо-
ров; його заступник Віктор 
Остахов; командувач військ 
ППО Сухопутних військ 
Олександр Леонов; коман-
дувач 20-ї Гвардійської За-
гальновійськової армії За-
хідного військового округу 
Олександр Чайко; ватажки 
самопроголошеної «ДНР» 
Олександр Захарченко, Ігор 
Гіркін  та інші.
 Голова Верховної Ради 
Андрій Парубій заявив: 
«Весь світ давно знає ім’я 
і прізвище головного зло-
чинця. Це — Володимир 
Путін».
 Голова СБУ Василь Гри-
цак вважає, що «навіть дані 
попереднього слідства МСГ  
вже можуть служити виро-
ком для  російської сторо-
ни».
 Експерти стверджують, 
що рішення про відправку 
в Україну новітньої системи 
«Бук», із якої був збитий ма-
лайзійський «Боїнг», могло 
бути прийнято лише з відома 
Президента Росії Путіна.
 Безпосередній наказ на 
знищення літака надійшов 
від командування ПС і ППО 
РФ, яке в той же день ви-
дало наказ про переведен-

ня екіпажу «Бука», який 
збив малайзійський літак, 
до Сибірського військового 
округу, в Забайкалля. Але 
до нового місця призначен-
ня ніхто з екіпажу так і не 
прибув. Згідно з інформа-
цією з конфіденційних дже-
рел, близьких до розвідки 
ППО Росії, весь екіпаж був 
«зачищений» спецгрупою 
ФСБ. 
 Одним із головних ідео-
логів диявольського плану 
провокаційного знищення 
російського пасажирсько-
го літака був заступник на-
чальника ГШ ЗС РФ, на-
чальник ГРУ генерал-лей-
тенант Сєргун Ігор Дмит-
рович. За анексію Криму 
Путін у квітні 2014 року 
нагородив Сєргуна орде-
ном «За заслуги перед Віт-
чизною» IV ст., а від мініст-
ра оборони РФ Сєргун отри-
мав медаль «За повернення 
Криму». 
 21 лютого 2015 року 
президент Путін своїм ука-
зом № 91 присвоїв Сєргу-
ну звання «генерал-пол-
ковник». Але 3 січня 2016 
року, згідно з офіційною за-
явою Кремля, Ігор Сєргун 
(будучи абсолютно здоро-
вим, ніколи не скаржився на 
серце) несподівано помер від 
серцевого нападу (інфаркт) 
у Підмосков’ї. Американсь-
ка розвідувальна аналітич-

на компанія Stratfor пові-
домила, що, згідно з її дани-
ми, Сєргун «раптово» помер 
у Лівані 1 січня 2016 року.
 Після оголошення вис-
новків МСГ виникла ре-
альна загроза «зачистки» 
російських військовослуж-
бовців 53-ї зенітно-ракетної 
бригади, які брали участь в 
операції зі знищення ма-
лайзійського літака, і тих, 
кому було відомо про неї. 
 Прем’єр-міністр Малай-
зії Наджіб Разак наголо-
сив, що його країна визнає 
офіційні результати розслі-
дування МСГ і вживе рішу-
чих заходів для притягнен-
ня до відповідальності вин-
них за збитий літак.
 За вчинені злочини 
Путіна чекає Міжнарод-
ний воєнний трибунал у Га-
азі і доля Мілошевича. Не-
дарма ж МСГ оголосила свої 
висновки у Гаазі. Саме тут 
Міжнародний криміналь-
ний суд  виносить вироки 
воєнним злочинцям.
 Генеральний прокурор 
Нідерландів Фред Вестер-
бек запевнив, що «справа 
обов’язково закінчиться су-
дом».
 Але Путін може закінчи-
ти своє життя, як розстрі-
ляні чи повішені диктатори 
Чаушеску, Хусейн або Кад-
дафі. Не виключаю, що ото-
чення президента Росії, за-
ради своєї безпеки і збере-
ження мільярдних  статків, 
проведе операцію під кодо-
вою назвою «Кремлівський 
карлик» і «зачистить» або 
«замочить у сортирі» Путіна 
так, як було ліквідовано ко-
лишнього терориста №1 Уса-
му бен Ладана у ході опера-
ції «Спис Нептуна». ■

ЦІЛКОМ ТАЄМНО

 Список виконавців

■

терорист №1
 Представники МСГ 
заявили: «Ми сьогод-
ні ще не можемо про-
інформувати про ре-
зультати розслідуван-
ня, спрямованого на 
виявлення винних. 
Ми можемо повідоми-
ти, що визначено при-
близно сто осіб, які 
тим чи іншим чином 
можуть бути пов’язані 
з нападом на авіалай-
нер рейсу МН17 або 
транспортування ком-
плексу «Бук». Особи 
цих людей вже вста-
новлені».
 Джулі Бішол  пові-
домила, що до кінця 
року буде оголошено 
список імен, відпові-
дальних за збиття ма-
лайзійського літака, 
а потім повинен бути 
судовий процес над 
злочинцями.
 Встановлено, що 
до знищення літака 
причетні близько 20 
російських військо-
вих. «Буком»-убив-
цею керував  російсь-
кий військовий екі-
паж, який входив до 
53-ї зенітно-ракетної 
бригади (в/ч 32406, м. 
Курськ), яка перебу-
вала влітку 2014 року 
на кордоні з Украї-
ною. Відома і струк-
тура командування 
бригади, яке нада-
ло установку  «Бук» 
своїм підлеглим для 
знищення  літака.

 Командиром  бри-
гади  на той час був 
полковник Мучкаєв 
Сергій Борисович.  
Його старшими ко-
мандирами були на-
чальник зенітно-ра-
кетного з’єднання  За-
хідного військового 
округу Олексій Золо-
тов і начальник ППО і 
авіації Західного вій-
ськового округу пол-
ковник Коханов Анд-
рій Анатолійович.
 Надаю дані та фото 
полковника Мучкає-
ва, 14 офіцерів друго-
го дивізіону 53-ї бри-
гади, в тому числі й 
командирів розра-
хунків установок 
«Бук».
 Командиром 2-го 
дивізіону був Трунін 
Дмитро Юрійович, 
який відповідав за 
транспортування ус-
тановки «Бук», чле-
ни екіпажу якого 
були його підлеглими 
і збили малайзійсь-
кий  літак. Команди-
ри батарей: Олексій 
Ковтунов (на посаді 
не пізніше   2011 р.), 
Рафаель Авхадєєв  (на 
посаді не пізніше  по-
чатку 2014 р.), Дмит-
ро Коюков (на посаді 
не пізніше  2011 р.).
 Командири ус-
тановок «Бук» 2-го 
дивізіону: Костянтин 
Мишкін (на посаді не 
пізніше 2012р.), Ігор 

Субічов (на посаді не 
пізніше 2013р.), Єв-
ген Гришин (на посаді 
не пізніше 2013р.), 
Віталій Копенков 
(на посаді не пізніше 
2013р.), Євген Маль-
ченко (на посаді не 
пізніше 2012р.), Во-
лодимир Полєжаєв 
(на посаді не пізніше 
2013р.), Вадим Мяг-
ков (на посаді не піз-
ніше 2010р.), Сергій 
Позняков (на посаді 
не пізніше 2010р.), 
Сергій Обиночний 
(на посаді не пізніше  
2012р.), Павло Кри-
вошеєв (на посаді не 
пізніше  2013р.).
 Цікаво, за який лі-
так Мишкін був наго-
роджений Георгіївсь-
ким хрестом — за ма-
лайзійський  «Боїнг» 
чи за українські СУ-
25 і АН-26, збиті на-
передодні?
 Встановлено та-
кож 10 російських  
офіцерів, які відда-
вали наказ на вико-
ристання установ-
ки «Бук», а також 
тих російських вій-
ськових, які обслу-
говували його. Відо-
мі прізвища і тих ко-
мандирів, які дава-
ли розпорядження 
про транспортуван-
ня і переміщення ус-
тановки «Бук» по те-
риторії Росії та Украї-
ни. ■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Учора Нобелівський комітет оголосив прізвища 
цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з фізики. 
У ЗМІ та букмекерських конторах перемогу пророку-
вали вченим, які займаються дослідженнями з контро-
лю хаосу. І називали прізвища фаворитів — американ-
ців Едварда Отта і Джеймса Йорка та бразильця Целсо 
Гребогі. Також імовірними претендентами вважалися 
творці міжнародної колаборації LIGO, завдяки яким 
були спіймані перші гравітаційні хвилі. І традиційно 
не вгадали. 
 Обранцями членів комітету стали 82-річний амери-
канець Джеймс Таулес та двоє британців — 65-річний  
Фредерік Халдейн і 74-річний Джон Костреліц (вони 
також працюють в університетах США), які зробили 
вагомий внесок у розвиток науки про «екзотичні» чи 
«дивні» стани матерії, зокрема топологічні фазові пе-
реходи та топологічні фази матерії. 
 Таулес та Костерліц змогли математично поясни-
ти, чому суперпровідність (майже повна відсутність 
електричного опору) матерії проявляється лише при 
дуже низьких температурах, а при нагріванні — зни-
кає. Таулес також показав, чому провідність у тонких 
шарах змінюється лише в цілих числах, чим пояснив 
експериментальні заміри з точки зору математики. 
Халдейн, у свою чергу, використав топологію для по-

яснення магнітних властивостей матеріалів. 
 «За останні десятиліття цей розділ математики сти-
мулював дослідження в галузі фізики конденсовано-
го стану. Вчені сподіваються, що топологічні матеріа-
ли можна буде використовувати в електронних компо-
нентах нового покоління та надпровідниках, а також у 
квантових комп’ютерах», — зазначено в обґрунтуван-
ні надання премії. 
 У прес-релізі комітету також зазначається, що вка-
зані вчені розробили просунуті математичні методи 
для описання незвичних фаз та властивостей матерії, 
таких як суперпровідники, надтекучі рідини та магніт-
ні плівки. Роботи вчених відкрили шлях до теперішніх 
пошуків незвичних фаз матерії, які тепер проводять-
ся багатьма дослідниками у світі. У заяві комітету на-
голошується, що цьогорічні лауреати «відкрили двері 
до незвіданого світу». Їхні відкриття допоможуть вче-
ним розробити нові види матеріалів. 
 Грошовий додаток до премії в розмірі вісім 
мільйонів шведських крон буде розділений між лау-
реатами так: половина суми дістанеться Джеймсу Та-
улесу, а інша половина буде розділена у рівних части-
нах між британцями Фредеріком Халдейном і Джоном 
Костреліцем. ■

СТИХІЯ

Мітла «Метью» 
Найсильніший ураган у 
Карибському басейні за останні 
дев’ять років: Ямайку оминуло, Куба 
сховалася, США готуються до удару
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Над Карибським басейном вирує потужний ура-
ган «Метью», найсильніший iз 2007 року, повідом-
ляє «Євроньюз». Ямайку ураган зачепив лише част-
ково, але принесені ним зливи спричинили повені та 
затопили дороги. 
 Швидкість стійкого вітру — 250 кілометрів на го-
дину, а в поривах — майже 475. «Метью» надали чет-
верту категорію за п’ятибальною шкалою інтенсив-
ності ураганів. Прогнозують, що, крім Ямайки, Куби 
і Гаїті, він може захопити також Багамські острови 
та південне узбережжя США. 
 Американці вивезли родини персоналу з військо-
во-морської бази Ґуантанамо на Кубі. Кубинський лі-
дер Рауль Кастро попередив, що нинішній ураган уд-
вічі сильніший за «Сенді», що спустошив Сантьяго-
де-Куба у 2012 році. Мешканці острова запасаються 
продовольством. Головний удар «Метью» по Кубі мав 
настати вчора або в ніч на середу за київським часом. 
Наказано провести евакуацію прибережних районів, 
скасовано багато рейсів. 
 Закордонних туристів попередили, що вони 
не повинні виходити з готелів, коли починається 
ураган, і залишатися в кімнатах, доки їм не ска-
жуть, що небезпека минула. Кубинська влада пос-
тавилася до загрози дуже серйозно й евакуювала 
приблизно 316 тисяч мешканців східної частини 
острова. 20 тисяч знайшли притулок у сховищах, 
ще 296 тисяч було розселено у приватних будин-
ках i квартирах. Натомість на Гаїті, найбіднішій 
країні в Америці, дві тисячі людей в одному з при-
морських міст відмовилися від евакуації, побоюю-
чись мародерства. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Сполучені Штати припини-
ли переговори з Росією, метою 
яких було покласти край кро-
вопролиттю в Сирії. Про це за-
явив офіційний представник 
Державного департаменту США 
Джон Кірбі. «Це рішення — не 
з тих, які легко ухвалюються», 
— зазначив він. Вашингтон зви-
нуватив Москву у недотриман-
ні власних зобов’язань стосов-
но угоди про перемир’я. У Біло-
му домі пояснили таке рішення 
тим, що терпець США урвався, 
а Росія вичерпала ліміт довіри. 
США також планують відкли-
кати з Сирії персонал, який був 
скерований до країни для робо-
ти в російсько-американському 
координаційному центрі. 
 «Росія та сирійський режим 
обрали військовий шлях, який 
несумісний із перемир’ям. 
Вони інтенсифікували напади 
на цивільні об’єкти, знищують 
важливу інфраструктуру, зок-
рема шпиталі, заважають пос-
тачанню гуманітарної допомо-
ги мирним мешканцям», — до-
дала речниця Держдепартамен-
ту США Елізабет Трюдо.
 27 вересня війська президен-
та Ассада порушили перемир’я 
і відновили наступ на райони 
Алеппо, підконтрольні помір-
кованій опозиції. Її представ-
ники заявили, що після бом-
бардувань, здійснених російсь-
кою авіацією, вести перемови-
ни про мир із Москвою немає 
сенсу. Правозахисники ствер-
джують, що жертвами російсь-
ких авіаударів стали тисячі лю-
дей, у тому числі мирні жителі 
й діти, а цілями бомбардувань 
нерідко стають лікарні та інші 
об’єкти цивільної інфраструк-
тури. При цьому провідні захід-
ні й арабські країни вважають, 
що реальною метою російської 

операції була підтримка друж-
нього Москві режиму президен-
та Сирії Башара Асада в грома-
дянській війні, яка триває в 
країні з 2011 року.
 У Держдепі США відзначи-
ли, що, незважаючи на проти-
річчя, які наростають, на цьому 
тижні один iз високопоставле-
них американських дипломатів 
поїде до Москви, аби провес-
ти переговори щодо Криму. Пі-
вострів був анексований Росією 

в 2014 році, після чого США й 
інші країни ввели проти Росії 
санкції. Військові фахівці Мос-
кви і Вашингтона також продов-
жать контакти, аби уникнути ін-
цидентів у повітряному просторі 
Сирії, де бойові операції прово-
дить авіація обох країн.
 Після припинення диплома-
тичного діалогу між Вашингто-
ном і Москвою щодо Сирії, Бі-
лий дім розгляне можливість 
посилення санкцій проти Росії.

