Прийшов,
побачив,
«напартачив»

Людина-експеримент

Водне господарство
України опинилося перед
викликом некомпетентності

Музей земляку-мікробіологу
Іллі Мечникову, який навіть власну
смерть зумів перетворити
на корисний для науки дослід,
відкрили на Харківщині

» стор. 7

Cереда, 23 листопада 2016 року

Юрій Янко: Філармонія — не
місце, де сплять

» стор. 8

Диригент Харківської філармонії
— про виступи на сценах Відня та
Парижа, новий орган і те,
у чому сенс «Янко-шоу»

№ 149 (5142)

» стор. 9

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,78 грн
1 € = 27,41 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

Міни доступу
не дають
Спостерігачі ОБСЄ досі не можуть обстежити ділянки розведення сил у кількох
населених пунктах
» стор.
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❙ Спостерігачі ОБСЄ змушені іноді «мітингувати», щоб привернути увагу до обмеження їхніх дій сепаратистами.
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ІнФорУМ

«Більше 1300 українських силовиків iз різних підрозділів перейшли на бік
Росії після анексії Криму».

■ НОВИНИ ПЛЮС
Генпрокурор звітує про справи
Майдану
У справах проти активістів Майдану засуджено
35 осіб, 152 особи перебувають у судових процесах,
близько 190 — під досудовим слідством. Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко. Водночас Луценко
зауважив, що «не притягнуто до відповідальності тих,
хто віддавав наказ убивцям. Так, убивці — на лаві підсудних, але ті, хто вкладав їм у руки зброю, хто давав
наказ вбивати мирних людей — ховаються у Москві»,
— зазначив Генпрокурор.
За даними Hromadske.Ua, «Справа Майдану» нараховує 89 кримінальних проваджень, у яких розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13
силовиків). Потерпілими у «справі Майдану» є 1973
учасників акцій протесту та близько 900 силовиків.

Василь Грицак
глава СБУ

■ НА ФРОНТІ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Міни доступу не дають
Спостерігачі ОБСЄ досі не можуть обстежити ділянки
розведення сил у кількох населених пунктах

Ватажки так званої самопроголошеної
«ДНР» заявляють про нібито «подвійне громадянство» жителів окупованої частини Донеччини. Зокрема, самопроголошений «начальник міграційної служби МВС «ДНР» Володимир
Краснощока заявив інформресурсам сепаратистів, що в «республіці» передбачено «подвійне громадянство».
Мовляв, тим самим зрадники та сепаратисти враховують той факт, що жителі так званої
«ДНР» залишаються громадянами України.
«Передбачено подвійне громадянство... Тому
й залишається український паспорт. Після отримання паспортного «документа» зразка «ДНР»
ніхто український паспорт не забирає. Це право кожної людини робити з ним, що хочеш», —
сказав сепаратист Краснощока.

Політв’язень Станіслав Клих
За словами адвоката Вісхана Басаєва, громадянин України, політв’язень Станіслав Клих, визнаний у
Росії винним в образі прокурора, не давав звіт своїм
діям. «Станіслав Клих зізнався мені, що не знав, що
ображає прокурора, оскільки той не був у форменому
одязі», — пояснив адвокат.
За його словами, Клих не вважає себе винним за
тими звинуваченнями, за якими його судили у Верховному суді Чечні. «Тому під час процесу він відчував психоемоційний стрес і мимоволі висловив образи», — зазначив Басаєв.
Як відомо, 26 травня Верховний суд Чечні виніс
вирок Карпюку та Клиху у справі УНА-УНСО, звинувативши їх в участі в першій і другій чеченських війнах:
Клих отримав 20 років, а Карпюк — 22,5 роки суворого
режиму, а 21 листопада Заводський райсуд Грозного
засудив Клиха у справі про образу прокурора Саламбека Юнусова до 240 годин обов’язкових робіт, замінивши їх на один місяць позбавлення волі.

❙ Українські вояки не всюди можуть гарантувати спостерігачам безпеку.

Сонячна електростанція у Чорнобилі

Іван БОЙКО

Дві китайські компанії планують побудувати сонячну електростанцію потужністю один гігават у зоні
відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Початок
будівництва заплановано наступного року, інформує Reuters. «Будуть значні соціальні та економічні
вигоди, у міру того як ми спробуємо відновити колись
постраждалий регіон за допомогою екологічно чистих і відновлюваних джерел енергії», — прокоментував голова компанії GCL-SI Шу Хуа. Компанія не
повідомила, скільки це коштуватиме, також не стали розкривати інформацію, де саме будуватиметься
нова електростанція.

Місія ОБСЄ констатує обмежений доступ до двох точок розведення військ на
Донбасі — у районі міста Золоте та села
Петрівське, тоді як у районі селища Станиця Луганська розведення не відбувається взагалі.
«Доступ місії на всіх трьох ділянках розведення — Станиця Луганська, Золоте, Петрівське — залишається
обмеженим, однак спостерігачі змогли здійснити моніторинг у деяких частинах цих ділянок. Упродовж цього

періоду на жодній iз трьох ділянок не
було зафіксовано робіт із розмінування чи огородження вибухонебезпечних предметів, які передбачено вимогами рішення, ухваленого контактною
групою», — ідеться у звіті ОБСЄ.
Спостерігачі не можуть потрапити на окремі ділянки саме через їхнє
замінування. Через міни як бойовики, так і захисники України забороняють їм проїзд в окремі місця, бо не можуть гарантувати безпеку представникам місії. До того ж під час обстеження
відносно безпечних точок розведення

Напад на митницю
У вівторок серед білого дня близько 20 осіб, одягнутих у камуфляжну форму, увірвалися до приміщення адміністративної будівлі Одеської митниці, побили
охоронця і розгромили один із кабінетів, повідомила
місцева поліція. «На місце пригоди негайно прибули
співробітники ГУНП в Одеській області та завадили назріваючому конфлікту та порушенням публічної безпеки. Всі зловмисники доставлені до Малиновського відділу поліції», — додали у відомстві.
Як відомо, керівник одеської митниці Юлія Марушевська, яка є представником команди екс-«губернатора» Одеської області Міхеіла Саакашвілі, наразі перебуває у процесі відставки.

Демонтаж у Києві
У середу 23 листопада в центрі Києва почнеться
демонтаж двох незаконно надбудованих поверхів Будинку профспілок, повідомив у соціальній мережі радник мера Києва Дмитро Білоцерковець. «Усі підготовчі процедури завершено, виконавча служба повідомлена», — написав він. Процес демонтажу може зайняти кілька місяців.
Нагадаємо, розпочалося будівництво у жовтні 2014-го на даху Будинку профспілок, який згорів у
лютому того року під час Революції гідності.
Згодом стало відомо, що два поверхи загальною
площею близько 800 квадратних метрів надбудували незаконно. Цьогоріч 23 березня Вищий господарчий суд зобов’язав Київську міську раду профспілок та
ТОВ «Європолекс» демонтувати незаконну надбудову.

Із конкурсу — у важкому стані
Учасники танцювального колективу «Галатея»
з пристоличного міста Бровари — 18 дітей — постраждали від отруєння під час поїздки на конкурс у
Кам’янець-Подільський. Про це на своїй сторінці в
Facebook написав голова Київської ОДА Олександр
Горган. «Масове отруєння. Працівники служби екстреної медичної допомоги Київської області зустрічають на залізничному вокзалі «Київ-Пасажирський» 18
хворих дітей (з них троє у важкому стані)». На місці
працювали аж 12 бригад екстреної медичної допомоги. Причина отруєння з’ясовується. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
Відзначення третьої річниці революції Гідності, на
жаль, пройшли у столиці в
понеділок надвечір із ексцесами. Патріотичні сили були
розрізнені, й святкували та
вели себе по-різному. Спершу було досить спокійно.
Зокрема, в середині дня активісти ЦК «Азов» та партії
«Національний корпус» (лідером якого є нардеп Андрій
Білецький) провели марш у
центрі Києва, заявивши, що
у ньому взяли участь близько трьох тисяч. Вони рушили по Інститутській на вулицю Банкову до адміністрації
Президента, але прохід до АП
їм загородили силовики.
Учасники акції тримали
в руках плакати з питаннями до Президента Порошенка, а потім ці питання озвучили через гучномовець: «Чому
ви підписали капітуляцію
у Мінську?», «Чи готові ви
розтлумачити, що підписали у Мінську?», «Чому регіонали — у Раді?», «Чому у вас
перемир’я, а у нас — гинуть
солдати?», «Як платити за комуналку?», «Де стратегія із
повернення Криму?»
Спокійно вела себе Самооборона Майдану: зі своїми
прапорами вони святкували
окремо, рухаючись колоною
обабіч Майдану. Також невеликі групи учасників Май-

спостерігачі ОБСЄ чули неподалік вибухи чи обстріли.
До речі, після відносного затишшя
на лінії фронту в неділю та понеділок
окупанти дещо підвищили інтенсивність вогню. Якщо позавчора ворог обстріляв позиції ЗСУ лише сiм разів, то
станом на ранок вівторка у штабі АТО
зафіксували вже 17 обстрілів на всіх
напрямках.
Зокрема, на найгарячішому —
маріупольському — напрямку бойовики гатили по Широкиному з мінометів
різних калібрів, по Мар’їнці — з гранатометів, тоді як Гнутове накрили з важкої артилерії калібру 152 мм, а Красногорівку вночі обстріляли з танків, а
вранці у вівторок — з реактивних систем залпового вогню «Град».
«Зранку бойовики відкрили вогонь по наших позиціях у районі Красногорівки, використовуючи установки РСЗВ «Град — П» («Партизан»).
Окупанти випустили у наш бік чотири одиночні боєприпаси від РСЗВ БМ21 «Град» калібром 122 міліметри», —
повідомляє прес-центр штабу АТО.
Попередня доба минула без втрат
для захисників України. «Внаслідок
бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений»,
— зазначають у Міноборони України.
■

■ ПІСЛЯМОВА

Прокладки для Кремля
Хуліганський погром офісу кума Путіна
данів 2004 і 2013-2014 років
мирно спілкувалися на протилежному боці площі, біля
Головпоштамту.
Проте вже з настанням
темноти пристрасті почали наростати. Почали палити шини. Мітингувальники,
які були зорганізовані комбатом «Добровольчого руху
ОУН» Миколою Коханівським та лідерами ультраправої організації «Білий молот», прийшли з майдану
Незалежності та розгромили вхід у під’їзд за адресою
вулиця Велика Васильківська, 23б (біля площі Льва Толстого), де розташований офіс
організації «Український вибір — Право народу» Віктора
Медведчука. Сюди прийшло близько сотні мітингарів
та журналістів. Біля під’їзду
офісу кума Путіна Микола
Коханівський виголосив промову, заявивши, що це «попередження». Радикали розбили два вікна на цокольному
поверсі й «випадково» підпалили одне з приміщень (кинувши туди палаючий фаєр),
що виявилося підсобкою.

У прохідному дворі, де
розташований офіс «УВ», перебували кілька десятків бійців підрозділу поліції спецпризначення у повному обладунку (екс-«беркутівці»),
які не втручалися в перебіг
подій майже до самого кінця, й лише згодом відтіснили мітингарів і журналістів.
Спершу вогонь почали гасити учасники акції, а також місцеві працівники, а
вже потім — пожежники. Зауважимо, що за тією ж адресою розташовано щонайменше 25 установ та організацій, зокрема й ті, на які мав
(чи й має?) вплив Віктор Медведчук: Спілка адвокатів України, адвокатська контора
«Бі Ай Ем» тощо, а також —
Вища кваліфікаційна комісія
адвокатури при Кабміні. Розташований там і офіс підприємства, яке спеціалізується
на засобах гігієни (його приміщення частково постраждало).
По дорозі назад на Майдан радикали розбили вікна
та вчинили погром у будівлі «Сбербанку» (колишній

«Сбербанк Росії») на площі
Льва Толстого. Правоохоронці відгородили протестувальників від входу в приміщення банку, й частина
поліціянтів залишилася стерегти розбиті вікна від мародерів. Також кілька десятків
нацгвардійців оточили будівлю Центральної синагоги для
запобігання провокацій.
Помірковані активісти не
задоволені діями радикалів.
Запідозрюють, що безлад був
спеціально влаштований для
«картинки» для російського ТБ: Russia Today вів прямий стрім із центру Києва. У
соціальних мережах називають суми, які нібито заплатили організатори учасникам провокативних дій, —
700 грн. кожному.
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк
заявив, що «у цьому контексті відкрито кримінальне провадження за статтями
«хуліганство» та «навмисне пошкодження майна». В
ефірі «Радіо «Свобода» він
сказав: «Я вважаю погроми
неприпустимими». ■
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■ КОМУНАЛКА

■ ГУЧНА СПРАВА

Як вони оСМІЛились

Доказ
із річки

Приватний постачальник не забезпечує
теплом ціле місто
Людмила НІКІТЕНКО
У місті Сміла на Черкащині у своїх квартирах мерзнуть люди. Адже там відключили майже 20 котелень. І таке
«кіно» — вже вчетверте від початку опалювального сезону.
Місто, яке за кількістю
жителів є одним із найбільших після обласного центру,
потерпає від свавілля приватного постачальника тепла —
ТОВ «Сміла Енергоінвест»,
угоду з яким міська влада
уклала три роки тому і аж до
2030 року. Причому, кажуть,
що сам договір про співпрацю
написаний таким чином, що
коли місто захоче розірвати
його, то вимушене буде сплатити чималий штраф.
І хоча наразі у Смілі вже
змінилися два міських голови (останньому тут виказали недовіру), натомість така
«далекоглядна угода» взяла

у заручники жителів усього
районного центру. І це притому, що рівень розрахунків
смілян за спожите тепло становить 132%. Але люди мерзнуть у власних помешканнях
через нахабство постачальника і його «маніпуляції» з теплом.
Газовий вентиль ТОВ
«Сміла Енергоінвест» перекрив ПАТ «Черкасигаз» через накопичені більш як 90
млн. грн. боргу перед НАК
«Нафтогаз».
Обласна влада не стоїть
осторонь у цьому резонансному конфлікті і шукає з
нього вихід. У попередні відключення вона добивалася,
аби котельні знову вмикали.
Щоб люди не мерзли, замість
приватника із засіків державного, обласного, міського та
районного бюджетів зібрали
та виплатили 1 млн. 800 тис.
грн. боргу.

У Краматорську слідчі виявили будинок розпусти, «замаскований» під салон масажу. Правоохоронці спочатку натрапили на інтернет-сторінку так званого масаж-салону, де у підрозділі «Наші
послуги» були вказані різновиди масажу з елементами еротики, час його проведення, вартість послуг та контактні
телефони. Так, за «сеанс» клієнти мали
викласти від 300 до 4 тис. грн. Під час
обшуку слідчі виявили, що всередині
не було навіть масажного столу, тільки
двоспальні ліжка, повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.
Як зазначили, для того щоб викрити цей публічний дім, правоохоронцям
знадобився рік. Спочатку бордель розташовувався в квартирі однієї з багатоповерхівок на вул. Марата. Мешканці бу-

❙ Холодна осінь 2016 року.
Але цього разу голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко
на селекторній нараді, коли
дізнався, що нинішній виконувач обов’язків міського голови Сміли Віктор Федоренко
у відпустці, заявив, що йому
урвався терпець.
Як повідомили «УМ» у
Черкаській ОДА, Юрій Ткаченко вже звернувся до обласного управління поліції та об-

Поліція викрила бордель, який видавали
за масажний салон
динку неодноразово зверталися в різні
інстанції, щоб припинити діяльність закладу. Тоді поліцейські почали збір доказів, але, як зазначили в поліції Донецької області, складність процесу була
в тому, що власники секс-бізнесу налагодили цілу систему конспірації, починаючи з фейс-контролю. У жовтні 2015
року все ж було відкрито кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 302 (Створення

або утримання місць розпусти і звідництво). Однак на цьому історія борделю не
закінчилася.
«Після проведення слідчих заходів
салон змінив свою адресу, переїхавши
в окрему будівлю по вул. Машинобудівників, але не змінив свого «профілю»
роботи. Поліцейські не випустили зухвалих організаторів незаконного бізнесу з уваги. Було встановлено кіль-

ласної прокуратури з проханням відкрити кримінальну
справу за зрив опалювального сезону в Смілі, спричинений бездіяльністю ТОВ «Сміла Енергоінвест» та чиновниками Смілянської міської
ради. Водночас очільник області хоче звернутися до Верховної Ради з проханням призначити у Смілі вибори міського голови. ■
ка свідків, яким було надано інтимні послуги, і знову отримано постанову суду на обшук», — прокоментували
у поліції. Окрім того, що власники, імена яких поліція не розголошує, замаскували публічний дім під салон масажу, вони вирішили нажитись на розбещенні дітей.
«У ході оперативно-розшукових
заходів за новою адресою правоохоронці виявили факт розбещення неповнолітнього 15-річного підлітка і задокументували факт надання послуг сексуального характеру». Щодо власників
закладу «масажного салону» було відкрито друге кримінальне провадження
за ч.1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України,
а Краматорський міський суд наклав
арешт на приміщення і заборонив ним
користуватися. ■

■ СКАНДАЛ

Десять гектарів землі Національного
дендрологічного парку «Софіївка» НАН
України через квартирно-експлуатаційний відділ, як не дивно, міста Біла Церква, що на Київщині, хоче вилучити
Міністерство оборони. Відповідний позов за поданням військового прокурора
внесений до господарського суду Черкаської області. Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
«Земельну ділянку, яка раніше була
в користуванні Міністерства оборони
України, надано у постійне користування дендропарку за рішенням Уманської
міської ради ще у 2006 році. За наступні
10 років працівники парку провели там

Серед інвестиційних проектів, які нині
втілюються у життя
на Черкащині, одним
з найунікальніших є
горіховий центр. Наразі його облаштовують у селі Вергуни,
неподалік обласного
центру. Там ведеться
будівництво теплиць,
у яких будуть вирощувати саджанці горіхів.
Загалом у його створення буде інвестовано 10 млн. грн.

Ірина КИРПА

Вовк в овечій шкурі

Людмила НІКІТЕНКО

Людмила НІКІТЕНКО

Прояснюються обставини
вбивства у Кривому Озері

■ КРИМІНАЛ

Валерія НАЛИВАЙКО

Десятина «Софіївки»
Міноборони накинуло оком на землі уманського
дендрологічного парку
відновлення занедбаних земель та створили фундуковий розсадник, де зібрано
найбільшу на теренах України і Східної
Європи колекцію фундука», — пише
пан Василюк.
За його словами, земельна ділянка
обнесена парканом із залізобетонних
плит, там підведено мережі водопроводу, влаштовано крапельний полив, елек-

тропостачання. На все це було витрачено
понад 2,5 млн. гривень бюджетних коштів. Проте, наголошує Олексій Василюк,
Міноборони вирішило, що колись непотрібна ділянка знову необхідна для якихось цілей. Не маючи жодних юридичних підстав повернути землю, Міноборони пробує відібрати її силоміць, через
суд. ■

■ ІНВЕСТИЦІЇ

Дали на горіхи
На Черкащині створюють тепличний центр
для вирощування саджанців
Як розповідає Юрій
Ткаченко, голова Черкаської ОДА, горіхівництво, як і тваринництво, садівництво й
овочівництво, — це ті
галузі, які створюють
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робочі місця на селі. Це
добре розуміють у компанії «МАЇС» та у СТОВ
«Колос». Тож їхній
горіховий центр, наголошує, — дуже перспективний проект.

«Черкащина має сприятливі умови для вирощування горіхів, це
конкурентна експортна позиція. Тож реалізація саджанців від
місцевого виробника

особливо важлива»,
— переконаний черкаський очільник. За
його словами, у горіховому центрі планують щороку вирощувати до 200 тис. саджанців горіха.
За словами гендиректора агропромислової компанії «МАЇС»
Сергія Осадчого, горіховий центр вирощуватиме саджанці горіха не лише української, а й французької
та молдавської селекцій. ■

Днями знайшли фрагменти револьвера, з якого у серпні поточного
року був убитий житель Кривого Озера Олександр Цукерман. Нагадаємо,
24 серпня нинішнього року чоловіка убили пострілом у серце з револьвера поліцейського, який стріляв патронами Флобера. Після події всі шестеро поліцейських, які брали участь у
затриманні Цукермана, просто втекли з місця злочину, а знаряддя злочину викинули у річку. Саме цей факт
став причиною народного бунту, який
сколихнув усе невелике містечко у
Миколаївській області. Люди були готові йти на штурм місцевого райвідділу поліції та вимагали негайного арешту всіх фігурантів справи. Після затримання підозрюваних до Кривого Озера
терміново виїхала тодішній керівник
Національної поліції України Хатія
Деканоїдзе для того, щоб узяти участь
у службовому розслідуванні. Пізніше
вона видала розпорядження про розформування Кривоозерського відділку поліції. Новим керівником райвідділу поліції у смт Криве Озеро став патрульний поліцейський, командир роти
з Миколаєва Олександр Горпинич.
Співробітникам ГСЧС довелося шукати важливий доказ впродовж дуже
тривалого часу в екстремальних умовах та із застосуванням лише водолазних костюмів. Ручку револьвера знайшли у річці Кодима (Кривоозерський район), недалеко від автодороги «Одеса—Київ». Фрагмент
важливого доказу водолази ГСЧС виявили за кілька кілометрiв від того місця, на яке раніше вказував головний
фігурант резонансної справи — 28-річний водій-поліцейський сержант Денис Ляхвицький. Як розповіли в пресслужбі прокуратури Миколаївської
області, знайдений фрагмент зброї направили до спеціалізованої експертної
установи для проведення судово-балістичної експертизи.
Корпус револьвера значно постраждав за три місяці пошукiв. Фактично
від зброї залишилися тільки фрагменти, але навіть цього буде достатньо для
встановлення істини.
У ході досудового розслідування Денис Ляхвицький визнав свою провину
в частині вбивства 32-річного Олександра Цукермана. А судмедекспертиза
встановила, що потерпілий помер через внутрішню кровотечу, що призвела до гострої крововтрати через травматичний постріл у ділянку серця. Незважаючи на те, що своєї провини Ляхвицький не заперечує, на його думку,
він діяв правильно. Адже Цукерман
становив загрозу для життя поліцейських та був у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Тим часом співробітникам Миколаївської прокуратури вдалося встановити, що з шістьох фігурантів справи тільки троє брали безпосередню
участь у побитті Олександра Цукермана. Основним аргументом, який дозволив слідчим прокуратури відпустити підозрюваних, став запис iз камери відеоспостереження, яка була розміщена на стіні магазину в смт Криве
Озеро та зафіксувала момент побиття й убивства Цукермана. А вже через
два місяці офіцерів поліції Олександра Прічіпойду та Миколу Хоменка теж
відпустили додому під грошову заставу
120 тисяч гривень кожен. А ось Денису Ляхвицькому суд не надав права на
вихід iз СІЗО під грошову заставу. Він
перебуватиме під вартою ще як мінімум до 18 грудня. ■

4

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА 2016

ПОЛІТИКА

«Ми досі працювали в складі команди Міхеіла Саакашвілі і підемо у
відставку як члени команди, як тільки буде призначений новий керівник
Одеської облдержадміністрації».

Соломія Бобровська
тимчасовий в.о. голови Одеської ОДА

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Як працює «фабрика Roshen»
Обласні держадміністрації помалу перетворюються на філію фракції БПП, адже серед
«губернаторів» превалюють «люди Порошенка»
Наталія ЛЕБІДЬ

Після звільнення Саакашвілі всіх цікавить, хто ж обійме вакантне
крісло. Новим очільником Одещини може стати будь-хто, заявляє
Прем’єр Гройсман. «Кандидатури тепер повинні призначатися через публічний конкурс, потенційно сьогодні кожна людина зможе
подати свою кандидатуру на посаду голови обласної державної
адміністрації Одеської області», — каже він. Потенційно — звісно,
так. У теорії кожен охочий може надіслати резюме до Нацагенства з
питань держслужби. Це, між іншим, досить цікава установа — одна
з тих інституцій, що наділені великими амбіціями та нульовим ККД.
У Нацагентства з держслужби чимало функцій, зокрема й та, що
торкається обрання «губернаторів». Президент Порошенко надумав поділитися своєю прерогативою призначення голів обласних
державних адміністрацій, включивши в гру буцімто незаангажовану групу людей, завдання яких — зареєструвати бажаючих балотуватися і провести серед них незалежний конкурс. Утiм кандидатуру
переможця все одно затверджуватиме Президент. Або ж навпаки
— не затверджуватиме.

