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«Щасливий» ліфт 
для «Мотороли»

Місце вбивства «Мотороли» бойовики оточили бронетехнікою. ❙
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«Йому просто пощастило. Таким чином Павлов приєднався до своїх 
поплічників — Бєднова, Мозгового, Іщенка, Бушуєва та інших окупантів, 
що також загинули не в бою, а в глибокому тилу». Андрій Лисенко

речник Міноборони з питань АТО

УКРАЇНА МОЛОДА

СЕПАРАТИЗМ

Знайшли 
вихід — 
і вийшли
У Харкові звільнили під 
заставу відомих лідерів 
проросійських рухів, 
які брали штурмом 
облдержадміністрацію 
навеснi 2014 року
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Минулої суботи у фойє Харківсь-
кої облдержадміністрації було від-
крито пам’ятну дошку на честь бійців 
вінницького спецбатальйону «Ягу-
ар». У квітні 2014 року вони звіль-
нили цю будівлю від сепаратистів, 
перешкодивши тим самим створен-
ню на сході ще однієї «народної рес-
публіки» — ХНР. А кількома днями 
раніше з СІЗО під заставу 206 тисяч 
700 гривень вийшли на волю Спар-
так Головачов та Єгор Логвінов, що 
якраз були затримані за участь у тих 
подіях. Разом із ними відпустили 
під домашній арешт і екс-лідера хар-
ківських комуністів Аллу Александ-
ровську. Як відомо, вона підозрюєть-
ся у підкупі місцевих депутатів, що 
мали проголосувати за особливий ста-
тус Харківщини. 
 Як повідомив адвокат Головачо-
ва Дмитро Тихоненков, його підопіч-
ний на час розслідування перебував 
під вартою без права внесення заста-
ви. Днями вже мали відбутися остан-
ні «баталії», але суддя, який вів спра-
ву, пішов у відставку. Новопризначе-
на Світлана Шмадченко почала роз-
глядати це кримінальне провадження 
повторно. У ході підготовчого засідан-
ня прокурор знову наполягав на про-
довженні запобіжного заходу у виг-
ляді утримання під вартою і запере-
чував можливість внесення «викупу». 
У свою чергу суддя погодилася лише 
з першою частиною цього клопотання 
(запобіжний захід продовжили на два 
місяці), але дала згоду на звільнення 
під заставу. 
 Тихоненков також повідомив, що в 
аналогічний спосіб із СІЗО вийшов лі-
дер руху «Український східний блок» 
Єгор Логвінов. Обидва провели під вар-
тою 2,5 року. А це означає, що у випад-
ку винесення їм вироку вони б все одно 
невдовзі опинилися на волі, бо за так 
званим законом Савченко нині один 
день у слідчому ізоляторі рахується 
як два. У цей же час через проблеми зі 
здоров’ям додому «у браслеті» повер-
нулася Алла Александровська. 
 Той факт, що основні фігуран-
ти харківського проросійського руху 
вийшли на свободу, був сприйнятий 
правоохоронними органами неод-
нозначно. «Зараз ми розбираємося з 
цими сепаратистами, яких чомусь ви-
пустили з колонії на свободу, — ска-
зав голова СБУ Василь Грицак. — Ви-
пустила їх не СБУ, а суд. Ми не може-
мо давати оцінку діям судді». На за-
питання, чи не вплине звільнення на 
оперативну обстановку в регіоні, він 
відповів досить тривожно: «У будь-
якому випадку це якось вплине. Це 
якщо так, м’яко сказати». 
 У свою чергу прокурор Харківської 
області Юрій Данильченко повідомив, 
що його відомство має намір оскаржи-
ти рішення Київського райсуду через 
подання апеляції. ■

■

Олена КАПНІК

 Сьогодні вночі з космодро-
му на острові Уоллопс в штаті 
Вірджинія (США) мали запус-
тити ракету Antares (на мо-
мент друку цього номера га-
зети подія ще не відбулася), 
яку розробляли спільно аме-
риканські та українські вчені. 
Ракета повинна відправити до 
Міжнародної космічної стан-
ції близько двох із половиною 
тонн вантажу. «Космічна по-
силка» складається із запасів 
продовольства та матеріалів 
для проведення наукових до-
сліджень, зокрема згоряння 
палива в умовах невагомості. 
До слова, напередодні, за сім 
годин до запланованого стар-
ту ракетоносія, американсь-
ке космічне агентство NASA 
перенесло запуск ракети. Рiч 
у тiм, що під час передпуско-
вої перевірки не спрацював 
кабель наземного допоміжно-
го обладнання. 
 Попри те, що головним 
розробником ракети-носія 
Antares є американська 
корпорація Orbital Science 
Corporation, апарат створюва-

ли в рамках міжнародної коо-
перації. Основна конструкція 
першого ступеня «Антареса» 
розроблена українським конс-
трукторським бюро «Півден-
не» у співробітництві з ма-
шинобудівним заводом Ма-
карова, «Хартрон-АКРОС» 
(Харків), Київприлад (Київ), 
«Рапід» і «Чезара» (Чернігів) і 
Хартрон-Юком (Запоріжжя). 
Саме українська перша схо-
динка відірве ракету від землі 
і виведе на заплановану траєк-
торію в повітрі. Конструкто-
ри кажуть, що це і є одним iз 

найвідповідальніших момен-
тів запуску
 NASA у розробці Antares 
має сумний досвід співпраці 
з росіянами. Два роки тому, 
в жовтні 2014-го, попередня 
ракета з двигуном, виробле-
ним російською компанією 
«Енергомаш», переробленим 
під американські стандарти, 
вибухнула у повітрі майже 
відразу після зльоту. Фахів-
ці, що були присутні на мо-
мент запуску, стверджува-
ли, що ніколи не бачили, як 
два роки невпинної праці та 

25 мільйонів доларів фак-
тично миттєво вибухнули в 
повітрі. Подальше розсліду-
вання підтвердило, що виб-
ух стався внаслідок несправ-
ності двигуна. Чи був це за-
водський брак або інша не-
справність, розслідування 
так і не з’ясувало. Тому май-
же рік українські інженери 
займалися модернізацією ра-
кети. До слова, перший зліт 
«Антареса» в 2013-му ска-
сували за 9 хвилин до зльо-
ту. Цього року ракета повин-
на була злетіти на початку 
вересня, але запуск відклали 
на жовтень. І потім iще кіль-
ка разів переносили через по-
годні умови.
 Варто зауважити, що 
кілька днів тому з космодро-
му Куру у Французькій Гвіані 
відбувся успішний запуск єв-
ропейської ракети-носія лег-
кого класу Vega для амери-
канського оператора Terra 
Bella, що належить Google.
 Ракета-носій Vega розроб-
лена Європейським косміч-
ним агентством (ESA) спіль-
но з Італійським космічним 
агентством (ASI). Маршовий 
двигун РД-843 для 4-го ступе-
ня ракети-носія розроблений 
Державним підприємством 
«Конструкторське бюро «Пів-
денне» ім. М. Янгеля» та виго-
товлений Державним підпри-
ємством «Південний машино-
будівний завод ім. О. М. Мака-
рова». ■

СПІВПРАЦЯ

Ми сказали: «Поїхали!»
Україна та США разом створили космічну ракету

■

«Антарес» з українським «серцем».❙

Іван БОЙКО

Убивство одного з найжорс-
токіших ватажків бойовиків 
так званої «ДНР» Арсена Пав-
лова на прізвисько «Моторо-
ла» неабияк роздратувало ін-
ших військових злочинців на 
Донбасі. Ватажок бандформу-
вання «Спарта» загинув не на 
полі бою, як личило б штуч-
но створеному пропагандою 
«герою Новоросії», а в ліфті 
багатоповерхівки окупова-
ного Донецька, де колишній 
автомийщик iз Росії «віджав» 
собі розкішну квартиру. 

 Тепер ватажки «ДНР» і 
«ЛНР» публічно погрожу-
ють офіційному Києву помс-
тою за смерть відомого маро-
дера, мовляв, Україна оголо-
сила їм війну, хоча схоже на 
те, що «Моторолу» разом з 
охоронцем підірвали свої ж. 
Павуки в банці, якою є оку-
пована частина Донбасу, не 
припиняють розбірки за кон-
троль над потоками контра-
банди, гуманітарки з Росії, 
за видобуте вугілля та владу, 
яка дає вчорашнім люмпе-
нам, які були ніким, відчути 
себе всім. 
 Звісно, в експертному се-
редовищі висловлюють дум-
ки, що бойовика Павлова 
просто «прикрили» від від-
повідальності російські спец-
служби, мовляв, насправді 
він живий-здоровий і дожи-
ватиме віку десь у російській 
глибинці. Утім дані українсь-
ких силових структур запере-
чують: «Моторолу» ліквідо-
вано, інформацію перевіре-
но на 100%. І нагадують, що 
в Україні Павлова звинувачу-
вали в низці військових зло-
чинів, зокрема розстрілі біль-
ше десяти українських війсь-
ковополонених, серед яких 
був і солдат Ігор Брановиць-

кий (присвоєно звання Героя 
України посмертно).
 «Терорист Арсеній «Мото-
рола» Павлов знищений. Схо-
же, що своїми ж поплічника-
ми по людиноненависницько-
му терористичному інтерна-
ціоналу. Такий сумний, але 
справедливий кінець усіх та-
ких виродків на нашій ук-
раїнській землі», — ствер-
джує речник МВС України 
Артем Шевченко.
 І дійсно, якби мерзотник 
був живий, чого б його дру-
жина Олена Павлова тікала з 
Донецька в понеділок уранці 
в супроводі охоронців i з ма-
лим сином на руках? 
 «Біжить, як щур, у паніці 
й страху. Кинула все, буде 
намагатися виїхати», «Ну не 
знаю, вийде чи ні, як би не 
зловили на першому ж блок-
посту і не повернули назад», 
«Занадто цінний свідок, бага-
то чого може розповісти і ба-
гато чого знає від свого вби-
того нікчеми», — пишуть у 
соціальних мережах жителі 
окупованого Донецька, реа-
гуючи на інформацію про вте-
чу Олени.
  Зауважимо, що російські 
пропагандистські ЗМІ впро-
довж понеділка активно ви-

світлювали тему вбивства 
Павлова і навіть показали 
місце, де стався замах: квар-
тал у центрі Донецька біля 
будинку, де жив «Моторо-
ла», було оточено, район пат-
рулювали бойовики «ДНР», а 
під’їзд до будинку перекрили 
військовою бронетехнікою.
  Смерть ватажка бойови-
ків підтвердив і радник го-
лови СБУ Юрій Тандіт. Вод-
ночас речник Міноборони з 
питань АТО Андрій Лисенко 
вважає, що негіднику Павло-

ву просто пощастило померти 
в ліфті. Бо така смерть позба-
вила «Моторолу» від неми-
нучого покарання у вигляді 
довічного позбавлення волі. 
 Полковник Лисенко нага-
дує, що Павлов не обіймав ви-
щих командних посад в ієрар-
хії незаконних збройних фор-
мувань, оскільки підрозділа-
ми російсько-окупаційних 
військ давно командують 
російські офіцери. 
 «Здебільшого він 
запам’ятався як «піар-бойо-
вик», обвішаний «нагорода-
ми», чим викликав лють у 
звичайних бойовиків, яким 
ця війна не принесла нічого, 
крім злиднів i каліцтва», — 
каже пан Лисенко. 
 За даними Міноборони, в 
понеділок розлючені окупан-
ти на донецькому напрям-
ку перейшли до тактики точ-
кових обстрілів українських 
позицій майже по всій лінії 
фронту. А під Маріуполем — 
до тактики «випаленої зем-
лі», тотально руйнуючи на-
селені пункти та українсь-
кі оборонні рубежі на цій ді-
лянці фронту. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко заявив про те, що знає, «хто 
замовив» російського бойовика Арсена Павлова. Наразі терористи нама-
гаються з’ясувати безпосередніх виконавців. Колишній продавець куряти-
ни Захарченко каже, що вбивцям «не буде пощади», і переконаний, що, 
вбивши «Моторолу», Київ оголосив їм війну.
 «Я так розумію, Петро Порошенко порушив перемир’я і оголосив нам 
війну. Ну тепер чекайте... Досить. Натерпілися, наобіцялися, наговорили-
ся», — заявив Захарченко. І погрожує українським силовикам помстою: 
«Не лише тут, а й у Житомирі, Харкові, Дніпрі та Києві... Коли ми прийде-
мо до вас додому, ніякої пощади до вас не буде!.. Ходіть тепер і бійтеся».
 У свою чергу, ватажок бойовиків «ЛНР» Ігор Плотницький заявив, що 
вбивство Павлова — це «спроба Києва залякати Донбас».
  Відтак лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак вважає, що 
вбивство «ката, покидька і моральної потвори «Мотороли» може бути 
використано ворогом як привід для здійснення терактів в Україні. Тому 
депутат закликав Службу безпеки України посилити антитерористичні 
заходи.

■

ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ

«Щасливий» ліфт 
для «Мотороли»
Бойовики «ДНР» погрожують Україні 
терактами через смерть розпіареного 
ватажка банди «Спарта» 
Арсена Павлова

■
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Людмила НІКІТЕНКО

 «Ішов сильний дощ. Відеокамери за-
фіксували, як о 1.19 заїхали невідомі на 
білому мікроавтобусі «Мерседес» із при-
чіпом. За ними — «Москвич». Проїхали 
через усе село на виїзд, видно, там постоя-
ли й повернулися. Розвідували обстанов-
ку», — розповідає «Україні молодій» Ігор 
Щербак, сільський голова Зеленої Дібро-
ви Городищенського району.
 Він каже, вандали діяли зухвало. 
Коли під’їхали до пам’ятника, то виклю-
чили фари. А потім зняли дві секції ого-
рожі, звалили погруддя, повантажи-
ли його й поїхали в бік села Шевченко-
ве. Камера на виїзді це також зафіксу-
вала. Погруддя важке, десь 80 на 70 см. 
Коли падало, то залишило у землі вели-
ку вм’ятину.
 За словами пана Ігоря, крадії доб-
ре знали околицю. З викраденим 
пам’ятником вони спочатку поїхали по-
льовою дорогою. Не розрахували лише, 
що дощем її розмило. Тож повернулися і 
знову — селом — на виїзд у той бік, звід-
ки заїхали.
 У Зеленій Діброві є загін самооборо-
ни. Він постійно патрулює вулиці. А тієї 
ночі, пригадує Ігор Володимирович, він 
прокинувся від важкого сну.
 «Приснилося, ніби два мої козаки із 
самооборони, кошовий із братом, на ма-
шині в річку перекинулися. Я проки-
нувся від того, що задихаюся — у сні 
допомагав їм випливти», — пригадує 
сон пан Ігор. Каже, і хоча козаки у тому 
страшному сновидінні випливли, та на 
душі у нього було важко. Ще подумав, 
зізнається, якісь проблеми будуть. Ви-
рішив не збирати самооборонівців, а 
сам поїхав селом.
 «З крадіями розминувся у часі бук-
вально на 10 хвилин», — каже Ігор Воло-
димирович. Зізнається, гірко й боляче за 
те, що поцупили пам’ятник. Каже, пог-
руддя у 1961 році у село привіз його рід-
ний дід Степан. Монумент гіпсовий, але у 
1989 році його обтягнули міддю.
 А подарував пам’ятник Зеленій Діб-
рові Фотій Красицький, праправнук 
сестри Тараса Шевченка — Катерини. 
Свого часу вона вийшла заміж у Зелену 
Діброву, тож малий Тарас нерідко при-
бігав до неї в гості. Приїжджав сюди і в 
дорослому житті.
 Тієї ночі, окрім Зеленої Діброви, ван-
дали пройшлися рейдом і по інших селах, 
котрі входять до Національного заповід-
ника «Батьківщина Тараса Шевченка». 

У селі Шевченкове Звенигородського 
району шукачі кольорових металів поз-
бивали бронзові букви з напису на стелі 
«Літературно-меморіальний музей», а 
потім зрізали півметровий бронзовий ба-
рельєф із зображенням молодого Кобза-
ря. Кажуть, що барельєф важить майже 
тонну. Це сталося у самому центрі. Свід-
ків немає. Ніхто нічого не бачив і не чув.
 Тієї ж ночі було викрадено й наклад-
ні бронзові композиції і на в’їздних зна-
ках у село Моринці.
 Це вже не перша така крадіжка у 
національному заповіднику. У серпні 
цього року тут невідомі вивезли масив-
ну скульптуру «Тарас малює», а торік 
— вкрали ягня із скульптурної компо-
зиції «Мені тринадцятий минало».
  До речі, викрадення ягняти — вже 
друге в новітній історії. Земляки Кобзаря 
кажуть, складається враження, що хтось 
цілеспрямовано «підчищає» національні 
реліквії на його малій батьківщині. Аби 

там нічого не залишилося. Щоб туди яко-
мога менше туристів їздило. Щоб слово 
Кобзаря не так часто звучало.
 Хто знає, що відбувається насправ-
ді з таким нашестям вандалів. Але Ігор 
Щербак підозрює, що зібрані ними 
культурні цінності у Національному за-
повіднику «Батьківщина Тараса Шев-
ченка» підуть не до збирачів кольоро-
вих металів, а на продаж у приватні му-
зеї, або їх вивезуть за кордон. 
 З усього видно, наголошує Ігор Во-
лодимирович, крадії не бояться пере-
вірок на дорогах, коли везли такий ма-
сивний вантаж. Тож, певно, діяли під 
прикриттям.
 «Коли ми запитуємо у правоохорон-
ців, як просуваються пошуки тих, хто 
все це накоїв, нам відповідають: «Спра-
ва розслідується», — гірко підсумовує 
Людмила Шевченко, директор Націо-
нального заповідника «Батьківщина 
Тараса Шевченка» ■

ЗВІРИМО ГОДИННИКИ

Мамо, 
іде вже зима
Українці залишаться 
без «літнього» часу
Валерія НАЛИВАЙКО

 30 жовтня Україна перейде на «зимо-
вий» час — востаннє переведе стрілки го-
динника на годину вперед, відмовившись 
тим самим від подальшого повернення 
до «літнього» часу переведенням стріл-
ки на годину назад. Про це заявив заступ-
ник міністра економіки Максим Нефьо-
дов: «Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 травня 1996 року 
№509 «Про порядок обчислення часу на те-
риторії України», на території України 30 
жовтня 2016 року о 4-й (четвертій) годині 
за київським часом скасовується літній час 
із переведенням годинникової стрілки на 1 
(одну) годину назад». З 1917 року Україна у 
складі СРСР регулярно користувалась «літ-
нім» часом, однак у 2011 році уряд уперше 
спробував скасувати переведення годин-
ників: Верховна Рада спочатку прийняла 
постанову, за якою Україна мала залиши-
тися на «літньому» часі, однак таке рішен-
ня викликало хвилю обурення у громадсь-
кості й постанову скасували.
 До речі, ініціатором ідеї переходити на 
сезонний час став американський політич-
ний діяч, дипломат, журналіст Бенджамін 
Франклін. У 1784 році, перебуваючи з дип-
ломатичною місією у Франції, він запропо-
нував паризькому уряду використовува-
ти ранкове сонячне світло, щоб парижани 
економили на свічках. Франклін підраху-
вав, що 183 ночі між 20 березня і 20 вере-
сня — це той період, в який можна взагалі 
не використовувати свічки, як вдень,так і 
ввечері, якщо починати і закінчувати свій 
день раніше, що в результаті заощадить по-
ловину свічок на рік, і зберегти тим самим 
96 мільйонів ліврів у розрахунку на 100 ти-
сяч сімей. Однак підтримали цю ідею для 
економії і раціональнішого розподілу елек-
троенергії впродовж доби лише в 1908 році 
англійці, вперше запровадивши «літній» і 
«зимовий» час. А з 1918 року переводять 
стрілки годинників і в США, окрім штатів 
Гаваї та Аризона.
 Нинi на «літній» і «зимовий» час пе-
реходять у більш ніж 110 країнах світу. З 
усіх європейських країн лише Ісландія не 
користується перевагами «літнього» часу, 
перебуваючи в одному часі з Гринвічем. У 
таких країнах як Алжир, Ангола, Афганіс-
тан, В’єтнам, Гвінея, Індія, Кенія, Китай, 
Малайзія, Об’єднані Арабські Емірати, Па-
кистан, Перу, Туніс, Філіппіни, Північна 
та Південна Кореї, Японія, Гватемала, Ні-
карагуа, Панама, Венесуела, Колумбія та 
іншi стрілки годинників не переводять. 
 Утiм є країни, котрі відмовляються від се-
зонного часу. Наприклад, Грузія ще у 2005 
році скасувала перехід на «зимовий» час, по-
яснивши це тим, що в умовах літнього часу 
Грузія зможе більш економно витрачати 
електроенергію, і літній час більше, ніж зи-
мовий, відповідає біоритмам людини.
 До речі, існують різні дослідження, які 
показують, що переведення стрілок го-
динника шкодить здоров’ю і безпеці. Згід-
но з висновками медичних експертів, лю-
дині потрібно півтора-два місяці, щоб прой-
ти адаптацію після переведення годинників. 
Такий режим може спровокувати порушен-
ня і зменшення тривалості сну, погіршення 
його якості, швидку стомлюваність усьо-
го організму, короткочасну втрату пам’яті, 
зміну в роботі внутрішніх органів людини, 
особливо — серцево-судинної системи, зни-
ження працездатності. Щоб захиститися від 
негативних наслідків переведення годинни-
ків, слід почати готуватися до нього заздале-
гідь. Експерти рекомендують за чотири дні 
до цього лягати спати на 15 хвилин раніше, 
потім щодня відсувати сон ще на 15 хвилин. 
Крім того, слід уникати будь-яких звичок, 
які можуть вести до порушення сну. Зок-
рема, перешкодити нормальному режиму 
може денний сон. Також не рекомендуєть-
ся пити каву після обіду. ■

■

Ірина КИРПА

 Унікальний екземпляр 
випадково помітила жінка-
сторож, коли обходила, як 
зазвичай, територію гараж-
ного кооперативу, який роз-
ташований за сто метрiв від 
річки Південний Буг. Швид-
ше за все, аномально великий 
обсяг дощів підмив ґрунт i ви-
кинув на поверхню те, що хо-
валося від людського ока ба-
гато років. Лопатку доросло-
го звіра, яка в діаметрі пере-
вищує один метр, планують 
передати до місцевого музею 
або ж виставити на аукціоні.
 — Коли я помітила цю ве-
лику кістку, то не відразу зро-
зуміла, кому вона належала, 
бо бачила таке вперше в жит-
ті, — розповіла сторож Люд-
мила Островська. — Я пок-
ликала на допомогу свого на-
чальника, і вже через годину 

робітникам удалося витягти 
важкий та непошкоджений 
шматок скелета мамонта на 
поверхню землі.
 Важкий «подарунок при-
роди» відвезли на експерти-
зу до співробітників місцево-
го краєзнавчого музею. Голов-
ний хранитель Юлія Редько 
зазначила, що фрагмент ске-
лета мамонта, який кілька 
тисяч років тому жив на те-
риторії, де нині розташоване 
місто Миколаїв, належав до-
рослому звірові і дуже добре 
зберігся. А ось підприємець 
Євген Воробйов, який брав 
участь у розкопках, упевне-
ний, що кістку мамонта та-
ких значних розмірів можна 
швидко продати на аукціоні 
та витратити виручені гроші 
на благодійність.
 Зазначимо, що інформа-
ція про сенсаційну знахідку 
у Миколаєві швидко стала 

топ-новиною в соціальних ме-
режах. Один із городян навіть 
пожартував, що Миколаїв те-
пер можна визнати «батьків-
щиною українських мамон-
тів». Жарти жартами, але, 
за словами археологів, пер-
ші мешканці на території су-
часної України з’явилися ще 
100 тисяч років тому. Так, 
палеон толог та експерт з 
оцінки скам’янілостей Дмит-
ро Пилипенко розповів, що у 

доісторичні часи на території 
нинішнього півдня України 
дійсно жили травоїдні ма-
монти, хижі шаблезубі кіш-
ки та морські ящірки з кра-
сивою назвою «мозазаври». 
А ось кам’яне вугілля, плас-
ти якого ще й досі розробля-
ють на сході нашої країни, 
залишилися нам у спадок 
від так званого карбонового 
(кам’яновугільного) періо-
ду. ■

ЗНАХІДКИ

Поклав «на лопатку»
У самісінькому центрі Миколаєва 
виявили неушкодженою кістку 
гігантського мамонта, чий вік 
перевищує 10 тисяч років!

