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ІнФорУМ

«Участь українських та грузинських поранених у марафоні демонструє силу
духу та волю військових цих країн у протистоянні зовнішньому агресору».
Стюарт Тейлор, президент фонду Allied Forces Foundation

■ РОЗСЛІДУВАННЯ

■ НА ФРОНТІ

Розповідатимуть Де не бахне, то карателі
по БУКвах
Бойовики свідомо обстрілюють окуповані міста,
Причетні до катастрофи
пасажирського літака рейсу
МН17 на Донбасі хочуть
дати свідчення – офіційна
Москва стривожена
Олена КАПНІК
Півтора року минуло з моменту, як над
територією окупованого Донбасу російський «Бук» збив малайзійський літак. Попри те, що ще минулої осені Рада безпеки
Нідерландів оприлюднила звіт про причини страшної катастрофи, остаточна крапка y розслідуванні не поставлена й досі.
Утім днями до міжнародної слідчої групи
з питань катастрофи рейсу MH17 звернулося десятеро людей, які готові дати свідчення в обмін на громадян ство Нідерландів
і гарантування їхньої безпеки. За словами
російського політолога Валерія Соловйова, y Москві зверненням свідків до слідчих стурбовані, адже не за горами — міжнародний трибунал. Політолог переконаний, що, ймовірно, до голландців звернулися саме громадяни Росії. Наразі слідство
перевіряє цінність і достовірність наявної
у нових свідків інформації.
Проте припущення російського фахівця небезпідставні, оскільки Москва й досі
не надала слідчій групі обіцяні «нові дані
з радарів», що стосуються трагедії. Таким
чином заяви російського міністерства закордонних справ, що вони буцімто надали
міжнародній групі первинні радарні дані, є
брехнею. Дані з радарів повинні надійти до
Нідерландів через посольство цієї країни в
Москві, але поки що нічого не надходило.
Офіційний представник генпрокуратури Нідерландів Вім де Браун каже: оскільки про
існування даних відомо тільки з заяв російської влади y газетах та публічних виступах,
з’являються сумніви щодо їхнього існування. До слова, прем’єр-міністр Нідерландів
Марк Рютте закликав Росію до співпраці
для встановлення винних у катастрофі рейсу МН17 та наголосив, що Кремль має змінити своє ставлення до розслідування трагедії і не поширювати «свою версію» подій
щодо аварії малайзійського літака. Крім
того, голландський прем’єр сподівається,
що Росія буде в повній мірі співпрацювати з
його країною в розслідуванні.
Наразі уряд Нідерландів розглядає два
варіанти притягнення до відповідальності
винних у катастрофі літака МН17 на Донбасі.
За словами міністра юстиції і безпеки Нідерландів Арда ван дер Стюра, ніякого рішення
поки не прийнято, але справу можуть передати або в міжнародний трибунал, або в національний суд однієї з країн, які співпрацюють
у рамках розслідування. При цьому в голландському уряді вважають, що в другому випадку розглядати справу збитого пасажирського
літака повинен саме суд Нідерландів. За оцінками голландського уряду, обидва варіанти
є «складними» і мають «юридичні перепони». Водночас, як наголошується, відправною точкою для уряду Нідерландів має бути
можливість максимально підвищити шанси
ефективного судового процесу. ■

■ A ТИМ ЧАСОМ...
Всеросійський центр вивчення громадської думки
провів опитування щодо трагедії малайзійського літака. Половина росіян вважає, що «Боїнг» був збитий українськими військовими, при цьому 64% росіян знають
про висновки міжнародної команди з розслідування
катастрофи. 14% опитаних вважають, що до цього причетні західні спецслужби. Терактом називають подію
8% респондентів і лише 4% вважають, що літак був
збитий бойовиками так званих «ДНР-ЛНР».

перекладаючи відповідальність на українську армію
Іван БОЙКО
Ситуація на Донбасі погіршується ледь не щодня: минулої доби ворог
обстріляв позиції ЗСУ 54 рази. Найгарячіше, як і раніше, на маріупольському напрямку — 31 обстріл від загальної кількості.
Утім, якщо під Маріуполем ворожий вогонь є найінтенсивнішим, то
під окупованим Донецьком він є найпотужнішим. По сусідніх з обласним
центром точках — місту Авдіївка,
шахті «Бутівка», селищу Луганське
і селу Верхньоторецьке — окупанти
гатять із важкої зброї.
Зокрема, на промзону Авдіївки та
Донецький аеропорт у ніч на неділю
прийшовся дуже потужний ворожий
обстріл. Бойовики вели вогонь iз боку
окупованих Ясинуватої та Макіївки.
До речі, Макіївку бойовики обстріляли минулої п’ятниці після невдалих спроб посунути захисників України з-під Авдіївки. Зазнавши чималих
втрат, ворог від безсилої люті накрив
вогнем житлові квартали окупованої
Макіївки, щоб потім заявити, що цей
злочин (загинуло двоє мирних мешканців) скоїли «українські карателі».

Як результат, саме під Донецьком
упродовж вихідних загинуло двоє захисників України (один від обстрілу,
інший — у бою з диверсантами поблизу Верхньоторецького). Щонайменше 15 українських бійців поранено на Авдіївській «промці», на шахті
«Бутівка» тощо.
На Луганщині обстріли не припиняються, хоча ворог гатить на цьому
напрямку по позиціях ЗСУ не так затято, як найманці з терористичної
«ДНР».
Ватажки «ЛНР» навіть назвали
дату можливого початку розведення сил і засобів у районі селища Станиця Луганська — 2 листопада. Водночас офіційний Київ, власне, як і
представники української сторони
на переговорах у Мінську, від коментарів на цю тему утримується. Адже
до режиму тиші під селищем ще далеко.
Минулої суботи в окупованому Первомайську вибухнув склад iз
боєприпасами, розташований на території цивільного об’єкту — індустріально-педагогічного технікуму
(колишнє ПТУ № 31). У результаті
вибуху знищено російський комп-

лекс радіоелектронної боротьби Р-330
«Житель».
Як повідомив співголова громадської ініціативи «Права справа»
Дмитро Снєгирьов на своїй сторінці
у «Фейсбуцi», знищений комлекс Р330 «Житель» призначався для виявлення, пеленгування і радіопригнічення мобільних станцій систем рухомого супутникового зв’язку типу
Inmarsat і Iridium, базових станцій
систем стільникового зв’язку стандарту GSM 1800, а також навігаційної апаратури споживачів систем
супутникового зв’язку NAVSTAR
(GPS).
«Інформація бойовиків про обстріл Первомайська з боку ЗСУ не
відповідає дійсності. Примітно, що
офіційні представники самопроголошеної «ЛНР» не коментують інформацію щодо розміщення складів iз
БК і важкої техніки на території навчального закладу м. Первомайськ, а
також не повідомляють про втрати в
живій силі внаслідок вибуху», — зазначають у ГІ «Права справа».
Пан Снєгирьов додає, що подібна
поведінка представників «ЛНР» пояснюється тим, що до особового складу окремої роти радіоелектронної боротьби 2-го АК належать кадрові військові Росії.
«Зауважимо, що бойовики навмисно розміщують військову інфраструктуру і техніку в місцях масового скупчення цивільного населення,
використовуючи їх як живий щит,
тим самим виключаючи можливість
відкриття відплатного вогню з боку
ЗСУ», — вказує експерт. ■

■ МУЖНІСТЬ

Сила волі та міцність протезів
Українські ветерани АТО на протезах пробігли 10 км Марафону морської
піхоти в США
Валерія НАЛИВАЙКО
Утрата кінцівок і важкі поранення в АТО не завадили українським
бійцям узяти участь у 41-му Марафоні морської піхоти США. 30 жовтня у Вашингтоні разом iз військовими з Канади, Данії, Грузії, Франції, Литви, Естонії та Австралії наші
воїни подолали 10-кілометрову дистанцію на протезах, показавши своїм
прикладом, що тяжкі поранення,
ампутації — це не вирок і життя на
цьому не закінчується. Цього року забіг, який також відомий як «Народний марафон» і вважається найбільшим у світі, адже щороку в ньому беруть участь близько 30 000 чоловік,
проходив у Арлінгтоні — передмісті
Вашингтона, де розташовано головний будинок Міністерства оборони
США. Фініш був установлений біля
пам’ятника морським піхотинцям
Iwo Jima, загиблим у всіх збройних
конфліктах.
Представники української армії
на марафоні — Вадим Свириденко,
Вадим Мазниченко, Дмитро Фесенко і Павло Степанов — були відібрані
майже з 60 кандидатів, а двоє з них
минулого року пройшли курс реабілітації в Національному військовому медичному центрі у Вашингтоні. Українці фінішували з різним
часом, починаючи від трохи більш
як 60 хвилин, але всі вклалися у двi
години. Хлопці присвятили свій забіг усім українським військовим, які
віддали своє життя або були поранені
під час російської агресії, заявив один
із бігунів, колишній боєць 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Вадим Свириденко. Чоловік служив парамедиком на фронті, але у 2015-му

❙ Американцi були враженi мужнiстю i силою волi українських учасникiв марафону.
підірвався на міні під Дебальцевим,
кілька днів пролежав у снігу, потрапив у полон. Після визволення пройшов тривале лікування та реабілітацію в Україні та США, однак втратив ноги і руки. Він, до речі, прийшов першим з української команди.
«Протягом шляху ким мене тільки не
називали — і роботом Вертером якимось, і Суперменом, усі підтримували. Особливо коли бачили напис «українська армія» там такі крики починалися», — поділився враженнями Свириденко. Він і його побратим
Вадим Мазниченко, у якого війна також забрала кінцівки, готувалися до
марафону більше року, за тиждень до
забігу прилетіли в США разом iз двома іншими бійцями і оселилися на
базі морпіхів Квантіко. «Це не тільки перевірка себе, чи може людина з
інвалідністю пробігти довгу дистанцію, а також моральна підтримка на-

ших військових, які зараз лежать у
госпіталях і проходять реабілітацію.
Цим ми хочемо надихнути інших поранених, щоб вони не здавалися», —
наголосив Вадим Мазниченко.
Разом iз військовими дистанцію пробігли прес-секретар ГО «Українська асоціація інвалідів АТО»
Катерина Машко, підполковник медичної служби Андрій Ких, аташе з
питань оборони генерал-майор Володимир Гаврилов і керівник проекту Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації Наталія Мельниченко. Витрати на приїзд українців до США і їх участь у марафоні
взяли на себе Вашингтонська філія
Міжнародного благодійного фонду
Allied Forces Foundation, а також
трастовий фонд НАТО з реабілітації
поранених за активної участі Посольства України в США та волонтерських організацій. ■
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■ ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

А з чого сухарi сушити?
Хліб «наздоганяє» пальне

❙ «Золотi» буханцi.
❙ Фото з сайта podrobnosti.ua.
Тарас ЗДОРОВИЛО
Лавиноподібне зростання цін на
комунальні послуги та пальне «нарешті» добралося й до хліба. Хоча нічого дивного й нового не відбулося: українці вже звикли до сезонного збільшення споживчих цін на продукти, тим паче їх пік зростання щоразу
припадає на перiод саме перед новим
роком. «Хмизу у вогонь цього разу
днями пiдкинули у Всеукраїнській
асоціації пекарів, попередивши про
Ірина КИРПА
Херсон
За словами медиків, на
даний час життю хлопчика вже ніщо не загрожує,
однак у важкому стані у лікарні все ще перебувають
його чотирирічна сестра та
25-річна мати. А ось молодий батько сімейства помер відразу ж після сімейної трапези зі смаженими
маслюками.
— Нам удалося врятувати життя дітей та їх матері,
в найближчий час діти будуть переведені до Херсонської дитячої обласної лікарні,
— розповіла головний лікар
міської клінічної лікарні
імені Лучанського Людмила Ломако. — А ось глава
родини спочатку почувався добре, тому й від допомоги лікарів відмовився, та
вже через три дні його всетаки доправили до відділення реанімації нашої лікарні,
але вже у такому стані, коли
медики виявилися безсилі

можливе подорожчання хліба до кінця листопада в Україні на 10-15%.
Але, за спостереженнями експертів, це вже відбулося, адже за останній тиждень ціна на хліб виросла
в середньому на 50 копійок, й, за їх
прогнозами, у новому році вона буде
близько 10-11 гривень. Також не варто тішити себе ілюзіями, що сталими
залишаться ціни на борошняні та макаронні вироби.
На зростання цін вплинуло здорожчання зерна, цукру, олії й, без-

умовно, пального. Також однією з
причин подорожчання спеціалісти
вважають зменшення кількості виробників хліба через монополізацію ринку. Адже дрібні пекарні вимушені закуповувати борошно у великих компаній, що також суттєво
впливає на вартість готової продукції. Крім того, варто зазначити, що
досить значна частина борошна йде
на експорт за досить високими цінами, тож ніхто з його українських виробників не хоче втрачати прибутки
й на батьківщині.
«Хліб і хлібобулочні вироби в Україні дорожчають повільно, але стабільно, — говорить директор Української асоціації постачальників
торговельних мереж Олексій Дорошенко. — Ціни на хліб піднімають виробники з точки зору збільшення рентабельності виробництва. У середньому, щомісяця хліб дорожчає на 5-10
копійок. Підвищення ціни стосуватиметься всіх видів хліба та хлібобулочних виробів». Загалом експерти прогнозують, що подорожчання на хліб
може досягти до кінця року 20%, і
найбільше така ситуація позначиться
на дорогих сортах хлібних виробів.
Найімовірнішим наслідком подорожчання стане те, що переважна
кількість українців, ще більше затягнувши паски, економлячи буквально
на всьому, банально стане рідше купувати хліб. А виробники, у свою чергу, змушені будуть зменшити обсяги
виробництва.
Варто додати, що в європейський
країнах хліб та хлібобулочні вироби
дуже дорогі, але ж і зарплати та пенсії
європейців не співмірні з українськими. ■

■ ПИЛЬНУЙ!

Грибна рулетка
11-місячний малюк потрапив до
реанімації, отруївшись грудним
молоком матері, яка їла смажені
маслюки
йому допомогти...
Співробітники ГСЧС
Херсонщини відзначають,
що нинішнього сезону вони
частіше, аніж зазвичай,
фіксують випадки отруєнь
від «тихого полювання» на
лісові гриби. Це пов’язано
з тим, що осінь на півдні
країни цього року видалася дощовою і грибів у лісі, а
також на узбіччях доріг виросло значно більше, аніж
це буває зазвичай. Люди
намагаються економити
на продуктах i самі збира-

ють лісові гриби та ягоди.
Проте часто такі вилазки
закінчуються трагедією,
причому нерідко причиною отруєнь стають не традиційні бліді поганки і мухомори, а цілком «добропорядні» на вигляд гриби. Зараз на Херсонщині щодня
фіксують по кілька випадків інтоксикації їстівними
маслюками, зеленушками,
лисичками та підосиновиками. Найбільша кількість так званих «сімейних отруєнь» зафіксована

■ «КРИМНАШ»

Як для своїх
На півострові дорожчатимуть газ
та електроенергія
Лілія НУРАДІНОВА
Тепло та світло, яких і так бракує
на Кримському півострові, невдовзі зростуть у ціні. Про це повідомив
очільник міністерства економічного
розвитку Російської Федерації Олексій Улюкаєв: «Тарифи формувалися, зважаючи на те, що прогноз інфляції дорівнюватиме 4% у 2017 році.
Підвищення тарифів на електроенергію становитиме 4% для населення та
3% на передачу електрики. Розрахунки мінекономрозвитку РФ з індекса-

ції тарифів закладаються в макропрогноз мінекономрозвитку на 2017—
2019 роки, який влада повинна розглянути на черговому засіданні».
Підвищення тарифів планують
вже на початку 2017 року. Олексій
Улюкаєв також повідомив про те, що
тарифи на газ у 2017 році мінекономрозвитку запропонувало індексувати не більш ніж на 3% для населення
та промислових підприємств. А ще —
підвищити тариф на транспортування газу. «За результатами минулого
року середній дохід у країні (Росії. —

у Цюрупинському та Голопристанському районах. З
кожним днем стає все більше випадків, коли медики
забирають до лікарні людей цілими родинами: карети «швидкої допомоги»
відвозять до відділення реанімації всіх дорослих та
дітей, які раніше самі збирали гриби, самі готували, а пізніше — самі вживали в їжу. Так, якщо з початку осені в одній тільки
Херсонської області отруїлися грибами 32 особи (в
тому числі семеро дітей), то
лише за останній тиждень
жовтня ще 19 осіб потрапили на лікарняне ліжко з
отруєнням. За повідомленням фахівців Держсанепідслужби в Херсонській області, наймасовіший випадок отруєння дикорослими
грибами стався в Олешківському районі Херсонщини: там відразу восьмеро людей потрапили до лікарні, з них двоє підлітків
у віці 12 та 15 років. ■

Ред.) становив 21,5 тисячі рублів. Але
2/3 громадян живуть у місяць на 15
тисяч рублів і менше. За ці гроші вони
намагаються прогодувати себе і свої
сім’ї. На ці ж кошти вони купують
дорогі ліки та оплачують комунальні послуги. Це не бідність. Це точно
злидні», — прокоментував ситуацію
відомий популіст і «радєтєль» «за інтереси» пролетаріату лідер КПРФ
Геннадій Зюганов.
Нагадуємо, в Криму вже відбулося підвищення тарифів у липні 2016
року. Ціна зросла на всі комунальні послуги — воду, газ, опалення та
електроенергію. Те, що Москва, один
зі світових лідерів у видобутку газу,
не зможе (та, будемо відверті, — ніколи й не планувала) забезпечити недорогим паливом анексовану територію,
було зрозуміло всім. Окрім прихильників Путіна, любителів референдумів. Але коли приходить зима, палкі гасла про відданість Росії чомусь не
зігрівають. ■
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■ ПІДСУМКИ

Вилiзти
з депресiї
Лiрично-соцiальна
короткометражна комедiя
українського режисера
здобула перемогу на
кінофестивалі «Молодість»
Короткометражний фільм «Кров’янка»
режисера Аркадія Непиталюка визнано найкращим фільмом Національного конкурсу
46-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Про це повідомляє пресслужба Держкіно. Таке рішення журі оголосило під час церемонії нагородження переможців кінофестивалю в Національному академічному театрі імені Івана Франка.
«Ця лірично-соціальна комедія була обрана
журі з-поміж 22 представлених стрічок і отримала «Скіфського оленя», нагороду в розмірі 2,5 тис. доларів та сертифікат від компанії МАУ», — йдеться в повідомленні. Нагороду переможцю національного конкурсу вручав голова Держкіно України Пилип
Іллєнко. Він висловив переконання, що ця
перемога — «чи не найголовніша на фестивалі і рівень конкурсу цього року приємно
вражає». «Головне, на мою думку, те, що ми
втрачаємо такий тренд, коли молоді люди
знімають депресивне кіно. Те, що ми бачили цього року, було надзвичайно цікавим і
перспективним. Це було кіно, від якого я отримав справжню естетичну насолоду. Дуже
радісно, що мої симпатії збіглися з симпатіями журі», — сказав Пилип Іллєнко. ■

■ ШАХРАЙСТВО

Привласнила,
щоб
відкупитися?
Бізнес-леді «вкинула» у
зливову каналізацію 600 тис.
бюджетних гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська обласна прокуратура повідомила місцевій підприємниці Наталі Трояченко про підозру у вчиненні нею кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191
(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
Як розповіла «УМ» прес-секретар черкаського обласного прокурора Світлана Андрійченко, досудовим розслідуванням було встановлено, що жінка уклала з департаментом
житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради договір про проведення капітального ремонту мереж зливної каналізації у
місті й привласнила бюджетні кошти в розмірі
619 тис. грн. Цю суму було перераховано їй на
підставі фіктивних актів виконаних робіт, які
вона особисто підписала та затвердила печаткою.
Насправді ж, кажуть у прокуратурі, ремонтні роботи, які підприємниця зобов’язувалася
виконати за укладеним договором, взагалі не
було проведено. Обласна прокуратура виступає за те, аби цій молодій пані було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
— задля повного, всебічного та об’єктивного
розслідування всіх обставин цього кримінального злочину. Втім Придніпровський районний суд обласного центру вже поспішив відпустити її під заставу у розмірі 304 тисячі гривень.
На таке рішення Феміди прокуратура Черкаської області подала апеляцію. ■
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ПОЛІТИКА

«Очевидно, тут iдеться про жорсткий фіскальний контроль над
пересічними громадянами. Це перспектива найближчих років.
Податковий контроль над українцями посилиться».
Наталія ЛЕБІДЬ

Існує байка про похорон Олександра Македонського. Той буцімто заповідав покласти його
на смертне ложе так, щоб долоні були відкриті та повернуті
до глядачів. «Ці руки нічого не
крали», — маякував соратникам
Олександр Пилипович. А якщо
навіть і крали, то з собою нічого
не взяли — ось головна частина
цього меседжу. І дійсно, могила
— не швейцарський банк, усього «нажитого непосильною працею» до неї не забереш.
Після того як українські чиновники і політики обнародували свої електронні декларації,
вдячний соціум дещо занепав
духом. І головне питання навіть не в тому, звідки взялися
їхні нереальні статки, головне
питання — навіщо декларантам
стільки майна — рухомого й
нерухомого. Із собою ж у домовину не забереш, а перевізнику
Харону за труди досить й одної гривні — смерті начхати на
нашу інфляцію.