Уся президентська рать
Однак те, що ми маємо дефакто, традиційно відрізняється від того, що прописано де-юре.
І щоб це зрозуміти, достатньо бодай поверхнево погортати біографії теперішніх — призначених
після Революції гідності — очільників обласних адміністрацій.
Голова Вінницької ОДА Валерій Коровій працював заступником Гройсмана у ті часи, коли
сам Гройсман керував вінницькою мерією.
«Губернатор» Волині Володимир Гунчик на останніх місцевих
виборах до облради очолював виборчий список «Солідарності».
Керівник Дніпропетровщини
Валентин Резниченко є другом та
колишнім бізнес-партнером ексголови АП Бориса Ложкіна. Ба,
навіть його родичем, якщо вірити
джерелам. І також членом БПП.
Новий голова Житомирської
ОДА, представлений Петром Порошенком наприкінці жовтня поточного року, — Ігор Гундич —
теж пов'язаний із БПП. Так само,
до речі, як і тамтешній мер та голова облради.
Голова Івано-Франківської
ОДА Олег Гончарук має партквиток «Солідарності» — на
останніх виборах він, як і Гунчик
на Волині, очолив список БПП на
виборах до облради.
Із Києвом та очільником
КМДА Віталієм Кличком усе
зрозуміло без зайвих слів. Це ще
одна людина Президента. Що ж
до ОДА, то нею керує Олександр
Горган (Лялька), обраний у 2015му до складу київської облради за
списками блоку Порошенка.
Далі за алфавітом іде Кіровоградська область, проте її ми пропускаємо, бо там ситуація ще цікавіша — місцеву ОДА очолює
екс-регіонал Сергій Кузьменко.
Очевидно, його присутність Президенту не заважає.
«Губернатор»
Львівщини
Олег Синютка раніше мав партквиток партії «Реформи і порядок», одним iз керівників якої
був Ігор Гринів, теперішній депутат та політтехнолог БПП.
Очільник Миколаївської ОДА
Олексій Савченко знаменитий не
лише членством у Блоці Порошенка. Будучи пошукачем посади, він уславився численними помилками у своїй презентації.
Невідомо як з граматикою у
Олексія Муляренка (Рівненська

ОДА), але він теж iз БПП. Це, мабуть, важливіше за знання правил правопису.
Тернопільщиною «рулить»
Степан Барна — 65-й номер у
списку БПП до Верховної Ради.
До БПП Барна багато років був
пов'язаний iз «Нашою Україною».
Харківським «губернатором»
(а точніше — «губернаторшею»)
є Юлія Світлична. З БПП. Щоправда, у жовтні 2016-го Світлична написала заяву про вихід
iз партії.
Херсонщину представляє
Андрій Гордєєв. Нардеп-мажоритарник був обраний у 2014му по 183-му округу від Блоку
Петра Порошенка. Балотувався
за безробіття — притому, що входить до десятки найбагатших «губернаторів» України.
А от Валерій Куліч — голова
Чернігівської ОДА — матерiальну
допомогу в держави не просив. Бо
був обраний у 2014 році народним
депутатом України від Блоку Порошенка.

❙ Незабаром Президент представить нового «губернатора» Одещини.
❙ Безперечно, ним стане «своя» людина.
учасник оборудки, пов'язаної з
експортом до Гонконгу оптичних
лінз за завищеними цінами. А також — незмінний очільник київського обласного осередку партії
«Батьківщина».
По-друге, ще один колишній
парламентарiй — Володимир Полочанінов. Він не новачок у Київській обласній раді (як і Бондарев), бо в 2006 році був обраний
депутатом облради, де очолив бюджетну комісію. У 2010-му працював заступником тодішнього
голови КОДА Присяжнюка, але
залишив посаду через небажання
вступати в лави Партії регіонів.
Претендент номер три —
Олександр Горган (до 2008 року
носив прізвище Лялька), представник Блоку Порошенка. Він
же — голова Вишгородської РДА.
І, нарешті, Мирослава Смирнова, ще одна делегатка від БПП,
очільниця Києво-Святошинської
РДА. Взаємні зв'язки цієї четвірки (Смирнова — креатура Горгана, а Бондарев та Полочанінов —
узагалі давні друзі) справляли не

«Схеми» підкреслюють: той самий склад комісії, на який
уже лягла корупційна тінь після призначення Савченка,
продовжує працювати й надалі.
Як бачимо, більшістю областей України керують представники президентської політсили. Дене-де лишилися ще «не викошені» креатури Яценюка або взагалі
«випадкові» люди. У решті ж регіонів Президент Порошенко має
royal flush.
Не всі з перерахованих «губернаторів» пройшли процедуру
конкурсу — деякі були призначені ще до того, як Петрові Порошенку заманулося погратися в демократію. Хай там як, але виконавча вертикаль країни все більше набуває рис філіалу БПП. І це
ще не кінець історії.

Пригоди київського
«губернатора»
У вересні цього року найбільш реальними претендентами
на портфель київського «губернатора» були четверо політиків.
По-перше, скандально відомий
екс-депутат від БЮТ Костянтин
Бондарев. Фігурант кримінальної справи від 2012 року (йшлося про спротив діям міліції) плюс

найкраще враження.
У 1995 році Олександр Горган (тоді ще Лялька) був обраний заступником голови Українського національного комітету
молодіжних організацій (УНКМО), а вже в 1999-му, будучи
партнером-співвласником СП
«Юридичне бюро «ОЛАС», увійшов до складу Національної ради
з питань молодіжної політики
при Президентовi Леоніді Кучмі.
Цю раду очолював відомий «правознавець» Віктор Медведчук.
Пізніше Лялька-Горган працював помічником народного депутата Володимира Рябіки, котрий у 2002-му пройшов до Верховної Ради від номером 4 партійного списку СДПУ (о). Під час
Помаранчевої революції Горган
примкнув до Владислава Каськіва та його «Пори». Від цієї партії
він був обраний депутатом Вишгородської міської ради.
Останнім часом Горган розірвав усі зв'язки, що так чи інакше його компрометували. В своїй е-декларації він вказав наяв-

ність трьох будинків та трьох машин (одна з яких — Toyota Land
Cruiser 2014 року випуску — тягне майже на 1 млн. грн.). А також
315 тисяч доларів та 240 тисяч
гривень готівкою, з яких 40 гривень (що спеціально підкреслено
декларантом!) отримані у вигляді
компенсації на харчування за донорську здачу крові.

Двієчник, блондинка
та скнара
На крісло голови Миколаївської ОДА претендувала загалом
31 особа. Та обрано було, як уже
сказано, «БППшника» Олексія
Савченка. На своїй ФБ-сторінці
медіа-проект «Схеми: корупція
в деталях» виклав відеотестування Савченка. Існують також і фотодокази того, що при виконанні
письмового завдання Савченку забракло елементарної грамотності.
За підрахунками журналістів, пошукач припустився 50 помилок,
проте його тести «все одно кращі за інших» — так принаймнi
стверджує голова Нацагентства з
питань державної служби та один
iз членів відбіркової комісії Костянтин Ващенко.
Журналісти «Схем» провели розслідування й з'ясували, що
Савченко примудрився відповісти на 40 запитань тесту лише за
6 хвилин, що приблизно на півгодини менше, ніж у його найближчого конкурента. Підозра у тому,
що переможець був визначений
заздалегідь, посилилася після явного небажання членів Нацагентства спілкуватися на дану тему.
«Схеми» підкреслюють: той самий
склад комісії, на який уже лягла
корупційна тінь після призначення Савченка, продовжує працювати й надалі.
Іншого роду скандал мав місце на Харківщині. Четвертого
жовтня конкурсна комісія обрала Юлію Світличну головою Харківської облдержадміністрації.
Кар'єра Світличної — карколомна. 30 серпня Порошенко призначив її виконувачем обов'язкiв керівника ОДА. Нагадаємо, що місце стало вакантним після того, як
попередній «губернатор» Ігор Райнін очолив адміністрацію Президента. До цього моменту Світлична п'ять місяців (iз квітня 2016го) пропрацювала в ОДА на посаді першого заступника голови.
Юлія Світлична також є головою фракції «Блоку Петра Поро-

шенка» у Харківській обласній
раді, де очолює постійну комісію
з питань соціально-економічного
розвитку регіону і міжнародного співробітництва. Професійні зв'язки Світличної з Райніним були згадані у ряді аналітик,
присвячених переводу останнього в АП. Писала про це, зокрема, й «Українська правда». А видання, так би мовити, жовтішого
спектру вказували на існування
між цими двома більш романтичних стосунків. Та навіть якщо це
й не відповідає дійсності, досить і
суто ділових взаємин Світличної
з Райніним. А також її партійної
належності. Ці чинники чудово
вкладаються в схему традиційного українського кумівства.
Ще одна яскрава постать —
очільник Хмельниччини. Олександр Корнійчук був призначений на посаду президентським
указом, датованим кінцем квітня 2016-го. У електронній декларації, окрім мільйонних заощаджень, Корнійчук задекларував також допомогу з безробіття
в сумі 57 526 грн., яку він отримав у 2015 році. Цього було досить, аби на кілька днів стати героєм соцмереж.
У безробітного (в минулому)
губернатора знайшлося також
зовсім трохи готівки — приблизно мільйонів шiсть гривень, а також 100 тисяч доларів. На банківських рахунках у Корнійчука — понад 62 тисячі гривень, а
у його дружини Оксани — понад
291 тис. грн. у банках, готівкою
— 3 млн. грн. та ще 120 тис. євро.
Також у декларації вказано дохід
дружини від відчуження нерухомого майна у сумі 109 172 грн.
Хто і навіщо проштовхав Корнійчука у «губернатори», зрозуміло не до кінця. Про цю персону
взагалі небагато відомостей. Якби
не е-декларування, Корнійчук лишався б непомітним та непоміченим. Проте тепер він додав нових
нюансів до того, ким є делеговані у виконавчу владу креатури від
БПП. Однак очолювана Корнійчуком Хмельниччина не бере участі
у розігруванні владних портфелів.
Тому перенесемося туди, де міститься зараз основний театр дій.

І знову до Одещини
Говорячи про те, хто може замінити Саакашвілі на його посаді, заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко досить відверто (аби не сказати наївно) зазначає таке: «Звичайно, це
буде людина, близька до команди Президента Петра Порошенка. За Конституцією, саме глава
держави призначає «губернаторів». Тому апріорі області очолюють члени його команди».
Гончаренко — людина ще
досить молода, не застережена «зубрами» від політики щодо
того, що говорити все, що слина на язик принесе, таки не варто. Конституція, звісно, дає Президентові карт-бланш, проте наш
Президент (про що його депутат,
мабуть, не в курсі) добровільно
урізав свої президентські повноваження, створивши кастингбюро з відбору «губернаторів».
Що стосується Нацагентства
з питань держслужби, то йому
можна тільки поспівчувати. Цілком iмовірно, що там працюють
гідні люди, котрі щиро прагнуть
щось змінити у своїй країні. Проте їхня сукупна роль зводиться
до того, аби слугувати ширмою
для втілення президентських забаганок. Навряд чи це почесна
роль. Проте іншого — наразі —
не дано. ■

СВІТ
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■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Зверне гори вже в перші дні
Дональд Трамп повідомив про свої перші кроки
на посаді президента США
Ігор ВІТОВИЧ
Учора президент-елект Дональд Трамп звернувся до американців через відеоролик на
порталі YouTube. У ньому він
розповів про свої плани на перші сто днів президентства.
США вийдуть iз Транстихоокеанського торговельного
партнерства (ТТП) у перший
же день президентства Дональда Трампа. Угоду між дванадцятьма державами Трамп
назвав «катастрофою» для
його країни. «Замість цього
ми укладатимемо справедливі
двосторонні угоди, які повернуть в Америку робочі місця
та виробництво», — додав мільярдер.
Угода про ТТП була одним з
найважливіших елементів політики нинішнього президента Барака Обами, який прагнув через неї посилити співробітництво між США та Азією.
Ця торговельна угода була однією з найобговорюваніших
тем під час виборчої кампанії
у США. На думку широкого
загалу, укладення ТТП призвело до скорочення робочих

місць та виробництва.
Найбільшу у світі зону
вільної торгівлі планували
створити 12 країн Тихоокеанського партнерства, у яких
мешкає 800 мільйонів людей
та які забезпечують 40 відсотків світового ВВП. Документи про заснування ТТП після десяти років переговорів у
жовтні 2015 року підписали
Австралія, Бруней, В'єтнам,
Канада, Малайзія, Мексика,
Нова Зеландія, Перу, Сингапур, США, Чилі та Японія.
Але вона ще не ратифікована окремими державами. Цей
пакт розглядали як наріжний
камінь торгової політики президента Барака Обами. Угода
передбачає повне скасування мит на товари і послуги в
Азійсько-Тихоокеанському
регіоні. Мета — поглибити
економічні зв'язки і стимулювати економічне зростання. Але опоненти угоди кажуть, що переговори щодо
угоди були таємними, а переваги вона надає лише великим
корпораціям.
Політик поділився у відеоролику й іншими своїми пла-

нами на перші дні президентства. Передусім Трамп пообіцяв зменшити «обмеження,
що вбивають робочі місця» у
вугільній галузі, і припинити
зловживання з візами. Трамп
також повідомив, що розпочне
своє президентство з боротьби
з корупцією та бюрократією,
щоб «реформувати політичний клас, відбудувати середній
клас і зробити Америку кращою для всіх». Він також повідомив, що запровадить заборону на лобіювання, яка буде
обов'язковою для всіх членів
уряду на п'ять років, аж до їх
виходу з адміністрації. У галузі національної оборони Трамп
пообіцяв, що його уряд підготує «план захисту ключової
американської інфраструктури від кібератак та всіх інших
форм атак».
Президент-елект також додав, що процес приготування
передачі влади від однієї адміністрації до іншої відбувається «справно та ефективно»,
чим спростував повідомлення
ЗМІ про те, що в його команді панують хаос, суперечки та
запізнення у процесі передачі

влади. Водночас він нічого не
сказав про програму медичного страхування Obamacare або
стіну на кордоні з Мексикою —
дві важливі теми його передвиборчої кампанії.
Обіцянки Трампа є обнадійливими для американців,
але частина міст уже заявила,
що не має наміру підпорядковуватися розпорядженням нового президента. Це передусім
стосується затримань та депортації тих нелегальних мігрантів, які в минулому вчинили
злочини. У США перебувають
близько 11 мільйонів нелегалів. До групи міст-бунтівників
уже увійшли Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, СантаФе та Балтімор.
Трамп у відповідь пообіцяв, що у перші 100 днів свого президентства заблокує федеральні фонди для цих та інших американських метрополій, які будуть захищати своїх
мешканців iз неврегульованим
імміграційним статусом. Такі
міста у США називають «санктуаріями». Лише Нью-Йорк iз
цієї причини може недоотримати з федеральних фондів понад 10 млрд. доларів. Але мер
Нью-Йорка Білл де Бласіо наголосив, що не має наміру розбивати родини. Такої ж позиції дотримується влада інших
згаданих вище міст. Американське законодавство дозволяє штатам проводити свою
власну імміграційну політику
та ухвалювати власні рішення
у цьому питанні. ■

■ НАШІ

Олег БОРОВСЬКИЙ
«Разом із напливом робітників з-за східного кордону значно зростає злочинність у
Польщі», — інформує на своїх шпальтах газета «Жечпосполіта». Видання констатує у
своєму матеріалі, що більшість з них приїздить у пошуках роботи та має чесні наміри.
Однак це явище має і свій темний бік у вигляді зростання злочинності, оскільки частина прибульців звикла у себе на батьківщині жити не в ладах iз законом.
Ще п'ять років тому підозру в здійсненні злочинів було висунуто 493 українцям. 2014 року кількість таких випадків становила вже 1084. Торік у злочинах
уже звинувачували 1315 громадян України, а в першій половині цього року —
1030, повідомляє «Жечпосполіта» з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.
«Оскільки
наплив
іммігрантівзаробітчан з України збільшився, то, відповідно, буде збільшуватися їх участь у
кримінальній злочинності», — пояснює
експерт у справах безпеки з Університету
Квятковського у місті Гдиня Цезари Татарчук. Частина іммігрантів потрапляє у
конфлікт iз законом, працюючи на нелегальних фабриках виготовлення сигарет,

Шукаю роботу і...
пригоди на голову
Серед українських заробітчан у Польщі
зростає рівень злочинності
які організовують різні банди, включно з
польсько-українськими. На всіх таких нелегальних підприємствах цього року було
затримано 175 осіб, з яких 94 є громадянами України. Статистика злочинності викликає занепокоєння, оскільки показує,
що впродовж двох останніх років польські
суди видали обвинувальні вироки аж 10
тисячам громадян України.
Водночас без українців багатьом підприємцям у Польщі було б непросто, повідомляє у своєму матеріалі Польське радіо. Польські підприємці все частіше скаржаться на нестачу робочих рук. Як наголошує президент Національної економічної
палати Польщі Анджей Арендарський,

причиною є не тільки покращення ситуації на ринку праці в країні, а й те, що кандидати не відповідають потребам роботодавців. «Дуже добрим доповненням для польського ринку праці є громадяни України,
які працюють не гірше, ніж поляки», — додає Арендарський. Він зазначає, що багато
поляків виїхали за кордон, а без українців
частина працедавців змушена була б припинити свою підприємницьку діяльність.
«Приїжджі з України найчастіше беруться за найпростішу роботу, але серед них
є також чудові фахівці, яких варто було б
затримати у Польщі надовше», — переконаний президент Національної економічної
палати. Аби лиш не у в'язницях. ■

■ ПРОЕКТИ

У Дубаї зводять бібліотеку рекордних
розмірів і незвичайної форми
У Дубаї зводять найбільшу
бібліотеку в арабському світі.
Вона нараховуватиме півтора
мільйона друкованих книжок
і одночасно буде найбільшою у
світі книгозбірнею в електронному форматі: два мільйони
книг у цифровому форматі та
мільйон книг в електронному
форматі. Майбутня бібліотека
матиме незвичайний вигляд —
нагадуватиме розкриту книж-

■ НОВИНИ ПЛЮС
Гульнару Карімову отруїли?
В Узбекистані вбили і таємно
поховали старшу
доньку першого
президента країни Іслама Карімова. 44-річна
Гульнара КарімоГульнара Карімова.
ва померла ще 5
листопада від отруєння, а її могилу «зрівняли з землею». Про це повідомляє сайт
«Центр-1» із посиланням на співробітника
служби нацбезпеки Узбекистану. Офіційна
влада країни поки що не коментує цю інформацію. Гульнара Карімова переховувалася з 2014 року, а останнім часом її кандидатуру розглядали як можливу спадкоємицю Іслама Карімова на посту президента Узбекистану. Гульнара навіть писала в
«Твіттері», що в країні почалася боротьба
за президентське крісло, а її саму «усувають як можливого суперника».
Нагадаємо, Іслам Карімов помер наприкінці серпня, але офіційно про це повідомили 2 вересня.
8 вересня в.о. президента Узбекистану
став прем'єр-міністр Шавкат Мирзіяєв. Дострокові вибори президента країни заплановані на 4 грудня.

❙

У Франції запобігли черговому
теракту
За словами міністра внутрішніх справ
Франції Бернара Казнева, у ніч проти неділі заарештували сімох підозрюваних у підготовці теракту. Двох із них схопили у Марселі, решту — у Страсбурзі. Підозрюваним
від 29 до 37 років. Вони громадяни Франції, Марокко та Афганістану. Що було ціллю
зловмисників, міністр не сказав, додавши
лише, що напад готували впродовж тривалого часу. Мер Страсбурга уточнив, що теракт планували в паризькому регіоні. Втім,
на страсбурзькому різдвяному ринку, який
відкривають у п'ятницю, пообіцяли запровадити посилені заходи безпеки.

Розбився шкільний автобус
Щонайменше шестеро дітей загинули, а
ще 23 зазнали травм унаслідок катастрофи
шкільного автобуса в місті Чаттануґа, що в
американському штаті Теннессі. Дітям в автобусі було від 5 до 10 років. Наразі достеменно не відомо, як саме сталася аварія, проте повідомляється, що автобус, який від удару розірвало навпіл, був єдиним транспортним засобом у цьому інциденті.

Японію потрусило
Учора о шостій годині ранку за місцевим
часом на північному сході Японії, в префектурі Фукусіма, стався потужний землетрус.
Магнітуда підземних поштовхів становила 6,9
бала за шкалою Ріхтера. Влада попередила
про небезпеку цунамі й попросила мешканців прибережних районів перебратися в безпечні місця. Цунамі виникло, але хвилі були
висотою 60-90 сантиметрів, а не три метри, як
попереджала влада. За попередніми даними,
жертв і серйозних руйнувань (у тому числі й
на атомній електростанції «Фукусіма-1») вдалося уникнути. Нагадаємо, в 2011 році в Японії стався потужний землетрус, який спричинив смертельне цунамі і забрав життя 18 тисяч людей.

Якщо одружився — не гвалтівник

Храм книги
Олег БОРОВСЬКИЙ
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ку. А постане вона в старій частині Дубаю над каналом, що
веде до Перської затоки.
Заклад буде не лише центром шанувальників слова в
Об'єднаних Арабських Еміратах, а також осередком культури, який організовуватиме різні культурні заходи.
Там щороку відбуватимуться
близько 100 різних зустрічей,
на які запрошуватимуть провідних світових письменників
та інтелектуалів.