■

Журналіст із Миколаєва Олександр Сайковський опублікував 
на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» фото з кісткою
мамонта. За його словами, він відчув хвилювання, коли тримав 
у руках частину скелета тварини, яка жила на території його 
міста майже десять тисяч років тому. Поки що сфотографуватися
з унікальним артефактом може будь-хто з охочих.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Цього пам’ятника Тарасові Шевченку вже немає у Зеленій Діброві, немає й барельєфа 
Кобзаря на цій стелі.

❙
❙

ВАНДАЛІЗМ

«Зачитали» до дір
У черкаському селі, де жила сестра Тараса 
Шевченка, вночі викрали пам’ятник Кобзарю

■
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«Кожен солдат мріє стати генералом. 
Так само і кожна партія прагне до ста відсотків». Андрій Білецький

лідер «Національного корпусу»

УКРАЇНА МОЛОДА

«Азов» стає партією
 Нову політичну партію «Національ-
ний корпус» було створено на базі рані-
ше зареєстрованого «Громадянського 
руху «Чесні справи» та об’єднання «Пат-
ріот України». Це формально. А де-факто 
«Національний корпус» виріс iз цивільно-
го корпусу «Азов», який пов’язаний з од-
нойменним полком. Проте організатори 
з’їзду, який минулої п’ятниці формалізу-
вав утворення партії, чомусь воліли уни-
кати згадок про «Азов». Хоча на розклад-
ках у фойє з’їзду гостям та делегатам про-
понували продукцію з символікою знаме-
нитого полку. Головою «Національного 
корпусу» було обрано першого комбата 
«Азову», а нині народного депутата Анд-
рiя Білецького. Його повноваження трива-
тимуть чотири роки. 
 До київського Будинку архітектора, де 
відбувалося дійство, зійшлися переважно 
молоді люди 30-річного віку в одностро-
ях, які превалювали над цивільним вбран-
ням. Утiм як важку артилерію було задія-
но й багаторічного радянського дисиден-
та та політв’язня Левка Лук’яненка, котрий 
уже років із десять як відійшов від актив-
ної політики. Навряд чи цей патріарх пле-
кає намір вступити до лав «Національно-
го корпусу» — присутність Лук’яненка на 

з’їзді обмежилася виголошеною ним ві-
тальною промовою. «Віримо в те, що ви 
здатні відродити честь і славу українсь-
кої нації», — зазначив він, відкриваючи 
з’їзд. Окремо пан Лук’яненко згадав про 
«реванш московської мови», який націо-
налісти не повинні допустити. Тим часом у 
кулуарах з’їзду чулося багато російської, і 
це відрізняло захід від схожих зібрань ін-
ших націоналістичних сил — того ж «Пра-
вого сектору» чи «Свободи».
 Після Лук’яненка слово взяв ново-
обраний лідер «Національного корпусу». 
Андрій Білецький оголосив, що його пар-
тія мусить стати партією «реальної дії». 
«Нічого, крім дії, — ніяких слів, білбор-
дів, витрачання часу на телешоу, дебати і 
подібні речі. Наші дії, наша щоденна ро-
бота повинні стати найкращою агітацією, 
найкращою політичною рекламою для на-
шої партії», — сказав він. Не так давно, на-
гадаємо, «реальною дією» «Азова» стало 
блокування будівництва в Святошинському 
провулку, де «автором» чергової багатопо-
верхівки виступав «Київміськбуд». Воче-
видь Білецький мав на увазі акції подібно-
го штибу, тим паче що тема цього будівниц-
тва спливла й на з’їзді. Білецький заявив, 

що діалогу з забудовником його сила на-
разі не провадить, а спорудження 25-по-
верхівки у цьому скандальному місці «не 
допустимо ані ми, ані місцеві мешканці».

Ядерна зброя, смертна кара 
та Балто-Чорноморський союз
 Утiм самим лише протистоянням із 
забудовниками «Національний корпус» 
свої дії обмежувати не планує. Згідно з 
ухваленою програмою партії «Нацкор-
пус» виступає за відновлення ядерного 
потенціалу України, націоналізацію стра-
тегічних підприємств і легалізацію вогне-
пальної зброї. Крім того, «для захисту гео-
політичних інтересів України» в нашій де-
ржаві має бути створено український іно-
земний легіон.
 Також партія виступає за створення 
Балто-Чорноморського союзу. А от інтег-
рація з Європейським Союзом для «На-
ціонального корпусу», схоже, не є безсум-
нівною цінністю. У кулуарах з’їзду про це 
говорив депутат парламенту та колишній 
боєць «Азова» Олег Петренко: «На Май-
дані за ЄС виступали тільки ті люди, які 
були на сцені і біля сцени. Ті хлопці, які 
билися на барикадах, билися не за ЄС, 

вони боролися за Україну, тож вони об-
ражалися, коли їх називали «Євромайда-
ном». Тому пріоритетом «Нацкорпус» ба-
чить передусім співпрацю з Польщею та 
країнами Балтії. 
 Щодо внутрішньої політики, то тут 
«азовці» підготували свій пакет новацій. 
Вони вважають, що необхідно мінімізува-
ти покарання, пов’язані з позбавленням 
волі, і замінити їх на суспільно корисні 
роботи, але натомість провести громадсь-
ке обговорення щодо можливості віднов-
лення смертної кари. Також, згідно з про-
грамою партії, держава має надати грома-
дянам право відмовитися від військового 
призову. Для цього громадянин має за-
платити певну суму до бюджету і відмови-
тися від виборчого права. Іще пропонуєть-
ся заборонити політичну рекламу в ефірі 
телебачення та на зовнішніх носіях.

Запасний аеродром 
для міністра
 Деякі ЗМІ повідомили про те, що за 
«партієзацією» «Азова» стоїть міністр 

внутрішніх справ Арсен Аваков. Він, та-
ким чином, буцімто створює собі «запас-
ний аеродром» в умовах падіння популяр-
ності його власної політсили. Але Андрій 
Білецький цю інформацію рішуче запере-
чує. «Аваков не має жодного стосунку до 
нашої партії... В політичному плані я не 
симпатизую їхній політичній силі («Народ-
ному фронту». — Авт.). Навряд чи вони 
сильно підтримують нашу політичну силу, 
— сказав він.
 Але «з приводу війни» Білецький 
діалог з Аваковим веде постійно. Воно й 
зрозуміло, адже формально полк «Азов» 
перебуває у структурі МВС. Уже незаба-
ром, анонсує Білецький, «Національний 
корпус» нараховуватиме в своїх лавах як 
мінімум 10 тисяч осіб. Саме вони й кон-
куруватимуть із «колегами» з інших полі-
тичних сил, наприклад, зі «Свободою». 
Саме конкуруватимуть, адже праві ра-
дикали України не дійшли згоди навіть у 
тому, щоб провести на Покрову спільний 
патріотичний марш. Але це вже інша іс-
торія. ■

Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії

 Початок руху в правильному на-
прямку — так можу охарактери-
зувати останню заяву Президента 
Порошенка про те, що Україна не 
буде просуватися далі в політично-
му процесі «мінських домовленос-
тей», поки не буде виконано безпе-
ковий пакет.
 Нарешті Президент Порошен-
ко почав краще розуміти позицію 
критиків політики умиротворен-
ня агресора та дослухатися до на-
ших застережень і вимог. Адже до-
рога постійних політичних посту-
пок Путіну та європейським «ми-
ротворцям» — це шлях у нікуди.
 Україна за попередні два роки 
вже пішла дуже далеко — ухвали-
ла закони про особливості місцево-
го самоврядування окремих районів 
Донбасу, про амністію бо йовикам та 
навіть прийняла у першому читан-
ні зміни до Конституції про особ-
ливий статус цих районів.  А 
що зробила Росія? Чи зупинила зб-
ройні провокації та забезпечила 
перемир’я, чи припинила транскор-
донне постачання зброї та роззброї-
ла бойовиків, чи вивела свою вій-
ськову техніку та військові підроз-
діли, чи забезпечила доступ спос-
терігачів ОБСЄ до всієї окупованої 
території та державного кордону? 
Риторичні запитання.
 Уже понад два роки я наголо-
шую, що Мінськ — це путінська пас-
тка для України. Російська зброя та 

війська будуть залишатися на ук-
раїнській території, а окуповану 
частину Донбасу Україна не отри-
має, аж поки ми власними руками 
на рівні Конституції, законодавства 
та організації влади на місці (через 
так звані вибори) не закріпимо на-
завжди цю територію за російськи-
ми маріонетками. І поки не пусти-
мо бойовиків, як обраних на вибо-
рах депутатів, в українську політи-
ку. Адже Путіну через реалізацію 
«мінських угод» потрібен не Дон-
бас, і не Крим, а контроль за Украї-
ною в цілому.
 Порошенко, схоже, починає ро-
зуміти, в яку пастку він потрапив 
у Мінську, і шукає шляхи виходу 
з неї. Наступні кроки ми теж уже 
давно пропонуємо. Це комплекс 
заходів з посилення переговорних 
позицій України на міжнародній 
арені, в основу яких покладено ідеї 
суттєвого розширення переговорно-
го формату за рахунок США та ЄС, 
зокрема відновлення «женевсько-
го» формату, а також використан-
ня інструментарію Будапештсько-
го меморандуму.
 Чудовою нагодою для наполег-
ливого просування Україною цих 
ініціатив стане зміна Адміністрації 
США у січні наступного року. До цьо-
го слід уже зараз готуватися та вести 
відповідну дипломатичну роботу.
 Пропустити це «вікно можливос-
тей» та втратити шанс для переведен-
ня руху потягу історії на іншу колію 
українська влада не має права. ■

Інна СТЕПАНЧУК

 Наскільки прискіпливо відбираються 
кадри, які здобувають освіту в Національ-
ній академії державного управління при 
Президентові України? Це запитання саме 
собою напрошується після того, як стало ві-
домо, що до докторантури навчального за-
кладу нещодавно було зараховано відому в 
Херсоні прихильницю «русского міра» Те-
тяну Томіліну. 
 Пані Тетяна в рідному місті — постать до-
сить відома. Адже ще донедавна очолювала 
там академічний ліцей імені Мішукова при 
Херсонському держуніверситеті. І саме тоді 
довкола неї спалахнув перший скандал. Міс-
цевий журналіст Євген Приходько, зайшов-
ши на сторінку директорки ліцею «ВКон-
тактє», був вражений кількістю сепаратист-
ських пабліків, на які підписалася сіячка 
«розумного, доброго, вічного». Звісно, бути 
підписаним на контент — iще нічого не озна-
чає (зрештою, людині може бути просто ці-
каво знати, що діється у ворожому таборі). 
Зовсім інша справа — регулярно викладати 
провокативні відео сепаратистського змісту 
та писати відповідні коментарі. Й усе це мог-
ли бачити учні ліцею, які заходили на сторін-
ку свого педагога! Тоді Томіліна викрутилася 
поясненнями, що її акаунт, мовляв, зламали 
(ну звісно, а вона місяцями цього не поміча-
ла й продовжувала викладати новини про лі-
цей) та видалила компрометуючу сторінку з 
соціальної мережі. 
 Тетятна Томіліна дивом втрималася в 
кріслі директора ліцею, хоча обласна органі-
зація ВО «Свобода» й направляла звернення 
до міністра освіти з вимогою звільнити її за 
звинуваченням у сепаратизмі. Одначе коли 

влітку 2015 року сплив термін контракту, 
продовжувати його з Томіліною не стали. 
 Відтак екс-директорка активно взялася 
до громадської роботи. З листопада 2015 року 
вона фігурує в засновниках херсонської гро-
мадської організації «Громадська безпека та 
розвиток». Нагадаємо, що саме ця організа-
ція ініціювала відкриття кримінального про-
вадження проти Міжнародного благодійного 
фонду «3000», який очолює Катерина Ющен-
ко. Додамо, що досвід «гучних викриттів» iз 
не менш гучним «пшиком» у пані Тетяни вже 
був: балотуючись на посаду мера Херсона, 
вона звинувачувала Пентагон у будівництві 
на території міста секретної бактеріологічної 
лабораторії. І навіть запрошувала всіх бажа-
ючих — «особєнно із чісла любітєлєй амєрі-
канского міра» (ну те, що пані Тетяну ціка-
вить зовсім інший «мір», ми вже знаємо) — 
відвідати засекречений об’єкт... Щоправда 
та «страшилка» так і не допомогла їй сісти в 
крісло міського голови. 
 Не зайве нагадати, що соратники по «Гро-
мадській безпеці та розвитку» в Томіліної 
відповідні. Наприклад, Олександр Гуляєв, 
відвертий сепаратист, який у 2014 році пред-
ставляв неіснуючу «Херсонську народну рес-
публіку» на «з’їзді республік» у Ялті. Він же 
під час Революції гідності закликав Януко-
вича втопити Майдан у крові (на жаль, відео 
дивним чином зникло з мережі).
 Словом, «клуб за інтересами» підібрав-
ся ще той. Виникає лише запитання: як такі 
люди потрапляють на навчання до престиж-
них вишів, у даному випадку Національної 
академії при Президентові України? Тим 
більше у час, коли додаткову інформацію про 
будь-яку людину можна отримати натискан-
ням кількох кнопок на комп’ютері? ■

ОЦІНКИ

Як вийти з путінської 
пастки
Українська влада не має права пропустити 
«вікно можливостей»

■ ЗНАЙОМІ ВСЕ ОБЛИЧЧЯ...

Сепаратистка під крилом 
Президента
Відому в Херсоні прибічницю «русского міра» зараховано 
до Національної академії державного управління

■

ПАРТАКТИВ

«Нічого, крім дії»
На мапі України з’явилася нова партія — 
«Національний корпус». Вона ділитиме 
електоральне поле з уже діючими 
політсилами патріотичного спрямування

■

На Покрову «Азов» мітингував окремо.❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Хоча дострокові парламентсь-
кі вибори поки що не на часі, 
в Україні триває розростання 
політичних сил. 14 жовтня, на 
Покрову, було створено партію 
«Національний корпус» — за-
хисників Вітчизни, таким чином, 
побільшало. А з ними й роздумів 
на тему, ким є ці нові гравці та 
якими є їхні цілі та завдання.
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Поділити 200 мільйонів. Або більше… 
 Обсяги вітчизняного ринку «Форекс» 
експерти оцінюють у 100-200 мільйонів 
доларів. Попри весь скепсис, який де-
монструють до нього, скажімо, банкіри 
і деякі експерти. Скільки буде завтра — 
питання також непросте, адже цілком 
iмовірно, що як тільки права інвесторів 
будуть ефективно захищені, охочих тор-
гувати на ньому буде більше. «Приблиз-
но 10-15% людей у кожній країні схиль-
ні ризикувати у фінансових операціях», 
— вважає голова ради директорів «Фі-
нансової комісії» (Нью-Йорк, США) 
Петро Татарніков. 
 Наразі український «Форекс» пере-
буває у напівпідвішеному стані: держа-
ва його практично не контролює, хоча й 
не забороняє, у країні діють компанії-не-
резиденти, а наші інвестори подекуди 
працюють через зарубіжні структури. 
«Років сім тому, коли я вперше почав 
торгувати на «Форексі», всі працюва-
ли через російські компанії. Тож на-
буття популярності вітчизняних я вже 
розцінюю як великий успіх», — каже 
львів’янин Василь К., який намагаєть-
ся заробляти на цьому ринку. 
 Попри певну хаотичність і неврегу-
льованість значних скандалів на вітчиз-
няному ринку «Форекс» за останні роки 
зафіксовано практично не було. Єди-
ний виняток — банкрутство компанії 
ММSIC, яка проводила агресивну рек-
ламну кампанію, а наприкінці 2014 року 
закрилася. Разом із коштами інвесторів 
— сума збитків клієнтів компанії стано-
вила близько 100 мільйонів доларів. Ек-
сперти, втім, і до банкрутства стверджу-
вали, що ММSIC працює не зовсім чес-
но, а вже потім керівництво компанії 
пояснило своє фіаско «російським слі-
дом». Як заявив тоді президент ММSIC 
Роман Комиса, їхні кошти вкрала росій-
ська компанія «Дєньгі Онлайн» — і на-
віть звернувся з цього приводу до росій-
ської ж Генпрокуратури. 

На ринку тільки повнолітні
 Першою спробою державного регу-
лювання — щоб у разі чого обдурені ін-
вестори могли звертатися до українсь-
кої, а не російської прокуратури — є два 
законопроекти: №3672 і 3672 (1) авто-
рства Сергія Рибалки. Найголовніши-
ми є два моменти — поява регулятора та 
створення спеціального фонду на випа-
док банкрутства якоїсь із компаній, на 
кшталт Фонду гарантування вкладів, 
який захищає права вкладників банків. 
Форекс-дилерами можуть бути тільки 
юридичні особи, їхнiй капітал має бути 
сформовано лише грішми, а не цінними 
паперами чи кредитами. До торгів не до-
пустять осіб, молодших за 18 років, кож-
на з компаній має скерувати у фонд по 
1 мільйону гривень, а регулятором мала 
би стати Нацкомісія з фінансових пос-
луг. 
 У тому, що ринок треба регулюва-
ти, — жодних сумнівів. «Держава змо-
же отримати дохід», — каже директор 
офіційного партнера «Альпарі» у Києві 
Наталія Євсєєва. «Варто зауважити, що 
в Україні є майже 150 тисяч активних 
трейдерів», — нагадує Петро Татарні-

ков. А це вже — якщо спрямувати їхню 
активність у правильне русло — може 
дозволити говорити про вплив на еконо-
мічні процеси. 
 «Україна може обрати практику ре-
гулювання, яка існує у Євросоюзі, США, 
Великобританії. Можна проаналізувати 
їхнiй досвід, а також помилки, зроблені 
за 15 років, — додає генеральний дирек-
тор Alpari Research&Analysis (Лондон, 
Великобританія) Роберто д’Амброзіо. — 
При цьому варто розуміти, що стороною, 
яка найбільше зацікавлена у запрова-
дженні чіткого і зрозумілого регулюван-
ня, є самі інвестори».
 Це можна пояснити тим, що подіб-
ні кроки дозволять трейдерам ефектив-
но врегульовувати суперечки. На дум-
ку Сергія Дерев’янка, відсутність сис-
темних правил на ринку призводить 
до виведення за межі України десятків 
мільйонів доларів щорічно. 
 Тим часом іноземний досвід регулю-
вання ринку «Форекс» є доволі неод-
нозначним. На думку учасників ринку, 
найгіршим можна назвати законодавс-
тво США, найкращим — Британії. Се-
ред наших сусідів найсильніше закру-
тила гайки на цьому ринку Росія, нато-
мість приємно здивувала Білорусь, за-
провадивши доволі ліберальні правила. 

Фіаско США і вікторія Великобританії
 «Колись, у 2005 році, у США вимоги 
капіталізації «Форекс»-компаній були 
250 тисяч доларів. Зараз ця сума сягає 
20 мільйонів. Напрочуд драматичне зрос-
тання, — констатує Петро Татарніков. — 
Ті, хто розуміє специфіку ринку, погод-
жуються: зростання обсягу мінімального 
капіталу не вирішує проблеми компаній. 
Безпека компанії-дилера залежить від 
того, як регулятор управляє її ризика-
ми. Нині американське регулювання вва-
жається найважчим у світі — не лише з 
огляду на капіталізацію, а й проваджен-
ня цього бізнесу. Наприклад, брокери ма-
ють здавати 6 звітів щоденно». 

 

Цей рух до захисту інвесторів від шах-
райства призвів до того, що раніше у 
США було 46 компаній, а зараз залиши-
лося 3. «Законодавство забороняє іно-
земним компаніям оперувати кошта-
ми американських громадян. Тому нині 
американці, які хочуть грати на «Фо-
рексі», змушені шукати якісь нелегаль-
ні виходи на цей ринок», — каже голова 
ради директорів «Фінансової комісії». 
 Натомість одним із найефективніших 
вважається регулювання у Великобри-
танії. Тож американці, як ствер джують 
експерти, втратили значні кошти — всі 
гроші пішли у Британію. «У Європі за 
основу беруть досвід, розроблений бри-
танцями, — продовжує Татарніков. — 
У Новій Зеландії зараз немає регулю-
вання «Форекса», але цей процес там не 
залишили без уваги. Нині всі компанії, 
які хочуть отримати статус фінансової 
організації в цій державі, мають стати 
членом локальної альтернативної схе-

ми з розгляду претензій. Тобто, жодно-
го нагляду не ведеться, але клієнти мо-
жуть звертатися в орган, який у випад-
ку чого зможе врегулювати суперечки. 
Тож у країні, яка тільки починає про-
цес із підготовки регулювання, почали з 
правильних кроків — зробили зрозумілі 
кроки і взяли час на розробку регулятор-
них актів». 
 «У Росії уряд не бачить, що  ринок 
«Форекса» існує, — каже Петро Татар-
ніков. — Він сформований уже 15 років, 
люди вже чудово розуміють усі нюанси, 
але змушені шукати можливості торгів-
лі в офшорних компаніях і за кордоном». 
Аналізуючи підхід росіян, ми можемо 
мати чітку картину того, як робити не 
треба. «У Великобританії існує спеціаль-
на структура, до якої клієнт може зверну-
тися у випадку суперечки з компанією. 
Це безкоштовно, — продовжує Татарні-
ков. — А от у Росії суперечки вирішують-
ся через суд. Тож будь-який росіянин, не-
вдоволений валютним котируванням, 
може звернутися до районного суду». 
 Натомість у Білорусі, за його слова-
ми, пішли шляхом Нової Зеландії. «Як 
наслідок, у цій невеликій за розмірами 
країні за останній час видано 6 ліцензій, 
а у Росії — 3», — каже Татарніков. 

Обійти гострі кути
 Дві проблеми, які має обійти ук-
раїнський законодавець під час підго-
товки законопроекту, — не робити регу-
лювання ні надміру беззубим, бо може 
виникнути чергова ММSIC, ні надто 
жорстким.  «Якщо регулювання є дуже 
важким, то це тільки на користь самого 
регулятора або чиновницького апарату, 
— каже Роберто д’Амброзіо. — Інтереси 
самих інвесторів — це насамперед безпе-
ка. Головне, аби у трейдера був доступ до 
ринку. Якщо доступ ускладнюється, то 
це зовсім неправильно». «Якщо ринок 
буде зарегульованим, то гравці підуть 
у країну з м’якiшим кліматом, — пого-
джується з ним член виконавчого комі-
тету Українського товариства фінансо-
вих аналітиків Віталій Шапран. — А по-
вернути їх назад буде непросто. Сьогод-
ні треба створити умови, щоби компанії 
платили податки тут». 
 Інтерес інвестора також — обира-
ти і зробити це безпечно. «Ризики є, і 
це всі мусять розуміти, але ставитися 
до них треба відповідно», — резюмує 
д’Амброзіо. Світовим трендом на рин-
ку «Форекс» нині є Британія. Будь-
який оператор, що отримає британсь-
ку ліцензію, одразу ж збільшує обсяги 
бізнесу, — каже Петро Татарніков. — 
Адже будь-який інвестор, насамперед 
із країн Сходу — Китаю тощо, — знає, 
що фірма з такою ліцензією заслуговує 
на довіру». ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

В Україні, схоже, планують легалізувати 
ринок «Форекс»: поставити під контроль 
держави та встановити чіткі правила гри. 
Які саме — питання найцікавіше. Адже 
точки зору держави й учасників ринку 
подекуди доволі сильно різняться. При 
цьому далеко не всі профільні чиновники 
взагалі розуміють принципи роботи рин-
ку. Хоча у світі на ньому щодня оформ-
люють угоди на приблизно 4 трильйони 
доларів — йдеться про операції, які до-
зволяють заробити на різницях курсу. 