Mone-манiя: у кого більше
трилітрових банок
От, наприклад, американський мільярдер Уоррен Баффет
делегував три чверті свого статку в управління різним меценатським фондам. А це, на хвилинку, 44 мільярди доларів.
Марк Цукерберг та його дружина Прісцила Чан передали на
благодійність 498,8 мільйона доларів. Іще один багатій, засновник компанії «Центавр Енерджі» Джон Арнольд пожертвував на освіту та пенсійну систему США 423 мільйони доларів.
Уоррен, Марк та Джон — однозначно молодці. А хто не молодці? Українські скоробагатьки.
Про їх щедру душу ми не знаємо
нічого, зате тепер багато знаємо
про широкі кишені.
Можливо, вони хочуть забезпечити своїх дітей та онуків.
І навіть онуків своїх онуків. Та
навіть за таких розкладів будинків, квартир, коштовностей,
антикваріату та «кешу» в них
забагато. Непристойно багато
в такій злидарській країні, як
наша. Що лишиться після смерті доморощених мільйонерів та
мільярдерів? «Сімнадцять нащадків на скриню мерця, йохо-хо і пляшчина рому»? А от
Біла Гейтса пам’ятатимуть не
тільки за створення Windows,
а й перерахованими коштами
у фонди боротьби зі СНІДом по
всьому світі.
Нардеп і колишній комбатант Сергій Мельничук задекларував готівкою один трильйон
гривень. Це був або тупий жарт,
або жартівлива тупість. Звісно,
готівки такого обсягу просто
не існує — весь бюджет України на 2017 рік становить 876,9
мільярда гривень. Коли почали надходити перші декларації і хтось зазначив у них кілька жалюгідних мільйонів, журналісти порахували, що купюри по 500 гривень (більшого
номіналу у нас не існує), покладені одна на одну, при сумі у
кілька мільйонів сягають восьмиметрової висоти. Так це чи
ні, «УМ» не перевіряла, бо таких грошей не бачила й в очі.
Але тепер, принаймні, зрозуміло, навіщо окремим індивідам
по кілька десятків квартир —
увесь цей кеш треба десь зберігати.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман тримає вдома у

Андрій Золотарьов
політолог

■ КОПІЄЧКА

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Е-декларації:
шиканути й шокувати
Власники «трильйонів» готівковими грошима якось
не гармонізують з рештою країни, яка борсається у злиднях
трилітрових банках 1,5 мільйона доларів готівкою. Депутат від
Блоку Порошенка Руслан Демчак — 133 мільйони гривень.
Депутат із Житомира Борислав Розенблат (теж БПП) має 2
млн. доларів, власницею ще 1,4
млн. євро готівкою є його дружина Жанна.
Інші колеги Президента також не пасуть задніх. Наприклад, депутат iз Краматорська
Максим Єфімов володіє кількома десятками об’єктів нерухомості, 57 компаніями, в тому
числі на Кіпрі та Британських
Віргінських островах, у Німеччині та Швейцарії та зберігає
готівкою 5 млн. дол. А от голова
фракції Ігор Гринів зі своїми 210
тисячами «зелених» та колишній журналіст Вадим Денисенко з 53 тисячами євро виглядають типовими «ніщєбродами».
Утiм непогано живуть не
тільки в БПП. Віктор Романюк («Народний фронт») зберігає в готівці 753 тис. доларів,
Максим Поляков (звідти ж) —
251 тис. дол. і 650 тис. грн. А от
Юрій Шаповалов із «Волі народу» має 1,9 млн. доларів; 550,5
тис. доларів у Івана Мірошниченка з «Самопомочі», 100 тисяч доларів у Ігоря Луценка з
«Батьківщини».
Ще більшими обсягами готівки вражають депутати-мажоритарники. Наприклад, закарпатський нардеп Павло Балога задекларував 1,3 млн. євро, а колишній секретар КМДА часів
Черновецького Олесь Довгий —
1,5 млн. доларів. Усе це, нагадаємо, ті люди, котрі обстоювали та голосували за підвищення своїх депутатських зарплат,
волаючи про те, що дешева влада дорого коштує народу. Якщо
ЦЕ — дешева влада, то покажіть нам, прошу дуже, дорогу.

Від гривневого кешу
до людського «трешу»
Далі ми не будемо детально зупинятися на деклараціях наших можновладців.
Мінздоров’я цього не радить:
неконтрольовані
припливи
жовчі можуть зашкодити самопочуттю обивателя з його середньою зарплатою у 100-200
євро. Перелічимо одним рядком те, що особливо впадає у
вічі.
95 квартир у згадуваного
вище Лесика Довгого (плюс 19
зареєстрованих на нього компаній). 10 помешкань — у колишньої громадянської активістки (а нині нардепа) Ганни Гопко. Сім земельних ділянок і 6 приватних будинків у
заступника голови фракції Ігоря Кононенка.
Картина Пікассо і чорний
діамант (серед інших коштовностей) у керівника МВС Арсена
Авакова. Іконостас iз 32 старовинних ікон в екс-спікера ВР Володимира Литвина. 7 годинни-

❙ Цю фірмову сумочку своєї дружини Порошенко вніс до майнової декларації.
ків марки Patek Philippe у депутата з «Волі народу» Сергія Мартиняка. Загальна вартість цих
«цяцьок» — 4,6 млн. гривень.
Breguet, Vacheron Constantin,
Patek Philippe, Ulysse Nardin,
Harry Winston — у нардепа
«Відродження» Віталія Барвиненка.
Автівки Porsche Cayeene,
Range Rover та Lexus LS 460 —
у депутата від Опоблоку Дмитра Шенцова. А от у його дружини — каблучка з діамантом з білого золота, каблучка з сапфіром та діамантами з
білого золота, сережки з білого золота з діамантами, Rolex
President, інкрустований діамантами, шуба з соболя, сумка Hermes Kelly, сумка Hermes
Birkin зі шкіри крокодила.
У декларації Анатолія Матвієнка (БПП) — церква, внесена
у розділ «Нерухомість». «УМ»
усе шукала, чи не завалявся
у когось iз працівників законодавчого фронту персональний бог (як сказав би Пєлєвін,
«солідний господь для солідних
господ»), але чого нема, того
нема — брехати не станемо. У
«сотника Майдану» Володимира Парасюка, щоправда, на
побігеньках сам святий Миколай, який приніс декларантові
годинника, вартість якого Володі невідома (про Миколая в
декларації так і сказано), але
це, погодьмося, трохи не те...

Дай мільйон. Хоча б на війну
Мережа вибухнула, дізнавшись про статки народних
обранців та постмайданних
міністрів. Хтось жартував, а
хтось обурювався. Найвдалішим дотепом стала пропозиція
Романа Шрайка, яку він виклав
на своєму «Фейсбуці». «В деяких виданнях, — пише він, —
вказують вік людини, ім’я якої
фігурує у повідомленні. Наприклад, «Пітер Джонсон (51
рік) сказав...» Непогано б і нашим ЗМІ перейняти такий формат. Тільки в трохи зміненому
вигляді: «Василь Пупченко (33
мільйони гривень готівкою) заявив про різке зубожіння наро-

ду...»; «Михайло Петров (17 автомобілів) запропонував різко
знизити тарифи...»; «Ольга Василюк (53 шуби) зажадала припинити грабувати трудящих...»
Повинен же бути з цих декларацій хоч якийсь толк».
Але якщо серйозно, то сьогодні зовсім не до сміху. Багаті
люди мають право бути багатими. Вони навіть мають право
ані копійки не жертвувати на
благодійність. Але, мабуть, не
тоді, коли в країні війна, коли
в країні революція, коли перше та друге й підняли на гребінь
хвилі всіх цих учора безіменних та нікому не цікавих сотників i комбатантів. І не тоді,
коли прості люди спільними зусиллями наволонтерили менше, ніж яка-небудь зажерлива
наволоч натягала у своє персональне Межигір’я.
Але навіть й на це можна заплющити очі. Сидіть, скоробагатьки, по своїх фешенебельних норах — проклЯті й проклятІ, милуйтеся шкірою невинно вбитого крокодила, якщо
статки ваші чесні, а джерела доходів — прозорі. Але чи так це і
є? Згаданий вище Уоррен Баффет почав iз того, що у 1936 р.
купував «Кока-Колу» в оптовиків, а відтак збував у роздріб з націнкою. Перша оборудка принесла йому аж 30 центів
прибутку, але це були чесно зароблені центи, які потім переросли у чесно зароблені мільярди.
Що ж буде, якщо взяти за
пухкі сідниці наших декларантів? Чи відзвітують вони за кожен зароблений / вкрадений
/ позичений у тещі євроцент?
Так, часи комунізму, на щастя,
давно минули, й ніхто не пропонує «експропріювати експропріювателів», але всім антикорупційним структурам варто
придивитися до всіх цих святих
(і не дуже) мощей.
Журналіст Олександр Дубинський пропонує почати з
того, що запитати у декларантів, звідки в них взялося стільки готівки в іноземній валюті.
«Адже всю цю валюту потрібно

Одними з останніх свої декларації
подали Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Виявилося, що Президент
України Петро Порошенко є власником 104 компаній в Україні, Росії,
Польщі, Іспанії, на Кіпрі, в Угорщині,
Литві та КНР, Британських Віргінських островах та у Нідерландах. Окрім автомобілів, дорогоцінностей та
предметів антикваріату, глава держави вказав ще й жіночі сумочки, що
належать його дружині.
Також Президент задекларував
понад 26,3 млн. доларів, 540,4 тис.
гривень та 14,3 тис. євро на банківських рахунках. Готівкою глава держави зберігає лише 60 тис. доларів та
900 тис. гривень. Дружина президента Марина Порошенко має на банківських рахунках понад 71 тис. грн.
та майже 9 тис. євро.
Президент та його родина є власниками будинку та трьох земельних ділянок у Козині, поблизу Києва,
вартістю 30 мільйонів гривень, трьох земельних ділянок та двох квартир у столиці, квартири у Вінниці, а
також бази відпочинку «Лебідь» в
місті Лиман Одеської області. Також
у декларації пана Порошенка вказано вісім автомобілів представницього
класу: Mercedes-benz 2010 р.в, BMW
та Range Rover 2011 р.в., Jaguar 2008
р.в. та катер Bayliner 2005 р.в.
У декларації Порошенка вказані
меблі, гарнітури, люстри, техніка, годинники, рояль Schimmel, килими.
Глава держави задекларував ще й 3
наручні годинники Hublot, 1 — Patek
Phillip, та 2 — Breguet. Глава держави також не забув про дві норкові шуби, кожушок із соболя, шкіряне пальто, жіночу шкіряну сумку рожевого кольору Fendi (вартість понад
100 тис. грн.) та чорні шкіряні жіночі
сумки Dior та Chanel.
А от у Тимошенко все в рази
скромніше. Вона задекларувала будинок на 588 «квадратів», квартиру
на 59 кв.м та дві земельні ділянки по
1500 та 1862 квадратні метри. Крім
цього, на чоловіка Юлії Тимошенко
записані 2 машини — Mercedes-Benz
GL-350 CDI 2014 року та ГАЗ 14. Також на чоловіка Тимошенко Олександра записано більшість майна та доходів.
Сама ж Юлія Тимошенко в 2015
році отримувала зарплатню тільки у
Верховній Раді. В «Ощадбанку» ексПрем’єр тримає 485 тисяч гривень,
2,9 млн. гривень чоловік Тимошенко тримає в «Фідобанку». Також Юлії
Тимошенко належать сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням фірми Mikimoto, сережки Chanel,
Cartier та інші коштовності.
було десь купити. Нагадаю, що
протягом більшої частини часу
офіційно, за рішенням НБУ,
можна було придбати валюту
на суму, еквівалентну 200 доларам в день, або 4400 доларам
на місяць. Наприклад, тій же
заступниці голови НБУ Рожковій на покупку своїх 370 тисяч доларів у кеші знадобилося
б 84 місяці щоденних походів в
обмінні пункти. А Гонтаревій,
щоб купити 1,83 млн. доларів,
— 415 місяців», — пише Дубинський.
Хоча, на превеликий жаль,
оприлюднення нинішніх декларацій означає для їхніх власників податкову амністію. Інакше
ніхто б не став влаштовувати фінансовий та майновий стриптиз. Ну а графи «совість» у запропонованій формі не було, так
що й декларувати тут нічого. І
шукати не обов’язково — цей
«предмет» не знайдеться все
одно... ■
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■ ЕНЕРГОНОСІЇ

Це лише бізнес?
Брюссель дав добро на транзит газу з Росії
в обхід України

❙ Москва з будівництвом газопроводу «Північний потік» не прогадала.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Єврокомісія минулої п’ятниці зняла
обмеження на 50-відсотковий доступ «Газпрому» до паливної магістралі Opal, яка
з’єднує Європу з газопроводом «Північний
потік», відтак російський концерн зможе
використовувати до 80% потужностей
цього газогону. Таким чином, «блакитне паливо» йтиме до країн ЄС, оминаючи Україну, зазначає «Євроньюз». Opal
є сухопутним відтинком суперечливого
газопроводу «Північний потік». Таке рішення має розлютити деякі країни Євросоюзу, які говорять про необхідність суворіших санкцій проти Росії.
Олег БОРОВСЬКИЙ
В Італії в неділю стався
черговий землетрус магнітудою 6,6 бала, з епіцентром на
глибині всього 10 кілометрів. Епіцентр був розташований поруч iз маленьким містечком Норчія, за 117 кілометрів на північний схід від
Риму та 67 кілометрів на південний схід від адміністративного центру Умбрії, Перуджі, повідомляє «Німецька
хвиля». Він був найпотужнішим у цій країні за останні 36
років і вразив центральну частину Італії, але відчули його
по всій країні — від Больцано
на півночі до Барі на півдні й
у столиці. На щастя, ніхто не
загинув, адже багато людей
залишили домівки після землетрусів, що сталися минулого тижня у цій зоні. Повідомляють, що зо два десятки
людей отримали поранення.
Найбільші руйнації сталися
навколо епіцентру землетрусу, поблизу міста Норчія, в
якому повністю зруйновано
головний собор (середньовічну базиліку святого Бенедикта) та інші будівлі, включно з
перлинами італійської історично-культурної спадщини.
Загалом без даху над головою
залишилися приблизно 25 тисяч людей, але їх кількість в
остаточному підсумку може
зрости до 100 тисяч осіб. Учора в Римі школи були зачинені для технічних перевірок
стану будівель.
Тисячі осіб, які залишились просто неба після серії
землетрусів у центральній

Старший експерт Центру досліджень
європейської політики Крістіан Егенхофер зауважує: «Деякі держави-члени, особливо на сході, але не всі з них,
воліли б використовувати енергетику
як інструмент, щоб стримувати Росію,
щоб покарати Росію. Тоді як інші, наприклад Німеччина, мають давні відносини в галузі енергетики і хотіли б бачити енергетику як один з інструментів
поновлення відносин iз Росією».
Єврокомісія хоче отримати від
«Газпрому» гарантії, що він залишить транзит газу через Україну після
2019 року. Також Брюссель виступає
за тристоронні переговори за участю

Києва та Москви про транзит узимку.
Водночас Єврокомісія хоче дозволити «Газпрому», який уже наполовину
використовує Opal, брати участь в аукціонах на використання ще 30-40%
цього газопроводу. «Це не так уже й
погано, якщо український транзит матиме трохи більше конкуренції. Це,
безумовно, підвищить ефективність і,
що дуже важливо, прозорість газової
системи України», — вважає згаданий
Крістіан Егенхофер.
«Нафтогаз України» заявив, що через збільшення обсягів транзиту російського газу через магістраль Opal, він
може втратити від 290 до 425 млн. доларів щороку. Росія віддавна веде переговори про можливість використання
потенціалу газопроводу Opal на всі 100
відсотків. І якщо досі Єврокомісія блокувала таку можливість, то тепер пішла на поступки. Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що оскаржить
це рішення, можливо, навіть у судовому порядку. Очікують, що Єврокомісія
піде на ще одну поступку «Газпрому»:
відмовиться карати російський концерн
за застосування ним заборонених практик на ринку Центрально-Східної Європи. Як наголошують польські дипломати, цими двома рішеннями офіційний
Брюссель остаточно позбавить себе козирних карт у боротьбі з запланованим
будівництвом газопроводу «Північний
потік-2».
І за цим проектом також стирчать
вуха Німеччини. П’ятого жовтня німецькі ЗМІ повідомили, що колишній
канцлер Німеччини Герхард Шредер
зайняв чергову високу посаду в фірмі,
що належить російському «Ґазпрому»
— з липня очолює раду директорів фірми «Північний потік-2», що має збудувати на дні Балтійського моря чергову лінію «Північного потоку». Новий відрізок має збільшити обсяг поставок російського газу до Німеччини.
Шредер надалі зберігає зв’язки у вищих ешелонах німецької влади і через
них лобіює інтереси Росії. Попри гостру критику прокладання газопроводу з боку Польщі, німецький уряд підтримує цей проект і переконує, що це
— лише бізнес. ■