 У Міністерстві закордонних 
справ Росії висловили «жаль і 
розчарування» у зв’язку з рішен-
ням США припинити співпрацю з 
Москвою щодо Сирії. «У нас скла-
дається враження, що у прагнен-
ні домогтися жаданої зміни вла-
ди в Дамаску Вашингтон гото-
вий «укласти угоду з дияволом» 
— піти на союз iз запеклими те-
рористами, які мріють поверну-
ти історію назад», — ідеться в ко-
ментарі російського МЗС.

 У відповідь на заяву Держде-
пу США Москва завдала удару у 
відповідь. Російський президент 
Володимир Путін у понеділок 
підписав указ і вніс на розгляд 
Держдуми законопроект про те, 
що Росія призупинила дію уго-
ди про утилізацію надлишково-
го збройового плутонію. У росій-
ському документі стверджува-
лося, що США «не здатні забез-
печити виконання зобов’язань 
щодо утилізації надлишкового 
збройового плутонію», які краї-
на взяла на себе в рамках між-
народних договорів. Окрім са-
мої угоди, Росія збирається при-
зупинити дію протоколів до неї. 
Росія і США підписали угоду 
про знищення плутонію в 2000 
році. Угода передбачала, що 
кожна сторона переробить 34 
тонни плутонію на паливо для 
атомних електростанцій.
 У квітні 2016 року Воло-
димир Путін заявив, що США 
не виконали свою частину 
зобов’язань. За його словами, 
США переробляли плутоній не 
тим способом, який був зафік-
сований в угоді. США виріши-
ли утилізувати плутоній за до-
помогою спеціальних контей-
нерів, однак Москва вважала 
це порушенням домовленостей. 
Американська сторона тоді за-
явила, що через зміну методу 
утилізації плутонію перегляда-
ти угоду не потрібно.
 Ще однією умовою Росії є 
скасування так званого «зако-
ну Магнітського», який дозво-
ляє Вашингтону накладати фі-
нансові та візові санкції щодо 
росіян, причетних до порушень 
прав людини. Крім того, Моск-
ва вимагає скасувати всі санк-
ції проти Росії, які були введені 
США після анексії Криму та по-
чатку збройного конфлікту на 
Донбасі, а також компенсувати 
їй завдані санкціями збитки. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

Бо «відкрили 
двері до 
незвіданого 
світу»
Цьогорічними лауреатами 
Нобелівської премії з фізики стали 
американець та двоє британців

■

Обранцями членів комітету стали 82-річний американець 
Джеймс Таулес та двоє британців — 65-річний  Фредерік 
Халдейн і 74-річний Джон Костреліц.

❙
❙
❙

ЗАГОСТРЕННЯ 

Соррі, Сиріє 
США призупинили контакти з Росією стосовно 
мирного врегулювання ситуації в цій країні

■

США навіть можуть посилити санкції проти Росії. ❙
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Павло ПАВЛЕНКО,
доктор філософських наук,
релігієзнавець

Основна місія Московського патріархату 
в Україні — зусиллями його «Українсь-
кої Православної Церкви» (далі — УПЦ 
МП) завадити українцям бути нацією, а 
Україні — незалежною державою. Голов-
ним у всьому цьому є те, що сама УПЦ 
МП начебто й не причетна до реалізації 
подібної політичної місії, оскільки це ро-
биться не безпосередньо нею, а зусил-
лями її окремих православних братств, 
навколоцерковних об’єднань, через ми-
рянські рухи, неофіційні інтернет-ресур-
си та періодику, відповідну літературу, 
буклети, агітки.

Облуда релігійних видань
 Більшість видань цієї Церкви роками, 
десятиліттями беззастережно публікува-
ла антиукраїнські матеріали. Тут слід пе-
редусім згадати дніпропетровські видання 
— часопис «Спасите наши души!», газети 
«Начало» і «Мир», одеські — газета «Но-
вороссийский курьеръ», газета «Откро-
вение». А такі навколоцерковні газети, 
як «Русский Мир. Украина», «Русский 
блок. Украина», «Русская культура Ук-
раины», «Русский профиль» та інші свою 
мету прямо вбачали у пропаганді ідей ру-
сифікації і сепаратизації України, попу-
ляризації православно-монархічної ідео-
логії, неосталінізму, утвердженні Росій-
ського православ’я в Україні. Так, газета 
«Русская культура Украины», за висло-
вом її редактора С.Провотарова, є видан-
ням (цитуємо мовою оригіналу) «для тех, 
кто воспитан в лоне общерусской культу-
ры, ... кто не раздирает культуру нашего 
народа по окраинно-хуторянскому при-
нципу». Саме тому це видання, на думку 
його редактора, «совершенно лишено по-
литической окраски». Слід зазначити, що 
в жовтні 2014 р. ряд періодичних видань, 
у тому числі й деякі зi згаданих, були виз-
нані, як сепаратистські і за порушення За-
кону України «Про друковані засоби ма-
сової інформації (пресу) в Україні» були 
заборонені. Проте продовжують видава-
тися інші, які чомусь під заборону не пот-
рапили. Щодо видань зі списку забороне-
них, то вони й надалі поширюються че-
рез інтернет, використовуючи для цього 
російських хостинг-провайдерів.
 Подібна періодика робить ту справу, 
здійснює ту політику, яку з відомих при-
чин офіційна УПЦ МП чинити не може. 
А так усе це списується на якусь ініціати-
ву віруючих, оскільки вони як громадя-
ни України мають право через ЗМІ вис-
ловлювати свою громадянську позицію, 
обстоювати свій, у тому числі й політич-
ний, світогляд. Так, С.Герук, відпові-
дальний редактор російської православ-
ної газети «Кириллица» якось зауважив: 
«Хотя Церковь у нас всегда была отделена 
от государства, становление православной 
церковной периодики в Украине косвен-
но связано с общественно-политическими 
процессами...». Інше питання, що слід ро-
зуміти за тим «косвенно»? Але факт зали-
шається фактом — в УПЦ МП погоджу-
ються, що її церковні ЗМІ таки «пов’язані 
з громадсько-політичними процесами». 
Ну, а те, що коїться з навколоцерковни-
ми, то годі й говорити — такі видання вже 
далеко не «косвенно» дотичні до політич-
ного життя, а напряму і повністю занурені 
в нього. Окремі друки часто стають не кон-
трольованими керівництвом УПЦ МП — 
гуртують довкола себе якісь мирянські 
рухи, громадські об’єднання з агресивно 
налаштованих віруючих, для яких анти-
українська істерія є чи не головним сен-
сом перебування в лоні Московського 
православ’я.

Неофіційні «бойові листки»  
 Деякі з подібних видань хоча й благо-
словляються ієрархами УПЦ МП, водно-
час не є її офіційними друкованими орга-
нами. Саме за подібною неофіційною пре-
сою часом стоять головні висновки пред-
ставників Московського патріархату, 
керівництва УПЦ МП, російського і про-
російського політикуму щодо України. 
Зважте, ця церковна преса тривалий час 
активно поширювалась в Україні. Ще до-
недавна дещо з того можна було передпла-
тити у відділеннях Укрпошти за катало-
гом періодичних друкованих видань, а на 
деякі підписатися можна навіть зараз.
 Окремо слід згадати й про ту періодику, 
яку УПЦ МП завозила з Росії. Передусім 
наголосимо на московсько-православній 
газеті «Русь державная». Оскільки «Русь 
державная» є виразником і поборником 
російського політичного православ’я, об-
стоює ідеологію російського імперіаліз-
му і шовінізму, ця газета позиціонує себе 
як «православна народна газета», в такий 
спосіб попереджуючи, що її не слід сприй-
мати як офіційне видання РПЦ.
 Доволі часто за московсько-право-
славною пресою, відповідними інтернет-
ресурсами, поширюваними серед вірних 
проспектами, брошурками, літературою 
для дітей (навіть книжечками-розма-
льовками) ховаються не лише політич-
ні висновки московських церковників, а 
стоїть державна пропагандистська маши-
на путінської Росії з її наріжними завдан-
нями переписати тисячолітню українську 
історію на російсько-імперський лад, при-
звичаїти українців до «духовних скреп» 
Московського православ’я, з подальшим 
вихованням в їхніх душах комплексу ко-
лоніальної меншовартості, нав’язуванням 
ідеї про Україну як «окраїну» Росії, як 
частину її культурно-історичного і полі-
тичного простору. Ці твердження лягли, з 
одного боку, в основу агітаційних пропові-
дей, «хресних ходів» за «единство русско-
го мира», «славянское объединение и воз-
рождение», «триединую Русь», «истори-
ческую Русь» чи «Святую Русь», а з ін-
шого боку, в умовах російської збройної 
агресії проти України за наближення та-
кого «мiру» в нашій країні, який би був 
вигідний Кремлю (пригадаймо тут хоча б 
«Всеукраїнський хресний хід миру, лю-
бові і молитви за Україну», який відбув-
ся в липні-серпні цього року і який чи не 
в прямому ефірі прискіпливо висвітлював 
російський агітпроп).
 Примітним у цьому є те, що ініціато-
рами й організаторами подібних хресних 
ходів часто є якісь братства, мирянські 
рухи, громадські організації, відомі полі-
тики чи підприємці з числа мирян. А те, 
що деякі з подібних навколоцерковних 
спільнот більше схожі на громадсько-
політичні об’єднання чи рухи, то в УПЦ 
МП цього й не приховують.

Створені «під вибори»
 Приміром, Всеукраїнське об’єднання 
«Православний вибір» було спеціально 
створене під парламентські й місцеві ви-
бори 2006 р. з метою «відстоювання інте-
ресів віруючих Української православної 
церкви (у канонічному об’єднанні з Мос-
ковським патріархатом)...», «домогтися, 
щоб … кожен парафіянин канонічної пра-
вославної церкви зумів зробити правиль-
ний вибір і підтримати саме ті партії й 
політичні об’єднання, які є … прихильни-
ками канонічного православ’я на Україні 
і його єдності з Російською православною 
церквою». Під «правильними» політси-
лами розуміються такі, що «уже заявили 
про готовність захищати інтереси УПЦ 
(МП), підтримують «на політичному рів-
ні позиції УПЦ (МП)». Тоді це були, зок-
рема, Партія регіонів, партія «Держава», 
«Російський блок», партія «Союз», Ко-
муністична партія України, Прогресив-
на соціалістична партія України. Нині — 
«опозиційні» політичні проекти з яскра-
во вираженою проросійською ідеологіч-
ною домінантою (головним чином iдеться 
про «Опозиційний блок», який утворив-

ся з «уламків» Партії регіонів, чи проко-
муністичну партію «Нова держава»).
 «Союз православних громадян Украї-
ни» (СПГУ) взагалі позиціонував себе як 
«прoросійська громадська організація на 
Україні», що «виступає за консолідацію 
і мобілізацію православних віруючих із 
метою скоординованої громадянської дії 
на «захист своїх прав і свобод від «воро-
гів канонічного православ’я», проти від-
ділення Української православної церкви 
Московського патріархату від Російської 
православної церкви, за права російсько-
мовних громадян України». Цiкавим тут 
є й те, що за цією організацію стояла низ-
ка антиукраїнських політичних проектів, 
зокрема Партія регіонів і Прогресивна со-
ціалістична партія України. До речі, голо-
ва цього СПГУ В. Кауров водночас був iще 
й головою Одеської регіональної право-
славно-патріотичної організації «Единое 
Отечество», входив до кола сепаратистів, 
які в 2014 р. оголосили про створення так 
званої «народної республіки Новоросія».
 Подібними «громадськими органі-
заціями» опікується Відділ зовнішніх 
церковних відносин Московського пат-
ріархату, який (і це не таємниця) тісно 
пов’язаний із російськими спецслужба-
ми. Під його наглядом перебувають, зок-
рема, такі навколоцерковні політичні ор-
ганізації УПЦ МП, як «Союз православ-

них братств» (iз 1996 р. «Всеукраїнське 
православне братство УПЦ МП»; об’єднує 
близько 40 братств), «Союз православних 
громадян», «Православне братство Олек-
сандра Невського», «Народний собор Ук-
раїни», «Асоціація православних експер-
тів», «Спілка православних журналістів», 
«Собор православних жінок України» 
(лідер останнього — Н. Вітренко, голо-
вна «прогресивна соціалістка» України). 
По суті, ці, існуючі під крилом УПЦ МП, 
навколоцерковні інституції здебільшого 
є або «українськими версіями» організа-
цій, які діють в РФ, або ж постають анти-
українським продовженням політичних 
структур РПЦ.
 Навколоцерковні рухи вірян УПЦ 
МП, ховаючись здебільшого під назва-
ми «громадських організацій», але вод-
ночас отримуючи благословення ієрархів 
на свою діяльність, тривалий час прово-
дили по Україні цілком політичні, анти-
українські заходи. Попри те, що окремі 
представники «православної громадсь-
кості», керівники православних громад-
ських організацій, зокрема «Православ-
ний вибір», «Союз Православних братств 
України», формально й закликали «уси-
лить внимание организаторов за тем, что-
бы на проводимых ими Крестных ходах 
не использовались политические лозун-
ги и символика, а также не звучали поли-
тические призывы и речи», в такий спосіб 
начебто показуючи, що їхня діяльність не 
має нічого спільно з так званим «політич-
ним православ’ям», справу це ніколи не 
вирішувало — політична складова подіб-
них організацій і заходів, які вони прово-
дили під крилом УПЦ МП, завжди була 
активно проросійською.