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплатіть «Україну молоду» 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і 
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи 
зменшуємо передплатну вартість «України мо-
лодої» у  2017 році.  
 Оформити передплату  на «Україну молоду» 
можна:
  — у відділеннях поштового зв’язку;
 — в операційних залах поштамтів;
 — у пунктах приймання передплати;
 — на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ФІНАНСОВІ РИНКИ

Ставка на гроші
В Україні взялися за регулювання ринку «Форекс». 
Експерти попереджають про вузькі місця і небезпеки 

■

ПОРАДИ ТРЕЙДЕРУ-ПОЧАТКІВЦЮ

Як обирати компанію на ринку «Форекс»
 Експерти та учасники ринку сформулювали кілька критеріїв, за якими можна обирати структуру, котра 
працює на ринку «Форекс». 
 — Якщо компанія пропонує гарантований дохід — це обман! 
 — Якщо дохід є підозріло великим, іноді пишуть про 100% щороку, — це обман! 
 — Якщо ви стикаєтеся з агресивним маркетингом («Заплатіть гроші вже, негайно, у цю хвилину, да-
вайте скільки маєте…») — це обман! 
 — Якщо компанія не є членом страхових організацій — це ризик.

■

Ринок «Форекс» має хороші перспективи в Україні — за умов запровадження 
цивілізованих правил гри. 

❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 На свято Покрови в місті Орел 
урочисто відкрили перший у Росії 
пам’ятник сумно відомому російсько-
му тирану, садисту та самодуру — царю 
Івану Грозному. Навіть через більш ніж 
400 років після смерті царя-вурдалака 
його особистість сприймається в Росії 
неоднозначно. Частина мешканців 
Орла протестувала проти встановлення 
пам’ятника тирану перед театром юного 
глядача. Тому місце розташування мо-
нумента змінили, обравши набережну в 
місці злиття рік Оки та Орлика поруч із 
Богоявленським собором. Прикметно, 

що глава РПЦ Кирил ідею встановлення 
пам’ятника сатрапу підтримав. А лобію-
вав та просував її губернатор Орловської 
області Вадим Потомський. 
 На відкритті пам’ятника Потомсь-
кий порівняв Івана Грозного з чинним 
російським президентом Володимиром 
Путіним: «Ми є великий російський на-
род. Маємо великого і найпотужнішого 
президента, який змусив увесь світ ша-
нувати Росію, рахуватися з нами. Як 
свого часу це зробив Іван Грозний. З Бо-
гом!».
 Міністр культури РФ Володимир 
Мединський сказав на церемонії від-
криття: «Встановлення монумента Іва-

ну Грозному в місті Орел — це не лише 
данина пам’яті царю і воїну, а й виз-
нання спадкоємності всіх етапів на-
шої історії». Як «спадкоємці» на цере-

монії відкриття були присутні біснува-
тий політик Володимир Жириновський 
та ватажок нацистського байкерського 
клубу «Нічні вовки» й особистий друг 
Путіна Олександр Залдостанов на пріз-
висько «Хірург». Останній виголосив 
патетичну промову в стилі Адольфа Гіт-
лера. «Від імені всіх «вовків російсь-
кої весни» хочу подякувати тобі за те, 
що довів справу до кінця, незважаючи 
на скакання всіляких тарганів навколо 
цього пам’ятника, незважаючи на пе-
тиції і доноси, які писалися на тебе, ти 
все ж зробив це», — мовив слова подя-
ки губернатору Потомському, звертаю-
чись до нього на «ти», «Хірург». А полі-
толог Сергій Кургінян сказав: «Це пер-
ший пам’ятник великому царю. Він не 
є суперечливою фігурою, навпаки, його 
любить і шанує наш народ як захисника 
наших земель, нашої держави». Ці сло-
ва зустріли оплесками численні присут-
ні на церемонії представники козацтва 
та російського православного духовенс-
тва.■

В атмосфері скандалів 
 То що ж за «духовно-куль-
турний центр» збирався освя-
чувати у Парижі Путін? Фран-
цузький депутат Європарла-
менту Яннік Жадо сказав 10 
жовтня в інтерв’ю Міжнарод-
ному французькому радіо: 
«Володимир Путін приїде 
на відкриття православного 
культурного центру. Ви уяв-
ляєте собі цю картинку: Воло-
димир Путін, кат Алепо, який 
у глибині душі заперечує будь-
яку гуманність у Сирії, приї-
де на відкриття культурного 
центру? Гуманність і культу-
ра — це одне і те саме. І це те, 
що постійно руйнує Володи-
мир Путін». Якщо навіть гля-
нути ширше, то чи був Путін 
взагалі будь-коли дотичним до 
культури і духовності, напри-
клад, чи хоч раз був помічений 
у котромусь iз російських хра-
мів культури?
 Майбутній духовно-куль-
турний центр, а по суті — храм 
російської церкви, обріс скан-
далами ще до завершення його 
будівництва. У 2010 році був 
оголошений конкурс на про-
ект руської православної цер-
кви. Причому комплекс мав 
складатися не лише з кафед-
рального храму, а й культур-
ного та духовного центру, ад-
міністративних приміщень для 
єпархії, багатопрофільних за-
лів та аудиторії для семінарії, 
гуртожитку для семінаристів 
та бібліотеки. Така собі «мала 
Москва» у центрі Парижа. При 
цьому весь комплекс мав гар-
монійно вписатися в оточую-
чий міський пейзаж. А варто 
зазначити, що придбане росія-
нами місце раніше отримало 
статус об’єкта культурної спад-
щини ЮНЕСКО. 
 Домовленість про будівниц-
тво була підтверджена прези-

дентами двох країн: Дмитром 
Медведєвим та Ніколя Саркозі. 
18 листопада Володимир Путін, 
який на той час тимчасово пере-
сів у крісло прем’єра, оголосив, 
що роботи з будівництва храму 
розпочнуться у січні 2012 року 
і будуть здійснюватися фран-
цузькою компанією Bouygues. 
Гроші на реалізацію проекту 
виділили з бюджету Росії, а не 
РПЦ, як варто було б очікува-
ти. Тобто це державний, а не 
релігійний проект. 
 Але надалі на проект очі-
кувала низка складнощів, 
пов’язаних iз його технічною 
реалізацією, а також негатив-
ним висновком французьких 
служб, які відповідають за за-
хист культурної спадщини. 
Проект фактично спотворював 
історичне обличчя французької 
столиці. Безпосередньо перед 
президентськими виборами на-
весні 2012 року тема будівниц-
тва російського центру вилила-
ся в скандал. Тодішній мер Па-
рижа Бертран Деланое заявив, 
що проект йому ніколи не подо-
бався і не подобається, оскіль-
ки псує зовнішній вигляд на-
бережної Сени і жодним чином 
не вписується в антураж райо-
ну. Російська сторона змуше-
на була відкликати проект та 
віддала його на доопрацюван-
ня французькому архітектору 
Жан-Мішелю Вільмотту. На 
цьому етапі до обговорення про-
екту вже долучалися представ-
ники мерії Парижа. Одночасно 
архітектор Вільмотт узгоджу-
вав деталі проекту з очільни-
ком РПЦ Кирилом. 25 грудня 
2013 року префект Парижа і ре-
гіону Іль-де-Франс Жан Добіньї 
дав згоду на будівництво. Автор 
проекту оцінив витрати на спо-
рудження в 100 млн. євро. А 14 
квітня 2015 року вже й наріж-
ний камінь у фундамент собор-

ного храму на честь Пресвятої 
Трійці заклали. 

Російські бурлаки на Сені 
 Будівництво тривало півто-
ра року, і впродовж цього часу 
інколи здавалося, що воно ні-
коли так і не буде завершене. 
Влітку 2015 року на земельну 
ділянку під будівництво був 
накладений арешт. Це було 
зроблено за запитом колишніх 
акціонерів концерну ЮКОС, 
які 2014 року виграли спра-
ву в Міжнародному суді в Га-
азі про компенсацію їм урядом 
Росії 50 млрд. доларів збитків 
за знищення ним концерну, 
який належав опальному міль-
ярдеру-опозиціонеру Михайлу 
Ходорковському. Незважаючи 
на арешт ділянки, будівництво 
тривало. А у лютому цього року 
і РПЦ, і посольство Росії у Па-
рижі взагалі спростували факт 
арешту ділянки. Насправді суд 
Парижа визнав за цим об’єктом 
дипломатичний імунітет, ос-
кільки він фінансувався уря-
дом Росії, і відмовився блоку-
вати проект, вартість якого на 
той момент становила вже 160 
млн. євро. 
 І ось будівництво російсь-
кого центру разом iз церквою 
святої Трійці у Парижі завер-
шено. Три окремі будівлі комп-
лексу мають висоту 18 метрів, 
а сам храм височіє на 35 метрів. 
Головний із п’яти його золотих 
куполів був установлений ще 
19 березня у присутності росій-
ських офіційних осіб та фран-
цузьких політиків-русофілів. 
Чотири інші встановили 24 
серпня. Для виготовлення всіх 
п’яти куполів знадобилося 90 
тис. листів сусального золота. 
Внутрішнє оформлення Свято-
Троїцького собору триватиме 
ще приблизно два роки.           

Методами «Ісламської 
держави»
 Комісія у закордонних спра-
вах Європарламенту 11 жовт-
ня заслухала і затвердила звіт 
щодо російської пропаганди. У 
цьому документі дії російської 
ідеологічно-пропагандистсь-
кої машини порівнюють iз дія-
ми радикальних джихадистів 
«Ісламської держави». Автор 
звіту, євродепутат від Польщі 
Анна Фотига, колишній гла-
ва МЗС цієї країни вказує, що 
Москва постійно шукає нових 
методів впливу на західні сус-
пільні та політичні інституції. 
«Вона діє через неурядові інс-
титуції, окремі політичні пар-
тії, шляхом безпосереднього фі-
нансування, і навіть організації 
релігійного характеру», — під-
сумувала Анна Фотига.
 У часи СРСР більшість ду-

ховенства РПЦ були агента-
ми КДБ, у наші часи — значна 
частина його є агентурою ФСБ 
та російських розвідок. Путін 
збирався відкрити 19 жовтня 
новий російський агентурний 
центр, через який надалі буде 
вестися пропаганда «русского 
міра», вербування французь-
ких та інших зарубіжних полі-
тиків, формування у мешкан-
ців Заходу позитивного імід-
жу імперіалістичної Росії. Фо-
кус із в’їздом Путіна до Парижа 
на білому коні через «офіційні» 
ворота не вдався, а через «ро-
бочі» він не побажав. А яке ж 
відкриття «агентурного кубла» 
без «царя»! Тож російський ду-
ховно-культурний центр у Па-
рижі розпочне свою роботу без 
офіційного відкриття, повідо-
мила 12 жовтня агенція «Інтер-
факс»... ■

ДАХ ЇДЕ!

В епоху Володимира Грозного… 
В Орлі вшанували відомого російського царя-тирана 

■

Російські холопи досі люблять і шанують 
Івана Васильовича.

❙
❙

ІДЕОЛОГІЯ

Золоті куполи над Парижем 
Який «культурний центр» збирався відкривати 
у Франції президент Росії
Ігор ВІТОВИЧ

Російський президент Путін 19 жовтня відвідає Берлін для розмови з деякими лідерами ЄС про шляхи 
вирішення кризи в Україні. Планувалося, що того ж дня Владімір Владімірович завітає до Парижа. Але 
президент Франції Франсуа Олланд спочатку заявив, що може і не зустрітися з Путіним, а пізніше 
уточнив, що зустріч можлива, але розмова буде тiльки про дії Росії в Сирії та Україні. Також візит 
Путіна до Парижа матиме статус робочого, а не офіційного. Велетенське его «маленького зеленого 
чоловічка» з Кремля вже не могло переварити такого, тому було оголошено, що візит Путіна до Па-
рижа відмінено. Українські ЗМІ, разом з Українським радіо, повідомили слідом за російськими, що 
під час візиту до Парижа Путін мав узяти участь у відкритті там Російського культурного центру. Без 
словосполучення «так званого»... Ось, виходить, яке страшне французьке керівництво — заважає 
культурному обміну. 

■

ДОВІДКА «УМ»

 Ідею будівництва в Парижі нового кафедрального собору Російської православ-
ної церкви (РПЦ) обговорювали давно. Після закінчення «холодної війни» та падін-
ня «залізної завіси» Париж накрила хвиля нової російської еміграції, як із числа 
шукачів кращого життя на Заході, так і новобагатьків, які встигли накрасти в Росії і 
вирішили мешкати в оспіваному Парижі, а не в занюханій «матушкє-отчізнє». І пер-
ші, і другі, звичайно ж, залишилися істинними православними та великими росій-
ськими патріотами. Відкритий ще 1931 року представниками «білої еміграції» храм 
Трьох Святителів уже не вміщав усіх бажаючих. 
 2007 року патріарх РПЦ Алексій ІІ відвідав з офіційним візитом Францію та оз-
вучив пропозицію, мовляв, Росії потрібен у французькій столиці просторіший храм. 
Підтримку проекту пообіцяли президенти Володимир Путін та Ніколя Саркозі, ру-
софільські настрої якого ні для кого не є таємницею. У лютому 2010 року відбувся 
офіційний тендер, на якому Росія перемогла Саудівську Аравію та Канаду на прид-
бання ділянки площею 4245 квадратних метрів у центральному Сьомому окрузі Па-
рижа на лівому березі Сени, на набережній Бранлі, майже за кілометр від Ейфеле-
вої вежі для спорудження руського (не російського) духовно-культурного центру з 
храмом. Раніше на цьому місці розташовувався комплекс будівель метеорологічної 
служби Франції, який мали знести. Москва доклала неймовірних зусиль, щоб пере-
могти в тендері. Підключила всіх відомих французьких політиків-русофілів та най-
досвідченіші лобінгові компанії, зокрема ESL & Network.

■

Російський храм постав за якийсь кілометр від Ейфелевої вежі. ❙
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«Рішення Нобелівського комітету підносить тексти пісень до одного 
рівня з прозою, поезією та драмою. Це значний крок від незмінного 

інтелектуалізму й елітарності, за які критикують цю премію»
Колін Патерсон
оглядач Бі-Бі-Сі

УКРАЇНА МОЛОДА

Ігор ВІТОВИЧ

 Китай учора запус-
тив космічний корабель 
«Шеньчжоу-11» («Чарів-
ний човен») iз двома кос-
монавтами на борту, які 
повинні провести в орбі-
тальній лабораторії біль-
ше місяця, що має ста-
ти найдовшим в історії 
цієї країни перебуванням 
космонавтів на орбіті. За-
пуск стався у пустелі Гобі, 
приблизно за 1600 кіло-
метрів на північний захід 
від Пекіна, о 7:30 за міс-
цевим часом (2:30 за Киє-
вом). Його транслювало 
китайське телебачення. 
«Хотів би від щирого сер-
ця привітати всіх учасни-
ків цієї місії і космонав-
тів з успішною роботою», 

— заявив лідер КНР Сі 
Цзіньпін у телеграмі, яку 
зачитали в китайсько-
му Центрі управління по-
льотами.
 Центр управління по-

льотами назвав запуск ус-
пішним. Упродовж двох 
днів «Шеньчжоу-11» має 
зістикуватися з косміч-
ною лабораторією «Тянь-
гун-2». Лабораторію, наз-

ва якої перекладається як 
«Небесний палац», запус-
тили 15 вересня. 49-річ-
ний Цзин Хайпен та 37-
річний Чен Дон мають 
провести на борту косміч-
ної лабораторії 33 дні. У 
планах — проводити ме-
дичні, наукові та інші ек-
сперименти. Завершив-
ши місію, екіпаж відсти-
кується від лабораторії на 
«Шеньчжоу-11» і впро-
довж доби повернеться на 
Землю. Це — частина про-
грами, яка розрахована на 
те, аби Китай мав постійну 
космічну станцію з космо-
навтами не пізніше 2022 
року.
 У планах КНР — висад-
ка людей на Місяць і за-
пуск безпілотного кораб-
ля на Марс, який має ви-
садити на поверхню Чер-
воної планети зонд для 
забору проб ґрунту і атмос-
фери. Згідно з китайською 
програмою з будівництва 
орбітальної станції, її на-
ступний модуль — «Тянь-
гун-3» — виведуть на орбі-
ту до 2022 року. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Оголошення останнього лауреа-
та цьогорічних Нобелівських наго-
род — премії з літератури — неаби-
як здивувало і потішило водночас. 
Адже переможцем у цій категорії 
названо 75-річного американського 
рок-барда Боба Ділана. Ймовірно, 
що такий сенсаційний вибір лауреа-
та дався Нобелівському комітету не-
легко, тому й оголошення прізвища 
переможця відбулося на тиждень 
пізніше, у порівнянні з минулими 
роками. Вибір представника рок-му-
зики був сприйнятий з ентузіазмом 
шанувальниками цього жанру, і зі 
скепсисом, іронією та заздрістю — 
представниками літературного сере-
довища. Присвоєння премії також 
демонструє справжню зміну в підхо-
дах до нагороди. За 112 років Нобе-
ля не вигравав жоден автор пісень. 
Автор балад і актор став також пер-
шим американцем-чоловіком, який 
отримав цю нагороду після романіс-
тки Тоні Моррісон у 1993 році.
 У надзвичайно короткому прес-
релізі Нобелівського комітету (всьо-
го у два рядки) йдеться, що співак 
та поет Боб Ділан відзначений «за 
створення нових поетичних виразів 
в американській пісенній тради-
ції». Серед найвідоміших його пі-
сень — Blowin’ in the Wind («Роз-
віяне вітром») та The Times They are 
A-Changin («Часи, вони змінюють-
ся»). У західному світі вони знані як 
антивоєнні гімни. Їх також часто бе-
руть на озброєння різноманітні рухи 
за громадянські права. Сара Даніус, 
постійний секретар Шведської ака-
демії, сказала, що Ділана вибрали, 
бо він є «великим поетом англомов-
ної традиції». «Ось уже 54 роки він 
заново винаходить себе, постійно 
створюючи нові ідентичності», — 
розповіла вона журналістам у Сток-
гольмі. 
 Боб Ділан (справжнє ім’я Ро-
берт Аллен Циммерман) народив-
ся 24 травня 1941 року у штаті 
Міннесота (США). Його дідусь та 

бабуся, Зігман та Анна Циммер-
мани, виїхали до США з Одеси у 
зв’язку з єврейськими погромами 
1905 року. У своїй кар’єрі Роберт 
користувався різними псевдоні-
мами, але найвідомішим став Боб 
Ділан. Своє псевдо Боб Ділан пози-
чив у поета Ділана Томаса. Митець 
почав писати в традиції народної 
музики. Його ранні пісні з альбому 
The Freewheelin’ Bob Dylan (1963) 
і «Часи, вони змінюються» (1964) 
асоціювалися з громадським ру-
хом США за права людини й анти-
воєнним рухом. Він став речником 
соціальних змін у США 60-х років 
ХХ століття. З 1965 р. він працює в 
індивідуальному рок-стилі (альбом 
Highway 61 Revisited (1965) і на-
ступні). Його перехід від акустич-
ної фолк-музики до електричного 
рок-стилю частина публіки спри-
йняла як зраду первинних ідеалів. 
У доробку живої рок-легенди — 32 
студійнi, 9 концертних та 15 збір-
них альбомів. Музикант продав по-
над 100 мільйонів платівок.
 Великим вокалістом Боба Ділана 
назвати важко. Але гугнявий вокал 
став його візитною карткою у молоді 

роки. З роками голос старого єврея 
змужнів, але набрав скрипу незма-
заного колеса. Та, як і раніше, він 
залишився гугнявим. Але тепер це 
більше пасує його харизмі. Тут спра-
ва не в голосі, а в експресії та тек-
стах пісень, які складає та виконує 
легенда американської музики. 
 Боб Ділан є надзвичайно працьо-
витим артистом, живе, по суті, на 
валізах, влаштовує собі лише один 
вихідний на рік — на день свого на-
родження. Щороку він дає близь-
ко ста концертів, а його «турне без 
кінця» триває з 1988 року. Звістку 
про відзначення Нобелівською пре-
мією бард теж отримав у день свого 
концерту в Лас-Вегасі. Окрім своїх 
турне, нерідко бере участь і в бла-
годійних концертах. 1971 року він 
з’явився на одній сцені з легендар-
ними екс-бітлами Рінго Старром 
та Джорджем Харрісоном. 40 ти-
сяч глядачів прийшли на концерт у 
«Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йор-
ку. Зібрані кошти пішли на допомо-
гу голодуючим Бангладеш. 
 Було б применшенням говорити 
про Ділана лише як про фолк- і рок-
співака. Він сам як витвір мистец-
тва, симбіоз американської культу-
ри. І тут варто згадати про його ак-
торський доробок: наприклад, 1973 
року він знявся у вестерні «Пет Гер-
ретт та Біллі Кід». Були ролі в ба-
гатьох інших американських філь-
мах. Окрім того, Боб Ділан видав 
шість книжок зі своїми малюнка-
ми, його картини виставлялися у 
відомих галереях. Боб Ділан вже 
двічі отримував ступінь почесного 
доктора наук. 2008 року він став ла-
уреатом Пулітцерівської премії за 
визначний вплив на поп-культуру. 
2012-го з рук Барака Обами митець 
отримав президентську медаль Сво-
боди — найвищу цивільну відзнаку 
в США. 
 Співак отримає свою нагороду 
разом з іншими призерами 10 груд-
ня, в день роковин смерті засновни-
ка премії Альфреда Нобеля, який пі-
шов iз життя в 1896 році. ■

ВТРАТИ

Яблуко, яке 
впало далеко 
від яблуні
Трон пiсля померлого 
шанованого народом короля 
Таїланду займе його син-гульвіса

Ігор ВІТОВИЧ

 У лікарні Бангкока помер король Таїланду 
Пхуміпон Адульядет, який перебував на троні 70 
років, повідомив королівський палац. Він правив 
довше за всіх інших монархів у сучасній історії. 
88-річний правитель був дуже шанованою люди-
ною у країні, яка потерпала від політичної неста-
більності. За час його правління відбулося 19 спроб 
заколотів, однак усунути монарха заколотникам 
не вдалося. За час його правління змінилося 20 
прем’єр-міністрів i було ухвалено 18 конституцій. 
 Протягом останніх років король хворів і дуже 
мало з’являвся на публіці. Останніми днями лі-
карі висловлювали серйозні занепокоєння станом 
здоров’я монарха, який називали критичним. Ко-
роля, зокрема, підключили до апарату штучної 
вентиляції легенів.
 У короля Пхуміпона Адульядета четверо дітей. 
Його спадкоємцем та наступним монархом стане 
кронпринц Маха Вачиралонгкорн, повідомляє «Ас-
сошiейтед пресс» iз посиланням на заяву прем’єр-
міністра Таїланду Праюта Чан-Оча. Варто зазна-
чити, що після перевороту 2014 року Таїланд ли-
шається під правлінням військових. Глава уряду 
повідомив, що кронпринц успадкує престол у від-
повідності до конституції країни. Він також оголо-
сив річну жалобу для офіційних осіб королівства у 
зв’язку зі смертю монарха. Влада закликала насе-
лення дотримуватися жалоби впродовж 30 днів, не 
організовувати жодних урочистостей чи святкових 
заходів. 
 Тисячі таїландців у ці дні виходять на вули-
ці одягненими у чорне. Вони дійсно у жалобі. І не 
лише за померлим королем, а й за своїм майбут-
нім. 64-річний спадкоємець кронпринц Маха Ва-
чиралонгкорн має дуже погану репутацію у себе на 
батьківщині. Більшість людей хотіла б бачити на 
троні його 61-річну сестру — принцесу Маха Чакрі 
Сіріндхорн. Вона є улюбленицею народу, який гід-
но оцінює її благодійну діяльність. Але правила ус-
падкування трону та положення конституції такі, 
що трон може успадкувати лише Маха Вачиралон-
гкорн. Газета «Нью-Йорк Таймс» наводить багаті 
барвистістю скандали навколо майбутнього коро-
ля. Він веде життя плейбоя та гульвіси, більшість 
часу мешкає у Німеччині, де веде розгульний стиль 
життя. Він подорожує приватним літаком, зупи-
няється лише в найдорожчих готелях і віллах, ор-
ганізовує гучні гулянки. Численні шлюби, розлу-
чення, шлюбні й позашлюбні діти майбутнього ко-
роля є незмінною темою тайських ЗМІ. 
 Маха Вачиралонгкорн попросив минулого чет-
верга, щоб йому дозволили відбути особисту жа-
лобу до офіційної коронації, повідомив прем’єр-
міністр Праюта Чан-Оча, який одночасно з травня 
2014 року є главою військової хунти, яка захопила 
владу в країні. Спадкоємець трону «підтвердив, що 
усвідомлює свої обов’язки» і буде виконувати свої 
функції, «коли надійде відповідний момент», до-
дав глава уряду. ■

■

Прибути в такому вигляді на офіційну зустріч —
для кронпринца справа звична...

