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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,75 грн. 

1 € = 30,69 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Стіною за «стіну»
Активісти вийшли 

на захист знаменитого 

будинку в Одесі
cтор. 2 »

Дорога 
до Батурина

Віктор Ющенко ініціює 

перепоховання праху Івана 

Мазепи у відродженій 

гетьманській столиці
стор. 4 »

Чи варто в Україні 

впроваджувати 

обов’язкову 

реєстрацію 

сім-карт?
стор. 5 »

Усі карти 
на стіл

У Німеччині відбулися 

перші й єдині 

передвиборчі дебати 

між Меркель i Шульцом
стор. 9 »

Дзвінок за паспортом

Разом з «творінням» будівельників падає рейтинг одеської влади, зокрема мера Труханова. ❙
Фото УНІАН. ❙
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«Треба зупинити варварське ставлення російської окупаційної влади 
до священиків та парафіян Української православної церкви Київського 
патріархату на території тимчасово окупованого Криму».

Рефат Чубаров,
голова Меджлісу кримськотатарського народу

УКРАЇНА МОЛОДА

СВАВІЛЛЯ

Нашестя варварів
У Криму українську церкву оголосили 
поза законом

■

Ірина КИРПА

 Дипломати США та Єв-
ропи рішуче засудили пог-
ром українського храму на 
анексованому Росією півос-
трові. Представники посольс-
тва Америки в Україні закли-
кають всю прогресивну світо-
ву спільноту затаврувати га-
ньбою втручання російських 
окупантів у свободу віроспові-
дання кримчан. Зараз діяль-
ність єпархії УПЦ КП у Кри-
му фактично заблокована. 
Українські храми, які під-
порядковуються Київському 
патріархату, піддаються на-
падам та розоренню.
 Найбільше постраждав від 
рук сепаратистів храм Свя-
тих рівноапостольних князів 
Ольги та Володимира у місті 
Сімферополь, який належить 
УПЦ Київського патріархату. 
Розкішне приміщення храму 
в центрі столиці Криму росій-
ські окупанти просто виріши-
ли обікрасти та відібрати у 
прихожан. А ось владиці Кли-
менту, який намагався пере-
шкодити свавіллю, агресивні 
молодики безцеремонно зла-
мали руку.
 — Судові пристави зруй-
нували вівтар, забрали хрест, 
вивезли у невідомому напрям-
ку все церковне майно та ра-
ритетні ікони, — підтвердив 
архієпископ Сімферопольсь-
кий та Кримський Климент. 
— Опис вилучених речей не 
проводили, ніякого акта про 
конфіскацію майна храму я 
не підписував.
 Лідер кримського євромай-
дану Андрій Щекун перекона-
ний, що діяльність російських 
спецслужб можна охарактери-
зувати як відверте злодійство. 
Директор кримського Центру 
ділового та культурного спів-
робітництва «Український 
дім» закликає українські пра-
воохоронні органи дати оцінку 
переслідуванням архієписко-
па Климента у Криму. Андрій 
Щекун упевнений, що окупа-
ційний режим Кремля мстить 
владиці за його відданість Ук-
раїні, а також за те, що він від-
мовився реєструвати українсь-
кий храм за законодавством 
Росії.
 — Репресіям у Криму під-
даються всі, хто продовжує 
вважати півострів українсь-
ким, — заявив Андрій Ще-
кун. — Я звернувся до проку-
ратури АРК у Києві з вимо-
гою відкрити одразу декілька 
кримінальних справ, у тому 
числі за фактом політичних 
переслідувань та порушення 
права людей на вільне віро-
сповідання.
 Голова Меджлісу кримсь-
котатарського народу Рефат 
Чубаров заявив, що силовий 
сценарій щодо українського 
храму говорить про посилен-
ня Росією політики витіснен-
ня з Криму кримських татар 
та етнічних українців.
 — Треба зупинити вар-
варське ставлення російської 
окупаційної влади до свяще-

ників та парафіян Української 
православної церкви Київсь-
кого патріархату на території 
тимчасово окупованого Кри-
му, — впевнений Рефат Чу-
баров. — Адже такі позапра-
вові методи роботи силови-
ків Росії нарівні з постійними 
репресіями та гоніннями про-
ти мусульман Криму свідчать 
про цілеспрямовану політику 
Кремля на витіснення етніч-
них українців, а також крим-
ських татар за межі Криму. 
Вигнавши корінне населення 
з окупованого півострова, пус-
ті будівлі віддадуть етнічним 
росіянам, яких у масовому по-
рядку вже ввозять iз матери-
кової частини Росії.
 Відомий український ре-
жисер Валерій Балаян опуб-
лікував фотографії з місця 
подій та розповів про те, що 
територію храму в центрі Сім-
ферополя обнесли величезним 
високим парканом, iз метою 
недопущення всередину при-
хожан та священнослужи-
телів. Відверте свавілля оку-
пантам допомагає здійснюва-
ти підконтрольний Кремлю 
арбітражний суд Сімферопо-
ля, який виніс протизаконне 
рішення про розірвання дого-
вору оренди.
 — Мета тиску очевидна — 
це тотальна ліквідація Київсь-
кого патріархату в Криму, — 
заявив голова Інформаційно-
го управління Київської пат-
ріархії Євстратій (Зоря). — Ми 
розглядаємо акцію російсь-
ких «силовиків» як особисту 
помсту архієпископу Климен-
ту за його тверду проукраїнсь-
ку позицію. Він постійно під-
тримує та відвідує політич-
них в’язнів кремлівського 
режиму — як українських, 
так і кримськотатарських ак-
тивістів. Він постійно гово-
рить про проблеми, які Кри-
му принесла окупація. Оче-
видно, це не подобається оку-
паційній адміністрації, отож 
таким чином Клименту нама-
гаються заткнути рота. 
 Є всі підстави думати, що 
російські окупанти захопили 
головний храм Криму, розта-
шований у Сімферополі, з ме-
тою насильницької передачі 
його приміщень під юрисдик-
цію Московського патріарха-
ту російської православної 
церкви.
 Адже частина храмів УПЦ 
КП у Криму вже передана УПЦ 
Московського патріархату. За 
словами голови Інформаційного 
управління Київської патріар-
хії Євстратія (Зорі), до анексії 
на півострові було 40 діючих 
громад УПЦ КП з приміщення-
ми для молитов. Через три роки 
російської агресії в Криму їх за-
лишилося лише дев’ять...
 На думку представни-
ків громадськості, домогти-
ся справедливості на анексо-
ваній території можна лише 
завдяки своєчасному ви-
світленню страшних подій, 
які коять окупанти, та поши-
ренню міжнародного тиску на 
Російську Федерацію. ■

Катерина ЛАЗАНЮК
Одеса

 Протести та обу-
рення громадськості 
викликало будівництво 
впритул до пам’ятки ар-
хітектури триповерхо-
вого приватного особня-
ка. Нагадаємо, що зна-
менитий «будинок-сті-
на» у Воронцовському 
провулку — одна з ві-
зиток Одеси. Він є стан-
дартним екскурсій-
ним об’єктом, оскіль-
ки володіє візуальною 
ілюзією — під певним 
ракурсом здається, що 
в нього лише одна стіна. 
Новобудова знищить 
усю «магію» будинку.
 За доброю тради-
цією, про проект стало 
відомо вже за фактом 
зведення стін. Перші 
невдалі спроби зроби-
ти це були ще в 2011-
му та 2013 роках. Таке 
скандальне та нахаб-
не будівництво викли-
кало хвилю протесту 
серед одеситів. Мерія 
почала переконува-
ти, що тримає питання 
під контролем. За сло-
вами мера міста Ген-
надія Труханова, міс-
цева влада планує вес-
ти переговори з влас-
никами і навіть готова 
надати їм іншу ділян-
ку під забудову в ме-
жах міста та компенсу-
вати збитки. Але на тлі 
таких заяв і поширен-
ня у кишенькових ЗМІ 
неправдивих проектів з 
одноповерховою будів-
лею цегляні стіни по-
ряд із пам’яткою «по-
повзли» вгору.
 Це змусило громад-
ськість вдатися до рі-
шучiших дій. У неділю 
люди прийшли до Во-
ронцовського провул-
ку на організований мі-
тинг. Їх зустрів живий 

кордон правоохорон-
ців. Спочатку мітин-
гувальники мирно зби-
рали підписи, а потім 
найбільш радикально 
налаштовані захисни-
ки будинку перетну-
ли кордон поліції (не 
обійшлося без кийків 
i сльозогінного газу) 
та дісталися на саме 
будівництво. Там вони 
почали руйнувати сті-
ни кувалдами та моло-
тами, ламати метале-
ве риштування та пар-
кан. Під час знесення 
стін двоє осіб отримали 
травми.
 Поліція не переш-
коджала цим діям, але 
фіксувала їх. «Є незро-
зумілі рішення судів, 
органів місцевої вла-
ди, їхня нечітка пози-
ція у цій справі, — про-
коментував ситуацію 
радник голови ГУНП 
в Одеській області Рус-
лан Форостяк. — Пра-

воохоронці стали за-
ручниками цієї ситу-
ації. Була необхідна 
кількість спецпідроз-
ділів для забезпечення 
громадського порядку 
на місці, але ви зваж-
те, що тут, окрім ра-
дикально налаштова-
них хлопців, були ще 
жінки, люди старшого 
віку, мешканці квар-
талу. Тому поліція не 
змогла вдатися до рі-
шучiших дій. Це було 
небезпечно». Він та-
кож закликав створи-
ти робочу групу з ак-
тивістів i вирішити все 
мирним шляхом, звер-
нувшись до міської 
ради, а неконтрольова-
ним діям радикалів по-
обіцяв дати відповідну 
правову оцінку. Наразі 
відкрито кримінальні 
провадження за стат-
тями «хуліганство» та 
«умисне знищення або 
пошкодження майна».

 Активісти ні про що 
не шкодують і вважа-
ють, що «молот у руці» 
надійніший за «мора-
торій на папері». «Сьо-
годні валилася не прос-
то забудова. Валились 
i рейтинги Труханова, 
й останні бар’єри, що 
стримують суспільство 
в мирних межах. Тому 
коли людей дістане вже 
зовсім — ніякі чини, 
стіни та охоронці вже 
не допоможуть, — за-
значив учасник подій, 
громадський активіст, 
колишній лідер одесь-
кого «Правого сектору» 
Сергій Стерненко. — В 
разі повторної спроби 
знищити архітектур-
ну пам’ятку та продов-
жити будівництво Іго-
ря Тепліцу (власника 
скандального будівниц-
тва. — Ред.) можуть че-
кати та серйозні наслід-
ки. Реальнішi, ніж він 
собі може уявити». ■

ПРОТЕСТ

Стіною за «стіну»
Активісти вийшли на захист знаменитого будинку

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Спокій на фронті лише снить-
ся: у вихіднi обстановка в районі 
проведення бойових дій укотре 
загострилася. Російсько-окупа-
ційні угруповання не припиня-
ли активні обстріли наших по-
зицій на всіх напрямках. Як і 
в попередні дні, в неділю най-
неспокійніше було на Донець-
кому напрямку. Тут найбільшу 
кількість вогневих провокацій 
противника було зафіксовано 
поблизу селища Зайцеве. По-
чинаючи з 18-ї години, бандити 
п’ять разів обстріляли наші по-
зиції з озброєння БМП, грана-
тометів i великокаліберних ку-
леметів. Також наприкінці доби 
під ворожим вогнем тричі опи-
нилися українські укріплення 
в багатостраждальній Авдіївсь-
кій промзоні та двічі — біля 
Майорська. 

 А на Приморському напрям-
ку негідники тричі застосовува-
ли стрілецьку зброю на околицях 
Павлополя, крім того, близько 
20-ї години біля цього ж селища 
вони випустили п’ять мін каліб-
ру 82 міліметри. Обстріли воро-
га з використанням зброї заборо-
неного калібру зафіксовані й не-
подалік Гнутового, Талаківки, 
Лебединського та Широкиного. 
А в результаті гранатометного 
вогню противника на підступах 
до Мар’їнки поранення отримав 
один український захисник.
 Та найобурливішим є інци-
дент, що стався на Лугансько-
му напрямку: близько 21-ї годи-
ни російські найманці, цинічно 
нехтуючи мирними домовленос-
тями та цілеспрямовано нара-
жаючи на небезпеку цивільне 
населення, зі стрілецької зброї 
обстріляли контрольно-пропус-
кний пункт «Станиця Лугансь-

ка». Незважаючи на повну го-
товність дати ворогу жорстку 
відповідь, українські військово-
службовці, демонструючи стри-
маність заради миру, вогонь у 
відповідь не відкривали, щоб не 
порушити Мінськi домовленостi. 
Цей факт укотре підтвердив ак-
сіому — у згаданому районі бойо-
вики не бажають дотримувати-
ся режиму повного припинення 
вогню, який мав би розпочати 
процес «дзеркального» відве-
дення військ. Українські захис-
ники продовжують непохитно 
забезпечувати мир i спокій міс-
цевих жителів Станиці Лугансь-
кої, насамперед школярів, які 
нещодавно розпочали новий нав-
чальний рік.
 Загалом від початку доби неза-
конні збройні формування обстрі-
лювали українські опорні пункти 
44 рази, з них 21 обстріл характе-
ризується як неприцільний. ■

НА ФРОНТІ

Прицільно по цивільних 
КПП поблизу Станиці Луганської окупанти «накрили» 
зі стрілецької зброї

■

Коли рішення немає на папері — його приймає вулиця. ❙
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Вогонь знань 
у Голосієві 
Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
розпочав 120-й навчальний рік 

Інна СТЕПАНЧУК 

 Понад 26 тисяч студентів розпочали вчора 
навчання в стінах Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування та його 
підрозділів. Нинішній навчальний рік є для 
вишу знаковим, адже свої двері для молоді аль-
ма-матер відчинила вже 120-й раз. Нагадаємо, 
що історія цього навчального закладу бере свій 
початок від сільськогосподарського відділен-
ня, яке було відкрито 30 вересня 1898 року в 
Київському політехнічному інституті. Згодом 
воно трансформувалося у факультет, а далі — 
в інститут, який iз 1923 року став самостійним 
вищим навчальним закладом. На початку трид-
цятих років минулого століття виш «оселився» 
у мальовничому Голосіївському лісі, де для ньо-
го було збудовано власне містечко. Сьогодні уні-
верситет — це три інститути, 13 факультетів, 
10 відокремлених підрозділів i кілька науково-
дослідних інститутів. Це в його стінах готують 
майбутніх лісівників, ветеринарів, агрономів, 
дизайнерів, економістів, менеджерів, екологів, 
біотехнологів, харчовиків, тваринників, земле-
впорядників, садівників, інженерів тощо. 
 Щойно до університетської родини влило-
ся поповнення, першокурсниками стали кіль-
ка тисяч учорашніх абітурієнтів. Посвяту в 
студенти з отриманням символічного Ключа 
знань, а також студентського квитка і «залі-
ковки» вони пройшли в День знань. 
 «За роки існування нашого навчального за-
кладу підготовлено понад 175 тисяч фахівців, 
виховано тисячі відомих учених і науковців, 
політиків, керівників держави, народних депу-
татів, знаних організаторів аграрного сектору, 
талановитих підприємців, фермерів, справжніх 
патріотів України, — сказав у вітальному слові 
ректор університету Станіслав Ніколаєнко. — 
Наш університет динамічно розвивається, зміц-
нює свої позиції в загальнодержавних рейтин-
гах і входить до когорти кращих вишів Украї-
ни. А про його визнання у світі свідчать широкі 
міжнародні зв’язки та співпраця зі 151 устано-
вою з багатьох країн світу. Ось і цього року на 
наше свято завітали гості з Університету шта-
ту Айова (США) та Варшавського університету 
наук про життя».
 В університеті вже сформувалася традиція 
власного святкування Першовересня. Цього 
дня на університетському стадіоні під час уро-
чистого дійства запалюють вогонь у символіч-
ній чаші знань. Нехай цей вогонь не згасає в сту-
дентських серцях, а жага знань не обмежується 
лише університетською аудиторією. ■

■

Символічний ключ знань вручив першокурсникам
ректор Станіслав Ніколаєнко.

❙
❙

ОГОЛОШЕННЯ

 Атестат Українського коледжу ім В. О. Сухомлинського КВ 
№46594711 i додаток до атестата 12 АД №802382, видані на ім’я 
Грубича Ярослава Костянтиновича, вважати недійсними.
 
 Студентський квиток  Національної музичної академії Ук-
раїни ім. П. І. Чайковського серія КВ, №11450345, виданий на 
ім’я Лагути Марії Валентинівни, вважати недійсним.

Студентський квиток Національної музичної академії України 
ім. П. І. Чайковського, серія КВ, №11450166, виданий 01.09.16 
на ім’я Шариної Анастасії Вікторівни, вважати недійсним.