Путінська основа
 Президент РФ В. Путін свого часу за-
уважив, що Російське православ’я ра-
зом iз ядерним щитом Росії являють со-
бою «ті складові, які зміцнюють росій-
ську державність, створюють необхідні 
передумови для забезпечення внутріш-
ньої і зовнішньої безпеки країни». А ос-
кільки УПЦ МП є складовою Російсько-
го православ’я, то виконання завдань iз 
реалізації «зовнішньої безпеки» РФ, зі 
«зміцнення російської державності» в Ук-
раїні офіційна Москва покладає саме на 
УПЦ МП. К. Фролов — завідувач відділу 
України в Інституті країн СНД (російська 
недержавна організація, діяльність якої 
спрямована на підтримку російських ін-
тересів на пострадянському просторі) — 
підкреслює, що «УПЦ Московського пат-
ріархату є єдиною проросійською силою 
на Україні», тобто постає одним із найго-
ловніших чинників російського впливу в 

нашій країні, інструментом ідеологічного 
і політичного тиску РФ на Україну.
 В особі УПЦ МП ми маємо справу з ши-
роко розгалуженою мережею російсько-
го політичного впливу на українське сус-
пільство. Слід зважати, що особливо впли-
вовою ця конфесія є серед сільського насе-
лення, оскільки часто громади УПЦ МП є 
єдиними релігійними організаціями в ок-
рузі. І якщо й надалі окремі служителі цієї 
Церкви під виглядом духовних настанов 
проводитимуть «політінформації», тема-
тику яких затверджено з подачі російсь-
ких спецслужб у Московському патріар-
хаті, агітувати за «русскій мір», повчати 
в угоду Кремлю про якусь «братовбивчу 
війну» на Донбасі, нав’язувати україн-
цям, а особливо українським воїнам, псев-
дохристиянський «всепрощенський» сві-
тогляд і водночас пропагувати під вигля-
дом якихось «православних цінностей» 
сепаратизм, служити окупаційній владі 
в Криму, в проросійсько-терористичних 
«народних республіках» на Луганщині 
й Донеччині, у такий спосіб практикую-
чи злочинну дворушність — позицію «і 
нашим, і вашим», Україна ще довго буде 
використовувати в інформаційній війні 
проти Росії оборонну тактику замість на-
ступальної, а значить — дня переможного 
визволення України від ворога нам прий-
деться чекати ще довго. ■

АГІТПРОП

Московське православ’я 
на службі Кремля
Як перiодика релiгiйних видань задурманює голови

■

Церкви Московського патріархату в Україні — як осередки «русского міра».❙

Навколоцерковні рухи вірян УПЦ МП, ховаючись здебільшого під 
назвами «громадських організацій», тривалий час проводили по 
Україні цілком політичні антиукраїнські заходи.



10 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЖОВТНЯ  2016 СУСПІЛЬСТВО

ДОПОМОГА

Не дмухай 
на гаряче
Дитячий травматизм від опіків в 
Україні зараз на рівні, який у США 
був  понад чотири десятиліття тому
Уляна СУШКО-ОДОЛЬСЬКА 

 Опіки. Одна з найпоширеніших побутових травм, 
якої, мабуть, зазнавав кожен з нас і то не раз. Торкну-
тися гарячої праски чи сковорідки, хлюпнути на себе 
окропу чи надто наблизитись до відкритого вогню — з 
ким не бувало. Здавалося б, це дуже звична і банальна 
річ — про неї мало говорять, її не профілактують, і тому 
не усвідомлюють усієї серйозності проблеми. Лише ті, 
чиї сім’ї вразила ця біда — усвідомлюють весь трагізм 
цієї травми. Особливо, якщо від неї постраждали діти.  
 Достатньо 30-50 мілілітрів окропу, щоб маленька 
дитина отримала серйозні опіки, які залишать пошко-
дження на її тільці на все життя. Ці діти ніколи вже не 
будуть абсолютно здоровими, ніколи не матимуть нор-
мальної шкіри. А саме лікування буде не лише дуже фі-
нансово затратним для батьків і держави, а й величез-
ною фізичною і моральною травмою для самих діток.  
 Понівечені діти, дітки, які постраждали від опіків, 
закриваються в собі — особливо дівчатка. З часом вони 
стають жорстокими до  своїх батьків, бо з віком ро-
зуміють, що саме батьки винні у їх травмі. Нерідко че-
рез проблему дитячих опіків розпадаються сім’ї. Жін-
ка, доглядаючи за малечею, найбільше часу проводить 
на кухні: куховарить, п’є каву, миє посуд чи ще щось 
робить по господарству, а дитина крутиться довкола і 
випадково зазнає різних травм. В основному в цьому 
звинувачують матір, у родині не вщухають скандали 
і поширюється відчуття провини у батьків та неповно-
цінності у дітей.
 Соціологічні дослідження, які проводили амери-
канські вчені, показали, що Україна станом на 2014 
рік перебувала за розвитком цієї проблеми — дитячо-
го травматизму через опіки гарячими рідинами — на 
тому ж рівні, що Америка у 70-х роках минулого століт-
тя. Найбільше гарячими рідинами травмуються діти до 
5 років. У Штатах зараз значно зменшилась кількість 
постраждалих від цього різновиду побутової травми за-
вдяки вчасній профілактиці. А це повсюдне інформу-
вання: у жіночих консультація, у пологових будинках 
у перші дні материнства, у дитячих лікарнях, у дитсад-
ках і початкових школах. Спершу лекції про те, як вбе-
регти дітей від травматизму, читають медичним праців-
никам, а потім вони діляться цією інформацією з па-
цієнтами. Лише тепер цей позитивний досвід Америки 
почали впроваджувати в Україні. Наче нічого складно-
го: відсунути далі гарячу праску, поставити кип’яток 
так, щоб дитина ніяк не дотягнулась, повернути ско-
ворідку гарячою ручкою до середини плити... І ще кіль-
ка простих і абсолютно логічних порад, завдяки яким 
можна врятувати чи зберегти життя. Дуже мало бать-
ків насправді знає, що після опіку пошкоджене місце 
потрібно не мазати олією, а поставити під проточну хо-
лодну воду... Адже кілька слів, кілька простих дій збе-
режуть здоров’я, нерви і фінанси всій родині. 
 У США, до прикладу, день лікування в опіковому 
реанімаційному відділенні коштує 10 тисяч доларів. В 
Україні таке лікування раз на рік... безплатне! Амери-
канський лікар, народжений в Одесі, Геннадій Фузай-
лов уже п’ятий рік поспіль привозить зі Штатів облад-
нання, всі необхідні матеріали та медикаменти, медич-
ний персонал і оперує діток, які постраждали від опіків. 
Батьки, яким удалось отримати абсолютно безплатне 
якісне американське лікування — кажуть, що вигра-
ли в житті джекпот: шанс на щасливе життя своєї ди-
тини. Якщо випадки дуже складні, але діти підлягають 
транспортуванню, їх забирають в Америку, допомага-
ючи не тільки з лікуванням, а й із документами. Абсо-
лютно все це спонсорує Союз українок Америки і її го-
лова Маріанна Заяць.
 Цьогоріч у Львові закордонні спеціалісти оглянули 
139 дітей, 40 з яких уже прооперовано. Географія па-
цієнтів — уся Україна. Щоб потрапити на огляд до спе-
ціалістів, батьки, яких спіткала така біда, надсилають 
фото пошкоджень та опис, на відстані лікарі збирають 
консиліум і вирішують, чим і як можуть допомогти цьо-
му пацієнтові — вибирають тих, хто потребує цього най-
більше, — і уже тоді кличуть сім’ю на особистий огляд 
під час щорічного приїзду в Україну. Тут одразу прово-
дять практичне навчання для молодих українських лі-
карів, транслюють онлайн операції для медичних нав-
чальних закладів і клінік по країні, проводять лекції 
профілактики такої побутової травми як  опік. 
 Отримати всю необхідну інформацію з цього проекту 
можна у «Фейсбуці», ввівши у пошукову стрічку «Проти 
опіків», і за посиланням: http://burnpreventionukraine.
com/. ■

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

На чергову акцію протесту проти 
захмарних комунальних тарифів, 
що відбулася минулого тижня біля 
стін Полтавської обласної ради, 
зібралося кілька сотень жителів 
Полтави й області. Вони обурюва-
лися, що комунальні тарифи для 
них непідйомні.

  — Люди загинули на Майдані 
за те, щоб в Україні жилося кра-
ще. Проте тепер уже всім зрозумі-
ло, що й після Революції гідності 
нічого не змінилося, — констатує 
полтавська громадська активіст-
ка Валентина Омельченко. — Ці 
комунальні тарифи болючі як для 
мене, так і для моїх дітей. У нас 
житло без будь-яких зручностей. 
Позаяк будівля настільки стара, 
що вже навіть не підлягає капі-
тальному ремонту, ми споживає-
мо багато природного газу, а теп-
ло, по суті, вилітає в трубу. От і ви-
ходить, що й мерзнемо, і платимо 
великі гроші. А щодо нарахуван-
ня субсидій, то тут багато з чим не 
згодна: наприклад, якщо людина 
не працює з тієї причини, що прос-
то не може знайти роботу, їй авто-
матично виставляють мінімальну 
зарплатню. Це несправедливо.
 До розмови приєдналася Гали-
на Куц. Жінка розповіла, що при-
їхала з Криму воювати за те, щоб 
її чоловіку Івану Прокоповичу 
оформили субсидію: «Ми живемо 
в Полтаві у приватному будинку, 
уже багато років чоловік судить-
ся за право власності на нього. Бу-
дучи хворим, він отримує малень-
ку пенсію в Україні, а в субсидії 
йому відмовляють, оскільки він 
тут не зареєстрований. Я вам ска-
жу: пенсіонерів обдирають по пов-
ній програмі. Українська влада по-
ширює байки про те, що кримча-
ни живуть погано. А насправді у 
Криму газ для населення коштує 
3,2 рубля, тобто приблизно грив-
ню за кубометр. А в Україні — по-
над 7 гривень. Українська влада 
працює на олігархічні компанії, 
обдираючи свій народ. Це просто 
страшно».
 Пенсіонерка Валентина Маля-
ренко з райцентру Кобеляки по-
скаржилася, що провчителювала 
в школі 47 років (причому 12 років 
працювала, вже будучи на заслу-
женому відпочинку), а в резуль-
таті має пенсію 1,5 тисячі гривень. 
«То як гадаєте, у змозі я оплати-
ти опалення маленького будинку 
з трьох кімнат? Тільки за газ маю 
викласти 800 гривень. А розмір 
субсидії дуже малий — оскільки 
хата невелика, то й норма спожи-
вання блакитного палива незнач-
на. Знаєте, пенсіонери приречені 
на вимирання, — робить висно-
вок жінка. — Посадити б урядов-
ців на зарплати й пенсії, які отри-
мують українці, — нехай би спро-
бували вижити. Це геноцид вла-
ди проти свого народу. На відміну 
від зарплат та пенсій, ціни на про-
дукти зростають чи не щодня (і де-
ржава не звертає на це жодної ува-
ги). Грошей не вистачає на найне-
обхідніше. А що робити, коли, не 
дай Боже, захворієш?»
 Заступник голови Полтавської 
облради Євген Холод, виступаючи 
під час акції протесту, зокрема, 
зазначив: «На жаль, люди, котрі 
стояли на Майдані, не сподівали-
ся, що через якихось два роки вони 

зубожіють далі нікуди. Дії недолу-
гого уряду призвели до того, що ми 
отримуємо нові платіжки з сума-
ми, на які тих коштів, що ми от-
римуємо, просто не вистачає. Тому 
ми й заявляємо: досить знущатися 
над власним народом».
 Голова Полтавської філії Сус-
пільної служби України Ганна Кія-
щенко наголосила: «Ми не повинні 
бездумно спалювати енергоресур-
си. Навпаки, маємо їх економити. 
Але система субсидій, яка наразі 
запроваджена, не стимулює людей 
до економії, а змушує спалювати 
встановлену норму. І, до речі, тим, 
хто під час минулого опалювально-
го періоду економив і кому неви-
користані кошти субсидії обіцяли 
перенести на наступний сезон, на-
справді їх тупо списали. У держ-
бюджеті на наступний рік плану-
ють виділити 53 мільярди гривень 
на субсидії (це наші з вами кош-
ти, які ми сплачуємо у вигляді по-
датків) і тільки 0,7 мільярда — на 
енергоефективні заходи. Бюджет 
нашої області становить менше мі-
льярда гривень. А на субсидії, ви-
ходить, виділяється понад два такі 
бюджети. Ви думаєте, вони будуть 
витрачені за призначенням? Я ду-
маю, це просто спосіб, як із однієї 
кишені — державної — переклас-
ти кошти у приватні кишені. Про 
ціну на газ нам кажуть, що вона 
європейська. Але ж ми знаємо, 
що третину українського газу ви-
добувають на Полтавщині. Незро-
зуміло й те, чому, встановивши 
європейську ціну на газ, лишили 
вдесятеро менший прожитковий 

мінімум, просто смішні пенсії й 
зарплати».
 Депутат Полтавської міської 
ради від ВО «Батьківщина» Ана-
толій Клименко заявив: «Влада 
знахабніла до краю. Зневажаючи 
власний народ, робить усе, аби за-
брати з кишень українців остан-
ні копійки. Прирікаючи людей на 
злидні, кидає подачку у вигляді 
субсидій. Остап Бендер посміяв-
ся б із такого способу, як обдури-
ти не одну людину, а цілу країну. 
Субсидія — законна підстава при-
власнити гроші, а народ тримати в 
бідності. Бо коли народ зубожілий, 
із ним можна чинити що завгод-
но. Хочемо донести до влади дум-
ку, що далі так продовжуватися не 
може. Ми вже переступили край, 
коли не знаєш, чи купити хар-
чі, чи заплатити за «комуналку». 
Наша політична сила порушує пи-
тання про необґрунтованість кому-
нальних тарифів у судах, і влада не 
може пояснити, чому вони так ви-
росли».
 Насамкінець учасники акції 
провели флеш-моб: символічні 
платіжки спалювали, аби донес-
ти до влади, що ціна на комуналь-
ні послуги має бути економічно 
обґрунтованою й такою, щоб люди 
могли її сплатити. ■

ПРОТЕСТ

«Посадити б урядовців на наші 
зарплати й пенсії...»
Полтавчани спалювали символічні платіжки із завищеними тарифами

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Минулого тижня Полтавська обласна 
рада на сесії підтримала ініціативу фрак-
ції ВО «Батьківщина» й наклала тимчасо-
вий мораторій на підвищення комуналь-
них тарифів: за таке рішення проголосу-
вали 44 депутати із 72 зареєстрованих. 
Заборона поширюється на тарифи на при-
родний газ, тепло та гарячу воду, що були 
прийняті з 1 липня поточного року. Мора-
торій передбачає, що компанії, які нада-
ють комунальні послуги, мають нарахову-
вати плату для населення за тарифами, 
прийнятими до 1 липня. Дещо раніше таке 
ж рішення прийняла Кременчуцька міська 
рада.
 Натомість запропоноване фракцією 
БЮТ в обласній раді питання про вислов-
лення недовіри голові Полтавської обл-
держадміністрації Валерію Головку, якого 
Євген Холод розкритикував за бездіяль-
ність, назвавши заручником олігархів, де-
путати вирішили не розглядати. А перший 
заступник керівника області Андрій Пісо-
цький заявив, що осередок ВО «Батьків-
щина» розгойдує в області човна.