■ КОМПРОМІС

Кінець
урядової
кризи
Десятимісячна відсутність
легального уряду
в Іспанії лише посприяла
зростанню економіки
країни
Ігор ВІТОВИЧ
Минулої суботи парламент Іспанії затвердив лідера правоцентристської Народної партії Маріано Рахоя
главою уряду меншості. Кандидатуру Рахоя підтримали 170 членів Конгресу депутатів (парламенту). Вибір
Рахоя поклав край 10-місячній політичній кризі в цій
країні, впродовж якої Іспанія не мала уряду з повними
повноваженнями. Рахой протягом 300 днів лише виконував обов’язки глави уряду. Парламент, який був
обраний на виборах у грудні 2015 року, а потім переобраний на позачергових виборах у червні 2016 року,
так і не спромігся створити урядову коаліцію та домовитися про главу виконавчої влади. Затвердження Рахоя відкинуло необхідність проводити ще одні позачергові вибори.
Варто зазначити, що політична криза і відсутність
легітимного уряду не мали жодного негативного впливу на життя країни. Навіть навпаки. Економіка Іспанії
продемонструвала непохитний імунітет до політичної
кризи. Попри відсутність дієздатного уряду, у третьому
кварталі іспанський ВВП додав 0,7%. Це на 0,1% менше, ніж у попередній період, утім результат значно кращий, ніж у Франції або Британії. У річному обчисленні
четверта економіка єврозони додала 3,2%. Очікують,
що країна завершить рік з упевненим зростанням у 3%.
Цьому сприяють пожвавлення на ринку праці та низька
інфляція, що стимулюють іспанців до споживання.■

■ НОВИНИ ПЛЮС
У першому турі Молдова не обрала
президента

■ СТИХІЯ

Земля втікає з-під ніг
Після потужного землетрусу в Італії тисячі людей
залишились без даху над головою

❙ Деякі містечка Італії зруйновані вщент.
Італії, евакуйовано в інші
райони країни, переважно
на Адріатичне узбережжя.
Багато мешканців селища
Уссіта, одного з кількох, які
були знищені землетрусом у
центральній частині країни,
поселились у готелях Адріатичного узбережжя. Майже
всі старовинні будинки селища зруйновані. Стихія завдала значної шкоди економіці
регіону, що залежить від зимового туристичного сезону,
адже поблизу розташовані
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гірськолижні спуски.
Місцеві жителі бояться,
що тепер ці місця знелюдніють. Люди стомлені й налякані постійними землетрусами, які не вщухають iз серпня, тому вважають за краще
переселитися у безпечніші
місця країни. «Це жахливо.
Знадобиться 10 років, щоб
відбудувати місто», — бідкається мешканка зруйнованого містечка Віссо. У серпні цього року землетрус, що
стався на південь від Віссо,

забрав життя майже 300 осіб.
Щоб попередити обезлюднення регіону, прем’єр-міністр
Італії Маттео Ренці заявив,
що країна відбудує все, що
було зруйноване за два місяці. «Ми відбудуємо будинки, церкви, місцеві підприємства. Це прекрасна земля,
чия ідентичність ґрунтується
на красі й гостинності», — заявив глава уряду.
Минулого четверга уряд
Італії вже виділив 40 мільйонів євро негайної допомоги регіонам, які постраждали від попередньої серії землетрусів. Нагадаємо, наприкінці серпня у центральній
частині Італії стався сильний землетрус, після якого відчували ще більше тисячі повторних сейсмічних
поштовхів. Тоді загинули
близько 300 людей. 26 жовтня регіон також струсонуло
— магнітуда поштовхів становила 5,4—6,4 бала. Після
позавчорашнього землетрусу до рятувально-пошукових
робіт долучилися рятувальники добровільної гірської
швидкої допомоги і навіть
спелеологи. У регіоні також
працюють гуманітарні організації. ■

На перших за останні 20 років прямих виборах
президента Молдови у першому турі голосування,
що відбувся в неділю, переможця визначити не вдалося. За результатами підрахунку 100 відсотків бюлетенів, прокремлівський кандидат, лідер Партії соціалістів Ігор Додон отримав 48,7 відсотка голосів
виборців, його головна суперниця Майя Санду, кандидатка від проєвропейських сил, — 37,96, йдеться на сайті Центрвиборчкому Молдови. Для перемоги необхідно було набрати більше 50 відсотків голосів, а в голосуванні мали взяти участь не менше третини виборців. У другому турі, який відбудеться 13
листопада, обмежень у явці виборців немає, але переможець повинен набрати мінімум 51% голосів.

«Грузинська мрія» отримала
конституційну більшість
За попередніми результатами підрахунку голосів,
у другому турі парламентських виборів у Грузії, що
відбувся 30 жовтня, тріумфальну перемогу здобула
правляча партія «Грузинська мрія». Центрвиборчком
країни повідомив, що у 48 з 50 одномандатних округів
перемогли представники цієї партії, яку пов’язують з
мільярдером Бідзіною Іванішвілі, тоді як асоційована
з Міхеїлом Саакашвілі партія «Єдиний національний
рух» не здобула жодного місця. За підсумками двох
турів виборів, «Грузинська мрія» буде мати у парламенті конституційну більшість.

Успіх «піратів» Ісландії
На дострокових парламентських виборах в Ісландії, які відбулися минулої суботи, Партія піратів посідає третє місце після правлячих дотепер Партії незалежності та Партії зелених. Заснована у 2012 році,
вона виступає за посилення демократичних засад у
суспільстві та відстоює пріоритет особистих прав та
свобод людини. На найбільшу кількість місць у парламенті наразі може розраховувати консервативна
Партія незалежності, яка набрала близько 30% голосів. На думку експертів, це свідчить про те, що електорат оцінив спроби уряду стабілізувати економіку
після фінансової кризи 2008 року. Партія незалежності виключає можливість співпрацювати з Партією
піратів, але її позиція може змінитися під час перемовин у наступні кілька днів. Тому не виключено, що наступним главою уряду Ісландії може стати «пірат».
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■ КРИЗА НАПРЯМКУ

Під тінню Кабміну та НБУ
Влада не знає, як стимулювати економічне зростання до 2021 року: українців наразі
годує тіньова економіка, а обсяги легальної можуть зменшитися
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Після хвилі оптимізму, спричиненої досягненням української економіки дна і, як
наслідок, повільного, але невпинного відновлення, з уст експертів почали лунати
дещо інші нотки — значно песимістичніші.
Після стрибка вгору відновлення економіки дещо пригальмувалося. Чи зуміє влада
впоратися з такою ситуацією — питання
сьогодні номер один. Особливо враховуючи, що на носі Новий рік, а це значить, що
доведеться підбивати підсумки «дірявого»
Держбюджету 2016 року, затверджувати
новий кошторис, у якому бажано б не зробити тих самих помилок. І, зрештою, над
усіма давніми та об’єктивними проблемами з’явився новий «привид» — підняття
мінімальної зарплати до 3200 гривень,
— вплив якого на процес економічного
відновлення в Україні наразі не вивчено.

«Тінь» і зарплата 3200 гривень

Дефіцит, виявляється, росте, а
економіка — ні...
Перший дзвіночок, що з економікою у нашій країні не все добре, пролунав із Державної казначейської служби. За їхнім повідомленням, у Державному бюджеті нинішнього року знову
з’явилася «дірка». Сталося це після серпневого плюсу, коли країна спрацювала з профіцитом 7 млрд. гривень. Утім
уже за підсумками вересня 2016 року
дефіцит Держбюджету України становив 20,5 млрд. гривень. У цілому ж за
січень—вересень нинішнього року дефіцит державного кошторису України становить уже цілих 63,4 млрд. гривень.
Найсумніше у цій ситуації, що за аналогічний період минулого, тобто 2015
року, ми мали профіцит 8,8 млрд. гривень! Наступного року, якщо поданий у
Верховну Раду проект Державного бюджету таки затвердять, матимемо дефіцит 63,4 млрд. гривень.
Відтак зменшився й оптимізм Національного банку. Регулятор, утім, залишив без змін свій прогноз на зростання
економіки у нинішньому році — 1,1%,
але при цьому зменшив прогнози щодо
динаміки ВВП на два наступні роки —
2017-й і 2018-й. На думку відомства Валерії Гонтаревої, наступного року наш
внутрішній валовий продукт зросте на
2,5, а через рік — на 3,5%. Хоча раніше Нацбанк вважав, що ріст буде на рівні 3%. Свій песимізм фінансовий регулятор пояснив зовнішніми чинниками.
«Зниження прогнозованих темпів зростання ВВП пов’язано з переглядом пропозицій щодо зовнішньої кон’юнктури
для українських експортерів», — пояснили в НБУ. Йдеться насамперед про
ринки аграрної продукції та металургії.
Саме вони визначатимуть прибутки держави Україна в умовах нинішньої нереформованої економіки. Такої ж думки
щодо зростання ВВП у 2017 році дотримується і Міжнародний валютний фонд,
який також вважає, що стеля для його
зростання у наших умовах — це 2,5%.
При цьому НБУ прогнозує зростання
імпорту, передусім машин та обладнання. Саме цей фактор і тиснутиме на наш
валовий продукт. Щоправда, оскільки
йдеться про так званий інвестиційний
попит, то ситуація пізніше все-таки вирівняється. «Відновлення інвестиційного попиту матиме позитивний вплив на
підвищення експортного потенціалу»,
— вважають у НБУ.

Почекайте до 2021-го!
Такі показники, на думку аналітиків, не дозволять стверджувати про
стійке відновлення української економіки — судячи з усього, до кінця 2018
року. «Стійке відновлення — це зростання економіки 4-6% щороку», — каже голова Ради Національної асоціації банків
України Роман Шпек.

ни. «Перша — це створити Банк розвитку для фінансування інфраструктурних
проектів, довготермінового кредитування пріоритетних галузей виробництва і
проектів малого і середнього бізнесу через кредитні лінії українським банкам»,
— каже він. Другий пункт — створити
корпорацію для страхування і підтримки експорту на базі «Укрексімбанку».
І, нарешті, третій пункт — заснувати
нову фондову біржу із стовідсотковим
державним капіталом під повним патронатом, наприклад, Франкфуртської
або Варшавської фондової біржі, яка реально зможе залучити капітал для українських компаній.

❙ Ні попередні, ні нова українська влада не можуть впоратися з тіньовою економікою,
❙ а також стимулювати розвиток ВВП.
❙ Фото з сайта finbalance.com.ua.
За його словами, вітчизняні аналітики
сьогодні сходяться на думці, що зростання становитиме близько 1,5-1,6% щороку, — каже Шпек. — Але ми називаємо
це не зростанням, а статистичними змінами на низькій порівняльній базі». На
думку банкіра, головні позитивні моменти сьогоднішньої ситуації — макроекономічна стабільність у державі та бюджетна політика уряду, яка є значно здоровішою, ніж у попередні періоди. «Але
досягнення країною стабільних макроекономічних показників не стало основою для оздоровлення інвестиційного
клімату, для прискорення структурних
реформ», — стверджує Роман Шпек.
До речі, за даними Міжнародного
валютного фонду, зростання економіки
до рівня стійкого відновлення можливе не раніше 2021 року. Якщо у нашій
державі, звичайно, не станеться чогось
раніше не передбаченого.
Натомість інфляція і надалі залишатиметься доволі високою. За прогнозами
НБУ, в останньому кварталі 2016 року
вона зросте до прогнозованого показника 12%. Причина — осіннє подорожчання продуктів харчування, а також тарифи ЖКГ. Наступного року інфляція
буде дуже нерівномірною: в певні періоди, ймовірно, що у І-ІІ кварталах вона
може навіть перевищувати цьогорічні
12%. Головним чином через високі ціни
на комуналку. Але як тільки опалювальний сезон закінчиться — інфляція суттєво зменшиться. І наприкінці наступного
року не перевищуватиме 8%.

«НБУ має не тільки давати прогнози!»
Тим часом влада розуміє, що гаслами і розмовами про реформи домогтися
зростання економіки не вдасться. Реформи треба здійснювати. Але наразі точка
зору про стратегію їх втілення у різних
державних чиновників суттєво відрізняється. «Ми зробили перший крок —
це фінансова і бюджетна децентралізація. Колись свої гроші місцеві бюджети місяцями чекали у казначейства, а
нині залишки на депозитних рахунках
у комерційних банках вимірюються сотнями мільйонів у кожній з областей»,
— прозвітував український Президент
Петро Порошенко і нагадав, що 11-го і
18 грудня відбудуться вибори у понад
200 об’єдананих громад.
Експерт із проблем місцевого і державного управління Руслан Плющ застерігає: тішитися проведеній дерегуляції завчасно. Адже всі доходи, які місцева влада отримала завдяки перерозподілу податків і фінансовій децентралізації,

будуть скеровані на виконання тих функцій, які передасть «на місця» центральна влада. «Усі бюджетні субвенції,
дотації, додаткове фінансування у більшості випадків не перекриють потенційні «діри» місцевих бюджетів, — каже
Плющ. — Життєво необхідно не просто перекинути фінансовий баласт із державного бюджету на місцеві, а провести продуманий перерозподіл функцій».
Ситуація, на його думку, ускладнюється непідготовленістю і безініціативністю
представників місцевої влади, які продовжують чекати вказівок зверху і фінансових вливань.
Аби децентралізація змогла позитивно вплинути на вітчизняну економіку,
має пройти ще чимало часу — і влада мусить докласти ряд зусиль. Наразі конкретних кроків у цьому напрямку робиться замало.
Не все гаразд й у фінансовому секторі. Експерти стверджують, що Національний банк України мав би не лише
робити прогнози щодо безрадісних перспектив української економіки, а й діяти задля її зростання. «У сучасних умовах у цілому світі саме центральні банки
є головними державними інститутами,
які відповідають за економічне зростання, — стверджує ректор Міжнародного
інститут бізнесу, екс-заступник голови
НБУ Олександр Савченко. — Правильна політика НБУ може вже через місяць
привести до позитивних змін в економіці. Натомість правильні рішення уряду дають результати щонайменше через
рік».
На думку експерта, Нацбанк має зробити вісім простих кроків задля стимулювання економіки. «Відмовитися від
політики монетарного звуження, зменшити облікову ставку, скасувати всі адміністративні обмеження щодо роботи
з валютою, дозволити банкам кредитувати у валюті не тільки експорт, а й імпорт. Також припинити практику форсованого банкрутства комерційних банків, відмовитися від практики дискредитації малих і середніх комерційних
банків, збільшити суму застрахованих
депозитів до 300 тисяч гривень і створити прозорий ринок проблемних активів
із можливістю їх сек’юризації», — написав Савченко.
Понад це, експерт вважає, що в Україні можна досягти економічного зростання на 10%. Що, на думку аналітиків,
можна назвати вже стійким зростанням. Щоправда, для досягнення такого
результату треба, на думку Олександра
Савченка, зробити три інституційні змі-

Тим часом, як заявив нещодавно український Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман, половина української економіки сьогодні перебуває в «тіні». На думку незалежних експертів, Гройсман залишається невиправним оптимістом —
обсяг тіньової економіки значно вищий:
близько 60-70%, а у деяких галузях доходить до 80-90%. І навіть більше...
Такі результати — показник неефективності роботи влади. «У «тіні» сьогодні знаходиться певний ресурс, який має
бути спрямований, аби платити людям
і платити податки з цих коштів», — заявив очільник уряду так, ніби він є незалежним експертом, а не керівником виконавчої влади. Адже саме від факторів,
на які впливає безпосередньо структура
пана Гройсмана, і залежить: вийде бізнес із тіні і буде платити податки, чи поповнюватиме лише «чорну касу».
Звичайно, тіньовий сектор можна
вважати своєрідною подушкою безпеки при непрофесійному і неефективному уряді — і запорукою того, що країна
не розвалиться, а люди не помиратимуть
від голоду внаслідок помилкових рішень
влади. Але при показнику 50% у тіні —
це рівень довіри бізнесу до влади. І величезне запитання до Кабміну — звідки він
має намір взяти кошти на підняття мінімальної зарплати до 3200 гривень?
На думку міністра фінансів Олександра Данилюка, зростання «мінімалки» до 3200 гривень дозволить додатково збільшити бюджетні надходження
на 38 мільярдів гривень щорічно. «Від
приватного сектору ми отримуємо 17
млрд. гривень чистих доходів», — сказав Данилюк. Як стверджують експерти, ідея поповнити бюджет надходженнями від податку на прибуток і єдиного
соціального внеску — правильна і чудова. Але тільки за умов, що бізнес захоче і зможе платити збільшений податок за своїх працівників. Підприємці, яким і сьогодні нелегко виплачувати податки, завтра, коли вони будуть
змушені платити державі за зайнятих
працівників удвічі більше, будуть змушені або закрити свої фірми, або піти «в
тінь». Відтак про якесь зростання надходжень говорити не доведеться, а обсяги тіньової економіки будуть значно вищими за нинішні.
Отже, зростання «тіні» стане, треба думати, чи не головним результатом
підвищення мінімалки. Іншим — може
стати зростання інфляції. І вона у наступному році становитиме вже не 8%
(коли НБУ проводив свої розрахунки,
урядова ініціатива ще не прозвучала.
— Ред.). Міністр фінансів, утім, ймовірність зростання інфляції спростував.
«Ці кошти зараз перебувають у «тіні»,
вони виплачуються у конвертах. І ці
кошти легалізуються, увійдуть в систему як білі зарплати і як податки, а це означає, що додаткової грошової маси не
буде», — зазначив міністр.
Але голова НБУ Валерія Гонтарева
таким оптимізмом не палає. «Що стосується зарплат, то ми ще до кінця не опрацювали цю інформацію у наших системах», — сказала вона. Назагал, якщо
ж зросте тільки мінімальна зарплата,
то Нацбанк зуміє виконати свою місію і
нейтралізувати негативний ефект. Якщо
ж зростуть і інші виплати, то такої гарантії вже не буде.
А надто, коли уряд, ухвалюючи справедливі й необхідні рішення, не надто
впливає на ситуацію взагалі. Зокрема,
на тіньову економіку та назагал на пожвавлення економічного розвитку. ■
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СЕЛЯНИ I К

«Якщо виділити три найбільш напружені моменти, на яких
сьогодні можна підвищувати градус у парламенті,
то земельне питання — одне з них».