❙ Майбутня бібліотека матиме вигляд розкритої книги.
У будівлі також буде гігантський книжковий магазин,
конференц-зала та надсучасний центр реставрації та збереження стародруків. У музеї
книги презентуватимуть старовинні арабські манускрипти, які тепер перебувають у колекції родини шейха Дубаю.
Бібліотеки в ОАЕ розташовані здебільшого у школах та

університетах, тому доступ до
книг ускладнюється для всіх
інших шанувальників читання. На реалізацію цього проекту виділено неймовірну
суму — 272 мільйони доларів. Бібліотеку відкриють наступного року, а повністю закінчити оформлення всіх інших приміщень планують до
середини 2018 року. ■

Прем'єр Туреччини відкликав проект закону, який передбачав помилування чоловіків, звинувачених у зґвалтуванні, якщо вони
одружаться з жертвами. Суперечливий закон викликав хвилю протестів по всій країні, подекуди сталися сутички протестантів із
поліцією. Він знімав би кримінальну відповідальність iз чоловіків, які вступили у статеві
стосунки з неповнолітніми, після одруження. Різкої критики він зазнав i з боку ООН
та правозахисних організацій. Учора парламент мав розглянути документ у другому
читанні. Однак після спротиву опозиційних
партій його відправили на доопрацювання
до парламентських комісій. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачений студентський квиток, виданий
Національним медичним університетом імені
О. Богомольця на ім'я Дудко Інни Євгеніївни,
вважати недійсним.
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Ілля Богданов: ФСБшнику на кордоні
вдалося втекти, зараз у Росії шапки летять
Екс-офіцера російської спецслужби Богданова батьківщина не забуває.
Спроба його викрасти, яку зірвала СБУ, стала вже третьою за останні два роки
Андрей Сантарович

Минулої п’ятниці на спільному брифінгу голови СБУ Василя Грицака
та Генпрокурора Юрія Луценка було оголошено про звільнення викраденого екс-офіцера ФСБ Росії, що перейшов у 2014 році на бік
України і воював у зоні АТО, Іллі Богданова. Зі слів Грицака, замовниками викрадення виступили Головне розвідувальне управління
Генштабу Росії і Федеральна служба безпеки Росії.
Богданов був звільнений бійцями української «Альфи» в Харківській
області під час спроби переправити його через кордон із Росією. У
результаті спецоперації затримано трьох осіб, усі — громадяни України, у тому числі й організатор викрадення з української сторони
— колишній депутат Харківської обласної ради Володимир Розсоха.
За даними СБУ, він був завербований співробітником ГРУ Генштабу
Росії у липні 2015 року, а в жовтні 2016 року отримав завдання організувати бойову групу з числа громадян України, які б займалися
фізичним усуненням, а також викраденням із подальшим переправленням у Росію різних осіб. Першою метою став Ілля Богданов.
У розмові з «Апострофом» Ілля Богданов розповів про викрадення,
про свою службу в ФСБ, а також про те, чим займався в Україні після того, як ухвалив рішення покинути Росію.
■ Ілля, за яких обставин вас
викрали в Києві 12 листопада?
Як на вас вийшли, де тримали?
— Я зараз багато чого не можу
розповісти, бо триває слідство. Але ця історія скидається
на бойовик. Я в Києві намагався організувати свій невеликий
бізнес із продажу пян-се (корейські дріжджові пиріжки, приготовлені на пару; Богданов виріс
у Владивостоці, де вони повсюдно продаються. — «Апостроф»).
На мене у Facebook вийшла дівчина. Вона сказала, що її батько,
Володимир Розсоха, може допомогти в розвитку бізнесу, знайти
місце під оренду точки, допомогти з інвестиціями. Можливо, її
сторінка була і фейковою, а спілкувався зі мною сам Розсоха,
не знаю. Ми зв’язалися з ним,
потім зустрілися. Він настільки
увійшов до мене в довіру, що я
навіть своєму партнеру Антону
казав, що вірю цій людині. Розсоха — дуже хороший психолог.
Хоча, як потім з’ясувалося, він
був і «регіоналом», і шахраєм, і
в ОЗУ був, на ньому висіла підозра у вбивстві, а суддя, який вів
його справу, зник.
Спочатку мене тримали в
житловому приміщенні в центрі Києва, потім — у приватному будинку в Харкові. Зі мною
особливо ніхто не розмовляв.
Співробітник ГРУ постійно телефонував і запитував, чи «напоїли мене чаєм». Під «чаєм» малися на увазі наркотичні засо-

би. Тобто вони постійно тримали
під контролем цей момент —
щоб я постійно був у непритомному стані, не міг чинити опір
або втекти. Хоча, якщо чесно,
то втекти у мене не було шансів
ані в Києві, ані в Харкові. Я перебував у приміщеннях з ґратами, постійно зв’язаний.
■ Що відбувалося в Харкові і
потім на кордоні?
— Як я зрозумів, спочатку
мене не вдалося передати в Росію.
Щось сталося з прикордонниками. І викрадачі почали діяти за
іншим планом — мене повинні
були вбити. Один із них у розмові
з ГРУшником сказав, що він —
звичайний контрабандист, а не
вбивця. Зрештою ГРУшник додав йому грошей, сказав: якщо
вони цього зі мною не зроблять,
то там, у Росії, йому кінець, оскільки це для них справа честі.
Мовляв, це в будь-якому випадку буде зроблено.
До кордону з Росією всю операцію контролювали працівники ГРУ. На кордоні повинні
були передати ФСБ. Між цими
двома службами в Росії йде постійна конкуренція. І цього разу
вийшло, що ГРУшники свою
роботу виконали, а ФСБшники
«облажалися». Думаю, там вже
йдуть розборки з приводу того,
хто правий, хто винен, шапки
летять. До речі, чоловік, який
був від ФСБ, на кордоні пішов,
йому просто пощастило.
До Києва я прибув тільки в

Інф. «УМ»
Хоча пряме авіасполучення між Україною і Росією
заборонено, для спецпредставника України на переговорах у Мінську Віктора Медведчука обидві держави
роблять винятки.
Про це йдеться у сюжеті програми «Схеми».
Журналісти зафіксували, що прямі польоти до
Москви кум президента Путіна здійснював мінімум
тричі.
Зокрема, його бачили в аеропорту «Київ» ввечері
14 листопада 2016 року.
Розслідувачі з програми «Схеми» зафіксували
прямий переліт з допомогою онлайн-карти «Флайтрадар», а також зафіксували вихід Медведчука у супроводі групи з облавку літака, що прилетів з Москви
і далі — з терміналу аеропорту «Київ».
Ще двічі журналісти фіксували, як літак «Фалькон 900», який використовує Віктор Медведчук, виконував прямі авіаперельоти до Росії.
Це було 9 вересня — рейс «Київ—Москва»
— і 23 жовтня, коли «Фалькон 900» з’являється на
«Флайтрадарі» у місті Анапа, облітає схід України і
через Брянську область перетинає кордон з Україною,

❙ Колишній офіцер ФСБ РФ і учасник АТО, який отримав українське
❙ громадянство, Ілля Богданов (у центрі) з товаришами по службі.
❙ Фотоз сайта facebook.com/yashka.tsygankov.
п’ятницю рано-вранці. Сподіваюся, що судити всіх затриманих буде той самий суддя, що і
«Рому-невдаху» (йдеться про
затриманого в січні 2015 року
кілера, який повинен був убити
Богданова; завдання він отримав від співробітників ФСБ через нині покійного лідера «Оплоту» Євгена Жиліна; засуджений
у жовтні 2015-го до 8,5 року позбавлення волі. — «Апостроф»).
До речі, тоді також планувався
ланцюжок убивств. Сім’я цього
Романа вже перебувала в Бєлгороді, їм виділили квартиру, і
йому залишалося вбити мене та
ще кількох осіб.
До цього випадку в 2015 році
мене намагалися викрасти у Ковелі, коли я ще воював і приїхав туди з ротації. Про це я вже
дізнався по факту від СБУ.
Думаю, що тепер, оскільки
у «харківських» уже тричі не
вийшло довести справу до кінця, мною можуть безпосередньо
зайнятися кадрові співробітники російських спецслужб. Без
посередників на території України.
■ Приїхавши в Україну влітку 2014 року, ви пішли воювати
в зону АТО. Розкажіть про цей
період, в яких підрозділах несли
службу?
— В Україну я приїхав 13
липня 2014 року. На той момент я був прихильником праворадикальних поглядів. Зараз
я вже таким не є. Попросив гро-

мадянство. До серпня мене перевіряла СБУ. А потім потрапив
служити в батальйон «Донбас»,
хоча спочатку хотів у «Азов».
Діяв у складі розвідгрупи
під Іловайськом, із зовнішнього боку «котла». Пізніше пішов
із батальйону. Від нього після
виходу з «котла» просто нічого
не залишилося — старий склад
був знищений. Практично півроку «Донбас» доукомплектовували і навчали нових людей.
Я не міг дозволити собі втрачати
час і став шукати новий підрозділ. Спочатку два тижні я витратив на один із батальйонів
територіальної оборони, у якому було повальне пияцтво. Після того як бронемашина через
п’яного водія пішла в кювет і
двоє людей зламали собі спину, я просто зібрав речі й пішов.
Прийшов в український добровольчий корпус «Правий сектор». І все стало яскраво й цікаво (у складі ДУК «ПС» Богданов воював у районі Донецького аеропорту. — «Апостроф»).
У лютому 2015 року я отримав
українське громадянство і навесні 2015 року пішов з підрозділу. Справа в тому, що час добровольців тоді вже закінчився, а
підписувати контракт зі Збройними силами України мені було
нецікаво.
■ А в цивільному житті чим
займалися?
— Та чим тільки не займався. Брав участь, але невдало, у

■ ОТАКОЇ!

А є «найсвятіший..»
Попри заборону Віктор Медведчук літає до Росії напряму
а через півгодини борт приземляється в Києві, і його
пасажирами виявляються Віктор Медведчук та його
дружина Оксана Марченко.
При цьому Медведчук виявився єдиною особою,
яка досі користується прямими перельотами з України до Росії.
Журналісти зазначають, що за чотири місяці
спостережень всі інші приватні літаки для перельотів
до Москви та інших російських міст використовували
посадку в аеропорту міста Гомель, що в Білорусі.
Міністр інфраструктури України Володимир
Омелян підтвердив «Схемам», що припинення прямого авіасполучення з Росією поширюється і на приватні літаки.
«Така заборона поширюється на літаки українсь-

кої або російської реєстрації, або, скажімо, якщо є
сертифікат експлуатанта в Росії або в Україні. Водночас, теоретично, літаки іншої реєстрації можуть
за отримання згоди російської та української влади
здійснювати перельоти між обома країнами. Фактично в 99 % випадків такі перельоти не узгоджуються, тому комунікація йде через Мінськ або інші
держави», — розповів міністр.
Як відомо «Фалькон 900», яким користується
Віктор Медведчук, з бортовим номером P4-GEM, зареєстрований на острові Аруба, Нідерланди.
У прес-службі ГО «Український вибір — право
народу», яким керує Медведчук, підтвердили такі
перельоти.
На запит програми «Схеми» повідомили, що доз-

місцевих виборах восени 2015
року. Обирався в місцеву раду по
Києво-Святошинському району
від «Блоку Петра Порошенка».
Я тоді прийшов з війни, нічого
не розумів. Мені сказали: «Ось
дивись, усі йдуть — і ветерани,
і волонтери, яка тобі різниця».
Я й пішов. Хоча сьогодні я не цікавлюся політикою.
Потім півроку охороняв одне
підприємство в Слов’янську від
рейдерів, працював виконробом на будівництві, на автомийці, був кур’єром жіночого одягу. Нарешті, вирішив зробити новий для України фаст-фуд
— корейський пиріжок пян-се.
А вже вчора, після звільнення,
надійшла пропозиція піти на
службу в СБУ, в прес-службу.
■ Чи легко в Росії стати офіцером ФСБ?
— Стати ФСБшником в Росії
досить просто. Головне, щоб ти
ніколи не мав приводів у міліцію,
не пробував наркотики, у тебе
були нормальні родичі, і ти ніколи не був за кордоном — навіть
у Білорусі. Насправді, якщо навіть дружина офіцера ФСБ виїжджає за кордон, то він отримує
величезний мінус по кар’єрі, начальником він ніколи не стане.
Ідея така: отримуєш великі гроші — не вивозь їх за кордон, витрачай удома. За це кожен рік виганяють офіцерів — порушення
умов контракту.
До речі, перед самим від’їздом в Україну нам у Примор’ї,
всьому особовому складу, сказали, що дуже настійно рекомендують провести свою відпустку
в Криму, і вивісили список санаторіїв. Я написав, що хочу в місто Саки, а сам поїхав у Київ.
Мені вдалося потрапити в
ФСБ, незважаючи на те, що
я перебував тоді в праворадикальному русі, стояв на обліку
в міліції. Я навіть не проходив
поліграф. Але я вступав до Хабаровського прикордонного інституту Федеральної служби безпеки в 2005 році, а прикордонників передали в ФСБ тільки в
2003 році.
З 2010 по 2013 роки я брав
участь в антитерористичній операції в Дагестані. І коли приїхав
в Україну, мені залишався рік
служби до капітана. Весь 2014
рік зі мною зв’язувалися і однокурсники, товариші по службі.
Хтось на х... посилав, хтось казав: «Ілюха, повернися, відсидиш, нормальною людиною станеш».
Зараз я хочу написати книгу
про методи роботи ФСБ. Як приходять на службу, які типажі там
служать, як вербують, опишу, як
я сам вербував людей, брав усі ці
розписки. Вони там собі формують позитивний імідж — треба
його трохи зіпсувати. ■

віл на пряме авіасполучення від української і російської влади Медведчук отримує для проведення офіційних переговорів. Мовляв, візити Віктора Медведчука
до Російської Федерації є робочими і мають офіційний характер. Під час цих візитів тривають переговори
з керівництвом Російської Федерації. Саме в результаті
таких переговорів були звільнені Надія Савченко, Юрій
Солошенко і Геннадій Афанасьєв. Зараз тривають переговори про звільнення Олега Сенцова, Олександра
Кольченка, Миколи Карпюка та Станіслава Клиха.
«Один із турів таких переговорів відбувся 14 листопада 2016 року, під час візиту Віктора Медведчука до
Москви. Враховуючи діловий та гуманітарний характер
поїздок, спрямованих на реалізацію інтересів України,
такі дозволи на перельоти надаються компетентними
органами регулювання авіаційного руху російської і української сторін», — зазначили в прес-службі.
Як повідомляла «УМ», у вересні 2015 року Україна розірвала авіасполучення з Росією, тепер усі громадяни двох держав літають через Мінськ або Стамбул.
P.S. А 15 листопада ввечері журналісти «Схем»
зафіксували машину , якою Медведчук виїжджав з аеропорту, на «непарадному» в’їзді в адміністрацію Президента з боку вулиці Шовковичної...■

ЕКОНОМІКА
■ НАШІ ГРОШІ

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Національний банк України знову зміцнив нашу національну валюту. Станом на
вчорашній день гривня подорожчала на
11 копійок — до 25,78 гривень за долар.
Це вже другий день, коли наша валюта
дорожчає. Як відомо, позавчора гривня
укріпилася на 16 копійок.

Хто і як повернув курс?
Сталося це після назагал невдалого
минулого тижня, коли національна валюта подешевшала із 25,58 до 26,05 за один
долар. Середньозважений курс на міжбанку минулого тижня зріс на 1,1%. Заступник голови Національного банку Олег
Чурій пояснив це політичною нестабільністю і застеріг, що подальше розхитування державного човна створить відчутний
шторм на фінансовому ринку.
Подібних злетів і падінь валютний ринок не бачив уже більше місяця. Падіння
курсу гривні аналітики пояснюють розривом між міжбанком і чорним ринком, який
почав активно зростати у жовтні. Коли ж
він перевищив гривню, котирування міжбанку потяглися за готівковим курсом —
надто вже великою була спокуса заробити
на спекуляціях. Утім високим курс протримався усього два дні. Після того як НБУ
продав на аукціоні 33,6 мільйона доларів,
«бакс» почав дешевшати. Закріпив тенденцію аукціон на 26 мільйонів доларів, що
його провів Нацбанк у п’ятницю, задавши
таким чином правильний курс напередодні вихідних.
Саме два вчасно проведені аукціони,
як вважають експерти, і збили злет валютного курсу. Але не лише вони. За гривню
грали так звані «бюджетні дні» — коли
експортерам треба було продати валюту,
щоб заплатити податки. По-друге, Нацбанк зняв із ринку надлишкову ліквідність, продавши депозитні сертифікати
на 5 мільярдів гривень. Залишки на кореспондентських рахунках банків одразу
ж скоротилися приблизно на цю ж суму.
На цьому тижні ситуація назагал збережеться. «Бюджетні дні» продовжаться,
експортерам треба буде продавати валюту, щоб забезпечити свої зобов’язання перед державою. Які виплачують, як відомо, у гривні. Не очікується неприємностей і на готівковому ринку, який саме і
розхитав курс минулого тижня. По-перше, розрив між чорним і міжбанківським
курсом скоротився, а отже, можливостей
Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ, доктор
географічних наук
Юлій Цезар, що правив Римом, колись вимовив майже те
саме. Відмінність була лише в
останньому слові — «переміг».
Але то був Юлій Цезар. Недарма його згадують уже дві тисячі
років. Нині чимало новоявлених
реформаторів діють так само рішуче, як Цезар, але часто результат виявляється іншим. Відмінність в останньому слові: не «переміг», а «напартачив».
На цей раз невдача спіткала
водну галузь, а саме Державне
агентство водних ресурсів. У вересні нинішнього року його несподівано очолив молодий реформатор Павло Гвозденко. Павлу 35, і за освітою він фахівець з
обробки металів тиском.
Мимоволі виникає запитання: «А де тут зв’язок із водою?».
Виявилося, що зв’язок таки є,
адже попереднім місцем роботи
новоспеченого керівника було
Державне агентство рибних ресурсів. Але тут виникає чергове
запитання про зв’язок між обробкою металів і розведенням риби.
Як і належить будь-якому
реформатору, новий виконувач
обов’язків голови Держводагентства взявся за те, з чим бореться
вся країна, а саме за корупцію. А
на війні, як відомо, не обійтися
без жертв. Тож у свято ленінців
— 7 листопада 2016 р. — новоспечений керівник своїм наказом
увів нову структуру центрального апарату Держводагентства і за

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА 2016
■ А ТИМ ЧАСОМ...

Грошей не буде? Не дуже й хотіли!

Час для гривні

Питання виділення Україні наступного траншу відсутнє в плані роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду, розписаному до початку грудня.
Не йдеться у плані і взагалі про українське питання.
Раніше, нагадаємо, МВФ заявив, що Україні потрібен
додатковий час для виконання поточного етапу програми розширеного фінансування.
Утім, українську владу така ситуація, схоже, зовсім не налякала. «Усе пропало» не буде», — сказав
міністр фінансів Олександр Данилюк, відповідаючи на запитання, які наслідки чекають Україну, якщо
МВФ не виділить транш у цьому році. Транші МВФ
ідуть не в бюджет, а в резерви НБУ. Наступний —
не виняток. Навіть якщо ми не отримаємо його цього року, в нас не буде необхідності шукати гроші для
його заміщення, як, наприклад, у випадку з неотриманням макрофінансової допомоги від ЄС або недоотримання доходів від приватизації», — заявив він.

Національна валюта стабілізується на рівні 26 гривень
за долар, падіння курсу наразі не буде, а відсутність
траншу МВФ не вплине на ситуацію

❙ Найближчим часом — якщо не трапиться форс-мажору — гривня коливатиметься
❙ з легким натяком на зміцнення.
для спекуляцій не залишається. По-друге, учасники ринку відчули позицію НБУ,
який своїм виходом на аукціон показав,
що не готовий до долара, дорожчого за 27
гривень. І, нарешті, останнє — у регулятора є всі можливості усунути перекоси попиту-пропозиції, які очікуються найближчими днями.
«За нашими оцінками, на нинішньому
тижні гривня стабілізується, а до вихідних офіційний курс долара, що його встановлює Національний банк, перебуватиме на рівні 26 гривень. До цього ж рівня
знижуватимуться і курси на готівковому
ринку», — сказав старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб.

Чому дорожчає і дешевшає гривня?
На думку Іосуба, нині режим курсоутворення можна охарактеризувати
як близький до плаваючого. «Курс формується під дією попиту і пропозиції, а
НБУ втручається у хід торгів за допомогою інтервенцій для зменшення сильних
коливань — як у бік послаблення курсу,
так і його зміцнення», — каже він. При
цьому на тренди — дорожчатиме гривня
чи падатиме — Нацбанк нині не впливає.
«Вони формуються під впливом поточного рахунку, девальваційних очікувань
населення, емісії грошей — насамперед
для виплати вкладникам збанкрутілих
банків та інших фундаментальних фак-

торів, — продовжує аналітик. — Адже
головною особливістю плаваючого курсу
є те, що він завжди відповідає поточним
макроекономічним умовам».
Це, так би мовити, бочка меду, яка
спрямована на розвиток в Україні цивілізованого валютного ринку. Проте існує і
ложка дьогтю. У нашому випадку це суворі адміністративні обмеження, що їх
запровадив Національний банк. «Ці обмеження суттєво ускладнюють арбітраж
між різними сегментами валютного ринку. Зокрема, між міжбанком і готівковим ринком. Звідси з’являється не один,
а кілька валютних курсів, проти чого завжди і послідовно виступає МВФ. Утім,
судячи з усього, така ситуація тимчасова, і курси на міжбанку і готівковому
ринку зійдуться», — вважає Іосуб.
Стверджувати, що девальвація неминуча, сьогодні також не можна. «Завжди
є варіанти, які залежатимуть від жорсткості монетарної політики Національного банку і бюджетно-податкової політики. Пом’якшення політики, зниження ставок, емісія грошей, зростання витрат бюджету призведуть до девальвації.
І навпаки, жорстка і відповідальна політика зупинить її. Який шлях вибере влада, наразі прогнозувати ще завчасно», —
стверджує він.
На думку експертів, курс гривні нині
й справді доволі відчутно залежить як від
політичної стабільності, так і від дій регулятора. ■

■ БЛАКИТНІ МАГІСТРАЛІ

Прийшов, побачив, «напартачив»
Водне господарство України опинилося перед викликом
некомпетентності
цим розпочав прийом на роботу
нових співробітників.
Але тут виникла правова
колізія. Набір нових працівників
розпочався, коли наявний колектив не було звільнено. З великими натяжками з цим можна було
б погодитися, якби за два місяці
до цього працівників попередили. Тож нині всі вони продовжують працювати на своїх посадах
і на цих же посадах з’явилися новобранці.
Зрозуміло, що за кожним
працівником є свій напрям роботи. Приміром, хтось управляє роботою насосних станцій і дає відповідні розпорядження в регіони
щодо їх включення чи виключення. Нова ж людина на цій самій
посаді може мати інші погляди і
вимагати протилежне. Що ж робити звичайному машиністу насосної у такій ситуації?
Зрозуміло, що ще більше запитань виникає щодо фахової
підготовки нового виконувача
обов’язків. Зрозуміло, що шукати її марно. Це видно навіть з
коментарів Павла Гвозденка на
його власній сторінці у Facebook.
Наприклад, там можна прочита-
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❙ Захищений берег Дунаю — однієї з головних водних артерій України.
ти: «Перевірив роботу водогосподарсько-меліоративного комплексу Київщини».
Неточність тут у слові «перевірив». Було б більш чесно написати «почав ознайомлюватися»,
адже перевіряти можна лише те,
що добре знаєш. До речі, водогосподарський комплекс Київщини — це лише невелика складо-

ва водогосподарського комплексу всієї країни. Зовсім непростим
він є у Карпатах, на Одещині, на
Донбасі та й в інших регіонах. Як
усім цим можна керувати, навіть
не побувавши там, залишається
загадкою.
До цього можна додати те, що
водогосподарську галузь не можна порівняти з рибною. Як відо-

мо, особливістю риби є те, що
вона мовчить. Тож навіть якщо
з нею не все гаразд, поскаржитися вона нікому не може.
Що ж до водного господарства, то ним є галузь економіки,
яка забезпечує громадян країни та її господарську сферу водою. Ця вода повинна мати певну якість і подаватися постійно.
Для цього в країні створено понад 1100 водосховищ, збудовано низку каналів і водоводів. Останніми, зокрема, вода подається в Миколаїв, Кривий Ріг, Харків, Мелітополь. Саме завдяки
водогосподарській галузі здійснюється полив сотень тисяч гектарів посушливих земель, що за
будь-якої погоди гарантує продовольчу безпеку країни.
На додаток до цього водогосподарська галузь захищає людей і господарські об’єкти від
затоплення при повенях. Для
цього збудовано безліч дамб, берегозахисних споруд, водопонижуючих насосних станцій. Одні
споруди перебувають у гарному
стані, інші потрібно негайно ремонтувати.
Лише з короткого переліку
сказаного видно, що управляти галуззю повинен лише фахівець. Якщо цього не буде, уже
найближчим часом у країні станеться біда, причому неминуче зі значними матеріальними
втратами і людськими жертвами.
Це варто усвідомити і так
званим реформаторам, і їхнім
патронам. ■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

Через рік у Харкові планують
широко відзначити 110-ту річницю присвоєння Іллі Мечникову Нобелівської премії. Наміри у
земляків відомого вченого, мабуть, справді серйозні, бо днями у Двурічанському районі, на
батьківщині майбутнього ювіляра, відкрили музей, а до самого
свята спробують повернути додому і «преміальну» медаль, що
наразі зберігається у Ризькому
музеї медицини. Ювілейний
захід, вірогідно, відбудеться з
участю вчених із різних країн
світу, де вкотре родоначальнику целюлярної теорії імунітету
та автору ідеї промислового
виробництва кефіру віддадуть
належну шану і більш ніж заслужені лаври. Музей же цікавий тим, що вже тепер зберігає
чимало дивовижних історій про
суперечливого генія, який, працюючи над теоріями довголіття,
не раз намагався звести рахунки з власним життям.

■ ЖИТТЯ ГЕНІЯ

Людина-експеримент
Музей земляку-мікробіологу Іллі Мечникову, який навіть власну
смерть зумів перетворити на корисний для науки дослід, відкрили
на Харківщині

❙ Портрет Іллі Мечникова.
❙ Фото із сайта Liveinternet.ru.
ку, намагаючись її здолати. То
була точка відліку майбутньої теорії фагоцитозу, істинність якої
науковцю довелося відстоювати
в умовах жорсткої боротьби двох
абсолютно різних теорій, що вирішували одну і ту ж задачу різними способами. «Полеміка з
приводу фагоцитів могла вбити
і абсолютно спустошити мене,
— писав він. — Були хвилини,
коли я ладен був розпрощатися
з життям».