■

Полтавчани протестують.
Фото автора.
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Із появою серійних електромо-
білів їздити на бензині — все 
одно що топити піч доларовими 
купюрами. Так кажуть кияни, 
які проміняли рідину з різким 
ароматом на велику батарейку, 
а гуркіт мотора — на безшумне 
ковзання по дорозі. 

«Джерело знань» — інтернет
 На роздуми «про своє, жіно-
че, про бензин» мене наштов-
хнула розмова з товаришем — 
власником невеличкої кав’ярні 
на Лівому березі столиці. Сиді-
ли якось на веранді за чашкою 
чаю, неспішно говорили про 
вибір першої в житті машини. 
Богдан уже півроку бігав, шу-
кав, дивився, але все не міг виз-
начитися.
 — Може, ти на електромо-
білі подивишся? У центрі часто 
їх бачу, і просто на дорозі, і на за-
правках. — запропонувала я. 
 І тут почалося! Хлопець 
просто вибухнув:
 — Електромобіль? Нізащо? 
Він повзе, як черепаха. Заглох-
ну серед дороги і що? Півдня на 
заправці стирчати? Всього-то 
користі від такої машини, що 
повітря не псує. А мені робоча 
машина потрібна, розумієш?
 Інформацію, як виявило-
ся, Богдан почерпнув із кіль-
кох статей в безкраїй мережі 
інтернет. Матеріали свідчи-
ли: вчені створили диво техні-
ки, яке їздить на електриці, але 
диво це недопрацьоване, тому 
для нашого з вами повсякден-
ного життя зовсім не придат-
не. Може, десь, колись, у пре-
красному майбутньому (років 
так через 200) людство масово 
пересяде на електромобілі. Але 
не зараз. Зовсім не через агре-
сивний опір нафтових магнатів, 
що ви. Просто вчені гальмують. 
І технології якось мляво розви-
ваються...
 Суперечку з товаришем ми 
тоді зам’яли. А питання у мене 
залишилися, бо не вірилося, що 
прагматичні українці купува-
тимуть електромобілі тільки з 
великої любові до природи.  

Енергія падає з неба?
 Цікаво, що перший елект-
ромобіль — білий кабріолет із 
написом «Їздимо на електри-
ці» — в Києві з’явився 8 років 
тому! Привіз його Олександр 
Туз — людина, яка фактично 
запустила «електрорух» у на-
шій країні. А сьогодні по міс-
ту роз’їжджають десятки ма-
шин, що не дають токсичних 
викидів: європейські оригінали 
(дорогущі «люкси» Tesla; лідер 
продажів у всьому світі Nissan 
Leaf і співтовариші), китайсь-
кі аналоги (відома Selena плюс 
різні ноу-нейми) і навіть зви-
чайні «Жигулі», у яких бензи-
нові нутрощі замінили на елек-
тричні.
 Наш співрозмовник — спів-
власник компанії «Емобіліс» 
Максим Прасолов — пересів на 
електромобіль Renault Fluence 
у лютому минулого року. На за-
питання «чому?» — дивується. 
Мовляв, невже потрібні якісь 
пояснення?
 «Через три роки найбільші 
виробники на зразок Mercedes, 
Toyota, Nissan почнуть масово 
випускати електромобілі на но-
вих шасі, з батареями, що доз-
воляють без підзарядки проїха-
ти 300 кілометрів, і це буде ре-
альним ринком. Ви ж ціни на 
бензин бачили? — «прозоро на-
тякає» мій співрозмовник. — А 
в мене не йдуть гроші на пали-
во ВЗАГАЛІ! І на оливу теж. І на 
таку страшну річ, як сальники, 
якщо ви розумієте, про що я. То 

— один раз на 30 тисяч кіломет-
рів», — бентежить Максим.
 Намагаюся зрозуміти, в 
чому підступ. Електрика хоч 
якихось грошей коштує, нехай 
навіть копійки. Енергія ж не з 
неба падає?
 — Я заряджаю машину на за-
правці недалеко від будинку. І ні-
чого за це не плачу. Прошу, щоб 
«залили повний бак», і все. За рі-
шенням Київради, до 2020 року 
заправка та паркування електро-
мобілів по місту безплатна, — по-
яснює співрозмовник.
 — А «повний бак» — це 
скільки?
 — Це повний заряд батареї 
(такий, як у мобільному теле-
фоні, тільки побільше). У моєму 
випадку — 150-160 кілометрів 
пробігу. Для порівняння, водій 
у міському циклі в серед-
ньому проїжджає 80 
кілометрів за день. 
«Бак» — це кіль-
ка днів без не-
обхідності за-
правлятися.
 — Щодо 
маршруту 
д і м — р о -
бота—ма-
газини все 
зрозуміло. 
А що ви ро-
бите, якщо 
п о т р і б н о 
їхати у відря-
дження в інше 
місто?
 — Я регуляр-
но їжджу до Одеси, до 
Львова, і жодних проблем! 
Відстань велика, але по дорозі є 
заправні станції. Поїв, відпочив 
і можна рухатися далі. А найб-
лижчим часом, сподіваюся, у 
нас з’являться швидкі заправ-
ки, які заряджатимуть електро-
мобілі за півгодини. 
 — Чи не боїтеся застрягти 
десь посеред дороги, коли не-
сподівано сяде батарея? Інтернет 
рясніє такими страшилками.
 — Проблема надумана. Ні у 
мене, ні у знайомих такого не 
траплялося. Для початку, коли 
ви стоїте в пробці, на світлофорі, 
витрата енергії відсутня, немає 
«холостого ходу». Другий мо-
мент. У вас є індикатор заряду 
батареї, який показує, на скіль-
ки кілометрів вистачить ва-
шого «бака». Використовуючи 
таке нескладне пристосування, 
як навігатор, ви можете сміли-
во прорахувати, куди вдасться 
доїхати. Паралельно виникає 
дуже корисна навичка тайм-ме-
неджменту. Власники електро-
мобілів не будують зайвих мар-
шрутів, а починають чітко про-
раховувати час.

Але дикуном на море 
не поїдеш...
 Звісно, заправка — це доб-
ре. Але що робити, якщо її по-
руч немає, а запас електрики 
наближається до нуля? Як ра-
дять власники «транспорту 
майбутнього», потрібно елемен-
тарно кинути переноску з квар-
тири, будинку чи хоч сараю — 
будь-якого місця, де є звичайна 
розетка на 220 вольт. І заряджа-
ти машину, як мобільний теле-
фон. Виходить довше, ніж на 
заправці, але завжди доступно.
 — Навантаження на домаш-
ню електромережу приблизно 

як від електрочайника, я пере-
віряв. Машина повністю заря-
джається за 6-7 годин, за цей час 
бере максимум 18-20 кіловат.
 Ми прикинули, що, за серед-
німи розцінками, зарядити ба-
тарею на 160 кілометрів кош-
туватиме цілі... 20 гривень! 
Якщо тариф пільговий, то мож-
на вкластися в 10-12 гривень.
 Показники електромобіля 
Renault Fluence гідні: розгін 
до 60 кілометрів на годину за 
3-6 секунд, а потім плавно на-
бирає швидкість до 100. Межа 
швидкості — 120 км / год, база 
— від 70 до 100. Це однозначно 
ідеальна машина для міста. На 
світлофорах і в пробках заряд 
не витрачається, за день про-
біг невеликий... На такій ма-
шині спокійно можна їхати до 
бабусі в село, на дачу, до друзів 
на шашлики. Якщо в будинку 
є звичайна електрична розет-
ка, вночі батарея зарядиться, і 
вранці у вас буде «повний бак». 
А ось «дикунами» на море або в 
глухі мальовничі місця вже не 
поїдеш. Від пенька переноску 
не кинеш!

Що? Де? Почому?
 Те, що є в світі, і те, що мож-
на реально купити в Україні, 
— це, як кажуть в Одесі, дві ве-
ликі різниці. Великим вироб-
никам наш ринок не особливо 
цікавий, тому сьогодні варіан-
тів кілька. Або укласти угоду 
з вітчизняною компанією, яка 
береться добути машину «з-за 
бугра», або віддати гроші фахів-

цям, які переробляють тра-
диційні моделі на елект-
ромобілі.
 Сумно, але найдешев-
ші варіанти двомісних 
електрокарів-ліліпутів 
в Україні поки не прода-
ються. А в Китаї їх уже 
повним ходом збувають 

по 3-5 тисяч доларів! Рек-
лама обіцяє «надійність і 

комфорт», але що реально 
отримує клієнт за цю суму 

— поки незрозуміло. Скепти-
ки, ясна річ, пророкують «дох-
лу» батарею на мізерний пробіг 
і швидкість велосипедиста. Але 
хто знає...
 У категорії «дуже деше-
во» можна вторгувати новий 
п’ятимісний електромобіль 
Daewoo Matiz (60 кілометрів на 
одній зарядці), який віддають 
за 15 тисяч доларів. Аналогіч-
ні недорогі китайські автомо-
білі коштують від 12 до 16 ти-
сяч доларів, але за ці гроші вони 
або дійсно повільно їдуть (піко-
ва швидкість 50 кілометрів на 
годину), або невпевнено почу-
ваються далеко від розетки (ба-
тареї вистачає на 40-50 кіломет-
рів, це хіба що на ринок по кар-
топлю і назад). За таких же «ки-
тайців», але трохи вживаних, в 
інтернеті просять 8 тисяч до-
ларів.
 Електромобіль ЗАЗ Sens 60 
(на одному заряді можна прої-
хати 60 кілометрів) пропону-
ють за 17 тисяч доларів, а схо-
жий на нього, як брат-близнюк, 
ЗАЗ Sens 150 (пробіг на одному 
заряді 150 кілометрів) — уже за 
26 тисяч!
 Досить бюджетний електро-
мобіль Kia Soul EV (запас ходу 
200 кілометрів, ціна 36 тисяч 
доларів) став автомобілем року 
2015 Норвегії. Перший серій-
ний електромобіль корейської 
компанії вразив журі практич-
ністю, комфортом і безпекою 
для навколишнього середови-
ща.
 Купити через українсь-
ких посередників старий елек-
тромобіль Nissan Leaf (справ-
ді класний сімейний хетчбек, 
5 місць, пробіг на одній заряд-
ці 170 кілометрів) можна за 25 
тисяч доларів. Ціна на новий — 
удвічі вища. 
 Красуня Audi TT electro — 
відома модель у виконанні ук-

раїнських технічних геніїв 
— продається за 41 тисячу 
доларів. А стати володарем 
шикарного Lamborghini, пере-
робленого під електромобіль, 
можна за 48 тисяч доларів. Як 
ділиться головний активіст 
електроруху в Україні Олек-
сандр Туз, цілий відділ елект-
ромобілів заводу «Титан» пере-
робляє модні та історичні авто-
мобілі на електротягу. Часто це 
простіше і дешевше, ніж замо-
вляти авто, від самого початку 
спроектоване з електромото-
ром.
 Електромобіль класу люкс 
Tesla Model S кілька років пос-
піль визнається кращим авто 
в світі (і серед машин з ДВС у 
тому числі). Він розганяється 
до 100 км/год за 5,4 секунди, 
розвиває швидкість  до  200 км/
год, може проїхати  на одному 
заряді батареї 500 кілометрів! 
Ну і ціна відповідна — від 90 до 
150 тисяч доларів. Щоб купи-
ти цю модель, потрібно чекати 
в черзі кілька місяців!

Щоб у любові не сіла 
батарейка ...
 Ми всі знаємо, що у звичай-
ній мобілцi акумулятор iз ча-
сом менше тримає заряд і швид-
ше розряджається. Очевидно, що 
батарея автомобіля буде «радува-
ти» власника чимось подібним. 
Адже так? Експерти пояснюють, 
що йдеться про кількість циклів 
роботи батареї, але з телефоном 
порівнювати складно.
 — Автомобільна батарея 
розрахована в середньому на 3-
5 тисяч циклів, це близько 300 
тисяч кілометрів. А чи багато 
двигунів внутрішнього згорян-
ня здатні відпрацювати такий 
ресурс? Ні! І навіть якщо ви бу-
дете багато їздити, то більше 50 
тисяч кілометрів на рік навряд 
чи «набігаєте». Значить, бата-
реї вистачить років на 10, а тоді 
все нове буде, і дешевше, і дов-
говічніше, — прогнозує Мак-
сим Прасолов. ■

ТЕХНОЛОГІЇ

Повний бак «на шару» 
Як їздити машиною і не платити за це гроші? 

■

Олександр Туз першим привіз електромобіль до Києва.❙

Цей крихітний Renault Twizy 
заряджається від звичайної 
розетки на 220, просунутої 
через вікно.

❙
❙
❙
❙

ДЕТАЛЬ

 Електромобіль може кілька місяців 
простояти в гаражі або під будинком 
без руху, і батарея не розрядиться. За-
ряд залишається таким же, ніби авто 
щойно від’єднали від розетки!