Тарас Кутовий
міністр агрополітики України
Олена ЯРОШЕНКО
Попередні підсумки свідчать, що можна полегшено
зітхнути після всеукраїнського гречаного ажіотажу.
Збирання гречки та проса в
Україні практично завершено. За попередніми звітами,
гречку обмолотили на площі 146 тисяч гектарів, а це 98
відсотків від запланованого.
Всього намолочено 187 тисяч
тонн гречки, в той час як минулого року отримали 140 тисяч тонн. Просо наразі зібрали з площі 101 тисяча гектарів. Загалом його намолотили трохи менше, ніж торік
— 185 тисяч тонн.
На кінець жовтня за даними Мінагропроду зернові
та зернобобові культури разом із кукурудзою обмолочено на площі 12,2 мільйона гектарів, або 85 відсотків
до прогнозу. Всього намолочено 51,4 мільйона тонн
зерна при врожайності 42,3
центнера з гектара. Кукурудза на зерно обмолочена
на двох мільйонах гектарів,
тобто на більшій частині засіяних полів. Вже намолочено її 12,5 мільйона тонн.
Також продовжується
збирання соняшнику, який
при прогнозі 5,9 мільйона
гектарів вже встигли обмолотити на площі 5,2 мільйона
гектарів, а це 87 відсотків до
прогнозу. Соняшнику намолотили 11,3 мільйона тонн.
Соя обмолочена на півтора мільйонах гектарів, це 81
відсоток до прогнозу. Всього

■ ОФІЦІЙНО

■ ЕКСПОРТ

Гречки побільшало

Наш продукт
до їхнього
столу

Дощова осінь затримала збирання врожаю,
але не зменшить його обсягів

За вісім місяців
сільгоспекспорт перевищив
9 мільярдів доларів
Оксана СОВА

❙ Урожай гречки цього року значно перевищив торішній: намолотили її вже 187 тисяч тонн,
❙ а це майже на 50 тисяч тонн більше.
її намолочено більше трьох
мільйонів тонн.
Цукрові буряки вже викопали на 179 тисячах гектарів. Це 61 відсоток від запланованого. Накопали 8,4
мільйона тонн (минулого
року мали шість мільйонів
тонн), вивезли 7,6.
Сівба озимих зернових
при запланованій площі 7,4

мільйона гектарів проведена
на шести мільйонах гектарів.
Це більш як 80 відсотків від
прогнозу. Серед посіяного:
— озимої пшениці та
тритикале при запланованих 6,2 мільйона гектарів
посіяно 5,3 мільйона, або 85
відсотків до прогнозу;
— житом при прогнозі
147 тисяч гектарів засіяли

більше — 148 тисяч (минулоріч було 141 тисяча);
— озимого ячменю при
прогнозі один мільйон гектарів поки що посіяли 544
тисячі гектарів.
— озимим ріпаком при
прогнозованій площі 724 тисячі гектарів засіяно 777 тисяч, або 107 відсотків від
раніше запланованого. ■

■ КОНКУРЕНЦІЯ

Оксана СИДОРЕНКО
Нішеві культури, особливо ж зернобобові, обіцяють хорошу перспективу малим та середнім аграрним
підприємствам. Підтримка цього напрямку державою, безумовно, зацікавить аграріїв, які планують диверсифікувати своє виробництво, покращити або утримати якість своїх ґрунтів.
Як зможе розвиватися поки що скромно представлена в Україні галузь, обговорювали учасники «круглого столу» «Бобовий бум: відповідь України
на зміни глобального попиту», який
проходив у Києві.
Як повідомила заступник міністра
агрополітики з питань євроінтеграції
Ольга Трофімцева, Індія є одним із найбільших імпортерів зернобобових культур з України. Однак наша сьогоднішня
статистика експорту зернобобових до Індії не відображає реального потенціалу,
який ми могли б використати. Мінагро-

Боби у тренді

Квоти до ЄС збільшують

Розширити експорт, підживити землю допоможуть
зернобобові
пром з індійськими колегами вирішив
ініціювати спільний проект розвитку
виробництва бобових культур саме під
потреби ринку однієї з найбільш густонаселених країн Азії. «На цьому гігантському ринку нам потрібно конкурувати з такими гравцями, як Канада
та Австралія, тому ми маємо шукати
варіанти закріплення там», — зауважує Трофімцева. Необхідно також шукати нові ринку збуту для цих культур,
зокрема розвивати внутрішній ринок,
одночасно вдосконалюючи технології

вирощування та переробки. Розвиток
ринку бобових культур — це комплексний процес, який дасть поштовх навiть iншим підсекторам. Зокрема, для
тваринництва, де зернобобові є важливою складовою кормової бази.
У рамках «круглого столу» домовилися також про можливу співпрацю Міністерства аграрної політики
та продовольства України з Canada
Agribusiness Platform, що дасть можливість активніше залучати до проектів канадський бізнес. ■

Європейська комісія підтримала пропозицію Мінагрополітики та Мінекономіки збільшити квоти на 8 позицій українських товарів: мед, оброблені томати, виноградний сік та
на групу зернових. Збільшення квот на цей перелік українських товарів надає додаткову можливість нашим виробникам
отримати від торгівлі з ЄС майже на 200 мільйонів більше
щорічно. Таке рішення ще має бути підтримано Європарламентом та країнами-членами ЄС і буде діяти протягом трьох років. Мінагрополітики разом із виробниками та профільними асоціаціями домовляються, щоб інші продуктові групи
також були включені в списки розширення автономних торговельних преференцій.
Сьогодні право на експорт своїх товарів до ЄС мають
226 українських підприємств. Серед них — виробники молочної продукції, м’яса птиці, риби, яєць, меду. Отримання
європейських сертифікатів якості підтвердило відповідність
української продукції міжнародним нормам та стандартам і
такі дозволи є визнанням достатнього рівня функціонування
державної системи контролю та управління якістю продуктів харчування. Це додає можливості розширювати експортний потенціал вітчизняного агросектору.

Оголошено війну «чорним» лісорубам

Запрошуємо інвесторів з Луари і Сени
Французько-український бізнес-форум провели у Франції
Агропромисловий сектор є сьогодні одним з найбільш інвестиційно привабливих для європейських інвесторів. Серед перспективних для інвесторів напрямів
АПК України міністр агрополітики Тарас Кутовий назвав участь потенційних інвесторів у приватизації державних підприємств аграрного спрямування та
виробництво сільськогос-

Частка сільськогосподарських товарів у загальному обсязі проданих Україною за кордон
щороку зростає. Як засвідчили в Держстаті, із
січня до серпня 2016 року Україна експортувала агропродукції на суму 9,1 мільярда доларів,
що становить 40 відсотків від загального продажу національної продукції іншим країнам
протягом цього періоду.
У структурі агарного експорту лідирують
зернові культури (3,6 мільярда доларів), готові
харчові продукти (1,4 мільярда), насіння і плоди олійних рослин (0,7 мільярда), а також залишки і відходи харчової промисловості (0,6
мільярда).
Паралельно за вісім місяців поточного року
Україна імпортувала аграрної продукції на 2,5
мільярда доларів, що становить 10,3 відсотка
від сумарного імпорту. Основою аграрних закупівель з-за меж України стали готові харчові
продукти (1,1 мільярда доларів), продукти рослинного походження (0,9 мільярда) та риба i
ракоподібні (0,2 мільярда доларів).
У період із січня до серпня 2016 року зовнішньоторговельне сальдо аграрної продукції
становило плюс 6,6 мільярда доларів, повідомила прес-служба Мінагрополітики. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС

■ ВІЗИТИ

Інф. «УМ»
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подарської продукції з більшою доданою вартістю.
Наразі співпрацю між
нашими країнами в аграрному секторі координує українсько-французька робоча група з питань сільського господарства, яка визначає пріоритети співпраці.
Основними спільними напрямами, в яких зацікавлена Україна, є рослинництво, виноградарство та
виноробство, тваринництво й ветеринарна медици-

на, співробітництво у здійсненні економічного моніторингу та аналізу сільськогосподарських ринків. При
цьому велику роль у розширенні співпраці відіграє залучення фінансової та технічної допомоги Франції
як у двосторонньому форматі, так і в рамках співпраці Україна—ЄС. Зокрема, у підтримці розвитку
фермерських господарств,
органічному виробництві,
запровадженні географіч-

них зазначень сільгосппродукції в Україні та розвитку локальних брендів.
«Нам важливо співпрацювати та конкурувати з
європейськими партнерами, правильно показувати
наші можливості та завжди бути попереду», — сказав очільник відомства.
Серед іншого у рамках
візиту міністра до Франції
відбулася його зустріч з громадою та відвідування заводу
з переробки ТПВ Cristal. ■

Кабмін прийняв постанову про вдосконалення нормативно-правових актів зі здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів та затвердження нової редакції Санітарних
правил у лісах України. Постанова обмежує, а на окремих ділянках лісу природно-заповідного фонду і навколо місць гніздування рідкісних хижих птахів зовсім забороняє проведення
санітарних рубок, запроваджує жорсткі критерії лісогосподарювання, які відповідають європейській стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Вимоги нових
Санітарних правил в лісах України надають можливість максимально зменшити площі суцільного вирубування дерев, яке
буде застосовуватись лише за умови безповоротного пошкодження лісів стихійними факторами непереборної сили (пожежі,
вітровали, буреломи, масове всихання тощо). Нормативні приписи забезпечать інформування громадськості про стан лісових насаджень та прозорість прийняття рішень щодо підстав
планування і правомірності призначення заходів з поліпшення
санітарного стану лісів. Готується інтерактивна карта, на якій
буде видно породи дерев і обсяги вирубок. Проект постанови
розроблений робочою групою за участю представників зацікавлених центральних органів виконавчої влади, наукових установ, громадських екологічних організацій, експертів Світового банку і журналістів. ■

8

ГАРЯЧА ТЕМА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 1 ЛИСТОПАДА 2016

■ СИЛЬНІ ДУХОМ

«Країна, де війну веде народ»
У зоні АТО за незалежність України стоять українці, грузини,
росіяни й воїни інших національностей
Михайло УХМАН

Сонячна Одеса, мальовнича Львівщина, сувора Донеччина, привітна
Кіровоградщина — усіх їх об’єднала війна. Люди цих міст жили своїм
життям, кохали. Втім російська загроза змусила дивитись на світ поновому, забути, що є западенці і москалики, тепер немає всіх поділів,
тепер — єдина Україна, яка тоне в крові, брехні, корупції, наша країна,
яка століттями страждає через своїх не долугих дітей.
Прийшов час розплати, коли потрібно віддавати несвої борги, інколи навіть ціною власного життя. Найприкріше, що платять цю
ціну невинні, прості люди: молоді дівчата, яких недавно відірвали
від батьківського дому, дорослі чоловіки, які пройшли непростий
життєвий шлях, виростили дітей, онуків. Замість того, щоб бути
вдома, вони кожного дня ходять по лезу ножа, назва якого — війна. І воюють за Україну не лише українці...

Коли розстріляли шахту
Бутівка...
Я зустрів на Донбасі лікарів із
різних міст — і працюють вони у
воєнних госпіталях, на машинах «швидкої допомоги» у добровольчих батальйонах.
Сюзєва Людмила і Ковалик
Марічка родом iз Львівщини.
Закінчивши навчання у вищих
медичних закладах, дівчата поїхали в зону АТО добровільно. Зараз вони працюють в Покровському воєнному госпіталі за контрактом. Через їхні руки кожного дня проходять наші поранені
бійці. Я спілкувався з багатьма
солдатами і всі вони у захваті
від чарівних галичаночок. Адже
хворому інколи, крім ліків, так
потрібно добре слово, усмішка
— все це дівчата дарують бійцям.
На жаль, ці красуні змушені
були пережити і чорну ніч з 11го на 12 червня цього року, ніч,
коли московські найманці мінометами та артилерією розстріляли шахту Бутівка. Багато вбитих,
ще більше поранених. «Коли ми
згадуємо, — говорять дівчата,
— то просто мороз по шкірі йде.
Адже бачити, як дорослі хлопці
плачуть за своїми побратимами
— нестерпно. Не дай, Боже, таке
пережити комусь»...
Падалко Таня — місцева дівчинка, окрім обов’язків медика,
надає безплатно солдатам і перукарські послуги, адже любить у
вільний час займатись цією справою. «Лежать поранені солдати,
запитують мене, як тутешню,
де можна в місті підстригтися, а
навіщо їм ходити кудись, якщо
я сама все зроблю», — говорить
вона.
— Таню, а які стосунки між
тобою і дівчатами зi Львівщини?
— Якнайкращі, — відповідає. — Ми відразу потоваришували, вони приходять до мене в
гості, граються з моїм сином. У
нас немає поділу на схід — захід,
ми єдині. У місті багато тих, хто
підтримує бандитів. Проте з кожним днем людям відкриваються очі і вони бачать, що Україна
піклується про них. Я пам’ятаю,
коли тільки прийшла в госпіталь, мені говорили деякі, що
будь обережною, адже там «Правий сектор», вони тебе зґвалтують і викинуть під пліт. Я сміялась тоді і сміюсь тепер, адже ці
добровольці — найкращі пацієнти і найкращі хлопці у світі, які
ризикують своїм життям заради
нас усіх.
І четверта дівчина з дружнього квартету заслуговує на повагу.
Лідія, позивний — «Ема», родом
iз Кіровоградщини, на початку
війни була членом батальйону

ОУН, а її хлопець воював у ДУК
ПС. Коли в червні цього року він
загинув, дівчина на пам’ять про
нього перейшла в «Правий сектор», штурмову бригаду знаменитого командира «Да Вінчі».
Почала виконувати обов’язки
лікаря, навичок якого набула
під час навчань у попередньому
батальйоні.
«Емочка» горить бажанням
воювати на передовій, щоб помститися. Але хлопці бережуть її,
тримають на базі.
Для всіх згаданих дівчат
справжнім авторитетом є друг
Бриз. Одесит, підприємець, лікар-хірург, який кинув усе і допомагає бійцям. За роки війни
він перевіз більше 300 поранених до госпіталю, багато воїнів
йому завдячують життям безпосередньо. Його контузило, вибуховою хвилею відкидало на декілька метрів, та він живісінький на зло всім ворогам. Не раз
так було, що Бриз однією рукою
тягнув пораненого, а другою —
стріляв з автомата, прикриваючи відхід.
Усіх дівчат він називає:
«Наші ангелочки», а вони його
називають: «Наш Бризік».
...На війні десятки тисяч унікальних людей, які змушені свої
таланти застосовувати в іншому
руслі, чимось жертвувати, інакше перемоги нам не бачити.

❙ Михайло Ухман.
❙ Фото з власного архіву.
Звіада Гамсахурдію, тоді ж і розпочалися заворушення в Осетії.
Я ненавидів зброю, але був змушений взяти її в руки, щоб боротися за цілісність країни. На
жаль, перемогли російські найманці.
«Близько 90 процентів моїх
співвітчизників знають про Україну і підтримують вашу країну, — каже грузин iз позивним
«Тбілісі». — Адже в нас iз вами
спільний ворог. Свідченням підтримки українського народу є
те, як грузинські спортсмени на
Олімпіаді тримали в руках ваш
жовто-синiй стяг. А під час матчу з регбі між збірними Грузії та
Росії, коли лунав гімн останньої,
тисячі грузинських уболівальників піднялись і співали Гімн України, тримаючи в руках ваші
прапорці. Це відео є в інтернеті,
коли дивлюсь його — у мене серце тремтить від хвилювання.
За Україну воює багато воїнів iз

Я з «Грузином» дав клятву, що будемо битись проти
москалів, допоки будемо живі, допоки Крим, Донецьк,
Луганськ знову не будуть вільні.
«Я грузин, проте з Україною
буду до кінця»
Саме такі слова мені сказав
боєць iз позивним «Грузин»,
член ОУН, який уже більше року
воює за Україну. Він і його друг
«Тбілісі» допомагають нам на
пам’ять про загиблих українських бійців, які воювали на грузинському боці у їхній війні проти Росії у 2008 році.
Наші шляхи з грузинськими
джигітами перетнулися ненадовго: я приїхав із Мар’їнки, вони
їхали туди.
— Друже «Грузин», розкажи, як розпочинав воювати? —
запитав я.
— Цивільна освіта у мене —
інженер-механік. Навіть коли пішов в армію, то просився в інженерні війська («стройбат» раніше називали), щоб будувати,
конструювати. Втім життя розпорядилось по-іншому. У 1991
році заколотники при підтримці
Росії і військ Закавказького регіону почали наступ на тодішнього законного президента Грузії —

Грузії. Я з «Грузином» дав клятву, що будемо битись проти москалів, допоки будемо живі, допоки Крим, Донецьк, Луганськ
знову не будуть вільними. Україна — одна з найбагатших країн
Європи, а живе найбідніше. Ви
маєте все, але одночасно не маєте нічого. Ви — єдина країна у
світі, де війну веде народ, а не держава, ви країна, де тисячі людей втікають від війни і їм за це
нічого немає, а цих хлопців, що
йдуть воювати безплатно, влада
переслідує, саджає в тюрми — це
не по Божому, не по совісті».

Різні росіяни
До війни я часто спілкувався в інтернеті з санкт-петербурзькими вболівальниками футбольного клубу «Зеніт». У нас
був спільний кумир — Анатолій
Тимощук. Один iз цих уболівальників — Віталик — називав себе російським націоналістом i був членом організації
скінхедів. Дуже часто він і йому
подібні били осіб кавказької на-

ціональності, тому що вважали:
«Росія — для росіян». Із часом
наш футболіст покинув місцевий клуб, проте ми підтримували зв’язок. Мені було цікаво, що
це за явище таке — російський
нацизм. І ось цей хлопець, не боячись, розказував, що в «Пітєрі»
є організація, яка об’єднує навколо себе російських фашистів і
вони в майбутньому боротимуться за чистоту нації.
На запитання, чи знає місцева влада про їхнє існування, він
говорив ствердно: «Звичайно, і
використовує нас у своїх цілях.
На виборах поагітувати, на ринку знахабнілих кавказців поганяти і тому подібне, а нам дозволяється використовувати німецько-нацистську символіку,
проводити концерти, зібрання».
Я говорив йому, що це абсурд
— возвеличувати Гітлера, який
убив мільйони людей. Віталик
відповідав, що він iз друзями —
фашисти, проте не виродки і нічого не мають спільного з попередниками. Ось так ми спілкувались до весни 2014 року. Коли
сталися горезвісні події, хлопець написав мені, що в Пітері зареєстрували організації, які проводять збір коштів на підтримку
донбаських сепаратистів. Повідомив і про те, що проводять мобілізацію охочих їхати воювати
на боці сепаратистів. З їхнього
скінхедівського об’єднання, разом iз ним записалось п’ятеро
осіб.
«Ми за єдину Росію, тому
своїх не кидаємо», — єхидно
написав мені Вiталик. Це було
наше останнє спілкування. В подальшому я заблокував його акаунт і намагався звести до мінімуму користування ворожими соціальними сайтами.
Тим часом ЗМІ розказували
про найманців-садистів iз СанктПетербурга. Один iз них у мирний час ловив кішок і собак, різав їх, знімав це на відео і викладав в інтернет. Інший фотографувався на тлі убитих українських
солдатів і викладав знімки на
своїй сторінці у соціальній мережі.
Тому, коли мені сказали, що
на передову за нас приїде воювати громадянин Росії, який уже є

членом «Правого сектору», моєму здивуванню не було меж. Євген — із «Пітєра» ще й «правосєк» — росіяни луснуть від ненависті.
«Мені пощастило більше,
ніж моїм землякам, — розповідає Євген. — Вони ростуть у темноті, зомбовані, а я маю змогу бачити правду. В Україні живуть
мої бабуся з дядьком. Батька в
мене не було, тож дядько був за
нього. Навчав, як стати чоловіком. На канікули я часто приїжджав сюди, але, відпочивши,
повертався в Росію. Коли розпочались події на Майдані, я вирішив приїхати, щоб усе побачити на власні очі, інакше правду
не дізнаєшся. Всі російські засоби масової інформації цілодобово розказують безглузді історії
про вас: бандерівці заполонили
міста, вирізають російськомовне населення, веселяться на згарищах донбаських міст, які знищили артилерією і тому подібне.
Побувши деякий час в Україні,
я зрозумів, що в нас про Україну
брешуть. Я побачив, що ви боретесь за краще життя»
Повернувшись у Пітер, Євген
вивісив у себе в кімнаті український прапор, подарований друзями з Чернігівського штабу самооборони. Коли прийшли місцеві
знайомі, почали розпитувати.
Він їм розказав усю правду про
війну. Ті заявили: «Брешеш».
«Наступного дня у мою квартиру зайшов дільничний інспектор і сказав, щоб зняв прапор,
інакше заарештує мене, — згадує Євген. — Я не послухав. Через деякий час дільничний повернувся з двома чоловіками в
цивільному, не пред’явивши
ніяких документів, почав зривати полотнище зі стіни і кричати,
що посадить мене. Коли громили
мою кімнату, я вийшов на кухню
і почув голоси на вулиці. Моє помешкання на першому поверсі,
тому мені чітко вдалося розрізнити, що говорили. Один сказав:
«Побачимо, як йому допоможе
Україна і її прапор». Тоді вирішив перебратися в Україну».
Мама переконувала, щоб повернувся в Росію. Та зрозумівши, що на так званій батьківщині сина можуть посадити у
тюрму, змирилася. Брат сказав,
що в кожного своє життя. Реакції дівчини Євген не знає, вона ні
разу не подзвонила.
«На пункті перетину мене не
пропускала ваша прикордонна
служба, мотивуючи тим, що я iз
Санкт-Петербурга, довелося заплатити п’ять тисяч російських
рублів, які еквівалентні двом тисячам українських гривень, —
розповідає Євген. — Ось так на
територію України, заплативши
гроші прикордонникам, може
проникнути кожен і з будь-чим.
Потім люди дивуються, як це сепаратисти ходять по території
країни?!»
І розповідає далі: «Трішки освоївшись, я з друзями почав возити волонтерську допомогу на
схід. Не всі це сприймали однозначно, багато не вірили, вважали, що я підісланий ФСБешниками, та час розставив усе на місця.
Важливу роль у моїй акліматизації зіграв рідний дядько. Його в
Чернігові багато людей знає. Він
воював в одному з добровольчих
батальйонів, в одному з боїв йому
пошкодило ногу, довелося ампутувати частину кінцівки».
Тепер у Євгена позивний
«Північ». Він — на передовій, у
місті Мар’їнка, де знову точаться запеклі бої. Хлопець розказує, що сепаратисти знахабніли
вкрай, підходять до наших позицій на відстань 20-30 метрів. Проте, отримавши вдосталь свинцю,
відходять назад. ■
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«Найважливішою прикметою вдачі російського народу
є його садистська жорстокість».