❙
❙

КОСМОС

Із Піднебесної — вище неба 
Китай відправив на орбіту двох астронавтів 

■

Китайські космонавти перебуватимуть 
поза Землею більше місяця.

❙
❙

ПРЕМІАЛЬНІ

Поезія має лунати голосно
Вперше в історії Нобелівська премія з літератури дісталася рок-виконавцю

■

Бабуся та дідусь Боба Ділана 
жили в Одесі.

❙
❙
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Жити по-новому
 ■ Люди невдоволені ЖЕКом 
і налякані тим, що на зміну 
йому невдовзі прийдуть управ-
ляючі компанії, які одразу ж 
піднімуть ціну на свої послуги. 
А як, на вашу думку, найкраще 
управляти житлом?
 — Існує альтернативна мож-
ливість обслуговувати свій дім 
самим, але об’єднавши зусил-
ля. От, скажімо, у моєму бу-
динку є ОСББ і в сусідньому. 
Об’єднавшись, зможемо най-
няти одного бухгалтера, слю-
саря, електрика тощо — у ре-
зультаті зменшимо витрати на 
їхню зарплатню. А уявіть собі, 
що об’єднаються кілька ОСББ. 
Нині я цим і займаюся, аби на 
практиці довести, що моя ідея 
життєздатна: уже є охочі, з яки-
ми веду перемовини. Мета та-
кого об’єднання — як мінімум, 
здешевити для кожного будин-
ку тарифи. А тепер подумайте: 
чи ламатимуть над цим голо-
ви представники управляючих 
компаній? Звісно ж, ні, оскіль-
ки їхньою основною метою буде 
отримання прибутку.
 ■ В ОСББ тарифи вищі, 
порівняно з тими, які ми пла-
тимо ЖЕКу?
 — Майже на тому ж рівні. От 
дивіться, якщо в ЖЕКівських 
будинках тариф за їхнє обслуго-
вування становить у середньому 
гривню за квадратний метр, то в 
нашій 14-поверхівці — 1 гривня 
37 копійок. Якщо від цієї суми 
віднімемо 30 копійок за обслу-
говування ліфта, то взагалі вий-
демо на ЖЕКівський тариф. От 
тільки питання в тому, куди 
ЖЕК діває ці кошти, які що-
місяця справно збирає з меш-
канців висоток. А куди діваємо 
ми, видно неозброєним оком: 
усе спрямовується на наш бу-
динок. Так само й об’єднання 
кількох ОСББ не перетворить-
ся на ЖЕК, адже фінансово ко-
жен будинок лишиться само-
стійним.
 ■ Ви стверджуєте, що ство-
рити ОСББ — наразі не пробле-
ма.
 — Це справді так. Закон про 
ОСББ, якому понад 14 років, 
дещо ускладнював процес ство-
рення об’єднань співвласників 
багатоповерхівок. Тож потріб-
но ставити пам’ятники тим лю-

дям, котрі створювали ОСББ за 
тодішнім законодавством. За-
кон № 417-VIII «Про особли-
вості здійснення права власності 
в багатоквартирних будинках» 
спростив цю процедуру. Ініціа-
тивна група має опитати меш-
канців. Якщо більше половини 
з них за об’єднання співвлас-
ників житла, збираються уста-
новчі збори, на яких і прийма-
ють відповідне рішення, обира-
ють керівні органи, після чого 
реєструють ОСББ в державного 
реєстратора. Отже, якщо у ва-
шій багатоповерхівці є кістяк 
з активних людей, які беруть-
ся все це організувати, у всіх 
з’явиться шанс жити по-ново-
му. Якщо ж мешканці пасивні, 
нічого не вийде. 
 ■ Після появи згаданого за-
кону № 417-VIII був період ак-
тивної інформаційної кампанії, 
коли людям нагадували, що до 
1 липня нинішнього року вони 
мають визначитися. Це якось 
спонукало до створення ОСББ?
 — Але от уже й 1 липня ми-
нуло, а нічого не змінилося, 
життя ЖЕКу продовжили не-
зрозуміло на який період. Тож 
усі заспокоїлися. Мовчить і 
міська влада, яка повинна вес-
ти роз’яснювальну роботу. Зре-
штою закон про місцеве само-
врядування зобов’язує її допо-
магати у створенні об’єднань 
співвласників житла. Та й за 
логікою вона має бути зацікав-
леною в ОСББ: навіщо виділя-
ти кошти на ці будинки, що за 
час господарювання ЖЕКів по-
чали сипатися, й обслуговува-
ти їх, якщо цим можуть займа-
тися співвласники? Віддайте їх 
мешканцям — нехай самі наво-
дять в них лад. Так ні, чомусь 
не хочуть розлучатися навіть із 
цими розвалюхами. А пояснен-
ня просте: вони приносять ре-
альні гроші. І от, поки влада, 
приспавши пильність містян, 
мовчить, що ж тим часом відбу-
вається? У законі чорним по бі-
лому написано, що дата, до якої 
мешканці багатоповерхівок ма-
ють визначитися, — 1 липня. 
Допоки міська влада не вирі-
шить, хто після цього управля-
тиме житлом, його обслуговува-
тиме ЖЕК. Як тільки ж міська 
рада, провівши конкурс, прий-
ме рішення, що такі-то будинки 

обслуговуватиме така-то управ-
ляюча компанія, ЖЕК одразу ж 
передасть їй кермо правління й 
тієї ж миті перестане функціо-
нувати. Тож, якщо ви не ство-
рили ОСББ, прокинувшись од-
ного ранку, побачите повідом-
лення, що ваш будинок обслуго-
вує вже не ЖЕК, а управляюча 
компанія. За значно вищу плат-
ню: думаю, разів у 3-4.

Мешканцям будинків краще 
«взяти владу» до своїх рук
 ■ З іншого боку, міська вла-
да просто зобов’язана призна-
чити когось управляти будин-
ком, якщо мешканці не вияв-
ляють ніякої ініціативи.
 — Реформа передбачає, що 
за рахунок держави житлові бу-
динки більше не обслуговувати-
муть. Усі зрозуміли, що житло, 
яке в плачевному стані, бо 40 
років його взагалі не підтриму-
вали, обслуговувати невигід-
но. Тож тепер управляюча ком-
панія візьме на себе обов’язки 
щось там у ньому латати за доб-
рі гроші, які сплачуватимуть 
мешканці. У цьому разі кошти 
знову ж таки збиратимуть з усіх 
будинків, їх акумулюватимуть 
в якомусь місці й виділятимуть 
на одну з будівель, де дуже вже 
потрібно щось підправити. Коли 
ж дійде черга до вашого будин-
ку — невідомо. Тобто знову все 
буде, як попало. От коли в лю-
дей почнеться протверезіння: 
вони нарешті зрозуміють, що, 
не інформуючи про стан речей, 
їх дещо обдурювали. Інформа-
ційна ж кампанія відсутня, бо 
це комусь вигідно. І можна здо-
гадатися, кому. Іще один факт: 
до останнього часу в будинках 
містян ніхто нічого не ремонту-
вав, а тепер чомусь раптом виді-

лили кошти на ремонти (вис-
новки робіть самі). Уявіть собі: 
40 років до цього ні пальцем об 
палець не вдарили — і раптом за 
кошти міського бюджету відре-
монтували дах. Думаєте, це спо-
нукає наших людей до створен-
ня ОСББ? Навпаки, вони мір-
кують, що іще через 40 років 
їм, можливо, відремонтують 
під’їзд. До речі, роблять ремон-
ти в будинках, де немає ОСББ, 
— і це також хитрий хід. Бо, 
згідно із законом, якщо меш-
канці до 1 липня не визначили-
ся, то представник міськвикон-
кому та управляюча компанія 
укладають договір про обслуго-
вування цього будинку.
 ■ А як же люди?
 — Люди не беруть у цьому 
ніякої участі. Хтось із кимось 
домовляється й починає обслу-
говувати ваш будинок, а вас, по 
суті, одружать без вашого відо-
ма. І в цьому є логіка: там, де 
мешканці безініціативні, усі 
питання за них вирішувати-
муть інші. Тобто замість лю-
бимого ЖЕКу такі люди мати-
муть управляючу компанію. А 
тепер уявіть собі, що управляю-
ча компанія, як потрібно, при-
ходить господарювати в буди-
нок, відремонтований за кошти 
бюджету, тобто платників по-
датків. Що їй лишається роби-
ти? Тільки збирати гроші, знач-
но більші за ті, що збирав ЖЕК. 
То, очевидно ж, за такого ста-
ну речей вигідно помовчати за-
мість проводити інформаційну 
кампанію на користь об’єднань 
співвласників житла, не кажу-
чи вже про те, щоб допомогти 
їм.
 ■ Можна зрозуміти й тих 
мешканців будинків, котрі, ли-
шившись без балансоутриму-

вача, бояться бути покинутими 
напризволяще.
 — А для цього міська вла-
да мала б розробити програму 
сприяння об’єднанням спів-
власників багатоквартирних бу-
динків і закласти під неї кошти 
в бюджет. У старому законі про 
ОСББ, до речі, була стаття, яка 
передбачала, що після передачі 
будинку на баланс об’єднання 
співвласників попередній ба-
лансоутримувач бере участь у 
першому капітальному ремон-
ті. Цю статтю прибрали. За-
раз ми добиваємося, аби бодай 
на початковій стадії існуван-
ня ОСББ підтримати співвлас-
ників житла коштами того ж 
міського бюджету. Держава має 
хоча б частково компенсувати 
свою бездіяльність за весь цей 
час, коли в наших будинках ні-
чого не робилося. А тим актив-
ним людям, котрі пояснюють 
іншим, що ОСББ — справді про-
гресивна форма спільного гос-
подарювання, мабуть, потрібно 
подякувати. Я використовував 
для цього платформу громадсь-
кої організації «Нова Полтава», 
а зараз люди вже самі телефону-
ють і просять поділитися досві-
дом на зібраннях мешканців. 
Приходжу й розповідаю про-
писні істини. В одному будинку 
потім приймають рішення про 
створення ОСББ, в іншому — 
не приймають. Але як почуєш, 
що люди говорять на отих збо-
рах про ОСББ, волосся стає ди-
бом. Таке враження, що навіть 
телевізора не дивляться. Звід-
ки вони беруть оті страшилки 
(що це страшна структура, де з 
людей гроші тягнуть, кварти-
ри відбирають, на яку субсидії 
й пільги не поширюються...)? Я 
розповідаю, що за сiм років іс-

ДОСВІД■

Не дай на собі
Голова правління ОСББ iз Полтави припускає, що, не ведучи 

роз’яснювальної роботи стосовно об’єднань співвласників 
багатоповерхівок, міська влада тим часом тихенько розподіляє 

житлові будинки між управляючими компаніями

Анна ЯРОШЕНКО

Сім років тому мешканці 14-поверхівки, що на вулиці Великотир-
новській, 25/2 (корпус 1), у Полтаві, створили ОСББ «Громада-
2010». На ту пору їхня висотка нічим не відрізнялася від інших: у 
підвалі стояла вода, бігали щурі, труби були сто разів перемотані, 
цоколь обсипався... «Дім був, наче хворий, перебинтований. Усе 
протікало, виходило з ладу. При цьому ніхто ніколи тут не бачив 
ані слюсаря, ані електрика. Стало важко отак жити, — пригадує го-
лова правління ОСББ Анатолій Лисенко. — Що встигли зробити за 
ці сім років? Так усього не перерахуєш. У підвалі все прибрали, за-
мінили аварійні ділянки трубопроводів, обшили цоколь (радячись 
зі спеціалістами, довго підбирали матеріали), повністю перекрили 
дах, що протікав, і демонтували антени різних провайдерів, аби 
ніщо не руйнувало покриття. У будинку тепер без дозволу ніхто не 
протягне й метра кабелю і не свердлитиме конструкції, ослаблюю-
чи їх. Ставимо питання руба: раз ви отримуєте від своєї діяльності 
прибуток, будь ласка, діліться. Це додатковий дохід, який можемо 
спрямувати на якісь нагальні потреби. Ліфт — це взагалі окрема 
історія. Його повністю перебрали, переробили кабіну, встановили 
систему диспетчеризації й індивідуального доступу (хто не хоче 
платити, той ходить пішки). Як мінімум через два роки міняємо ка-
нати. Тобто постійно вкладаємо кошти в ліфт. От зараз, у зв’язку з 
нинішніми сумними для нашої країни подіями, монтуємо ще й сис-
тему відеоспостереження. Завдяки тому, що на даху нашої висотки 
встановлено шість сонячних панелей (подарунок Відкритої громад-
ської платформи «Нова Полтава»), а на кожному поверсі — датчик, 
що реагує на рух, і до того ж усі електричні лампочки поміняно на 
світлодіодні, вдалося вдвічі скоротити витрати на електроенергію. 
Ось так економимо на кожному кроці й доекономилися до того, що 
якщо монополісти й почнуть у черговий раз підвищувати тарифи, то 
в нас такої потреби немає».
Анатолій Лисенко очолює ще й громадську організацію «Інститут 
управителів житла», призначення якої — пояснювати людям, котрі 
створили ОСББ, що робити далі. Пройшовши всі етапи його станов-
лення, Анатолій Олександрович може тепер поділитися досвідом.

Анатолій Лисенко є незмінним головою правління ОСББ уже сiм років. Навівши лад у своєму будинку, 
він хоче зробити це й у сусідніх.
Фото автора.

❙
❙
❙
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нування нашого ОСББ ми до-
помоги від влади й на копій-
ку не отримали, проте все, що 
можна, у будинку відремонту-
вали. Людям потрібно все по-
яснювати. Але ж я не в змозі 
охопити всі будинки містян.
 ■ От ви не лише навели 
лад у своїй 14-поверхівці, а 
й окультурили прибудинкову 
територію, створили тут зону 
для відпочинку. Якщо меш-
канці створюють ОСББ, цю 
земельну ділянку потрібно 
якось оформити?
 — Вибір за самими меш-
канцями. Якщо боїтеся, щоб 
під вашими вікнами, не дай 
Боже, не звели висотку, мо-
жете перестрахуватися, офор-
мивши прибудинкову земель-
ну ділянку у безстрокове ко-
ристування. Ми, до речі, за-
раз розглядаємо це питання. 
Можна було б і раніше, але у 
Верховній Раді дуже цікаво 
приймають закони: скажімо, 
в Податковому кодексі забу-
ли внести ОСББ, які оформи-
ли прибудинкову територію, 
до пільгових категорій, тож 
ті змушені були платити за-
хмарну орендну плату. Якщо 
ж ця територія не оформле-
на, ОСББ не є платником зе-
мельного податку, який лягає 

на плечі співвласників, тобто 
впливає на розмір комуналь-
них платежів. Таким чином, 
це питання наразі відкрите. 
Коли в наших депутатів буде 
чітке розуміння того, що став-
ка земельного податку для 
ОСББ має бути в розумних 
межах, тоді останні почнуть 
оформляти прибудинкову те-
риторію. Але там, де бояться, 
що хтось покладе на їхню те-
риторію око, ідуть на все, аби 
забезпечити біля будинку хоча 
б якусь зелену зону.

«Хочу на базі кількох 
будинків показати, як можна 
ефективно хазяйнувати»
 ■ У кожному будинку, як 
правило, є неплатники. Як ви 
боретеся з такими?
 — Із людьми потрібно роз-
мовляти. А найкращим ар-
гументом є позитивні зміни 
в будинку. Якщо ж говори-
ти про неплатників, то в нас 
на 82 квартири такий один — 
екс-начальник ЖЕКу Михай-
ло Лебедєв, усі про це знають. 
Але ж одна людина погоди не 
робить. Усі ж інші мешканці 
розуміють: якщо вони щось 
вирішили на зборах і підкрі-
пили це рішення грішми, то 
щось у будинку неодмінно змі-
ниться на краще. Бувають ви-
падки, коли чоловік, скажі-
мо, переніс операцію, за «ко-
муналку» заплатити просто 
нічим. Ми терпляче чекаємо, 
доки він вийде зі скрутного 
становища й почне сплачува-
ти борг. Хіба можна назвати 
такого неплатником? А тепер 
уявіть собі, що ваш будинок 
прийшла обслуговувати уп-
равляюча компанія, — із не-
платниками там гратися ніх-
то не буде. В ОСББ ж, як тіль-
ки людина отримує повістку 
до суду, то, як правило, зна-
ходить гроші й гасить суму 
боргу. Мені судовою справою 
поки що займатися ніколи. До 
того ж, відверто кажучи, цей 
неплатник потрібен для при-
кладу. Коли в мене запиту-
ють, чи всі співвласники жит-

ла платять за обслуговування 
будинку, відповідаю: усі, за 
винятком колишнього началь-
ника ЖЕКу. Тобто і тут пред-
ставник цієї марної структу-
ри, яка тільки збирає гроші, 
вставляє палиці в колеса.
 ■ Наскільки я зрозуміла, ви 
також хочете створити свого 
роду управляючу компанію, 
тільки, так би мовити, свою. 
То як зорієнтуватися людям, 
яка компанія краща? Кому 
довірити управління своїм бу-
динком?
 — В ОСББ будинком може 
управляти свій голова прав-
ління, котрий користуєть-
ся авторитетом і має достат-
ні знання. От я, наприклад, 
є головою правління й одно-
часно керуючим. Якщо ж го-
лові правління з якихось при-
чин ніколи займатися будин-
ком, можна найняти керую-
чого. Скажімо, мене просять 
навести порядок у сусідньо-
му будинку, де також створе-
но об’єднання співвласників 
житла. З іншого боку, я сам 
зацікавлений у об’єднанні 
кількох ОСББ: хочу на базі, 
скажімо, 5-ти будинків по-
казати, як можна в них ефек-
тивно хазяйнувати. Потім 
поділюся з вами новим досві-

дом. А я переконаний, що за 
ним майбутнє. Якщо ж ваш 
будинок обслуговуватиме уп-
равляюча компанія, призна-
чена міською владою, то це 
буде практично той же ЖЕК, 
тільки більш кваліфікова-
ний. І якщо в першому випад-
ку мешканці будинків розпо-
ряджаються своїми коштами 
самі, то у другому — ви здаєте 
ці кошти посереднику, який 
зацікавлений у прибутку, а 
отже, в його діяльність за-
кладений відсоток рентабель-
ності. Це означає, що послу-
ги такого посередника будуть 
дорожчі й не завжди якіс-
ні. ОСББ ж — неприбуткова 
структура, тут зібрані кошти 
одразу ж використовують на 
нагальні потреби будинку.
 ■ Хто визначає розмір ко-
мунальних послуг в ОСББ?
 — Самі ж мешканці на за-
гальних зборах. Ті, хто з якоїсь 
причини був відсутнім, мають 
потім поставити під рішенням 
зборів свої підписи, аби воно 
набрало силу.
 ■ Коли потрібно підвищи-
ти тариф, люди ставляться до 
цього з розумінням?
 — Звичайно. Адже їм пояс-
нюють, чим викликане підви-
щення. Якщо в державі пос-
тійно підвищують тарифи, ні-
чим це не обґрунтовуючи, то 
ми розжовуємо мешканцям, 
чому тариф має зрости навіть 
на 5 копійок. І приймаємо но-
вий тариф лише тоді, коли 
люди проголосували за нього. 
Основний орган в ОСББ — за-
гальні збори. А правління та 
його голова — виконавчі орга-
ни.
 ■ Так усе-таки чи зберіга-
ються всі пільги й субсидії в 
ОСББ?
 — Ну, звісно ж. Так і роз-
повідаю всім, хто збирається 
створювати об’єднання спів-
власників багатоповерхівок. 
Людям просто бракує інфор-
мації. Якби вони отримували 
її достатньо із засобів масової 
інформації, на семінарах, які, 
вважаю, потрібно постійно 

проводити на базі тієї ж місь-
кої ради, було б менше казок 
про ОСББ. Але, знаєте, таке 
враження, що комусь вигідні 
оті страшилки.
 ■ Хто має право контролю-
вати керівництво ОСББ?
 — Тут усе продумано. Го-
лова правління виконує роз-
порядження загальних зборів. 
От, скажімо, на загальних збо-
рах мешканці прийняли рі-
шення встановити в будинку 
систему відеоспостереження. 
Я ж шукаю найбільш вигідний 
варіант її встановлення. Інак-
ше кажучи, голова правлін-
ня не може витрачати кошти 
на те, на що немає всезагаль-
ного благословення. До того ж 
у нас є своя ревізійна комісія, 
яка може будь-коли ознайоми-
тися з якою-завгодно докумен-
тацією, а знайшовши пору-
шення, винести це питання на 
загальні збори. А що далі? Як 
мешканці обрали голову прав-
ління, так само можуть його і 
«прибрати», якщо є на те при-
чина. Як мінімум, раз на рік 
я звітую про проведену робо-
ту, серйозно готуюся до звіту, 
відповідаю на запитання спів-
власників. Тобто в ОСББ все 
більш прозоро, порівняно з ін-
шими структурами. Зрозумі-
ло, що за цією формою обслу-
говування будинків майбут-
нє. От тільки хотілося б, щоб 
не лише окремі ентузіасти пе-
реймалася питанням створен-
ня ОСББ, а й місцева влада. Бо 
наразі цей процес відбуваєть-
ся стихійно, за мовчання й 
невтручання влади. До того ж 
у місті поширюють агітки, що 
кидають тінь на ОСББ. З якою 
метою це робиться? Якщо ви 
не створюєте ОСББ, тоді авто-
матично до вас приходить уп-
равляюча компанія. То, мож-
ливо, людей у такий спосіб і 
підштовхують до управляю-
чих компаній? Уявіть собі, 
що в усіх висотках з’являться 
об’єднання співвласників, тоб-
то люди самі управлятимуть 
своїм житлом. У такому разі 
зникне потік коштів, а в ко-
гось з-під ніг утече прибуток. 
Що написано в законі? Управ-
ляюча компанія приходить на 
рік, і ви нібито завжди може-
те розірвати з нею угоду. І ось 
тут якраз і криється пастка. 
Адже угода, як уже зазначав, 
укладається між представни-
ком міської влади і юридич-
ною особою — управляючою 
компанією. Управляючі ком-
панії прийдуть — от тільки в 
міській раді розподілять між 
ними будинки. Містяни ж не 
братимуть участі навіть в обго-
воренні ціни на послуги з об-
слуговування їхнього житла.
 ■ Хоча б була можливість 
обирати ці компанії.
 — Навіть такої можливості 
ви не матимете. Тож якщо у 
вашому будинку мешканці не 
створили ОСББ, це велика по-
милка. Іще трохи посидите — і 
опинитеся в кабалі в управля-
ючих компаній (і лише ство-
ривши ОСББ, зможете розір-
вати угоду з такою компанією 
в судовому порядку). Водночас 
закон гласить: ОСББ можуть, 
у свою чергу, об’єднуватися. У 
результаті це буде інша юри-
дична особа зі своїм штатом, 
керівником — щось на кшталт 
тієї ж управляючої компанії. 
Але, мабуть, кращий варіант 
— своя управляюча компанія, 
аніж чужа, яку нам нав’язали 
і про яку ми нічого не знає-
мо. Закон дозволяє обирати 
ту форму управління житлом, 
яка вам найбільше підходить. 
І людям потрібно це знову ж 
таки пояснювати. ■

заробити

Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 У Залізничному районі Львова планують 
відремонтувати приміщення колишнього кі-
нотеатру «Арлекіно» та створити громадсь-
кий центр. Про це повідомила в.о. начальни-
ка відділу маркетингу та культурних індуст-
рій управління культури ЛМР Богдана Бри-
линська. Вона зазначила, що на початку року 
приміщення передали на баланс бібліотеч-
ної системи для дорослих, яка розташована у 
частині цієї ж будівлі. «Це приміщення було у 
не надто хорошому стані. Все було захараще-
не. У травні управління культури, представ-
ники інституту міста, місцеві депутати, біб-
ліотекарі проводили спільну толоку з грома-
дою району», — повідомила чиновниця.
 Вона додала, що протягом останньо-
го місяця фахівці працювали над розроб-
ленням майбутньої візії приміщення. Інсти-
тут міста організував воркшоп, метою якого 
було спільно з мешканцями напрацювати ідеї 
перетворення об’єкта. Для цього провели со-
ціологічне опитування. Людей запитали, що 
вони хочуть бачити у цьому будинку. «Ми 
зрозуміли, що там повинні бути танці для ді-

тей і дорослих, музика, бібліотека. Насправді 
у підсумку дійшли висновку, що сам простір 
потрібно зробити універсальним. Тобто зали 
повинні використовувати і для танців, і для 
музики, і для читання. Також там планують-
ся і виставкові площі, і місце для виступів та 
кінопоказів, щоб це був громадський центр, 
який би міг провести будь-який захід чи ак-
цію», — зазначила Богдана Брилинська.
 Будівля має три поверхи. Зокрема, на 
першому пропонують розташувати бібліо-
течний та читальні зали, зону для виставок 
та гардероб. На другому буде міні-кухня та 
три різні зони для проведення заходів. Од-
нак родзинкою цього простору має бути від-
крита тераса на третьому поверсі.
 Серед ідей також присутня дуже важли-
ва — зробити простір комфортним для лю-
дей з обмеженими можливостям. Зокрема, 
зараз розглядають варіанти облаштування 
на сходах підйомника для візків.
 За словами Богдани Брилинської, цьо-
горіч у міському бюджеті передбачено 500 
тис. грн., які витратять на розробку проект-
но-кошторисної документації, а вже наступ-
ного року тут планують провести ремонт та 
відкрити новий громадський простір. ■

ПЕРЕБУДОВА

Система «Просторро»
Замість старого кінотеатру зроблять 
громадський центр

■

Тепер тут буде і кіно, і до кіна.
Фото з сайта lvov.ws.

❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Щойно вийшла друком книга «Сати-
рична сотня діє, або Путлер капут!» У збір-
ку включені твори як класиків сатиричного 
жанру, так і талановитих сучасників. Читач 
зустрінеться з гострим словом Остапа Виш-
ні, Степана Олійника, Павла Глазового, Фе-
дора Маківчука, Євгена Дударя, Олега Чор-
ногуза, Михайла Прудника та гумористични-
ми творами багатьох інших талановитих ав-
торів. 
 Адже поки українці здатні сміятися — 
Україна живе, і саме це є лейтмотивом збір-
ки. Майже на 400 сторінках кожен із чита-
чів знайде якусь цікавинку для себе. Чи-
мала частина викривальних гумористичних 
сюжетів пов’язана з сьогоденням. Зокрема, 
вірші, гуморески «присвячені» нашим мож-
новладцям, подіям на сході України та очіль-
нику «брат ньої» сусідньої держави. Заува-
жимо, що твори «переплітаються» з чудови-
ми карикатурами, зокрема роботами всім ві-
домого ще по журналу «Перець» Анатолія 
Василенка.
 Автори-упорядники збірки, а це Олек-
сандр Михайлюта, Василь Піддубняк, Олег 
Чорногуз, Анатолій Василенко, один із при-
мірників надіслали пану Президенту й од-
разу ж отримали від керівника приймальні 
(Г. Кільова) подяку. 
 Та найкумедніше те, що клерки з АП, пе-
редавши гаранту книгу, або навіть не загляну-

ли в неї, або ж вважають, що Петро Олексійо-
вич — людина достатньо розсудлива, розум-
на i з посмішкою на устах сприйме «уколи» на 
свою адресу. На це сподіваються й упорядни-
ки, адже буквально на перших сторінках мож-
на зустріти афоризми на кшталт: «Президент 
міністру — друг, товариш і кум», «Слава 
Петрові Офшоренку, який об’єднує українців 
у протидії ненависникам України!» чи «Ро-
шен» — наше сонце!»
 А на форзаці в кінці книги «хмизу у во-
гонь» ще й пiдкинув Герой України, поет 
Іван Драч: «Порошенко починав із цитації: 
«Щоб подолати корупцію, посадіть для по-
чатку трьох своїх друзів. Ви знаєте напев-
но — за що, і вони знають — за що». Зго-
дом я дізнався, що це були слова Лі Куан Ю, 
тодішнього прем’єр-міністра Сiнгапуру, який 
недавно помер у віці 91 рік і був при владі 
років сорок, якщо не більше, й зробив свій 
край шедевром.
 Порошенку треба було б почати посадку, 
щоб не бути голослівним, із Гройсмана, Юрія 
Луценка і кого третього, я не знаю, ви знаєте 
краще... Жаль, що садити довелося б таких 
симпатичних для мене людей... Тоді б народ 
повірив Президенту і пішов за ним у вогонь 
і у воду добровільно, не з недовірою, як те-
пер. Чимось треба жертвувати: або друзями, 
або фірмою «Рошен» у Липецьку». 
 Тож, шановні українці, читайте, смій-
теся й насолоджуйтеся новонародженою 
книгою! ■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Пiдклали «сотню» гаранту
Сатирична сотня не щадить нi Президента, 
нi Прем’єра

■
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«Все, що проти природи, те і проти розуму. 
А те, що проти розуму, те безглузде, а тому має бути відкинуте». Бенедикт Спіноза

голландський філософ, науковець

УКРАЇНА МОЛОДА

Цінна харчова
 Кожна четверта гривня у за-
гальному обсязі реалізованої про-
мислової продукції в Україні — це 
продукція харчової промисловості, 
заявив міністр аграрної політики та 
продовольства України Тарас Куто-
вий, вітаючи працівників галузі хар-
чової промисловості з професійним 
святом. «Абсолютна більшість про-
дуктів харчування, що споживають-
ся в нашій державі, — українсько-
го виробництва. Це найкраща ха-
рактеристика вашої праці. За вісім 
місяців поточного року обсяг реалі-
зованої продукції становить 232,9 
мільярда гривень», — повідомив 
міністр. За його словами, у першо-
му кварталі 2016 року використано 
більшість річних квот на експорт до 
ЄС, а обсяг експорту продукції АПК 
з України в країни Європи за дев’ять 
місяців, порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2015 року, збільшився на 15 
відсотків. Харчопереробна галузь на 
сьогодні є однією з провідних галу-
зей економіки та демонструє високі 
темпи розвитку. Завдяки їй грома-
дяни України забезпечені основни-
ми видами продовольства вітчизня-
ного виробництва та не залежать від 
імпорту.

До Сьєрра-Леоне — 
з яйцями
 Сьєрра-Леоне зацікавлена у 
розширенні переліку позицій ук-
раїнської сільськогосподарської 
продукції, що постачається на її 
ринок. За результатами зустрічі 
з міністром сільського, лісового 
господарства Республіки Сьєр-
ра-Леоне Монті Патріком Джон-
сом прес-служба Мінагрополіти-
ки повідомила, що вони зацікав-
лені у нашій курятині, столовому 
яйці та органіці, а ми — у їхніх ка-
као-бобах та інвестиціях у тварин-
ництво. Сьогодні основними стат-
тями українського експорту до цієї 
африканської країни є молоко та 
молочна продукція, продукція бо-
рошномельної промисловості. 
Наразі розпочато роботу з роз-
ширення номенклатури експорту. 
Загалом же частка країн усієї Аф-
рики в загальній структурі зовніш-
ньоторговельного обігу продукції 
аграрного сектору України на сьо-
годні складає 12,5 відсотка. 

Без людського фактора
 Порядок вибору ставок на пе-
ревезення зерна Державної продо-
вольчо-зернової корпорації України 
залізничним транспортом відтепер 
обирає автоматизована система — 
«Система вибору ставок», а для усіх 
експедиторів працюють єдині пра-
вила подачі пропозицій. 
 Із вересня ДПЗКУ запустила її 
у промислову експлуатацію. Систе-
ма, яка самостійно акумулює дані 
експедиторів щодо вартості послуг 
і обирає найнижчу ціну, розробле-
на ІТ-підрозділом корпорації і про-
тягом серпня працювала в тестово-
му режимі. Автоматизація та сис-
тематизація процесу отримання, 
вибору та затвердження ставок на 
залізничні перевезення дає мож-
ливість одержувати оптимальні 
пропозиції на транспортно-експе-
диторські послуги при перевезен-
ні зерна залізничним транспор-
том, скорочувати час опрацюван-
ня отриманих пропозицій та авто-
матизувати затвердження тарифів. 
Оскільки запроваджена система 
продемонструвала високу ефек-
тивність та сприяла економії кош-
тів, планується найближчим часом 
розробити аналогічний сервіс для 
відбору автомобільних перевізни-
ків та інших логістичних, інформує 
прес-служба ПАТ «ДПЗКУ». ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Інф. «УМ»

 До кінця року електронна послуга буде 
доступна у пілотному режимі для Києва та 
Чернігівської області, а з січня наступного 
року запрацює по всій Україні.
 Реєстрація земельної ділянки є однією 
з найважливіших та водночас найскладні-
ших адміністративних послуг. Щорічно ук-

раїнці реєструють понад 500 тисяч земель-
них ділянок. Сьогодні реєстрація відбуваєть-
ся за два візити до державних органів, а за-
провадження цієї послуги дає можливість 
виключити перший візит, залишиться лише 
отримати документи після реєстрації зе-
мельної ділянки. «Новий електронний сер-
віс створює сприятливі умови для земель-
них правовідносин. Він заощаджує час та зу-

силля громадян, робить процес реєстрації 
прозорим, усуває суб’єктивні фактори при 
реєстрації земельної ділянки та сприяє ство-
ренню чесного земельного ринку», — вва-
жає перший заступник міністра агрополіти-
ки Максим Мартинюк.
 Відтепер подати документи на реєст-
рацію земельної ділянки можна в онлайн-
режимі через e.land.gov.ua протягом кіль-
кох хвилин. За рахунок автоматизації 
значно пришвидшується процес розгля-
ду документів від заявника та ухвалення 
відповідного рішення. Це заощадить час та 
унеможливить будь-які корупційні ризики. 
На порталі e.land.gov.ua доступні вже чоти-
ри електронні послуги, і до кінця року пла-
нується запровадити щонайменше три нові 
е-послуги.
 Ініціативу реалізують Мінагрополіти-
ки, Держгеокадастр та Державне агентство 

з питань електронного урядування за під-
тримки координатора проектів ОБСЄ в Ук-
раїні. Громадянам та бізнесу доступні чоти-
ри електронні послуги у земельній сфері: 
раніше запроваджено надання витягу з Де-
ржавного земельного кадастру щодо зе-
мельних питань, витягу з технічної докумен-
тації про нормативну грошову оцінку, доступ 
до інформації про право власності та речові 
права земельної ділянки онлайн.
 «Онлайн-інструменти надають можли-
вості для удосконалення системи держав-
ного управління, задоволення потреб та 
очікувань громадян, що є ключовим для 
забезпечення стабільного розвитку краї-
ни. Ми готові підтримувати ініціативи, котрі 
спрощують взаємодію громадян й уряду та 
мінімізують корупцію», — зауважує Вайдо-
тас Верба, координатор проектів ОБСЄ в Ук-
раїні. ■

«Дрова» для елітних меблів
 Якісний ліс-кругляк поча-
ли масово вивозити в Європу ще 
за часів «вотчинності» над кар-
патськими ресурсами соціал-
демократів на чолі з нинішнім 
посередником мінських пере-
говорів. Важко сказати, хто у 
кого, коли і яку частку «бізне-
су» відтиснув, але нинішня вій-
нушка вітчизняних варварів 
дає лісам шанс. Ясно ж, що під-
тримувати чи блокувати пере-
розподіл ринку місцевий люд 
закликати не наважаться. Втім, 
піднімаючи ґвалт щодо неле-
гального експорту кругляку 
під виглядом кривенького су-
хостою, ні-ні та й активізують 
ненароком тих, кому і справді 
не байдужа доля природних ре-
сурсів Вітчизни, як би пафосно 
це не звучало. 
 За документами, всі вагони, 
застряглі нині на залізничних 
перевалках у прикордонних об-
ластях, везуть у Європу саме 
дрова. Бо в Україні таки почала 
діяти заборона на експорт круг-
ляку. Голова об’єднання «Го-
лос» Ростислав Гудзiнський зро-
бив знімки, які ілюструють цей 
матеріал, в Івано-Франківську і 
розмістив їх у соцмережах зовс-
ім недавно — 8 жовтня ниніш-
нього року. Його фото свідчать: 
масштаби нелегальної вирубки 
лісу в Україні настільки масові, 
що поїзди чекають своєї черги, 
аби відправитися в Європу, ут-
ворюючи затори на коліях. Ос-
кільки приховати такі відверті 
факти від громадськості справ-
ді важкувато, є надія, що до бо-
ротьби за збереження лісів при-
єднаються не лише ті, хто на за-
рплаті, а й місцеві мешканці. 
Вони все-таки частенько від-
чували на собі, скільки лиха і 
яких збитків завдають їм наслід-
ки жлобського нищення лісово-
го фонду. Починаючи від весня-
них повеней та знесених зсува-
ми ґрунтів поселень і закінчую-
чи зникненням необхідних для 
життя водних артерій та виси-
ханням природних пасовищ. 

Геополітичні колоди
 Звісно, гріх не скористати-
ся такими кричущими доказа-
ми державної корупції й не ви-
користати їх як у внутрішньо-, 
так і у зовнішньополітичній бо-
ротьбі. Ті, кому вигідно розхи-
тувати позиції нашої держави 
на світовій арені, знайшли «єди-
но правильне рішення», з яким 
гасають останні кілька місяців 
по всіх зарубіжних інстанціях: 
домогтися від МВФ припинити 
кредитування України до тих 
пір, поки питання контрабан-
ди українського лісу не буде за-
крито і до тих пір, поки за ґрата-
ми не опиняться всі чиновники 
митниці, які пропускали поїзди 
з «дровами» в Європу. Тож біля 
офісу МВФ в Україні 28 жовтня 
закликають перекривати про-
їзд. «Якщо представник МВФ 
спуститься до нас, то висуваємо 
наші вимоги і вимагаємо не да-
вати «нашiй владi» новий кре-
дит до тих пір, поки не будуть 
заарештовані всі чиновники, які 
причетні до контрабандного ви-
везення лісу до Європи. Ці вимо-
ги стосуються не стільки самого 
лісу, скільки боротьби з коруп-
цією», — лунають, безумовно, 
не позбавлені раціональності за-
клики організаторів «зелених» 
протестів. 
 І вони таки отримали офіцій-
ну відповідь: минулого тижня 
при Держлісагентстві створе-
но робочу групу з виявлення та 
аналізу фактів порушення за-
конодавства під час оформлен-
ня сертифікатів про походжен-
ня лісоматеріалів та виготов-
лення з них пиломатеріалів. 
Про це щойно повідомила керів-
ник Держ лісагентства Христи-
на Юшкевич. За її словами, до 
складу спецкомісії увійшли 
представники Головного управ-
ління з боротьби з корупцією 
та організованою злочинністю 
Служби безпеки України, а та-
кож експерти державного під-
приємства «Лісогосподарський 
інформаційно-аналітичний 
центр». Робоча група виявля-

тиме та припинятиме корупцій-
ні механізми експорту деревини 
за сертифікатами походження, 
виданими на підставі підробле-
них товарно-транспортних на-
кладних. 
 Як відомо, саме Державне 
агентство лісових ресурсів Ук-
раїни є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів 
України через міністра аграр-
ної політики та продовольства 
і який реалізує державну полі-
тику у галузі лісового та мис-
ливського господарства. Саме 
тут воно здійснює державне уп-
равління. Саме на нього пок-
ладено державний контроль за 
дотриманням вимог норматив-
но-правових актів щодо веден-
ня лісового господарства, здій-
снення моніторингу лісів, ор-
ганізацію видачі в установ-
леному порядку спеціальних 
дозволів на використання лісо-
вих ресурсів. Відтепер нові фах-
івці, яким, природно, важкува-
то було поодинці контролювати 
роками налагоджені контрабан-
дні ланцюжки, працюватимуть 
у тандемі з СБУ. 

Винищення лісу дорівнює 
тероризму
 На початку нинішнього року 
Клаус Йоханніс, президент Ру-
мунії, сусідньої країни, яка так 
само страждала від нелегально-
го експорту лісових ресурсів, 
підписав закон, яким прирів-
няв до загрози для національної 
безпеки незаконну вирубку лісу 
чи будь-які інші дії, що загрожу-
ють водним, лісовим чи земель-
ним ресурсам. За новим зако-
ном, незаконна вирубка одного 
(або, більше) гектара лісу пере-
слідуватиметься в Румунії як по-

сягання на національну безпеку 
держави. Адже протягом остан-
ніх 20 років ця країна втрати-
ла через незаконну вирубку лісу 
близько 80 мільйонів кубометрів 
деревини на суму близько п’яти 
мільярдів євро. В доповіді Грін-
піс стверджується, що з 2000 до 
2011 років у Румунії зникало 
три гектари лісу за годину, а ви-
падки незаконної вирубки фік-
сувалися щодня. У 2013—2015 
роках, як повідомляли світові 
ЗМІ, австрійська деревообробна 
компанія Schweighofer закупо-
вувала в Румунії величезні обся-
ги деревини у сумнівних лісоза-
готівельних фірм. 
 Журналісти дослідили, що 
компанія-імпортер діяла че-
рез своїх колишніх менеджерів 
і була пов’язана з румунськи-
ми політиками та бізнесмена-
ми з кримінальним минулим. 
Schweighofer пропонувала кре-
дити багатьом лісозаготівель-
ним фірмам, причетним до не-
законної вирубки, щоб ті могли 
нарощувати обсяги. 
 Важко сказати, за якими 
схемами облисіли гори і доли-
ни в українському лісогоспо-
дарстві. Сподіватимемося, що 
уповноважені від Служби без-
пеки, які підключилися до роз-
слідування і контролю, зможуть 
у цьому розібратися не гірш від 
європейських ґрінпісівців. Па-
радоксально, але певною мірою 
оптимізму додає й та обставина, 
що неконтрольоване винищення 
лісів в Україні вже б’є рикоше-
том і по сусідніх європейських 
державах. Стихійні лиха, дже-
релом яких визнано в тім числі й 
терористичне поводження з кар-
патськими лісами, дошкуляють 
не лише горянам Івано-Франків-
щини та Закарпаття, а й сусідам 
із Євросоюзу. ■

РЕЄСТРАЦІЯ

Земля по інтернету
Із 1 жовтня в Україні запроваджено послугу 
з онлайн-реєстрації земельної ділянки

■

ВАРВАРСТВО

Дроварня замість лісів? 
Держлісагентство з СБУ намагаються 
перекрити корупційні схеми експорту деревини
Оксана СОВА

Новину про те, що Україна стала світовим лідером з експорту дров, 
більшість інформагенцій повідомили у стилі кримінальної хроніки. 
Воно й не дивно після стількох скандалів на найвищому рівні, які 
зачепили не тільки очільників митниці, залізниці, Держлісагентства, 
прикордонних областей, а й екс-Прем’єра з найближчим оточенням. 

■

Коли у вагоні з надписом «дрова» побачиш колоди кругляку, не вір очам своїм.
Фото зі сторінки Ростислава Гудзінського у «Фейсбуці».