■
Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Надзвичайно цінну знахідку 
— двошарове санітарне похован-
ня більш як півсотні вояків Пер-
шої світової війни — виявлено в 
кам’яному кар’єрі неподалік ме-
моріалу славнозвісної гори Ли-
соня в Бережанському районі на 
Тернопільщині. Нагадаємо чи-
тачам, що ця місцевість упро-

довж десятиліть залишається 
своєрідним символом боротьби 
українців за свою незалежність. 
Наприкінці минулого літа, зок-
рема, там відбулося резонансне 
відзначення 100-ліття від почат-
ку історичної битви Першої сві-
тової, в якій полк Українських 
січових стрільців за підтримки 
австро-угорських вояків затя-
то протистояв російській армії, 
тривалий час стримуючи її на-
ступ. Там полягло дуже багато 
солдатів та офіцерів різних на-
ціональностей, не раз потім ви-
являли в землі важливі знахід-
ки, пов’язані з тими баталіями, 
однак нещодавня — одна з най-
масштабніших.
 За словами Володимира Хар-
чука, керівника меморіально-
пошукового комунального під-
приємства Львівської обласної 
ради «Доля», фахівці якого до-
сліджують знайдене археологіч-
ними методами, поховання обла-
штоване у звичайному фронтово-
му окопі. Останки в похоронних 
ямах лежать в хаотичному по-
рядку, а не так, як це виглядало 
б після процесу урочистого по-
ховання. Поряд знайшли також 
зброю та чимало дрібних особис-
тих речей загиблих воїнів, кож-
ну з яких буде ретельно дослід-
жено. Наразі завершується про-
цес ексгумації залишків тіл, які 
пізніше перепоховають на ме-
моріальному кладовищі жертв 
Першої світової війни в місті Бе-
режани. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Екстремальні подорожі, мабуть, 
чи не в кожного з нас викликають за-
хоплення, але якщо вони не супере-
чать закону. Адреналіну та гострих 
відчуттів захотілося гостям із дале-
кого В’єтнаму, інакше як пояснити 
те, що «подорожували» вони, як осе-
ледці в дiжці. Горе-мандрівників у 

Львівській області цими днями ви-
явили співробітники Департамен-
ту Нацполіції з боротьби зі злочина-
ми, пов’язаними з торгівлею людьми, 
котрі пiд час проведення спеціаль-
них заходів затримали мікроавтобус 
«Мерседес», вантажний відсік яко-
го контрабандисти використовували 
для перевезення нелегалів. 
 Про цю пригоду розповів пер-

ший заступник голови Нацполіції 
В’ячеслав Аброськін, який курирує 
карний розшук: «У ході перевірки 
на цій «скотовозці» було виявлено 20 
громадян В’єтнаму (з них 14 чоловіків 
i шість жінок). Усі вони були без до-
кументів. Їхня «подорож» до кращо-
го життя проходила в нестерпних умо-
вах. Кінцевим пунктом маршруту цих 
нелегалів мали стати країни Євросою-
зу».
 Додамо цікавий факт: поліцейсь-
кі з’ясували, що в Україну в’єтнамці 
потрапили з... Росії, а перевезенням 
займався житель міста Глухів, що на 
Сумщині. Кожен із невдах заплатив 
перевізнику в середньому по сім ти-
сяч доларів.
 Нагадаємо, що не так давно в аеро-
порту «Бориспіль» затримали трьох 
громадян Ірану, котрі намагалися 
транзитом через Україну потрапити 
до Швеції під виглядом... громадян 
Туреччини. ■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Із такої кількості то-
матів ощадлива господи-
ня зможе закатати на зиму 
відразу п’ять трилітрових 
банок вітамінної продук-
ції. За словами представ-
ниці Книги рекордів Ук-
раїни Лани Вітрової, та-
кий результат агрономів 
півдня України гідний сві-
тового визнання.
 — Фермер із Генічесько-
го району пан Тимур Алієв 
довів, що з кожного куща 
можна збирати близько 130 
плодів загальною вагою до 6 
кілограмів, — підтверджує 
досягнення аграріїв Херсон-
щини Лана Вітрова. — Нове 
вітамінне досягнення зайня-
ло своє почесне місце у роз-
ділі «Наука і технології» 
Книги рекордів України.
 Посушлива погода та за-
гальний неврожай не стали 
перешкодою для тих фер-
мерів, які прагнули успіху. 
Приємно, що при цьому не 
було використано жодного 

зайвого грама нітратів, що 
підтверджують лаборатор-
ні висновки експертів. Сам 
рекордсмен стверджує, що 
серпнева аномальна спека 
пішла йому навіть на благо 
завдяки сучасній техноло-
гії вирощування помідорів. 
Поки його колеги підрахо-
вували збитки, він із пра-
цівниками свого господарс-
тва не встигав наповнюва-
ти склади свіжозібраною 
вітамінною продукцією. А 
безпосередньо в день вста-
новлення рекорду томати 
довелося виривати з землі 
не поштучно, а відразу ку-
щами разом із корінням.
 — Гігантський кущ-
рекордсмен із помідора-

ми виростили на експери-
ментальному полі, — роз-
повідає Тимур Алієв. — 
Дуже важливо було вдало 
підібрати відповідний сорт 
томатів під назвою «П’єтра 
Росса», а також систему 
внесення добрив у ґрунт.
 За словами фермера-кон-
сультанта Бориса Карабано-
ва, здорова рослина з міцним 
імунітетом зможе витрима-
ти небувалу спеку та дати 
чудовий врожай. Рекорд 
нинішнього літнього сезо-
ну буде ретельно вивчено, а 
його результати ляжуть в ос-
нову нових розробок селек-
ціонерів півдня України. 
Це дасть шанс усім ферме-
рам Херсонщини наступно-

го року зібрати максималь-
ний урожай томатів.
 Відзначимо, що помі-
дори, зібрані з гігантсь-
кого куща-рекордсмена, 
вже у найближчому май-
бутньому зможуть купити 
мешканці центральних ре-
гіонів нашої країни. Після 
реєстрації рекорду Украї-
ни великі вітамінні пло-
ди розсортують по ящиках 
i відправлять на продаж 
до супермаркетів Херсо-
на, Києва, Дніпра та Оде-
си. Отож цілком можливо, 
що чиюсь консервацію при-
красять яскраві помідор-
чики, зібрані зі знаменито-
го херсонського куща-ре-
кордсмена. ■

СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Росія пропустила, 
Україна затримала
Транзит нелегалів до Європи перервали 
наші поліцейські

■

ОВВА!

Томати здатні дивувати
Встановлено новий рекорд України: з одного куща фермер 
зібрав одразу 165 помідорів загальною вагою 8,5 кілограма

■

Могила в окопі
Виявлено останки більш як півсотні 
вояків Першої світової

Знайдене на Лисоні.
Фото з сайта Бережанської 

райдержадміністрації.

❙
❙
❙
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Першого вересня лідер Ради-
кальної партії Олег Ляшко завітав 
на свою рідну Чернігівщину, щоб 
привітати маленьких земляків із 
Днем знань. Перший пункт візи-
ту — Срібненська школа. «Вчіть-
ся добре вже з першого класу! Чи-
тайте книжки, гарно пишіть, кашу 
їжте та батьків слухайте!» — дав 
настанови Ляшко першачкам.
 Під час урочистостей діти розчу-
лили політика до сліз виконанням 
пісень про українських воїнів.
 «На жаль, сьогодні дітей тур-
бує не колір рюкзачка, а дорослі 
проблеми. Зроблю все, щоб наші 
діти жили в мирній країні!» — на-
голосив народний депутат. Окрім 
привітань, Олег Ляшко висловив 
слова подяки вчителям. «Знання 
і здоров’я — це ключові поняття 
для досягнення успіху. Тому мо-
лоді потрібно добре вчитися. А ми 
й надалі будемо боротися, щоб у 
вчителів i ваших батьків були нор-
мальні зарплати та не піднімався 
б пенсійний вік», — заявив Олег 
Ляшко на лінійці.
 Далі політик навідався до По-
норівської школи, що в Талалаївсь-
кому районі Чернігівської області. 
Перший дзвоник цьогоріч тут про-
лунав завдяки старанням депу-
татів Радикальної партії. Вони від-
стояли навчальний заклад, який 
хотіли цьогоріч ліквідувати через 
скорочення кількості школярів. 
Привітати з подвійним святом по-
норівських дітлахів приїхав лідер 
РПЛ Олег Ляшко. «Коли в селі не 
буде школи — не буде села, бо в се-
лах залишатимуться самi пенсіоне-
ри. І згодом такі населені пункти, 
як Понори, залишаться тільки в іс-
торичних хроніках. А я хочу, щоб 
села в Україні процвітали. Для 
цього тут має бути молодь. Тому ми 
не дамо закрити школу в Понорах 
і боротимемося, щоб школи в Ук-
раїні не закривали, як це робить-
ся останні 26 років, а навпаки, від-
кривали», — підкреслив Ляшко.
 Народний депутат розповів, 
який вихід знайшла його коман-
да, аби дітей у сільських школах 
стало більше. «Аби в селах були 
школярі, потрібно народжува-

ти більше дітей. Це безперечний 
факт. Та один директор із цим не 
впорається. Треба йому допомог-
ти. Ми знаємо як. У нас у країні в 
результаті російської агресії зали-
шились без домівок два мільйони 
переселенців. Ми закликаємо їх 
їхати на Чернігівщину. Тут допо-
можемо і з житлом, і з роботою. А 
вони приводитимуть своїх діточок 
до шкіл, і таким чином ми не дамо 
їх закрити», — пояснив народний 
депутат.
 Керівники школи та села 
на пропозицію погодилися.
 До речі, подібний підхід мину-
лого року застосували в селах Сос-
ниччини та Борзнянщини. В ре-
зультаті школи не закрилися і 
святкували цьогорiч День знань.
 Перебуваючи на Чернігівщині, 
лідер Радикальної партії Олег Ляш-
ко завітав i до Яблунівського інтер-
нату, де навчався з 1-го по 6-й кла-
си. Політик привітав учнів iз по-
чатком нового навчального року та 
пройшовся територією рідної аль-
ма-матер. «Спробував яблука з на-
шого саду — смачні, хоч і трошки 
не достигли, бо зимовий сорт. Зга-
дую, коли я був малим, яблука не 
встигали достигати — ми їх обрива-
ли. А зараз ще висять!» — поділив-
ся спогадами народний депутат.
 Олег Ляшко часто навідуєть-
ся до свого рідного навчального за-
кладу. Його коштом в інтернаті не-
щодавно відкрили комп’ютерний 
клас, забезпечили технікою та 
інтернетом. «Радий, що в моє-
му інтернаті все добре — новий 
комп’ютерний клас, кабінет поль-
ської мови, спортзал, у їдальні го-
дують «до вiдвалу». Роблю все, 
щоб ці дітки навчалися в гідних 
умовах», — зазначив лідер РПЛ.
 Політик переконаний: щоб 
якомога менше дітей було в подіб-
них навчальних закладах, потріб-
но збільшувати доходи українців. 
«Чимало родин не можуть своїх 
рідних дітей прогодувати, бо не ма-
ють роботи чи грошей. Тому, щоб 
в Україні більше брали в сім’ї ді-
тей-сиріт, треба створити всі умо-
ви для їхніх батьків — піднімати 
зарплати та створювати робочі міс-
ця. Саме цим ми і займаємося», — 
підкреслив Ляшко. ■

 Із відродженням Пала-
цу Розумовського відро-
дився і сам Батурин. Нині 
Національний історико-
культурний заповідник 
«Гетьманська столиця» 
входить до числа лiдерiв за 
кількістю відвідувачів із Со-
фією Київською, Києво-Пе-
черською лаврою та козаць-
кою Хортицею. Особливої 
популярності набуває тради-
ція брати шлюб у Палаці Ро-
зумовських. «За день буває 
кiлька пар. Церемонія почи-
нається рано, до 10-ї години, 
бо потiм палац відкриваєть-
ся для відвідувачів. Але 
кiлькiсть охочих відзначити 
найголовнішу подію в житті 
у такому історичному місці 
лише зростає», — розпові-
дають у дирекції заповідни-
ка. Також у каплицi Палацу 
Розумовських стало тради-
цією хрестити дітей — люди 
приїжджають сюди не лише 
з Батурина, а й із Бахмача, 
Конотопа та інших сусідніх 
міст.
 Розширилася й експози-
ція музею — у Гетьмансько-
му палацi на території ци-
таделі цього року вiдкрила-
ся галерея воскових фігур 
гетьманів, які обрали Бату-
рин своєю резиденцією.
 Не полишає «Гетьмансь-
ку столицю» своєю увагою і 
Віктор Ющенко. Днями, по-
бувавши в заповіднику, він 
висловив ідею започаткува-
ти побратимські стосунки 
між Батурином та румунсь-
ким містечком Галац, де, за 
переказами, був похований 
гетьман Мазепа. Як відомо, 
Мазепу спочатку поховали в 
селі Варниця поблизу міста 
Бендери, де був розташова-
ний табір шведського коро-
ля Карла ХII, а згодом пере-
поховали у Святоюрівському 
монастирі в Галаці. 
 Але й там він не знай-
шов спокою. Спочатку тур-
ки у 1711 році, захопив-
ши Галац, пограбували по-
ховання гетьмана і вики-
нули його останки на берег 
Дунаю. Козаки віднайшли 
тіло і перепоховали, а не-
біж гетьмана Андрій Война-
ровський, прагнучи забезпе-
чити догляд за могилою, за-
повів монастирю тисячу та-
лярів. Є припущення, що 
могилу Мазепи могли оск-
вернити і в 1877 році росій-
ські військові під проводом 
московського генерала Ско-
белєва, які поверталися до-
дому з російсько-турецької 
війни. Також є версія, що в 
першій половині ХIХ століт-
тя ченці монастиря здійс-
нили у склепі Івана Мазепи 

поховання боярина Дмитра 
Дирекчі-Паші. А коли че-
рез кілька років молдавсь-
кий уряд заборонив ховати 
покійників усередині цер-
ковних будівель, родичі Ди-
рекчі-Паші перепоховали 
його разом із останками Іва-
на Мазепи в новому склепі, 
праворуч від входу до церк-
ви. «Нинi місце, де розташо-
вувалась церква св. Юрія, це 
невеликий, порослий тра-
вою пагорб, що стоїть на са-
моті неподалік Дунаю. Він 
зберігає таємницю могили 
Мазепи, і, попри численні 
суперечливі свідчення про 
знищення праху великого 
гетьмана, надія на те, що він 
зберігся, є — стверджує про-
відний науковий співробіт-
ник Інституту історії НАН 
України Володимир Ричка, 
один з учасників експедиції 
з пошуку могили гетьмана 
Мазепи 1993 року.
 Тепер же Віктор Ющенко 
хоче ініціювати розкопки на 
місці зруйнованого монас-
тиря, щоб віднайти фунда-
мент церкви і місце ймовір-
ного розташування склепу. 
До справи третій Президент 

України хоче залучити ук-
раїнських та румунських 
студентів та провідних істо-
риків з обох країн. Встано-
вити історичну правду мож-
на буде за допомогою антро-
пологічно-генетичного об-
стеження кісток із аналізом 
ДНК, адже цілком можли-
во, що це можуть бути кіс-
тки Дирекчі-Паші чи вза-
галі когось стороннього. 
Але шанси виявити остан-
ки саме гетьмана теж ве-
ликі — в Києві збереглася 
могила матері Івана Мазе-
пи, що відкриває унікаль-
ні можливості для прове-
дення генетичних аналізів. 
Якщо експедиція увінчаєть-
ся успіхом, останки гетьма-
на Мазепи буде урочисто пе-
репоховано в Батурині, і в 
заповіднику «Гетьмансь-
ка столиця» з’явиться іще 
один історичний об’єкт.
 Але і нині тут є на що по-
дивитися тим, хто любить 
свою історію і прагне на 
власні очі побачити її ціка-
винки. Враховуючи це, до 
кінця жовтня заповідник 
«Гетьманська столиця» пра-
цюватиме без вихідних. ■

ДОБРА СПРАВА

Буде школа — 
буде село!
Лідер Радикальної партії провів перший урок 
у врятованій ним школі в селі Понори 
на Чернігівщині

■

Олег Ляшко особисто привітав школярів кількох шкіл Чернігівщини з 1 вересня.❙

З Вiктором Ющенком у неділю мали можливiсть поспiлкуватися
та сфотографуватися жителі Батурина та численнi його гостi. 
Не проминули такої нагоди й молодята, що вiнчалися цього дня.