Максим Горький
російський письменник
Сергій ДОВГАЛЬ

Дніпро, який, здавалося б, горою став проти російської агресії і заслужив славу найпатріотичнішого міста принаймні
на півдні і сході нашої держави,
останнім часом буквально приголомшили два гучні інциденти, спричинені людьми, що українське на дух не переносять.
І хоч перипетії у кожного з них
різні, можна зробити висновок, що «вата» ще почувається
вільно.

■ МОСКАЛЬСЬКИЙ ОСКАЛ

Зруйнуймо «ватні» кубла
Патріотичний Дніпро сколихнули два
гучні інциденти, пов’язані з зухвалими
антиукраїнськими проявами

До театру з молотком
Коли глядачі завітали на
концерт до Дніпровського театру опери і балету, вони навряд чи могли подумати, на що
може перетворитися таке цілком мирне заняття. Все почалося з того, що один із них разом з дружиною прийшов у військовій формі. Це здавалося
цілком нормальним, адже обласний центр розташований у
зоні, яку називають прифронтовою. Однак воїн викликав
бурхливу реакцію з боку однієї
з відвідувачок театру. Очевидці стверджують, що жінка почала висловлювати своє невдоволення ще до початку вистави.
Як виявилося, ще й їхні місця
розташовувалися зовсім поруч.
Отож в антракті концерту пристрасті розгорілися ще більше. Чим вони закінчилися, тепер кожен охочий може побачити з відео, розміщеного в інтернеті. На ньому вже немолода
блондинка щосили вдарила воїна по голові молотком, що був у
неї в дамській сумочці (!). І хоч
такий «необхідний» для відвідин театру інструмент виявився дерев’яним, від самого такого факту ніскільки не легше.
«Він — боєць, який пройшов
Іловайськ, вона — його дружина, яка пройшла з ним лікарні,
відновлення та інші жахи війни, вирішили піти в театр. Він
пішов у формі. Що дуже збентежило блондинку на відео, вона
з усмішкою у нього запитала:
«Що, б’ють наші вас на Донбасі?». Костя стримався, відповівши їй, щоб не виводила
його з себе. Але дамі, мабуть,
було приємним таке спілкування, вона спробувала знову спровокувати бійця. Не склалося.
Наталя (його дружина) вмовила Костю не звертати на неї уваги. В антракті Наталя підійшла
до неї особисто і попросила не
«доводити справу до гріха», на
що отримала у відповідь дуже
неприємні репліки. Образи носили і особистий характер. Але
мадам вирішила, що цього недостатньо і кинулася на чоловіка-бійця. При цьому, розірвавши ланцюжок, порвала сумку...
Природно, коли Костя побачив
дружину в сльозах, він, як будьякий чоловік, пішов до жінки за
роз’ясненнями. Далі події розгорталися ще стрімкіше — доки
Костя пояснював, що негоже так
спілкуватися з його дружиною,
вона намагалася наскочити з кулаками і на Костю. Він тримав їй
руки, у цей час вона активно махала ногами, намагаючись вдарити його хоч якось. Коли чоловік підійшов, щоб втрутитися у це все, Костя відвернувся
до нього, роз’яснюючи, що сталося. У цей момент він отримав
удар дерев’яним молотком по
голові...», — написала на своїй
сторінці у «Фейсбуці» свідок
конфлікту Владислава Левикіна.

❙ Скромна актриса театру опери і балету з Дніпра Катерина Фондуроко
❙ виявилася затятою «ватницею».
❙ Дмитро Антонов опинився у відділенні неврології,
❙ де працює медсестрою його дружина Оксана.
Коли зловмисницю доставили до найближчого відділення
поліції, виявилося, що у неї з
собою був ще й кухонний ніж.
Правоохоронці повідомляють
про відкриття кримінального
провадження, за яким жінці загрожує реальний строк позбавлення волі.
Згодом стало відомо і про особу любительки театру. Нею виявилася 54-річна Марина Меншикова, яка ще в 2014-му «засвітилася» на акціях антимайдану
та «Русской вєсни». Соціальні мережі після цього буквально розірвало від гнівних коментарів. Однак згодом ще більше
вибухнули, коли серед них виявили ще одну блондинку, яка
відверто висловилася на підтримку Меншикової. Причому не соромлячись у своїх висловлюваннях: «Ти дивись, як

уже ведуться. Тепер же, на думку влади, настав час зайнятися і
перевихованням батьків.
Радник голови облдержадміністрації Юрій Голик заявив про намір рішуче звільняти працівників із сепаратистськими нахилами. «Якщо людина працює на державу Україна,
Україна їй платить зарплату,
тим паче, якщо держслужбовець дозволяє собі подібні висловлювання — це неприпустимо. Такі випадки будемо викорінювати», — заявив Юрій
Голик.

«Пройшовши АТО, ніколи не
міг подумати, що отримаю
травми вдома»

❙ Микола Соколовський з мамою до трагедії.

40-річний адвокат Дмитро
Антонов, який пройшов майже
всю зону бойових дій на Донбасі
бійцем 42-го мотопіхотного ба-

нальністю — мовляв, якщо не
подобається, то йдіть звідси.
Дмитрові з Миколою довелося
вийти на вулицю, де справа перейшла до кулаків. Спершу —
два на два, а потім звідкись не
візьмись з’явилося ще з шестеро чоловік. За явної кількісної
переваги вони збили адвоката зі
своїм помічником з ніг і продовжили страшну розправу.
«Хочу наголосити: всі були
тверезі. Коли ми з Колею впали, нас добивали ногами — на
обличчях залишилися сліди підошов. У результаті у мене розсічена брова, пошкоджені око і
рука, струс мозку. Коля постраждав значно більше: він лежав на землі і хрипів, було видно, що зламані кістки на обличчі, — розповів Дмитро Антонов. — Я пройшов майже всю
зону АТО і ніколи не міг подумати, що отримаю травми вдома, у рідному Дніпрі».
Микола Соколовський на
тривалий час опинився в комі.
Лікарі робити прогнози щодо
стану його здоров’я не ризикують. Мама хлопця Галина Соколовська заявляє, що правоохоронні органи у Дніпрі намагаються приховати обставини того, що сталося з її сином.
Сама жінка є відомим у Херсоні
волонтером, очільницею так
званої «Кулінарної сотні», яка
забезпечує продуктами хлопців
на передовій.
«У Дніпрі по-звірячому по-

Мережа, до якої входить цей заклад громадського
харчування, має російське коріння.
пукани укропські затріщали…
тільки ви і знаєте, що з жінками і дітьми воювати, гниди» і т.
п. При цьому ця особа за псевдо
не ховалася, а назвала себе як є
— Катерина Фондуроко. Остання виявилася актрисою того ж
Дніпровського театру опери і балету. Хай і не примою, навіть не
солісткою, а всього-на-всього однією з виконавиць театрального
хору, але людиною з середовища
культури.
В обласній державній адміністрації заявили про створення спеціальної комісії, яка
мала розслідувати такий вибрик актриси державного закладу культури, однак Катерина
Фондуроко поквапилася сама
випередити події — написала
заяву про звільнення за власним бажанням. А влада заявила про першочергові кроки для
посилення боротьби з сепаратизмом, до яких спонукав інцидент у театрі опери і балету.
В області тепер хочуть запровадити патріотичні уроки для дорослих, які для дітей у школах

тальйону і волонтером, взагалі
опинився у відділенні неврології Дніпровського військового госпіталю на цілі два тижні
саме за свою проукраїнську позицію, продемонстровану в рідному місті. Постраждав він серед білого дня у самісінькому
центрі Дніпра. Разом зі своїм
25-річним помічником Миколою Соколовським вони зайшли
пообідати до одного кафе, в якому раніше не бували.
Чоловіків неабияк вразило,
що в цьому закладі громадського харчування транслювали
новини російського телеканалу «Росія-1», на теренах нашої
держави забороненого. Спершу намагалися пояснити співробітниці кафе: мовляв, живемо у прифронтовій зоні, щодня сюди привозять поранених,
а Росія — країна-агресор… Однак та стала шукати різні відмовки, щоб телеканал не перемикати.
Зрештою, у розмову втрутилися інші відвідувачі. Причому з відверто агресивною то-

били мого сина і вашого земляка Миколу Соколовського. Багато хто в Херсоні знають його
по 30-й школі, по економічноправовому ліцею, по спорту і по
відпочинку. Зараз він уже четверту добу непритомний, а його
друг Дмитро Антонов лежить у
неврології. Але влада вирішила зам’яти цю справу. Судячи з
усього, комусь дуже невигідний
розголос», — написала жінка у
«Фейсбуці».
І справді, правоохоронні
органи поки що відмовчуються про хід розслідування цих
двох гучних інцидентів, що сколихнули місто, яке ще недавно
дружно повстало проти російської агресії.
Тим часом потерпілий Дмитро Антонов, посилаючись на
власне розслідування, закликав бойкотувати кафе «Е. да».
За його словами, мережа, до якої
входить цей заклад громадського харчування, має російське
коріння. Зокрема, директор мережі за два дні до того, що сталося у Дніпрі, проводив свій
час саме у Москві, в колі друзів.
«Друзі, ніяких підпалів і вибухів не буде! Ми боремося за
правову державу. Деякі перфоманси ми зробимо, але пізніше»,
— пише Дмитро Антонов. Але в
нашої газети виникає слушне
запитання до влади міста й держави: невже немає законних
важелів, аби просто закрити це
сепаратистське кубло? ■
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■ РЕЗОНАНС

«Смажені» каштани
Чому всихає символ столиці
Микола ПАЦЕРА
На Хрещатику гинуть молоді,
але скандально відомі каштани, висаджені три роки тому замість сорту «Бріотті» вздовж проїжджої частини. Дерева мучаться
самі та псують загальний вигляд
центральної вулиці столиці. Але
прибрати їх не можна — вони є
речовими доказами у кримінальній справі...
Хто ходив нинішнім літом
центром столиці, напевне ж, звернув увагу на пожухлі, безлисті молоді каштани, висаджені вздовж
проїжджої частини Хрещатика.
Видовище, прямо скажемо, неприємне. Особливо воно впадало
у вічі та псувало всю картину під
час проведення святкового параду
на День незалежності.
Тривогу ж щодо жалюгідного
стану дерев забив наприкінці літа
відомий еколог Олександр Соколенко. На своїй сторінці у «Фейсбуці» він повідомив: «За вікном
серпень, а «каштани-підробки»
на Хрещатику вже стоять голі.
Близько 70% саджанців каштанів, що були у 2013 році «в урочистій обстановці» посаджені тут
за участі очільників міста, всохли
або доживають останні дні. Решта виглядає трохи краще, але так
само перебуває у незадовільному стані. Деякі екземпляри повторно зацвіли, що є аномалією
розвитку та свідчить про виснаження дерев. Зазвичай повторне
цвітіння передує загибелі каштанів. За іронією долі, саджанці
навпроти Київради перебувають
у найгіршому стані, тут не збереглося практично жодного живого
дерева».
Ідеться про нашумілі свого
часу м’ясочервоні каштани сорту
«Бріотті», які завезли аж з Італії
й висадили на головній вулиці
столиці начебто з благою метою
— вони не лише гарні на вигляд, а
й стійкі до хвороб та забруднення
зовнішнього середовища. Історія
ж їх появи тут майже детективна. Восени 2012 року комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Шевченківського району Києва провело тендер на закупівлю 289 саджанців
цього сорту. Його виграла фірма
ТОВ «Професійний садівник»,
яка сама не імпортувала каштани
з Італії, а найняла для цього приватне підприємство «Ед Марліс».
Воно успішно доставило деревця
з далекої Італії, і їх у березні-квітні висадили на Хрещатику. Задля
показухи участь у цій акції взяли
тодішній мер Олександр Попов зі
своїм заступником Галиною Герегою, які особисто увіткнули в землю по 5 дерев. Однак уже в травні,
коли каштани зацвіли, виявилося, що лише два з усіх саджанців
були дійсно сорту «Бріотті», 18 —
сорту «Баумана», 11 — «Глобра»,
решта ж виявилися звичайними
кінськими каштанами, що підтверджено результатами експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені академіка Фоміна.
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження
за зловживання при закупівлі каштанів, у ході якого встановили, що в результаті різниці
цін на прості каштани та «Бріотті» було допущено розтрату бюджетних коштів майже на 1 млн.
грн., на які закуплено 200 саджанців у приватної італійської

фірми Vivai Sandro Bruschi. За
результатами розслідування, 27
травня тодішній голова КМДА
Олександр Попов наказав звільнити директора комунального
підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району Олександра Цимбалюка, який відповідав за закупівлю
саджанців. У свою чергу, депутати Київради створили тимчасову
комісію з розслідування ситуації
з каштанами. 4 червня директор
фірми «Ед Марліс», яка доставляла саджанці, Едуард Мартиненко на її засіданні повідомив,
що вони домовилися з керівниками італійської компанії, в якої
закупили деревця, про те, що іноземці згодні замінити їх на каштани «Бріотті»...
Про ті події пан Мартиненко
розповів нещодавно таке: «Коли
ми отримували саджанці вперше, то визначити, який це сорт,
було просто неможливо — вони
мали голі гілки, а кора на всіх
однакова. (Цей факт підтвердила на засіданні депутатської комісії й дендролог ботанічного
саду імені академіка Фоміна Зінаїда Бонюк. — Авт.). Тож ми
просто перевезли отримані саджанці з Італії до Києва, відповідно розмитнивши їх. Якби були
допущені якісь порушення з мого
боку, то численні перевірки КРУ,
міліції та прокуратури їх би виявили, і мене давно вже посадили б
до в’язниці. Тоді ніхто навіть подумати не міг, що можлива така
підміна. Коли ж вона виявилася,
то нам начебто вдалося домовитися з керівниками італійської фірми про те, що вони замінять 200
саджанців. Але коли ми поїхали
туди з заступником міського голови Ігорем Добруцьким, то нам
запропонували саджанці зовсім
інших порід, наприклад, платанів. Київська сторона не погодилася на таку пропозицію, тоді
італійці також відмовилися надати нам «Бріотті»... А щодо того,
чому каштани всихають, то, напевне, за ними не було належного догляду і поливу».
На цей закид, а також щодо
ситуації з каштанами взагалі
заступник начальника управління зелених насаджень (УЗН)
Шевченківського району Сергій
Круть повідомив нам таке. Рішення про необхідність заміни лип
на вул. Хрещатик на дерева каштана кінського м’ясочервоного
«Біотті» було прийнято 15 грудня 2011 року на засіданні спеціальної комісії з напрацювання
пропозицій із покращення стану
зелених насаджень на вул. Хрещатик, створеної наказом КО
«Київзеленбуд». Відповідно до
розпорядження КМДА № 454 від
22.03.2012 р., КП УЗН Шевченківського району було проведено процедуру відкритих торгів
на закупівлю робіт «Капітальний ремонт зелених насаджень
на вул. Хрещатик (бульварна та
вулична частини)». За їх результатами переможцем стало ТОВ
«Професійний садівник», із яким
і було укладено договір на виконання робіт, відповідно до якого
підрядник несе відповідальність
за якість своїх і придбаних ним
матеріалів, а також за якість і
відповідність виконаних робіт
проектно-кошторисній документації, в тому числі усіма субпідрядними організаціями.
«У зв’язку з тим, що висад-

жені дерева не відповідали зазначеним у договорі, КП УЗН
Шевченківського району подало позов до суду на ТОВ «Професійний садівник» із вимогою
замінити їх каштанами «Бріотті», — зазначив Сергій Круть. —
А оскільки цього не було зроблено, то ми звернулися до Господарського суду Київської області з вимогою повернути сплачені
кошти в сумі 1 млн. 500 тис. грн.
разом зі штрафними санкціями. І
виграли цей процес. Проте «Професійний садівник» подав касацію в Апеляційний суд м. Києва,
і зараз ця справа перебуває там на
розгляді. З метою ж збереження
цих каштанів нами вживаються всі необхідні заходи щодо догляду та утримання: дерева регулярно поливаються, проводиться підживлення, внесення препаратів для боротьби зі шкідниками
та інші заходи. Але дерева практично гинуть, оскільки вони перенесли великий стрес, і під час
Революції гідності в 2014 році
за ними фактично не доглядали,
тоді як саме в цьому віці їм потрібен був серйозний догляд. Та
й узагалі Хрещатик, а особливо
територія біля міськадміністрації, не найкраще місце для росту
каштанів — тут краще прижилися б дерева інших порід». На моє
ж запитання, чи не ліпше було б
тоді замінити їх, щоб не знущатися над ними і не псувати вигляду центральної вулиці, пан
Круть відповів: «Ми цього зробити не можемо, оскільки вони є речовими доказами у кримінальній
справі, яка поки що не завершена, — тож дозвіл на заміну може
дати тільки слідчий, хоча, можливо, і міська влада. Але нам таких вказівок не було».
Для повноти картини ми хотіли отримати коментар від керівника товариства з обмеженою
відповідальністю
«Професійний садівник» Петра Кравця.
Секретар записала всі наші координати і сказала: «Він з вами
зв’яжеться, якщо захоче щось
сказати». Пройшло два тижні —
не захотів... ■

❙ Листя на нещасних деревах облетіло задовго до осені.
❙ Фото Юрія САПОЖНІКОВА.
■ КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ
Юрій Клименко,
доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу
дендрології Національного ботанічного саду:
— Каштани добре почувалися в Києві у ХІХ столітті, коли було мало
автомобілів. Зараз же дуже багато дерев, які ростуть уздовж вулиць, потерпають від шкідливих вихлопів, а також від гіркокаштанової мінуючої
молі та крайового опіку листа. Каштани сорту «Бріотті» вважаються стійкішими до цих «агресорів», але й вони не витримають у нашій столиці. До
того ж їх потрібно інтенсивно поливати і залишати навколо стовбура вільний ґрунт на діаметр крони — не менше 10 метрів, щоб коріння могло
всмоктувати достатню кількість вологи. А це в Києві практично повсюди
порушується — корені ростуть під асфальт, де вологи практично немає.
Тож такі чинники, на мою думку, і призвели до фактичного всихання каштанів на Хрещатику. Їх потрібно висаджувати між будинками та на вулицях, де мало машин і багато вільного ґрунту. Для центру ж міста ми пропонували б використовувати клен гостролистий кулястий, який має компактну крону, або ж акацію білу кулясту, яка, до того ж, іще й посухостійка
(до речі, такі дерева висаджені вздовж проспекту Перемоги в районі зоопарку — вони мають гарний вигляд. — Авт.). Минулого року навіть була
нарада в міськадміністрації, на якій ми пропонували підібрати для різних
зон міста різні дерева, але чомусь ця пропозиція не знайшла підтримки.