❙
❙
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Мирослава КРУК

 Ця ситуація знайома багатьом: iз нею 
час від часу стикаються і дорослі, й ма-
люки. Повіка ока червоніє, набрякає 
і починає боліти, а за день-два на про-
блемному місці «виростає» ячмінь. Де-
хто вважає, що найбільш частою причи-
ною появи ячменю є переохолодження і 
звичайні простудні захворювання. Од-
нак насправді запалення повіки зазви-
чай викликає бактеріальна інфекція. 
Тобто якщо потерти очі брудними рука-
ми чи рушником, цілком можливо нара-
зитися на цю прикрість.
 Ячмінь буває дуже неприємним, але 
зазвичай минає швидко і, навіть якщо 
його не лікувати, може сам зникнути 
за тиждень. Однак фахівці наголошу-
ють: коли ця халепа стається дуже час-
то (особливо у дітей), не можна поклада-
тися на самолікування, а необхідно про-
консультуватися у лікаря. 
 — Ячмінь ока — це гостре гнійно-
запальне захворювання, і найчастіше 
його викликає стафілокок, стрептокок 
або інші мікроби, — пояснює столичний 
лікар-педіатр Надія Унич. — Нині є до-
сить ефективні препарати для лікуван-
ня ячменю. В стадії інфільтрації (коли 
спостерігається лише припухлість та 
почервоніння) можна застосувати мазь 

«Флоксал». У стадії прориву гнійного 
утворення використовують очні краплі 
«Флоксал». Однак лікувати ячмінь ока у 
дитини за заочними рекомендаціями не 
слід. В усіх випадках, коли ця проблема 
виникає, необхідно звертатися до дитя-
чого офтальмолога, тим паче коли йдеть-
ся про рецидив недуги. 
 Додатково при лікуванні можуть 
призначатися компреси. Їх роблять з 
відвару ромашки, лляного насіння, ка-
лендули, спеції гвоздики, листя бузку, 
чаю, соку алое. Всі ці речовини здатні 
дезінфікувати гнійні виділення, сприя-
ючи швидкому загоєнню.
 Ячмінь не заразливий, однак, якщо 
у дитини запалення повіки ока в гострій 
фазі, її не слід відправляти у дитячий ко-
лектив, а краще на кілька днів залиши-
ти вдома, вважає Надія Унич. Адже пот-
рібно регулярно виконувати лікувальні 
процедури — закладати мазі, закапува-
ти очні краплі тощо. Крім того, у гострій 
стадії ячменю бажано не потрапляти на 
протяги, не переохолоджуватися.
 — Для того щоб з’ясувати причину 
частих гнійних запалень повік, необ-
хідно здати аналіз на демодекоз — трап-
ляється, саме кліщ, який живе у віях, 
може викликати таку проблему, — до-
дає дитячий офтальмолог Ірина Філа-
това. — Якщо виявиться, що цей пара-

зит «прописався» на обличчі, з ним дове-
деться боротися за допомогою ліків. Не-
обхідно також здати бактеріологічний 
посів рідини з ока — це допоможе пра-
вильно призначити терапію, підібрати 
необхідні антибіотики. 
 На жаль, у багатьох випадках без за-
стосування таких радикальних методів лі-
кування позбутися ячменів неможливо. 
 Інколи при рецидивах ячменю пока-
зана ще й консультація імунолога, ос-
кільки можуть бути деякі відхилення в 
діяльності імунної системи дитини, від-
так може виникнути необхідність в іму-
нокоригуючій терапії — для підвищен-
ня захисних сил організму, додає Надія 
Унич. Трапляється, що причиною яч-
менів, як і взагалі гнійничкових захво-
рювань шкіри, стають хронічні захворю-
вання — проблеми зі шлунково-кишко-
вим трактом, цукровий діабет.
 Лікарі застерігають: розкривати на-
рив самостійно не можна, це може спри-
чинити ще серйозніші захворюван-

ня очей. Так само не радять вигрівати 
ячмінь, адже йдеться про гнійну інфек-
цію. Необхідно постійно дотримуватися 
правил особистої гігієни: ретельно про-
мивати дитині очі, особливо після сну і 
прогулянок, не давати терти їх брудни-
ми руками тощо.
 Якщо через тиждень ячмінь не про-
ходить, необхідно терміново звернутися 
до лікаря, інакше виникнуть ускладнен-
ня: інфекція з гною може потрапити до 
крові. Це здатне спричинити такі захво-
рювання, як менінгіт і сепсис, викли-
кавши високу температуру і усклад-
нюючи процес зору. Тому важливо пра-
вильно вилікувати ячмінь, намагаючись 
не допустити подібної ситуації.
 Для підтримки імунітету лікарі ра-
дять вживати вітаміни, особливо А, В, С, 
більше гуляти на свіжому повітрі, пра-
вильно харчуватися. ■

Ожиновий еліксир 
 Чай із трав’яних зборів 
— відмінний засіб для за-
побігання застуді та гри-
пу. Звісно, важливо знати, 
які саме трави та плоди ма-
ють протимікробну, анти-
вірусну та загальнозміц-
нювальну дію, і пити такі 
чаї щодня, курсами по два-
три тижні, не пропускаю-
чи жодного прийому.
 «Саме так: тільки ре-
гулярне вживання чаїв 
та настоянок матиме 
ефект, адже одна чашка 
для імунітету — крапля 
в морі, — розповідає лі-
кар-терапевт Марія Світ-
ловська. — Звісно, ніх-
то не каже, що пити на-
стої доведеться цілий рік. 
Вживаємо їх переважно 
восени і взимку — саме 
тоді, коли дуже легко за-
студитися. Трав’яний чай 
варто готувати собі по дві 
чашки на день — уранці 
та ввечері (перед сном)».
 Отже, які саме чаї — 
наші спільники у боротьбі 
з підступною застудою? 
 Наприклад, ромаш-
ково-суничний. Аби от-
римати його, перемішай-
те у рівних пропорціях 
суничне листя та квіти 
аптечної ромашки. По-
містіть суміш у скляну 
банку. Для приготуван-

ня чаю столову ложку 
суміші заварюйте склян-
кою окропу. Настоюй-
те 20 хвилин, потім про-
цідіть. Чай по трібно пити 
свіжим, відразу як зава-
рився. Цей напій відмін-
но зміцнює імунітет.
 Ефективно запобі-
гає застуді та лікує її на-
пій із чорної смородини. 
У ньому багато вітаміну 
С, який (і це добре відо-
мо) допомагає організму 
долати вірусні захворю-
вання. Заварювати листя 
чорної смородини найкра-
ще у класичний спосіб: 
дві-три столові ложки по-
дрібненого листя залити 
двома склянками (півліт-
ра) окропу і залишити на 
15 хвилин. Можна вжива-
ти засушену з гілочками і 
листям суницю, малину. 
Вони також багаті на «ан-
тивірусні» речовини. 
 Якщо маєте мож-
ливість заварити листя 
ожини — отримаєте ще 
один цінний вітамінний 
напій. Три столові лож-
ки сухого подрібненого 
листя необхідно залити 
0,5 л окропу. Проваріть 
усе це на водяній бані 
хвилини 10, дайте насто-
ятися півгодини. Відтак 
залишається процідити 
відвар — і пити. Листя 

ожини має протизапаль-
ну, бактерицидну й пото-
гінну дію. І заспокійливу 
також, що дуже доречно 
в міжсезоння, коли люди 
стають вразливими до де-
пресії.
 Доцільно чергувати 
такі напої: смородиновий, 
малиновий, ожиновий.

Шипшина — скарбничка 
вітамінів
 Не менш ефективні, 
ніж трав’яні чаї, і настої 
з ягід — шипшини, кали-
ни, горобини, обліпихи, 
журавлини.
 «Шипшина — справж-
ня скарбничка вітаміну 
С, — нагадує Марія Світ-
ловська. — Для відвару 
візьміть дві-три столові 
ложки ягід, залийте 0,5 л 
окропу і настоюйте в тер-
мосі цілу ніч. Перед вжи-

ванням відвар краще роз-
бавляти кип’яченою во-
дою у рівних пропорціях. 
Дуже корисний шипши-
новий напій із медом».
 В осінній період до-
речна настоянка з горо-
бини. У її ягодах бага-
то вітамінів А, В і Е, різ-
них мікроелементів. Ас-
корбінової кислоти у ній 
не менше, ніж у лимонах, 
стверджує дієтолог. Аби 
приготувати напій із горо-
бини, візьміть дві столові 
ложки сухих плодів і 200 
мілілітрів окропу. Про-
варіть на повільному вог-
ні 10 хвилин. Дайте на-
стоятися 20 хвилин, про-
цідіть, а ягоди відтисніть. 
Вживати напій краще по 
півсклянки двічі-тричі на 
день. Корисно заварювати 
як червону, так і чорну го-
робину. Можна поєднува-

ти із шипшиною. Ефек-
тивна для здоров’я і ві-
тамінна маса з горобини: 
змішайте ягоди з медом 
або перетріть із цукром.
 Імунітет подякує вам 
за обліпиху. У м’якоті її 
плодів чимало вітамінів, 
які організм потребує 
для боротьби з вірусами. 
Візьміть до уваги відмін-
ний антивірусний рецепт 
з обліпихою: одну столо-
ву ложку ягід розтовчіть у 
чашці і залийте склянкою 
окропу. Залиште, доки 
охолоне. Коли напій ста-
не теплим, додайте чайну 
ложку меду — і вживайте 
на здоров’я.
 Ягоди калини, яка ві-
дома своїми лікувальними 
властивостями, корисно 
поєднувати із зернами гра-
ната. Пані Марія радить 
змішати їх у рівних про-
порціях, скласти у скля-
ну банку і зберігати у про-
холодному місці. А перед 
вживанням одну столову 
ложку суміші слід розба-
вити склянкою кип’яченої 
води кімнатної температу-
ри, пити необхідно до їди, 
двічі-тричі на день.

І лимонне масло з медом
 Можна приготувати і 
так звані вітамінні компо-
ти, які відмінно гартують 
імунітет. Візьміть такі 
трави, як меліса, іван-чай 
(їх можна купити в ап-
теці). На літр окропу до-
дайте п’ять столових ло-
жок суміші цих трав. За-

варіть — і настоюйте дві 
години. Для ягідного віта-
мінного компоту скорис-
тайтеся плодами журав-
лини, чорної смородини 
і вишні. Зваріть їх у двох 
літрах води — без цукру. 
Коли настоїться — про-
цідіть. Потім змішайте 
два відвари — трав’яний 
і ягідний. 
 «Простий і дієвий ви-
нахід — вітаміні суміші 
із сухофруктів, — каже 
Марія Світловська. — 
Можна брати будь-які 
(родзинки, курагу чи ін-
жир). Раджу такий ре-
цепт: півкілограма мор-
кви і яблук, 200 грамів 
родзинок, лимон і кіль-
ка столових ложок меду. 
Моркву і яблука варто на-
терти на дрібній тертуш-
ці, курагу — дрібно порі-
зати, лимони перемолоти 
на м’ясорубці. Все перемі-
шати. Вживати по одній-
дві столові ложки двічі 
або тричі на день».
 У період вірусних за-
хворювань лікар рекомен-
дує вживати більше ли-
монів. Сік лимонів дуже 
корисний і багатий на ві-
таміни, але багато його не 
вип’єш — через концент-
ровано кислий смак. Від-
так можна зробити лимон-
не масло, яке має доволі 
цінних речовин і зміцнить 
організм. Для приготуван-
ня візьміть один лимон, 
100 грамів м’якого нату-
рального вершкового мас-
ла і дві-три столові ложки 
меду. Лимон треба опус-
тити на кілька хвилин в 
окріп, аби став м’яким, а 
потім перемолоти разом зі 
шкіркою на м’ясорубку. 
Додати масло та мед — і 
добре перемішати, до од-
норідної суміші. Таку ві-
тамінну масу можна вжи-
вати як звичайне масло: 
робити бутерброди, дода-
вати до каш і супів. ■

Є ПРОБЛЕМА

Ячмінь на оці? Так невчасно...
Аби уникнути проблеми, дотримуйтеся особистої 
гігієни та зміцнюйте імунітет

■ ДО РЕЧІ

 При лікуванні ячменю у дорослих важливо до-
тримуватися деяких правил, які сприяють швид-
кому загоєнню:
 * Дбати про особисту гігієну, не допускати по-
падання бруду і пилу на запалене місце.
 * Варто на якийсь час відмовитися від декора-
тивної косметики.
 * Якщо людина носить контактні лінзи, їх не-
обхідно замінити на окуляри, оскільки з лінзами 
можна занести інфекцію з повіки на поверхню зі-
ниці. Якщо ячмінь виник на внутрішній частині 
повіки, лінзи подразнюватимуть місце, де є за-
пальний процес.
 *Не можна самостійно витягати гній (проколю-
вати та використовувати інші способи).
 * Важливо не перекривати доступ повітря, за-
криваючи ячмінь, наприклад, пластиром.
 *Заборонено гріти ячмінь теплою парою.

■

Лікарі застерігають: вигрівати ячмінь 
не можна, особливо на стадії, коли на місці 
запалення з’являється гній.
Фото з сайта korust.znay.info.

❙
❙
❙
❙

Леся ХОРОЛЬСЬКА

Будь-якій недузі, як відомо, легше запобігти, ніж бо-
ротися потім з її наслідками. Профілактика застудних 
хвороб — тема, актуальна в будь-яку пору року, а нині, 
в осінній період, — і поготів. Як зміцнити імунітет?
Надокучлива реклама, що лине на наші голови з теле-
екранів та радіоеферів, намагається скерувати нас до 
тих аптечних препаратів, у яких зацікавлений їх вироб-
ник — адже піклується про збут. Вони недешеві, а яка 
від них користь, наскільки вони ефективні, — питання 
неоднозначне. До того ж «промислові» вітаміни слід 
вживати обережно, порадившись із лікарем. Однак іс-
нує чимало простих, доступних народних засобів, не 
менш дієвих та приємних на смак. Чаї, відвари з трав, 
вітамінні суміші... Спробуємо відібрати кілька рецептів, 
які стануть у пригоді кожному.

НА ЧАСІ

Іван-чай, виручай!
Трав’яні чаї, ягідні компоти та вітамінні суміші зміцнять 
імунітет у сезон застуди і грипу

■

Перевірений засіб у боротьбі з застудою — вітамінні чаї.
Фото з сайта waska45.ru.

❙
❙
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Катерина МАРТИЧ
Вінниця

 У народі кажуть, що якщо 
щось втрачаєш, то обов’язково 
щось знайдеш. Хтозна, можли-
во, тут криється частка прав-
ди. Вінничанин Олексій Скри-
паченко, закінчивши школу, 
вступив на державне відділення 
технічного університету. Про-
те на другому курсі хлопець по-
мітив, що різко почав втрачати 
зір. Подумав, що це через робо-
ту за комп’ютером, бо ж вступив 
на спеціальність «Системний ад-
міністратор». Через це навіть 
покинув навчання. Та виявило-
ся, що причина в іншому — у 18 
років в Олексія діагностували 
хворобу Штаргардта — дистро-
фію сітківок. А через п’ять років 
юнак виявив у собі здібності пи-
сати вірші. Згодом почав ство-

рювати пісні і навіть записува-
ти любительське відео на них. 
 «Коли виявили хворобу, то 
залишилося тільки 40% зору. 
Пройшло 12 років, тепер бачу 
тільки на 4-5%. Двічі на рік от-
римую підтримуюче лікуван-
ня, то ще трішечки бачу. Коли 
поставили діагноз, то я покинув 
університет, але пізніше взяв 
себе в руки, вирішив, що освіта 
все ж має бути. Здобув фах ку-
харя та технолога харчування. 
Але через дуже поганий зір не 
можу працювати за спеціаль-
ністю», — каже Олексій Скри-
паченко.
 Проте хлопець не падав ду-
хом. Дізнався, що у Вінниці є 
підприємство, де можуть пра-
цювати люди з вадами зору, та 
влаштувався на роботу.
 «Уже 8 років працюю на УВП 
УТОС, займаюся виготовлен-

ням кип’ятильків. Якось сидів 
на роботі за станком і в голові 
з’явилися рими, вирішив запи-
сати їх на папір, а потім — по-
чалося… Дуже багато почав пи-
сати. На підприємстві ще є шко-
ла для незрячих людей, бібліо-
тека, клуб. Саме там я вперше 
вийшов на сцену з авторською 
піснею. Коли співаю про незря-
чих, то буває, що вони плачуть», 
— говорить хлопець. 
 А нещодавно Олексій Скри-
паченко повернувся з Одеси. 
Там проходив Всеукраїнський 
огляд-конкурс вокалістів сис-
теми УТОС, на якому віннича-

нин виборов третє місце в номі-
нації «Авторська пісня». Висту-
пав він з піснею «Мрія не згас-
не» — про буденність незрячих 
людей і про те, як хотілося б, 
щоб ставилися до незрячих та 
слабозрячих людей. Бо, за сло-
вами Олексія, він часто зустрі-
чається з байдужістю та непоро-
зумінням.
 «Я на роботу їжджу само-
стійно громадським транспор-
том, та ще й з пересадкою. Бу-
ває, що на зупинці — ні душі, я 
зупиняю маршрутку, запитую, 
який це номер, куди вона їде, бо 
я не бачу. А у відповідь вислухо-

вую лайку водія та щось на зра-
зок: «Окуляри одягни». Але, на 
жаль, окуляри тут не допомо-
жуть. Чи в магазині, буває, про-
шу: «Подивіться дату виготов-
лення», то не всі хочуть допомог-
ти», — каже О. Скрипаченко.
 Життєві переживання та 
емоції хлопець викладає на па-
пір. У його творчому доробку 
вже більш як 150 текстів для пі-
сень та навіть декілька кліпів.
 «Якби була можливість, то 
я б частіше знімав відео на свої 
пісні. Найбільше пісень про ко-
хання: щасливе і не дуже, навіть 
трохи вигадане, але через влас-
ні переживання. Наразі актив-
но займаюся підготовкою до ви-
пуску диска власних пісень. Це 
буде невеличкий тираж, примір-
ників 100, не з ціллю комерції, 
а для себе та друзів. Якраз пра-
цюємо над створенням обкла-
динки до альбому. Там буде 13 
пісень. Тематика — різноманіт-
на: соціальна, патріотична, лі-
рична. Після випуску альбому 
хочу ще збірку віршів видати», 
— ділиться планами Олексій.
 А ще молодий чоловік знай-
шов друзів-однодумців і разом 
вони працюють над створенням 
власного гурту. Вже і назву при-
думали — ProZori... ■

 ■ Пані Руслано, коли вирішили для 
себе, що будете артисткою?
 — Із раннього дитинства я дуже люби-
ла співати і завжди  уявляла себе співач-
кою. Якось ми з мамою поїхали відпочи-
вати на Чорне море і там випадково зуст-
ріли одну нашу знайому, яка попросила 
мене щось виконати. Я почала співати з 
улюблених мультфільмів голосом лиси-
ці, зайчика. І та знайома сказала тоді, що 
мені треба обов’язково вступати в музичне 
училище, бо, мовляв, є для цього хороші 
дані. І вже десь у сьомому класі батьки ку-
пили мені фортепіано, запросили викла-
дача, і я за півроку пройшла з ним усю му-
зичну грамоту, яку вивчають у школі 5-7 
років. Ну а після цього, вже без проблем, 
вступила до Рівненського музичного учи-
лища на диригентсько-хоровий відділ. 
 Утім через два роки я зрозуміла, 
що диригентом ніколи не буду, бо не 
моє покликання. Мені хотілося співа-
ти. І тому, разом зі своїм педагогом Га-
линою Куцовою, поїхали до Львівсько-
го музичного училища. І там мене взя-
ли вже на вокальний факультет, причо-
му відразу на третій курс. Звісно, я була 
щасливою... Моїм викладачем був Ана-
толій Гром, який  свого часу співав на 
сцені Кишинівського оперного театру. 
Звичайно ж, він учив мене насамперед 
оперного репертуару, ми працювали та-
кож над старовинними романсами, ук-
раїнськими народними піснями, і я на-
віть молдавський твір виконувала.
 ■ Тепер зрозуміло, чому у вашому ре-
пертуарі є пісня «Молдаваночка», яку 
оцінили глядачі.
 — Справді, ця пісня чудова, на вірші 
Дмитра Павличка. Музику до неї напи-
сав Олександр Білаш. 
 ■ До речі, ви співаєте багато пісень 
Олександра. Як ви познайомилися з 
його творчістю?

 — Я виростала на піснях Олександ-
ра Білаша. А моїм педагогом у консер-
ваторії стала Лариса Остапенко — дру-
жина композитора. Спочатку мені хоті-
лося співати оперні арії, скажімо, Кар-
мен. Але Лариса Іванівна переконала 
мене, що починати треба зі старовинних 
арій, романсів і пісенного репертуару. У 
мене був, як на мій погляд, про це також 
казала і Лариса Іванівна, досить вдалий 
виступ на третьому курсі навчання. Я 
тоді виконувала арію Вані з опери «Іван 
Сусанін» Михайла Глінки і пісню Олек-
сандра Білаша на вірші Дмитра Павлич-
ка «Пролітають літа». Після виступу до 
мене підходили мої друзі й казали, що 
коли я співала цю пісню, то дехто навіть 
не міг втримати сліз.
 ■ А Олександр Іванович чув у вашо-
му виконанні свої твори?
 — Звичайно, чув. Якось мене з іще 
однією студенткою Лариса Іванівна за-
просила до себе додому, щоб нас послу-
хав Олександр Іванович. Пам’ятаю, як 
я тоді хвилювалася, бо співала живо-
му класику пісні. Але дуже раділа, що 
моє виконання торкнулося, як зізнався 
композитор, його душі. Взагалі, у Лари-
си Іванівни, коли показувала нам якусь 
пісню, — у неї завжди тремтіла сльоза. 
Те ж саме було і на її концертах, бо спі-
вала Лариса Остапенко від душі і щирого 
серця. Саме такого виконання вона вчи-
ла і своїх учнів.
 Я вдячна долі, що потрапила до кла-
су Лариси Іванівни. Лариса Остапенко 
свого часу подарувала мені збірник своїх 
улюблених творів, який підписала так: 
«Руслано, хотілося б, щоб мої сподіван-
ня на ваше місце в мистецтві з часом ви-
правдались». А ще мені казала, що я є її 
продовженням у філармонії. 
 Ви знаєте, мені з нею було легко... 
Навіть дехто із колег казав, що я дуже 

схожа на Ларису Остапенко: як по тем-
бру голосу, так і зовні. І тут нічого див-
ного нема, бо ми стільки років були ра-
зом. Я ж займалась з Ларисою Іванівною 
і після закінчення консерваторії. Вона 
мене запрошувала до себе і ми продовжу-
вали працювати і над голосом, і над ре-
пертуаром.
 ■ Хто вам допомагає підбирати ре-
пертуар?
 — У студентські роки правильно 
складати  репертуар мене навчила мій 
педагог, професор Національної музич-
ної академії України ім. П. Чайковсь-
кого народна артистка України Лариса 
Остапенко. А тепер я підбираю сама, але 
раджуся зі своїм чоловіком Василем Іва-
новичем. Його слово і порада для мене 
дуже важливі.
 Щодо загалом репертуару, то він дій-
сно різноплановий і нараховує не одну 
сотню творів. Я ніколи їх не підрахову-
вала. І мені цікаво виступати з різними 
оркестрами, виконувати твори різних 
авторів. Тому з великим задоволенням 
беру участь у концертах. Досить плід-
но співпрацюю з сучасним композито-
ром Михайлом Катричком, який ство-
рює естрадні пісні. І цей напрямок мені 
теж дуже цікавий.
 Сьогодні мій репертуар розширився 
ще й патріотичними піснями для воїнів 
АТО. Записала кілька кліпів, у яких 
вміщено уривки вже тепер з докумен-
тальних кадрів Революції гідності. 
 ■ Гадаю, ваш улюблений композитор 
— Олександр Білаш?
 — Звісно. Я часто виконую одну з пі-
сень Олександра Білаша на вірші Дмит-
ра Павличка «Пісня про Україну», яка 
і є підтвердженням того, що компози-
тор писав для професіоналів із душею та 
повним вокальним діапазоном.
 ■ А мелодія? 

 — Улюблених мелодій багато... Але 
найбільше до душі «Мелодія» Миросла-
ва Скорика та музика Євгена Доги з кі-
нофільму «Довга дорога в дюнах». Улюб-
лені композитори — Олександр Білаш, 
Платон та Георгій Майбороди, Юлій 
Мейтус, Борис Буєвський, Степан Саба-
даш та багато інших.
 ■ Яка пора року вам подобається?
 — Та, що зараз за вікном — осінь. 
«Цвітуть осінні тихі небеса, де ти стоїш, 
блакитна, як роса...».
 ■ То і кольори осені улюблені?
 — Поряд із жовтим мої улюблені 
яскраві кольори — червоний, синій, 
темно-зелений, білий, блакитний. Але 
це не означає, що я не полюбляю пас-
тельної гами, мені подобаються і спокій-
ні та витримані кольори. Чому? Це на-
певне іде зсередини — мені завжди хоті-
лося бути яскравою і помітною здалеку. 
Обожнюю айстри, жоржини... Навіть у 
моєму репертуарі є пісня «Жоржини».
 ■ Вам затишніше ранком чи увечері? 
 — Увечері, коли збирається вся ро-
дина для теплого спілкування. До того ж 
у вечірні години зазвичай відбувається 
вечірній спектакль чи сольний концерт. 
Вечір надихає для роздумів. Словом, від-
чувається гармонія.
 ■ Що вам допомагає бути у гар-
монії...
 — Бути в гармонії мені допомагають 
позитивні емоції і хвилини щастя на 
сцені.
 ■ Що для вас щастя?
 — Щастя — це коли є мама, коли по-
руч люблячий і турботливий чоловік, 
коли в хаті лунає дзвінкий сміх моєї до-
рогої дитини, коли здорова моя роди-
на, коли  займаєшся своєю улюбленою 
справою і коли мир, спокій та стабіль-
ність  у моїй країні, то це, на мій погляд, 
справжнє щастя! ■

САМОРОДОК

Творити наосліп
Більш як 150 текстів для пісень написав 
Олексій Скрипаченко, який майже не бачить

■

Майже незрячий вінничанин Олексій Скрипаченко пише вірші й знімає кліпи.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Цвітуть осінні тихі небеса...»
Оперна співачка Руслана Якобінчук із вдячністю згадує 
композитора Олександра Білаша та його дружину Ларису 
Остапенко, яка вчила її співати
Наталія СРІБНЯНСЬКА 

Її проникливе й глибоке мецо-сопрано відразу захоплює слухачів. Бо вона належить до тих спі-
вачок, творчість яких по-справжньому хвилює. Свого часу доля звела її з видатною співачкою, 
народною артисткою України Ларисою Остапенко — дружиною відомого композитора Олександра 
Білаша. Лариса Іванівна скаже: «Хотіла б, аби мої сподівання на ваше місце в мистецтві з часом 
виправдились! Ви — моє продовження у філармонії». Так і сталося: сьогодні Руслана Якобінчук 
— солістка Національної філармонії України.