■
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Марина ЄГОРОВА, музикознавець

 У 2016 році виконується 25 років iз за-
снування «Харківських асамблей», між-
народного музичного фестивалю кла-
сичної музики в Україні. «Срібну» дату 
вирішено було присвятити творчості ні-
мецького композитора Фелікса Мендель-
сона-Бартольді, а його девізом стали сло-
ва — «Магія єднання». Художній керів-
ник фестивалю, ректор ХНУМ імені І. П. 
Котляревського Тетяна Вєркіна, переко-
нана, що зараз актуальний рецепт — це  
новий  час класичної музики. Попри за-
гальний мейнстрiм, визнання hightime
tolistenClassicmusic допоможе підняти 
імідж українського суспільства і країни 
в цілому.
 У спогадах сучасників читаємо, що 
Фелікс Мендельсон не був сентименталь-
ним,  а сміх у нього був такий веселий, 
який тільки може бути. Здається, життя  
його як казка, все вдавалось легко: фінан-
совий добробут, успішна кар’єра, любов 
близьких людей, стиль богемного життя 
«золотої молоді». В музиці Мендельсона  
не відчуваєш, що досконалість мистець-
ких творів  досягається великими зусил-
лями, а здається, що все  природно: лег-
кість і радість. Але за всім цим — напру-
жена праця, недаремно Фелікса колеги 
прозвали «невтомним композитором». 
Він писав музичні п’єси-присвячення 
знайомим, грав годинами на фортепіано 
улюблену і нову музику для Гете, прово-
див своєрідні фортепіанні «джемсейше-
ни» з Гектором Берліозом, Фридеріком 
Шопеном, писав листи, схожі на малень-
кі повісті, для своєї сестри Фанні, та му-
зичні твори різних жанрів.
 «Мендельсон грає  на фортепіано так, 
що забуваєш про існування ящика з клаві-
шами і десяти пальців», — цей вислів 
можна перенести на весь концерт, при-
свячений відкриттю музичного фести-
валю «Харківські асамблеї». Бо, дійсно, 
вся подія відбулася як «магічне єднання» 
з музикою, завдяки майстерності всіх ви-
конавців.
 Відкриття фестивалю проходило, 
якщо подивитись на це з точки зору конс-
пірології, з кількома особливими рисами.  
30 вересня, день початку фестивальних 
перегонів — це свято Віри, Надії, Любові 
і Софії. Весь спектр почуттів, пов’язаний 
iз цими іменами, торкається музики саме 
Фелікса Мендельсона більше за всіх ком-
позиторів романтичної доби. До речі, він 
був віруючою людиною, католиком і бага-
то часу приділив культовій музиці. Дру-

га особливість цього концерту виникла 
мовби імпровізовано, коли музиканти на 
біс виконали додаткові номери. Справа в 
тому, що Фелікс Мендельсон- Бартоль-
ді, працюючи диригентом Гевандхаузу,  
дуже ретельно формував програми своїх 
концертів. Композитор вважав, що суто 
камерні номери краще чергувати з тво-
рами для великих музичних колективів, 
тому  був у змозі своїми програмами задо-
вольнити будь-які смаки публіки. В його 
концертах один раз можна було прослу-
хати всі чотири версії увертюри опери 
Бетховена «Фіделіо», а іншим разом — 
попурі на теми опер Мейербера, Вебера, 
Обера.
 Так трапилось і на відкритті фестива-
лю, коли за програмою концерту викону-
вали Псалом 114, Концерт для скрипки 
з оркестром e-moll і «Шотландську сим-
фонію», а на біс Гавот Баха і «Весільний 
марш Мендельсона». Тобто, мовби за ба-
жанням самого композитора,  через нові  
теми музичних postscriptum розімкнувся 
формат концерту, і він став схожий на ті,  
далекі в часі, концерти Гевандхаузу.

 «Шотландська» симфонія, на  думку 
диригентів, — дуже складний твір для 
виконання, розгорнулась як захоплюю-
чий пригодницький сюжет iз майже де-
тективними подіями. Відомо, що Шот-
ландія під час мандрівки дійсно вразила 
композитора. В листах він писав про всі-
лякі особисті спостереження щодо іден-
тифікації країни. Звісно, це трон короля 
Артура, природа, побут людей, музика, 
давнина. Перші звуки симфонії, тихе від-
луння духових переключило час...
 Маестро Аллін Власенко, народний 
артист України, диригент Національної 
опери і професор НМАУ імені П. Чай-
ковського, диригував зведеним оркест-
ром, студентським симфонічним і МАСО 
«Слобожанський». Його інтерпретація 
базувалась на великій праці над деталя-
ми: нюансами, фразуванням та їх гнуч-
кими і пластичними градаціями. Без 
штучного пафосу, конкретними диригент-
ськими жестами досягнуто максималь-
ного контакту між диригентом і оркест-
ром. Навіть сидячи в залі, публіка відчу-
вала  «посил»диригента оркестру. Фахо-

вий високий рівень диригентської позиції 
виявився  в еталонних темпах. І майстер-
ність оркестрантів не підвела. Симфоніч-
ний студентський оркестр довів свою 
здатність до великих проривів на шляху 
професійного зростання. Єдине, чого не 
вистачило, — це до кінця зберегти рух, 
і в фіналі відчувалась утома і розосеред-
женість.
 Концерт для скрипки з оркестром 
e-moll у виконанні Петера Розенберга, 
концертмейстера Брамбергського оркест-
ру, професора з Німеччини, пролунав на-
чебто з прикритим звуком, а  яскравість 
високих нот була відсутня. Пристрасний 
порив в усій силі виразності й у своєму 
пафосі мовби стримувався і приглушу-
вався, що взагалі  відповідає художнім 
принципам композитора. Оркестр теж 
намагався вторити солісту, але не завж-
ди вдало. Три частини концерту attaca, 
без перерви, залишили відчуття набли-
ження і спілкування з «німецькою верс
ією»мендельсонiвської музики, відчут-
тя того національного ґрунту, на якому 
зростала його самобутня постать.
 Псалом 114 Фелікса Мендельсона при-
свячений художнику, з яким він співпра-
цював у Дюссельдорфі, І. Ширмеру. Ком-
позитору для втілення тексту прекрасного 
псалмоспiвця знадобився подвійний склад 
хору і симфонічний оркестр. «Не нам, Гос-
поди, не нам, але iменi Твоєму дай славу, 
про милість Твою й iстину Твою», головна 
тема псалму. Студентський хор (художній 
керівник Сергій Прокопов, диригент Олек-
сій Фартушка), з певним піднесенням, мо-
нументально виконав цей твір. Подолав-
ши складнощі речитативу німецької хоро-
вої традиції, хору вдалося виконати Пса-
лом не як «утилітарний», призначений 
для церковної служби, а емоційно транс-
портувати слухача,  домогтися захопливо-
го ефекту.
 Фестивальні перегони почалися і три-
ватимуть два тижні. П’ятнадцять днів му-
зики подарує  Харківський національний 
університет мистецтв місту. Два тижні 
життєрадісного світла подарує нам Фелікс 
Мендельсон. ■

Вероніка КУРИЛО

Останнім часом «жива» книга стає не-
доступною екзотикою. Такий стан речей 
зумовлений не лише небажанням людей 
читати, а й цінами на видання, які зазви-
чай неприємно вражають. Однак віддані 
книгомани завжди можуть «поласувати» 
новою порцією літератури. Для цього 
варто відвідувати книжкові «секонд-хен-
ди», де вартість у грошовому еквіваленті 
в рази менша, а от їхня цінність вражає.
 
 Пам’ятник Івану Федорову у Львові 
став умовним маяком для продавців книг 
і тих, хто бажає їх придбати. Вигідна лока-
ція вабить завітати ще і ще, оскільки ніж-
ний запах уже прочитаних сторінок гар-
монійно поєднується з розмовами у фор-
маті «покупець — продавець». 
 «Скільки коштує ця книга?» — звичне 
запитання відвідувачів.
 «Яка саме?» — підбігає власник і нама-
гається якнайкраще подати свій товар. Він 
радить, торгується, пропонуючи розгляну-
ти весь асортимент. 
 А далі розмова йде у звичному руслі і 
зазвичай закінчується вигідним обміном: 
книга потрапляє до рук нового власника, 
а гроші — до попереднього. 
 Базар незвичний не тільки тим, що 
книжки тут не новi. В нього є ще одна 
особливість. На прилавках подекуди мож-
на зустріти ексклюзивну періодику ХХ 
століття. Варто відзначити, що видані 
часописи різними мовами: українською, 
польською, російською і навіть німець-
кою. Одні газети змогли пройти випробу-
вання часом і залишились повністю неуш-
кодженими,  інші, на жаль, втратили свій 
первинний вигляд. А деякі навіть були за-

боронені свого часу і проходили пильну 
перевірку спеціальних органів. 
 Продавець пан Сергій демонструє свої 
«скарби» і розповідає, що унікальних но-
мерів періодики  залишилось дуже мало. 
Їхня кількість загалом може не переви-
щувати десятка, а декотрих іще менше. В 
його валізі зібрано безліч найменувань, і 
кожне для нього важливе. Пан Сергій бід-
кається, що інколи до його рук потрапля-
ють найрідкісніші номери, але в них може 
бути відсутня титульна сторінка. Це сто-
сується не тільки газет, а й книг, виданих 
у ХХ столітті, за наявність яких у ті часи — 
«одразу в Сибір». 
 Книжковий базар зачаровує іноземних 
туристів, українських знаменитостей і на-
віть львів’ян, які не втомлюються сюди 
приходити. Варто відзначити, що про-
понуються й інші речі, які колись були 
у повсякденному вжитку, а тепер стали 
не більш ніж експонатами ретро-музеїв: 
старі фотоапарати, вінілові платівки, го-
динники, порцеляновий посуд, медалі, 
ордени, польські банкноти та багато ін-
шого.
 Журналіст Вахтанг Кіпіані також ко-
ристується кожною  нагодою сюди потра-

пити. Він розповідає, що зовсім недавно 
йому вдалося знайти газету, про існуван-
ня якої він знав, але на власні очі її поба-
чити не вдавалось. 
 «Коли був тут попереднього разу, ку-
пив дві газети, одна з них називається 
«Сельроб», — розповідає редактор «Істо-
ричної правди», що організував Музей 
преси. — Виходила вона  в часи міжвоєн-
ної Польщі. Така газета прокомуністична. 
«Селянин — робітник» — сельроб. У цьо-

му «Сельробі» цікаве те, що цей номер  був 
у руках  цензора.  Цензор синім і червоним 
олiвцями викреслював певні речі, які в га-
зеті, що доходила до читача, не мали бути. 
Тобто, фактично редактор газети мав от-
римати цей номер, подивитися і викину-
ти  шматки, а то й  статті.  Тобто в нас є 
така своєрідна матриця цензурна, яка 
потім була реалізована. Таке буває дуже 
рідко, плюс сама ця газета доволі рідкіс-
на. Я вперше в житті її побачив».  ■

КНИЖКОВА «БАРАХОЛКА»

Поласувати раритетними виданнями
Біля Івана Федорова 
у Львові — рай 
для книгоманів

■

Книжковий ринок біля пам’ятника Івану Федорову у Львові.
Фото з сайта…

❙
❙

Касична музика надихає.
Фото організаторів фестивалю.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Посмішка Мендельсона
Псалми, симфонії та марші на «Харківських асамблеях»

■
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ЗВЕРНЕННЯ

Музей 
Кобзаря 
ще 
відновлять?
Президентовi України 
Петру Порошенку
Шановний пане Президенте!
 Як стало відомо, заступник голо-
ви Київської міської державної ад-
міністрації О. Спасибко листом до 
Кабінету Міністрів України від 5 ве-
ресня ц.р. звернувся з проханням 
виділити з державного бюджету 15 
млн. гривень «для завершення робіт 
із реконструкції...» будівель Націо-
нального музею Тараса Шевченка 
для «введення в експлуатацію».
 Постає низка питань.
 Якщо йдеться про введення в ек-
сплуатацію, за яким правом уже по-
над два роки згадані об’єкти експлу-
атуються? Адже йдеться насамперед 
про безпеку людей і збереження без-
цінної колекції музею.
 На роботи з реконструкції, які за-
боронені Законом України про збере-
ження культурної спадщини (палац 
ХІХ століття перебуває під держав-
ною охороною і підлягає лише рес-
таврації) за кошторисом було виді-
лено 32 млн. гривень. Звідки взяла-
ся потреба ще в добрій половині вже 
використаних коштів?
 Чому (наголошуємо, незаконні) 
роботи на об’єкті, який є пам’яткою 
культури, вело КП «Житлоінвестбуд-
УКБ», котре не має на це відповідної 
ліцензії?
 Архітектурну пам’ятку спотворе-
но. Замурований головний вхід до па-
лацу в разі виникнення надзвичайної 
ситуації ускладнює евакуацію лю-
дей і колекції музею. Задля побудо-
ви недолугої споруди, т.зв. атріуму, 
в центрі міста знищено садок, гордіс-
тю якого була шовковиця, вирощена 
з саджанця, привезеного з місця за-
слання Тараса Шевченка.
 Просимо негайно створити фа-
хову комісію для вивчення питання 
щодо збереження пам’ятки культури 
і музейної колекції та гарантій безпе-
ки для життя і здоров’я працівників 
і відвідувачів музею.
 З повагою, громадяни України: 
Василь Портяк, Любов Голота, Сер-
гій Копилець, Юрій Олійник, Юрій 
Ковалів, Володимир Карпук, Олесь 
Ільченко, Василь Мошуренко, Ок-
сана Івасюк, Павло Щириця, Ната-
ля Дзюбенко-Мейс, Степан Процюк, 
Євген Баран, Анатолій Фролов, Люд-
мила Остафіїва, Нінель Колоскова, 
Ярко Гулій, Григорій Штонь, Ми-
кола Стаценко, Микола Дмитренко, 
Ірина Кривенко, Олександр Сопро-
нюк, Наталія Маєвська, Лідія Віце-
ня, Наталія Куліш, Олег Миронов, 
Олександр Євтушок, Михайло Ка-
расьов, Лідія Ходанич-Повх, Воло-
димир Моренець, Галина Пагутяк, 
Юрій Поляківський, Володимир Ку-
хар, Емілія Кокун, Володимир Ан-
тофійчук, Людмила Таран, Ната-
ля Клименко, Олег та Оксана Кон-
дратюки, Юрій Гармаш,  Валенти-
на Корнійчук, Микола Волга, Лінда 
Руденко, Любов Сердунич, Сергій Ба-
турин, Антон Щегельський, Василь 
Кузан, Олена Зелик, Людмила Пар-
хонюк, Володимир Фесенко, Пав-
ло Вольвач, Василь Клічак, Володи-
мир Гаптар, Ольга Кобець, Богдан 
Білінчук, Лідія Ходанич-Повх, Яри-
на Брилинська-Трояновська, Петро 
Кондратюк, Людмила Винокурова,  
Віктор Бариба, Ольга Ляснюк, Лю-
бов Пономаренко, Ольга Скоморо-
щенко та ін. ■

■

Ганна ЯРОШЕНКО

Вісім  років поспіль  Все-
український  фестиваль 
мистецтв «Мазепа-фест», 
присвячений пам’яті ук-
раїнських козаків, які заги-
нули в Полтавській битві під 
проводом гетьмана Івана Ма-
зепи за волю України, збирав 
у Полтаві відомі українські 
гурти, а також кобзарів, лір-
ників, кіномитців, руйнуючи 
міф про «неформат» сучасної 
української музики. 