Перша спроба піти
Тому факту, що майбутній
Нобелівський лауреат народився на Харківщині, посприяли
суто житейські обставини. Його
батько, будучи полковником і
високоосвіченою людиною, на
лихо своєї родини, мав «епікурейський тип характеру». Тобто вів активне світське життя й
швидко програв за картярським
столом не лише свій спадок, а й
придане дружини Емілії — доньки відомого єврейського публіциста і просвітителя Лева Наваховича. У зв’язку з цією сумною обставиною родина покинула столицю й поселилася у селі
Іванівка — невеликому маєтку
Мечникових на Слобожанщині,
де 15 травня 1845 року народився їхній наймолодший син Ілля.
Через 11 років Мечникови переїхали до Харкова. Там майбутній біолог спочатку блискуче закінчив місцеву гімназію, а потім
екстерном університетське природниче відділення фізико-математичного факультету. Захищати магістерську дисертацію юнак
поїхав до Петербурга. Коли була
здолана і ця надвисока планка,
йому виповнилося лише 22 роки.
Попереду молодого генія чекала
блискуча наукова кар’єра, але,
незважаючи на юний вік, він раптом серйозно замислився про одруження. Вочевидь, долею було
передбачено, аби на шлях родоначальника нового напрямку в
біології та медицині його привели трагічні обставини, пов’язані
з особистим життям.
Спочатку викладач Гірської
академії мріяв зустріти юнку,
яку б сам виховав для спільного подружнього життя. Але обрана претендентка не відповіла йому взаємністю. Долаючи з
трудом свою природну тривожність і дратівливість, 24-річний
Ілля почав шукати втіху в товаристві Людмили Федерович —
племінниці свого друга, видатного біолога Андрія Бекетова.
В листі до матері Мечников писав, що свої нові почуття не назвав би палким коханням, але
при цьому надзвичайно вражений чесністю і добротою Людмили. Вона могла б дійсно стати
опорою своєму надто емоційному чоловікові, якби не хвороба:
наречена настільки виснажена
туберкульозом, що її довелося
нести під вінець на стільці...
Для молодої родини цілком
вистачило б зарплатні приват-доцента Петербурзького університету, але сухоти невблаганно перейшли у відкриту форму. Грошей на дорогі ліки катастрофічно
бракувало, хоча Ілля після ос-

І все-таки він залишився

❙ Тепер на Харківщині є музей Іллі Мечникова.
❙ Фото Харківської обласної ради.
новної роботи ночами просиджував над перекладами. Врятувати
ситуацію могла б професорська
посада Військово-медичної академії, на яку його рекомендував
засновник фізіологічної школи
Іван Сеченов, але кандидатуру
молодого вченого провалили.
Утім, така вакансія згодом
з’явилася у Новоросійському
університеті. Не вагаючись, чоловік відправив дружину на лікування за кордон, а сам поїхав
до Одеси. Життя стало нагадувати нескінченний транзит: Мечников чотири роки поспіль то
викладає й займається наукою,
то їде до Людмили, аби повернутися до роботи знову. Тобто, одружившись із хворою і не маючи
спадку, вчений змушений був
зіткнутися з найтяжчою стороною життя.
Під кінець цього страшного виснажливого марафону біль
Людмилі вгамовував тільки морфій. Тяжко переживши її агонію,
а згодом похорон, Мечников напише: «Наш організм так погано
влаштований, що пристосування
до зовнішніх обставин неможливе. Принаймні для людей із надто чутливою нервовою системою.
Мені краще посприяти природному відбору й поступитися місцем іншим».
...Убивча доза того ж таки
морфію викликала страшне блювання, завдяки чому Ілля вижив.
Повторна спроба померти в аналогічний спосіб привела до часткової втрати зору, проте не забрала життя.

Одеський експеримент
В Одесі Ілля Мечников поринув у роботу і відкрив першу в
Російській імперії бактеріологічну станцію, співробітники якої,
використовуючи матеріали інституту Луї Пастера, виготовляли сироватку проти сказу. У нової справи було чимало противників, станція постійно балансувала на межі закриття, а потім і
взагалі сталася трагедія. Підопічні керівника за його відсут-

ності самовільно зробили експериментальні щеплення вівцям
одного з місцевих поміщиків.
Більшість тварин загинули, що
спричинило у російському науковому світі шалений скандал.
Рятуючись від гніву і критики колег, Мечников вирішив покинути практичні дослідження,
зняти в якомусь будинку куток і
з головою зануритися в розробку нових наукових теорій. Власне, так і зробив, але одного ранку вченого розбудив страшний
грюкіт і галас у квартирі поверхом вище. Намагаючись подолати невдоволення, він постукав у

себе усіх малолітніх сиріт.
Але й у цьому шлюбі не минулося без трагедій. Під час епідемії тифу, що накрив фактично всю Європу, тяжко захворіла Ольга. Чергуючи біля її ліжка, вбитий горем чоловік дав собі
слово розгадати механізм страшної хвороби. Тоді лікарі повсюди
похапцем шукали методи порятунку. В Одесі, наприклад, двоє
фахівців навіть ввели собі кров
інфікованих, аби наблизитися до історичної розгадки, проте все марно. Зважився на такий
відчайдушний крок і Мечников,
хоча не був медиком. Ольга його

«Я все перевірив на собі. Віддалити старість і смерть
можна. Я досягнув того, що не боюся смерті».
двері. На порозі з’явився пан Білокопитов — батько багатодітного сімейства, якому не завжди
вистачало сили і терпіння тримати усіх домочадців у залізних лещатах. Невдоволеного сусіда запросили до чаю. Так 30-річний
Мечников швидко затоваришував із найстаршою донькою Ольгою, якій на той час виповнилося
лише 15 років. Нарешті була реалізована давня мрія Іллі — одружитися з юнкою, аби потім виховати собі справжню дружину.
Другий шлюб дійсно виявився щасливим. Вони відвідували
театри, виставки, читали вголос.
Ольга захоплювалася живописом
і постійно писала портрети свого чоловіка. З кожним роком на
цих акварелях він виглядав усе
кращим і мудрішим. Щоправда,
вчений і далі вважав, що не варто дорожити життям і «злочинно створювати нові істоти», тому
дітей у подружжя не було. Главі
сімейства було достатньо того,
що виховує свою юну дружину.
Але певною мірою батьківський
обов’язок Мечникови все-таки
виконали: коли у молодому віці
один за одним померли старші Білокопитови, подружжя взяло до

страшенно картала. Їй здалося,
що Ілля знову вирішив накласти на себе руки. Можливо, так і
було, проте й цього разу смерть
відступила. Більше того, здолавши кризу, вчений відчув таку
жагу до життя, що кинувся шукати нові механізми його збереження і навіть подовження.
Тоді ж несподівано до нього повернувся ослаблений після першого суїциду зір.
Розпочатий пошук увінчався
неймовірним результатом. «Одного разу, коли я лишився сам на
сам зі своїм мікроскопом і спостерігав за життям рухомих клітин у прозорій личинці морської
зірки, — пригадував він, — то
мене осяяла нова думка: подібні
клітини повинні служити в організмі для протидії шкідливим
«діячам». Я був настільки схвильований, що вийшов на берег
моря, аби зібратися з думками».
Так народився геніальний і
доленосний для розвитку науки
експеримент, що ввійшов в усі
без винятку підручники біології.
Мечников проколов личинку колючкою троянди, залишив її у такому стані на ніч, а вранці побачив, як клітини оточили колюч-

У зрілому віці Ілля Мечников
остаточно примирився з необхідністю жити, а здолавши 60-річний рубіж, навіть вступив із притаманною йому пристрастю у боротьбу зі старістю. Якось він поклав під мікроскоп волосинку зі
своєї сивіючої бороди і знову виявив уже знайомі фагоцити. Тільки тепер вони виконували роль
не захисників організму від мікробів, а знищувачів ослаблених
та омертвілих клітин самого організму. Так дослідник загорівся
ідеєю збагнути механізм фізичного старіння і, якщо вдасться,
сповільнити його. Деякі гіпотези
знову довелося вивчати на власному досвіді. Він став дотримуватися суворої дієти, дозволяючи собі переважно фрукти, відварені овочі та кисле молоко. Ілля
Ілліч був переконаний — порятунок від старіння у тому, щоб
заселити кишечник корисними
мікроорганізмами. «Я все перевірив на собі, — писав учений.
— Віддалити старість і смерть
можна. Я досягнув того, що не
боюся смерті».
...Помираючи у Парижі після двох інфарктів, біолог у перервах між серцевими нападами
ретельно описував усі свої відчуття, будучи певним, що вони
згодяться для подальшого розвитку започаткованої ним теорії «ортобіозу». Спостереження
за своїм вмиранням Мечников
вів із притаманною йому скрупульозністю. «Коли до мене ненадовго повернулася свідомість,
— записав у щоденнику, — я не
виявив жодної втрати. І що мене
особливо радує, я не відчув страху смерті, хоча й чекав її з хвилини на хвилину». Після того як у
руках вже не стало сили, за ним
записувала Ольга. 13 липня 1916
року він сказав: «Це станеться
сьогодні або завтра. Мені важко
описати свої відчуття. Але я абсолютно спокійний і нічого не
боюсь. Мій ортобіоз дійсно досяг
бажаної межі. Ти будеш тримати мене за руку, правда?». Через
день його не стало...
За волею покійного, тіло було
піддане кремації. Урну з прахом
встановили у бібліотеці паризького інституту Луї Пастера, робота в якому принесла нобелівському лауреату, без перебільшення,
світову славу. ■
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Юрій Янко: Філармонія —
не місце, де сплять
Диригент Харківської філармонії —
про виступи на сценах Відня та Парижа,
новий орган і те, у чому сенс «Янко-шоу»
Марина ЄГОРОВА

Нову органну залу із надзвичайною акустикою Харківської філармонії
повноцінно презентували слухачам великим першим концертом 18
листопада. Для всіх бажаючих відтепер звучатиме унікальний орган
«Страдіварі» німецької фірми Aleksander Schuke.
Над акустикою зали так само працювали спеціалісти з Німеччини. Стіни
там зроблені у формі гофрованої поверхні, а висота стелі регулюється рухомими спеціальними панелями (опускатимуть чи підніматимуть
їх у залежності від того, виступатиме оркестр, чи, скажімо, співатиме
вокаліст). Матеріали спеціально використані такі, щоб не поглинали
чарівних звуків музики. Навіть крісла обтягнуті тканиною з такими самими характеристиками. До речі, з будь-якого місця в залі або на балконі все чудово видно і чути — недаремно виникає аналогія з театром
у Байройті (Німеччина).
За словами директора — головного диригента філармонії Юрія Янка,
для освоєння всіх технічних можливостей і налаштування в новому органному залі потрібен час. І хай вас це не дивує. Для порівняння, коли
відомий австрійський диригент Герберт фон Караян отримав нове приміщення, він вивчав і пристосовувався до нових умов три роки.
Юрій Володимирович Янко працює у філармонії майже півтора десятка років. Він, окрім того, що прекрасний диригент, ще й прекрасний
менеджер, який вважає, що у філармонію треба заохочувати ходити
людей не лише слухати класичні концерти.

Коли диригент — у ролі
Діда Мороза
■ Юріє Володимировичу, який
свій музичний проект любите
найбільше?
— Ми зараз працюємо з різними програмами, вже перевіреними, і постійно експериментуємо. А починалось усе з гірких обставин, коли я прийшов до філармонії: пуста зала і принизлива
для музикантів непотрібність у
місті з населенням більше мільйона. Перші кроки були спрямовані
на те, щоб пробудити інтерес до
академічної музики і взагалі до
філармонії. Ми започаткували
кілька шоу і переконали публіку, що філармонія — це не нудота і не місце, де сплять. Аудиторія
сама підказала нам подальші кроки, тому музичні програми складались як із популярних творів,
так і з не зовсім легких для «непідготовленого слухача».
Я вважаю, що знайти свого
слухача і підготувати його нам
вдалося.
■ Вам доводилось не тільки
диригувати, а й виступати в ролі
Діда Мороза?
— Дід Мороз, шампанське

і розіграш призів з’явились на
«Янко-шоу», яке завжди відрізняється невимушеною, довірливою атмосферою. Ми ламаємо
«паркани» між виконавцями та
публікою і залучаємо її до активної творчості. Якщо згадати історію, то ми не «відкрили Америку», все це було в класичну
епоху і в XIX столітті. Політика Мендельсона в Лейпцигській
філармонії полягала в тому, що
він міг програмою концерту задовольняти смаки публіки. Водночас він примудрявся виконувати Баха і Бетховена, неприйнятних у той час.
■ Музика кіно займає вагоме місце в репертуарі оркестру філармонії. Із чим це
пов’язано?
— Для кіно музику пишуть
відомі композитори, а виконують її першокласні оркестри.
Чому нам її не грати? Ця музика на слуху сучасної людини і
подобається багатьом, різним
поколінням слухачів. Плюси є
в тому, що вона пов’язана з візуальними образами і асоціативними емоціями. Сьогоднішня людина мислить «кінематографіч-

❙ Виступи оркестру розписано аж до серпня наступного року.
но». У нас є унікальний проект
«Музика світових кіностудій»,
і ми його продовжимо в новому
залі.
■ Ще одна із програм —
«Ефект Моцарта», куди ви запрошуєте вагітних. Це чия була
ідея?
— Я пишаюсь цією програмою, у мене є патент на цей проект. На концерти з циклу «Ефект
Моцарта» приходять молоді
люди з маленькими дітьми або
ті, що чекають народження дитини.
Як позитивно музика впливає на мозок — досліджень дуже
багато. До речі, у цьому проекті
поряд із професійними музикантами грають діти.

«Бачив пюпітр, на якому вже
утворилися ями від пальців...»
■ Ви часто берете участь у міжнародних фестивалях. Яка поїздка вам запам’яталась?
— Незабутнім враженням
для мене є мій виступ у Віденській філармонії. Це було п’ять
років тому. Кожен диригент мріє
про виступ у такій залі. Я бачив
пюпітр, на якому вже утворилися ями від пальців диригентів, що перегортали ноти. Після

виступу, коли всі пішли з зали, я
ще довго стояв і заспокоював свої
почуття. Ніколи не забуду золоту
доріжку — всю в дзеркалах.
Після того вирішального
виступу для мене відкрилися
практично всі концертні зали
Європи і не тільки. Я об’їздив
всю Німеччину, Чехію, Іспанію.
Мені подобалось виступати в Будапешті і в Єгипті, у філармонії
імені Антоніна Дворжака, в Сеулі і в Dallas Symphony в Сполучених Штатах Америки.
■ За кордоном працює багато музикантів — харків’ян. Роман Рєзнік, Денис Северін, Антон Холоденко. Чи допомагають
вони влаштовувати міжнародні
виступи вам і оркестру філармонії?
— Ні, це ми їм допомагаємо. Сьогодні продюсер у Відні
займається моїми виступами як
диригента, а також для оркестру філармонії. Останній виступ
симфонічного оркестру в Парижі проходив у концертній залі
на площі Пантео в жовтні. Ми
зробили благодійну акцію, до
якої долучились наші співвітчизники-солісти. Виступ складався з музики світових шедеврів і української музики Мико-
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ли Стецюна і навіть Гімну України. Усі кошти, майже 2000 євро,
передали в Україну для дітей загиблих на фронті бійців. В Іспанії
у нашого симфонічного оркестру
зараз пріоритетне право при узгодженні концертів. Наш колектив у хорошій формі і може зіграти нову програму з солістом із
кількох — навіть двох, трьох —
репетицій.
Ми працюємо з колишніми
харківськими музикантами вдома, коли вони приїздять до Харкова в гості, до своїх рідних. У
грудні чекаємо виступ Романа
Рєзніка з нашим оркестром. У
листопаді, 27 числа, ми запросили Олександра Гаврилюка, який
привезе програму з творів Бетховена і Чайковського. Він відомий
піаніст і меценат, який народився у Харкові.
■ На який термін розписані
концерти симфонічного оркестру нині? Чи дотримуватиметесь
балансу виступу вітчизняних і
закордонних виконавців у новій
органній залі?
— Розклад для оркестру ми
завжди робимо до кінця сезону,
до серпня. Плануємо в новій залі
додати більше нових концертів,
але не закордонних, а вітчизняних.
Я б із задоволенням запросив грати в оркестрі музиканта
з іншої європейської країни. Питання, як забезпечити йому заробітну плату, наприклад, як у
Швеції, — 2000 євро. Така практика є поширеною у симфонічних оркестрах і дає стрімкі результати.
У нас знову пройдуть джазові
вечори з Сергієм Давидовим, а
також виступи учнів шкіл естетичного виховання. Відбудеться
у грудні вечір музики для бандури, а також львівські музиканти
привезуть «Історію солдата» Ігоря Стравінського в авторській
версії, диригент Сергій Хоровець, постановник Сергій Наєнко.
Щодо органу, то кожен органіст відкриває цей інструмент
індивідуально, тому й звучить
орган неоднаково. Тим більше,
наш інструмент — із необмеженими можливостями. Нам би
хотілося залучити різних виконавців, для цього ми запросили
солістку— органістку Домського
собору (Латвія) Іоланту Баринську, Володимира Кошубу (Київ).
Попередньо є домовленості з
диригентом Аліном Власенком
(Київ), який зараз готує нову програму зі студентським симфонічним оркестром ХНУМ ім. І. Котляревського і диригентом Урсом
Шнайдером (Швейцарія).
■ Чи не пробували звертатися до спонсорів?
— Зі спонсорами — туго. ■

■ РЕКОРД

Метри Кобзаря
Майстрині вишили вірші
Тараса Шевченка
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Своєрідний рекорд установили майстрині-вишивальниці Оріхівщини, що
на Запоріжжі. Вони вишили найдовшу ілюстровану книгу-складанку «Кобзарю-200». Організатором
виступила Лідія Мельник, провідний методист
Оріхівського районного
будинку культури. Цими
днями у Києві рекорд за-

несено до Національного реєстру рекордів України. Розмір ілюстрованої
книги, яка складається з
26 сторінок, становить 14
метрів 30 сантиметрів.
— У 2014 році в
Оріхівському районі проходила акція, присвячена 200-річчю Тараса Шевченка «Віршами твоїми
натхненно творимо», тоді
була вишита книга за творами Кобзаря, — розпові-

❙ Так виглядає вишитий збірник творів Тараса Шевченка.
❙ Фото надане організаторами.
дає Лідія Мельник. —
Майстриня вишивки Катерина Чаусова з Оріхова
та працівники районного будинку культури взяли участь у заключному
етапі обласної культурно-мистецької акції «В
сім’ї вольній, новій» у Запоріжжі, де представили

вишиту книгу за творами
Тараса Шевченка — унікальний спільний витвір
майстринь усіх куточків
Оріхівського району.
На сьогодні це найбільша в Україні вишивка за мотивами творів Тараса Шевченка. Над книгою працювали понад

двадцять майстринь. Кожна з них вишивала улюблений вірш Кобзаря, прикрашаючи сторінку народним орнаментом і малюнками з творів. «Усі роботи
зроблені з такою любов’ю
і майстерністю, що сльози гордості навертаються
на очі за наших умільців»,

— зазначила Олена Качур,
керівник відділу культури і туризму Оріхівської
районної державної адміністрації , заслужений
працівник культури України. — Ми пишаємося нашими талановитими
земляками, які прославляють Оріхівський край». ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

■ ВАРИКОЗ І СПОРТ

Вени диктують умови
Варикозна хвороба — ще та напасть! На неї страждає до 80% жінок і до 30% чоловіків
Ліза ПИРІЖОК

Спочатку на ногах з’являється
ледь помітна голуба сіточка.
Не звернете на неї увагу — і
за десяток-другий років вени
почнуть виступати з-під шкіри
важким клубком. А там і до трофічних виразок недалеко.
Найсумніше доводиться жінкам
— у них варикозне розширення
вен на ногах виявляють у віці
від 25 до 45 років. Пік захворюваності в чоловіків припадає
на 45-50 років. Отже, йдеться
не про глибоких стариків, а про
людей дуже активного віку. Як
уникнути варикозу? Як ефективно його лікувати? З цими
запитаннями «УМ» звернулася
до кандидата медичних наук,
заступника головного лікаря з
хірургічної допомоги Олександрівської лікарні м. Києва Ігоря
Криворука.

Спадковість і дідівські методи
■ Ігоре Григоровичу, багато хто переконаний, що найбільші проблеми варикозу —
то важкість у ногах і випнуті
вени. І це, мовляв, такі дрібниці, що на них і зважати не треба, адже йдеться не про інсульт.
Чи справді варикоз такий безпечний?
— Той, хто так вважає, легковажно ставиться до свого
здоров’я. Варикоз справді починається з того, що не становить
загрози для життя: з важкості
в ногах, нічних судом, набряків наприкінці дня, свербежу,
синіх прожилок на шкірі ніг,
а закінчується тромбами. Небезпечною для життя є не сама
варикозна хвороба, а тромбофлебіт (запалення внутрішньої
стінки вени), який вона може
спричинити. Він призводить до
утворення тромбів, які можуть
перекривати просвіт вени, а також, відриваючись від стінки
судини, потрапляти в легені,
і тоді може настати миттєва
смерть. Тобто насправді варикоз — доволі підступна хвороба. Тож за перших її ознак потрібно звернутися до судинного
хірурга й пройти відповідне обстеження.
■ Яким чином його проводять?
— Ідеться, насамперед, про
так зване ультразвукове дуплексне сканування. За його
допомогою можна визначити
швидкість кровотоку, діаметр
вени, оцінити роботу клапанів
і стан судинних стінок. Тобто
можна точно відповісти на запитання, чи є в людини варикоз.
■ Припустімо, діагноз підтвердився. Лікує хворобу
хірург. Чи означає це, що операції не уникнути? Адже існує,
наприклад, старий дідівський
метод: п’явки.
— Усе залежить від того, наскільки пошкоджено вени. Однак одразу хочу наголосити:
таблетки, мазі, дідівські п’явки
насправді не ефективні. Всі препарати, які поліпшують відтік
венозної крові, діють доти, доки
їх уживають, тобто вони можуть
лише зняти симптоматику, наприклад, набряки. Але варикоз
вони не вилікують. Так само, як
компресійна білизна чи зміна
способу життя. Препарати, фі-

■ ЗОВСІМ НЕ ХИТРІ ХИТРОЩІ
— Якщо під час роботи ви змушені весь день сидіти, кладіть ноги на стілець або
спеціальну підставку. Окрім того, кожні півтори-дві години вставайте й 10-15 разів
підніміться на ногах, відриваючи п’яти від підлоги (м’язи під час таких вправ працюють, як насос, допомагаючи венозному кровотоку;
— якщо ви працюєте весь день на ногах, то щогодини по 5-7 хвилин навантажуйте м’язи ніг: пройдіть, зробіть кілька присідань, перекотіться з носків на п’яти;
— одразу після сну не підводьтеся ривком із ліжка. Спочатку виконайте кругові рухи стопами, потім згинайте-розгинайте ноги в колінах, зробіть вправу «велосипед» і лише після цього вставайте;
— щодня відпочивайте лежачи, поклавши ноги на подушку чи валик;
— обливайте ноги прохолодною водою: від пальців до п’ят, після цього вгору по
гомілці до колінної впадини, потім по передній частині ноги: від пальців до коліна;
— якомога частіше ходіть по воді, високо піднімаючи ноги. Взимку цю процедуру робіть у ванні.
Із приводу додаткових рекомендацій зверніться до судинного хірурга в найближчiй поліклініцi.
зичні вправи, спеціальні шкарпетки чи панчохи, на жаль,
лише уповільнюють розвиток
хвороби. Те саме можу сказати
про різноманітні засоби народної медицини: вони лише на деякий час можуть зняти набряк
або послабити біль.
■ Виходить, варикозу можна
позбутися лише разом з ураженою веною?
— Якщо вести мову про
вкрай важкі випадки, то так.
Адже часто варикоз є генетично зумовленим захворюванням. Річ у тім, що основна його
причина — вроджена слабкість
з’єднувальної тканини, передається дітям у спадок від батьків. Можна вирізати вену, але
перепрограмувати з’єднувальну
тканину неможливо.
■ Але якщо йдеться про генетику, то чому лікарі радять для
профілактики варикозу не носити, наприклад, взуття на високих підборах?
— Тому що, крім генетики,
спрацьовують інші фактори,
наприклад, надмірна вага, зміни гормонального фону в жінок,
вагітність і пологи. Важливим є
й так званий професійний чинник, коли людина під час роботи
змушена довго стояти або сидіти нерухомо (кухарі, хірурги чи
офісні працівники). Усі ці негенетичні фактори сприяють розвитку хвороби, а в деяких ви-

падках можуть спричинити її.