■

Проникливе й глибоке мецо-сопрано Руслани Якобінчук захоплює слухачів.
Фото з сайта museumlit.org.ua.

❙
❙
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«Дитина чотирьох років має лінгвістичні інстинкти, яких не мають 

академіки. Тож не дивно, що дитячі голоси можуть повідомляти, 
що є гармонією цього світу».

Вадим Скуратівський
мистецтвознавець, історик

УКРАЇНА МОЛОДА

Марія СУЛИМА

 16 жовтня у столичному кінотеат-
рі «Кінопанорама» відбувся показ доку-
ментального фільму Сергія Маслобой-
щикова «Свій голос» — про унікальний 
дитячий хор «Щедрик», якому цьогоріч 
виповнюється 45 років. І слово унікаль-
ний тут абсолютно виправдане. Дивіть-
ся самі. У репертуарі цього дитячого ко-
лективу близько тисячі творів, причому 
зовсім не дитячих, зокрема авторства 
Олів’є Мессіана та Валентина Сильвес-
трова. Усі твори діти виконують тіль-
ки мовою оригіналу, серед них є навіть 
японська. Водночас не всі, хто співає у 
«Щедрику», знають ноти, що не зава-
дило колективу здобути гран-прі на всіх 
міжнародних конкурсах, у яких він брав 
участь. До речі, на запрошення УЄФА 
«Щедрик» знявся у кліпі й виконав пісню 
Who Wants To Live Forever гурту Queen.
 У стрічці «Свій голос» — жодного 
слова про численні міжнародні нагоро-
ди «Щедрика», про гастролі світом піс-
ля 90-го року, коли він став виїзним, і не-
змінний успіх тих гастролей. Попри те, 
що у фільмі багато йдеться про епоху, 
в яку народився «Щедрик» і якій фак-
тично протистояв, борючись за своє іс-
нування, основна увага зосереджена 
саме на учасниках колективу і музи-
ці: пісні, дитячі голоси, від яких, без 
перебільшення, мурашки по шкірі. З 
перших акордів кантати Stabat Mater 
Перголезі за диригування геніального 
Романа Кофмана важко повірити, що 
співає звичайний дитячий хор.
 — Що вони співають? Що вона зму-
шує їх співати?
 Це спогади Ірини Миколаївни Саб-
ліної, першого диригента і фактич-
но засновниці «Щедрика». У владних 
кабінетах радянської епохи, коли всі і 
вся співали пісні про Леніна і партію, 
не розуміли репертуару цього дитячо-
го колективу. Для контрасту у фільмі 
звучать пісні про вождя всіх народів у 
виконанні хору дорослого — взірця пра-
вильного радянського колективу з пра-
вильним репертуаром.
 — «Щедрик» починав із двійки. Ми 
співали не те, ми співали не так, — зга-
дує Ірина Миколаївна.
 Поруч із хоровими студіями на 
кшталт ленінградської «Онучата Іллі-
ча» вони справді звучали занадто по-єв-
ропейськи. 
 — Гнати цю плісняву звідси, гнати! 
— і далі згадує Ірина Миколаївна.
 Ця тендітна, але сильна жінка досі не 
має жодного звання. Хоча, здавалося б, і 
влада давно вже змінилася... Ні, про це у 
фільмі жодного слова, жодного нарікан-
ня. Мабуть, замість нагород і прихиль-

ності сильних світу цього вона має дещо 
більше — безмежну любов своїх учнів. У 
фільмі чимало спогадів самих хористів, 
що абсолютно щиро дякують своєму 
наставникові: «Не було б вас, і мене не 
було б», «Спасибі, що ви є в моєму жит-
ті». Воно й не дивно — Ірина Сабліна поі-
менно згадує своїх учнів, згадує як їхні 
проблеми, так і якісь смішні моменти. 
До речі, Ірина Миколаївна прийшла на 
прем’єру разом із чоловіком — видат-
ним диригентом Романом Кофманом та 
дочкою Маріанною, що нині керує ко-
лективом. Також у залі були присутні 
як колишні, так і теперішні учасники 
«Щедрика».
 У самій стрічці різні покоління від-
ділити одне від одного практично не-
можливо. Ті, хто був його частиною, 
досі зустрічаються, досі пам’ятають ре-
пертуар, досі можуть заспівати разом. І 
колись вони нічим не відрізнялися від 
тих малих дітей, чиї голоси у «Щедри-
ку» звучать нині. 
 Перед прем’єрою фільму історик Ва-
дим Скуратівський феномен цього ди-
тячого колективу пояснив так: «Дити-
на чотирьох років має лінгвістичні інс-
тинкти, яких не мають академіки. Тож 
не дивно, що дитячі голоси можуть пові-
домляти, що є гармонією цього світу».
 Окрім абсолютно фантастичних голо-
сів, режисер фільму особливо зосереджує 
увагу на самих дітях — їхніх очах, емо-
ціях. Дітях, що співають серйозні пісні, 
дітях, із вуст яких навіть «Іди, іди, до-
щику» звучить надзвичайно. Утім, діти 
є діти, тож саме завдяки їм у стрічці є з 
чого посміятися. Попри таку серйозність 
на сцені у житті вони по-дитячому сва-
ряться: хто краще співає — дівчатка чи 
хлопчики — і чи взагалі потрібні хлоп-
чики у хорі, хто бере вищі ноти...
 Сьогодні «Щедриком» керує 
Маріанна Сабліна — дочка Ірини Ми-
колаївни. Вона пригадує, що з дитинс-
тва батьки і музика — це нерозривна 
асоціація, пригадує, як малою засина-
ла під татові фонограми.
 У картині багато хроніки. Це і відео 
з домашнього архіву родини Кофманів 
— репетиції, концерти, а ще кадри з 
того життя, кадри епохи, з якої геть 
випадав дитячий колектив із європей-
ським репертуаром. 
 Хай про це у фільмі жодного слова, 
але не можу не згадати про сучасні реалії 
хору. Відомий на весь світ «Щедрик» — 
досі самодіяльний колектив, простий 
гурток при Палаці дітей та юнацтва, 
що навіть не має свого приміщення. Хор 
уже не раз звертався в різні інстанції, 
щоб одержати статус хорової студії: так 
діти мали б можливість здобувати від-
повідну музичну освіту. Утім, вітчиз-
няні чиновники у геніальність «Щед-
рика» не вірять і досі. ■

Катерина ДУБРОВНА
Львів

 У вересні на онлайн-
аукціоні Violity  був ви-
став  лений лот  «Знахід-
ка з горища». Його влас-
ник — користувач із ніком 
tudasuda156. Стартова ціна 
— 1 гривня. Упродовж не-
тривалого часу ставка зрос-
ла до 26 тисяч гривень. Як 
з’ясувалося трохи згодом, 
на аукціон виставили вкра-
дені з львівського музею 
картини...
 Ще 8 лютого 1960 року з 
Національного музею ім. Яна 
ІІІ у Львові було вкрадено дві 
картини розміром 11х15 см: 
Тимоша і Розанди Хмельни-
цьких, мали номер 24 (пе-
ріод феодалізму). Ці полотна 
перейшли до музею з колек-
ції Владислава Лозинського 
після його смерті. 
 Крім двох «допоміжних» 
портретів, у музеї ще висіло 
зображення Богдана Хмель-
ницького, були виставлені 
його зброя та карти походів. 
Коли в музеї розповідали 
про героїчні походи Богда-
на Хмельницького, то зга-
дували і його сина Тимоша, 
який у 1652 році одружив-
ся з молодшою дочкою мол-
давського господаря Васілє 
Лупу — Розандою. Як ві-
домо, насправді Розанда не 
дуже хотіла виходити за-
між за Тимоша, тому Бог-
дан Хмельницький був зму-
шений навіть посилати вій-
сько, щоб отримати згоду. 
Шлюб Хмельницьких три-
вав недовго, оскільки у 1653 
році Тимош помирає. Напе-
редодні похорону Розанда 
народила двох хлопчиків-
близнюків.
 Опісля, у 1962 році, 
Міністерство культури дало 
наказ про те, щоб втрачені 
портрети Хмельницьких 
списали. Упродовж 56 років 
картини були вилучені з му-
зейного обігу. Де вони, що з 
ними — ніхто не знав. 
 І ось ці картини 11 ве-
ресня цього року з’явилися 
на аукціоні. Завідувач Па-
лоццо Бандінеллі, охоро-
нець фондової групи «Жи-
вопис» Львівського істо-
ричного музею Сергій Бог-
данов розповів «УМ», що з 
ним сталася сенсаційна си-
туація. До нього зателефо-
нував реставратор і сказав, 
що на одному з аукціонів 
з’явилася робота з їхнього 
музею. На полотні були би-
рочки Національного музею 
імені Яна ІІІ у Львові, який 
у 1940 році був об’єднаний із 
музеєм історії міста Львова в 
один — Львівський історич-
ний музей. На картині була 
зображена жінка у східному 
одязі — Розанда.
 Виявилося, що колек-
ціонер, який виставив кар-
тину на аукціон, мав також 
і портрет Тимоша. До нього 
звернувся директор Львівсь-

кого музею з проханням по-
вернути картини. Відповідь 
була позитивною, власник 
без будь-яких заперечень 
погодився віддати картини. 
Про винагороду чи покаран-
ня ще нічого не відомо. Це 
царина СБУ та адміністра-
ції музею.
 Уже 17 вересня Сергій 
Богданов їздив на експер-
тизу в Кропивницький, де 
були присутні представни-
ки СБУ, кілька слідчих, а 
також представниця Ху-
дожнього музею — Ткачук 
Тетяна. Експертиза підтвер-
дила, що роботи є оригіна-
лом, але вони зазнали пев-
них змін. 
 У першу чергу слід за-
уважити про стан збережен-
ня цих робіт: вони довгий 
час зберігалися у вологих 
умовах, десь на даху. Через 
перепади температури та во-
логу дубові дошки, на яких 
написано портрети, дефор-
мувалися, це «потягнуло» 
ґрунти і фарбовий шар. На 
картинах з’явився краке-
люр, сітка тріщин ґрунто-
вого походження. Це спро-
вокувало численні дрібні 
осипи з втратами авторсько-
го фарбованого шару. Най-
страшніше те, що на порт-
реті Розанди кракелюр — із 
піднятими краями. 
 Багато пошкоджень за-
знали і рамки. Як тільки 
картини буде повернено 
до музею, їх буде відправ-
лено в реставраційні майс-
терні. Роботи потрібно по-
чистити, закріпити ґрунти, 
лако-фарбовий шар. Також, 
якщо вдасться, слід усунути 
деформованість дерев’яної 
основи. Обов’язково потріб-

но відреставрувати рамки, 
адже саме вони представ-
ляють цінність. Рамочки по-
сріблені, але виглядають, як 
позолочені, оскільки пок-
риті жовтим лаком. До речі, 
автор картин невідомий, але 
слід зауважити, що їм біль-
ше ста років.
 Колекціонер, який 
виставив картини на аук-
ціон, живе поблизу Кропив-
ницького. Він розповів, що 
заробляє на життя, купую-
чи недорогі твори мистец-
тва і продаючи їх. Як саме 
ці картини потрапили до 
нього, замовчує. Каже, що 
перейшли в успадкуван-
ня від померлого родича, а 
потім їх перепродали… Сер-
гій Богданов не вірить у цю 
історію і називає її «роман-
тично-фантастичною». Не-
зважаючи на це, охоронець 
фондової групи «Живопис» 
вдячний колекціонеру за 
те, що він не зняв бирочок, 
адже без них розпізнати ці 
картини було б складно.
 Невідомо, хто вкрав пор-
трети. На думку Сергія Ва-
сильовича, це була несвідо-
ма крадіжка, бо в 1960 році 
роботи не були досить цін-
ними, та й антикварний ри-
нок тоді був розвинутий не 
дуже добре. Зараз ці кар-
тини перебувають у Худож-
ньому музеї міста Кропив-
ницький. Директор музею 
та охоронець підписали до-
кументи, які засвідчують 
це. Сергій Богданов поклав 
роботи у вітрину, яку було 
закрито і поставлено під сиг-
налізацію. 
 Щоб полотна доставили 
у Львів, потрібно підготува-
ти багато документів. ■

ДО ДАТИ

Свій голос
У Києві презентували фільм про унікальний дитячий 
хор «Щедрик»

■

На презентації фільму.
Фото автора.

❙
❙

ПОВЕРНЕННЯ

Тимош і Розанда
Викрадені понад півстоліття тому портрети 
Хмельницьких нині перебувають у Кропивницькому

■

Розанда Хмельницька і бирочка, що дала змогу відразу  
впізнати картину.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙
❙
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Григорій ХАТА

 У нинішньому сезоні пер-
ше коло чемпіонату країни за-
вершилося незвично рано, адже 
раніше 12 клубів ніколи не гра-
ли в елітній першості.  Нама-
гаючись «накрутити» інтри-
гу, на старт поточної першості 
ФФУ дозволили вийти незвич-
но малій кількості учасників, 
для котрих, нагадаємо, запла-
новані змагання з суттєво онов-
леним регламентом. До двох па-
ралельних міні-турнірів, у яких 
перша та друга «шістки» боро-
тимуться за медалі та збере-
ження прописки відповідно, 12 
учасникам ЧУ ще належить зіг-
рати другу частину «класики».
 Її перша серія чітко виокре-
мила як тріо лідерів, так і «трій-
ку» аутсайдерів. Для решти ко-
манд актуальною залишається 
боротьба за місце в першому сек-
стеті, хоча на даному етапі ЧУ 
«медальна шістка» виглядає до-
волі стійким «конгломератом». 
Дарма що в ньому відсутні знані 
«Ворскла» та «Дніпро». Ігрова 
форма обох колективів, які ма-
ють «свіжий» досвід виступів 
на єврокубковій арені, свідчить 
про складний процес їх ньої ор-
ганізації. У першу чергу це сто-
сується дніпропетровського 
клубу. Новий наставник «біло-
синьо-блакитних» Дмитро Ми-
хайленко ще перед стартом ЧУ 
зі знанням справи заявив: «Го-
ловне завдання на сезон — по-
трапити до підсумкової шіст-
ки». Щоправда, після п’ятого 
поспіль невиграного поєдин-
ку, котрим ознаменувалася 
для «Дніпра» кінцівка першого 
кола ЧУ, реалізувати задумане 
молодому дніпровському колек-
тиву буде дуже складно. У неді-
лю «дніпряни» не знайшли зви-
тяжних аргументів (1:1) проти 
останньої команди першості — 
«Карпат», які, до слова, вивів 
на гру новий наставник — біло-
рус Олег Дулуб.

 Водночас і «Олександрія», 
і «Чорноморець», і «Олімпік» 
— основі претенденти в бороть-
бі за єврокубкові місця — де-
монструють серйозні амбіції. 
Приміром, минулих вихідних 
«олімпійці», котрі наразі зами-
кають «топ-6», доволі сенсацій-
но відібрали очки у лідера пер-
шості. Здається, напередодні 
єврокубкового «мід-уїку» фут-
болісти «Шахтаря» хотіли ма-
лими силами взяти у зустрічі з 
підопічними Романа Санжара 
три очки. У підсумку, розраху-
нок виявився хибним.
 Щоправда, скористатися 
осічкою «гірників» їхній одвіч-
ний конкурент не зміг. На ос-
танніх секундах виїзного ран-
деву з «Чорноморцем» «Дина-
мо» втратило перемогу.
 Формально антигероєм 
«біло-синіх» став Євген Ха-
черіді, котрий, намагаючись 
перервати навіс, головою зрі-
зав м’яч у власні ворота. Дехто 
в діях центрального захисни-
ка «біло-синіх» побачив «про-
тест» та «небажання далі гра-
ти за столичний колектив». 
Утім, як свідчить головний 
тренер динамівців Сергій Реб-
ров, уся команда продемонс-
трувала слабку гру. «У першо-
му таймі дозволили суперни-
ку створити велику кількість 
небезпечних моментів, а після 
перерви показали непристой-
но низьку реалізацію. Потріб-
но задуматися над цим», — від-
значив очільник «біло-синіх», 
які, замість того, щоб наблизи-
тися до «Шахтаря», навпаки, 
дозволили «Зорі» наздо гнати 
себе в турнірній таблиці. Хай 
там як, а без травмованого 18-
річного «вундеркінда» Вікто-
ра Циганкова, поява котро-
го в динамівській «основі» ос-
таннім часом неабияк оживи-
ла гру «біло-синіх», підопічні 
Реброва, схоже, знову занури-
лися в сіру та невиразну буден-
ність. ■

Англія
 Після впевненої серії з шести старто-
вих перемог «Манчестер Сіті» «забуксу-
вав»: у двох останніх матчах «сині» здобу-
ли лише один бал. У поєдинку з «Еверто-
ном», щоправда, підопічні Гвардіоли могли 
розраховувати й на три пункти, але на за-
ваді став голкіпер «ірисок» Мартін Стеке-
ленбург, який відбив два удари «з точки». 
Очкові втрати «городян» вплинули й на їхнє 
турнірне становище — тепер «сині» ділять 
лідерство з «Арсеналом».
 А у матчі між чемпіонами останніх двох 
сезонів АПЛ — «Челсі» та «Лестером» — 
сильнішими були «аристократи»: тричі від-
значившись у воротах Каспера Шмейхеля, 
лондонці піднялися на п’яте місце. Підопічні 
ж Клаудіо Раньєрі після минулорічного успі-
ху в англійській першості поки не показують 
високих результатів: у перших восьми турах 
«лиси» зазнали чотирьох поразок.
 Прем’єр-ліга. 8-й тур. «Челсі» — 
«Лестер» — 3:0 (Дієго Коста, 7; Азар, 33; 
Мозес, 80), «Арсенал» — «Суонсі» — 3:2 
(Уолкотт, 26, 33; Озіл, 57 — Сігурдссон, 39; 
Бастон, 66), «Манчестер Сіті» — «Евер-
тон» — 1:1 (Ноліто, 72 — Лукаку, 64), «Вест 
Бромвіч» — «Тоттенхем» — 1:1, «Борн-
мут» — Халл Сіті» — 6:1, «Сток Сіті» — 

«Сандерленд» — 2:0, «Крістал Пелас» — 
«Вест Хем» — 0:1, «Мідлсбро» — «Уот-
форд» — 0:1, «Саутгемптон» — «Бернлі» 
— 3:1.
 Лідери: «Манчестер Сіті», «Арсенал» 
— 19, «Тоттенхем» — 18, «Ліверпуль» (7 
матчів), «Челсі» — 16, «Евертон» — 15.
 Бомбардир: Дієго Коста («Челсі») — 7.

Іспанія
 Восьмий тур іспанської першості не 
приніс особливої радості українським фана-
там, бо «Гранада» та «Бетіс» — команди, 
за які виступають нападники національної 
збірної Артем Кравець та Роман Зозуля — 
зазнали нищівних поразок від грандів Прі-
мери — «Атлетико» та «Реала» відповід-
но. Українські футболісти цього разу отри-
мали більше ігрового часу, ніж у попередніх 
матчах, але особливої користі їхнім клубам 
це не принесло: новачок «Гранади» Кравець 
з’явився на полі за рахунку 4:1 на користь 
мадридців, а форвард «Бетіса» Зозуля, хоч 
і відбігав за севільців увесь другий тайм, ре-
зультативними діями не відзначився.
 Прімера. 8-й тур. «Лас-Пальмас» — 
«Еспаньйол» — 0:0, «Леганес» — «Севі-
лья» — 2:3, «Барселона» — «Депортіво» 
— 4:0 (Рафінья, 21, 36; Суарес, 43; Мессі, 
58), «Атлетико — «Гранада — 7:1 (Феррей-
ра-Карраско, 34, 45, 62; Гайтан, 63, 82; Кор-

реа, 85; Мендеш, 87 — Куенка, 18; Кравець 
(«Г») — із 75 хв.), «Бетіс» — «Реал Мад-
рид» — 1:6 (Сехудо, 55 — Варан, 4; Бензе-
ма, 32; Марсело, 39; Іско, 45, 62; Роналдо, 
78; Зозуля («Б») — із 46 хв.), «Алавес» — 
«Малага» — 1:1, «Атлетик — «Реал Со-
сьєдад» — 3:2, «Спортинг» — «Валенсія» 
— 1:2, «Вільярреал» — «Сельта» — 5:0.
 Лідери: «Атлетико», «Реал Мадрид» 
— 18, «Севілья» — 17, «Барселона», «Ві-
льярреал» — 16, «Атлетик» — 15.
 Бомбардири: Грізманн («Атлетико»), 
Суарес («Барселона») — 6.

Італія
 З кожним туром перевага «Ювенту-
са» над головними суперниками у бороть-
бі за «скудетто» лише зростає — тепер від-
рив «старої синьйори» від «Роми» та «На-
полі» становить уже 5 пунктів. Підопічні ж 
Мауріціо Саррі, які успішно стартували у єв-
рокубках, у чемпіонаті зазнали другої пораз-
ки поспіль — цього разу суперника «Дина-
мо» по групі ЛЧ декласувала «Рома». 
 Серія А. 8-й тур. «Наполі» — «Рома» 
— 1:3 (Мертенс, 59 — Джеко, 43, 54; Са-
лах, 86), «Пескара» — «Сампдорія» — 1:1, 
«Ювентус» — «Удінезе» — 2:1 (Діабала, 
43, 51 (пен.) — Янкто, 30), «Фіорентина» 
— «Аталанта» — 0:0, «Інтер» — «Каль-
ярі» — 1:2, «Дженоа» — «Емполі» — 0:0, 

«Лаціо» — «Болонья» — 1:1, «Сассуоло» 
— «Кротоне» — 2:1, «К’єво» — «Мілан» — 
1:3 (Бірса, 76 — Куцка, 45; Ньянг, 46; Дай-
неллі, 90+4 (у свої ворота)).
 Лідери: «Ювентус» — 21, «Рома», 
«Мілан» — 16, «Сассуоло» — 15, «На-
полі», «Лаціо» — 14.
 Бомбардир: Джеко («Рома») — 7.

Німеччина
 Як і в українських леіонерів Прімери, не 
дуже вдало поки йдуть справи у представни-
ків національної збірної в Бундеслізі. У ми-
нулому турі грав лише хавбек «Шальке» Єв-
ген Коноплянка, проте за 30 хвилин на полі 
екс-гравець «Дніпра» запам’ятався тіль-
ки одним невдалим ударом та жовтою кар-
ткою. Після семи матчів команда українця 
посідає 15-те місце.
 На сходинку вище в турнірній таблиці 
розташувався «Дармштадт» Артема Фе-
децького та Дениса Олійника, який у стар-
тових 6 турах зазнав трьох поразок. Програ-
ли підопічні Норберта Майєра й цього разу 
— на два м’ячі від «Майнца» «лілії» змог-
ли відповісти лише одним влучним ударом. 
Федецький і Олійник не потрапили до заяв-
ки на матч.
 Перша Бундесліга. 7-й тур. «Борус-
сія» (Д) — «Герта» — 1:1 (Обамейянг, 81 
— Штокер, 51), «Кельн» — «Інгольштадт» 

— 2:1 (Модест, 28, 38 (пен.) — Хінтерзеєр, 
90 (пен.)), «Хоффенхайм» — «Фрай-
бург» — 2:1, «Боруссія» (М) — «Гамбург» 
— 0:0, «Анйтрахт — «Баварія — 2:2 (Хус-
ті, 43; Фабіан, 78 — Роббен, 11; Кімміх, 62), 
«Аугсбург — «Шальке — 1:1 (Коноплян-
ка («Ш) — із 61 хв.), «Вердер» — «Байєр» 
— 2:1, «Майнц» — «Дармштадт» — 2:1, 
«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» — 0:1.
 Лідери: «Баварія» — 17, «Кельн», 
«РБ Лейпциг» — 15, «Герта — 14, «Борус-
сія» (Д), «Хоффенхайм» — 13.
 Бомбардир: Модест («Кельн») — 7.