 Метою фестивалю була не лише 
популяризація своїх, українських, рок-
музикантів, котрі демонструють твор-
чу оригінальність та глибину, а й від-
новлення історичної пам’яті українців, 
розвінчування байок про дискреди-
товану імперською пропагандою пос-
тать гетьмана, визначного державно-
го діяча України Івана Мазепи і саму 
Полтавську битву. Фестиваль було 
започатковано 13 років тому з ініціа-
тиви голови Полтавського обласно-
го об’єднання товариства «Просвіта» 
Миколи Кульчинського, який став не 
лише його організатором, а й ідейним 
натхненником. Пану Миколі належить 
і назва «Мазепа-фест».
 І хоч в Україні цей фестиваль асо-
ціюється з рок-музикою, він був заду-
маний задля того, щоб популяризувати 
українське мистецтво в усіх його про-
явах.  Скажімо, в рамках «Мазепа-фес-
ту» проводилися дні українського кіно 
(і в Полтаві, в переповненій залі Пала-
цу дозвілля «Листопад», уперше поба-
чили фільм «Молитва за гетьмана Ма-
зепу», до речі, заборонений міністерс-
твом культури Російської Федерації), 
дні кобзарського мистецтва і навіть по-
кази мод — ось такий цікавий елемент 
української культури. Під час фестива-
лю, мабуть, уперше в Полтаві за при-
кладом Відня й багатьох інших євро-
пейських міст біля Білої альтанки прос-
то неба відбувся концерт симфонічної 
музики, під час якого прозвучала й ві-
дома симфонія угорського компози-
тора Ференца Ліста «Мазепа». Прик-
метно, що на всіх попередніх дев’яти 
фестивалях ішлося про необхідність 

створення в Полтаві  пам’ятника Івану 
Мазепі, а вже коли ця ідея набрала ре-
альних обрисів, всім миром збирали на 
нього кошти.
 Після п’ятирічної перерви через 
проблеми політичного та фінансового 
характеру наприкінці вересня в Полтаві 
на Співочому полі імені Марусі Чурай 
відбувся 10-й, ювілейний, фестиваль 
«Мазепа-фест». Ключовим організа-
тором цьогорічного  мистецького за-
ходу виступила творча майстерня Все-
українського громадського об’єднання 
«ЕтноТолока». До організації фестива-
лю  долучилися й державні інституції. 
Зокрема, його підтримали Міністерство 
молоді та спорту й Міністерство культу-
ри, Державне агентство промоції куль-
тури України, управління сім’ї, молоді 
та спорту й управління культури Пол-
тавської облдержадміністрації, а також 
управління культури міської ради.  
 Відроджений фестиваль розпочав-
ся з мітингу на Соборному майдані біля 

пам’ятника Івану Мазепі. Тут священи-
ки Полтавської єпархії УПЦ Київсько-
го патріархату освятили Державний 
прапор України, який було встанов-
лено  потім поряд зі сценою, учасни-
ки дійства поклали квіти до підніжжя 
пам’ятника гетьману та ходою пройшли-
ся до пам’ятника Тарасові Шевченку, а 
потім до Співочого поля.
 Відкрили «Мазепа-фест» міністр 
культури України Євген Нищук та 
міністр молоді і спорту Ігор Жданов. 
Євген Нищук пригадав, що й сам сво-
го часу був учасником цього фестива-
лю: представляв на ньому фільм «За-
лізна сотня». «Усі, хто не розуміє важ-
ливості «Мазепа-фесту», прокиньтеся, 
— закликав Євген Нищук. — Адже це 
не просто мистецький захід, це біль-
ше, ніж культурна подія. Це бороть-
ба за нашу ідентичність у благосло-
венному полтавському краї, де вручи-
ли гетьманську булаву Івану Мазепі, 
котрий 300 років тому показав нам, як 

потрібно захищати Україну й стояти на 
сторожі національних інтересів». —  
«Вдячний Богу, що і ми разом із Єв-
геном Нищуком  долучилися до відро-
дження цієї славної традиції»,  —  до-
дав Ігор Жданов.
 У музичній програмі фестивалю 
взяли участь як полтавські рок-гурти: 
«Транс-Формер», «Онейроїд», «Сест-
ра Кері», «Дель Тора» тощо,  так і при-
їжджі, зокрема: «ТаРута», «Гуляйго-
род», «ПоліКарп». Презентували свою 
творчість і нові колективи, продемонс-
трувавши цікаві жанри та музичні екс-
перименти. Третя частина дійства була 
присвячена захисникам Вітчизни. А за-
вершився «Мазепа-фест» вогняним 
шоу та «Ніччю українського кіно».
 На відміну від попередніх фести-
валів, на ювілейний з’явилася рекорд-
но мала кількість глядачів — Співоче 
поле було майже порожнім, а найбільш 
численною групою стали курсанти, які 
організовано прибули на мистецький 
захід. Більшість глядачів розмістилася 
на пагорбах  та оглядовому майданчи-
ку, що неподалік Співочого поля. Багато 
хто причиною низької явки любителів 
української рок-музики  на відродже-
ний фестиваль називає дещо зависоку 
ціну на квитки (45—70 гривень) — ви-
ручені кошти збиралися спрямувати на 
організаційні потреби, а також на під-
тримку людей, котрі постраждали від 
війни на Донбасі: воїнів АТО та пересе-
ленців.
 — Я сподіваюся, що це тільки по-
чаток, — зазначив  Микола Кульчинсь-
кий. — Сьогодні мало публіки, але я 
впевнений, що з часом фестиваль 
мистецтв набере обертів і стане три-, а 
то й чотириденним, охоплюватиме кіль-
ка майданчиків, аби якомога краще до-
нести до людей найкращі здобутки ук-
раїнської культури.
 Хочеться вірити, що «Мазепа-
фест» відродиться. ■

Микола ЦИВІРКО      

 Кожен із нас бодай раз у 
житті чув цю величну і про-
никливу до найпотаємніших 
куточків душі пісню-молитву 
— Ave Maria. Того вереснево-
го дня вона лилася берегом-
схилом зовсім невеликої річ-
ки, що впадає в Ірпінь, і на-
віть без допомоги потужних 
підсилювачів звуку змушу-
вала замовкати співрозмов-
ників, зупинятися випадко-
вих перехожих у селі Кози-
чанка на Макарівщині. Що 
це? Звідки це?
 А так оригінально і не-
звично було відкрито 25-те 
— ювілейне! — літературно-
мистецьке свято «Літні зуст-
річі у садибі Анатолія Марчу-
ка». Співала солістка націо-
нальної опери, народна ар-
тистка України Ірина Даць.
 Аж не віриться, що вже 
чверть століття — iз року в рік 
— заслужений художник Ук-
раїни, уродженець цих місць 
Анатолій Петрович Марчук, 
який недавно відзначив своє 60-
річчя, збирає відомих митців 
— художників, скульпторів, 
артистів, поетів, журналістів і 
просто любителів того, що наші 
західні сусіди іменують «шту-
кою», на цікаве і не завжди пе-
редбачуване дійство. 
 Якщо кант Данила Туп-
тала, якого більше знають як 
Димитрія Ростовського, «На-
дежду мою в Бозі полагаю...» 
у чудовому виконанні ансам-
блю духовної музики «Свят-
коло» (художній керівник 

— заслужений діяч мистецтв 
України Віктор Степурко) 
можна віднести до розряду 
прогнозованих, то цього не 
скажеш про «Філософський 
блюз», яким здивував при-
сутніх відомий далеко за ме-
жами району й області ук-
раїнський бард Володимир 
Хоменко. Несподіванкою це 
стало насамперед для автора 
цих рядків, бо в основу блю-
зу лягла написана ним поезія 
«Давній постріл». А десь уже 
під завісу, коли потішив пуб-
ліку віночком народних пі-
сень аматорський жіночий 
фольклорний колектив «Чеб-
реці» (художній керівник — 
заслужений працівник куль-
тури України Галина Гон-
чаренко), виступили зі свої-
ми теплими привітаннями 
диригент Національної опе-
ри, народний артист України 
Іван Гамкало, письменник 
Владислав Таранюк та інші, 
прочитали свої вірші Галина 
Павленко та Людмила Мака-
ренко, з’явилася нагода зно-
ву подивуватися цікавому де-
бютові на святі. Йдеться про 
сольний виступ молодого спі-
вака-гітариста Олега Хомен-
ка. З виконаних ним творів 
особливо запав у душу романс 

«Ой, жалю мій, жалю...» на 
слова Івана Франка. Звучало 
і сучасно, і майстерно, а голо-
вне переконливо у сенсі того, 
якою скарбницею є наша ук-
раїнська лірична класика.
 Звичайно ж, до і піс-
ля концерту учасники свя-
та могли оглянути картин-
ну галерею, яка постійно по-
повнюється й оновлюється, 
парк садових скульптур, ет-
нографічний музей — все це 

і є «Садиба Анатолія Марчу-
ка». Працювала на пленері 
родина художників — Люд-
мила, Василь і Андрій Ку-
баї — і скульптор Михайло 
Дмитрів. А його відомий ко-
лега по цеху Володимир Щур 
міг би розповісти, як створю-
вав не тільки портрет господа-
ря, а й, наприклад, літератур-
них героїв Михайла Стариць-
кого — Проню Прокопівну і 
Свирида Галахвастова... ■

ПІСЛЯМОВА

Прозвучав, але не почули
Чому «Мазепа-фест» зібрав рекордно малу кількість глядачів

■

Музиканти на фестивалі в Полтаві викладалися на всі 100%.
Фото автора

❙
❙

Анатолій Марчук (крайній праворуч) разом iз гостями.
Фото Анатолія КІЗЛОВА.

❙
❙

ЮВІЛЕЇ

Пісня-молитва на березі Сивки
Художник Анатолій Марчук збирає митців на свято

■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Чаювання  не зіпсуєш смач-
ною випічкою. У минулому 
номері «УМ» вам пропонува-
лися перевірені і дуже смачні 
рецепти викладача столич-
ного педагогічного універси-
тету Оксани Калити.  Навіть 
найкращі не помістилися на 
шпальті, тому друкуємо про-
довження. Основний меседж 
смачної історії кулінарної 
майстрині – нічого не вига-
дувати надміру, а брати все, 
що дарує природа, і філігран-
но «опрацьовувати» його на 
кухні. Результат – схвальні 
відгуки друзів, рідних і близь-
ких. Печіть, створюйте свято 
власними руками!

Вжик-вжик
 «Карамелізуємо яблука в 
суміші масла, цукру й кори-
ці, за 5 хвилин замішуємо тіс-
то з найпростіших інгредієн-
тів, заліплюємо в нього яблука 
єдиним коржем і вжик-вжик-
вжик — ножем для піци в один 
момент нарізаємо булочки. 15 
хвилин у духовці — і готовий 
десерт до вечірнього чаю. Та 
ще й ароматним соусом, який 
лишився після яблук, мож-
на полити. Смакота, скажу я 
вам!» — заохочує Оксана Ка-
лита до яблучних булочок. 
 За її рецептом, для начин-
ки треба 1 велике або 2 середні 
яблука, дві ложки цукру, грам 
30 г масла, чайну ложку кори-
ці. Для тіста — 320 г борош-
на, чайна ложка розпушува-
ча, 60 г масла чи маргарину, 
3 столові ложки цукру, 200-
250 г рідкого йогурту чи сме-
тани, для змащування — яйце 
(можна взяти тільки жовток), 
чайна ложка кориці, столова 
ложка цукру. Яблуко чисти-
мо, нарізаємо на тонкі шма-
точки. Масло, цукор, кори-
цю розтоплюємо на сковороді 
і кидаємо туди яблука. Туш-
куємо, помішуючи, 2-3 хви-
лини. Замішуємо тісто: бо-
рошно з розпушувачем пере-
мішуємо, додаємо шматочка-
ми холодне масло, розтираємо 
до крихт, потім цукор і напри-
кінці підливаємо йогурт і за-
мішуємо тісто, як на варени-
ки. Духовку вмикаємо на 220, 
тісто розкачуємо товстенько у 
формі прямокутника, на одну 
половину виделочкою викла-
даємо яблука. Накриваємо 
іншою половиною, злегка за-
ліплюємо краї. Ножем розрі-
заємо на квадратики. Змащує-
мо яйцем, збовтаним з цукром 
і корицею. Випікаємо хвилин 
15 — до підрум’янення.

Зефірні береги
 «Навіть не уяв-
ляєте, як прос-
то його роби-
ти. Головне 
мати надій-
ний мік-
сер і роздо-
бути агар-
агар», — ок-
реслює підводні 
камені смачного рецеп-
та Оксана. Далі — справа тех-
ніки. — Спочатку купити або 
приготувати 250 г яблучного 
пюре. Щоб приготувати, яблука 
розрізаю на четвертинки, виби-
раю серединку і разом зі шкір-
кою запікаю в духовці до го-
товності. Потім ложкою виби-
раю м’якоть і пробиваю блен-
дером». Пюре має бути як дуже 
густа сметана. Якщо рідше — 
додатково уварити. Потім бере-
мо білок одного яйця та пюре і 
довгенько збиваємо (поки маса 
не побіліє). Паралельно варимо 
сироп: 150 мл води і 350 г цукру 
доводимо до кипіння і всипаємо 
туди ж ще 50 г цукру, переміша-
ного з 8 г агару (4 ч. ложки без 
гірки). Доводимо сироп до 110 
градусiв (вода має випарувати-
ся) і тоненькою цівкою, збива-
ючи, вводимо у нашу зефірну 
масу. Після чого ще збиваємо, 
аж поки піна не стане дуже гус-
та і стійка. Потім накладаємо її 
в мішок з насадкою і видушує-
мо половинки зефірок на пер-
гамент. Сушити десь добу при 
кімнатній температурі. Потім 
присипати цукровою пудрою і 
з’єднати половинки. 