❙
❙
❙

НАЦІОНАЛЬНА ГОРДІСТЬ

Дорога до Батурина
Віктор Ющенко ініціює перепоховання праху Івана Мазепи 
у відродженій гетьманській столиці

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Однією зі знакових подій 2009 року і для Батурина, і для України загалом стало відкрит-
тя у гетьманській столиці оновленого палацу Кирила Розумовського. Ідея відновлення цієї 
пам’ятки архітектури, що за рівнем не поступався знаменитому Петергофу, належала Прези-
денту України Віктору Ющенку. Крім палацу, за кілька років було відбудовано козацьку цер-
кву, де нині можна побачити багато старовинних ікон, відновлено Цитадель, скарбницю, бу-
динок Кочубея, де розмістився краєзнавчий музей, для якого Віктор Ющенко в Австрії купив 
портрет Кирила Розумовського роботи великого італійського художника Батоні. «Президент 
особисто приїжджав сюди, надавав допомогу, починаючи від будівництва доріг та закінчу-
ючи експонатами музею. Він переконував нашу еліту, представників бізнесу в необхідності 
відродження цього палацу. І цей палац відродився, неначе птиця Фенікс», — згадував свого 
часу директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький.
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«Попри перебування у відпустках, окремі народні депутати продовжують 

активно займатися законодавчою діяльністю. Так, за місяць канікул 
(з 14 липня по 22 серпня) було зареєстровано 128 нових законопроектів».

Комітет виборців України

УКРАЇНА МОЛОДА

Рада розгляне 
10 тисяч поправок 
 Сьогодні розпочинається черго-
ва сесія Верховної Ради, і протягом 
неї депутати мають розглянути близь-
ко 9,7 тисячі правок до законопроек-
тів, які стосуються важливих реформ 
в Україні. Про це спікер ВР Андрій Па-
рубій розповів на погоджувальній раді 
в понеділок. «Я вам скажу, що медич-
на реформа має 893 правки, освітня — 
1700 правок, з яких 600 відхилено, змі-
ни до кодексів у рамках судової рефор-
ми мають майже 5000 правок, пенсійна 
реформа має 2100 правок», — заявив 
він. За словами голови парламенту, че-
рез це розгляд кожної з цих реформ 
може забирати в Ради від одного до 

кількох днів. Водночас спікер висло-
вив сподівання, що впродовж найбли-
жчих 2-3 тижнів ВР впорається iз цим 
завданням. Парубій запропонував голо-
вам фракцій розпочати сесію з розгля-
ду освітньої реформи. «Я вірю і споді-
ваюся, що ми протягом першого дня 
зможемо її розглянути і прийняти рі-
шення», — зазначив він.

Саакашвілі готується 
до провокацій
 У партії «Рух нових сил» заявили 
про підготовку провокацій на українсь-
ко-польському кордоні в пункті пропуску 
«Краковець» у день прибуття в Україну 
екс-президента Грузії, екс-голови Одесь-
кої обласної державної адміністрації Мі-

хеїла Саакашвілі 10 вересня. Про це роз-
повіла на прес-конференції в понеділок у 
Києві член ради «Руху нових сил» Оль-
га Галабала. «Ми очікуємо, що буде пе-
рекритий пункт «Краковець». Можливо, 
буде перекрито дорогу, яка веде до пун-
кту, під виглядом ремонтних робіт». За 
словами Галабали, в партії також мають 
інформацію, що у східних регіонах «го-
туються групи тітушок, щоб влаштувати 
бійки і провокації».
 При цьому вона підкреслила: «Ми 
очікуємо провокацій iз боку влади. Але 
наша реакція буде — сміх. Із поруш-
никами нехай розбираються право-
охоронні органи». Галабала розпові-
ла, що зараз Саакашвілі перебуває в 
Євросоюзі, де зустрічається з політи-

ками для того, щоб заручитися їхньою 
підтримкою. «Європейські країни виз-
нають законність перебування Саака-
швілі на їхній території. Він там пере-
буває згідно з паспортом громадянина 
України, в якому є шенгенська віза до 
2023 року. Наявність цього документа 
для європейців є законною підставою 
перебування на території європейських 
країн», — підкреслила вона. За її сло-
вами, очікується, що до пункту пропус-
ку в день прибуття Саакашвілі приїдуть 
багато його прихильників, вони мають 
намір вести себе коректно, не влашто-
вувати провокації, можливо, облашту-
ють наметове містечко. «Але ніхто ніку-
ди «прориватися» не буде», — запев-
нила Галабала. 

 У свою чергу, адвокат Маркіян Гала-
бала наполягає, що Саакашвілі був поз-
бавлений українського громадянства не-
законно, а відтак має право повернути-
ся в Україну і звернутися до влади з пи-
тання відновлення громадянства. «Ми 
не виключаємо, що на підставі офіцій-
ного звернення держави Грузія Саака-
швілі буде затриманий у пункті пропуску 
«Краковець», доставлений на територію 
України для вирішення питання екстра-
диції. Така опція залишається», — ска-
зав він. Адвокат підкреслив: «Особа, яка 
користується правовим захистом держа-
ви Україна, не може бути видана інозем-
ній державі». Як відомо, 26 липня Поро-
шенко підписав указ, яким зупинив гро-
мадянство Міхеїла Саакашвілі. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Те, що на місці загибелі журналіста Пав-
ла Шеремета була знайдена анонімна 
сім-карта, стало тим додатковим аргу-
ментом, котрий дозволяє ініціаторам 
відповідного законопроекту лобіювати 
потребу в контролі за продажем сім-
карт. Але противники такої реєстрації 
кивають передусім на Росію — там, 
мовляв, таке нововведення має місце, 
а отже, це — зло і прояв тоталітариз-
му. Але не Росія має виступати мірилом 
доцільності тих чи інших дій. І не її ре-
зони повинні братися до уваги. Власне, 
українцеві давно пора жити власним ро-
зумом, не копіюючи бездумно, також це 
стосується і європейського досвіду. Бо в 
деяких країнах Заходу від обліковуван-
ня «сімок» уже відмовилися — практика 
себе не виправдала.

Захисна парасолька для військових
 19 липня на сайті Держспецзв’язку 
з’явився законопроект, нормами яко-
го передбачається ввести обов’язкову 
реєстрацію всіх сім-карт. Автори зако-
нопроекту відводять 3 місяці для того, 
щоб державні відомства та бізнес змог-
ли перебудуватися під нові правила. 
Власне, це вже третя спроба впровади-
ти подібну реєстрацію.
 Вперше відповідний законопроект 
Держслужба спеціального спецзв’язку 
і захисту інформації пропонувала депу-
татам до розгляду ще в 2012 році. Також 
норма про прив’язку SIM-карти до пас-
порта містилася в диктаторських зако-
нах «від 16 січня». Тепер уряд просу-
ває ще один варіант документа, яким 
зобов’яже припейд-користувачів мо-
більного зв’язку розкривати свої осо-
бисті дані, тобто реєструвати SIM-карту 
за паспортом.
 Новація покликана не дати росій-
ським військовим і сепаратистам мож-
ливість анонімно передавати інформа-
цію про переміщення сил АТО, коригу-
вати вогонь і здійснювати вибухи за до-
помогою мобільних телефонів. Це те, що 
стосується війни. Але й у мирному по-
буті нововведення, ймовірно, відіграє 
позитивну роль — дозволить правоохо-
ронцям розшукувати злочинців, теле-
фонних шахраїв і «мінерів».
 У Держспецзв’язку ніяких парале-
лей iз диктаторськими законами не вба-
чають — там вважають, що з тих пір 
«концепція змінилася». «Ухвалення за-
конів 16 січня 2014 асоціювалося із за-
хистом не держави, а інтересів окремої 
політичної сили. Сьогодні влада в ук-
раїнській державі є предметом набагато 
ширшого консенсусу політичних сил», 
— заявляють у відомстві.

Не лише Росія
 Уперше обов’язкову реєстрацію пе-
редплачених SIM-карт ввели Німеччи-
на та Швейцарія у 2003 році. За остан-
ні 10 років цю норму прийняли (або зби-
раються вжити) близько 80 країн. Ку-
пити сім-карту без паспорта неможливо 
в Росії, Норвегії, Австралії, Індії, Бра-
зилії, Болівії, Перу, Еквадорі, майже у 
всій Африці і багатьох інших країнах.
 У листопаді 2013 року Groupe Speciale 
Mobile Association (GSMA) провела гло-
бальне дослідження і з’ясувала, що в 
першу чергу концепцію впроваджують 
як інструмент боротьби з тероризмом та 
для підтримки зусиль правоохоронних 
органів. Але обов’язкова реєстрація да-
леко не завжди допомагає запобігти зло-
чину або розкрити його, йдеться у звіті.
 Аналітики відзначають, що в де-
яких країнах (Канада, Великобританія, 
Чехія, Румунія, Нова Зеландія) мож-
ливість обов’язкової реєстрації при-
пейд-карт розглядалася, але прийнята 
не була. Зокрема, у Великобританії пи-
тання детально вивчала група експертів 
iз безпеки, представників спецслужб, 
провайдерів і зв’язківців після терак-
ту в Лондоні в 2005 році. Вони дійшли 
висновку, що це не дасть нових переваг, 
а лише відштовхне користувачів від ба-
жання реєструватися самостійно.
 Маючи мобільний номер абонента та 
прив’язані до нього сторінки в соцмере-
жах, можна миттєво встановити коло 
спілкування особи — її родичів, друзів 
і знайомих. При цьому є велика небез-
пека того, що справжні шахраї знайдуть 
спосіб і можливість не реєструвати но-
мер на себе, а от персональна інформація 
щодо законослухняних українців може 

бути використана проти них самих.
 Хоча самі мобільні оператори, яким і 
належить зайнятися реєстрацією абонен-
тів, запевняють, що дані будуть повністю 
захищені, і передавати їх будуть тільки 
правоохоронцям за рішенням суду. А от 
тим, хто відмовиться від реєстрації, опе-
ратор буде змушений перервати зв’язок. 
Тож, власне, вибору пересічним «юзе-
рам» не залишають жодного.

Ложка дьогтю
 Хоч як би беззаперечно звучали сло-
ва про те, що бояться реєстрації сім-карт 
лише ті особи, котрі незаконно займа-
ються спам-розсилкою, створюють фік-
тивні кол-центри чи видурюють у людей 
похилого віку дані їхніх пенсійних карт, 
стовідсотково переконливими ці сло-
ва не є. Як уже сказано, злочинці знай-
дуть спосіб обійти правила, а от ті, хто 
їм слідує, виявляться повністю «оголе-
ними».
 Уже зараз банки спокійнісінько 
зливають дані клієнтів колекторським 
«фірмам», чия діяльність не врегульо-
вана законом, а ті далі діють на власний 
розсуд. Після розкриття паспортних да-
них власників сім-карт майже напевно 
можна спрогнозувати цілу вакханалію, 
де атаки на користувачів (з будь-якого 
приводу) стануть звичним явищем.
 Таким чином, приватне життя влас-
ника «сімки» може бути поставлене під 
загрозу. І це — мінус номер один. Мінус 
номер два — виникнення чорного рин-
ку сім-карт, який не вирішить, а тільки 
поглибить проблему. Мінус номер три 
— відволікання оператора на нові мані-
пуляції з картками замість розв’язання 
інших нагальних питань. І, нарешті, мі-

нус номер чотири — втрати бізнесу, тоб-
то втрати частини абонентської бази.
 Не будемо лукавити: майже в кож-
ного другого (якщо не в кожного першо-
го), окрім основної сім-карти, десь у га-
манці наявна ще й друга — запасна. Яку 
використовують з різною метою (але зов-
сім не обов’язково для того, аби займати-
ся флудом, наприклад). Власник, який 
не захоче реєструвати ще й цей «запас-
ний аеродром», виговорить проплачені 
хвилини і викине «сімку». Хоча за ін-
ших обставин він міг би продовжувати 
користування нею. На збитки подібно-
го роду вже зараз звертають увагу пред-
ставники ринку телекомунікацій.
 Оператори можуть також резонно за-
значити законодавцю, що закони Ук-
раїни зворотної сили не мають. Інши-
ми словами, статус абонентів, які вже 
підключилися, не може змінюватися без 
їхньої згоди. І якщо більшість користу-
вачів свідомо відмовилася від контрак-
ту на користь анонімного користування 
припейд-картою, це означає тільки те, 
що такою була їхня воля. Ламання котрої 
через коліно лише призведе до зростання 
чисельності незадоволених клієнтів.
 Нарешті, впровадження реєстра-
ції сім-карт означатиме для операторів 
зміну системи дистрибуції плюс додат-
кові витрати. А також — тривалий час, 
щоб побудувати нову парадигму, забез-
печити і проконтролювати збір та збере-
ження персональних даних абонентів. 
Усе це може призвести до подорожчан-
ня послуг зв’язку.

Мін’юст — проти
 Як виходити з цієї ситуації, як пра-
вильно збалансувати плюси і міну-
си реєстрації сім-карт — питання над-
складне. Але одне можна зазначити вже 
зараз: для цього буде потрібен термін 
більший, ніж ті три місяці, які пропи-
сані в законопроекті Держспецзв’язку. 
Для реєстрації діючих незареєстрованих 
абонентів необхідним є мінімум рік.
 Для перших добровольців можна 
(і треба!) передбачити певні преферен-
ції — від зменшення абонентської пла-
ти до надання більшого трафіку. Дбаю-
чи про безпеку держави, не варто забува-
ти й про безпеку окремої людини. І про 
її природне та конституційне право на 
приватність та комфорт.
 І на завершення. Міністр юстиції 
України Павло Петренко розкритику-
вав ідею про продаж SIM-карт мобіль-
них операторів за паспортом. За слова-
ми міністра у ефірі Еспресо.TV, реалі-
зації подібних пропозицій повинна пе-
редувати роз’яснювальна робота серед 
населення. «Будь-яка ініціатива, яку 
пропонуєш і яка стосується широкого 
кола людей, потребує пояснення — чому 
це потрібно, які цілі ставляться держа-
вою або державним органом, яким буде 
результат для громадської та національ-
ної безпеки», — заявив глава Мін’юсту.
 Якщо ж автори ініціативи не знай-
дуть під час діалогу з абонентами різних 
операторів потрібних аргументів, тоді не 
варто й намагатися провести проект че-
рез Раду. «Точок обурення суспільства і 
так вистачає», — пояснив Петренко. ■

Є ПРОБЛЕМА

Дзвінок за паспортом
Чи варто в Україні впроваджувати обов’язкову реєстрацію сім-карт?

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Українців можуть зобов’язати реєструвати сім-карти.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Безпрецедентне подорожчання автогазу 
— зовсім не дивовижний збіг обставин, 
пов’язаний із ситуацією на зовнішніх 
ринках, ремонтом заводів, поганою ро-
ботою залізниці і так далі, а банальна 
змова оптовиків, які «розхитували ри-
нок і своїми антиконкурентними діями 
за кілька тижнів підняли ціну в понад 
півтора раза! Саме на такій думці, вив-
чивши ситуацію, сходяться нині аналіти-
ки ринку, урядовці та журналісти. 
Тим часом, ніби зачувши недобре, вар-
тість скрапленого газу починає знижува-
тися. Щоправда, не до тієї позначки, яка 
могла би означати подолання проблеми. 
До того ж експерти зазначають: якщо 
АМКУ нарешті не почне щось робити 
і не покарає винних, то цінові каруселі 
хлопці-гуртовики влаштовуватимуть ще 
не раз. Домовляючись і заробляючи на 
порожньому місці мільйони гривень. Ви-
качаних із кишень українських автомо-
білістів. 

Газ злякався Президента 
 Станом на вчора LPG в Україні поде-
шевшав на 50—70 копійок. Буквально за 
один день ціна на стелі заправки «Фак-
тор» знизилася на 60 копійок: із 15,70 
до 15,10 грн. Утім подібне цінове коли-
вання важко назвати різким здешевлен-
ням, адже всі ми знаємо, що буквально 
два тижні тому пропан-бутан коштував 
трохи більше 10 грн. за літр. 
 У дрібних заправників ціна коли-
вається у межах 15 гривень, іноді пере-
ходячи трохи нижче за цю психологіч-
ну відмітку. Найдешевше пальне сьо-
годні в регіонах. У Києві, де старанням 
мера дрібних заправників витіснили за 
«сотий кілометр» і ціни диктують вели-
кі мережеві гравці, вартість літра аль-
тернативного автомобільного пального 
практично не опускається нижче 16 грн. 
за літр. Що робить використання скрап-
леного газу дуже маловигідним у порів-
нянні з бензином. 
 За даними консалтингової групи «А-
95», у мережах заправок «Сокар» та 
«UPG» газ подешевшав на 30 копійок, 
до 16,19 та 15,40 грн. за літр відповідно. 
В «Амік», «Шелл» та низцi інших запра-
вок ціни на пропан-бутан знизилися від 
2 до 36 копійок. У середньому по країні 
газ подешевшав на 7 копійок, до 15,97 
грн. за літр. Утiм не всі заправки сьогод-
ні знижують ціну. Наприклад, мережа 
«Авантаж», за даними «А-95», навпаки, 
підвищила вартість скрапленого газу на 
60 копійок — до 15,15 грн. 
 Колапс із цінами на автогаз надав 
цьому виду пального політичного зву-
чання. Першим, як відомо, висловив-
ся Прем’єр-міністр Володимир Гройс-
ман, заявивши, що подорожчання має 
всі ознаки змови. Гройсман доручив зай-
нятися проблемою Антимонопольному 
комітету і цілій низці правоохоронних 
органів. Прем’єр назвав ситуацію ди-
версією і поскаржився на камеру, що він 
сам змушений витрачати свій дорогоцін-
ний робочий час і влаштовувати нараду, 
аби подолати цей безмір. 
 Не менш рішучим був і Президент 
Петро Порошенко, який дав газу три 
тижні, аби стати дешевшим. «Уже пос-
тавлено завдання, і в другій половині 
вересня воно має бути виконане, про 
зниження ціни на скраплений газ і про 
притягнення до відповідальності всіх, 
хто допустив порушення. Всіх їх буде 
виявлено», — суворо і безкомпромісно, 
як і належить главі держави, заявив 
Порошенко. Гарант Конституції також 
залучив до розслідування дивної ситу-
ації Нацполіцію, Генпрокуратуру. «І 
вже най ближчим часом ви зможете по-

бачити результати. Адже з результата-
ми перевірки, безсумнівно, має ознайо-
митися громадськість», — додав Прези-
дент. 
 У тому, що на ринку автогазу все не 
зовсім чітко та прозоро, не сумнівають-
ся й чиновники рангом нижче. Як, на-
приклад, заступник міністра економіч-
ного розвитку і торгівлі Максим Нефьо-
дов. «Степан Кубів (міністр економіки. 
— Ред.) уже написав звернення в Анти-
монопольний комітет та інші профіль-
ні організації, ситуація й справді виг-
лядає трохи дивною, навіть з урахуван-
ням звичних коливань на ціни автогазу 
влітку, — сказав Нефьодов. — Хтось із 
гравців і справді може розхитувати ри-
нок, влаштовуючи змову».   