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Тварина ти безсловесна
чи право маєш?
У Львові масово реєструють домашніх улюбленців
Дар’я БАВЗАЛУК
У Львові розпочалась обов’язкова реєстрація домашніх собак, а також котів — за бажанням власників. Власників собак, які не виконають цю вимогу, штрафуватимуть. Роблять
це, аби «покращити санітарний стан міста та
забезпечити загальну безпеку громадян». Тварин, які не мають вакцинації від сказу, під час
реєстрації безкоштовно вакцинують.
«Власники собак мають чотири місяці, аби
звернутися до ЛКП «Лев» — приїхати безпосередньо до нас чи зареєструвати тварину онлайн і отримати реєстраційну картку та жетон. У разі, якщо собака загубиться, ми зможемо просканувати QR-код і швидко віднайти
власника тварини. З початку 2017 року правоохоронні органи почнуть контролювати виконання ухвали про реєстрацію», — розповідає
Оксана Кошак, директор ЛКП «Лев».
Як стало відомо «УМ», процедура реєстра-

ції передбачає внесення інформації про собаку в єдину реєстраційну базу господарських
тварин міста Львова і видачу жетона з індивідуальним номером. Цікаво, що доведеться реєструвати й тих собак, які перебувають
на території Львова тимчасово — більше ніж
30 діб. До речі, забрати тварину з притулку
можна безплатно. Натомість невідповідальні власники, які загубили тварину і хочуть її
повернути, оплачуватимуть послуги підприємства. «Це допоможе посилити відповідальність і зрозуміти, що тварина не іграшка і не
забавка для дитини», — переконаний колишній директор ЛКП «Лев», який брав участь у
розробці нових правил, Олег Мацех.
На зареєстрованій тварині має бути жетон,
отриманий при реєстрації. Перевірити, чи зареєстрована тварина, зможуть представники
поліції або муніципальної дружини міста.
Наразі у Львові, за даними ЛКП «Лев», є
близько 120 тис. домашніх тварин. ■
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■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

«Жирне» питання
Про користь поліненасичених жирних кислот
і міну в тістечках під назвою «трансжир»
Мирослава КРУК

Такі сполуки шкодять
здоров’ю
Жири відіграють важливу
роль у синтезі ферментів і гормонів, є цінним джерелом енергії, підвищують захисні властивості організму, містять розчинні вітаміни та інші біологічно активні речовини. Відтак
жири мають постійно надходити в організм людини, бо тільки за такої умови відбуваються
повноцінні обмінні процеси, наголошують лікарі. Однак нині
людина стоїть перед непростим
вибором: якісних жирів у продуктах харчування стало значно менше — хімічні складники
зіпсували все. Як визначити: ці
жири — корисні, цих краще не
вживати, а он ті — взагалі оминати десятою дорогою?
Лікарі кажуть, що жирам
в організмі людини відведена
енергетична роль. Вони служать будівельним матеріалом
для клітин, розчиняють деякі вітаміни і є джерелом багатьох біологічно активних речовин. Жири підвищують смакові якості страв, викликають
почуття насичення, яке зберігається впродовж тривалого
часу. А ось дефіцит жирів —
шкідливий для здоров’я, може
спричинити різні розлади: змінити стан шкіри, погіршити
функцію нирок і зір, послабити
імунні процеси.
— Жири поділяються на дві
категорії: насичені (які містять
велику частку водню) і ненасичені (з меншим вмістом водню).
Жири з мінімальним вмістом
водню називають поліненасиченими. Насичені жири твердіють
при кімнатній температурі.
Вони містяться в м’ясних, молочних, борошняних продуктах, маслі какао, кокоса, пальмовій олії, яку застосовують у
промисловому виробництві печива і тістечок.
Насичені жири входять до

складу твердих тваринних і
дуже прості за своєю будовою.
Саме цей тип жирів дуже швидко відкладається в організмі
людини у вигляді жирової тканини. І вони — найбільш шкідливі для здоров’я. Адже звужують просвіт артерій, як наслідок — розвивається атеросклероз, інфаркт, інсульт та
інші небезпечні недуги.
Зверніть увагу: насичені
жири насамперед протипоказані тим, хто прагне позбутися зайвої ваги. Часте вживання
таких жирів неминуче провокує порушення процесу обміну
речовин, відтак жирові відкладення накопичуються в організмі дуже інтенсивно.

Риба, олія та інші важливі
продукти
Ліпіди, або жири, необхідні
організму: без них не може нормально відбуватися обмін речовин, а в клітинах і тканинах накопичуються шлаки і токсини,
оскільки сповільнюються процеси очищення. Мода на безжирові дієти призводить часом до виснаження організму,
тоді здоров’ю завдається велика шкода. Якщо людина уникає
вживання в їжу всіх жирів — в
її організмі різко зменшується
кількість необхідних гормонів,
ферментів, стан здоров’я швидко погіршується, адже більшість цих речовин в організмі
не синтезується — вони повинні надходити з їжею. До таких
належать незамінні жирні кислоти.
Незамінних жирних кислот насправді лише дві — ліноленова і лінолева. У людському
організмі можуть синтезуватися майже всі види потрібних
насичених і мононенасичених
жирних кислот, синтез здійснюється з вуглеводів, спирту
і навіть білків. Але людський
організм не може самостійно
утворювати Омега-3 і Омега-6
жирні кислоти, хоча вони необ-

❙ Без жирів у раціоні не обійтися. Але поміркованість не завадить...
❙ Фото з сайта MPORT.UA.
■ ПРЯМА МОВА
Олег Швець, президент Асоціації дієтологів України:
— Коли сьогодні замість масла-какао в солодощі додають гідрогенізований
рослинний жир («трансжир»), і його там 20% від кількості інгредієнтів — то це не
просто погано, це — злочин виробників проти власного народу, і особливо — дітей.
Поцікавтеся складом цукерок, які купуєте своїм дітям. У більшості з них на першому
місці в складі цукор, на другому — той же трансжир. Якщо найгірша група продуктів — технологічні вироби з м’яса, то трансжир — найгірший харчовий інгредієнт.
Він набагато гірший, ніж простий насичений жир, який у салі. Трансжир зумовлює не
лише відкладення жиру в артеріях, провокуючи атеросклероз, а й запалення судин,
виникнення тромбів. Трансжир знайдете також у вафлях, печиві та інших ласощах
промислового виробництва.
хідні для важливих метаболічних процесів.
Серед ненасичених жирів є
дуже небезпечні — їх називають
трансжирами, або гідрогенізованими жирами (це той же маргарин). Вони надзвичайно шкідливі для організму, адже мають
спотворену молекулярну структуру, нехарактерну для природних сполук. Входячи в клітини
організму, трансжири порушують клітинний метаболізм. Такі
жири масово застосовують при
виробництві солодощів. Трансижири дуже токсичні: накопичуються в організмі, провокуючи складні захворювання: атеросклероз, хвороби серця, діабет, можуть спровокувати рак,
гормональні порушення, ожиріння.
Решта ненасичених жирних кислот (крім трансжирів) є найбільш корисним видом жирів — вони допомагають виводити шкідливі жири з
організму, сприяють схудненню, зменшують ризик серцевосудинних захворювань. Такі

кислоти містяться переважно
в морепродуктах і рослинних
оліях. Діляться на мононенасичені та поліненасичені. Мононенасичені жирні кислоти виробляються організмом людини.
Вони беруть участь у контролі
складу крові — скажімо, олеїнова кислота, якою багата оливкова олія, знижує рівень холестерину в крові. Поліненасичені
кислоти (Омега-6) — дуже важливі для метаболізму організму. Вони містяться у рослинних
оліях — соняшниковій, соєвій,
лляній. У поєднанні з жиром
Омега-3 вони сприяють поліпшенню здоров’я організму в цілому.
Поліненасичені жирні кислоти (Омега-3) — найкорисніший вид жирів. Вони містяться у риб’ячому жирі, рослинних оліях, однак рослинні жирні кислоти не здатні замінити
кислоти морського походження. Аби організм мав удосталь
Омега-з, вистачить 2-3 рази на
тиждень додавати в раціон страви з жирної риби або концентра-

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Як запобігти «мозковій катастрофі»
Дев’ять основних факторів, які провокують інсульт
Мирослава КРУК
Унаслідок «мозкової катастрофи»
(так лікарі називають інсульт) в Україні кожного року помирає майже 40
тисяч людей. 20 тисяч стають інвалідами. Профілактика недуги — основний
спосіб запобігти лиху. Лікарі нагадують
про дев’ять основних факторів, які найчастіше провокують інсульт.
1. Стрес. Надмірні хвилювання завжди спричиняють підвищення артеріального тиску, прискорюють серцебиття,
посилюють механізми згортання крові.
Хронічний стрес і депресія — «класичний» шлях до ішемічного інсульту, кажуть лікарі.
2. Куріння. Ця шкідлива звичка подвоює ризик розвитку інсульту в результаті зміни гемодинаміки та порушення
метаболізму (обміну речовин). Якщо
відмовитися від куріння, ризик відчутно зменшується, однак пам’ятайте: ушкоджені нікотином судини можуть відновлюватися впродовж п’яти років.

3. Алкоголь — визнаний фактор розвитку судинних недуг. В осіб, які зловживають міцними напоями, ризик «мозкової катастрофи» вищий на 69%. Алкоголь викликає гіпертензію, підвищує згортання крові, сприяє зниженню
мозкового кровотоку, прискорює вікову мозкову атрофію. Проведене вченими
дослідження довело, що максимальний
рівень смертності від ішемічного інсульту фіксують на вихідні та святкові дні,
коли, як відомо, найбільше застіль.
4. Ожиріння. Воно тісно пов’язане з
гіпертензією, цукровим діабетом і порушеним ліпідним обміном, які є факторами розвитку інсульту.
5. Гіподинамія часто долучається до
проблеми, особливо у тих, хто потерпає
від різних серцево-судинних захворювань (артеріальна гіпертензія, атеросклероз). Малорухливий спосіб життя
негативно впливає на обмінні процеси
в серці і мозку, знижує рівень кровопостачання, сприяє ожирінню.
6. Цукровий діабет — очевидний

❙ Високий тиск і стрес — серед причин,
❙ які провокують інсульт.
❙ Фото з сайта zdorov-info.com.ua.
фактор ризику. У 30-40 відсотків хворих, які перенесли інсульт, діагностують цукровий діабет. Діабет, як відомо,
викликає різні ускладнення судинного
кровообігу (інсульт, інфаркт, ретинопатія, нефропатія).
7. Артеріальна гіпертензія. Медики
вважають її основною передумовою гострого порушення мозкового кровообігу. У 65-90% випадків інсульту винна
гіпертонія. Регулярний контроль ар-

Які продукти містять трансжири:
— Маргарин і «легке» масло.
— Практично всі види промислових майонезів і майонезоподібних соусів.
— Фаст-фуд, особливо — промислова картопля-фрі (тут відсоток
поганих жирів зашкалює).
— М’ясні на інші напівфабрикати.
— Так звані сири без холестерину, в яких замість жиру — рослинний
гідрогенізований жир, рослинні вершки.
— Сухі концентрати супів, соусів,
десерти, креми.
— Чипси, вафлі, крекери, печиво, торти, цукерки, шоколадки. У кондитерських виробах вміст трансжирів
становить майже половину від загальної кількості жиру.
— Магазинна випічка, здоба.
— Морозиво.
Джерела кислоти Омега-3:
— Жирні сорти риби: оселедець,
тунець, форель, лосось, макрель, сардини, скумбрія, палтус.
— Риб’ячий жир.
— Червона, чорна ікра.
— Морепродукти: молюски, креветки.
— Лляна, соєва, кунжутна нерафіновані олії.
— Пророщена пшениця.
— Лляне насіння.
— Волоські, мигдальні горіхи.
— Квасоля, броколі, цвітна капуста, шпинат, диня.
Джерела кислоти Омега-6:
— Соєва, гарбузова, соняшникова, кукурудзяна олії.
— Сире насіння соняшника.
— Кунжут, мак.
— Гарбузове насіння.
— Пророщена пшениця.
— Сало, яйця, вершкове масло.
— Фісташки, кедрові горішки.
ти жирних кислот у капсулах.
Лікарі кажуть, що споживання Омега-3 жирних кислот серед населення дуже низьке. Добова доза має становити 2 г. Для того щоб подолати
депресію, потрібно збільшити
дозу до 3 г. Отже, у раціоні має
бути 2-3 порції жирної риби на
тиждень. На жаль, якість риби
сьогодні не завжди відповідає
нашим очікуванням. А ціна на
неї — й поготів... Тому проблему дефіциту Омега-3 допоможе
вирішити риб’ячий жир у капсулах — його особливо рекомендують дітям. ■

теріального тиску допоможе запобігти
небезпечним ускладненням недуги.
8. Атеросклероз. Відкладення «поганого» холестерину на внутрішніх стінках кровоносних судин у вигляді бляшок — ще одне лихо сьогодення. Ці
бляшки не тільки закупорюють судини,
а й порушують їхню еластичність, а відтак — і здатність звужуватися або розширюватися, регулюючи таким чином
кров’яний тиск. Інсульт у тих, кому понад 65 років, часто стається саме внаслідок атеросклерозу. Тому, кажуть медики, важливо не тільки ефективно лікувати атеросклероз, а й дбати про профілактику. І починати її слід якомога раніше.
Насамперед зверніть увагу на своє харчування.
9. Камені в нирках. Американські вчені з Національного фонду нирок
США дослідили: кількість осіб, які потерпають від каменів у нирках, протягом останніх трьох десятиліть неухильно зростає у всьому світі. Медики й науковці наголошують: ця патологія може
виникати внаслідок різних захворювань, таких, зокрема, як цукровий діабет, ожиріння, артеріальна гіпертензія. На думку лікарів, камені також можуть підвищити ризик ішемічної хвороби серця та інсульту. Аби запобігти
утворенням, регулярно відвідуйте профільних фахівців, стежте за щоденним
раціоном. ■

МАНДРІВКИ
Володимир КОЛОДЯЖНИЙ

Свого часу французький художній фільм
iз такою назвою створив справжній бум
не лише в самій Франції, а й далеко за її
межами. Людина, яка вперше потрапила
в це дивовижне, навіть приголомшливе
величезне місто древньої Індії, вже покидаючи його, мимоволі вражено вигукне: «О, Калькутта! Ти справжній вінок
незабутніх вражень на все життя!».

Халупи і палаци
Мені потрапити туди вдалося з екіпажем нашого українського «Руслана».
Щойно повітряний велетень приземлився на поле місцевого аеропорту — зразу
ж став центром уваги всіх без винятку.
Гості та працівники аеропорту бурхливо аплодували, коли піднялася рампа
фюзеляжу літака і звідти команда почала вивантажувати локомотив десь за
сто тонн вагою... Індія — велика залізнична країна, і доставляти сюди такий
товар повітрям можуть лише наші літаки...
Мою ж увагу в аеропорту Калькутти одразу привернула велика кількість
охоронців з автоматами і карабінами.
Дається взнаки тероризм вселенського
масштабу. Це особливо типово для країн
Південної Азії — тут багато ворогуючих
конфесій. А де війна релігій, там ллється кров. Ще з давніх часів.
При виході з аеропорту десятки хлопчаків майже силоміць виривають у тебе з
рук валізи — допомагають донести вантаж до таксі або до готелю. Кожен намагається принести додому хоч якусь
зароблену рупію. Ось хлопчина років
п’ятнадцяти дав добрячого стусана удвоє меншому... Не його команда!
Якщо їхати з аеропорту до Калькутти
вночі — а вона тут настає миттєво — бачиш феєричне видовище: тисячі вбогих
торговельних крамниць працюють при
світлі свічок. Вражаюча схожість із зоряним небом, що впало на землю. Як і в
багатьох інших регіонах Індії, води тут
катастрофічно не вистачає. Каналізаційні стоки від халуп збігають у заглибини
вздовж шосе, тож «пахощі» тут далеко
не з ботанічного саду...
Разючим контрастом щойно побаченого є центральна вулиця Калькутти. І
вночі вона цілком європейська. Реклама
відомих у світі фірм, старовинні палаци, будинки заможних мешканців міста. Безперервні потоки машин, нестихаюча какофонія сигналів і... ніяких правил руху. Він в Індії лівосторонній. І яка
ж дивина — жодних дорожніх пригод!..
Ось із одного з калькуттських ресторанів вийшов з тюрбаном на голові могутньої статури швейцар — незворушно
ступив назустріч потоку машин і зупинив таксі. До машини підійшла красива
молода пара: він — у вишуканому костюмі, вона — в чарівному сарі. Хоч кіно
знімай...
Та зверніть на якусь маленьку бічну вулицю нічної Калькутти і побачите
зовсім іншу картину: численні крихітні крамнички, що ледве освітлюються
каганцями, бідненько вдягнені перехожі. Виснажена старенька індуска —
а може, й не дуже старенька — важке
життя наклало свій відбиток, рукою торкається свого рота — просить їсти. Неподалік під стіною на якомусь ганчір’ї
сплять безхатьки. Це Індія — перенаселена, безробітна. Древня країна з величною багатотисячолітною історією. Країна каст...

Срібна таємниця древнього Гангу
Та є в Калькутті й привабливіші,
життєрадісніші барви. У цьому неймовірному мегаполісі — більше 2000 індуїстських храмів, є навіть католицькі
собори.
Джайнизм — відгалуження буддизму. Ця віра проповідує чистоту життя —
як зерно рису. Прихильники джайнизму
вірять у переродження. У джайнизмський храм можна ввійти лише босоніж.
Заворожуюча старовинна архітектура,
затишне внутрішнє подвір’я. Усе тут дихає спокоєм. Всюди — зображення свастики. У джайнизмі — це знак щастя.
Релігійна служба тут схожа на якесь
видовищне театральне дійство. Молитва — своєрідний діалог служителів хра-
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■ НА ВЛАСНІ ОЧІ

О, Калькутта!
Багатющі музеї та бідняцькі квартали вразять кожного,
хто потрапить у це індійське місто контрастів

❙ Пам’ятник Рабіндранату Тагору:
❙ індійський класик і Нобелівський
❙ лауреат народився і помер у Калькутті.

❙ Національний музей Індії вражає експонатами.