Лазер і скальпель
■ Повернімося до методів
лікування. Отже, ефективними можуть бути лише хірургічні методи. А якщо говорити про
початкові етапи розвитку хвороби?
— Хірургічні методи не завжди означають операцію.
Особливо на початку хвороби. Лікування можна обмежити так званою склеротерапією.
У разі її застосування вражені
вени не видаляють, а склеюють
спеціальними препаратами,
які вводять за допомогою звичайнісінького шприца. Склеєна вена перестає функціонувати, і кров починає вільно відтікати здоровими венами. Склеротерапія дуже добре допомагає
в разі так званих судинних зірочок — голубої сіточки, що проступає крізь шкіру.
Процедуру роблять амбулаторно, без анестезії, вона триває до 15 хвилин і є практично
безболісною. Сеанси склеротерапії відбуваються раз на тиждень. Зазвичай для того, щоб
розв’язати проблему, достатньо до шести сеансів для кожної ноги. Голуба сіточка може
зникнути вже за кілька тижнів після останньої процедури.
Внаслідок склеротерапії поліпшується кровотiк у здорових

❙ Ігор Криворук.
❙ Фото Юрія ТИМОФЄЄВА.
венах, активізуються процеси
живлення в тканинах. Симптоми захворювання або зовсім
зникають, або їх прояв значно
зменшується.
■ А коли вести мову не про
дрібні судини, що утворюють
голубу сіточку, а про більші, то
їх також можна склеїти?
— Більші судини можна лікувати за допомогою лазерної коагуляції. Щоправда, їхній діаметр
не має перевищувати 15 мм.
Процедуру проводять під
місцевою анестезією, вона триває від 40 хвилин до однієї години й полягає в тому, що вену зсередини опромінюють лазером,
який ніби запаює судину. Сьогодні лазерну методику вважають дуже ефективною. Бинти з
ніг пацієнта можна зняти вже за
48 годин після процедури.
Зазначу, що коли діаметр
вени перевищує 15 мм, то лазер
малоефективний, і після процедури може виникнути рецидив
захворювання.
■ А в яких випадках видаляють усю вену?
— Видалення вени разом з
її притоками, тобто флебектомію, здійснюють тоді, коли у
хворого змінюється колір шкіри, з’являються важкі набряки чи навіть трофічні виразки.
Операція триває під загальним
наркозом іноді до двох годин.
Коли підшкірну вену видалено, її функцію беруть на себе
так звані глибокі вени.
■ Яких рекомендацій має
дотримуватися людина, котрій
видалили вену?
— Вони мало чим відрізняються від рекомендацій для
профілактики варикозу. Зокрема, потрібно:

Якщо ви звикли займатися спортом
ще до того, як у вас розвинулася варикозна хвороба, в жодному разі не полишайте тренування. Просто виберіть
для себе ті види спорту, які допоможуть вам протистояти варикозу. Отже,
фахівці рекомендують:
Плавання або аквааеробіка. Ці
види спорту є найбільш корисними у
разі виникнення варикозу. Рiч у тiм,
що дихання у воді є дуже енергійним,
що сприяє посиленню обмінних процесів і зміні складу крові.
Спортивна хода. Дуже важливо,
щоб прогулянки на свіжому повітрі не
викликали дискомфорту. Спортивною
ходьбою рекомендується займатися
щодня як мінімум упродовж півгодини.
Дуже важливо при цьому приділяти
увагу своєму диханню — вдих і видих
потрібно робити через кожні три кроки.
Велоспорт. Цей вид фізичної активності досить ефективний, адже він
передбачає рух ногами в певному темпі, що виключає розвиток застійних
явищ у ногах.
Біг. Бігати рекомендується на свіжому повітрі, оскільки це дозволяє
збагачувати кров киснем. Однак перед
початком тренувань необхідно проконсультуватися з лікарем. Тільки фахівцеві під силу визначити оптимальний
обсяг навантажень на ноги.
Тренажери. Ставку рекомендується
робити на тренажери, на яких вправи
виконуються лежачи. Крім того, слід
виключити навантаження, які передбачають підняття великої ваги.
Фітнес. Заняття фітнесом теж цілком припустимі на ранніх стадіях варикозу. Однак спочатку варто проконсультуватися з лікарем, який підбере
оптимальні вправи.
Танці. Занадто енергійні рухи під
час танцю можуть зашкодити. Отже,
від самби, румби, рок-н-ролу й інших
запальних танців варто відмовитися.
Навіть від польки — через її стрибки.
А от вальс, танго — ці танці періодично можна собі дозволити.
* 4-6 місяців носити компресійну білизну (гольфи або панчохи);
* уникати значних фізичних
навантажень, наприклад, не
піднімати більше як 7-8 кг;
* не перебувати тривалий час
нерухомо у вертикальному положенні;
* не сидіти довго, особливо заклавши ногу за ногу, перетискаючи в такий спосіб вени;
* у жодному разі не набирати
вагу;
* не робити жодних теплових процедур на нижні кінцівки, особливо уникати саун, соляріїв, гарячих ванн, засмаги.
* не носити взуття на високих
підборах.
Якщо дотримуватися цих рекомендацій, то можна не лише
уникнути післяопераційних ускладнень, а й значно уповільнити розвиток варикозної хвороби
в людей, схильних до неї.
А головне — людина, що має
спадкову схильність до варикозу, обов’язково має раз на два
роки консультуватися в судинного хірурга, робити ультразвукове дослідження.
І ще раз хочу наголосити:
навіть коли уражену вену видалено, хвороба не відступає назавжди, якщо організм людини має до неї схильність. Варикоз — це проблема, яку потрібно тримати на постійному
контролі. ■

■ ОСЬ ТАКА МЕХАНІКА
Венами наша кров піднімається вгору, до серця. Щоб цей процес став можливим, природа передбачила у венах спеціальні клапани. Якщо вена розширилася, клапани перестають належним чином виконувати свою функцію — і відтік крові
уповільнюється. Чим гірше циркулює кров, тим більше розтягується вена й тим
стрімкіше розвивається варикоз.

СМАЧНЕ ЖИТТЯ
■ РЕЦЕПТИ

Тетяна ЗІНЧЕНКО
Погодьтеся, нашу традиційну
кухню без рум’яних соковитих
кручеників уявити важко. Саме
вони якнайповніше розкривають старання і кулінарну фантазію господині. Завиванці відразу
за столом створюють святкову атмосферу, бо ці маленькі домашні ковбаски асоціюються зі святом, коли вони накладені пишною гіркою, оздоблені зеленню
і покришеними овочевими барвистими кубиками стають коронною стравою. Новорічно-різдвяні свята вже не за горами, тому
треба починати «набивати руку»
на відбиванні м’яса, щоб і цього
разу ваші завиванці вабили погляд гостей і родини. До того ж незабаром починається передріздвяний піст, і це — ще одна причина, чому зараз на часі мають постати смачні м’ясні рулетики.
Ці складні кулінарні конструкції готуються на диво просто: м’ясо слід порізати на тоненькі пластини, відбити, начинити
тим, чим душа бажає, загорнути
в рулетики, зафіксувати шпажкою і запекти або перев’язати
ниткою та підсмажити з усіх
боків до золотистого кольору,
потім зняти нитки і злегка протушкувати. Щодо начинки, то
душа може бажати і овочеву, і
сирну, і грибну, і з курагою, і з
чорносливом, і з салом, і з субпродуктами. Подаються вони з
будь-яким гарніром чи салатом.
А знали б ви, як вони уминаються зі звичайним хлібчиком! Сказати «смачно» — нічого не сказати!
Отож — про начинки. Почнемо з грибної.
Потрібно 1 кг свинини (корейка),0,5 кг печериць, по морквині й цибулині, спеції і сіль за
смаком.
М’ясо порізати, як на відбивні — на порційні шматки (товщиною приблизно 5 мм), відбити,
посолити, поперчити і дати відпочити. Тим часом готувати начинку: дрібно порізати печериці
і обсмажити на олії, моркву потерти на крупну тертку, цибулю
порізати на кубики, все спасерувати, з’єднати і перемішати.
Потім на кожен шматочок
м’яса покласти по кілька чайних
ложок начинки, загорнути рулетиком і закріпити дерев’яними
шпажками або закрутити ниткою. Обсмажити на олії до золотистої скоринки. На дно керамічної каструльки викласти
кільця цибулі, лавровий листоТетяна ЗІНЧЕНКО
Розповідь Ромчика про трьох
братів, один з яких — сам оповідач, старший — Юрчик, який захворів на тяжку хворобу і помер, і
наймолодший — Андрійко, який
сильно захворів і зараз у лікарні, не залишила байдужим нікого,
хто її слухав. Зараз у Львові триває збір коштів для 13-річного Андрійка Саса (волонтер Юрій Федечко, «Крила надії»). Щоб врятувати
хлопчика, з посильною допомогою
долучилися фонди, доброчинні організації, школи і просто небайдужі
люди. В соціальних мережах клич
про допомогу миттєво переріс у реальні справи — благодійні виступи,
спортивні заходи, змагання, кошти
з яких переказуються на лікування.
Не залишилися осторонь і господині, які також вирішили перераховувати гроші з продажу своїх смаколиків на лікування Андрійка.
«Ми з мамою вирішили пекти смачні кекси — шоколадні і лимонні з вишнею, покриті шоколадом. Один кекс — 20 грн. (5 грн. залишаємо за продукти, 15 грн. перерахуємо для Андрійка; відзвітуємо...

УКРАЇНА МОЛОДА
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Накрутимо кручеників
Готуємо складні кулінарні конструкції
чок, кілька горошин запашного
перцю, потім рулетики, додати
трохи кип’яченої води (або сметани, розбавивши навпіл із водою) і поставити в добре розігріту духовку до готовності. Готовність вловите на нюх!
Проте грибна тема буде нерозкритою, якщо не приготуємо
ще й кручеників у підливі з білих грибів. Запишіть цей рецепт як святковий, не помилитеся!
На 0, 5 кг м’яса (вирізки) потрібно 70 г білих сушених грибів,
2 яйця, цибулина, 2 зубчики часнику, столова ложка борошна,
зелень, сіль, перець, дві столові
ложки сметани чи вершків, олія
для смаження.
Для початку наріжемо тонко
м’ясо, добре відіб’ємо. Відбите
м’ясо солимо, посипаємо улюбленими приправами, скроплюємо кожен шматочок соєвим соусом і ставимо на ніч у холодильник (якщо часу на довге маринування нема, залиште м’ясо на
1-2 години при кімнатній температурі).
Тим часом готуємо начинку.Сушені гриби заливаємо водою і ставимо на вогонь. Варимо
3-5 хвилин від закипання. Гриби виймаємо з відвару, відвар не
виливаємо. Подрібнюємо гриби
(хто як любить, можна пропустити через м’ясорубку, можна порізати).
Яйця солимо до смаку і збиваємо, як на омлет. Додаємо трохи зелені й грибів. Підсмажуємо
з обох боків. Виймаємо з холодильника промариноване м’ясо,
викладаємо на нього по шматочку омлету і щільно загортаємо.
Кожен рулетик слід загорнути у
фольгу (як цукерку). Хвостики
збоку щільно притискаємо пальцями.
Викладаємо свої цукеркикрученики на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії
смажимо кілька хвилин, перевертаючи їх. Даємо крученикам
трохи вистигнути, розгортаємо і
складаємо в жаротривкий посуд.
При розгортанні в фользі буде
смачний м’ясний сік, його не викидаємо з фольгою, а збираємо в
окремий посуд.

❙ Крученики можна начинити різними начинками.
Готуємо підливу. Цибулю ріжемо дрібними кубиками. На невеликій кількості олії пасеруємо
цибулю, додаємо решту грибів,
тушкуємо кілька хвилин. Додаємо борошно і добре вимішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо грибний вивар і м’ясний сік,
що зібрали з фольги. Коли підлива почне загусати, додаємо дрібно нарізаний часник, сіль і перець. Через 3-4 хвилини — ще й
вершки і тушкуємо ще хвилин
п’ять.
Заливаємо підливою крученики, накриваємо фольгою і
ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
І будьте певні — ви накрутили
м’ясного дива!
Пікантні крученики з квашеними огірками стануть гідними конкурентами будь-якій м’ясній
страві, особливо на свята. На
0,5 кг свинини треба 4 квашені
огірки, 2 цибулини, 5 столових
ложок панірувальних сухарів,
4 столові ложки томатної пасти, борошно, мелений чорний
перець, сіль, олія.
М’ясо порізати тонкими
шматками, трішки відбити,

посолити і поперчити. Цибулю
порізати маленькими шматочками і підсмажити до золотистого кольору. Квашені огірки
порізати невеличкими кубиками, перемішати їх зі смаженою
цибулею і панірувальними сухарями — начинка готова. На
шматок м’яса покласти трішки начинки, загорнути рулетиком і зафіксувати ниткою або
зубочисткою. Крученики обкачати в борошні і підсмажити до
золотистої скоринки, викласти їх у каструлю, залити розведеною у воді томатною пастою,
посолити, поперчити. Поставити на маленький вогонь і тушкувати близько 25 хвилин. Цей
рецепт віднайшли мої земляки-житомиряни, дуже задоволені знахідкою і вважають цю
страву «нашою», тобто житомирською, кручениками пожитомирськи, і я тільки «за»
— дуже смачна візитівка нашого краю.
Впевнена, що не менш смачна аналогічна візитівка Волині
— крученики волинські з капустою.
А що, м’яско з капустою — чудова ідея і прекрасний смачний
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тандем!
На тих же 0,5 кг свинини треба 300 г квашеної капусти, цибулина, півсклянки сметани, мелений чорний перець, панірувальні
сухарі, сіль, олія.
М’ясо порізати, відбити, посолити і поперчити. Цибулю порізати дрібними шматочками, підсмажити до золотистого кольору,
додати в сковорідку до цибулі
віджату квашену капусту, перемішати, посолити, поперчити і
тушкувати на маленькому вогні
близько 10 хвилин. На шматочок м’яса викласти трішки начинки, згорнути рулетиком і зафіксувати зубочисткою або ниткою. Кожен крученик вмочити у
сметану, обкачати у сухарях і обсмажити до утворення золотистої скоринки. Завиванці скласти в сковорідку і протушкувати
на маленькому вогні близько 15
хвилин, додавши трішки сметани, посолити, поперчити і притрусити подрібненою зеленню.
Багато кому сподобаються крученики з сиром. Ще б не сподобатися! Розплавлений сир зі спеціями
та зеленню м’яко тане в м’ясному
тунелику, а смакує так, що годі
відірватися!
На 0,5 кг корейки візьміть
150 г твердого сиру, 2 столові ложки сметани, 2 цибулини і морквину, пучок зелені, панірувальні сухарі, мелений чорний перець, сіль, олію для смаження.
М’ясо знову ж таки порізати,
відбити, поперчити, посолити.
Одну цибулину дрібно порізати та підсмажити на сковорідці
з олією до золотистого кольору,
зняти з вогню і трішки остудити. Подрібнити кріп і петрушку,
натерти на крупній тертці твердий сир, додати смажену цибулю і перемішати. Викласти готову начинку на шматочок м’яса,
загорнути рулетиком, закріпити
ниткою.
Обкачати крученики в
панірувальних сухариках та
смажити на олії з усіх боків.
Другу цибулину дрібно порізати, моркву натерти на крупній тертці, підсмажити до готовності, посолити, поперчити
та додати сметану, перемішати.
Викласти на пательню з соусом
уже підсмажені крученики, накрити кришкою і залишити на
маленькому вогні на 30 хвилин,
щоб протушкувались.
Ну от, пройшовши ці кола
смачних експериментів, вважайте, що одна з коронних святкових страв у вас в кишені, точніше — на столі. Смачного! ■

■ ДОБРА СПРАВА

Кекси для Андрійка
Львів’яни продають випічку, щоб допомогти хворій дитині
Чекаємо ваших замовлень, щоб разом допомогти хлопчику жити!» —
написала львів’янка Ірина Лунь, і за
цими словами посипалися чеки з перерахуваннями і пропозиції скуштувати доброчинні смаколики.
Кожен може приєднатися до
доброї справи. Як відомо, добро
повертається сторицею і доброчинність творить чудеса. І навіть
з допомогою звичайних кексів! Ці
тортики в мініатюрі по-своєму гарно випече кожна господиня, бо насправді часу це займає небагато,
особливих умінь не потребує, хіба
що — особливо в даному випадку
— любові й щирого бажання допомогти дитині одужати.
А рецептів кексів якраз дуже багато! Щоб випекти, приміром, вершкові кексики, потрібно 200 г масла кімнатної температури, 1,5 склян-

ки цукру, ваніль, цедра, 3 яйця, 350
г борошна, 10 г розпушувача, по 0,5
чайної ложки соди і солі, 240-250 г
кефіру. Можна запросто замінювати останній інгредієнт сметаною або
сиром, розведеним із кефіром, або
молоком iз лимонним соком, або йогуртом. Ще додають будь-які фрукти сезону (виноград, обліпиха, журавлина, яблука, груші, банани, ківі,
помаранчі), можна на власний смак
обирати їх пропорції. Головне — дотримуватися потрібної консистенції
тіста: воно має бути, як густа сметана. І не забудьте посипати горіхами
або цукром iз корицею. Духовку потрібно розігріти до 180 градусів.
Починаємо чаклувати над тістом. Масло з ваніллю і цукром збити міксером, додавати по одному
яйця, а вже потім додати всі інші інгредієнти, поступово розмішуючи до

однорідної густенької маси. Застелити форму пергаментним папером,
змастити маслом, вилити половину
тіста, викласти яблука (чи інші ягоди-фрукти), посипати цукром-корицею, далі — друга половина тіста,
посипати горіхами або цукром із корицею. Пекти 50 хвилин.
Ще цей дуже смачний — ромовий. Потрібно: 200 г масла,
200 г цукру, 4 яйця, пакетик ванільного цукру, 125 г молотих ліщинових горіхів, 200 г борошна, по чайній
ложці соди та кориці, 2 столові ложки какао, 5 великих яблук, 3 столові
ложки рому чи коньяку. Для глазурі
— 100 г молочного шоколаду.
Збити масло з цукром, додати
яйця і добре збити. Додати всі сухі інгредієнти. Яблука почистити,потерти
на крупну тертку, додати до них ром
і перемішати. Додати яблука в тісто.

❙ Доброчинні кекси.
❙ Фото з «Фейсбука».
Перелити тісто у змащену форму і
випікати годину при температурі 180
градусів.
«А зі всіма разом, що відгукнулись допомогти, 11 540! Всі
разом — сила! Вірю, що тих, що
прочитали і тихенько перекинули на картку мами, теж немало!!!»
— написала ініціаторка допомоги
смаколиками Ірина Лунь 18 листопада. Долучайтеся! Творити добро
— найкраща місія на землі!
Інформація для тих, хто бажає допомогти. Хлопчикові пот-

рібна пересадка кісткового мозку.
На жаль, серед рідних Андрійка не
знайшовся родинний донор, тому
сім’я шукає кошти на операцію за
кордоном, пошук клініки ще триває, попередньо названа вартість
операції 150 000 євро. Для сім’ї
Сас ця сума просто непідйомна.
Хлопчик та його сім’я дуже сподіваються на допомогу.

Контактний телефон мами:
пані Ніна — 093-758-40-53
волонтерська підтримка,
Катя — 067-310-10-12.
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РЕКЛАМА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА 2016
НАКАЗ
№ _170
від 22 листопада 2016р.

Щодо нової редакції умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї
«ТРІУМФ»
1. Затвердити нову редакцію Умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «ТРІУМФ» (реєстраційний номер
122 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні)
(додаються).
2. Змінити назву державної грошової миттєвої лотереї
«ТРІУМФ» на нову назву: «державна грошова миттєва лотерея
«ЛОТО ПЛАТИНУМ».
Генеральний директор
Бочковський А.С.
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора
№ 160 від 04 червня 2014р.
Опубліковано у газеті «Зигзаг Удачи» №22/1 (759/1) від 06.06.2014р.
Реєстраційний № 122 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в
Україні
УМОВИ
випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї
«ЛОТО ПЛАТИНУМ»
НОВА РЕДАКЦІЯ
Із змінами затвердженими наказом № 212 від 28.07.2014р. та опублікованими у газеті «Зигзаг Удачи» №30(767) від 29.07.2014р.
Із змінами затвердженими наказом № 284 від 10.10.2014р. та опублікованими у газеті «Зигзаг Удачи» №41(778) від 14.10.2014р.
Із змінами затвердженими наказом № 335 від 24.11.2014р. та опублікованими у газеті «Зигзаг Удачи» №47(784) від 25.11.2014р.
Із змінами затвердженими наказом №28 від 02.02.2015р. та опублікованими у газеті «Зигзаг Удачи» №5(794) від 03.02.2015р.
Із змінами затвердженими наказом №110 від 22.06.2015р. та опублікованими у газеті «Україна Молода» №84(4911) від 24.06.2015р.
Із змінами затвердженими наказом №13 від 25.01.2016р. та опублікованими у газеті «Україна Молода» №13(5006) від 02.02.2016р.
Наказом № 170 від 22.11.2016р. умови викладені в новій редакції, назва змінена державної грошової миттєвої лотереї «ТРІУМФ» на нову назву: «державна
грошова миттєва лотерея «ЛОТО ПЛАТІНУМ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці умови випуску та проведення державної грошової миттєвої
лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» (далі — Умови) визначають умови та правила проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ» відповідно до вимог Закону України «Про державні лотереї в Україні», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, інших Законів України та підзаконних нормативно-правових актів України.
Питання, що не врегульовані даними Умовами регулюються чинним
законодавством України та нормативними актами Оператора. При чому, у
випадку виявлення будь-яких протиріч між цими Умовами та іншими актами, відповідні нормативні акти повинні застосовуватись із наступним пріоритетом у низхідному порядку (документи з вищою юридичною силою розташовані зверху):
1) Закон України «Про державні лотереї в Україні»,
2) інші Закони України та законодавчі акти,
3) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та інші підзаконні акти,
4) дані Умови,
5) оприлюднені нормативні акти та роз’яснення Оператора.
1.2. Лотерея «ЛОТО ПЛАТИНУМ» є державною грошовою безтиражною миттєвою лотереєю (далі — Лотерея), яка проводиться та розповсюджується на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, з метою поповнення Державного бюджету України. Лотерея не
проводиться, у тому числі не розповсюджується, на тимчасово окупованій території України, відповідно до вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».
Територія розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет не обмежується.
Максимальна кількість випущених електронних білетів Лотереї не
обмежується.
Принцип Лотереї полягає у розкритті (розіграшу) гравцем електронного білету миттєвої лотереї за допомогою спеціальних технічних засобів та виявленні прихованої інформації, яка дозволяє визначити виграш
(приз) та закладена за випадковим принципом (характером) в електронному лотерейному білеті на стадії його виготовлення (генерації).
1.3. Державна грошова миттєва лотерея «ЛОТО ПЛАТИНУМ» —
є лотереєю відповідно до Закону України від 06.09.2012р. за №5204-VI
“Про державні лотереї в Україні”, а прийняття ставок у лотерею «ЛОТО
ПЛАТИНУМ» є розповсюдженням державної лотереї відповідно до цього Закону України.
Державна грошова миттєва лотерея «ЛОТО ПЛАТИНУМ» не відноситься до азартних ігор, а випуск та проведення Лотереї, прийняття ставок
в Лотерею не являються гральним бізнесом або діяльністю, пов’язаною
із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в розумінні чинного законодавства України.
Серед принципових відмінностей Лотереї від азартних ігор є наявність призового фонду Лотереї у розмірі 75 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок, що є стримуючим фактором для виникнення ігрової залежності у гравців згідно із рекомендаціями Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото. На відміну від азартних ігор, Лотерея проводиться виключно із використанням електронних лотерейних
білетів, інформація про виграш в яких закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення (генерації), тобто до розповсюдження серед гравців Лотереї. Закладена під час виготовлення (генерації) інформація про виграш електронного лотерейного білету залишається незмінною
протягом усього часу проведення Лотереї не залежно від засобу відкриття (розіграшу) лотерейного білету та під час його подальшої перевірки.
Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» є членом Європейської Асоціації Державних Лотерей та
Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної гри Європейської Асоціації Лотерей та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.
1.4. Проведення Лотереї здійснює підприємство з 100% іноземними
інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (далі – Оператор), ідентифікаційний код 24940541, місцезнаходження: Україна, м.Київ, 02098,
вул. Ю. Шумського, 1Б, офіс 110. Інтернет сайт Оператора — http://www.
lottery.com.ua.
Лотерея розповсюджується на всій території України як через мережу розповсюдження розповсюджувачів, так й Оператором самостійно.
Розповсюджувач — юридична або фізична особа, яка за дорученням
оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей.
1.5. Лотерея проводиться через центральну електронну систему
прийняття ставок, яка являє собою програмно-технічний комплекс, який
забезпечує зберігання електронних лотерейних білетів, розподіл електронних лотерейних білетів між лотерейними терміналами, централізовану
фіксацію та облік ставок, фіксацію та облік виплачених призів, прийом-передачу інформації від лотерейних терміналів, управління терміналами та
виконує інші функції, пов’язані з організацією та проведенням лотереї.
1.6. Придбання та розіграш (розкриття) електронного лотерейно-

го білету (прийняття ставки) може здійснюватися з використанням лотерейних терміналів самообслуговування та засобів доступу до мережі Інтернет. В будь-якому разі, відповідний засіб розіграшу (розкриття) електронного лотерейного білету звертається за стандартною процедурою із
запитом до Лотерейної системи, яка насилає електронний білет для розкриття з використанням спеціального програмного забезпечення.
1.7. Оплата вартості електронного лотерейного білету (внесення
ставки) засвідчує факт укладення публічного договору між Оператором
та гравцем щодо участі гравця у Лотереї відповідно до цих Умов.
1.8 Гравцем у державній лотереї може бути фізична особа, яка досягла 18 років та самостійно і добровільно сплатила ставку (плату) за
участь у Лотереї.
1.9. Розповсюдження електронних лотерейних білетів Лотереї (прийняття ставок), в тому числі, але не обмежуючись, прийняття оплати електронних лотерейних білетів (ставок), виплата призів, здійснюється розповсюджувачами, юридичними або фізичними особами, відповідно до укладених з Оператором договорів за наявності посвідчення, виданого Оператором.
1.10. В цих Умовах терміни вживаються в наступному значенні:
миттєва лотерея — лотерея, в якій інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети (інші засоби, які передбачені умовами
лотерей, які дозволяють засвідчити участь у лотереї), закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед гравців лотереї. При проведенні миттєвої лотереї гравець може
безпосередньо після внесення ставки визначити, чи є його лотерейний
білет або інший засіб, який дозволяє засвідчити участь у грі, виграшним
чи ні;
приз (виграш) — кошти, які підлягають виплаті гравцю у разі його
виграшу у Лотерею відповідно до цих Умов;
призовий (виграшний) фонд — сукупність призів (виграшів), що
підлягають розігруванню в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;
ставка — плата гравця за одноразову участь у розіграші Лотереї;
розповсюдження Лотереї — діяльність, яка здійснюється за дорученням довірителя та включає у сукупності або окремо прийняття ставок
безпосередньо у гравців, виплату призів, а також здійснення інших операцій, пов’язаних з розповсюдженням Лотереї відповідно до чинного законодавства;
електронна система прийняття ставок (далі — Лотерейна система) — програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок у Лотереї, фіксації виплати призів, зберігання інформації про
проведення Лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов’язаних
з проведенням Лотереї. Електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи
прийняття ставок (лотерейний термінал самообслуговування), пов’язаних
між собою за допомогою мережі Інтернет;
термінал електронної системи прийняття ставок (далі – лотерейний термінал самообслуговування або лотерейний термінал) —
програмно-технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (лотерейний термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державні лотереї, перевірки виграшності електронних лотерейних білетів, які засвідчують участь у грі, фіксації
виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи. Лотерейний термінал самообслуговування не
містить в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, а також не з’єднаний з такими пристроями та/або програмами (крім з’єднання з центральною електронною системою); лотерейний термінал самообслуговування не визначає
результат розіграшу білета лотереї та не може працювати в автономному
режимі (без з’єднання з центральною електронною системою);
Умови — локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до законодавства;
пункт розповсюдження державних лотерей — спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування лотерейного терміналу самообслуговування;
електронний лотерейний білет (далі також – електронний білет)
– електронний засіб, який дозволяє засвідчити участь у лотереї та розмір виграшу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити, вказані в умовах проведення державної миттєвої лотереї. Інформація, яка дозволяє визначити виграшні
електронні білети, закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення (генерування) до розповсюдження серед гравців лотереї.
гравець — фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з умовами проведення Лотереї.
Терміни, що не визначені в цих Умовах, вживаються у значенні, вказаному в Законі України «Про державні лотереї в Україні», ліцензійних
умовах, нормативних актах та роз’ясненнях органів державної влади України та Оператора.