«Ціну не опустимо, навіть якщо нічого 
не продамо! 
 До проблеми зi скрапленим газом, 
коли тисячі вітчизняних автомобілістів 
були змушені або суттєво переплачува-
ти, або ж відмовлятися від альтернатив-
ного пального, долучилися і політики. І 
поки одні в телевізійних ефірах поясню-
вали, що нічого страшного не сталося, 
що, мовляв, ціна наближається до євро-
пейської, — якщо рахувати в євро, і що 
взагалі їздити на пропан-бутані шкідли-
во для автомобіля, а отже, подорожчан-
ня — це, фактично, добрий знак, інші — 
активізували протести. 
 «Друзі, ви серйозно? Ви хочете про-
бачити Медведчуку та Порошенку вкра-
дені з ваших кишень 5 гривень на кож-
ному літрі пального? — написав у своєму 
«Фейсбуцi» член депутатської фракції 
Блоку Петра Порошенка Сергій Лещен-
ко. — Якщо вам не хочеться бути дій-
ною коровою для путінського кума та 
його українського «даху», виходьте на 
акцію протесту». 
 Про монопольну змову на ринку за-
явив і ще один екс-журналіст, а нині 
політик Мустафа Найєм. «Ще на почат-
ку року на ринку скрапленого газу при 
мовчазній згоді уряду та адміністрації 
Президента Служба безпеки вбила кон-
куренцію шляхом видавлювання низки 
трейдерів», — заявив він. 
 Обидва колеги-депутати називають 

головним винуватцем компанію Proton 
Energy, частка ринку скрапленого газу 
якої, за словами Сергія Лещенка, зросла 
до 40%. Завдяки діям СБУ, вважає нар-
деп. За версією Лещенка, саме через сан-
кції проти імпортерів iз боку вітчизняної 
спецслужби на три з половиною місяці 
було заблоковано роботу цього бізнесу, 
а компанії зазнали величезних збиткiв. 
Які в підсумку вилилися у значне подо-
рожчання газу на заправках. 
 Не менш цікава версія подій у жур-
налістів сайту «Обозрєватєль», які 
стверджують, що мають у своєму роз-
порядженні листування компаній-ім-
портерів газу: «Надія», «Газтрон-Ук-
раїна», «ПропанТрейд», «Авантаж7», 
«СВГ Плюс» та інших. І з якого цілком 
очевидно випливає, як саме розхитува-
ли український ринок альтернативного 
автомобільного пального. 
 Як стверджують журналісти, деякі 
оператори ринку в цьому листуванні за-
являли прайси по кожному з регіонів і 
пропонували ціни на наступний день. І 
таким чином на аукціонах формувала-
ся приблизно однакова ціна. «Реально 
за чотири дні зробити +2000 грн. на тон-
ні», — цитує сайт одного з оптовиків. 
Таким чином трейдери заявляли ціни 
на гуртові партії, а заправочні станції, 
не маючи альтернативи, були змушені 
купувати де-факто в єдиного продав-
ця. 
 Так, у липні оптовики щоденно дода-
вали на тонні 200 гривень, таким чином 
газ повільно дорожчав практично щод-
ня. «Ми опускати ціну на аукціоні не 
плануємо, навіть якщо нічого не прода-
мо», — пише у цьому листуванні один із 
трейдерів. 
 У середині серпня ціни почали розга-
няти до плюс 500 гривень щодня. Відтак, 
якщо в середині липня літр скрапленого 
газу коштував у середньому 10,74, уже 
через кілька тижнів — 10,85, а букваль-
но наприкінці серпня — 16,05.
 Дефіцит газу, той самий, який пояс-
нили низкою цілком об’єктивних при-
чин, трейдери, як випливає із цього 
листування, самі ж і готували. І до яко-
го самі й готувалися... «Дефіцит — це 
добре», — наводять журналісти вислів 

одного фігуранта скандалу. 
 Найцікавіше в цьому листуванні — 
ставлення до гравців ринку, які не бе-
руть участь у змові. Із ними пропону-
ють зустрітися і «поговорити». Або па-
сажі на кшталт «Якщо не зуміємо підня-
ти ціни в місті Н., то зірвемо весь схід...» 
Або «Дотягнемо до 16... Будуть криви-
тися, але купувати...»
 Наразі ніхто з учасників скандалу не 
підтвердив і не спростував цих звинува-
чень. І якщо виявиться, що документи 
не фальшиві, робота в Антимонопольно-
го комітету значно спроститься. Якщо 
український АМКУ, звичайно, ще здат-
ний на якусь серйозну роботу. 

Збудуємо нове виробництво, 
заборонимо корупцію... 
 Робота над помилками передбачає, з 
одного боку, активну боротьбу зi зловжи-
ванням на ринку автогазу. А з другого — 
мають бути зроблені кроки в економіч-
ній площині. Перший і найголовніший 
— збільшити внутрішнє виробництво 
скрапленого газу. А також дистанцію-
ватися від такого нестабільного ділово-
го партнера, як Російська Федерація. 
Адже левова частка товару сьогодні на 
наш ринок надходить саме звідти. 
 «Ми говорили з урядом, дали від-
повідні вказівки відповідним міністер-
ствам, виробникам... Ми мусимо нала-
годити власне виробництво скрапленого 
газу, а ті заблоковані обсяги поставок із 
РФ мають бути компенсовані українсь-
ким виробником», — сказав Петро По-
рошенко. Український виробник ще 
кілька років тому практично повніс-
тю задовольняв попит, але через стрім-
ке зростання цього ринку частка імпор-
ту постійно збільшувалася. А головним 
вектором цього імпорту знову, як і у си-
туації з природним газом, ставала Росій-
ська Федерація. 
 Експерти звертають увагу й на інші 
нюанси. Скажімо, на тіньовий ринок 
скрапленого газу. Формується він за 
«сірою схемою»: газ завозиться до Ук-
раїни легально, а потім його продають 
посередникам за готівку, і далі автомо-
білістам. Часто непрозоро. «Паралельно 
відбувається поставка грошей у конвер-
таційні центри», — каже керівник кон-
салтингової групи «А-95» Сергій Куюн. 
Експерти оцінюють частку тіньового 
ринку у межах 30%. 
 Існують проблеми і з перевезенням 
газу. Експерти скаржаться на Укрзаліз-
ницю, яка не змогла вчасно надати необ-
хідну кількість вагонів. Швидко доста-
вити газ із Європи неможливо технічно, 
адже треба міняти колісні пари з вузь-
кої європейської колії на широку, пост-
радянську, яка є в Україні. 
 Ще один аспект — уряд запровад-
жує ліцензії на перевезення пального. 
Вартість одного дозвiльного документа 
— близько 100 тис. гривень. Експерти 
стверджують, що одній компанії може 
знадобитися кілька ліцензій. Але про-
блема не тільки у вартості. На думку 
Сергія Куюна, нові правила, які вже ус-
пішно діють у Європі, в Україні можуть 
стати джерелом корупції, а ліцензуван-
ня — інструментом тиску на компанію. 
«Скажімо, стару ліцензію можна від-
кликати, а нову треба буде чекати кіль-
ка тижнів» — каже Сергій Куюн. Або ж 
«домовлятися» з інспектором. 
 Або — пальне стоятиме, на ринку 
формуватиметься дефіцит. Який у під-
сумку знову висмоктуватиме гроші з ки-
шень українців. ■

ОБОРУДКИ

Мільйони на пропан-бутані
У рекордному за всю історію України подорожчанні скрапленого газу 
все більше видно ознаки змови. Трейдери, ймовірно, самі диктували ціни 
«аукціонів» — попри мовчання АМКУ 

■

ДО РЕЧІ

А за інфляцію не хвилюйтеся! 
 Різке зростання вартості автогазу суттєво не вплине на інфляцію в Україні. Так заявив заступник голови 
Національного банку Дмитро Сологуб. Адже, за словами банкіра, частка скрапленого газу займає лише 0,23% 
в індексі споживчих цін. «Якщо навіть ціна зросла на 50%, то проста арифметична операція показує, що вклад 
в інфляцію становить всього лише 0,1 п.п. Шуму багато, але реального впливу немає», — додав Сологуб. 
 За його словами, дискусія щодо ситуації зi скрапленим газом показує, що один із факторів, який впли-
ває на ефективність політики інфляційного таргетування, — це значна монополізація та олігополізація еко-
номіки, недостатня конкуренція на окремих ринках. «Це структурна проблема української економіки», — 
заявив заступник голови НБУ.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Газ у бандеролі! 
 Монополіст поштового зв’язку в Україні, ком-
панія «Укрпошта», подала заявку на отриман-
ня ліцензії на постачання природного газу до на-
шої держави. Рішення про видачу ліцензії буде 
розглянуто на засіданні Національної комісії, що 
здійснює держрегулювання у сферах енергети-
ки і комунальних послуг (НКРЕКП) 7 вересня 2017 
року. 
 Таким чином, Укрпошта, яка сьогодні входить 
у сферу управління Міністерства інфраструкту-
ри і доволі неякісно, на думку споживачів, надає 
50 видів послуг у 10,6 тис. відділеннях по всій Ук-
раїні, вирішила замість поліпшення своєї роботи 
заробляти гроші на значно вигіднішому ринку. 

■

На аферах зi скрапленим газом дехто в Україні заробив грубі гроші буквально 
за кілька «сприятливих» днів.

❙
❙
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Французи наглянуть за нашими 
рибалками
 Технічний нагляд за суднами, які мають право плава-
ти під прапором України, зможе здійснювати французь-
ке класифікаційне товариство. Представники Держриб-
агентства та іноземних класифікаційних товариств після 
успішних переговорів підписали відповідну двосторонню 
Угоду про співробітництво. Відтепер українські риболов-
ні судна матимуть можливість проходити необхідні тех-
нічні процедури з отримання класифікаційних документів 
у Bureau Veritas. Документація цієї французької компанії 
визнається всіма країнами. Нашим риболовним суднам 
стане легше та дешевше здійснювати технічний нагляд, 
оскільки зазначена компанія має розгалужену систему 
представництв. Найближчим часом переглянуть угоду з 
Регістром судноплавства України в частині умов та якості 
надання послуг цим класифікаційним товариством.Також 
Держрибагентство продовжує переговори щодо співпраці 
з Американським бюро судноплавства, де судновласни-
ки можуть проходити відповідний нагляд. Документи, ви-
дані зазначеним товариством, також міжнародного зраз-
ка. Bureau Veritas ще розпорядженням КМУ від 06 берез-
ня 1996 року включено до переліку класифікаційних то-
вариств, яким доручався технагляд за суднами, що мають 
право плавати під прапором України згідно з вимогами 
міжнародних договорів України з оформленням відповід-
них документів від імені уряду України.

Фермерське зерно збереже 
держкорпорація
 Минулого сезону ДПЗКУ змінило підходи у системі 
закупівель: пріоритет надано прямій співпраці з невели-
кими сільгоспвиробниками. Відтак їхня частка у струк-
турі закупівель збільшилась до майже 80 відсотків, і коло 
постійних клієнтів ДПЗКУ нині складається зі 1100 фер-
мерських господарств. Корпорація також запропонувала 
сільгоспвиробникам пільгові умови зберігання та авансу-
вання у рамках форвардної програми. Коефіцієнт за ко-
ристування авансовими коштами зменшено з 1,06 до 0,89 
гривень за тонно-день. Це приблизно відповідає змен-
шенню відсоткової ставки з 15 до 12,5 відсотка річних. 
Усі розрахунки не містять жодних прихованих комісій чи 
платежів. А якщо врахувати, що період користування кош-
тами складає від 3 до 6 місяців, цей відсоток стає значно 
меншим. Також зменшено обсяги мінімальної договірної 
партії зерна з 500 до 100 тонн. Середній договірний обсяг 
поставок у рамках форвардної програми становив близь-
ко 750 тонн.
 При закупівлі зерна корпорацією перевіряється по-
ходження кожної партії товару. Сільгоспвиробники на-
дають довідки статичної звітності про посівні площі та 
врожай, а також документи, що підтверджують право на 
обробiток землі. Посередники надають документи, що 
підтверджують придбання продукції безпосередньо у 
виробника. У разі виявлення розбіжностей у наданій ін-
формації та зауважень з боку підрозділу ДПЗКУ з без-
пеки, виявлення фактів шахрайства робота з такими по-
стачальниками припиняється.

Птахівники відновлюють експорт
 Після неприємного карантинного періоду, пов’язаного 
зі спалахами хвороб та певними законодавчими неузго-
дженостями, Україна потроху реанімує постачання про-
дукції птахівництва на зовнішні ринки. Так, Йорданське 
Хашимітське Королівство зняло обмеження на імпорт 
м’яса курятини та домашніх тварин з України, яке раніше 
було запроваджене у зв’язку з реєстрацією випадків ви-
сокопатогенного курячого грипу.

Зерно закуповує Китай
 У 2016/17 маркетингових роках Державна продо-
вольчо-зернова корпорація України значно активізувала 
торгівлю з китайською компанією ССЕС. Упродовж мар-
кетингового сезону китайською стороною законтрактова-
но більше 720 тисяч тонн зернових. Із загального закон-
трактованого обсягу відвантажено більше семисот тисяч 
тонн, а це вже на одинадцять відсотків більше, ніж у по-
передньому сезоні. Для розширення торгівлі між ДПЗ-
КУ та її китайським партнером сторони вперше здійснили 
постачання зернових через ССЕС у треті країни. Таким чи-
ном, із 702 тисяч тонн зернових, відвантажених на адресу 
ССЕС, 432 тисячі експортовано безпосередньо до КНР, а 
270 тисяч тонн — до Португалії, Нідерландів, Італії, Єгип-
ту та Тунісу.

Офіційна зарплата 
 За даними Держстату, середня заробітна плата штат-
них працівників у сільському господарстві у липні 2017 
року становила 6 293 гривні. Це на 13,1 відсотка біль-
ше, ніж у попередньому місяці, а у порівнянні з липнем 
2016-го зростання склало 41,4 відсотка. Майже до 7 тисяч 
гривень (6993) зросла заробітна платня штатних праців-
ників у харчовій промисловості. У відносних показниках 
збільшення становило 3,5 відсотка до червня нинішнього 
та 25,1 відсотка до липня 2016 року.Середня номінальна 
заробітна плата штатного працівника підприємств, уста-
нов та організацій у липні 2017 року становила 7339 гри-
вень. Номінальна заробітна плата включає тарифні став-
ки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплату 
за невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахуван-
ня: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олена ЯРОШЕНКО

 Окремі господарства де-
яких південних та східних 
регіонів розпочали осінню 
посівну. Станом на перше ве-
ресня під урожай 2018 року 
при прогнозі 7,2 мільйона 
гектарів озимими культу-
рами встигли засіяти площу 
майже  у 12 тисяч гектарів. 
Як повідомляє прес-служба 
Мінагрополітики, у розрізі 
культур проведено посів:

 — озимої пшениці та три-
тикале на площі 10,7 тис. га 
при прогнозі 6,1 млн. га;
 — жита на площі 0,6 ти-
сячі гектарів при прогнозі 161 
тисяча;
 — ячменю на площі 0,5 
тисячі гектарів при прогнозі 
926 тисяч;
 — озимого ріпаку на пло-
щі 574 тисячі гектарів при 
прогнозі 777 тисяч.
 Паралельно в Україні три-
ває збирання пізніх зернових. 