❙ Страшні злидні не заважають індусам залишатися життєрадісними.
му — чоловіка і жінки. Потоки прочан
передають букети квітів до зображення Будди. Згодом частину букету повертають прочанину вже як освячений. А
потім кожному ставлять на чоло велику червону крапку — священний знак. І
так це дійство тягнеться тисячоліття...
Якщо вітер мандрів занесе вас до
Калькутти, відвідайте також храм богині Калі. Він розташований на березі
величного Гангу — священної річки індусів. Східці від храму ведуть прямісінько до води — на них моляться тисячі індусів. Задля цього і приїжджають прочани за сотні кілометрів. Одні вдягнені
в дорогі сарі та дхоті, інші — у немислиме ганчір’я. Перед однією з найголовніших богинь усі рівні.
Вода в річці жахливого коричневого
кольору. І несе могутня течія до Індійського океану дерева, промислові відходи, дахи знесених бурями халуп і навіть
трупи слонів. Та що дивно, поблизу річки практично не буває епідемій. Одні кажуть — свята вода, інші пояснюють тим,
що мул на дні Гангу насичений вкрапленнями срібла.
Таке враження, що в Калькутті лише
моляться або торгують. На вулицях —
суцільні вивіски і безперервні крамниці.
Майже на дорозі смажать, парять, нарізають усілякі екзотичні страви. Налива-

ють також... Але порції дуже скромні.
Кілька разів доля заносила мене до Індії, але п’яних індусів так і не бачив.

Найбагатший музей Азії
Звичайно, одні з найяскравіших перлин Індії — храми й музеї. Тут особливо
відчувається подих давно минулих тисячоліть. Індійський національний музей у Калькутті — і своїми експозиціями, й архітектурою — вважають найбагатшим у Азії. Заснував його колишній
губернатор сер Вільям Джодлі. Він сам
зібрав неповторні колекції цього видатного музею.
Музей чимось нагадує Ісакіївський
собор у Санкт-Петербурзі, але багатством експозицій значно перевершує далеко не бідний «Ермітаж». Один iз відділів музею — це своєрідна кунст-камера. Тут зібрано казуси генетики, які
зустрічаються у тваринному світі Індії:
ембріони золотих мавпочок, які зрослися, двоголова змія та багато іншої подібної чудасії.
У музеї багатюща колеція флори і
фауни — скелети слонів, жирафів, гіпопотамів, найрізноманітніший світ мавп
такої екзотичної Індії. Особливо вражає
опудало могутньої горили — така легко
переламає людину навпіл. Хоч індусимисливці кажуть, що горила — досить

сумирна істота. Не треба лише її дратувати...
Ви довго не зможете відірватися від
фантастичної колекції метеликів — це
неповторне буяння найрізноманітніших
фарб: чорні, білі, жовті, смарагдові...
Усіх не перелічити. Багато метеликів
схожі на яскраві квіти. Чи не з цього музею взяв Камерон взірці для свого вражаючого «Аватара»? А розміри метеликів — це щось! Від крихітних до завбільшки з голову людини...
Про музеї Індії можна розповідати
безкінечно, але краще, звичайно, відвідати їх самому. Я був вражений величезною кількістю шкільних екскурсій
у ці палаци культури. У 1929 році англійці створили ще один видатний музей у Калькутті — імені королеви Вікторії. Цей художньо-історичний музей
приваблює сотні студентів — майбутніх
художників. Щоденно. Тут перед ними
постають тисячоліття їхньої держави,
історія сотень племен, які здавна мешкали тут. Ці племена об’єднала англійська мова — одна з державних у величній давній цивілізації.
До речі, щодо племен. Якось довелося бачити: вулицею Калькутти йшла
молода красива жінка. З нетиповим для
більшості індусок обличчям. Жінка була
оголена до пояса, але ніхто не звертав на
неї уваги. Це була представниця одного
з лісових племен країни...
А взагалі основна маса індусів дуже
схожа на циган. Точніше сказати — цигани на них. Тому історична гіпотеза,
що в далекі часи цигани вийшли з Індії,
близька до реальності. Дуже відрізняються від основної маси населення сикхи. Вони високі, красиві, у них світліший колір шкіри. Ця різниця особливо помітна, коли зайдеш у храм сикхів,
де їх багато. Сикхізм — відгалуження в
індуїзмі, яке виникло десь у XVI столітті. З часом сикхізм став самостійною
релігією. Цікава філософія життя сикхів. Вони заперечують ідолопоклонство, у них — єдиний бог, не визнають
касти — всі рівні перед богом. До речі,
сикх ніколи не просить милостині. Сикхи від природи відважні воїни, й англійці у XVIII і XIX століттях залучали їх до бойових операцій. Вони також
брали участь на стороні антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни...
Здається, вся Індія зібралася на вулицях Калькутти — так вона перенаселена... Ось до зупинки під’їхав автобус — заповнений вщерть. А черга чекала чималенька... Здавалося, жорстока
штовханина неминуча. Нічого подібного! Пасажири влилися в салон, немов тихенька річечка — жодного зойку.
Звернув увагу — ззовні автобус обвитий
товстенними, у два-три пальці, сталевими трубами. Можливо, всередині такий
тиск від людських тіл, що варто підстрахуватися.
«О, Калькутта!» — вигукнули французькі кінематографісти. І я розумію
їх... ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Резерв виходить із тіні
«Шахтар» продовжує зберігати комфортний гандикап над переслідувачами,
а «Динамо» тримає курс на радикальне омолодження
Григорій ХАТА
На відміну від попередніх національних першостей, у поточному чемпіонаті друге коло має
статус проміжного етапу, за підсумками якого визначиться не
призова трійка, а шістка претендентів на медалі. Безпосередня ж
боротьба за нагороди відбудеться
на другому етапі ЧУ, коли представники першого секстету зіграють двоколовий міні-турнір.
Щоправда, з огляду на збереження всіх набраних претендентами
в регулярній першості очок, розподіл призових позицій може
вийти вельми умовним.
Приміром, лідери першості
— футболісти «Шахтаря» — не
приховують, що в «регулярці»
вони мусять забезпечити собі
якомога більший гандикап над
переслідувачами, аби зі «спокійною душею» вийти на фінішну
пряму чемпіонських перегонів.
Черговий поєдинок регулярного
чемпіонату проти одного з можливих опонентів по «медальній
шістці» — «Чорноморця» —
став для команди Пауло Фонсеки не надто складним випробуванням, хоча «моряки» й просиділи практично весь матч у
глухій обороні. Іще кілька турів
тому місце підопічних Олександра Бабича в «призовому», чи то
пак «єврокубковому», секстеті
не викликало особливих сумнів,
але, набравши в останніх трьох
турах лише один пункт, одесити опустилися з п’ятого на шосте місце в турнірній таблиці, підпустивши при цьому на відстань
двох балів «Ворсклу».
У нинішньому розіграші
полтавчани виглядають вельми
скромно. Проваливши кваліфікацію в Лізі Європи-2016/2017,
колектив Василя Сачка не зміг
набрати обертів і на внутрішній
арені, відсвяткувавши в 13 поєдинках національної першості
лише чотири перемоги. Примітно, що дві з них були здо-

❙ У матчі з «Карпатами» наставник «динамівців» Сергій Ребров задіяв одразу п’ятьох «учорашніх» резервістів.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
буті в протистояннях iз «Чорноморцем». Проте для «Ворскли»
ще нічого не втрачено. Невелике зусилля й команда Сачка —
серед претендентів на єврокубкові путівки. У домашній грі
13-го туру проти «Олександрії»
полтавчани були близькими до
поразки, але, пропустивши вже
на восьмій секунді матчу (орендований олександрійцями вихованець київського «Динамо»
Роман Яремчук забив найшвидший гол в історії ЧУ), «ворскляни» спромоглися на героїчний
«камбек». На останніх хвилинах гри вони відіграли фору в
два м’ячі, здобувши таким чином вольову нічию.
Водночас забиті наприкінці 13-го за ліком поєдинку першості голи допомогли футболістам «Динамо» оформити розгром у матчі з «Карпатами». Як
і обіцяв наставник «біло-синіх»
Сергій Ребров, він активно
взявся за серйозне омолоджен-

ня динамівської основи. Проти
львів’ян із перших хвилин на
полі грали одразу п’ятеро «вчорашніх» резервістів. При цьому двоє з них — Бесєдін та Оріховський — віддячили тренеру
за довіру голами. Як і у виграному кубковому протистоянні проти «Зорі», в матчі з «Карпатами» «динамівці» діяли без
свого лідера Андрія Ярмоленка. І, що цікаво, в обох поєдинках показали вельми пристойний рівень гри. Якою б не була
причина відсутності Ярмоли в
основній обоймі, Ребров змушує динамівців грати за новою схемою, в якій уже немає
єдиного центру прийняття рішень. Слід визнати, що раніше
дії «біло-синіх» носили однобокий і доволі прогнозований характер. Водночас нові обставини змусили «динамівців» дещо
урізноманітнити свій футбол.
Щодо Ярмоленка, то, за словами Сергія Реброва, у атаку-

вального «вінгера» — травма
коліна, через яку він буде змушений пропустити кілька тижнів. Нагадаємо, що трохи раніше Андрій не грав через начебто проблеми зі спиною. Але, не
виключено, що мають ці «простої» й якісь інші причини,
адже не секрет, що вже тривалий час Ярмоленко ніяк не
може вирватися з міцних контрактних обіймів президента
клубу, котрий раніше категорично не хотів відпускати футболіста «в Європу».
Проте можливо, що останні невдачі «динамівського клубу», які наставник команди
пов’язав iз небажанням окремих гравців захищати біло-сині
кольори, змусять Ігоря Суркіса
переглянути своє попереднє рішення. Адже взятий Ребровим
курс на омолодження колективу передбачає пошук нових лідерів для першої команди іменитого клубу. ■

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга.
13-й тур.
«Олімпік» — «Волинь» — 2:1
Голи: Поступаленко, 32; Гришко, 52
— Дудік, 27
Суми, стадіон «Ювілейний», 560 глядачів
«Шахтар» — «Чорноморець» — 2:0
Голи: Феррейра, 24; Дентіньйо, 30
Львів, «Арена Львів», 1940 глядачів
«Динамо» — «Карпати» — 4:1
Голи: Бесєдін, 18; Віда, 28; Морозюк,
81; Оріховський, 84 — Завійський, 86
Київ, НСК «Олімпійський», 5110 глядачів
«Зоря» — «Зірка» — 2:1
Голи: Петряк, 15; Кулач, 60 — Тагальський, 90+1 (пен.)
Запоріжжя, «Славутич-Арена», 800
глядачів
«Ворскла» — «Олександрія» — 2:2
Голи: Кобахідзе, 90 (пен.); Одарюк,
90+2 — Яремчук, 1, 21
Полтава, стадіон «Ворскла», 500 глядачів
«Сталь» — «Дніпро» — 1:1
Голи: Комваліус, 51 — Вакулко, 70
Дніпро, стадіон «Метеор», 1700 глядачів
Турнірна таблиця:
I В Н П М О
1. «Шахтар»
13 11 2 0 29-6 35
2. «Зоря»
13 9 2 2 22-9 29
3. «Динамо»
13 8 3 2 25-10 27
4. «Олександрія» 13 6 3 4 23-17 21
5. «Олімпік»
13 6 2 5 19-23 20
6. «Чорноморець» 13 5 3 5 11-15 18
7. «Ворскла»
13 4 4 5 15-16 16
8. «Сталь»
13 2 5 6 10-17 11
9. «Зірка»
13 3 2 8 9-22 11
10. «Волинь»
13 2 3 8 11-22 9
11. «Дніпро»
13 2 5 6 12-20 5*
12. «Карпати»
13 1 4 8 12-21 1*
* — «Карпати» та «Дніпро» позбавлені
шести турнірних очок згідно з рішенням ДК
ФІФА

Бомбардири: Мораес («Динамо»),
Коломоєць («Ворскла») — 6.
***
Перша ліга. 16-й тур. «АрсеналКиїв» — «Гірник-Спорт» — 2:0, «Геліос»
— «Буковина» — 1:0, «Полтава» —
«Скала» — 2:1, «Оболонь-Бровар» —
«Десна» — 1:2, «Іллічівець» — «Авангард» — 0:0, «Миколаїв» — «Колос» —
1:0, «Нафтовик» — «Тернопіль» — 2:1,
«Черкаський Дніпро» — «Верес» — 3:0,
«Суми» — «Інгулець» — 1:1.
Лідери: «Іллічівець» — 38 (15 матчів), «Десна» — 33, «Верес» — 31 (15),
«Геліос» — 30, «Нафтовик» — 27 (15),
«Черкаський Дніпро» — 25.
Бомбардир: Кисіль («Іллічівець») —
12.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
У матчах 10-го туру трійка лідерів —
«Манчестер Сіті», «Арсенал» та «Ліверпуль» — здобула впевнені перемоги: фаворити у боротьбі «за медалі» відзначились по чотири рази у воротах суперників. Три очки здобув і «Челсі»: голи Азара
та Дієго Кости допомогли «аристократам»
піднятися на четверте «лігочемпіонівське»
місце.
Натомість знову не зміг перемогти «Манчестер Юнайтед» — тепер безвиграшна серія «червоних» у чемпіонаті
становить уже чотири матчі. При цьому підопічні Моуріньйо перебувають за межами
«єврокубкової зони».
Прем’єр-ліга. 10-й тур. «Сандерленд» — «Арсенал» — 1:4, «Манчестер Юнайтед» — «Бернлі» — 0:0,
«Вест Бромвіч» — «Манчестер Сіті» —
0:4, «Тоттенхем» — «Лестер» — 1:1 (Янссен, 48 (пен.) — Муса, 48), «Уотфорд» —
«Халл Сіті» — 1:0, «Мідлсбро» — «Борнмут» — 2:0, «Крістал Пелас» — «Ліверпуль» — 2:4 (Макартур, 18, 33 — Джан,
16; Ловрен, 21; Матіп, 44; Фірміно, 71),
«Евертон» — «Вест Хем» — 2:0, «Саутгемптон» — «Челсі» — 0:2 (Азар, 6; Дієго Коста, 55).
Лідери: «Манчестер Сіті», «Арсенал»,

«Ліверпуль» — 23, «Челсі» — 22, «Тоттенхем» — 20, «Евертон» — 18.
Бомбардир: Дієго Коста («Челсі») — 8.

Іспанія
Нападник «Гранади» та української
збірної Артем Кравець, схоже, поступово
стає основним форвардом у новій команді
— після повного матчу проти «Спортинга»
Кравець вийшов у старті й на поєдинок проти «Барселони». Щоправда, «зачепитися»
за очки у боротьбі з іменитим суперником
«Гранада» не змогла. Мінімально поступившись каталонцям, «червоно-білі» зазнали
вже сьомої поразки у десяти зустрічах.
Програли свої матчі минулого тижня і
«Бетіс» Романа Зозулі, й «Малага» Дениса Бойка. Українські футболісти на полі не
з’являлися — Бойко традиційно залишився у запасі, а Зозуля навіть не потрапив до
заявки на поєдинок проти «Еспаньйола».
Прімера. 10-й тур. «Леганес» —
«Реал Сосьєдад» — 0:2, «Спортинг»
— «Севілья» — 1:1, «Алавес» — «Реал
Мадрид» — 1:4 (Дейверсон, 7 — Роналду, 17 (пен.), 33, 88; Мората, 84), «Атлетико» — «Малага» — 4:2 (Феррейра-Карраско, 7, 86; Гамейро, 25, 44 — Сандро, 31;
Камачо, 64), «Барселона» — «Гранада»
— 1:0 (Рафінья, 48; Кравець («Г») — до
72 хв.), «Ейбар» — «Вільярреал» — 2:1,
«Атлетик» — «Осасуна» — 1:1, «Бетіс»

— «Еспаньйол» — 0:1, «Лас-Пальмас»
— «Сельта» — 3:3.
Лідери: «Реал Мадрид» — 24, «Барселона» — 22, «Атлетико», «Севілья» —
21, «Вільярреал» — 19, «Реал Сосьєдад»
— 16.
Бомбардири: Мессі, Суарес (обидва
— «Барселона») — 7.

«Сассуоло» — 2:1 (Луліч, 50; Іммобіле, 55
— Дефрель, 58), «Сампдорія» — «Інтер»
— 1:0.
Лідери: «Ювентус» — 27, «Рома» —
23, «Мілан» — 22, «Лаціо» — 21, «Наполі» — 20, «Аталанта» — 19.
Бомбардир: Джеко («Рома») — 10.

Франція
Німеччина

Італія
Центральним матчем 11-го туру Серії А
став поєдинок між двома найкращими командами минулого чемпіонату — «Ювентусом» і «Наполі». Інтриги цьому протистоянню додавав той факт, що екс-форвард
неаполітанців Гонсало Ігуаїн після свого переїзду до Турина за 90 мільйонів євро уперше мав зіграти проти колишньої команди.
Аргентинець, власне, і став головним героєм зустрічі, забивши вирішальний гол
у матчі. Здобувши перемогу, «Ювентус»
зміцнив своє лідерство, а «Наполі — суперник «Динамо» по групі Ліги чемпіонів
— після третьої поразки в останніх шести
матчах опустився на п’яте місце.
Серія А. 11-й тур. «Болонья» —
«Фіорентина» — 0:1, «Ювентус» — «Наполі» — 2:1 (Бонуччі, 50; Ігуаїн, 71 —
Кальєхон, 54), «Аталанта» — «Дженоа»
— 3:0, «Кротоне» — «К’єво» — 2:0, «Емполі» — «Рома» — 0:0, «Мілан» — «Пескара» — 1:0 (Бонавентура, 49), «Лаціо» —

(Модест, 61, 82, 86).
Лідери: «Баварія» — 23, «РБ Лейпциг» — 21, «Хоффенхайм» — 19, «Кельн»
— 18, «Герта» — 17, «Боруссія» (Д) —
15.
Бомбардир: Модест («Кельн») — 11.