Франція
 Після дев’яти турів єдиною командою, 
яка йде без поразок, є «Ніцца».
 Ліга 1. 9-й тур.  «Тулуза» — «Мо-
нако» — 3:1 (Трехо, 65; Брайтвайт, 84, 87 
— Жермен, 4), «Ніцца» — «Ліон» — 2:0 
(Байсс, 5; Сері, 76), «Нансі» — «ПСЖ» — 
1:2 (Діарра, 55 — Моура, 13; Кавані, 18), 
«Монпельє» — «Кан — 3:2, «Лор’ян» — 
«Нант» — 1:2, «Бастія» — «Анже» — 1:2, 
«Генгам» — «Лілль» — 1:0, «Ренн» — 
«Бордо» — 1:1, «Сент-Етьєн» — «Діжон» 
— 1:1, «Марсель» — «Мец» — 1:0.
 Лідери: «Ніцца — 23, «ПСЖ», «Мона-
ко» — 19, «Тулуза» — 17, «Генгам», «Бор-
до» — 14. 
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 9. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем`єр-ліга. 
11-й тур.
«Зоря» — «Волинь» — 2:0
 Голи: Кулач, 39; Рафаел, 42 (пен.)
 Запоріжжя, «Славутич-Арена», 
950 глядачів
«Олімпік» — «Шахтар» — 1:1
 Голи: Матяж, 80 — Ордець, 74
 Суми, стадіон «Ювілейний», 9230 
глядачів
«Чорноморець» — «Динамо» — 1:1
 Голи: Хачеріді, 90+4 (у свої воро-
та) — Мораес, 30
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 
9100 глядачів
«Олександрія» — «Сталь» — 2:0
 Голи: Старенький, 55; Куліш, 84
 Олександрія, стадіон «Ніка», 1260 
глядачів
«Зірка» — «Ворскла» — 2:0
 Гол: Мойя, 51; Попов, 78
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 
2770 глядачів
«Карпати» — «Дніпро» — 1:1
 Голи: Лещук, 29 — Когут, 38
 Львів, «Арена-Львів», 2300 гляда-
чів
 

Турнірна таблиця:

  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 11 9 2 0 24-6 29
2. «Динамо» 11 7 2 2 20-8 23
3. «Зоря» 11 7 2 2 18-8 23
4. «Олександрія» 11 6 1 4 20-14 19
5. «Чорноморець» 11 5 3 3 10-11 18
6. «Олімпік» 11 5 2 4 17-20 17
7. «Ворскла»  11 3 3 5 11-13 12
8. «Зірка» 11 3 2 6 8-17 11
9. «Дніпро» 11 2 4 5 11-16 10
10. «Сталь» 11 1 4 6 8-16 7
11. «Волинь»  11 1 3 7 7-20 6
12. «Карпати» 11 1 4 6 11-16 1*
 * —  «Карпати» позбавлені  6 турнір-

них очок згідно з рішенням ДК ФІФА

 Бомбардир: Мораес («Динамо») 
— 6.

* * *
 Перша ліга. 14-й тур. «Арсе-
нал-Київ» — «Десна» — 1:2, «Пол-
тава» — «Авангард» — 0:1, «Обо-
лонь-Бровар» — «Колос» — 2:1, 
«Черкаський Дніпро» — «Геліос» 
— 1:0, «Інгулець» — «Скала» — 
1:0, «Миколаїв» — «Верес» — 1:2, 
«Суми» — «Гірник-Спорт» — 1:1. 
«Іллічівець» — «Тернопіль» — не 
відбувся. 
 Лідери: «Іллічівець» — 34 (13 
матчів), «Верес» — 31, «Десна» — 
30, «Геліос» — 24, «Колос» — 23, 
«Нафтовик» — 21 (13), «Черкаський 
Дніпро» — 21.
 Бомбардир: Кисіль («Іллічівець») 
— 12. ■

■

Досвіду ветерана «Дніпра» Руслана Ротаня недостатньо, 
аби зупинити сповзання омолодженої команди на дно турнірної таблиці.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Складнощі оргпроцесу
Зазнавши чергових очкових втрат, наставник «Динамо» знову змушений говорити 
про неналежне виконання своїми підопічними ігрових настанов

■
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«Волейбол жив і живе так, як живемо ми і вся країна — синусоподібно: 

то злети, то падіння. Від економічної ситуації у волейболі залежить дуже 
багато, але не все. Приміром, Бразилія не надто багата країна, але в плані 

волейболу посідає у світі чільну позицію».

Михайло Мельник
президент Федерації
волейболу України

УКРАЇНА МОЛОДА

Віталій МОХНАЧ

 Рівень глядацької аудиторії 
на матчах чемпіонату країни з 
футболу красномовно свідчить, 
що інтерес до «гри мільйонів» в 
Україні стрімко падає. 
 У нинішніх реаліях, коли 
навіть флагманські клуби пере-
живають не найкращі часи, по-
вернути прихильників футболу 
на трибуни стадіонів — справа 
вельми складна.
 Що говорити, коли навіть 
матчі Ліги чемпіонів за участі 
столичних динамівців не здатні 
забезпечити на НСК «Олімпій-
ський» аншлаг, тоді як поєдин-
ки національної першості нині 
відвідує менше 10 тисяч дина-
мівських фанів.
 Водночас шанувальники спор-
ту, котрим без змагального адре-
наліну просто не живеться, актив-
но шукають «рибні місця», хоча, 
слід визнати, в Україні їх не так 
уже й багато. У столиці, котра, 
здавалося б, мала бути прикла-
дом для наслідування, спортивне 
життя аж ніяк не нагадує «бурх-
ливий потік». Із альтернатив-
них футболу видів у Києві мож-
на хіба що подивитися на чолові-
чий баскетбол, щоправда, ігро-
вий тонус «Будівельника» нині 
далекий від чемпіонського. У 
хокейному чемпіонаті країни 
начебто столицю представляють 
«Дженералз», утім свої домашні 
матчі вони проводять навіть не 
у передмісті, як було раніше, а 
в Білій Церкві, котра значно далі 
від Києва, ніж Бровари.
 Хай там як, а спортивні фун-
кціонери час від часу та й подару-
ють столичному вболівальнику 
яскраве видовище. Торік у тих 
же таки Броварах свої домашні 
поєдинки групового раунду ган-
дбольної Ліги чемпіонів грав 
запорізький «Мотор». Дарма, 
що команда не місцева — у ви-
рішальних поєдинках столич-
ні фанати спорту забезпечува-
ли найсильнішій команді краї-
ни дуже потужну підтримку.
 У поточному сезоні великий 
гандбол перебрався до Харкова. 
Водночас до столичного регіону 
завітав професіональний волей-
бол, якого в Києві вже давно ніх-
то не бачив. Вочевидь, нове керів-
ництво ФВУ на чолі з Михайлом 
Мельником вирішило всерйоз 
узятися за популяризацію во-
лейболу. Звісно, лише одним за-
початкуванням нового турніру 
надати справі потужної інерції 
навряд чи вдасться. Але для оз-
найомлення спортивної спільно-
ти Києва з професіональним ук-
раїнським волейболом розіграш 
Суперкубка — нагода відмінна.
 Коли спортивний комплекс 
Національного університету фі-
зичної культури і спорту почав 
«тріщати по швах», не справля-
ючись iз прийомом охочих по-
дивитися за грою харківсько-
го «Локомотива» та львівських 
«Кажанів», можливо, у ФВУ й 
пожалкували, що не замовили 
на дебютний Суперкубок арену 
більших розмірів. Утім, як відо-
мо, столичний Палац спорту — 
дороге для оренди задоволення. 
Дозволити ж собі життя на ши-
року ногу вітчизняний волейбол 
просто не може.
 Приміром, флагман чолові-
чого волейболу, 16-разовий чем-
піон країни — «Локомотив» — 
напередодні старту нового сезо-
ну опинився на межі виживан-
ня. Його багаторічний меценат 
— «Укрзалізниця» — відмовив-
ся від подальшого спонсорства ко-
манди, через що «залізничники» 

були змушені подати сигнал SOS. 
На щастя, небайдужі люди допо-
могли команді встояти на ногах, 
хоча продовжувати своє життя 
«Локо» буде в серйозно рефор-
мованому стані, роблячи ставку 
на свою «необстріляну» молодь. 
Нещодавно у складі збірної Ук-
раїни (до 20 років) юні «заліз-
ничники» стали віце-чемпіона-
ми Європи. Утім молодіжний і 
дорослий волейбол — це, як ка-
жуть в Одесі, дві різні речі.
 Офіційне «посвячення в про-
фесіонали» харківської молоді 
відбулося саме в матчі за Супер-
кубок, з якого, власне, й старту-
вав новий волейбольний сезон в 
Україні.
 Формально на поєдинок про-
ти львів’ян волейболісти «Локо-
мотива» виходили в статусі домі-
нуючої сили — чинних чемпіонів 
країни та володарів Кубка. Про-
те довести це на ділі — в грі проти 
фіналіста минулого Кубка — «за-
лізничники» не змогли. Мотиво-
вані бажанням виграти перший в 
історії клубу трофей, «Кажани», 

котрих, до слова, влітку очолив 
спеціаліст iз Латвії Угіс Крас-
тіньш, не залишили харківсь-
кій молоді шансів — 3:0 (25:22, 
25:17, 26:24). «У цьому матчі ми 
зробили ставку на молодь, і хлоп-
ці, певно, «перегоріли». У нас 
було обмаль ігрової практики, а 
молодим гравцям потрібно звика-
ти грати з сильним суперником, 
навчитися виходити зі складних 
ситуацій. Коли все йде без про-
блем — то все добре. А коли пот-
рібно зробити зусилля над собою 
і зібратися після низки поми-
лок — ось це у нас сьогодні й не 
вийшло», — пояснив причини 
поразки в Суперкубку новий на-
ставник «Локо» Анатолій Яну-
щик, який, відзначимо, раніше 
працював з молодіжною коман-
дою «Локо».
 А от у найсильнішої жіночої 
команди країни — южненсько-
го «Хіміка» — на старті сезону 
клопоти дещо іншого характеру. 
Зовсім скоро (1 листопада) пере-
можець останніх п’яти чемпіо-
натів країни проведе свій дебют-

ний поєдинок у Лізі чемпіонів. 
Тож Андрій Романович, який 
лише кілька місяців тому став 
біля керма «Хіміка», розглядав 
Суперкубок як «тестове випро-
бування» напередодні важливо-
го старту. Слід визнати, що особ-
ливих клопотів у грі з фіналістом 
Кубка-2015/2016, представни-
ці Одещини не мали. Із кожним 
новим сетом їхня перевага над 
омолодженою «Орбітою» — до 
слова, віце-чемпіоном країни 
— ставала все більш перекон-

ливою. Остання, третя, партія 
пройшла, як-то кажуть, в одні 
ворота — підопічні Ірини Комі-
сарової, котра також лише по-
чала знайомитися з клубом, на-
брали лише 7 очок — 3:0 (25:18, 
25:11, 25:7). Як видно, розрахо-
вувати на серйозну конкуренцію 
в Україні «Хіміку» марно. А го-
туючись до поєдинків кваліфі-
кації ЛЧ проти краснодарського 
«Динамо», підопічним Романо-
вич в першу чергу варто розра-
ховувати на власні сили. ■

ВОЛЕЙБОЛ

Трофей для «Кажанів»
У столиці країни, де немає команд волейбольних 
майстрів, відбувся дебютний розіграш Суперкубка

■

Перегравши у Києві омолоджений харківський «Локомотив», 
«Барком-Кажани» здобули перший у клубній історії трофей — 
Суперкубок України.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙

Баталії за Суперкубок — нова сторінка українського 
волейболу.
Фото прес-служби ФВУ.

❙
❙
❙

Лідера «Хіміка» Анастасію Чернуху визнали 
найкориснішим гравцем Суперкубка-2016.

❙
❙

Футзал
 Аби пробитися до 
«еліт-раунду» Кубка 
УЄФА, чемпіону країни 
— львівській «Енергії», 
— достатньо було не про-
грати в останньому мат-
чі домашнього міні-турні-
ру угорському «Дьору». 
Утім втримати бажану ні-
чию українській команді 
не вдалося — путівку до 
наступного етапу єврокуб-
ку «енергетики» втрати-
ли за три хвилини до за-
вершення протистояння 
з угорським чемпіоном. 
Відтак уперше в новітній 
історії Кубка УЄФА його 
«еліт-раунд» пройде без 
участі українського пов-
преда.
 Кубок УЄФА. Ос-
новний раунд. «Дьор» 
(Угорщина) — «Брезьє» 
(Словенія) — 4:0. «Енер-
гія» (Україна) — «Крем-
лен-Бісетр» (Фран-
ція) — 4:1. «Кремлен» — 
«Дьор» — 3:10, «Енер-
гія» — «Брезьє» — 2:6, 
«Брезьє» — «Крем-
лен» — 1:2, «Енергія» — 
«Дьор» — 3:2.
 Підсумкове ста-
новище: «Дьор» — 9, 
«Брезьє», «Енергія», 
«Кремлен-Бісетр» — 3.

Баскетбол
 На жіночому чемпіонаті 
світу, що проходив у фор-
маті 3Х3, жіноча збірна Ук-
раїни сенсаційно здобула 
«срібло». У фіналі наші бас-
кетболістки поступилися ко-
манді Чехії — 11:21.

* * *
 Чемпіонат Украї-
ни. Суперліга. Чоловіки. 
«Миколаїв» — «Кремінь» 
— 87:78, «Запоріжжя» — 
«Волиньбаскет» — 81:63, 
«Кривбас» — «Політех-
нік» — 89:60, «Черкаські 
мавпи» — «Хімік» — 77:80, 
«Будівельник» — «Хімік» 
— 62:83, «Будівельник» — 
БІПА — 83:68.
 Турнірне станови-
ще: «Хімік» — 6 перемог/0 
поразок, «Кривбас», «Ми-
колаїв» — 4/2, «Дніпро», 
«Запоріжжя» — 4/1, «Буді-
вельник» — 3/3, «Черкаські 
мавпи» — 2/4, БІПА — 1/5, 
«Кремінь» — 1/4, «Волинь-
баскет» — 1/3, «Політехнік» 
— 0/5.

Хокей
 Чемпіонат України. 
«Витязь» — «Білий барс» 
— 6:7, «Кривбас» — «Кре-
менчук» — 4:3, «Донбас» 
— «Дженералз» — 2:3, 
«Кременчук» — «Витязь» 

— 6:0, «Білий барс» — 
«Донбас» — 0:8.
 Турнірне станови-
ще: «Кривбас» — 22 (10 
матчів), «Дженералз» — 
20, «Кременчук» — 20 (11), 
«Донбас» — 19 (9), «Білий 
барс» — 6 (11), «Витязь» 
— 3 (9). 

Бокс
 Британський важкова-
говик Тайсон Ф’юрі, котрого 
спіймали на вживанні кокаї-
ну, добровільно відмовився 
від чемпіонських поясів за 
версіями WBA та WBO, за-
явивши, що найближчим ча-
сом зосередиться на віднов-
ленні свого здоров’я. При цьо-
му британська боксерська 
асоціація призупинила дію 
професіональної ліцензії 
Ф’юрі на час розслідування 
«кокаїнової справи». Зре-
штою, не виключено, що в 
майбутньому любителя пси-
хостимуляторів узагалі дис-
кваліфікують iз боксу. Поки 
ж профільні органи пере-
віряють передумови, котрі 
змусили кривдника Кличка-
молодшого розпочати вжи-
вання кокаїну. Як наголо-
шує сам Тайсон Ф’юрі, під-
сісти на заборонений препа-
рат він був змушений через 
депресію. ■ 

ХРОНІКА■
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Коли їх ховали, сурми не грали...
Земляки Героя України Ігоря Гордійчука врятували повстанську братську могилу і навіть пам’ятник на ній 
встановили ще за радянської влади
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Розо Мойсеївно, ви єврей-
ка?
 — Точно. Я — єврейка. По та-
тові та мамi. А от по Путіну я — ук-
раїнка.

* * *
 Пишуть, що до посольства 
«ДНР» у Москвi росiяни несуть по-
ламанi мобiльнi телефони.

* * *
 У зв’язку з тим, що лiфти на оку-
пованих територiях давно не прохо-
дили техогляд, виникло швидке са-
мозагоряння.

* * *
 «ПС» України попереджає: ко-
ристування вiджатим майном дуже 
небезпечне для здоров’я любителiв 
Новоросiї.

* * *
 — Синку, я впевнений, що сьо-
годнішній день залишиться у твоїй 
пам’яті як найщасливіший день у 
твоєму житті.
 — Спасибі, тату, але весілля за-
втра.
 — Я знаю, синку, що кажу!

По горизонталі:
 1. Династія французьких «при-
нців крові» із дому Бурбонів. 5. Мо-
тузка, на якій тренують молодих ко-
ней правильно бігати по колу. 8. Ост-
рівна країна в Тихому океані. 9. Облас-
ний центр, який прославив Олександр 
Ірванець. 10. Торговельно-ремісниче 
передмістя у Московщині, де зазви-
чай розміщалися торжище та реміс-
ничі квартали. 11. Французький пись-
менник і філософ. 14. Професійний 
французький футбольний клуб. 17. 
Міжнародна угода великого політично-
го значення 19. Невеличкий бутерброд 
як різновид закуски. 20. Найяскравіша 
зірка сузір’я Ліри. 21. Кінематографіч-
ний кілер, якого майстерно зіграв Жан 
Рено. 22. Відомий швейцарський ку-
рорт. 23. Одне з індіанських племен, 
яке мало свою прадавню цивілізацію. 
25. Щаслива нагода, можливість. 28. 
Країна в Південно-Східній Азії. 31. 
Легендарний запорізький отаман-ха-
рактерник. 32. Угорський компози-
тор, майстер віденської оперети. 33. 
Непряма інформація, розрахована на 
здогад. 34. Крем для взуття. 35. Міс-
то на Житомирщині, столиця древлян 
після падіння Іскоростеня. 
По вертикалі:
 1. Мусульманська Біблія. 2. Вождь 
ізраїльських племен в часи завоювання 
ними Ханаану. 3. Руків’я шпаги, шаблі 
4. Партія Віталія Кличка. 5. Острів біля 
Греції, відомий своїми курортами та оф-
шорами. 6. Водяна рослина у вигляді 
маленьких круглих листочків з корін-
чиками, яку дуже люблять качки. 7. Пе-

ревірка даних бухгалтерського обліку і 
показників фінансової звітності суб’єкта 
господарювання. 12. Втрата пам’яті. 13. 
Власна географічна назва населеного 
пункту. 15. Найпростіша одноклітинна 
тварина, яка не має сталої форми. 16. 
Майстриня з виготовлення полотна. 17. 
Холодна зброя, яка поєднує характерис-
тики шаблі та меча. 18. Цирковий актор, 
який заповнює паузи і розважає гляда-
чів. 23. Гірська височина без яскраво 
вираженого гребеня або вершини. 24. 
Ім’я блазня, з черепом якого розмовляв 
Гамлет. 26. Член почесної колегії жер-
ців у Стародавньому Римі, що займався 
державним передбаченням майбутньо-
го за польотом птахів, природними яви-
щами тощо. 27. Мис у Криму, крайня 
південна точка півострова. 28. «... Ліза» 
— знаменита картина Леонардо да Він-
чі. 29. Міжнародна міжурядова органі-
зація, військово-політичний союз країн, 
учас ниць Північноатлантичного догово-
ру. 30. Префікс у складних словах, що 
означає винний спирт. ■
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Аліса КВАЧ

 Для американських 
зірок правилом гарного 
тону є бути не лише бага-
тим чи талановитим, а й 
милосердним і чесним. 
Тож коли в серпні відома 
кантрі-виконавиця Тей-
лор Свіфт пообіцяла від-
дати мільйон доларів на 
допомогу жертвам повені 
у штаті Луїзіана, ніхто 
практично не сумнівався, 
що так і буде. І не помилив-
ся: днями Тейлор викона-
ла свою обіцянку, перера-
хувавши відповідну суму 
на рахунок чотирьох бла-
годійних фондів, які опі-
куються постраждалими.
 Нагадаємо, що на по-
чатку серпня цього року 
через зливи практично 
весь штат опинився під 
водою. В результаті масш-
табної трагедії 11 осіб за-
гинуло, більше 4 тисяч бу-
динків було зруйновано, 
60 тисяч людей лишили-
ся без даху над головою. 
Очікується, що мільйон 
від Тейлор Свіфт піде на 
відновлення будинків та 
фінансову допомогу оди-
ноким матерям.
 Про своє рішення Тей-
лор оголосила в столиці 
Луїзіани, звідки старту-
вав її новий тур під назвою 
«1989». «Жителі Луїзіани 

дуже тепло приймали нас. 
Ми відчували себе як удо-
ма, і той факт, що людям 
довелося покинути свої 
будинки і залишитися без 
даху над головою, надзви-
чайно мене засмутив. Я за-

кликаю всіх, хто може, 
протягнути руку допомоги 
постраждалим», — поділи-
лася Свіфт своїми вражен-
нями від зустрічей.
 Кантрі-співачка ви-
явилася не єдиною, хто 

відгукнувся на людське 
горе. Крім неї, щедрі по-
жертви зробили її коле-
ги по сцені Елен ДеДже-
нерес, Леді Ґаґа та Брит-
ні Спірс, для якої Луїзіа-
на є рідним штатом. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Яких тільки пригод не трап-
ляється з людьми, які вируша-
ють машиною на відпочинок. 
Втім історія, яка трапилася з ро-
диною з російського Липецька, 
б’є всі рекорди щодо безглуздо-
сті ситуації.
 А почалося все з того, що 
двоє батьків iз дитиною і її 77-
річною бабусею вирішили від-
почити і вибралися машиною до 
курортного Сочі. Однак у дорозі 
бабусі стало погано і вона... по-
мерла. Незважаючи на таку тра-
гічну обставину, родина виріши-
ла плани не змінювати, тож, при-
бувши до Сочі, родичi залиши-
ли тіло старенької в місцевому 

морзі на зберігання, оформив-
ши там свідоцтво про смерть.
 Гарно відпочивши і насоло-
дившись морем, родина зібра-
лася повертатися. Для транс-
портування тіла мертвої бабусі 
в Липецьк, де її вирішили похо-
вати, росіяни придбали експе-
диційний багажник, який вста-

новили на даху машини. Яким 
же було їхнє здивування, коли 
після ночівлі в одному з кемпін-
гів у Ростовській області на ра-
нок вони виявили, що багажник 
із тілом зник.
 До пошуків підключилася 
місцева поліція. Втім за п’ять 
днів, відколи стало відомо про 

цей випадок, жодної інформації 
в пресі про знайдене тіло чи ба-
гажник так і не з’явилося.
 А шкода. Хотілося б дізнати-
ся про реакцію викрадачів, коли 
вони побачили, що було в багаж-
нику. З іншого боку, нема тіла — 
нема й клопотів. Зате відпочили 
по-людськи. ■

ОТАКОЇ!

Знайдіть бабусю. Мертву
У Ростовській області невідомі викрали з машини 
експедиційний багажник iз тілом родички

■

ДОБРІ СПРАВИ

Чесність і талант
Співачка Тейлор Свіфт перерахувала мільйон доларів 
на користь постраждалих від повені в штаті Луїзіана

■

Тейлор Свіфт.❙

19 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi -1...+1; удень вночi +7...+9.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -1...+1; удень вночi +7...+9. Яремче: вночi -1...+1; 
удень вночi +7...+9. Мiжгiр’я: вночi +3...+5; удень +8...+10. 
Рахiв: уночi +3...+5; удень +10...+12.
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