На початок вересня вже зібра-
но кукурудзи 26 тисяч тонн iз 
площі 7 тисяч гектарів, со-
няшнику — 242 тисячі тонн 
iз площі 158 тисяч гектарів, 

сої — 25 тисяч тонн iз площі 
15 тисяч гектарів. Цукрових 
буряків на цю дату зібрали 
74,4 тисячі тонн iз площі 1,6 
тисячi гектарів. ■

Оксана СОВА

 За перше півріччя цього року Украї-
на експортувала 1,58 тис. тонн суниці 
та полуниці на загальну суму 1,6 млн. 
доларiв США. У грошовому вимірі це 
вполовину більше, ніж за весь поперед-
ній рік. У 2016 році цих ягід було екс-
портовано 2,27 тис. тонн  на 1,06 млн. 
доларiв.
 Головними покупцями українських 
ягід у січні-червні нинішнього року, 
як і минулоріч, стали Білорусь (1,3 
тис. тонн  на $1,35 мільйона) та Мол-
дова (227 тонн на $149,3 тисячi). Пара-
лельно, за повідомленням прес-служби 
Мін агрополітики, впродовж першого 
півріччя в Україну було ввезено суниці 
та полуниці 126 тонн — на 303,6 тисячі 
доларів. Головними постачальниками 
цих ягід iз-за кордону для нас є Греція 
(54,3 тонни на $134,9 тисячi), Туреч-
чина (32,2 тонни на $60,1 тисячi) та Іс-
панія (20,5 тонни на $54,7 тисячi).
 Утiм виробництво ягід в Україні за 
останні три роки впевнено стабілізу-
валося на позначці близько 130 тисяч 
тонн. При цьому експортні поставки 
зростають iз року в рік. За даними ге-
нерального директора компанії УкрАг-

роКонсалт Сергія Феофілова, якщо екс-
порт вітчизняних ягід у 2014 році стано-
вив лише 21,5 тис. тонн, то в 2016 році 
Україна поставила на зовнішні ринки 
вже 44,7 тис. тонн. У структурі експор-
ту сьогодні переважає морожена яго-
да. Найчастіше це чорниця, малина, 
журавлина та ожина. Експерт відзна-
чає, що українські виробники ягід ще й 
значно розширили географію експорту. 
«Якщо раніше основними ринками збу-
ту були країни ЄС, то зараз почався ви-
пуск на Близький Схід, ОАЕ», — каже 
Феофілов. За його словами, ягідний біз-
нес залишається одним з інвестиційно 
привабливих сегментів аграрного сек-
тору України. Основними причинами 
цієї привабливості є висока маржиналь-
ність, зростаючий попит як на внутріш-

ньому, так і на зовнішньому ринках, а 
також сприятливі кліматичні умови і 
виразні тенденції вибору населенням 
здорового способу харчування. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Презентовано перший агрорекреаційний клас-
тер туристичного спрямування «ГорбоГори». Його 
організували на території Пустомитівського району 
Львівської області.«Поява агрокластерів на зразок 
такого проекту має чимало плюсів. Для соціальної 
сфери — це створення нових робочих місць, збе-
реження та відновлення історико-культурної спад-
щини, розвиток відпочинково-рекреаційної зони, 
мережі сервісних підприємств. Для економічної — 
активізація малого та середнього підприємництва, 
залучення туристичного потоку, додатковий дохід 
від обслуговування туристів, зростання бюджетних 
надходжень, залучення інвестицій. Для екологічної 
— загальне поліпшення стану довкілля», — каже 
заступник міністра аграрної політики та продоволь-
ства України Олена Ковальова.
 Ідея цього проекту на Львівщині виникла в ре-
зультаті проведених Міністерством агрополітики 
семінарів та просвітницьких кампаній, які популя-
ризували та надавали інформаційну підтримку на 
старті створення агрорекреаційних кластерів. Ре-
алізація проекту «ГорбоГори» стала можливою за 
активної підтримки Львівської обласної адмініст-
рації та місцевої влади. Він став першим в Україні 
кластером, який започатковано співпрацею аграр-
них та туристичних підприємств Пустомитівсько-
го району Львівської області та міста Львова. Пуб-
лічна презентація «ГорбоГір» відбулася в рамках 
ярмарку «Добрі традиції Галичини» поблизу села 
Хоросно на Львівщині.

 Завдяки побудові об’єктів агротуристичної ін-
фраструктури (котеджів, кафе, міні-готелів) спо-
чатку передбачено створення близько півсотні ро-
бочих місць. Планується робочими місцями забез-
печити не тільки жителів Пустомитівського району, 
а й залучати мешканців сусідніх районів та власни-
ків агросадиб, а це — до 100 робочих місць додат-
ково.
 Повністю реалізацію проекту «ГорбоГори» пе-
редбачається завершити вже протягом наступних 
двох-трьох років. Етапи впровадження агрокласте-
ру відбуватимуться за кількома автономними на-
прямками. Це, зокрема, гуманітарна, екологічна, 
міжнародна та економічна співпраця й обмін досві-
дом із Польщею та Білоруссю, з окремими акцен-
тами на туристичній, науковій, виробничій, релігій-
ній та соціальній складових.
 Спільно з Інститутом сільського господарства 
Карпатського регіону Національної академії аграр-
них наук України та Львівським національним уні-
верситетом ветеринарної медицини та біотехноло-
гії імені С.З. Ґжицького вже розпочато роботу над 
створенням інформаційної платформи, літнього та-
бору для молоді з проведенням майстер-класів з ко-
вальства та обробки деревини, майстер-школи з ви-
готовлення сирів, прядіння шерсті, виробництва до-
машніх фруктових джемів, конфітюрів та варення, а 
також проведення освітніх заходів для школярів та 
студентів щодо сталого сільського розвитку.
 «ГорбоГори» — реальний приклад для подіб-
ної діяльності у сусідніх Волинській, Рівненській, 
Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатсь-

кій областях. Впровадження таких проектів дозво-
лить створити високорозвинутий ринок рекреацій-
них послуг, що сприятиме прискоренню інтеграції 
України в європейський економічний простір. 
 Продовжується робота над організацією ще 
кількох агрорекреаційних кластерів, які розвинуть 
соціальний, культурний та туристичний потенціал 
країни:
 — Агрорекреаційний кластер «Курорт «Коб-
леве» (проектування першого в Україні цілорічно-
го реабілітаційного курорту шляхом оптимального 
використання природних лікувальних, рекреацій-
них та агротехнологічних ресурсів Березанського 
району, Миколаївської області) .
 — Міжнародний агроекологічний проект 
«Медвино» (розробка платформи для повернення 
жителів сільської місцевості в Іванківський район 
Київської області, що межує із зоною відчуження).
 — Агроекологічний кластер «Фрумуши-
ка-Нова» (створення умов сталого розвитку сте-
пової аграрної дестинації, що охоплює території 
Веселодолинської, Бородінської, Ламбрівської, 
Юр’ївської, Миколаївської сільських рад Тару-
тинського району Одеської області на платфор-
мі розроблення механізмів державно-приватного 
партнерства з практичного моделювання іннова-
ційних підходів сільського розвитку степових ре-
гіонів України).
 — Агротуристичний кластер «Диканька цілий 
рік» (проектування і просування агротуристично-
го кластера, на території Диканського району Пол-
тавської області). ■

СОЦІАЛІЗАЦІЯ

«ГорбоГори» — пілотний проект 
сільської модернізації
Агрокластер на Львівщині реалізовуватиме потенціал сільських територій

■

САДІВНИЦТВО

Ягода знову у фаворі
Виручка від експорту української полуниці зросла 
у півтора раза

■

ОФІЦІЙНО

Сіємо, віємо, посіваємо
В Україні  кілька областей уже засівають 
поля озиминою

■

Насіння майбутньої озимини вже засипають у сівалки.
Фото з сайта mip.com.ua.

❙
❙

І самі поїмо, й іншим дамо.❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Мій співрозмовник — моло-
дий, але вже досить знаний як 
в Україні, так і за кордоном за-
вдяки своїм фотороботам ки-
янин Олесь Кромпляс. Олесь 
— учасник Революції гідності, 
де був не тільки активістом, а й 
фотографом. Його роботи були 
відібрані в добірку 50 кращих 
фото з Майдану.
Навеснi 2014 року перебував у 
полоні російських сил у Криму. 
Із початком війни на Донбасі 
вступив до лав добровольчого 
батальйону «Азов». Із підписан-
ням Мінських угод остаточно 
змінив зброю на фотоапарат. 
Восени 2014-го разом iз 79-ю 
бригадою проводить одну ро-
тацію та знімає репортаж у 
новому терміналі Донецького 
аеропорту (ДАП). Автор статей 
i фоторепортажів із Маріуполя, 
Іловайська, ДАПу, Дебальцево-
го, Широкиного та промзони 
Авдіївки.

«Камери були зі мною скрізь і 
завжди» 
 ■ Олесю, ваші фото вража-
ють. А коли зрозуміли, що фо-
топристрасть посяде у вашому 
житті одне з основних місць? 
 — Мені здається, що фото-
графував я завжди! (Сміється.) 
Камери були зі мною скрізь. 
Знімав і на тренувальних збо-
рах перед «Азовом». Та коли 
став військовим, часу на фото 
було обмаль. Тож про багато 
подій, якi довелося пережити, 
в мене дуже мало фотографій: 
наприклад, Іловайськ... 
 Крім того, далося взнаки, що 
було небагато плівки (банально 
не мав на неї грошей), та й, уза-
галі, не про це думалося...
 Зараз, «заднім числом», я б 
познімав набагато більше...
 ■ Ваша чергова фотовистав-
ка, що відкрилася в Ужгороді, 
триває з 18 серпня по 3 вересня. 
Де глядач до цього мав можли-
вість із нею ознайомитися?
 — Вона вже була у восьми 
країнах світу, побачили її й у 
восьми українських містах. Є 
два комплекти фото — один 
там, за кордоном, а інший тут. 
У кожне місто, яке хоче при-
йняти виставку (завдяки не-
байдужим людям, які знахо-
дять для неї приміщення), від-
правляється цей набір робіт.
 ■ А чим відрізняються фото 
для вітчизняного та зарубіжно-
го глядача, й яка їх кiлькість на 
виставках?
 — Ті фото, що «їздять» по 
Україні (їх 50 штук), за розмі-
ром менші. А в книжці, яку ви-
дав під цей проект, їх більше 
ста. На Захід йдуть великі ро-
боти (120х80 см), тому їх лише 
30: треба, аби «там» події, за-
фіксовані на знімках, «давили» 
й впливали сильніше на гляда-
ча, тому й фото зроблені біль-
шими.
 ■ Це фотографії лише з 
«промки»?
 — Так, винятково з промзо-
ни Авдіївки, а не в загальному 
фото з АТО. Зроблені вони на-
прикінці минулого року: двічі 
я туди заїжджав і був по тижню 

— в жовтні та листопаді. Спер-
шу був у 199-му навчальному 
центрі ВДВ, а вдруге — у 72-й 
бригаді, яка й зараз там стоїть. 
 І, починаючи з великої ви-
ставки в Києві, в Музеї істо-
рії Києва (з кінця лютого цього 
року), фотовиставка «катаєть-
ся» по всьому світу. 
 ■ Ви вже не в діючій армії. 
Як вдалося потрапити напри-
кінці минулого року в зону бо-
йових дій?
 — Узяв і поїхав, зателефону-
вавши попередньо певним лю-
дям. Хоча намагався «там» по-
бувати в якості фотографа ще з 
весни 2016 року. Тобто півроку 
довелося чекати, допоки не змі-
нилася та частина, в якій є від-
повідальні особи за інформацій-
ну політику й які розуміють те, 
що це все треба показувати. Бо 
спершу довелося зіткнутися з 
сучасними «замполітами», ко-
трі боялися начальства більше, 
ніж ворога. Але таки дочекався 
людей, які розуміють, що в них 
є інформаційна частина й вони 
повинні її «закривати» по мак-
симуму та правдиво.

«Намагаюся зняти 
документальний фільм про 
промзону Авдіївки»
 ■ Вам і зараз випадає бувати 
під Авдіївкою?
 — Так, час від часу буваю 
там. Недавно був у 72-й брига-
ді: чимало хлопців, які були 
поранені, знову повернулися 
на передову. Мене там усі зна-
ють і пам’ятають. Знову багато 
знімав. Узагалі початком цьо-
го проекту був фоторепортаж, 
який опублікували, потім це 
був великий календар для во-
лонтерської організації «Народ-
ний тил», а згодом — виставка 
й книга «Промка» (присвяче-
на саме промзоні в Авдіївці). 
Далі були вже згадані вистав-
ки у країнах Європи та містах 
України. Тепер хочу зняти до-
кументальний фільм про про-
мзону Авдіївки.
 Тому останні рази я їздив 
туди й знімав чужими камера-

ми, але на це зовсім не потріб-
ні якісь фантастично не підйом-
ні бюджети. Та в нас, на жаль, 
так влаштовані люди, що й досi 
несуть медикаменти чи якісь 
цигарки, які вже давно солда-
ти можуть купити самі. Але, 
якщо скажеш, мовляв, потріб-
но зібрати гроші на зйомки 
фільму, чи на камеру, чи на ін-
формаційну боротьбу (яка вза-
галі може все «це» попередити, 
оскільки війна зараз виграється 
на «політичних столах»), то від-
гукуються лише пару підприєм-
ців або знайомi, які викручують 
себе до нитки. Але я маю надію, 
що якимось чином таки знайду 
необхідну техніку та фінансу-
вання, щоб таки зняти фільм. 
Та й у подальшому хочу зніма-
ти побільше якісних відеомате-
ріалів із тих ділянок, куди не 
пускають, але все ж можу зна-
йти доступ. 
 ■ Ваша фотокнига «Пром-
ка» дає змогу візуально поба-
чити побут на фронті й жахи ві-
йни. Який її наклад і хто допо-
міг видати? 
 — Світ побачила тисяча ек-
земплярів. А книжка надруко-
вана у видавництві «Люта спра-
ва» в кредит, і тираж благодій-
ний: із кожних 2-3 примірни-
ків один ми можемо подарувати 

сім’ям загиблих, учасникам бо-
йових дій чи роздати в ПАРЕ  — 
тим людям, які щось вирішу-
ють, а також людям із діаспо-
ри, аби вони змогли «донести» 
правду до іноземних журналіс-
тів, тощо.  
 У книзі більше 110 фотогра-
фій — це повна версія всього, що 
я «там» побачив. Знімки чорно-
білі, бо, на відміну від кольоро-
вих, вони краще передають суть, 
форму. Такий композиційний 
елемент, як колір, у цьому ви-
падку не є інформативним, а на-
впаки, може відволікати або ж 
звертати увагу на ті речі, які не 
варто акцентувати.