У дев’ятому турі німецької Бундесліги
серед футболістів національної збірної грав
лише Євген Коноплянка — хавбек «Шальке» провів на полі останні 15 хвилин матчу
з дортмундською «Боруссією», але цього
разу результативними діями не відзначився. Після нульової нічиєї «гірники» піднялись на 12-ту сходинку турнірної таблиці.
Не зміг перемогти минулого вікенду і
«Дармштадт» Артема Федецького та Дениса Олійника — без участі українців «лілії»
програли «РБ Лейпцигу».
Перша Бундесліга. 9-й тур. «Боруссія» (М) — «Айнтрахт» — 0:0, «Майнц»
— «Інгольштадт» — 2:0, «Аугсбург» —
«Баварія» — 1:3 (Ку Чжа Чол, 67 — Левандовський, 19, 48; Роббен, 21), «Дармштадт» — «РБ Лейпциг» — 0:2, «Вольфсбург» — «Байєр» — 1:2, «Вердер»
— «Фрайбург» — 1:3, «Боруссія» (Д) —
«Шальке — 0:0 (Коноплянка («Ш) — із
75 хв.), «Хоффенхайм» — «Герта» — 1:0
(Зюле, 31), «Кельн» — «Гамбург» — 3:0

Єдина команда цьогорічного розіграшу Ліги 1, яка йде без поразок, — «Ніцца»
— продовжує свою переможну ходу: в 11му турі підопічні Люсьєна Фавра розгромили «Нант». Одним результативним ударом
відзначився скандальний форвард збірної
Італії Маріо Балотеллі, для якого цей гол
став шостим у п’яти матчах французького
чемпіонату.
Ліга 1. 11-й тур. «Лілль» — «ПСЖ» —
0:1 (Кавані, 66), «Тулуза» — «Ліон» — 1:2,
«Лор’ян» — «Монпельє» — 2:2, «СентЕтьєн» – «Монако» — 1:1 (Перрен, 18 —
Глік, 5), «Нансі» — «Кан» — 2:0, «Бастія»
— «Діжон» — 0:0, «Генгам» — «Анже» —
1:0, «Ніцца» — «Нант» — 4:1 (Сіпрієн, 9,
65; Балотеллі, 27; Плеа, 60 — Сала, 48),
«Ренн» — «Мец» — 1:0, «Марсель» —
«Бордо» — 0:0.
Лідери: «Ніцца» — 29, «Монако»,
«ПСЖ» — 23, «Генгам», «Ренн» — 20,
«Тулуза» — 18.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 10.
■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 1 ЛИСТОПАДА 2016

СПОРТ
Денис Журавльов
головний тренер БК «Дніпро» (Дніпро)
Віталій МОХНАЧ
Переживши
в
сезоні
2013/2014 років баскетбольний бум, в наступні кілька
років столичні шанувальники
гри в помаранчевий м’яч були
змушені спостерігати за поступовим регресом ігрового та
кадрового потенціалу місцевого «Будівельника».
Тоді, завдяки успішній грі
легіонерського сузір’я на чолі
з литовцем Діаріушем Лавриновичем, «Будка» подарувала
столиці незабутні миттєвості
знайомства з найсильнішим
баскетбольним турніром Старого світу — Євролігою. Водночас
самому клубу той сезон приніс
дев’яте за ліком національне
чемпіонство, після чого титулом найкращої команди України заволодів южненський
«Хімік».
Нагадаємо,
що
своє
прем’єрне чемпіонство «хіміки» виграли з неймовірною легкістю, не програвши в чемпіонаті жодного поєдинку. Захист
титулу для команди з Южного
вже не виглядав «легкою прогулянкою», але, загалом, і другий комплект золотих нагород
«Хіміку» дістався за умов його
повного домінування на внутрішній арені. Щойно розпочавши похід за третім поспіль комплектом «золота», команда з
Одещини знову яскраво окреслила свій чемпіонський потенціал. Дев’ять перемог у дев’яти
поєдинках — так виглядає статистичний показник южненського клубу наприкінці першого кола суперліги-2016/2017.
Примітно, що всіх своїх конкурентів у боротьбі за чільну
позицію підопічні Віталія Степановського долали без особливих зусиль. І не важливо: протистояли «Хіміку» аутсайдер
першості — «Волиньбаскет»
чи амбіційні клуби з віртуальної призової трійки — «Будівельник» та «Дніпро». До слова, минулого вiкенду в Києві
на паркеті Палацу спорту пара
останніх влаштувала видовищне дербі. Вочевидь фіналісти «приват-ліги»-2015/2016,
котра в минулому сезоні була
альтернативою
офіційному
чемпіонату країни, й у нинішньому розіграші матимуть статус запеклих опонентів, змагаючись за право кинути виклик
у «плей-оф» чинному чемпіону.
У «Дніпрі» про високі чемпіонські амбіції заявив безпосередньо президент клубу Валерій Кондратьєв. Столичні
ж «гладіатори» намагаються

«Оцінюючи нашу гру проти «Будівельника», можу сказати, що у нас
найкраща команда. Адже цей двобій ми програли самі, припустившись
дріб’язкових помилок, про які я говорити не буду».

■ БАСКЕТБОЛ

■ ПАМ'ЯТЬ

Третій зайвий

Творець футбольної
симфонії

Розпочавши похід за третім поспіль
національним «золотом», южненський
«Хімік» демонструє абсолютний результат

❙ Протистояння «Будівельника»
❙ та «Дніпра» пройшло
❙ під знаком дуелі
❙ центрових — Михайла Анісімова
❙ (ліворуч) та Сергія Загреби.
❙ Фото автора.
більше діями підтверджувати свої «золоті претензії». Думається, не випадково головний
тренер чоловічої збірної України Євген Мурзін опинився саме
на посту наставника «Будки».
Мінімальна перемога його нових підопічних над «Дніпром»
(75:74) — перший крок на шляху до окреслених керівництвом
клубу вершин. ■

Теніс

«Формула-1»

Переможницею підсумкового турніру
WTA, в якому в Сінгапурі змагалися вісім
найсильніших тенісисток планети, сенсаційно стала п’ята ракетка світу Домініка
Цибулкова зі Словаччини. У фіналі змагань вона переграла приму світового тенісу, німкеню Ангелік Кербер — 6:3, 6:4.

Чинний чемпіон світу з «королівських»
перегонів британець Льюїс Хемілтон переміг на другому поспіль Гран-прі. Слідом за
тріумфом на автодромі в американському
Остіні перший пілот «Мерседеса» виграв
і мексиканський етап. Утім він і далі продовжує перебувати в тіні свого партнера
по команді Ніко Росберга, котрий, фінішувавши в Мексиці другим, зберіг комфортне лідерство в загальному заліку пілотів.
Аби змінити розстановку на чолі пелотону й
залишити в себе чемпіонську корону, в заключних двох гонках сезону Хемілтону потрібно не тільки продовжити перемагати, а
й чекати осічки від Росберга, котрий хоча б
одного разу має прийти до фінішу нижче
другого місця.
Чемпіонат світу. 19-й етап. Гранпрі Мексики. Залікова десятка.

Чемпіонат України. «Кривбас» —
«Витязь» — 4:2, «Донбас» — «Кременчук» — 3:2 ОТ, «Білий барс» — «Крив
бас» — 3:5, «Кременчук» — «Дженералз»
— 6:2, «Витязь» — «Донбас» — 1:4.
Турнірне становище: «Кривбас» —
31 (14 матчів), «Донбас» — 30 (13), «Кременчук» — 30 (15), «Дженералз» — 23
(13), «Білий барс» — 6 (14), «Витязь» —
3 (13).

У Києві презентували документальний
фільм про Валерія Лобановського
Марія СУЛИМА

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. «Хімік» — «Кремінь» —
83:58, БІПА — «Політехнік» — 83:71,
«Черкаські мавпи» — «Запоріжжя»
— 65:77, «Будівельник» — «Дніпро»
— 75:74, «Хімік» — «Політехнік» —
89:63.
Турнірне становище: «Хімік» —
9 перемог/0 поразок, «Будівельник» —
7/3, «Дніпро» — 7/2, «Запоріжжя» —
6/3, «Кривбас» — 5/3, «Черкаські мавпи» — 3/7, «БІПА — 4/5, «Миколаїв»
— 4/4, «Політехнік», «Кремінь» — 1/8,
«Волиньбаскет» — 1/5.

■ ХРОНІКА

Хокей
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1. Хемілтон — 1:40.31,402. 2. Росберг (обидва — «Мерседес») — відставання 8,354
сек. 3. Феттель («Феррарі») — +17,313. 4.
Рікк’ярдо — +20,858. 5. Ферстаппен (обидва — «Ред булл») — +21,323. 6. Райкконен («Феррарі») — +49,376. 7. Хюлькенберг («Форс Індія») — +58,891. 8. Боттас
— +1.05,612. 9. Масса (обидва — «Уїльямс») — +1.16,206. 10. Перес («Форс Індія») — +1.16,798.
Лідери особистого заліку пілотів: 1. Росберг — 349. 2. Хемілтон —
330. 3. Рікк’ярдо — 239. 4. Феттель —
192. 5. Райкконен — 178. 6. Ферстаппен
— 175...
Кубок конструкторів: 1. «Мерседес»
— 679. 2. «Ред булл» — 422. 3. «Феррарі»
— 370. 4. «Форс Індія» — 145. 5. «Уїльямс» — 136. 6. «Макларен» — 74. 7. «Торо
россо» — 55... ■

У дні кінофестивалю «Молодість», який щойно закінчився у Києві, було представлено документальний фільм
«Лобановський назавжди»
режисера Антона Азарова, за
сценарієм Сергія Полховського та Дмитра Симонова.
Фільм зібрав повну залу,
причому, як зауважив сценарист і продюсер фільму Сергій Полховський, прийшло дуже багато молоді, що
не може не тішити. До речі
Сергій Полховський — чемпіон Радянського Союзу зі
спортивного кіно. 1988 року
фільм за його сценарієм —
«Чемоданчик» здобув золоту
медаль на всесоюзному фестивалі спортивних фільмів в
Ашгабаті.
На моє питання, чи вдалося бодай трохи розкрити постать видатного тренера, Сергій Полховський відповів:
— Я хотів, щоб для глядача ми зробили тайну Лобановського ще глибшою. Розгадати людину повнiстю —
неможливо, а тим паче таку,
як Валерій Лобановський.
Що більше запитань у глядача, то краще.
Робота над фільмом тривала майже два роки:
— Це була наша спільна ідея — режисер Антон
Азаров, продюсер та сценарист Дмитро Симонов і
я якось пили каву, розмовляли і зійшлися на тому,
що Лобановський — це постать, яка інтегрує людей у
наш непростий час, що людей дезінтегрує. А ця постать інтегрувала, інтегрує і
буде інтегрувати.
Те, що ця людина справді змінила історію не лише
київського «Динамо», а й
українського футболу загалом, навряд чи хто заперечуватиме. У фільмі згадано Лобановського-гравця, якого
вболівальники називали балериною, який був упертим
і потім про себе казав: «Я був
дурним, коли молодим був,
коли був футболістом».
Згадано i Лобановського-тренера, що не шкодував
футболістів, бо готував їх на
зовсім інакший рівень. Проте, як його підопічні після
виснажливих тренувань виходили на матчі відпочити,
а тепер дякують, що зробив
із них людей, тож досі вони
перед ним у боргу. Як просив
для своїх футболістів квартири. І як брав відповідальність на себе за результат
матчів, бо колективна відповідальність — то безвідповідальність.
Фільм і про те, як працювалося Лобановському за радянської влади — «за споживацького ставлення до людини» і якою визначальною
того часу була любов першо-

го секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького до
футболу. Про те, як Лобановський учив журналістів ставити грамотні запитання, як
закордонні фотографи марно намагалися спіймати в
об’єктив його усміхненого.
Про Лобановського-архітектора, творця футбольної
симфонії, що, як тоді казав
тренер нідерландців (чемпіонів Європи 1988 року)
Рінус Міхелс, «брав участь
в удосконаленні сучасного
футболу». Водночас «зазирав у футбол майбутнього»
— це вже слова італійського
тренера Марчелло Ліппі. Лобановського-режисера, бо без
режисури на полі футбол немислимий.
А ще — Лобановськогоінтелектуала, бо великі перемоги спортсмена залежать
від його інтелекту.
Зрештою, людини вкрай
непростої, бо ж, як сказав
коментатор Геннадій Орлов,
спорт народжують амбітність, егоїзм і честолюбство.
За словами Сергія Полховського, дуже добре всю
складність постаті Лобановського передає фуга Баха. У
фільмі вона звучить у виконанні Івана Кучера, професора Київської консерваторії.
Завдяки хроніці, що її
використано у стрічці, постає зовсім інша футбольна
реальність — із переповненими стадіонами, з уболівальниками, що їдуть з усіх
міст України до столиці і навіть на мить не сумніваються у перемозі улюбленої команди, лише сперечаються, з яким рахунком кияни
здолають суперника. Реальність, коли культурним дозвіллям футболістів були театр та опера...
Глядачі в залі дякували знімальній команді, причому як молодь, так і вболівальники зі стажем. На моє
запитання, чи задоволений
результатом, Сергій Полховський відповів:
— Теоретично, це мало б
бути ще краще, ніж є. Але я
думаю, що вдосконалювати
роботу без кінця неможливо. Можна отримати результат із точністю навпаки.
— Чи плануєте робити телеверсію?
— У разі, якщо фільмом
зацікавляться
телевізійні канали, то я передбачаю
можливість розбити його на
кілька частин.
Побажанням одного з глядачів після перегляду фільму
було влаштувати спеціальний показ стрічки сучасному складу київського «Динамо»: «Можливо, люди замисляться, де грають...» Утім,
навіть якщо його не організують, то буде можливість
переглянути фільм у грудні,
коли він вийде у прокат. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Чому в Києві безкарно руйнують
історичні об’єкти?

«Не пам’ятаю, щоб когось притягли до кримінальної
відповідальності за знищення пам’ятки»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 1 ЛИСТОПАДА 2016

■ СТРІЛИ АМУРА

Мадонна для Ельби
Поп-зірка закрутила роман із молодшим
на 14 років британським актором
Творчі люди, скільки б їм років
не було, не можуть без кохання. От
і Мадонна, щоб залікувати душевні
рани, викликані розривом стосунків із сином Роккі, який перебрався до батька в Лондон, закрутила
новий роман. Цього разу обраницею поп-діви став молодший від неї
на 14 років популярний британський актор ганського походження
Ідріс Ельба.
Інсайдери подейкують, що ці
стосунки тривають уже ледь не рік
— Мадонна познайомилася ближче з Ідрісом на одному зі своїх концертів, де той «підпрацьовував» діджеєм. Однак лише днями зірки перестали ховатися від журналістів і
дозволили собі відкрито цілуватися на людях. Сталося це в Лондоні,
після виступу Ельби на кікбоксингрингу, де він дебютував як професійний боєць — останнім часом
актор тренувався по всьому світу,
збираючи матеріал для зйомок документального фільму «Ідріс Ельба: боєць» для каналу Discovery.
У першому ряду за поєдинком спостерігала і Мадонна, яка й виклала
в мережу відео, тож ці кадри теж

можуть
увійти до
стрічки.
Другого дня
пару «засікли»
в
одному з ресторанів Лондона. «Вони
не
ховалиІдріс Ельба.
ся, не намагалися бути непомітними і не зводили одне з одного
очей», — передає слова очевидців таблоїд The Sun. Сам
Ельба теж не приховує свого
захоплення Мадонною. «Я
зустрів прекрасну людину,
яка працює, не покладаючи
рук. У неї неймовірні шоу»,
— заявив він журналістам
після першого спільного
виступу.
Що ж, як кажуть у народі, хай їм буде добре. Хоча,
враховуючи ексцентричний
характер 58-річної співачки,
можна тільки гадати, як надовго її вистачить для чергового
роману. ■

❙

■ ДИВАКИ

Айфон Сім Васильович
Щоб отримати дорогу цяцьку, 72-річний пенсіонер
із Лебединського району змінив ім’я в паспорті
Ната НЕТУДИХАТА
На що можуть наважитися люди в передчутті солодкого слова «шара»? Одна з українських мереж продажу мобільних телефонів вирішила це перевірити й оголосила
умови рекламної акції, за якими між власни-

ками паспортів з іменем «Айфон Сім» буде
проведено розіграш цієї найновішої розробки компанії Apple з можливістю придбати телефон вартістю близько 700 доларів за 1
гривню.
Ініціатори кампанії, очевидно, сподівалися, що все буде сприйнято за весе-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №133

❙ Мадонна.
лий рекламний жарт. Утім вони недооцінили схильність наших земляків до тієї ж
«шари». Вони одразу ж пішли до паспортних
столів міняти документи. Принаймні на Сумщині вже зафіксовано два потенційнi учасники розіграшу: 44-річний сумчанин, якого
тепер звуть Айфон Сім Миколайович, та 72річний пенсіонер із Лебединського району,
який має паспорт на ім’я Айфона Сіма Васильовича. Ще п’ятеро «Айфонів» зареєстровано в інших областях України. І, очевидно,
це ще не кінець.
Що робитимуть усі ці люди, якщо їм не
дістанеться дорога цяцька, поки невідомо.
Очевидно, мінятимуться знову. Зрештою,
що тут дивуватися — звикли ж ми до навали Дартів Вейдерів перед виборами. А тут
— раптом пощастить?! ■

■ ПОГОДА
сонячно

Курорти Карпат: хмарно, мокрий снiг iз дощем. Славське:
вночi +1...+3; удень +5...+7. Яремче: вночi 0...+2; удень
+8...+10. Мiжгiр’я: вночi +1...+3; удень +6...+8. Рахiв: уночi
+2...+4; удень +7...+9.
31 жовтня висота снігового покриву становила:
Славське — немає, Плай — 8 см, Мiжгiр’я — немає,
Рахiв — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче —
немає, Пожежевська — 3 см.

«Слові про Ігорів похід». 6. Вічнозелене дерево, що славиться ефірною
олією. 8. Легендарна французька актриса, яка в 70 років грала Джульєтту. 11. Шанобливе звертання до старших чоловіків у деяких тюркських народів. 12. Сторожа, охорона. 13. Герой
давньогрецьких міфів, музикант, який
міг вивести свою дружину із царства
мертвих, але озирнувся. 16. Наркотична речовина снодійної і болетамуючої дії, яка міститься в молоці опійного маку. 17. Найбільше озеро Південної Америки на кордоні Перу та Болівії.
19. Творче псевдо українського поета
і перекладача Миколи Хомичевського.
20. Фахівець із будови людського тіла.
21. Чотиримісна дорожна карета з відкидним верхом. 23. Король франків,
який об’єднав землі в єдину імперію.
24. Назва першої збірки Олега Ольжича. 25. Команда вантажників, що означає підйом вгору. ■
Кросворд №131
від 26 жовтня

■ ПРИКОЛИ

2 листопада за прогнозами синоптиків
Київ: хмарно, мокрий снiг iз дощем. Вiтер пiвденно-захiдний,
7-12 м/с. Температура вночi 0...-2, удень +2...+4.

По горизонталі:
1. Вечірнє або всенічне заупокійне богослужіння, яке відправляється
за померлими. 5. Польський чи литовський парламент. 7. Австралійський страус. 8. Французький інженер і
картограф на службі у Конєцпольського, який залишив карти України. 9.
Птах, який мав яйце-райце в українській народній казці. 10. Один із найкращих самоцвітів із халцедонів. 12.
У гуцулів — дядько по батьку. 14.
Ім’я першого канцлера ФРН, «батька
нової Німеччини». 15. Приємний запах. 18. Ціанистий калій, миш’як, кураре, ДДТ. 21. Столиця Лiвану. 22.
У давньогрецькій міфології велетень,
син бога моря Посейдона і богині землі Геї, який був непереможним, доки
торкався землі. 23. Кабан, якого спеціально тримають для запліднення.
25. Продукт бджолиної діяльності,
який використовують дя виготовлення свічок. 26. Одне з імен Цицерона.
27. «Ой, що то було, мабуть …, ні
сіло, ні впало по небу пливло» (Анатолій Матвійчук). 28. Слов’янське божество кохання, син богині Лади. 29.
Житлове приміщення на горищі.
По вертикалі:
1. Дерев’яний хлопчик із довгим
носом, герой казки Карло Колодді,
прототип Буратіно. 2. Кораловий острів. 3. Релігійно-правовий кодекс у
євреїв, що ґрунтується на книгах Старого Заповіту. 4. Давньоримський філософ, поет, державний діяч і оратор.
5. Річка на Сумщині, що згадується в
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соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
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т./ф.: (044) 454-84-41,
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
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Коректорська група:
«Україна молода» розповсюджується
(044) 454-87-53
в київській мережі ресторанів
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Оголошення на пляжі: «Жінкам забороняється засмагати
без верху! Бо не кожен низ це
витримає».
***
Приходить чоловік в аптеку:
— Скажіть, що у вас є від
горла?
Аптекарка
перераховує,
чоловік записує.
— А що є від болю у вусі?
Аптекарка
перераховує,
чоловік записує.
— А для носа що є?
Аптекарка не витримує:
— Чи не легше звернутися до
лора?

— Не легше, я сам лор.
***
— Учора в нашу квартиру
забрався злодій.
— Щось узяв?
— Та де там! Лежить у
лікарні. Дружина думала, що це
я повернувся так пізно.
***
Дід в автобусі звертається до
молодого пасажира:
— Синку, як тобі не соромно,
поступися місцем он тій бабусі!
— Це моя теща.
— Так віддай їй мішок iз
картоплею, не тримай його на
колінах, тобі ж незручно!
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