Сливи і кориця
 «Запах слив і кориці — це 
запах осені. Сливовий пиріг з га-
зети New York Times дуже просто 
готувати, а смак у нього непов-
торний. Спеціально для нього 
заморожую сливи на зиму», — 
ділиться своїми кулінарними 
звичками Оксана Калита.
 На форму діаметром до 22 
см (можна й на більшу, але пи-
ріг відповідно буде нижчим) 10 
слив-угорок розібрати на поло-
винки, 2 ложки цукру в ми-
сочці змішати з корицею (за 
смаком). Увімкнути духовку 
на 180 градусiв. Приготувати 
тісто: 115 г розм’якшеного мас-
ла або маргарину збити з 180 г 

цукру, додати 2 яйця, збивати 
до розчинення цукру. Додаємо 
дрібку солі, чайну ложку роз-
пушувача для тіста, 235 г про-
сіяного борошна, вимішуємо 
ложкою до однорідності. Фор-
му застеляємо пекарським па-
пером, змащуємо маслом і 
притрушуємо борошном. Лож-
кою викладаємо тісто у форму, 
розрівнюємо, наверх викла-
даємо сливи шкірочкою дони-
зу (притискати їх не треба), по-
сипаємо сумішшю цукру з ко-
рицею. Випікаємо близько го-
дини (залежить від духовки), 
готовність перевіряємо палич-
кою. Діставати з форми, коли 
трохи охолоне.

Овочеві тортики 
 «Зараз модні такі маленькі й 
високі тортики. У кожному з пів-
кіло моркви, хоч на вигляд і не 
скажеш. Словом, у кого багато 
зайвої моркви, звертайтеся по 
рецепт», — коментує зображен-
ня свого розкішного тортика 
Оксана Калита, від одного лише 
споглядання якого виділяється 
тижневий запас слини. 
 А рецепт його такий. На 3 
коржі по 16 або 2 по 20 см в діа-
метрі знадобиться: 450-500 г 
тертої моркви, 200 г цукру (зви-
чайного або коричневого), 320 
г борошна, чайна ложка розпу-

шувача, чайна ложка соди, сто-
лова ложка (без вершечка) ко-
риці, 150 г рослинної олії (не 
оливкової, бо вона буде гірчи-
ти), 3 яйця, 150 г улюблених 
горіхів. Готуємо так: спочат-
ку натираємо моркву на серед-
ню терку (щоб шматочки були 
невеликі), якщо дуже сокови-
та — трохи віджимаємо сік. 
Потім у блендері подрібнюємо 
горіхи. Змішуємо всі сухі інг-
редієнти (крім цукру), і ретель-
но перемішуємо. В іншій мис-
ці добре збиваємо яйця з цук-
ром, додаємо олію, збиваємо 
ще трохи. Потім додаємо час-
тинами суху суміш (можна мі-
шати міксером, можна лопат-
кою). Тісто вийде дуже густе. 
Наприкінці частинами підмі-
шуємо до нього моркву і горі-
хи. Форму змащуємо маслом і 
присипаємо борошном, на дно 
кладемо пергамент. Накладає-
мо тісто у форму (десь по 400 г 
на один корж 16 см) і випікає-
мо при 180 градусах десь 30-40 
хв (до сухої палички плюс ще 5-
7 хвилин — коржі мають добре 
пропектися). Коли остигнуть, 
загортаємо в плівку і витримує-
мо кілька годин у холодильни-
ку (коржі стануть соковитіші 
і м’якші). Готуємо крем: 400 
г сметани і 80 г цукру збиває-
мо, для структури додати загус-

ник вершків, можна також до-
дати мед (50 г). Коли збираємо 
торт, то з кожного коржа ножем 
для хліба (із зубчиками) зрізає-
мо горбик, щоб порівняти. Пе-
ремащуємо коржі кремом, верх 
і боки торта також намащуємо 
кремом. Декор можна зробити 
з меду або зварити молочну ка-
рамель і зверху присипати под-
рібненими горіхами. 

Гарбузові мандри
 Не просто смачний, а над-
звичайно смачний оригіналь-
ний американський гарбузовий пи-
ріг. У ньому немає ні грама цук-
ру, зате є мед, кориця, ваніль і 
лимонна цедра. Думаю, ви вже 
уявили, як він пахне. 
 Оксана Калита розповідає, що 
тісто для нього готувала класич-
не для американських пирогів 
(на форму діаметром 23 см): 100 
г холодного масла чи маргарину 
нарізати шматочками і перетер-
ти руками з 6-7 столовими лож-
ками просіяного борошна і дріб-
кою солі. В ідеалі мають залиша-
тися маленькі шматочки цільно-
го масла. Додаємо яйце і зовсім 
трошки холодного молока, щоб 
замісити тісто, як на вареники. 
Загортаємо його в плівку й кла-
демо в холодильник. Готуємо на-
чинку: 500 г гарбуза нарізаємо й 
запікаємо під кришкою в духовці 
десь 30 хв. З готового гарбуза зро-
бити пюре блендером. Залишити 
остигати. Дістати тісто, розкача-
ти, викласти у форму, формуючи 
бортики, наколоти вилкою, зно-
ву поставити в холодильник. До 
пюре гарбуза додаємо 3 яйця, 
столову ложку крохмалю (мож-
на не додавати, але тоді начин-
ка буде більш м’яка), 50 г масла, 
півчайної ложки кориці, чайну 
ложку свіжої лимонної цедри, 
ванілін, 2-4 столові ложки меду 
(мед можна замінити варенням 
оранжевого кольору). Амери-
канці часом додають й інші спе-
ції . Усе ретельно вимішуємо до 
однорідної маси. Тісто у формі 
запікаємо близько 20-25 хв. (до 
ледь помітного підрум’янення). 
Якщо випікати з вантажем, то 
точно не сповзе зі стінок (накри-
ти пом’ятим пекарським папе-
ром, зверху насипати квасолю, 
зерно). Потім обов’язково остуди-
ти припечене тісто, вилити в ньо-
го заливку і випікати ще близь-
ко 45 хвилин при 180 градусiв. 
Він може здаватися трошки рід-
куватим, але після охолодження 
затвердне більше. Виймається з 
форми легко, але робити це тре-
ба після вистигання.
 От бачите, щоб створи-
ти кулінарну гармонію, треба 
лише бажання. 
 Смачної осені! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Це, напевне, так у кожної господині буває: задово-
лено оглядає рядочки своїх баночок-заготовок на зиму, 
викреслює останній рядок iз плану, що мала заготувати, 
і вже б можна було складати інший план — що і коли 
з цих баночок відкривати. І раптом виникає спонтанне 
рішення: треба заготувати ще кілька баночок. Здаєть-
ся, ще кілька баночок, і вже буде повний «фарш». Ну 
що ж, останній штрих часто дуже доречний. 
 Його можна заповнити, приміром, сливами, вони 
все ще тішать нас своїми сизо-фіолетовими боками. 
Якщо ви вже маєте у своїй комірчині і сливовий джем, 
і сливово-горіхове варення, і в’ялені сливи, і сливовий 
компот, і сливовий конфітюр, і навіть зацукровані сли-
ви чи сливову пастилу — все, що радила вам перед 
цим «УМ» (хто не встиг приготувати — шукайте ці ре-
цепти і в газеті, і на сайті газети), треба подбати ще й 
про пікантні сливи. Взимку ви вирішите запекти кур-
ку чи іншу птицю, чи рибину, чи ласий шматок м’яса 
для хороших гостей, а з чим ви це будете подавати? А 
на новорічний стіл які прянощі поставите на видному 
місці? Правильно, соковиті пікантні мариновані сливи. 
І будь-яка ваші страва стане неперевершеною. 
 Отож — від слів до діла. Для маринованих слив 
потрібно: 1 кг слив, 3 головки часнику, склянка цукру, 4 
столові ложки 9% -го оцту, 4 горошини духмяного пер-

цю, 2 пуп’янки гвоздики, лiтр води. 
 Часник почистити. Великі зуб-
чики розрізати на частини, 
дрібні можна залишити ці-
лими. Кількість часнико-
вих часточок має збігти-
ся з кількістю слив. Сли-
ви помити й обсушити. 
Надрізати їх навпіл, 
не розділяючи до кін-
ця, і видалити кісточки. 
Всередину кожної сливи 
вкласти по часниковій 
часточці. Щільно викласти 
нафаршировані  сливи у під-
готовлені стерилізовані банки. 
 Приготувати маринад для слив. 
Для цього у воду всипати цукор, додати 

спеції й довести до кипіння. Проварити 3 
хвилини, потім влити оцет, перемі-

шати і зняти маринад iз вогню. 
Гарячим маринадом залити 

сливи в банках. Прикрити 
банки кришками і залиши-
ти маринуватися на 12 го-
дин при кімнатній темпе-
ратурі. Злити маринад, 
закип’ятити його і зно-
ву залити гарячим ма-

ринадом сливи на 12 го-
дин. Повторити процедуру 

втретє. 
 Потім закатати сли-

ви і перевернути банки догори 
дном. Вкутати  ковдрою і залиши-

ти до повного охолодження. Зберігати 

у прохолодному темному місці. 
 А ще зi слив можна приготувати ароматну пряно-
гостру, із солодко-солоним смаком і фруктовою нот-
кою аджику, яка чудово підходить до м’ясних страв 
і птиці, добре поєднується з рисом і макаронами. 
 Потрібно 2 кг слив, кiлограм червоного бол-
гарського перцю, 200 г часнику, 3 стручки гострого 
перцю, по пучку кропу, петрушки, базиліку, естраго-
ну (тархуна), 2 столові ложки томатної пасти, 100 г 
цукру, 2,5 столової ложки солі, по половині чайної 
ложки коріандру, чорного перцю, гвоздики і кмину. 
 Сливу вимийте, видаліть кісточки. У двох видів 
перцю видаліть насіння, перець розріжте на четвер-
тинки. Зелень вимийте, обсушіть. У тархуна обір-
віть листочки і молоді гілочки. Пропустіть через 
м’ясорубку часник. Потім в окрему миску пропус-
тіть через м’ясорубку сливу, солодкий і гострий пе-
рець, усю зелень. Складіть пюре в металеву кастру-
лю з товстим дном. Додайте сіль і цукор за смаком, 
мелені спеції, добре перемішайте і поставте на се-
редній вогонь. Доведіть суміш до кипіння, зменшіть 
вогонь до мінімального і варіть 15-20 хвилин. Потім 
додайте часник і кип’ятіть ще близько 5 хвилин. Роз-
лийте аджику в сухі стерилізовані банки і закатайте 
стерилізованими кришками. Банки переверніть до-
гори дном, закутайте і повністю остудіть. Зберігайте 
аджику в темному прохолодному сухому місці.  ■

ПРО ЗАПАС

Менше слів — більше слив
Маринуємо пікантні додатки до основних страв

■

Маринованi сливи.❙

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Чаєм осінь не зіпсуєш!
Карамелізуємо і печемо за рецептами Оксани Калити

■

Гарбузовий пирiг.❙
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«Кожна команда в нашій групі може піднести «подарунок», кожна збірна 

претендує на вихід. У нашій «пульці» немає слабких суперників, 
і цим наша група складна».

Андрій Шевченко
головний тренер Національної збірної 
України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Підготовка збірної України 
до поєдинків кваліфікації ЧС-
2018 проти Туреччини та Косова 
розпочалася з вітальних реляцій 
збірників на адресу Андрія Шев-
ченка, котрий минулого тиж-
ня відсвяткував свій 40-річний 
ювілей. Водночас сам наставник 
«синьо-жовтих» заявив, що най-
кращим для нього подарунком 
стануть шість очок у найближ-
чих двох поєдинках відбору.
 «Налаштовуємося на пере-
можний підсумок поєдинків, 
але якщо візьмемо чотири очки й 
продемонструємо при цьому хо-
рошу гру, то, думаю, й за такий 
результат критикувати нас ніх-
то не буде», — відзначив захис-
ник «Шахтаря» та національної 
збірної Богдан Бутко.
 Варто зазначити, що в остан-
ніх п’яти офіційних матчах «си-
ньо-жовті» не здобули жодної пе-
ремоги, відтак у поєдинках про-
ти турків та косоварів нашим 
хлопцям, аби порадувати свого 
наставника, доведеться ламати 
неприємну традицію.
  Гра проти збірної Туреччини 
відбудеться 6 жовтня в місті Ко-
нья на домашньому стадіоні ко-
манди «Коньяспор». Останньо-
го разу, коли українські збірни-
ки гостювали у османів, місцева 
збірна зазнала розгромної пораз-
ки 0:3. Цікаво, що тоді, у від-
борі на ЧС-2006, дублем за «си-
ньо-жовтих» відзначився Андрій 
Шевченко.
 Нині з голеадорами в ук-
раїнської команди серйозні про-
блеми. У тренерському таборі 
Шевченка сподівалися на допо-
могу юного динамівця Віктора 
Циганкова, зірка котрого яскра-
во спалахнула кілька тижнів 
тому. Проте на навчально-тре-
нувальний збір атакувальний 
півзахисник «Динамо» прибув 
iз травмою, тож у найближчих 
поєдинках не зможе допомогти 
нашій національній команді.
 За словами наставника ук-
раїнської збірної, перше, що пот-
рібно зробити на шляху до успі-
ху в протистоянні з турецьки-
ми футболістами, — впоратися з 
тиском місцевих трибун. Своєю 
палкою «гостинністю» місцеві 
фанати відомі на весь світ. «За-
вдяки постійній підтримці своїх 

уболівальників збірна Туреччи-
ни грає на максимумі з першої 
до останньої хвилини. «Вважаю, 
що за потенціалом наша коман-
да ви глядає сильнішою. Але це 
тільки на папері. Аби продемонс-
трувати свою силу, потрібне буде 
серйозне психологічне налашту-
вання», — відзначив німецький 
легіонер «синьо-жовтих» Артем 
Федецький.
  У стартовому поєдинку відбо-
ру ЧС-2018 — проти ісландців — 
Федецький не грав. Утім спаре-
ний характер майбутніх двобоїв 
iз командами Туреччини та Ко-
сова змусив керманича «синьо-
жовтих» заявити про невідворот-
ність широкої ротації в цих про-
тистояннях.
 Як уже повідомлялося, свій 
«домашній» поєдинок проти ко-
соварів збірна України прове-
де в польському Кракові. Рані-
ше афішувалося, що ця гра від-
будеться в присутності глядачів, 