«Коли йдуть бої, значить, 
недарма сидиш в окопах»
 ■ Яка наразі обстановка на 
фронті, адже маєте можливість 
бачити все на власні очі?
 — Увечері регулярно побли-
зу Авдіївки йдуть перестрілки, 
а вдень — тихо (так само, як і 
рік тому). Тобто позиційна ві-
йна не припиняється, і таких 
«гарячих» точок — до десят-
ка вздовж усього фронту: хлоп-
ці отримують поранення, ги-
нуть...
 ■ Який зараз настрій у бій-
ців на передовій?
 — Настрій постійно бойо-

вий. Адже коли йдуть регуляр-
ні бої й ворог гине, значить, ти 
недарма сидиш в окопах. 
 ■ А як отримується інформа-
ція про втрати «іхтамнетів»?
 — Це вже «свої» методи — 
інформація дуже швидко по-
ширюється. Адже скрізь є свої 
люди в лікарнях (як у них, так 
в нас): і вони дивляться, кого 
довезли, кого ні. Розвідка пра-
цює... 
 ■ А які настрої у місцевих 
жителів: «вати» багато?
 — Із місцевими всюди до-
сить погано. Десь вони більш 
«лояльні», а десь відверто смі-
ються у спину солдатам. Але 
трапляються й дуже патріотич-
но налаштовані люди!
 ■ Час перебування в «Азо-
ві» й певних «відрядженнях» 
був для вас «гарячим»...
 — Від самого початку і до 
Мінських угод воювали, допо-
ки всі не осіли на базах. (Олесь 
показав посвідчення УБДшни-
ка за №380, а зараз уже є й 
№300 000...). Були з хлопцями 
в Маріуполі, Іловайську, Доне-
цькому аеропорту, Широкино-
му, Дебальцевому, проте не брав 
участі як боєць і фотограф у та-
ких великих операціях, як під 
Саур-Могилою, у боях за Щас-
тя та взятті Слов’янська й Кра-
маторська. 
 ■ Мабуть, довелося втрачати 
побратимів?..
 — Загинув мій найкращий 
друг, який воював у батальйо-
ні «Донбас». Були й інші заги-
блі в середині 2014 року: й дру-
зі, й хлопці, котрих фотографу-
вав...
 ■ Де після Ужгорода ще змо-
жемо побачити ваші роботи?
 — Другий («український») 
комплект фотографій був ви-
пущений за кошти Дніпров-
ської ради ветеранів, яка, до 
слова, зробила й музей АТОш-
ників, частиною його експози-
ції є ці фото. Фотовиставку вони 
люб’язно погодилися надати 
для перегляду іншим містам, а 
після 1 вересня в освітніх цілях 
вона їздить по Дніпропетровщи-
ні. Пізніше, після цього турне, 
знову поновиться практика на-
дання робіт усім містам, у яких 
знайдуть приміщення для гід-
ного їх показу.  
 Планую продовжити показ і 
за кордоном, зокрема в Лондо-
ні (щоправда, велика тяганина 
з візою). Також наразі йдеть-
ся й про проведення вистав-
ки у Франції та Італії, i навіть 
у Південно-Африканській Рес-
публіці, і я шукаю небайдужих 
людей, які допоможуть втілити 
задум у життя.
 ■ Чим зараз займаєтеся у 
столиці?
 — Працюю в центрі прак-
тичної допомоги захисникам 
України Axios, його створили 
мої друзі для працевлаштуван-
ня колишніх бійців українсько-
російської війни. Крім того, ми 
надаємо різноманітні консуль-
тації, зокрема, юридичні і пси-
хологічні. Ми працюємо вже 
рік, і цей центр визнано одним 
із найкращих. Через нас уже 
пройшло більше тисячі бійців. 
Також ми допомагаємо сім’ям 
фронтовиків, проводимо різно-
манітні лекції, є курси англій-
ської мови й ІТ-напрямку. Ро-
боти дуже багато, але ж і вете-
ранів постійно більшає... 
 Р. S. Читаю у стрічці по-
відомлень: «Сергій Ручка — 
10.08.1981 р.н., м. Київ. Боєць 
72-ї ОМБр. Загинув увечері 16 
серпня на позиціях поблизу про-
мзони Авдіївки під мінометним 
обстрілом».
 Вічна пам’ять... 
  А Олесь учергове поїхав на 
схід... ■

ОБ'ЄКТИВ ЯК ЗБРОЯ   ■

«Уздовж фронту — до десятка 
точок, де постійно стріляють»
Фотознімки колишнього бійця «Азова» з промзони Авдіївки  побачили й за кордоном

Олесь Кромпляс (у центрі) з побратимами. ❙

«Будні» промзони Авдіївки. ❙
Фото Олеся КРОМПЛЯСА. ❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Мешканцям міста Аахен та  трьох 
сусідніх районів на заході Німеччи-
ни роздають таблетки з йодом. При-
чина — географічна близькість ре-
гіону до атомної електростанції 
«Тіанж» у сусідній Бельгії. Цю АЕС 
вважають небезпечною, тому що в 
корпусі одного з її реакторів вияви-
ли численні пошкодження, повідом-
ляє «Німецька хвиля».
 У випадку аварії на АЕС ці таб-
летки мають завадити щитовидній 

залозі абсорбувати радіоактивний 
йод. Людям, молодшим 45 років, ва-
гітним жінкам та матерям, які году-
ють грудьми, пропонують реєструва-
тися онлайн для отримання сертифі-
катів на медикаменти. В аптеках ці 
сертифікати можна безплатно обмі-
няти на таблетки. Тим, кому за 45, 
лікарі не радять приймати ці таб-
летки через можливі побічні ефек-
ти. Таким чином у районі Аахена 
вже розповсюджено серед населен-
ня півмільйона таблеток йоду.
 Керівництво міста Аахен усерйоз 

сприймає загрозу аварії на АЕС 
«Тіанж», розташованiй за 70 кіло-
метрів, у Бельгії. А підстави для за-
непокоєння є. У корпусі бельгій-
ського атомного реактора «Тіанж-
2» під час ультразвукового дослі-
дження виявлено 70 нових тріщин. 
Про це ще 10 червня повідомив 
міністр внутрішніх справ Бельгії 
Ян Ямбон у відповідь на парламент-
ський запит партії «Зелені». За його 
словами, виявити дефекти вдалося 
завдяки зміні кута, під яким прово-
дили нинішнє дослідження. Раніше 
схожі профілактичні роботи прово-
дили в 2014 році, передає агентство 
dpa. При цьому Ямбон стверджує, 
що безпеці АЕС нічого не загрожує. 
За даними бельгійського інформ-
агентства Belga, станом на 2015 рік, 
у цілому, налічувалося «близько 
3149 ознак» пошкодження в корпусі 
реактора «Тіанж-2». У 2016 році ні-
мецькі парламентарії розкритику-
вали рішення Бельгії залишити в 
експлуатації атомні електростанції 
«Тіанж» і «Дул». ЗМІ неодноразово 
повідомляли про ці електростанції 
як про проблемні.
 Нагадаємо, що міський регіон 
Аахена позивається проти бельгій-
ської АЕС «Тіанж», якій уже понад 
30 років. Також кілька голландсь-
ких регіонів звернулися зі скаргою 
до Європейської Комісії, щоб Брюс-
сель звернув увагу на проблеми бель-
гійської АЕС «Дул», де тріскають-
ся резервуари під тиском. Учасни-
ки урядової коаліції в Бельгії ще 
2011 року домовилися, що всі діючі 
в країні атомні електростанції пое-
тапно закриють до 2025 року. Але чи 
не буде запізно?
 Тим часом хвиля паніки через 
бельгійську АЕС докотилася і до 
Польщі. «На терені АЕС «Тіанж» 
аварії не сталося, у зв’язку з чим не 
існує загрози радіоактивного зара-
ження для Польщі», — поспішила 
заспокоїти населення на спеціально-
му засіданні Державна агенція атом-
ної енергетики Польщі. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 На телевізійних перед-
виборчих дебатах між дво-
ма головними претенден-
тами на посаду канцлера 
ФРН — християнською 
демократкою Анґелою 
Меркель та соціал-демок-
ратом Мартіном Шуль-
цом, що відбулися у неді-
лю, 4 вересня, перемогу 
здобула чинний федераль-
ний канцлер. За результа-
тами опитування, прове-
деного інститутом дослід-
жень громадської думки 
Infratest-dimap на замо-
влення телеканала ARD, 
Меркель назвали перекон-
ливішою 55 відсотків опи-
таних, Шульца — 35 від-
сотків.
 Меркель уперше вдало-
ся перемогти на теледеба-
тах із такою великою пе-
ревагою. Загалом 49 від-
сотків опитаних назва-
ли Меркель більш гідною 
довіри. Шульца таким вва-
жають 29 відсотків. Серед 
опитаних, які не визначи-
лися, за яку партію голо-
суватимуть на виборах до 
Бундестагу, Меркель на-
звали переконливішою 48 
відсотків, Шульца — 36. 

Нагадаємо, саме на 40 від-
сотків виборців, які ще не 
визначилися, голова со-
ціал-демократів і робив го-
ловну ставку.
 Головними темами те-
ледебатів, які тривали 97 
хвилин, були криза бі-
женців, відносини з Ту-
реччиною, криза навколо 
ядерної та ракетної прог-
рам КНДР і роль президен-
та США Дональда Трампа 
в цьому питанні, соціальна 
політика, а також «дизель-

ний скандал» з поставкою 
турбін компанії «Сіменс» 
до Криму. Ця політична 
дуель була єдиною напере-
додні виборів до Бундеста-
гу 24 вересня. 
 Стосовно конкрети-
ки, то Шульц звинуватив 
Меркель у тому, що вона 
у «недостатній мірі залу-
чала до вирішення мігра-
ційної кризи партнерів по 
ЄС». Щодо відносин з Ан-
карою, то тут обидва лі-
дери зійшлись на думці, 

що Туреччині з її теперіш-
ньою політикою не місце в 
Євросоюзі. Шульц раніше 
виступав за членство Ту-
реччини в ЄС, але тепер за-
явив, що Анкара «перейш-
ла червону лінію» і пере-
говори з нею мають бути 
припинені. Про відносини 
з Росією і конфлікт в Ук-
раїні суперники не згаду-
вали.
 52 відсотки німців вва-
жають, що теледебати 
між канцлером Німеччи-
ни Анґелою Меркель та 
її суперником від Соціал-
демократичної партії Ні-
меччини (СДПН) Марті-
ном Шульцом матимуть 
незначний вплив на ре-
зультати виборів до Бун-
дестагу. Це випливає з 
опитування, проведено-
го інститутом досліджень 
громадської думки Emnid 
на замовлення газети Bild 
am Sonntag. 
 20 відсотків респон-
дентів очікують, що вплив 
теледуелі між Меркель і 
Шульцом на результати 
виборів буде «радше знач-
ним», ще десять відсо-
тків вважають, що дебати 
вплинуть сильно. 14 відсо-
тків переконані, що пере-
біг дебатів не матиме жод-
ного впливу на результати 
виборів. Якби канцлера в 
Німеччині обирали пря-
мим голосуванням, 50 від-
сотків опитаних віддали 
б свої голоси за Меркель, 
25 відсот ків — за Шуль-
ца. Ще 16 відсотків рес-
пондентів зазначили, що 
не голосували б за жодно-
го з цих кандидатів. ■

НОВИНИ ПЛЮС
США пригрозили Пхеньяну «масованою 
військовою відповіддю» 
 Вашингтон готовий рішуче обороняти себе та своїх союз-
ників у випадку, якщо Північна Корея наважиться на них на-
пасти. Президент США Дональд Трамп заявив, що його краї-
на готова використати також свої ядерні можливості. Міністр 
оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс пригро-
зив, що його країна дасть «масовану військову відповідь», 
якщо Північна Корея здійснить атаку на США або будь-яко-
го з їхніх союзників. «Будь-яка загроза США та їхнім тери-
торіям, включаючи Гуам або союзників, отримає масовану 
військову відповідь, яка буде ефективною та приголомшли-
вою», — заявив Меттіс. При цьому він зазначив, що Вашин-
гтон не прагне «повного знищення» КНДР, хоча має для цьо-
го багато можливостей. Ці заяви пролунали після того, як 3 
вересня в КНДР заявили, що успішно випробували водневу 
бомбу. Шосте випробування ядерної зброї, яке здійснив Пхе-
ньян, викликало також бурхливу реакцію з боку міжнародної 
спільноти, яка засудила дії КНДР та оголосила про наміри по-
силити економічні санкції стосовно цієї країни. 

Надзвичайний стан у Лос-Анджелесі
 Температура на заході США сягає +45 градусів. З огляду 
на пожежі на підступах до Лос-Анджелеса, у всій міській кон-
гломерації запроваджено режим надзвичайної ситуації. У са-
мому місті він діє з вечора суботи. У неділю губернатор Калі-
форнії Джеррі Браун розширив зону його дії. Загальна пло-
ща, на якій лютує вогонь, станом на вчорашній ранок стано-
вила три з половиною тисячі гектарів. Тисячі людей змушені 
залишити свої домівки. З вогнем змагаються більше тисячі 
пожежників та повітряна техніка. Складна ситуація і в інших 
штатах на заході США. Пожежі охопили Монтану та штат Ва-
шингтон. ■

■

ШАХРАЙСТВО

Апокаліпсис 
від Нібіру 
Черговий кінець світу 
нам пророкують через 
три тижні
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Між 20 і 23 вересня станеться Апокаліпсис. 
І спричинить його не Північна Корея чи «Іслам-
ська держава», а таємнича планета Нібіру, яка 
в ті дні може таранити Землю. Принаймні так 
стверджує Девід Мід, автор виданої на почат-
ку цього року книги «Планета Ікс». Чи справ-
дяться ці пророцтва, переконаємося самі через 
три тижні. Чи навіть раніше, бо «християнсь-
кий нумеролог», як називає себе Девід Мід, у 
минулі вихідні уточнив у розмові з представни-
ками британського таблоїду «Дейлі Мейл», що 
наближення Нібіру до Землі можна буде спос-
терігати на небі неозброєним оком вже в сере-
дині цього місяця. 
 Інформація про панету Нібіру періодично 
з’являється вже не одну тисячу років. Стародав-
ні вавилонці вважали, що це небесне тіло при-
свячене їхньому богу Мардуку. Але, найімовір-
ніше, іменем Нібіру вони називали Полярну зір-
ку чи Юпітер. Також шумери залишили по собі 
трактати, в яких згадується таємничий об’єкт iз 
космосу і навіть «старожитні астронавти». Але 
немає гарантії, що йдеться саме про Нібіру.
 «Батьком» Нібіру став автор псевдонаукових 
книг Закарія Сітчін, який 1974 року на власний 
розсуд проінтерпретував месопотамські джере-
ла і дійшов висновку, що в Сонячній системі є не-
відома астрономам планета, яку він нарік Нібі-
ру. Сітчін розрахував, що цей об’єкт обертаєть-
ся навколо Сонця по еліпсоподібній орбіті й ро-
бить один оберт впродовж 3600 років. Більше 
того, він передбачав, що на Нібіру мешкає висо-
котехнологічна раса осіб — ануннаків, які в да-
лекому минулому відвідували Землю і спричи-
нили цивілізаційний розвиток людства. 
 Можна бути впевненим, що кінця світу таки 
не станеться. Бо його пророкують так довго, як 
існує людська цивілізація. Офіційне світове на-
укове співтовариство заперечує факт існування 
планети Нібіру. Але оскільки чергове пророц-
тво про наближення кінця світу набрало розго-
лосу в інтернеті, то американська космічна аген-
ція НАСА вирішила втрутитися й цього разу та 
спростувала поширювану в мережі інформацію, 
назвавши її «інтернетівським шахрайством». 
Агенція запевняє, що не передбачає зіткнення 
Землі з будь-яким великим космічним об’єктом 
впродовж кількасот найближчих років. ■

■

ПАНІКА 

Немирний атом 
У Німеччині розпочали роздавати таблетки з 
йодом через підозру аварії на бельгійській АЕС

■

Бельгійська АЕС «Тіанж» настрахала німців. ❙

ЇХНІЙ ВИБІР

Усі карти на стіл
У Німеччині відбулися перші й єдині передвиборчі 
дебати між Меркель i Шульцом

■

Меркель має хороші шанси знову стати канцлером Німеччини.❙
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Почерк султани
 Султан Сулейман біль-
шу частину свого життя 
пе ребував у військових 
походах, а згорьована від 
розлуки Роксолана писа-
ла йому листи. До сьогод-
ні збереглося лише вісім 
її любовних послань, які 
турецькі історики вия-
вили в османських архі-
вах лише на початку ХХ 
століття. Однак листів 
було значно більше. В од-
ному з них султана пише 
коханому, що вже півто-
ра місяця, котрі вона про-
вела у муках чекання, не 
отримувала від нього пос-
лання. Отже, листування 
між нею та Сулейманом 
відбувалося інтенсивно.
 Відомо, що Роксо-
лана попервах не знала 
османської мови, в ос-
нові якої — видозмінена 
арабська абетка та чима-
ло арабських і перських 
слів. Про це свідчать такі 
рядки з її перших листів: 
«Мій султане, як ви пи-
тали: якби ти могла кра-
ще читати та писати (ос-
манською), то ще би біль-
ше всього написала б». 
Тож їй допомагали га-
ремні писарі. 
 Десять років перебу-
вання у гаремі Роксола-
на-Хюррем далися взна-
ки, щоб добре вправля-
тися і з османською мо-
вою. Адже українка не 
лише народжувала та ви-
ховувала дітей, а ще нав-
чалася в гаремній школі 
та читала книжки бага-
тої бібліотеки султансь-
кого палацу Топкапи. Ці 
навички Роксолана, без-
сумнівно, відточувала і в 
інтелектуальних бесідах 
та диспутах із султаном 
Сулейманом. 
 Її листи почали «ди-
хати» квітучою, барвис-
тою мовою. Дрібний по-
черк Роксолани, за спо-
стереженнями турецько-
го історика М. Ч. Улучая, 
підтверджує слов’янське 
походження жінки. До-
слідник також помітив, 
що вона у листах султа-
нові Сулейману замість 
дзвінкої «б» часто вжива-
ла «п». Приміром, слово 
«бус», тобто поцілунок, 
вона писала, як «пус». 
Що не дивно, адже мова 
тодішніх українців була 
значно м’якшою за тепе-
рішню, не кажучи вже 
про османську. Тому ук-
раїнці Роксолані склад-
но давалося вимовляти 
дзвінкі арабо-османські 
приголосні. 
 Ставши фавориткою, 
а потім дружиною султа-
на Сулеймана, Роксолана 
не соромилася висловлю-
вати свої почуття в осо-
бистому листуванні. До-
торкнутися до таєм ниць 
життя Роксолани, які 
вона розкривала дріб-
ними разками в’юнких 
арабських літер, ста-

ло для мене великою не-
сподіванкою та випро-
буванням. Адже завдя-
ки зануренню у тексти її 
листів, сповнених щем-
ливих стогонів від роз-
луки з коханим, вдалося 
відкрити для себе зовсім 
іншу Роксолану-Хюррем 
— не вмілу гаремну інт-
риганку та незламну по-
велительку, а вразливу, 
чуттєву, пристрасну жін-
ку.
 «О Боже, захисти нас 
від розлуки!» — блага-
ла вона у ранніх листах. 
А потім писала, як туга 
за коханим султаном 
роз’їдає її серце, зранив-
ши його тисячократним 
сумом, спалює їй душу. 
«Якби море було чорни-
лом, а дерево — пером, 
я б описала біль від роз-
ставання», — скаржи-
лася султану на нестачу 
слів, якими можна було 
б передати її справжній 
стан.
 У листах Роксолана 
називала себе «сироти-
ною», «безпорадною ра-
бинею», «нещасною на-
ложницею», «палаючою 
у вогні розлуки раби-
нею», «згорілою від вог-
ню розлуки, з печінкою, 
що перетворилася на ке-
баб». Вона також надси-
лала султанові Сулейма-
ну свої вірші.