Серія

Перший білет

Вартість
(грн)

Кількість (шт)

Загальна сума випуску (грн)

Виграш (грн)

Розмір призового
Фонду 75% (грн)

AA100

AA100000000000001

0,01

400 000 000

4 000 000,00

0,01 — 60

3 000 000,00

AB200

AB200000000000001

0,02

400 000 000

8 000 000,00

0,01 — 120

6 000 000,00

AC300

AC300000000000001

0,03

400 000 000

12 000 000,00

0,01 — 180

9 000 000,00

AD400

AD400000000000001

0,04

400 000 000

16 000 000,00

0,01 — 240

12 000 000,00

AE500

AE500000000000001

0,05

400 000 000

20 000 000,00

0,01 — 500

15 000 000,00

AF600

AF600000000000001

0,06

400 000 000

24 000 000,00

0,01 — 600

18 000 000,00

AG700

AG700000000000001

0,07

400 000 000

28 000 000,00

0,01 — 700

21 000 000,00

AH800

AH800000000000001

0,08

200 000 000

16 000 000,00

0,01 — 480

12 000 000,00

AI900

AI900000000000001

0,09

400 000 000

36 000 000,00

0,01 — 900

27 000 000,00

AJ110

AJ110000000000001

0,1

200 000 000

20 000 000,00

0,01 — 1000

15 000 000,00

AK120

AK120000000000001

0,12

200 000 000

24 000 000,00

0,01 — 1200

18 000 000,00

AL130

AL130000000000001

0,14

200 000 000

28 000 000,00

0,01 — 1400

21 000 000,00

AM140

AM140000000000001

0,15

200 000 000

30 000 000,00

0,01 — 1500

22 500 000,00

AN150

AN150000000000001

0,18

200 000 000

36 000 000,00

0,01 — 1800

27 000 000,00

AO160

AO160000000000001

0,2

200 000 000

40 000 000,00

0,01 — 2000

30 000 000,00

AP170

AP170000000000001

0,21

200 000 000

42 000 000,00

0,01 — 2100

31 500 000,00

AQ180

AQ180000000000001

0,24

200 000 000

48 000 000,00

0,01 — 1440

36 000 000,00

AR190

AR190000000000001

0,25

200 000 000

50 000 000,00

0,01 — 2500

37 500 000,00

AS210

AS210000000000001

0,27

200 000 000

54 000 000,00

0,01 — 2700

40 500 000,00

AT220

AT220000000000001

0,28

200 000 000

56 000 000,00

0,01 — 1680

42 000 000,00

AU230

AU230000000000001

0,3

300 000 000

90 000 000,00

0,01 — 3000

67 500 000,00

AV240

AV240000000000001

0,35

200 000 000

70 000 000,00

0,01 — 3500

52 500 000,00

AW250

AW250000000000001

0,36

200 000 000

72 000 000,00

0,01 — 3600

54 000 000,00

AX260

AX260000000000001

0,4

200 000 000

80 000 000,00

0,01 — 4000

60 000 000,00

AY270

AY270000000000001

0,42

200 000 000

84 000 000,00

0,01 — 2520

63 000 000,00

AZ280

AZ280000000000001

0,45

400 000 000

180 000 000,00

0,01 — 4500

135 000 000,00

BA290

BA290000000000001

0,49

200 000 000

98 000 000,00

0,01 — 2940

73 500 000,00

BB310

BB310000000000001

0,5

500 000 000

250 000 000,00

0,01 — 5000

187 500 000,00

BC320

BC320000000000001

0,54

200 000 000

108 000 000,00

0,01 — 3240

81 000 000,00

BD330

BD330000000000001

0,56

200 000 000

112 000 000,00

0,01 — 3360

84 000 000,00

BE340

BE340000000000001

0,6

200 000 000

120 000 000,00

0,01 — 6000

90 000 000,00

BF350

BF350000000000001

0,63

200 000 000

126 000 000,00

0,01 — 3780

94 500 000,00

BG360

BG360000000000001

0,7

200 000 000

140 000 000,00

0,01 — 7000

105 000 000,00

BH370

BH370000000000001

0,72

200 000 000

144 000 000,00

0,01 — 4320

108 000 000,00
112 500 000,00

BI380

BI380000000000001

0,75

200 000 000

150 000 000,00

0,01 — 7500

BJ390

BJ390000000000001

0,8

200 000 000

160 000 000,00

0,01 — 4800

120 000 000,00

BK410

BK410000000000001

0,81

200 000 000

162 000 000,00

0,01 — 4860

121 500 000,00

BL420

BL420000000000001

0,84

200 000 000

168 000 000,00

0,01 — 5040

126 000 000,00

BM430

BM430000000000001

0,9

500 000 000

450 000 000,00

0,01 — 9000

337 500 000,00

BN440

BN440000000000001

1

400 000 000

400 000 000,00

0,01 — 10000

300 000 000,00

BO450

BO450000000000001

1,05

200 000 000

210 000 000,00

0,01 — 10500

157 500 000,00

BP460

BP460000000000001

1,2

200 000 000

240 000 000,00

0,01 — 12000

180 000 000,00

BQ470

BQ470000000000001

1,25

200 000 000

250 000 000,00

0,01 — 7500

187 500 000,00

BR480

BR480000000000001

1,26

200 000 000

252 000 000,00

0,01 — 7560

189 000 000,00

BS490

BS490000000000001

1,35

200 000 000

270 000 000,00

0,01 — 13500

202 500 000,00

BT510

BT510000000000001

1,4

200 000 000

280 000 000,00

0,01 — 14000

210 000 000,00

BU520

BU520000000000001

1,47

200 000 000

294 000 000,00

0,01 — 8820

220 500 000,00

BV530

BV530000000000001

1,5

300 000 000

450 000 000,00

0,01 — 15000

337 500 000,00

BW540

BW540000000000001

1,6

200 000 000

320 000 000,00

0,01 — 9600

240 000 000,00

BX550

BX550000000000001

1,68

200 000 000

336 000 000,00

0,01 — 10080

252 000 000,00

BY560

BY560000000000001

1,75

200 000 000

350 000 000,00

0,01 — 10500

262 500 000,00

BZ570

BZ570000000000001

1,8

500 000 000

900 000 000,00

0,01 — 18000

675 000 000,00

CA580

CA580000000000001

1,89

200 000 000

378 000 000,00

0,01 — 11340

283 500 000,00

CB590

CB590000000000001

2

200 000 000

400 000 000,00

0,01 — 20000

300 000 000,00

CC610

CC610000000000001

2,1

200 000 000

420 000 000,00

0,01 — 21000

315 000 000,00

CD620

CD620000000000001

2,25

200 000 000

450 000 000,00

0,01 — 13500

337 500 000,00

CE630

CE630000000000001

2,4

200 000 000

480 000 000,00

0,01 — 14400

360 000 000,00

CF640

CF640000000000001

2,45

200 000 000

490 000 000,00

0,01 — 14700

367 500 000,00

CG650

CG650000000000001

2,5

200 000 000

500 000 000,00

0,01 — 25000

375 000 000,00

CH660

CH660000000000001

2,7

300 000 000

810 000 000,00

0,01 — 27000

607 500 000,00

2. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ
2.1. Лотерея проводиться без обмеження максимальної кількості
випущених електронних лотерейних білетів.
Лотерея проводиться з 01 грудня 2016р. по 01 грудня 2022 року.
Оператор може прийняти рішення про дострокове припинення проведення лотереї, про що заздалегідь повідомляє гравців.
2.2. Граничним днем прийняття ставок в Лотерею є 10-й день, що
передує даті припинення проведення Лотереї або припинення права Оператора на проведення державних лотерей відповідно до чинного законодавства України. Дата граничного строку прийняття ставок в Лотерею
повідомляється Оператором заздалегідь до настання граничного строку
прийняття ставок в Лотерею в засобах масової інформації або на офіційному Інтернет сайті Оператора.
2.3. У разі дострокового припинення проведення Лотереї Оператор
обов’язково повідомляє про прийняте рішення Міністерство фінансів України та опубліковує таку інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення. При цьому Оператор припиняє прийняття нових ставок та забезпечує виконання взятих на себе зобов’язань перед гравцями у повному обсязі.
3. ЕЛЕКТРОННИЙ ЛОТЕРЕЙНИЙ БІЛЕТ
3.1. Електронний білет є електронний засіб, який дозволяє засвідчити участь у Лотереї та розмір призу.
Електронний білет містить наступну інформацію:
— назва Лотереї;
— вартість білету,
— серія,
— унікальний номер,
— інформація, яка дозволяє визначити виграшні електронні білети
(доступ до цієї інформації отримує тільки гравець після розіграшу електронного білету).
3.2. Інформація про виграшні електронні білети закладається (генерується) в автоматичному порядку випадковим характером з використанням
програмного генератора випадкових чисел на стадії їх виготовлення, до розповсюдження серед гравців, без участі людини та зберігається в центральній
електронній системі.
Доступ будь-яких осіб (в тому числі працівників Оператора та контролюючих органів) до інформації про виграшні електронні білети до моменту їх придбання виключається.
3.3. Генератор випадкових чисел складається із мікропроцесора та
унікальної програми, яка відповідає загальновизнаним критеріям випадковості та виключає будь-яку передбачуваність. Генератор випадкових чисел забезпечує випадковість при розподілі призів на стадії виготовлення
електронних білетів.
Центральна електронна система забезпечує випадковість розподілу електронних білетів між лотерейними терміналами під час їх
запиту. Кожен лотерейний термінал в системі має рівний шанс виграти найбільший приз
3.4. Лотерея передбачає випуск електронних лотерейних білетів наступних
серій та розмірів ставок:

CI670

CI670000000000001

2,8

200 000 000

560 000 000,00

0,01 — 28000

420 000 000,00

CJ680

CJ680000000000001

3

200 000 000

600 000 000,00

0,01 — 30000

450 000 000,00

CK690

CK690000000000001

3,15

200 000 000

630 000 000,00

0,01 — 18900

472 500 000,00

CL710

CL710000000000001

3,5

200 000 000

700 000 000,00

0,01 — 35000

525 000 000,00

CM720

CM720000000000001

3,6

200 000 000

720 000 000,00

0,01 — 36000

540 000 000,00

CN730

CN730000000000001

3,75

200 000 000

750 000 000,00

0,01 — 22500

562 500 000,00

CO740

CO740000000000001

4

200 000 000

800 000 000,00

0,01 — 40000

600 000 000,00

CP750

CP750000000000001

4,05

200 000 000

810 000 000,00

0,01 — 24300

607 500 000,00

CQ760

CQ760000000000001

4,2

200 000 000

840 000 000,00

0,01 — 25200

630 000 000,00

CR770

CR770000000000001

4,5

200 000 000

900 000 000,00

0,01 — 45000

675 000 000,00

CS780

CS780000000000001

4,8

200 000 000

960 000 000,00

0,01 — 28800

720 000 000,00

CT790

CT790000000000001

4,9

200 000 000

980 000 000,00

0,01 — 29400

735 000 000,00

CU810

CU810000000000001

5

300 000 000

1 500 000 000,00

0,01 — 50000

1 125 000 000,00

CV820

CV820000000000001

5,25

200 000 000

1 050 000 000,00

0,01 — 31500

787 500 000,00

CW830

CW830000000000001

5,4

200 000 000

1 080 000 000,00

0,01 — 32400

810 000 000,00

CX840

CX840000000000001

5,6

200 000 000

1 120 000 000,00

0,01 — 33600

840 000 000,00

CY850

CY850000000000001

6

200 000 000

1 200 000 000,00

0,01 — 50000

900 000 000,00

CZ860

CZ860000000000001

6,3

200 000 000

1 260 000 000,00

0,01 — 37800

945 000 000,00

DA870

DA870000000000001

6,75

200 000 000

1 350 000 000,00

0,01 — 40500

1 012 500 000,00

DB880

DB880000000000001

7

200 000 000

1 400 000 000,00

0,01 — 50000

1 050 000 000,00

DC890

DC890000000000001

7,2

200 000 000

1 440 000 000,00

0,01 — 43200

1 080 000 000,00

DD910

DD910000000000001

7,35

200 000 000

1 470 000 000,00

0,01 — 44100

1 102 500 000,00

DE920

DE920000000000001

7,5

200 000 000

1 500 000 000,00

0,01 — 50000

1 125 000 000,00

DF930

DF930000000000001

8

200 000 000

1 600 000 000,00

0,01 — 48000

1 200 000 000,00

DG940

DG940000000000001

8,1

200 000 000

1 620 000 000,00

0,01 — 48600

1 215 000 000,00

РЕКЛАМА
Вартість
(грн)

Кількість (шт)

УКРАЇНА МОЛОДА
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Серія

Перший білет

Загальна сума випуску (грн)

Виграш (грн)

Розмір призового
Фонду 75% (грн)