утім, виявляється, вболівальни-
цька підтримка матиме вельми 
символічний характер. За слова-
ми президента ФФУ Андрія Па-
велка, на трибуни стадіону «Кра-
ковія» місцева влада погодилася 
пустити лише 1000 вболівальни-
ків. Неважко уявити, що части-
на з них матиме ВІП-статус, від-
так відчайдушної та галасливої 
підтримки наші хлопці можуть 
і не дочекатися. Виходить, що i 
свій другий формально домаш-
ній матч українські футболісти 
проведуть у режимі «тренуван-
ня з підвищеною відповідальніс-
тю». Хай там як, а Андрій Шев-

ченко наголошує, що недооцінки 
косоварів бути не повинно. «Усі 
команди в секстеті I  мають шан-
си на вихід iз групи», — каже 

головний тренер збірної Украї-
ни, котра, як і всі інші учасники 
«пульки», після першого туру 
має одне залікове очко. ■

Автограф-сесія Олександра Зінченка.❙

ФУТБОЛ

Без права на недооцінку
У спарених поєдинках відбору ЧС-2018 проти Туреччини та Косова наставник «синьо-
жовтих» чекатиме від підопічних «шестиочкового подарунка»

■

НА СТАРТ

 Склад національної збірної 
України на матчі відбору ЧС-2018 
проти Туреччини та Косова.
 Воротарі: П’ятов («Шахтар), Бой-
ко («Малага», Іспанія), О. Шевченко 
(«Зоря»).
 Захисники: Кучер, Ракиц-
кий, Бутко, Ордець (всі — «Шах-
тар»), Хачеріді («Динамо»), Со-
боль («Зоря»), Федецький («Дарм-
штадт», Німеччина).
 Півзахисники: Степаненко, Ма-
лишев, Коваленко (всі — «Шах-
тар»), Ярмоленко, Сидорчук, Рибал-
ка (всі — «Динамо»), Ротань («Дніп-
ро»), Петряк, Караваєв (обидва — 
«Зоря»), Коноплянка («Шальке», 
Німеччина), Зінченко («ПСВ», Гол-
ландія), Шахов (ПАОК, Греція).
 Форварди: Зозуля ( «Бетіс», Іс-
панія), Кравець («Гранада», Іспанія), 
Баланюк («Дніпро»).

■

Не маючи можливості «зустрітися»
зі своїми вболівальниками 
безпосередньо на поєдинках 
відбору ЧС-2018, українські 
збірники знову провели відкрите
тренування на НСК «Олімпійський».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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Григорій ХАТА

 Після того як під «антико-
рупційну чистку» потрапили 
вищі посадові особи світового 
футболу, у «грі мільйонів» не міг 
не запуститися процес самоочи-
щення. Слідом за історією з ба-
гатомільйонними «бонусами», 
на якій погоріли вже екс-прези-
дент ФІФА Йозеф Блаттер та ко-
лишній очільник УЄФА Мішель 
Платіні, з’явилося викривальне 
розслідування журналістів бри-
танського видання «Телеграф», 
присвячене темним справам го-
ловного тренера збірної Англії 
Сема Еллердайса. Точніше, вже 
колишнього наставника «Трьох 
левів», адже, щойно ознайомив-
шись із деталями журналістської 

роботи, керівництво Англійської 
футбольної федерації розірвало 
контракт iз 61-річним наставни-
ком, який лише після Євро-2016 
очолив англійську команду. На 
своїй посаді Еллердайс, якого 
«газетні детективи» звинуватили 
в корупції, пробув лише 67 днів. 
Упіймався ж тренер на «справі», 
що стосувалася теми обходу пра-
вил Футбольної асоціації Англії 
щодо трансферів гравців «ціною» 
в 400 тисяч фунтів.
 За часів Блаттера футбол вва-
жався уособленою цариною — зі 
своїми законами та правилами. 
Тепер же йому (футболу) дово-
диться призвичаюватися до єди-
ного правового поля.
 В Україні нещодавно сталася 
знакова подія — Генеральна про-

куратура вперше в історії краї-
ни направила до суду криміналь-
не провадження, що стосувалося 
професіональних футболістів за 
організацію ними «необхідного» 
рахунку в матчі. Іншими слова-
ми, в українському футболі поча-
ли боротися з «договірняками». 
«Хрестоматійним» став епізод 
чемпіонату України U-21 сезону-
2015/2016, в якому двоє гравців 
харківського «Металіста», отри-
мавши від одноклубника пропо-
зицію про здачу матчу «Волині», 
забезпечили, в підсумку, потріб-
ний результат, за що згодом отри-
мали більш як 100 тисяч гривень. 
 Як інформує канал «Футбол 
1», «героями» цієї справи ста-
ли екс-гравці молодіжного скла-
ду «Металіста» Даніїл Солома-

ха та Руслан Ковток. Розглянув-
ши справу по суті, суд обмежився 
грошовим штрафом — 8,5 тисячi 
гривень. Служителі Феміди взя-
ли до уваги бажання футболістів 
співпрацювати зі слідством та 
врахували пом’якшуючу обста-
вину, котрою стала пiвторарічна 
невиплата заробітної плати грав-
цям «молодіжки» харківським 
клубом.
 Слід відзначити, що подібного 
роду справа стала можливою піс-
ля того, як з ініціативи президен-
та ФФУ Андрія Павелка Верхов-

на Рада прийняла закон, котрий 
передбачає кримінальну відпові-
дальність у вигляді трьох років 
позбавлення волі за договірні мат-
чі. До слова, у ФФУ днями повідо-
мили, що ГПУ проводить розслі-
дування щодо участі в «договір-
няках» більш серйозної персони. 
«Ідеться вже не про гравця мо-
лодіжного складу чи резервіста. 
Це доволі відомий у футбольно-
му середовищі України гравець. 
Його імя тримається в секреті в 
інтересах слідства», — відзначи-
ли у ФФУ. ■

Є ПРОБЛЕМА

Поле футбольне і правове
В Англії головного тренера національної футбольної збірної 
звинуватили в корупції, в Україні гравців осудили за «договірняки»

■

Перша справа ГПУ щодо договірних матчів стосувалася епізоду в матчі 
молодіжних команд «Металіста» та «Волині».
Фото з сайта www.metalist.ua.
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КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №120■

ПОГОДА■

Експерт із «собачої мови»
Навіть найлютішого пса можна навчити хороших манер, знаючи закони зграї зсередини

УКРАЇНА МОЛОДА
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 — Ну що? До тебе чи до 
мене?
 — І чого ви вирішили, що я по-
годжуся?
 — Давайте поглянемо правді в 
очі: заради чого ще 35-річна жінка 
може прийти на виставку карбюра-
торів?

* * *
 Два одесити пішли в гості. Під-
ходять до дверей, один стукає но-
гою.
 — Сьомо, чому ти стукаєш но-
гою?
 — Нехай думають, що в нас 
руки зайняті подарунками.

* * *

 Подзвонила чоловікові, запи-
тую:
 — Ти мене сильно любиш?
 Відповідає:
 — Купуй!
 Оце справжнє подружнє взає-
морозуміння!

* * *
 — Семене Марковичу, а ви ві-
рите в прикмети?
 — Дивлячись в які.
 — Ну ось, наприклад, проки-
нулися ви вранці і встали з лівої 
ноги.
 — У моєму віці якщо прокинув-
ся вранці — це вже добра прикме-
та.

По горизонталі:
 4. «А білі ... мов долі дівочі сто-
ять серед гаю в обіймах весни» (піс-
ня). 8. Духовий музичний інстру-
мент. 9. Південний американський 
штат. 10. Невелика пігментна пляма 
на шкірі. 11. Відомий американсь-
кий тенісист грецького походжен-
ня. 13. Одна з країн Великої сімки. 
14. Річка, яка протікає через місто 
Рівне. 16. Ведмідь, друг Мауглі. 18. 
Урочистий фінал концерту чи музич-
ного твору. 23. Німецький льотчик-
аматор, який у 1987 році сів на Крас-
ній площі у Москві. 25. Поема Тара-
са Шевченка, за яку його відправи-
ли у солдати. 26. Кінь Олександра 
Македонського.  27. Твердження, 
яке не потребує доведення. 28. Ко-
роль поп-музики, який із негра став 
білошкірим. 30. Театральний псев-
донім французького драматурга і 
актора Жана-Батиста Поклена. 31. 
Учень, який не ходить у школу, а са-
мостійно вивчає матеріал і здає іс-
пити.
По вертикалі:
 1. Остап Бендер по натурі. 2. Ін-
дійський штат на кордоні з Пакис-
таном. 3. Сучасна назва Константи-
нополя або ж Царгорода. 5. Давньо-
грецький бог і повелитель вітрів. 6. 
Давньогрецький драматург, автор 
драми «Іфігенія в Тавриді». 7. Му-
сульманська жіноча хустка, яка пов-

ністю покриває волосся, плечі і гру-
ди. 9. Англійське слово, присутнє в 
назвах закладів швидкого харчуван-
ня. 12. Футбольний клуб із міста Ам-
стердам. 15. Розділ Корану. 17. Удар 
знизу в боксі. 19. Прилад для огля-
ду й діагностики слухового проходу 
та барабанної перетинки. 20. Один 
із останніх князів київської динас-
тії, який, як стверджують науковці, 
першим охрестив Київ. 21. Мускус-
ний щур, що живе у річках та озерах 
і має цінне хутро. 22. Мішанина кіль-
кох мов, не притаманна літературній 
мові. 24. Військова «професія» Яко-
ва Меха, героя роману Володимира 
Лиса «Століття Якова». 29. Пред-
ставник аварського племені, що зга-
дується у «Повісті минулих літ».
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 Пам’ятаєте анекдот: «Ніч-
ний кошмар учительки українсь-
кої мови: Азаров читає диктант, 

а Янукович пише»? Сміх сміхом, 
а журналісти російської програ-
ми «Вместе» на російському те-
леканалі «Мир24» на повному 
серйозі запросили екс-Прем’єра 

прокоментувати чутки про май-
бутні зміни в українській мові.
 Хоча про якийсь «серйоз» 
тут говорити важко, бо ведуча 
програми анонсувала в Україні 
«кампанію із заміни інозем-
них слів, переважно російсько-
мовних, неологізмами». Як іно-
земні запозичення можуть бути 
«російськомовними» — окрема 
тема, але й їхній перелік не може 
не викликати усмішку. Так, уро-
лога автори сюжету пропонують 
називати «сечознавцем», хірурга 
— «різальником», морг — «тру-
парнею», а мікробів — «дрібно-
живцями». А от для слова «ерек-
ція» пропонується аж три варіан-

ти — «розпускання», «набуб-
нявіння» та «прутненапряг». Ще 
один неологізм — «жовточер-
вонобарвень» замість білірубіну 
— озвучив сам Микола Янович. 
І варто зазначити, що з часів 
появи його «кровосісь» та «Не 
треба скігліти», його знання ук-
раїнської фонетики таки не по-
гіршилися.
 Чого не скажеш про нинішніх 
державних мужів на кшталт Ар-
сена Авакова чи Бориса Ложкіна, 
які навіть не напружують себе ук-
раїнською фонетикою. Таких точ-
но не візьмуть ні в космонавти, ні 
в коментатори російських фейко-
вих новин. ■

ОТАКОЇ

Азіров і трупарня
Екс-Прем’єр-міністр України 
виявився експертом 
з української мови

■

Зіна ЗЮЗІНА

 Днями голлівудська зірка 
Блейк Лайвлі вдруге стала ма-
мою. Однак затримуватися дов-
го в пологовому будинку в пла-
ни актриси не входило, бо вже 
на третій день після пологів мо-
лода мама з’явилася на весіллі 
своєї кращої подруги та асис-
тентки Джессіки Снайдер. За 
словами гостей, виглядала Лай-
влі веселою та активною.
 Новину про те, що Лайв-
лі народила дитину в госпіталі 
на Манхеттені, повідомили її 
представники. А ось фотогра-
фію з весілля актриса виклала 
у власному Інстаграмі з підпи-
сом: «Найкрасивіша наречена 
на планеті. І найкращий друг, 
про якого тільки можна було 
мріяти. Джессіко, дякую, що ти 
є для мене ВСІМ. Люблю тебе», 
— розчулилася зірка в мережі.
 Щодо малюка, то акторська 
родина приховує будь-яку ін-
формацію про пологи. Досі не 
відома навіть стать новонаро-
дженого малюка. Раніше Блейк 

подарувала своєму чоловікові 
Райану Рейнольдсу доньку 
Джеймс, якій зовсім скоро 
виповниться два роки. 
 Але, судячи зі стану 
мами, пологи пройшли 
легко й обійшлося без опе-
рації. Як і всю першу ва-
гітність, Лайвлі й цьо-
го разу не зраджувала 
своєму стилю і регулярно 
з’являлася на світських 
подіях. Зокрема, на Кан-
нському кінофестивалі, 
де актриса представля-
ла новий фільм Вуді Ал-
лена, вона дефілювала 
на підборах і у вечірній 
сукні, яка підкреслю-
вала її апетитні фор-
ми. Актриса зізнала-
ся, що після перших 
пологів досить довго 
приходила у форму, 
але зовсім не вважає 
це проблемою: «Піс-
ля пологів жінка по-
винна насолоджувати-
ся материнством, а не 
думати про дурниці». ■

ЛЕЛЕКА ПРИЛЕТІВ

Із корабля на бал
Блейк Лайвлі через день після 
народження дитини відгуляла 
на весіллі у подруги

■

6 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Уночi та вранцi 
мiсцями туман. Вiтер пiвнiчний, 3-8 м/с. Температура вночi 
+4...+6; удень вночi +13...+15.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мокрий снiг 
iз дощем. Славське: вночi 0...+2; удень +5...+7. Яремче: 
вночi +3...+5; удень +10...+12. Мiжгiр’я: вночi +4...+6; удень 
+9...+11. Рахiв: уночi +4...+6; удень +9...+11. 

Блейк Лайвлі.❙
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