Щедрі дарунки
 Після палких слів про 
кохання й сум від розлу-
ки з султаном Роксола-
на сповіщала про стан 
справ у столиці Османсь-
кої імперії та гаремі, про 
здоров’я дітей та прислу-
ги. Саме завдяки наяв-
ності імен її синів у лис-
тах, у яких не зазначена 
дата, дослідникам і вда-
лося встановити час їх на-
писання. 
 На жаль, відповіді сул-
тана Сулеймана на листи 
Роксолани не збереглися. 
Утім, із послань його дру-
жини стає зрозуміло, що 
він їй надсилав коштов-
ні дарунки, гроші та на-
віть... волосину зi своєї 
бороди. На що вона дуже 
делікатно відреагувала: 
«Для мене одна волосина 
з Вашої бороди дорожча 
не тільки за 5 тисяч, а й 
за 100 тисяч флоринів!».
 В одному з перших 
листів Роксолана вис-
ловлює претензії сул-
танові Сулейману через 
те, що він, окрім неї, ще 
й наложниці Гюльфем 
надіслав дорогі парфуми. 
Тож вона узяла та й... ви-
пила їх, а потім зле почу-
валася й марила. Така по-
ведінка Роксолани свід-
чить, що вона дуже рев-
нувала Сулеймана. 
 Ревнощі підтверджує 
й випадок, який описав 
венеційський посол Бра-
гадіно. За його словами, 
коли султанові Сулейма-

ну санджакбей (наміс-
ник провінції) подарував 
двох вродливих українок 
— одну йому, а іншу — 
його матері Айше Хафсі, 
Роксолана дуже засмути-
лася, адже бачила в них 
конкуренток у гаремі. 
Тому вона, ридаючи, бла-
гала султана відіслати їх 
із палацу. І той пішов на 
поступки: «видалив» зi 
свого гарему цих двох жі-
нок. 
 Згадувала у своїх лис-
тах Роксолана і велико-
го візира та друга сул-
тана Сулеймана — пашу 
Паргали Ібрагіма, якому 
попервах передавала ві-
тання, а потім застеріга-
ла чоловіка не довіряти 
йому. Невдовзі по тому 
стратили Паргали Ібрагі-
ма. Натомість про іншо-
го великого візира, сво-
го зятя Рустема-пашу, 
Роксолана дуже схваль-
но відгукувалася у своїх 
листах.
 У ранніх посланнях 
вона також запитувала 
про пасинка — первіс-
тка султана Сулеймана 
Мустафу. Пізніше вже 
не згадувала про нього. 
1553 року Мустафу стра-
тили. Натомість про його 
матір Махідевран Роксо-
лана у своїх листах, що 
збереглися, взагалі нічо-
го не писала, що свідчить 
про неприязне ставлен-

ня до неї. Адже з рапорту 
венеційського посла На-
ваджеро відомо, що 1526 
року Махідевран накину-
лася з кулаками на Рок-
солану, через що втрати-
ла любов i довіру султана 
Сулеймана. 

Складнощі перекладу
 Пишучи вінценосному 
чоловікові любовні лис-
ти, Роксолана зверталася 
до нього такими ніжними 
словами, як «світло мого 
життя з ангельським об-
личчям», «мій султане, 
моє найвище дерево у 
райському саду», «душе 
моєї душі, мій повелите-
лю», «коханий повелите-
лю», «мій любий»,«моя 
щаслива зірко», «о, мій 
самодержцю, мій сул-
тане», «сонце», «світло 
моїх очей»,«лікарю моєї 
душі», «життя моє», 
«єдина надіє на цім і тім 
світі», «володарю світу та 
вічності», «моя опора», 
«мій шаху»...
 У своїх віршах, ство-
рених під псевдонімом 
Мухіббі, тобто закоханий, 
султан Сулейман так пи-
сав про Роксолану: «Моє 
життя, мій колосок, моє 
буття, п’янка ріка, мій 
раю, мій цитрус і гранат, 
мій апельсин, моєї спочи-
вальні ти свіча, мій Стам-
бул і Караман, народ Ос-
мана, Бедашхан, Кип-

чак, моя ти — з Хурасана 
до Багдада...»
 У дипломатичних пос-
ланнях Роксолани поль-
ському королеві Сигіз-
мунду ІІ Августу та 
перській принцесі Сул-
тан Бейгюм, наведених 
у моїй книжці, ідеться 
здебільшого про миро-
творчу місію, яку вона 
провадила по відношен-
ню до сусідів османів — 
поляків та персів. До неї 
матері та дружини сул-
танів листувалися з мо-
нархами сусідніх країн, 
щоправда, всі вони були 
«блакитної крові». З ог-
ляду на це, листування 
Роксолани з польським 
королем i перською при-
нцесою можна вважати 
сміливим кроком. Адже 
до неї наложниці сул-
танів, які були просто-
людинками, не займа-
лися налагоджуванням 
міжнародних відносин.
 Загалом, листи Рок-

солани є безцінними до-
кументальними свідка-
ми її життя, діяльності 
та кохання. Перекладаю-
чи любовні листи Роксо-
лани, я намагалася бути 
максимально уважною 
до тексту її красномовних 
висловів. Аби зрозумі-
ти тонкощі літературно-
го стилю, яким писали 
османською представни-
ки султанської династії, 
послуговувалася комен-
тарями відомої амери-
канської дослідниці Лес-
лі Пірс та турецьких істо-
риків. Узяла до уваги й 
українську версію урив-
ків любовної та дипло-
матичної кореспонденції 
цієї султани, наведених у 
романі Павла Загребель-
ного «Роксолана». Від-
так вдалося не лише від-
творити текст послань 
Роксолани українською, 
а й навести нові, не знані 
досі в Україні факти з її 
життя. ■

ПОСТАТЬ

Дрібні разки арабських 
літер Роксолани
У листуванні з султаном Сулейманом українка ревнувала і нарікала 
на відстані й розлуку

■

Роксолана. Тиціан, 1550 рік.❙

Лист Роксолани, написаний власноруч 1553 року.❙

Печатка Хюррем.❙

Олександра ШУТКО 

Про Роксолану-Хюррем в Україні написано чи-
мало. Однак усі дослідження та історичні нари-
си про неї без наведення її листування є, на мій 
погляд, неповними. Тому й виникла ідея написати 
книжку «Листи Роксолани: любов та дипломатія», 
в основі якої — український переклад любовних 
та дипломатичних послань цієї султани. 
Презентація книги відбудеться у середині вере-
сня на львівському Форумі видавців. Читачам 
«України молодої» — ексклюзивна розповідь на 
цю тему. 
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Не журналістські сюжети і не 
багатобюджетні блокбастери, 
а авторське кіно 
 ■ Надіє, фестиваль «86» у 
Славутичі є майданчиком наго-
родження переможців проекту 
MyStreetFilmsUkraine. Розка-
жіть про взаємо зв’язок. У кого 
виникла ідея поєднати кіно та 
урбані стику?
 — Фестиваль «86» від самого 
початку був фестивалем кіно та 
урбані стики. Ця ідея пов’язана 
з містом Славутич, де він про-
водиться, — це місто-утопія, 
пам’ятка модерністської архі-
тектури та містопланування, ур-
баністична оаза в серці Полісся. 
Це місто дуже кінематографіч-
не саме по собі, та й Чорнобиль-
ська зона, що розташована непо-
далік, є постійним майданчиком 
для зйомок фільмів, кліпів, до-
кументальних стрічок.
 Проект MyStreet Films-
Ukraine виник у другий рік іс-
нування фестивалю. Нам було 
нецікаво просто привозити до 
України іноземне кіно і пере-
творювати фестиваль на та-
кий собі «ринок збуту» куль-
турного продукту інших країн. 
Ідея MyStreetFilms, по-перше, 
у тому, щоб стимулювати ло-
кальне кіновиробництво і під-
тримувати українське незалеж-
не кіно. Це проект, що демокра-
тизує процес виробництва і дає 
шанс будь-якій людині розказа-
ти свою історію на екрані. По-
друге, це також проект, у яко-
му ми переосмислюємо урбаніс-
тичну культуру України і те, як 
вона відображена в кінематог-

рафі. У нас дуже глибоко вкорі-
нена поетична традиція, що зоб-
ражає Україну як пасторальну, 
рустикальну і переважно сіль-
ську. При цьому Україна вже 
не одне десятиріччя є переваж-
но міською країною. Наше кіно 
показує урбаністичні ландшаф-
ти та історії.
 ■ За роки уже відзняли 39 ко-
ротких метрів. Скільки всього 
було подано заявок і за якими 
критеріями обираєте учасників?
 — Щороку ми оголошуємо 
конкурс ідей — і за кілька тиж-
нів отримуємо кілька десятків 
проектів. У 2017 році їх було 
близько півсотні, але це видан-
ня мало спеціальний приціл на 
східний регіон. У 2016 році в 
першому турі було майже 100 
проектів. Потім ми відбираємо 
близько 15 півфіналістів з огля-
ду на оригінальність ідеї та ре-
алістичність втілення в корот-
ку кіноформу у стислі строки. 
Важливо, щоб це були не жур-
налістські сюжети і не багато-
бюджетні блокбастери, а ав-
торське кіно.

Вразили Луганський і 
Донецький регіони 
 ■ Які фільми з попередніх 
програм за пам’я талися вам 
особисто і чому?
 — Я є авторкою ідеї і гене-
ральною продюсеркою проек-
ту, тому щиро вболіваю за ко-
жен короткий метр. Мабуть, 
найбільше запам’ятовуються 
фільми, які в процесі виробниц-
тва підходять до межі зриву — а 
потім усе ж виходять на екран. 

Так, у перший рік мене по-особ-
ливому вразив фільм молодого 
татуся Поля Гранека, який гу-
ляв iз сином по київській Ру-
санівці і знімав про це фільм. 
Торік у нас вийшла несподівано 
потужна експериментальна ро-
бота «70 вулиць» Макса Лижо-
ва. А цьогорічне видання врази-
ло мене в цілому, як і сам Лу-
ганський і Донецький регіони.
 ■ Творчими наставниками 
у різні роки були режисери Ос-
тап Костюк, Чед Ґрасіа, Катери-
на Горностай, Олександр Ратій. 
Складно запрошувати іменитих 
професіоналів?
 — Талановиті люди мають 
напружений графік, і перекона-
ти їх знайти час на творчу опі-
ку справді непросто. Щороку я 
витрачаю по кілька тижнів, шу-
каючи цих людей і переконую-
чи їх узяти участь. Але, на щас-
тя, є ті, хто усвідомлює якусь со-
ціальну відповідальність перед 
віддаленими регіонами, хто ро-
зуміє важливість діалогу з моло-
дим поколінням або просто має 
педагогічну жилу.
 ■ Цього року глядачі поба-
чать 12 нових короткометражок, 
героями яких є Маріуполь, Кра-
маторськ, Сiверськодонецьк, а 
також несподівані міста і місця 

сходу України. Режисерам вда-
лося некон’юнктурно показати 
тамтешнє життя? Який інстру-
ментарій використовували? 
 — Більшість наших героїв і 
режисерів — місцеві. Це люди, 
що живуть у Краматорську, 
Сiверськодонецьку чи Маріу-
полі й знають регіон не з но-
вин. Їхня локальна компетен-
тність дозволяє дивитися на 
речі глибше. У їхніх фільмах 
багато щирості й зовсім немає 
фальші чи стереотипів. Скажі-
мо, один iз наших учасників — 
слов’янський юнак Міша Коро-
льов. Він живе у Слов’янську, 
вчиться у краматорському тех-
нікумі на кухаря і грає в міс-
цевій панк-групі «Шум всес-
віту». Наша наймолодша учас-
ниця — 14-річна Руся Амбросі-
мова з Мар’їнки (передмістя 
Донецька). Руся звикла чути 
вибухи, але це не заважає їй 
мріяти і вчитися знімати кіно. 
Такі речі неможливо придума-
ти чи показати кон’юнктурно. 
 ■ Володар гран-прі конкурсу 
потрапляє до офіційної програ-
ми престижного міжнародного 
фестивалю і особисто представ-
ляє свій фільм. Де вже побував 
та які перспективи у цьогоріч-
ного переможця?

 — Фільм Марії Стоянової «Ма» 
вже мав близько десятка публіч-
них показів, серед яких престиж-
ний міжнародний кінофестиваль 
Biografilm у Болоньї. Цими днями 
покази відбуваються буквально 
щовихідних на різних фестивалях 
і спеціальних подіях по всій Ук-
раїні. Така кількість показів є ве-
ликим досягненням, адже здебіль-
шого молоде українське кіно має 
дуже обмежений доступ до ауди-
торії. Ми також відправили аплі-
кації на різні кінофестивалі в Ук-
раїні та світі й дуже чекаємо ре-
зультатів відбору.
 Інший наш учасник Валерій 
Пузік iз фільмом «Гострий 
біль» уже встиг перемогти на 
кінофестивалі «Відкрита ніч» 
і потрапити в низку конкурс-
них програм українських фес-
тивалів. Днями його показува-
тимуть у конкурсі Каннського 
фестивалю. 
 У вересні ми вирушаємо на 
схід і проводимо серію міні-фес-
тивалів «86: Післямова» у семи 
найбільших містах Луганської 
і Донецької областей. Над ор-
ганізацією цих подій працює 
команда професійних культур-
них менеджерів i спеціалістів iз 
промо. Вхід робимо принципово 
безплатним. ■   

КОРОТКИЙ МЕТР

З прицілом на східний регіон
У семи найбільших містах Луганської і Донецької області показуватимуть фестивальні «короткометражки»

■

Кадр із конкурсної «короткометражки» «Гострий біль».
Фото надане організаторами.

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Чотирнадцятирічна Руся Амбросімова з Мар’їнки звикла чути вибухи, 
але це не заважає їй мріяти і вчитися знімати кіно. Дівчина — най-
молодша з учасників цьогорічного проекту MyStreetFilmsUkraine. Це 
кіномайстерня міжнародного фестивалю кіно та урбаністики «86», 
за результатами якої щороку з’являється новий альманах коротко-
метражного документального кіно про «непопсові» міста України. 
Наразі вже готові 12 фільмів, 12 особистих історій про Маріуполь, 
Краматорськ, Сіверськодонецьк та інші міста сходу України. Серед 
авторів цих стрічок більшість — режисери-початківці зі сходу. У ве-
ресні «короткометражки» зможуть подивитися жителі Маріуполя, 
Сiверськодонецька, Краматорська, Слов’янська, Лисичанська... 
Із куратором проекту Надією Парфан «Україна молода» веде мову 
про культурну децентралізацію.