DH950

DH950000000000001

8,4

200 000 000

1 680 000 000,00

0,01 — 50400

DI960

DI960000000000001

9

300 000 000

2 700 000 000,00

0,01 — 50000

2 025 000 000,00

DJ970

DJ970000000000001

9,45

200 000 000

1 890 000 000,00

0,01 — 56700

1 417 500 000,00

DK980

DK980000000000001

9,8

200 000 000

1 960 000 000,00

0,01 — 58800

1 470 000 000,00

DL990

DL990000000000001

10

200 000 000

2 000 000 000,00

0,01 — 50000

1 500 000 000,00

DM101

DM101000000000001

10,5

200 000 000

2 100 000 000,00

0,01 — 60000

1 575 000 000,00

DN102

DN102000000000001

10,8

200 000 000

2 160 000 000,00

0,01 — 60000

1 620 000 000,00

1 260 000 000,00

DO103

DO103000000000001

11,2

200 000 000

2 240 000 000,00

0,01 — 60000

1 680 000 000,00

DP104

DP104000000000001

11,25

200 000 000

2 250 000 000,00

0,01 — 60000

1 687 500 000,00

DQ105

DQ105000000000001

12

200 000 000

2 400 000 000,00

0,01 — 60000

1 800 000 000,00

DR106

DR106000000000001

12,5

200 000 000

2 500 000 000,00

0,01 — 60000

1 875 000 000,00

DS107

DS107000000000001

12,6

200 000 000

2 520 000 000,00

0,01 — 60000

1 890 000 000,00

DT108

DT108000000000001

13,5

200 000 000

2 700 000 000,00

0,01 — 60000

2 025 000 000,00

DU109

DU109000000000001

14

200 000 000

2 800 000 000,00

0,01 — 60000

2 100 000 000,00

DV111

DV111000000000001

14,4

200 000 000

2 880 000 000,00

0,01 — 60000

2 160 000 000,00

DW112

DW112000000000001

14,7

200 000 000

2 940 000 000,00

0,01 — 60000

2 205 000 000,00

DX113

DX113000000000001

15

200 000 000

3 000 000 000,00

0,01 — 60000

2 250 000 000,00
2 362 500 000,00

DY114

DY114000000000001

15,75

200 000 000

3 150 000 000,00

0,01 — 60000

DZ115

DZ115000000000001

16

200 000 000

3 200 000 000,00

0,01 — 60000

2 400 000 000,00

EA116

EA116000000000001

16,2

200 000 000

3 240 000 000,00

0,01 — 60000

2 430 000 000,00

EB117

EB117000000000001

16,8

200 000 000

3 360 000 000,00

0,01 — 60000

2 520 000 000,00

EC118

EC118000000000001

17,5

200 000 000

3 500 000 000,00

0,01 — 60000

2 625 000 000,00

ED119

ED119000000000001

18

200 000 000

3 600 000 000,00

0,01 — 60000

2 700 000 000,00

EE121

EE121000000000001

18,9

200 000 000

3 780 000 000,00

0,01 — 60000

2 835 000 000,00

EF122

EF122000000000001

20

200 000 000

4 000 000 000,00

0,01 — 60000

3 000 000 000,00

EG123

EG123000000000001

21

200 000 000

4 200 000 000,00

0,01 — 60000

3 150 000 000,00

EH124

EH124000000000001

22,5

200 000 000

4 500 000 000,00

0,01 — 60000

3 375 000 000,00

EI125

EI125000000000001

24

200 000 000

4 800 000 000,00

0,01 — 60000

3 600 000 000,00

EJ126

EJ126000000000001

24,5

100 000 000

2 450 000 000,00

0,01 — 60000

1 837 500 000,00

EK127

EK127000000000001

25

200 000 000

5 000 000 000,00

0,01 — 60000

3 750 000 000,00

EL128

EL128000000000001

25,2

200 000 000

5 040 000 000,00

0,01 — 60000

3 780 000 000,00

EM129

EM129000000000001

27

200 000 000

5 400 000 000,00

0,01 — 60000

4 050 000 000,00

EN131

EN131000000000001

28

200 000 000

5 600 000 000,00

0,01 — 60000

4 200 000 000,00

EO132

EO132000000000001

29,4

200 000 000

5 880 000 000,00

0,01 — 60000

4 410 000 000,00

EP133

EP133000000000001

30

200 000 000

6 000 000 000,00

0,01 — 60000

4 500 000 000,00

EQ134

EQ134000000000001

31,5

200 000 000

6 300 000 000,00

0,01 — 60000

4 725 000 000,00

ER135

ER135000000000001

33,6

200 000 000

6 720 000 000,00

0,01 — 60000

5 040 000 000,00

ES136

ES136000000000001

35

200 000 000

7 000 000 000,00

0,01 — 60000

5 250 000 000,00

ET137

ET137000000000001

36

200 000 000

7 200 000 000,00

0,01 — 60000

5 400 000 000,00

EU138

EU138000000000001

37,5

200 000 000

7 500 000 000,00

0,01 — 60000

5 625 000 000,00

EV139

EV139000000000001

37,8

200 000 000

7 560 000 000,00

0,01 — 60000

5 670 000 000,00

EW141

EW141000000000001

40

200 000 000

8 000 000 000,00

0,01 — 60000

6 000 000 000,00

EX142

EX142000000000001

40,5

100 000 000

4 050 000 000,00

0,01 — 60000

3 037 500 000,00

EY143

EY143000000000001

42

200 000 000

8 400 000 000,00

0,01 — 60000

6 300 000 000,00

EZ144

EZ144000000000001

45

200 000 000

9 000 000 000,00

0,01 — 60000

6 750 000 000,00

FA145

FA145000000000001

50

200 000 000

10 000 000 000,00

0,01 — 60000

7 500 000 000,00

FB146

FB146000000000001

52,5

200 000 000

10 500 000 000,00

0,01 — 60000

7 875 000 000,00

FC147

FC147000000000001

54

200 000 000

10 800 000 000,00

0,01 — 60000

8 100 000 000,00

FD148

FD148000000000001

56

200 000 000

11 200 000 000,00

0,01 — 60000

8 400 000 000,00

FE149

FE149000000000001

60

200 000 000

12 000 000 000,00

0,01 — 60000

9 000 000 000,00

FF151

FF151000000000001

63

200 000 000

12 600 000 000,00

0,01 — 60000

9 450 000 000,00

FG152

FG152000000000001

67,5

100 000 000

6 750 000 000,00

0,01 — 60000

5 062 500 000,00

FH153

FH153000000000001

70

200 000 000

14 000 000 000,00

0,01 — 60000

10 500 000 000,00

FI154

FI154000000000001

72

200 000 000

14 400 000 000,00

0,01 — 60000

10 800 000 000,00

FJ155

FJ155000000000001

73,5

100 000 000

7 350 000 000,00

0,01 — 60000

5 512 500 000,00

FK156

FK156000000000001

75

200 000 000

15 000 000 000,00

0,01 — 60000

11 250 000 000,00

FL157

FL157000000000001

80

200 000 000

16 000 000 000,00

0,01 — 60000

12 000 000 000,00

FM158

FM158000000000001

84

200 000 000

16 800 000 000,00

0,01 — 60000

12 600 000 000,00

FN159

FN159000000000001

90

200 000 000

18 000 000 000,00

0,01 — 60000

13 500 000 000,00

FO161

FO161000000000001

94,5

100 000 000

9 450 000 000,00

0,01 — 60000

7 087 500 000,00

FP162

FP162000000000001

100

100 000 000

10 000 000 000,00

0,01 — 60000

7 500 000 000,00

FQ163

FQ163000000000001

105

100 000 000

10 500 000 000,00

0,01 — 60000

7 875 000 000,00

FR164

FR164000000000001

112,5

100 000 000

11 250 000 000,00

0,01 — 60000

8 437 500 000,00

FS165

FS165000000000001

120

100 000 000

12 000 000 000,00

0,01 — 60000

9 000 000 000,00

FT166

FT166000000000001

125

100 000 000

12 500 000 000,00

0,01 — 60000

9 375 000 000,00

FU167

FU167000000000001

126

100 000 000

12 600 000 000,00

0,01 — 60000

9 450 000 000,00

FV168

FV168000000000001

135

100 000 000

13 500 000 000,00

0,01 — 60000

10 125 000 000,00

FW169

FW169000000000001

140

100 000 000

14 000 000 000,00

0,01 — 60000

10 500 000 000,00

FX171

FX171000000000001

150

100 000 000

15 000 000 000,00

0,01 — 60000

11 250 000 000,00

FY172

FY172000000000001

157,5

100 000 000

15 750 000 000,00

0,01 — 60000

11 812 500 000,00

FZ173

FZ173000000000001

168

100 000 000

16 800 000 000,00

0,01 — 60000

12 600 000 000,00

GA174

GA174000000000001

175

100 000 000

17 500 000 000,00

0,01 — 60000

13 125 000 000,00

GB175

GB175000000000001

180

100 000 000

18 000 000 000,00

0,01 — 60000

13 500 000 000,00

GC176

GC176000000000001

200

100 000 000

20 000 000 000,00

0,01 — 60000

15 000 000 000,00

GD177

GD177000000000001

210

100 000 000

21 000 000 000,00

0,01 — 60000

15 750 000 000,00

GE178

GE178000000000001

225

100 000 000

22 500 000 000,00

0,01 — 60000

16 875 000 000,00

GF179

GF179000000000001

250

50 000 000

12 500 000 000,00

0,01 — 60000

9 375 000 000,00

GG181

GG181000000000001

300

100 000 000

30 000 000 000,00

0,01 — 60000

22 500 000 000,00

GH182

GH182000000000001

315

50 000 000

15 750 000 000,00

0,01 — 60000

11 812 500 000,00

GI183

GI183000000000001

350

50 000 000

17 500 000 000,00

0,01 — 60000

13 125 000 000,00

GJ184

GJ184000000000001

375

50 000 000

18 750 000 000,00

0,01 — 60000

14 062 500 000,00

GK185

GK185000000000001

420

100 000 000

42 000 000 000,00

0,01 — 60000

31 500 000 000,00

GL186

GL186000000000001

450

50 000 000

22 500 000 000,00

0,01 — 60000

16 875 000 000,00

GM187

GM187000000000001

525

50 000 000

26 250 000 000,00

0,01 — 60000

19 687 500 000,00

GN188

GN188000000000001

750

50 000 000

37 500 000 000,00

0,01 — 60000

28 125 000 000,00

GO189

GO189000000000001

1050

50 000 000

52 500 000 000,00

0,01 — 60000

39 375 000 000,00

3.5. Випуск електронних білетів відбувається до початку їх розповсюдження та зберігається в Лотерейній системі.
Випуск електронних білетів відбувається партіями з визначеною
Оператором кількістю електронних білетів. Кожна партія в автоматичному режимі перевіряється на відповідність визначеному цими Умовами відсотку призового фонду та іншим параметрам, встановленим Оператором.
До моменту закінчення електронних білетів в партії випускається (генерується) нова партія електронних білетів, розповсюдження якої
починається після продажу всіх електронних білетів в попередній партії.
Суми призів (мінімальний та максимальний розмір) щодо кожної
серії електронних білетів у випуску наведений у п.3.4. цих Умов.
До моменту завершення розповсюдження випуску електронних
білетів лотереї згідно із загальною сумою та кількістю випуску, вказаною у п.3.4. цих Умов, Оператор приймає рішення щодо початку наступного випуску електронних лотерейних білетів згідно цих Умов.
4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
4.1. Лотерея проводиться через центральну електронну систему
прийняття ставок та розповсюджується через лотерейні термінали самообслуговування та засоби доступу до мережі Інтернет за допомогою
яких гравець виявляє приховані ігрові комбінації, які закладені в електронному білеті на стадії його виготовлення (генерування), що зберігається в Лотерейній системі.
Засобами доступу до мережі Інтернет можуть бути персональні комп?ютери, ноутбуки, мобільні пристрої – телефони, смартфони,
планшетні засоби тощо.
Оператор визначає можливість розповсюдження Лотереї через
засоби доступу до мережі Інтернет в залежності від наявних угод з розповсюджувачами та необхідного програмно-технічного забезпечення.
Про дату початку здійснення прийняття ставок через засоби доступу до
мережі Інтернет Оператор повідомляє у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та/або на офіційному сайті Оператора.
4.2. З метою придбання електронного білету (оплати ставки) гравець вносить грошові кошти до каси розповсюджувача, оплачує безготівковими коштами (в разі надання такої можливості розповсюджувачем) або з використанням електронних платіжних систем, що відповідають чинному законодавству, після чого отримує можливість відкриття електронного білету відповідної серії та вартості за допомогою
спеціального програмного забезпечення (візуалізація), призначеного
для відкриття електронного білету та встановленого на терміналі або
на сервері, призначеному для розповсюдження Лотереї через мережу
Інтернет.
Грошові кошти гравця, які були невикористанні під час розіграшу
Лотереї, за вимогою повертаються гравцю в залишковому еквіваленті.
Реалізація кожного електронного білету лотереї реєструється в
електронній системі, яка контролюється в режимі реального часу Державною казначейською службою України.
4.3. З метою відкриття електронного білету гравець обирає вид
візуалізації та здійснює вибір вартості електронного білету з переліку
доступних для розповсюдження білетів. Вибір вартості електронного
білету здійснюється за допомогою програмного забезпечення терміналу шляхом використання відповідних клавіш управління (механічних
або сенсорних на екрані, в разі оснащення терміналу останніми, або із
використанням відповідного контролеру (або миши).
4.4. Визначення виграшного електронного білету здійснюється
безпосередньо після відкриття електронного білету шляхом використання відповідних функцій та клавіш на терміналі. На екрані терміналу в
доступній для гравця формі демонструється інформація про серію та
номер обраного білету, вартість білету, наявність виграшу та його суму
або факт відсутності виграшу.
Визначення виграшного електронного білету, що розповсюджується через мережу Інтернет, відбувається за допомогою відповідних функцій програмного забезпечення, призначеного для розіграшу
(відкриття) електронного білету.
4.5. Візуалізація – це графічна (анімаційна) реалізація процесу
відкриття електронного білету в доступному для сприйняття гравцем
вигляді. Зовнішній вигляд візуалізації може змінюватись Оператором
або розповсюджувачем, що не впливає на правила та умови Лотереї, та
на ймовірність виграшу.
Наслідки графічної анімації під час демонстрації процесу відкриття електронного білету не є підставою та не мають юридичних наслідків
для встановлення результатів розіграшу електронного білету. Результати розіграшу електронного білету встановлюються на підставі демонстрації суми виграшу, яка закладена Лотерейною системою заздалегідь
до моменту його реалізації.
Візуалізація надає можливість гравцю визначити виграшність
електронного білету як у вигляді електронного аналогу традиційної
миттєвої лотереї, так й з використання інших видів ігрових анімацій.
Кількість форматів (видів) візуалізації процесу розігрування білета лотереї, що може бути визначена Оператором, не обмежується. Гравець самостійно, за власним бажанням, вибирає формат (вид) візуалізації процесу розігрування придбаного ним білета лотереї.
Програмне забезпечення, призначене для відкриття електронного білету, виключає можливість визначення результатів проведення Лотереї будь-яким способом, окрім як відкриття отриманих із Лотерейної
системи електронних білетів Лотереї.
Програмне забезпечення та термінал самообслуговування не містять в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, а також не можуть
бути з’єднаним з такими пристроями та/або програмами (крім з’єднання
з центральною електронною системою лотереї).
В пунктах розповсюдження розміщуються таблиці збігу окремих
елементів (символів) візуалізації та правила використання лотерейних
терміналів.
4.6. Візуалізація процесу розіграшу електронного білету може
складатися як з однієї анімаційної демонстрації, так із декількох послідовних анімаційних демонстрацій, які представлені як додаткові (бонусні) розіграші. Процес реалізації декількох послідовних анімаційних
демонстрацій являє собою розіграш (відкриття) єдиного електронного
лотерейного білету з єдиним заздалегідь закладеним виграшем (призом) та не являється розіграшем декількох електронних білетів.
4.7. Гравцям може бути надано право (можливість) на участь у одному або декількох додаткових ігрових етапах розіграшу виграшу (призу) Лотереї. Оператор залишає за собою право не впроваджувати вказану можливість під час проведення Лотереї.
Право на участь у додатковому ігровому етапі розіграшу виграшу
(призу) набуває гравець, який виявив приховану виграшну ігрову комбінацію (приз) під час основного (першого) етапу розіграшу електронного лотерейного білету.
Додатковий ігровий етап розіграшу виграшу (призу) полягає у виявленні гравцем прихованої ігрової комбінації цього етапу визначення
переможців лотереї. Додатковий ігровий етап надає можливість виявити виграш (приз), який дорівнює подвоєному значенню виграшу (призу), виявленого під час основного або попереднього додаткового етапу розіграшу електронного лотерейного білету, або виграш, який являє
собою надпис «0,00».
Гравець, який за результатом виявлення прихованої ігрової комбінації під участі у додатковому ігровому етапі розіграшу виграшу (призу)
Лотереї виявив виграшну ігрову комбінацію (надпис про суму виграшу),
має право взяти участь у наступному додатковому ігровому етапі, в разі
наявності такого.
Гравець, який за результатом виявлення прихованої ігрової комбінації під участі у додатковому ігровому етапі розіграшу виграшу (призу)
Лотереї виявив ігрову комбінацію, яка являє собою надпис «0,00», не
набуває право на отримання виграшу (призу) за електронним білетом.
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Якщо гравець під час розіграшу електронного лотерейного білету
виявив приз, який дорівнює максимальному значенню призу, то такий
гравець не набуває право на розіграш додаткового ігрового етапу. У випадку, якщо за наслідком розіграшу електронного лотерейного білету
або розіграшу додаткового ігрового етапу виявляється, що подальша
участь гравця у наступних додаткових ігрових етапах розіграшу виграшу (призу) Лотереї призведе до перевищення максимального значення виграшу (призу), то гравець не набуває права на участь у наступних
додаткових ігрових етапах.
Візуалізація виявлення гравцем прихованої ігрової комбінації під
час будь-якого додаткового ігрового етапу розіграшу виграшу (призу)
Лотереї може імітувати процес відкриття (виявлення) відповідної ігрової комбінації шляхом надання гравцю можливості псевдо вибору одного з двох варіантів анімації, кожний з яких є ідентичним за результатом.
4.8. Результат відкриття електронного білету відображається на
моніторі лотерейного терміналу або засобу доступу до мережі Інтернет.
Електронні білети, в яких в наслідок виявленої ігрової комбінації, гравцем виявлений закладений наслідок «0,00» є безвиграшними.
Електронні білети, в яких в наслідок виявленої ігрової комбінації основного або основого та додаткових (одного або декількох) етапів розіграшу виграшу (призу), гравцем виявлений закладений наслідок у вигляді
певної грошової суми є виграшним.
4.9. За бажанням гравця, розповсюджувач роздруковує (або формує іншим чином) для нього на принтері інформацію про результати
розіграшів електронних білетів, яка містить дані про виграшні електронні білети.
Під час отримання виграшів, за бажанням гравця, роздруковується чек гравця із зазначенням суми залишкових коштів гравця.
Чек гравця повинен містити наступну інформацію:
— назва Лотереї,
— дату та час роздрукування,
— місце роздрукування,
— номер,
— суму отриманих коштів (призів).
4.10. Виплата виграшу гравцям здійснюється розповсюджувачем
безпосередньо в місці відкриття електронного білету.
5. ПРИЗОВИЙ ФОНД
5.1. Загальна сума випуску Лотереї не лімітована.
Призовий (виграшний) фонд Лотереї складає 75 відсотків від сум
доходів, отриманих від прийняття ставок.
5.2. Призи Лотереї фіксовані у визначених цими Умовами межах
та розподіляються випадковим шляхом в автоматичному порядку Лотерейною системою в залежності від серії електронного білету в сумі
від 0,01 грн. до 60 000 грн.
Суми призів (мінімальний та максимальний розмір) щодо кожної
серії електронних білетів наведений у п.3.4. цих Умов.
5.3.
Суми призів, що залишаються незапитаними з будь-яких
причин переможцями Лотереї, спрямовуються до залишкового фонду.
Кошти залишкового фонду використовуються для поповнення призового фонду за наказом оператора.
5.4. При закінченні проведення Лотереї, залишок коштів призового фонду підлягає обов’язковому гарантованому розігруванню в повному обсязі між гравцями Лотереї.
6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ВИПЛАТА ПРИЗІВ
6.1
Переможцями Лотереї вважаються гравці, які придбали та розіграли (відкрили) електронний білет та виявили приховану
виграшну ігрову комбінацію, яка закладена в електронному лотерейному білеті на стадії його виготовлення (генерації) Лотерейною системою.
Гравець, який за результатом виявлення прихованої ігрової комбінації закладеної в електронному білеті Лотереї виявив ігрову комбінацію, яка являє собою надпис «0,00», не набуває право на отримання
виграшу (призу) за електронним білетом.
6.2. Результат відкриття електронного білету відображається на
моніторі лотерейного терміналу (екрані засобу доступу до мережі Інтернет) одразу після його розіграшу.
6.3.
Гравець може звернутися за отриманням призу протягом
10 днів, з дня придбання електронного білету. Після закінчення вказаного строку вимоги гравців щодо отримання призу не приймаються, а
виграшні ігрові білети вважаються недійсними.
Граничний строк виплати призів Лотереї не може перевищувати 30 днів,
починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу. Розповсюджувачі виплачують призи за виграшними електронними білетами негайно
у пункті розповсюдження, але в строк не більше ніж 7 днів в разі необхідності додаткової перевірки виграшного електронного білету та/або в
разі недостатніх коштів в касі розповсюджувача.
В разі закінчення проведення Лотереї, строк виплати призів Лотереї не може перевищувати 10 днів, починаючи з дня звернення гравця за
отриманням призу, та спливає у день закінчення строку дії Ліцензії.
6.4. Призи сплачуються виключно в національній валюті. Призи
можуть сплачуватися як в готівковій, так і в безготівковій формах на рахунок гравця за рахунок суми призу. Гравець може придбати інші електронні білети за рахунок отриманої суми призів.
Виплата призів здійснюється розповсюджувачами на підставі та
у відповідності до укладених з ними Угод та Оператором.
Виплата призу розповсюджувачем здійснюється в сумі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлюється
законом.
6.5. Виплата призів здійснюється за наслідками розіграшу
виграшних електронних білетів на підставі електронного засобу обліку результатів гри, який надається розповсюджувачем та підтверджує
участь у Лотереї та право на отримання виграшу (призу).
Електронний засіб обліку результатів гри перевіряється (проводиться експертиза) шляхом перевірки за допомогою програмного забезпечення представниками розповсюджувача, який виплачує виграш.
Експертиза полягає у підтвердженні або спростуванні виграшності шляхом звірки інформації про виграшні електронні білети із даними центральної електронної системи, встановлення відсутності ознак
підробки, перевірки додержання гравцем граничних строків звернення
за призом, відсутності виплати за електронним білетом.
В разі необхідності додаткової експертизи, розповсюджувач або оператор видає гравцю довідку про отримання електронного засобу обліку результатів гри на експертизу, де вказується прізвище ім’я по батькові гравця, адреса, реквізити документа, що підтверджує особу, за підписом уповноваженої особи. Гравець розписується на копії довідки про її отримання.
Перевірка електронного засобу здійснюється комп’ютерним центром електронної системи шляхом співставлення інформації, що зберігається у ньому, про розіграні електронні білети та виплачені призи, що
виключає можливість повторного отримання призів.
Втрата електронного засобу обліку, пошкодження індивідуального номеру, магнітного носія та інші пошко дження, що не дозволяють
однозначно встановити числову та іншу інформацію позбавляють гравця права на отримання призу.
(Закінчення — стор. 14)
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вачів, а також із претензіями стосовно виплати виграшів до адміністрації Оператора,
відповідних органів державної виконавчої влади, суду.

6.6. Виплата призів може відбуватися наступними способами:
— готівковими коштами, через касу,
— у безготівковому вигляді за рахунок гравця (в разі надання такої можливості розповсюджувачем).

плекс апаратних та програмних засобів, що здійснює контроль та фільтрацію мережевих пакетів, які через нього проходять на різних рівнях у відповідності до заданих
правил (Firewall). Обмеження прав і доступу базується на ідентифікаційному номері
та паролі кожного співробітника комп’ютерного центру.

6.7.
Якщо гравець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів,
на його добровільний запит надається довідка, в якій зазначаються паспортні дані,
ідентифікаційний код, сума призу та дата його отримання. Довідка про суму отриманого призу видає Оператор на підставі чеку гравця.

7.7. Всі критичні апаратні засоби (комп’ютери, комунікаційне обладнання та
ін) дубльовані або мають достатнє резервування. Доступ персоналу до центральних
комп’ютерів забезпечується приміщенням, безпосередньо суміжним із центральною
системою, тобто віддалений доступ для управління відсутній. Всі дії персоналу записуються як на твердій копії, так і у файлах операційної системи.

9.2. Обов’язки гравців:
— розраховуватись з розповсюджувачами за придбані електронні білети;
— зберігати електронний засіб обліку гравця непошкодженим для забезпечення можливості його перевірки;
— пред’являти для отримання призу всі необхідні документи у відповідності
з діючим законодавством України та цими Умовами;
— перед початком гри ознайомитися із Умовами та виконувати їх.

7.8. Оператор забезпечує Державну казначейську службу України засобами
контролю, які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу
про сплату участі в Лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, встановленому чинним законодавством. Контроль здійснюється у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення
лотерей.

9.3. Права Оператора:
— відмовити гравцю в отриманні призу з підстав, визначених в цих Умовах;
— вимагати від гравців надання документів, необхідних за законодавством
та цими Умовами для виплати виграшів;
— залучати розповсюджувачів на підставі відповідних договорів з метою розповсюдження Лотереї.

7.9. Оператор вживає всі необхідні заходи для надання можливості здійснення органами державної влади контролю в межах їх компетенції за проведенням лотереї відповідно до вимог законів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та інші підзаконних актів.

9.4. Обов’язки Оператора:
— дотримуватись вимог ліцензійних умов, чинного законодавства, що регулює лотерейну діяльність, цих Умов;
— забезпечити гравців всією необхідною інформацією щодо правил гри;
— своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з переможцями Лотереї та державним бюджетом України, надавати встановлену законодавством звітність,
— забезпечувати розповсюдження лотереї за принципом добровільності.

6.8. З метою виконання вимог чинного законодавства, під час виплати призу від
гравця може вимагатися надати паспорт та ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків), окрім випадку, коли гравець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті, а також поставити підпис на
копіях наданих документів, заяві про видачу призу, згоді на обробку персональних даних, на розрахункових документах (в разі отримання призу готівкою).
7. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ
7.1. Організація системи безпеки передбачає інтегровану технологію безпеки
в усіх компонентах електронної системи, включаючи:
— безпеку електронного білету;
— безпеку терміналів самообслуговування;
— безпеку мережі комунікацій;
— безпеку комп’ютерного центру;
— безпеку втручання персоналу;
— безпеку базових апаратно-програмних систем.
7.2. Електронний білет є електронним засобом, захищеним відповідними кодами захисту. Кожний електронний білет має унікальний код захисту. Поява двох електронних білетів з однаковими кодами виключається. Вказаний унікальний код може
бути перевіреним за допомогою спеціального програмного забезпечення.
7.3.Безпекатерміналівсамообслуговуваннязабезпечуєтьсязаходамифізичноготапрограмногозахисту.Корпустерміналу,дверцятатазамкидоступу,підключенікабелі виключають можливість фізичного несанкціонованого доступу. Програмний блок
терміналу розміщений в окремому відділенні, доступ до якого виключається.
При обміні інформацією між терміналом і центральною системою використовується спеціальний протокол обміну даними. Складний алгоритм кодування інформації забезпечує надійність, цілісність та достовірність інформації в процесі обміну.
Кожна транзакція кодується і містить ряд контрольних кодів необхідних для перевірки авторизації та достовірності прийнятої інформації. Кодування і декодування відбувається в режимі реального часу.
7.4. Кожен термінал самообслуговування має в центральній системі свою унікальну адресу. Використовувана технологія обміну транзакцій між ігровим терміналом і центральною системою являє собою логічно «виділену» лінію.
7.5. Базова фізична і протипожежна безпека забезпечується розташуванням
комп’ютерного центру в ізольованому безпечному приміщенні із посиленим фізичним захистом, що відповідає всім протипожежним вимогам. Додатково для забезпечення безпеки в комп’ютерному центрі встановлені пристрої повітряного охолодження і протипожежної безпеки, дубльовані пристрої безперебійного живлення.
7.6. У програмному забезпеченні Лотерейної системи використані спеціальні системи обмеження прав та доступу до інформації. Інформація, важлива з точки
зору безпеки, зберігається в системі в кодованому вигляді. Для захисту від зовнішнього впливу на сервер та базу даних використовується міжмережевий екран – ком-

8. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
8.1. Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна
Лотерея» є членом Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної гри Європейської Асоціації Лотерей та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.
8.2. Під час проведення Лотереї, з метою дотримання європейських стандартів відповідального відношення до лотерейних ігор, Оператором вживаються заходи щодо запровадження наступних заходів попередження та профілактики виникнення ігрової залежності:
1) гравцю надається можливість встановити тимчасові часові та(або) грошові
самообмеження для майбутнього розігрування лотерейних білетів;
2) лотерейний термінал самообслуговування забезпечує надання гравцю можливість «відпочити» (cool off period) після певного нетривалого періоду гри;
3) лотерейний термінал самообслуговування має забезпечувати гравцям перевірку дійсного часу (reality check), проведеного за грою у Лотерею, шляхом надання періодичної інформації про дійсний час за грою, витрачені суми, виграні призи
тощо.
4) лотерейний термінал самообслуговування забезпечує автоматичне зупинення подальшої гри під час виграшу максимальної суми призу;
5) залишок грошових коштів на рахунку гравця демонструється гравцю на постійній основі протягом всього часу перебування в режимі гри в лотерею;
6) перевірка та встановлення особи гравця та його віку проводяться регулярно під час гри та виплати призів з метою виключення можливості залучення до гри у
Лотерею неповнолітніх осіб.»
9. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОПЕРАТОРА ТА ГРАВЦІВ
9.1. Права гравців:
— придбавати необмежену кількість електронних білетів та отримувати призи згідно з цими Умовами;
— одержувати інформацію про порядок та Умови проведення Лотереї;
— на належний рівень сервісу під час участі у Лотереї;
— звертатися зі скаргами на дії посадових осіб Оператора та розповсюджу-

9.5. Обов’язки Розповсюджувача:
— здійснювати прийом ставок від гравців та розповсюджувати електронні

білети;
— виплачувати призи переможцям Лотереї у порядку, передбаченими цими
Умовами;
— забезпечувати вільний доступ громадянам до придбання електронних
білетів і отримання призів;
— забезпечувати розповсюдження електронних білетів лотереї при суворому дотриманні принципу добровільності;
— проводити популяризацію державної лотереї та роз’яснювати правила
участі в ній.
9.6. Претензії гравців розглядаються в порядку, передбаченому Законом
України «Про звернення громадян» та Постановою Кабінету міністрів України від
14.04.1997 №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Ці Умови набирають чинності з дати їх опублікування.
10.2. Запланований кошторис доходів і витрат на проведення Лотереї викладений в додатку №1 до цих Умов.
ДОДАТКИ:
№1 – Кошторис доходів та витрат на проведення державної грошової миттєвої лотереї.

Додаток №1
до Умов випуску та проведеннядержавної грошової миттєвої лотереї
«ЛОТО ПЛАТИНУМ»,
затверджені наказом
№ 159 від 4 червня 2016 р. (із наступними змінами та доповненнями)
КОШТОРИС
доходів та витрат на проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ»

Витрати
Рік

Дохід

2016/1 мiс.

6,00

%
75%

грн
4,5

%
10,00%

грн
0,6

%
15%

грн
0,90

2017

72,00

75%

54,0

10,00%

7,2

15%

10,80

2018

100,00

75%

75,0

10,00%

10,0

15%

15,00

2019

150,00

75%

112,5

10,00%

15,0

15%

22,5

2020

170,00

75%

127,5

10,00%

17,0

2021

200,00

75%

150,0

10,00%

20,0

15%
15%
15%

25,5
30,0
30.00

2022/11 міс

183,00

75%

137,25

10,00%

18,30

15,00

27,45

Призовий фонд

Відрахування
до державного бюджету

Генеральний директор
Бочковський А.С.

■ ГАНДБОЛ

■ НА СТАРТ

У темпі розминки
Жіноча збірна України виграла скромний за
представництвом Кубок Турчина і вирушила
до Словаччини грати кваліфікацію ЧС
Віталій МОХНАЧ
Після аншлагу, котрий у Сумах зібрала чоловіча збірна України під час свого нещодавнього
поєдинку єврокваліфікації проти
Ісландії, побачити порожні трибуни столичного Палацу спорту
на цьогорічному Кубку Турчина
було вельми неприємно. Але що
вдієш, у столиці гандбол уже давно втратив свою популярність.
Найкращі поєдинки місцевого
«Спартака» залишилися в минулому. Сучасні ж здобутки «спартаківок» обмежуються скромними перемогами над командами-аутсайдерами національної
першості. Хоча, дивлячись на
турнірну таблицю поточної жіночої суперліги, в якій столичні
гандболістки з двома очками ділять останнє місце з тернопільським «Економ-Універом», неприємний аутсайдерський статус
можна «приклеювати» й до самого київського клубу. Словом, магнітів, подібних легендарній команді Ігоря Турчина та здатних
заманити глядачів під купол столичного ПС, у Києві нині просто
немає.
Останнiми ж роками епіцентр
жіночого гандболу України перебуває на заході, де львівська «Галичанка» та ужгородські «Карпати» формують основну ударну
силу вітчизняної суперліги. Після того як іменитий Леонід Ратнер
залишив посаду головного тренера

Фонд винагороди оператора та комісійна винагорода розповсюджувачів

жіночої збірної України, саме наставнику закарпатського клубу
Борису Петровському довірили головну команду країни. Утім вдихнути переможну енергію в «синьо-жовтих» наставнику «Карпат» не вдалося. Більше того, минулий відбірковий цикл узагалі
можна назвати найгіршим в історії українського жіночого гандболу, адже збірна України вперше
у своїй історії не змогла «відібратися» на чемпіонат Європи.
Не дивно, що після такого провалу Петровському довелося залишити тренерський місток «синьо-жовтих». На його місце ФГУ
призначила знаного в гандбольному середовищі Бориса Чижова,
який, щоправда, раніше більше
спеціалізувався на роботі з чоловічими командами. Свого часу — у
відборі на ЧЄ-2012 — Борис Миколайович приходив на допомогу
нашій чоловічій збірній. Нині ж
йому доручили «вивести жіночу
команду на ЧС-2017», хоча, слід
визнати, зробити це буде дуже
не просто. Як відомо, найскладнішим у відборі на «мундіаль» є
раунд «плей-оф», який, до слова,
наші дівчата не можуть подолати
три цикли поспіль.
Хай там як, а для початку підопічним Чижова слід виграти
груповий раунд відбору на ЧС2017. Триденний міні-турнір
(25-27 листопада) пройде в Словаччині, де, окрім господарської,
нашим збірницям доведеться

❙ Кращий гравець Кубка Турчина-2016 — розігруюча збірної України
❙ Ганна Редька.
❙ Фото УНІАН.
■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група С. «Нант» (Франція) — «Мотор» (Україна) — 32:34.
Турнірне становище: «Нант» — 11, «Мотор», «Бешикташ» — 9, «Динамо»
(Бх) — 6, «Брага» — 4, Холстебро — 3.
Кубок ЄГФ. Чоловіки. Третій раунд. Перша гра. «Гранольєрс» (Іспанія) —
«ЗТР» (Україна) — 27:29.
Кубок Виклику. Третій раунд. Чоловіки. Матчі-відповіді. «ПГУ-Картіна ТВ» (Молдова) — ЗНТУ-ЗАБ (Україна) — 23:27 (перша гра — 28:31). Жінки. «Ротвайс» (Швейцарія) — «Карпати» (Україна) — 17:20 (25:34), «Гуардес»
(Іспанія) — «Дніпрянка» (Україна) 30:18 (33:22).
змагатися з командами Литви та
Греції. Вочевидь права на помилку в «синьо-жовтих» не буде.
При цьому грати українським
гандболісткам, по суті, доведеться з чистого листа. У порівнянні з
минулими відборами в житті нашої збірної нічого не змінилося —
як і раніше, її основу складають
легіонерки, котрі лише в останній
момент приїздять до табору національної команди.
Уже багато років Кубок Турчина стає єдиним місцем перевірки
боєздатності жіночої збірної України напередодні відповідальних
стартів. Були часи, коли до Києва приїздили провідні збірні світу. Але з кожним роком інтерес до
цього меморіалу падає все більше.

Без сумніву, не сприяють його популяризації в міжнародному гандбольному середовищі й останні невдачі української команди.
Цього разу на запрошення організаторів турніру відгукнувся лише один закордонний колектив. Головний тренер збірної Азербайджану Рафіга Шабанова персону Ігоря Турчина пам’ятає дуже
добре, адже під його керівництвом
у 1976 році в Монреалі разом iз
київськими спартаківками здобула олімпійське «золото». Водночас
тренерські здобутки Шабанової не
такі яскраві. Адже колективні види
спорту в Азербайджані (за винятком хіба що футзалу) ще не досягли тих висот, котрих дісталися натуралізовані цією заможною нафто-

Склад збірної України на груповий раунд відбору ЧС-2017
Воротарі: Тимошенкова («Роман», Румунія), Балог (ВАК, Угорщина), Гілязетдінова («Галичанка»).
Польові гравці: Борщенко («Ростов-Дон», Росія),
Бельмас («Заглембє», Польща),
Глібко («Роман», Румунія), Андрійчук («Адана Шакірпаша», Туреччина),
Горільська (МТК, Угорщина), Смолінг
(«Галичанка»), Воловник («Галичанка»), Редька («Гомель», Білорусь),
Снопова («Муратпаша», Туреччина),
Лаюк («Анкара Єнімахалле», Туреччина), Передерій («Ювента», Словаччина), Левченко («Ювента», Словаччина), Компанієць («Карпати»), ШуцькаБуртя («Динамо Бухарест», Румунія).
вою країною окремі їхні олімпійці.
Основа жіночої збірної Азербайджану — дівчата з бакинського
клубу «Абу», котрі, власне, й протистояли «синьо-жовтим» у фіналі
Кубка Турчина-2016, що відбувся
у понеділок під куполом головної
критої арени країни. Особливих
проблем з азербайджанським колективом підопічні Бориса Чижова
не мали, розгромивши опоненток
з рахунком 37:19, вони захистили,
умовно кажучи, звання володарок
почесного трофею. Відзначимо,
що у півфіналі змагань українські
збірниці переграли своїх «резервісток», що виступали у складі збірної
клубів України — 31:21. Тоді як
гандболістки з Азербайджану на
шляху до вирішального поєдинку
турніру здолали юніорську збірну
нашої країни — 34:22, котра виявилася битою й у матчі за третє місце — збірною вітчизняних клубів
— 19:31. Додамо, що кращою гандболісткою Кубка Турчина-2016 назвали найрезультативнішого гравця фіналу (вісім м’ячів) — розігруючу збірної України та білоруського «Гомеля» — Ганну Редьку. ■
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■ НАДМОЖЛИВОСТІ

Сни в руку
Екстремал під Господнім покровом

❙ Покорителі Африки.

❙ Голтіс на тренуванні.
Микола ПАЦЕРА

У його житті було стільки містичного й непідвладного простій
людині, а унікальні досягнення цього киянина взагалі перебувають за межами людських можливостей. Володимир Вукста
— професійний мандрівник (побував у понад 100 країнах), спортсмен, спеціаліст із виживання в екстремальних умовах, командор
української команди екстремалів «Еквітес», тренер чемпіонів світу
з бодібілдингу, триразовий чемпіон Азії зі східних єдиноборств.
Нині він є організатором академії Голтіса «Зцілюючий імпульс» —
унікальної методики оздоровлення, омоложення та продовження
активного довголіття для людей різного віку та здоров’я. Але при
всій неординарності Володимир Вукста залишається дуже скромним, товариським і простим.

Дiвчина, що змiнила долю
Голтіс приречено сидів на
нарах переповненої камери
смертників іранської в’язниці й
тихо молився. Раптом у пам’яті
стали спливати епізоди короткого життя...
Ось він, семирічний хлопчик, гостить у бабусі Віри, і
йому сниться дивний сон — біла
хмаринка спустилася, сказала:
«Твоє ім’я Володимир записане
на небесах. Але тепер у тебе буде
ще одне — Голтіс». І розтанула.
Прокинувшись, хлопчик розповів про це бабусі, на що вона
відповіла: «Мені приснилося
таке ж. Мабуть, хтось на небесах хоче перейменувати тебе». З
тих пір його так і прозвали, хоча
ніхто не міг пояснити, що то означає. Лише коли він став дорослим, одна поетеса розшифрувала його як: «Господь любить тебе
і спасе». І це не раз підтверджувалося в житті цього неординарного киянина.
А ось до худорлявого Володі
підбігає найкрасивіша дівчинка
Катя і говорить: «Голтіс, ти худий, як скелет». Після цих слів
він став прокидатися о четвертiй годинi й біг до лісу — там лазив по деревах, плавав у озері...
Вже через рік дівчинка, котра
насміхалася над ним, захоплено вигукнула: «Голтіс, як ти

розширився в плечах! Я тебе не
впізнаю». І хоча вона вийшла заміж за іншого і виїхала до Угорщини, Голтіс усе життя дякує їй
за те, що став сильним екстремалом.
В армії він фанатично займався спортом — удосконалював майстерність східних єдиноборств. Якось командир оголосив: «Хто виграє чемпіонат
родів військ із боксу, той поїде
у відпустку». Володимир виходив на ринг червоний від крові,
та все ж завоював звання майстра спорту, провівши 43 безпрограшнi бої, тож через кілька
місяців після призову святкував
Різдво в домашньому колі, що в
ті часи було з розряду фантастики...
У 25 років Голтіс кинувся
рятувати цуценя, яке тонуло,
і зламав шию. Три консиліуми
лікарів винесли вердикт, що за
такої травми виживає один із
тисячі, та й то залишається паралізованим на все життя. Але
Володимир не змирився з долею
інваліда і створив методику одужання «Зцілюючий імпульс», за
якою займався по кілька годин
на день. Він у думках посилав у
хворе місце живильні речовини
й оздоровчий імпульс, робив дихальні вправи, спеціальну гімнастику. А ще йому здавалося,

що йому допомагають янголи. І
сталося диво... Через три тижні хребет відновився, ніби після
унікальної операції, а через півтора місяця хлопець на «відмінно» склав іспит із гімнастики в
Київському інституті фізкультури. Як людина, яка на собі випробувала чудодійну дію системи
«Зцілюючий імпульс», він став
широко пропагувати її, працюючи в науково-дослідному інституті під керівництвом професора
Леоніда Глузмана. Писав наукову роботу, створював нові тренажери для дітей-інвалідів зi школи-інтернату, вивчав анатомію,
медицину, пізнавав можливості
людського організму в екстремальних умовах.
А ще Голтіс із дитинства
мріяв подорожувати, а книги
про людей-екстремалів зачитував до дірок. Дитяча мрія стала
сенсом життя. У 1996 році він
із товаришами здійснив першу
подорож по Саудівській Аравії,
Ірану, Туркменістану й Казахстану, випробувавши на собі 54денне голодування. Але життя
змусило його заробляти на хліб
насущний. Довелося з друзями
переганяти дорогі джипи з-за
кордону. В одній із цих «подорожей» він і опинився в іранській камері смертників...

«Попрошу, щоб тебе зарiзали
неболяче»
Якось вони втрьох повинні
були доставити з Оману до Києва партію позашляховиків. Напередодні поїздки йому приснився сон: начебто він сидить
у іранській в’язниці. Коли розповів про це друзям, вони розсміялися: «Не бійся, ми просто
об’їдемо цю країну».
Вони благополучно купили
в Омані три джипи і вирушили
додому. Але Сирія не відкрила
їм візи. Тоді Володимир запропонував усе ж їхати через Іран.
Поромом вони переправилися в
країну, де їм пояснили, що при
в’їзді треба здати фото-і відеоапаратуру в спеціальний ящик
для багажу. Але Володя ризикнув узяти з собою придбану в
цій подорожі першу в житті
відеокамеру, щоб зняти дивні
пейзажі. Захопившись зйомками, на під’їзді до міста Сиракс
Голтіс відстав від хлопців. Раптом поруч з’явилися поліцейські з пістолетами. Знаючи, що за
незаконну зйомку йому загрожує в’язниця, він запропонував відкупного — машину, камеру, три тисячі доларів, які залишилися. Але полісмени були
непідкупні. Коли вони везли
його в машині повз друзів, він

устиг крикнути: «Сон збувся!».
...На допиті слідчий стверджував, що він — американський шпигун, який перевозив
наркотики і знімав військові
об’єкти. Таке звинувачення
загрожувало смертним вироком. Володимир змолився через перекладача: «Я знімав
лише природу вашого дивного
краю». Це зізнання трохи розчулило полісмена, і він сказав:
«Я бачу, що ти — чесна людина,
і відпустив би тебе. Але твою
справу вже передали в центр,
а там тебе не помилують, адже
ти зняв три військові об’єкти».
І показав на його відеозаписі
шматок залізниці, дроти високовольтної лінії і стовп. По дорозі до в’язниці Володимир розповідав йому про Україну і так
зворушив іранця, що той пообіцяв: «Я попрошу свого друга-слідчого, аби тебе зарізали
неболяче». Але цього полісмена
вони не застали. Конвоїр сказав
на прощання: «Тепер проси свого Бога, щоб він допоміг тобі».
«Шпигуна» голим кинули до
глибокої ями. Воду і юшку йому
спускали на мотузці. На допитах били, вимагаючи зізнань.
Потім перевели до камери смертників із 12 мусульманами, які
давали йому їжу, але Володимир відмовлявся — аби швидше закінчилися муки. За це він
молився Господові.
Якось уночі йому приснилася горлиця. «Кріпися, Голтіс,
— прошепотіла вона. — Скоро
все зміниться на твою користь».
Прокинувшись, він дивувався,
який тут може бути птах, якщо
камера абсолютно без вікон. Але
саме цього дня їх уперше вивели на прогулянку. Зняли з очей
пов’язку, він поглянув у небо,
а там... горлиця. Сусіди по камері, яким розповів про сон, закричали: «Твій Бог тебе почув!».
А через два дні його привели на
допит і поставили на коліна лицем до стіни. Думав, смерть прийшла. Раптом ніжний жіночий
голос російською мовою став
розпитувати, хто вів машину,
коли він знімав із протилежного
вікна? Голтіс відповів, що сам,
а кермував коліном. Його вивели у двір, посадили в джип, дали
камеру. Він показав, як усе робив. Поліцейські здивувалися.
А коли він iще й полум’яну промову їм проголосив, що всі люди
— брати, і Бог у нас один, дівчина-перекладач навіть заплакала.
І його... звільнили. Він приїхав
у готель, де його цілих два тижні чекали друзі, і вони благополучно повернулися на Батьківщину.

За межею людських
можливостей
Вiдтодi Голтіс цілком віддався життю мандрівника-екстремала. У 1998 році вони з другом
здійснили безпрецедентну велоподорож по Африці, подолавши
8000 км по пустелі Калахарі і
бездоріжжю за три тижні, маючи всього по 2,5 кг їжі і 7 кг води
на людину. Наступного року
він із Олександром Комаровим і
Костянтином Могильним їздили
по Криму, де й вирішили створити команду «Еквітес», назвавши
її на честь римських вершниківпершопрохідців (пізніше до неї
приєднався Андрій Супрун).
Щоб заробити кошти для подорожей, їхній продюсер Віктор
Письмовий запропонував створити програму «Десять кроків
до Африки», у якій екстремали
вирішили зробити неймовірне
шоу — пірнути і пропливти під
льодом на озері Діамантовому в
Києві. Але за тиждень до шоу настало таке потепління, що крига
повністю розтанула. Хлопці отримали благословення на занурення у священика з монастиря
— як робили перед усіма виступами. І за два дні до купання дійсно вдарив мороз. Вони прорубали дві ополонки за 38 метрів
одна від одної, і на очах у більше як сотні журналістів пірнули в крижану воду, орієнтуючись лише на світло телевізійних камер.
Потім команда «Еквітес» створила цілу книгу рекордів, непідвладних звичайним людям. У
Зімбабве вони стрибали з прапором України над високогірним
водоспадом Вікторія, пристебнувшись гумовим канатом. На аеродромі «Чайка» під Києвом Голтіс
перебрався з однієї повітряної кулі
на іншу по канату на висоті 60 метрів. А ще хлопці піднялися в джипі по вертикальній стіні на багатоповерховий будинок. В Іспанії Володимир провів 12 днів без води, а
ще 42 — на самій воді. Із листопада 2008 року до лютого 2009 року
сміливі мандрівники за місяць
пройшли на яхті шляхом Колумба через Атлантику майже без їжі
і води... Всіма своїми «подвигами» команда доводила, що людина в екстремальних умовах здатна долати страх і жити за межами
можливого. Зараз це Голтіс активно пропагує в Києві на своїх семінарах за методикою «Зцілюючого
імпульсу», що базується на «відкритому» серці, фізичних вправах, голодуванні та психологічній
підготовці. «Я просто допомагаю
людям пізнати можливості їхнього організму», — говорить екстремал. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Флігель розбрату
Чому Андріївський узвіз перетворюється на вулицю-привид і чи вдасться зберегти та реставрувати його
історичні будівлі

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА 2016

■ ЗНАЙ НАШИХ!
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Анна в короні
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Представниця України посіла
друге місце на конкурсі краси
Кажуть, що кращий
спосіб вийти заміж за олігарха — це перемогти в конкурсі краси. Втім, і одружені
«місіс» не проти позмагатися, у кого ноги довші та талантів більше. І українки там
не пасуть задніх. Варто згадати, що титул «Місіс світу»
у 2008 році завоювала наша
співачка Камалія, а в 2013му одеситка Олена Шуба
стала першою на конкурсі
Mrs Top of the World.
До цього переліку можна додати і модель, співачку, телеведучу та художницю Анну Гомонову, яка
стала другою на конкурсі
Mrs Top of the World, поступившись лише росіянці
Ельвірі Лісничій. Конкурс, у
якому взяли участь 20 найвродливіших заміжніх жінок
у віці від 18 до 45 років, проходив цього разу в столиці
Індії Делі.
Цікаво, що успіх Анни
разом з Україною може роз-

ділити і Білорусь, адже дівчина народилася у відомій
родині білоруських художників. Свого часу вона була
солісткою білоруського гурту «Топлес», а пізніше епатувала всіх фотовиставкою
власних картин, якими вона
прикривалася, знявшись у
стилі «ню». Але кілька років
тому вона вийшла заміж за
киянина і навіть встигла знятися в реаліті-шоу «Панянка
-селянка», де на її долю випало і на тракторі їздити, і
гній чистити, і навіть брати
участь у штучному заплідненні свині.
Перемога Анни у міжнародних конкурсах краси — далеко не перша. Два
роки тому вона виборола титул «Принцеса світу». А наступного року вона представлятиме Україну на конкурсi
«Місіс Земля», який відбудеться в Лас-Вегасі. Як
зізналася красуня в одному
з інтерв’ю, конкурси краси
— це як наркотик: раз спробував — і кортить ще. ■

Ната НЕТУДИХАТА
«Як не вмієш — не берися», — каже народна приказка.
Незле її час від часу нагадувати і грабіжникам, які регулярно
поповнюють рейтинги найбільш
курйозних пограбувань.
До такого рейтингу спокійно
може потрапити невдаха, який
спробував пограбувати платіжний термінал. «Екіпаж, що приїхав на місце, виявив невідомого, який сидів на землі. Його рука
була затиснута в терміналі з прийому електронних платежів, встановленому на фасаді житлового
будинку. Чоловік пояснив, що вирішив перевірити наявність гро-
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №144

❙ Анна Гомонова тепер українка.

На гарячому
В Одесі грабіжник при спробі
зламати банкомат застряг у ньому
рукою
шей у терміналі, просунув руку
і застряг. Тому руку вийняти не
може і, швидше за все, отримав
тілесні ушкодження», — повідомив УНІАН із посиланням на
прес-службу патрульної поліції

Одеси. Як з’ясувалося, чоловік
кілька годин пролежав на землі,
намагаючись звільнити руку, тож
появу поліції сприйняв як подарунок небес.
Не менш курйозне пограбу-

вання сталося днями і в Москві. Невідомі вирішили викрасти «зелену» статую оленя біля
квіткового магазину «Кактусбазар». Намагаючись винести важку конструкцію, складену з вазонів, чоловіки не втримали її і розбили будку охорони «Московського планетарію».
Тікаючи від охорони, вони спробували зупинити таксі, однак
водій відмовився брати гріх на
душу і поїхав, лишивши злодіїв
з оленем на дорозі. Кинути свою
ношу невдахи-грабіжники здогадалися лише тоді, коли побачили поліцію, викликану сторожем
планетарію. Однак їм це вже не
допомогло. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Герцог Курляндії і Семигалії, регент Російської імперії, фаворит імператриці Анни Йоанівни. 5. Столичний
хокейний клуб. 8. Хутряний чобіт народів Півночі. 9. Одиниця вимірювання
дози радіоактивного опромінення. 10.
Чоловічий карпатський танок. 11. Гостре запалення червоподібного відростка сліпої кишки. 13. Ім’я головного героя роману Маргарет Мітчелл «Звіяні
вітром». 14. Глиняний посуд для молока та інших рідких продуктів. 16. Відбиток на папері чи тканині зображення, зробленого самим художником
або гравером. 20. Згущена варінням
смола. 21. Ватажок козацького повстання проти польської шляхти 1594—
1596 років. 24. Віденський футбольний
клуб. 25. Британський адмірал, який закохався в дружину англійського посла в
Неаполі леді Гамільтон і загинув у Трафальгарській битві. 26. Ім’я президента
Венесуели, що помер від раку. 27. Гора
в Криму, біля підніжжя якої був збудований «Артек». 28. Застаріла назва
яшми.
По вертикалі:
1. Нижче духовне училище в Україні. 2. Офіційний історіограф Пруссії,
який розробив методологію сучасної історіографії, засновану на абсолютизації архівних джерел і прагненні до історизму. 3. Народна назва календули. 4.
Хижий звір, з яким порівнюють наречену в обряді сватання. 5. Столична фут-

больна команда, яка, згідно з радянською пропагандою, була розстріляна після легендарного «матчу смерті» у 1942
році. 6. Форменний знак на головному
уборі, переважно у військових чи службовців. 7. Друкарський верстат, який
дозволяв складати і відливати суцільні рядки тексту. 12. Представники різних ЗМІ, які допускаються до висвітлення діяльності тієї чи іншої особи або державного органу. 14. Найвища вершина
українських Карпат. 15. Давньогрецький поет і драматург. 17. Італійське місто, де жив Фігаро з відомої комедії Бомарше. 18. Квітка, що стала символом
пам’яті про загиблих у війні. 19. Орган,
через який, як стверджує приказка, лежить шлях до серця чоловіка. 21. Хвороба, слабкість. 22. Ім’я чоловіка Діви
Марії, що став батьком Ісусові Христові.
23. Ситуація в конкурі, коли кінь раптово йде вбік перед перешкодою чи долає
її поза визначеними межами.■
Кросворд №143
від 22 листопада
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■ ПРИКОЛИ
сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Уночi та вранцi
мiсцями туман. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi
-2...-4, удень +1...+3.
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■ ОВВА!

24 листопада за прогнозами синоптиків

12

мінлива
хмарність

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Славське: вночi -1...-3, удень +8...+10. Яремче: вночi 1...-3, удень +9...+11. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +10...+12.
Рахiв: уночi -1...-3, удень +11...+13.

хмарно

22 листопада висота снігового покриву становила: Славське — немає, Плай — 15 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв —
немає, Івано-Франкiвськ — 2 см, Яремче — 1 см, Пожежевська — 2 см.

сніг

Захід

-1…-6
0…+5

+2…-3
+3…+8
Схід
Центр

-1…-6
0…+5

-5…-10
-1…+4

дощ

Південь -1…-6
0…+5
дощ,
гроза
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— А борщ ти вмієш варити, люба
невістко?
— Так.
— А що потрібно для того, щоб
він був смачним?
— Добру свекруху та голодного
чоловіка.
***
Батько з дочкою в пивному барi:
— На, доню, спробуй, що твоєму
батькові налили.
— Яка гидота!
— А ви з матір’ю думаєте, що я
тут варення їм?
***
На навчаннях:
— Рядовий Сидоров, у вас ще

залишилося трохи води у пляшці?
— Звичайно, братан!
— Як це ви відповідаєте старшому за званням! Повторюю запитання:
у вас є вода?
— Ні, товаришу сержант!
***
— Кажуть, що ходити босоніж
дуже корисно для здоров’я.
— Ти маєш рацію, друже. Коли я
вранці прокидаюся у взутті, у мене завжди болить голова.
***
— Ти гроші у валюті тримаєш чи
в гривнях?
— У їжі! Отримав зарплату, купив їжі на місяць — і все!
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