Інна УСТИЛОВСЬКА

 «Я тобі раджу залиши-
тися на цей фільм, справді 
крутий», — говорить спів-
робітниця кінопрокатної 
компанії «Артхаус Тра-
фік» діджею, який має 
грати на прем’єрі фільму 
«Рівень чорного».  Стріч-
ка цьогоріч отримала пре-
мію Міжнародної федера-
ції кінопреси (FIPRESCI) 
як кращий український 
повнометражний фільм 
на Одеському кінофести-
валі. Наприкінці серпня 
Український оскарівсь-
кий комітет обрав її пре-
тендентом від країни на 

премію «Оскар» у номі-
нації «Найкращий фільм 
іноземною мовою».
 У стрічці показують  
фотографа Костю, який 
живе, кожного дня роб-
лячи дві речі: фотогра-
фує щасливі обличчя на 
чиїхось весіллях та при-
ховує власне обличчя, на 
якому дедалі чіткіше про-
ступає малюнок розчару-
вання й самотності. Кості 
п’ятдесят років; у нього є 
робота, стосунки, які при-
носять хіба що фізичне за-
доволення, та й врешті за-
кінчуються;  а також па-
ралізований батько і пух-
настий кіт. Чіпляє стрічка 

тим, як уперто чоловік бо-
реться з сірістю свого пов-
сякдення. Вперто займа-
ючись скелелазінням у 
власному домі, спускаю-
чись до підвалу на мотузці 
та врешті танцюючи нест-
римний, надто дивний та-
нець на свій день народ-
ження, він ніби заявляє 
про себе як про людину, а 
не додаток до фотоапара-
та.
 Фільм «Рівень чорно-
го» зроблений настільки 
реалістично, що в якийсь 
момент хочеться закрича-
ти: коли розумієш, що це 
відбувається навколо ко-
жен день, адже все більше 

людей відчувають себе са-
мотніми. Реалістичність 
виражена не лише в сю-
жеті, а й у декораціях та 
навіть татуюванні на руці 
дівчини у весільній сук-
ні. 
 Грає весільного фото-
графа Костю не професій-
ний актор, а фотограф по 
життю Костянтин Мох-
нач. Його подругу — ак-
торка Катерина Молча-

нова, відома за фільмом 
«Моя бабуся Фані Кап-
лан». Про акторську ро-
боту Костянтина для 
«України молодої»  ре-
жисер фільму Валентин 
Васянович каже: «Хотів 
спершу зняти докумен-
тальний фільм про Кос-
тю. Насправді на сере-
дині знімального процесу 
зрозумів: так, фільм буде. 
Костя виявився найкра-

щим актором: дослухав-
ся до режисера і викону-
вав усе чiтко з першого 
разу».
 Валентин Васянович  
розповідає, що назва «Рі-
вень чорного» походить 
від такого самого відомо-
го оператора технічного 
терміну. «Він є у кожній 
камері. Тіні можна або 
провалити через цю точ-
ку, або підняти і зробити 
видимою з фактурою — і 
тоді для глядача це пере-
стане бути похмурою, тра-
урною історією». Основні 
кольори фільму — чор-
ний, білий та тілесний.  
 За словами голови Де-
ржкіно Пилипа Іллєнка, 
фільм не має аналогів у  
вітчизняному кіно і є вда-
лою лабораторною робо-
тою. А продюсер фільму 
Денис Іванов жартує: «На 
фільм мають піти не лише 
дорослі, а й молодь. Чому? 
Бо там є секс, весілля, що 
показує великий бюджет, 
і котики». ■

ТАКЕ КІНО

Лабораторія успіху
У прокат вийшов  «Рівень чорного» — український 
претендент на «Оскара» 

■

«Рівень чорного».
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

УКРАЇНА МОЛОДА

Таня П’ЯНКОВА

Поетичною столицею Ук-
раїни на кілька днів ста-
ло Мукачево. Саме тут, у 
замку Паланок, пройшла 
церемонія нагородження 
Премією Ордену карпатсь-
ких лицарів’2017.Три роки 
існування конкурсу здобу-
ли йому популярність як 
серед початкуючих, так і 
серед уже знаних літера-
торів — цьогоріч зголоси-
лися змагатися 74 творчі 
особистості. 

 Неабияк сприяє при-
вабливості «Лицаря Кар-
пат» склад журі: відомі 
поети та літературо знавці 
з різних регіонів Украї-
ни та зарубіжжя;усі ма-
ють добру репутацію,але 
різні художні смаки — й 
через те результати кон-
курсу наближаються до 
«об’єктивності».Нині по-
етичну експертизу очолю-
вав критик Євген Баран, 
оцінювачами поезії пра-
цювали лауреат Шевчен-
ківської премії Анатолій 
Кичинський (Херсон), 
Маріанна Кіяновська 
(Львів), Василь Шкур-
ган (Прикарпаття), Сер-
гій Михида (Кропивни-
цький), Віктор Мельник 
(Вінниця), Оксана Луци-
шина (США) та організа-
тор конкурсу Василь Ку-

зан (Закарпаття).
 До самого фестивалю 
— поза межами конкур-
су — долучилися ще двоє 
лауре атів премії Шевчен-
ка — Петро Мідянка та 
Мирослав Дочинець, голо-
ва Спілки письменників 
Закарпаття Василь Густі, 
заступник голови НСПУ 
та редактор журналу 
«Перевал»Ярослав Тка-
чівський, поет-компози-
тор Сергій Лазо,професор 
історії Ужгородського 
університету Сергій Фе-
дака, київський поет-
журналіст Дмитро Ла-
зуткін. Міський голова 
Мукачева Андрій Балога 
не міг лишитися осторонь 
такого яскравого десанту  
і влаштував у міськраді 
широку зустріч із ними. 
Відтак, поетичний кон-
курс переріс, вважай, у 
загальноміське свято (бо 
були ще читацька зуст-
річ у бібліотеці та відкри-
та церемонія нагороджен-
ня).
 Модератор фесту літе-
ратурознавець Василь Ма-
ровді вважає, що святко-
вий успіх уможливився 
насамперед завдяки ко-
мунікативному талантові 
«Василя Кузана, котрий 
є не лише автором двох 
десятків книжок, по-
над ста упізнаваних пі-
сень, «поетом європейсь-

кої культури вірша», як 
сказав про нього лауреат 
Нацпремії імені Т. Шев-
ченка Дмитро Кремінь, 
— а й потужним органі-
затором пам’ятних ве-
лелюдних свят. Прига-
дуються його «Весілля з 
Музою», свято Довжансь-
кої фіри, несподівані літе-
ратурні презентації…»
 Результати ж конкур-
су «Лицар Карпат» такі. 
Переможці в номінації 
«Краща поетична добір-
ка»:1 місце — Роксола-
на Жаркова (Львів); 2 
— Ольга Мацо (Одеса); 3 

— Оксана Мазур (Львів). 
У номінації «Краща пое-
тична книга»: 1 місце — 
Ірина Мельник (Рівне) за 
книгу «Вікна»; 2 — Іван 
Гентош (Львів) за книгу 
«Страсті земні»; 3 — Інна 
Доленник (Кривий Ріг) за 
книгу «Навпіл».
 У Мукачевому вір-
ші не тільки лунали, а 
й писалися. Приміром, 
Маріанна Кіяновська 
присвятила акровірша 
власній конкурсній фаво-
ритці Світлані Дідух-Ро-
маненко (Бориспіль), яка 
посіла четверте місце:

МИНУВШИНА

Гостросюжетна 
жінка з УПА
«Контраверсійні» спогади
Олег КОЦАРЕВ

Книжка Марії Савчин «Тися-
ча доріг» (К.: Смолоскип) є, 
можливо, літературно най-
досконалішими спогадами 
про підпільну боротьбу УПА. 
Авторка брала участь у парти-
занському націоналістичному 
русі під псевдо «Марічка».
 «Тисяча доріг» — не су-
хий перелік фактів, не пафос-
ний гімн на честь ОУН-УПА і 
— поготів — не спекулятив-
не витискання сліз у чита-
ча. Марія Савчин зуміла пе-
ретворити півтора десятка 
років зі свого тривалого життя (1925-2013) на яскраво-
детально-розмаїтий літературний твір, що дає широку 
панораму життя Західної України та «Закерзоння» (те-
риторія Польщі з великим відсотком українського на-
селення), картину повсякденних подробиць підпільної 
праці та боїв. Зрештою, це й цікаві враження про воро-
гів — не байдужо-зверхні, але уважні, предметно-кри-
тичні.
 Уважність взагалі — чи не головна риса «Тисячі 
доріг». Книжку просто переповнюють мільйони дета-
лей. Як було влаштовано бункери в різних регіонах? 
Що відчувала людина, котра проводила під землею 
кілька тижнів чи й місяців? Як ладнався зв’язок між 
різними групами УПА та між партизанами й місцевими 
мешканцями? Що відбувалося під час облав? Як вело-
ся в полоні, хто допитував, на які «гачки» намагалися 
впіймати? На всі ці запитання «Тисяча доріг» відпові-
дає детально і з надзвичайно переконливим ефектом 
присутності.
    Читачі знайдуть у книжці Савчин інформацію й на 
теми, що рідко виникають у подібних виданнях. Напри-
клад, кохання у підпіллі. «Марічка» не лише розпові-
дає доволі канонічну історію власної любові та шлюбу з 
одним із лідерів УПА «Орланом», а й відтворює атмос-
феру численних фліртів і закоханостей, що виникали 
поміж боями та іншими пригодами. Є тут і кумедно-
драматичні подробиці: дізнаємося, приміром, що такі 
видатні підпільники, як «Марічка» і «Орлан», не вмі-
ли плавати, й це створювало чимало проблем. Зрештою, 
цікавим є й сам по собі жіночий погляд на ОУН-УПА 
(адже зрозуміло, що станом на сорокові-п’ятдесяті роки 
у військово-політичних питаннях неподільно панував 
погляд чоловічий).
    Але магістральний сюжет книжки — історія про те, 
як Марія Савчин потрапила до ОУН-УПА і що з нею 
там відбулося. У цьому сенсі «Тисяча доріг» — річ аб-
солютно гостросюжетна та «магнітно-цікава». Перед 
читачами проминуть карколомні пригоди — зі щасли-
вими фіналами і трагічні. І сама «Марічка» то в диво-
вижний спосіб рятуватиметься з безвиході, то зазнава-
тиме страшних ударів. Як-от, коли при затриманнях 
вона втратила двох малих дітей — на щастя, обоє вижи-
ли, але їх виростили зовсім інші люди. Або коли, маючи 
можливість звільнитися з радянської в’язниці, щоб ні-
бито допомогти радянській розвідці взяти під контроль 
закордонний провід ОУН, «Марічка» мусила залишити 
в тій тюрмі свого чоловіка. Цей момент, до речі, здавав-
ся «слизьким» багатьом критикам Марії Савчин, особ-
ливо на еміграції. Її часто звинувачували у зраді — мо-
вляв, як інакше вона могла опинитися на волі?
    Напевно, ще одна причина неоднозначного ставлен-
ня до спогадів «Марічки» — її небезкритична настано-
ва до ОУН-УПА. У своїх спогадах вона вельми активно 
висловлює власні думки стосовно тих чи інших кроків, 
рішень загального і локального керівництва організа-
ції. І нерідко вона ці кроки й рішення не схвалює. Втім 
критика Савчин має вельми лояльний характер. Вона 
не зачіпає, наприклад, по-справжньому драматичних 
питань на кшталт волинської історії з поляками, від-
носин із німцями, єврейського питання, форм боротьби 
проти інших українських організацій тощо. Загалом, 
складається враження, що «Марічка» трактувала бо-
ротьбу упівського підпілля як недосконалий і прирече-
ний на поразку, проте героїчний, символічно важливий 
етап загальної, ширшої боротьби за незалежність. Піс-
ля знайомства з «Тисячею доріг» і в читачів з’явиться 
більше матеріалу для формування власного погляду на 
історію ОУН-УПА та буремні події середини двадцято-
го століття. ■

■

    

     Асоціативні шляхи ніби пролягають у розрідже-
но-легкому повітрі:
    Напівсвідомо квітка пелюстку губить
    і вітер жене її на захід
    там шпиль її зловить
    і стане вона знаменом…
    Темп поезій — повільнио-тихий, проте їх не 
назвеш медитативними, позбавленими темпера-
менту. «Всередині» палахкотять неабиякі при-
страсті, хай і не завжди очевидні на перший 
позір:
    І люди прокидаються по ночах від його кроків,
    і люди дивляться у темні дзеркала,
    і ходять мовчки по своїх кімнатах.
    Думки збивають одна одну і гинуть,
    щойно їх торкнутись.
    І люди мовчки одягаються,
    безмовно узувають черевики,
    й беруть його за руку.
    І йдуть, куди він їх веде.

 Краєвиди, дитячі спога-
ди, видіння, настрої, страхи —
найпоширеніший матеріал для 
творення поетичних образів в 
умовно першій половині книж-
ки. Сміливо можна сказати, що 
поетка виразно спирається тут 
на традиції високого літера-
турного модернізму. На це, до 
речі, вказує й автор передмо-
ви до збірки, американський 
поет і уродженець Одеси Ілля 
Камінський, називаючи задля 

контексту чимало гучних імен: від Лорки та Цвєтає-
вої — до Бродського.
 Але в книжці є й друга половина — в ній читач від-
чує гарячий та небезпечний подих актуальних, ска-
зати б, політично-екзистенційних подій. Йдеться про 
Майдан і війну. Збірка Оксани Єфіменко є цікавим і 
переконливим свідченням того, що ці зрушення ви-
разно вплинули не лише на «екстравертних», відкри-
тих до соціальних мотивів поетів, а й на авторів, ви-
разно схильних до герметизму, самодостатності «вежі 
зі слонової кістки»:
    Вигляни у вікно —
    там погода не бажана ніким,
    там падають свічки на землю
    і розсипають полум’я.
    І котиться воно до кожних дверей.
 Видно: поетка і тут залишається віддана своїм не-
прямим метафорично-асоціативним шляхам, але здо-
бувається на нові виміри та енергетичні рівні. І це доб-
ре — трагедія війни не має знаходити в літературі лише 
публіцистичні, епічні чи щоденникові відгуки.
    Уміння давати речам і поняттям свіжо-яскраві іме-
на — одне з головних досягнень книжки «На нову 
ніч». А ще вона є черговим виявом посилення мета-
фізичних тенденцій у сьогоднішній молодій українсь-
кій поезії. Отож Оксану Єфіменко найкраще читати 
не діагонально-швидко, а уважними порціями. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Асоціативними 
шляхами — 
до «нової ночі»
Олег КОЦАРЕВ

Збірка поезій харків’янки Оксани Єфіменко «На нову 
ніч» (К.: Смолоскип) — метафоричні й загадкові вір-
ші з філософським підтекстом. Камертоном є вдала 
обкладинка, що «обіцяє» таємничі інтуїції-асоціації. І 
тексти не підводять.

■

ПОЕЗО-ФЕСТ

Столиці бувають 
різними
Посвячення поетичних лицарів 
та принцес

■

Дихає серпень світлом колись вгорі,
Іншають хмари — жодна тебе не знає.
Довго минають ріки і ятері
У передчассях світу, який минає.
Хтось назріває — декотрі з-між імен
Рівні собі, в миті свого безсилля.
Осінь іде і хоче настати — ген
Міра на присмерк і на вогні на хвилях.
Арка надламана — світлом її зігрій.
Начебто простір — начебто іній в ньому.
Ера початку — відчай на лезах вій,
Надра води — просто в повітрі дому.
Кажуть, що море вічно всенастає,
Онде лежить каміння — істоти й люди.
Стань собі зірка — понад усім, що є,
Всім, що триває, всім, що навіки буде.
Істинно кажу — в досвідах порожнеч
Тіло стається словом у мерехтінні.
Легко любити тіні своїх предтеч.
Або не так: не легко любити тіні.
Ніби усе триває — повітря й тло.
Ангел несе на крилах чуже тепло. ■

Поетична столиця — замок Паланок; містерія нагородження. 
Фото Миколи Поцка

❙
❙
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Юлія КОСИНСЬКА, Олег КРУК, 
Київ — Рим — Ватикан

«Сядете в автобус і під’їдете 
до Ватикану, там і зустрінемо-
ся», — сказав телефоном наш 
знайомий Володимир, який 
навчається у Римі. Дивно, по-
думали ми: мабуть, Ватикан 
— єдина країна світу, до якої 
можна дістатися громадським 
транспортом та біля якої можна 
призначати зустрічі. 
Від автобусної зупинки ми пе-
рейшли річку Тибр мостом Вік-
тора Емануїла Другого і вийшли 
на вулицю Згоди (Віа делла 
Кончіліаціоне), яка святковим 
проспектом пролягає до Вати-
кану. Біля Колонади Берніні, яка 
оточує площу Святого Петра, на 
нас чекав наш провідник. Пере-
ступивши символічний кордон, 
ми зайшли на територію най-
меншої країни світу. 

Витівки історії 
 — Поява Ватикану серед не-
залежних країн має досить ці-
каву історію, — розповів пан 
Володимир, коли ми прогулю-
валися велетенською площею 
серед натовпу заклопотаних ту-
ристів iз картами, путівника-
ми та фотоапаратами. — У будь-
якому довіднику написано, що 
Ватикан став незалежним 1929 
року. Однак насправді Папсь-
ка держава має довгу історію. 
756 року франкський король 
Піпін Короткий подарував цер-
кві кілька областей, з яких по-
чалася історія Папської держа-
ви. Найбільшого розширення 
вона досягла в XVI столітті. А в 
палац на Ватиканському пагор-
бі папа переїхав 1377 року. Од-
нак iз початку ХІХ століття ідея 
об’єднання італійських земель в 
одну державу — Рісорджимен-
то — отримувала все більше при-
хильників. 1861 року на звільне-
них землях проголосили Італій-
ське королівство. Проте Рим за-
лишався під владою Папи, якого 
охороняла французька армія. 
1870 року, скориставшись фран-
ко-пруською війною, італійські 
війська захопили Рим і проголо-
сили його столицею країни. Так 
після 1114 років існування Пап-
ська держава зникла з карти Єв-
ропи. 
 Втративши владу над Ри-
мом, папа Пій ІХ відмовив-
ся визнати об’єднану італій-
ську державу і оголосив себе 
в’язнем Ватикану. Конфлікт 
залагодили через 59 років, 
коли 1929 року диктатор Італії 
Беніто Муссоліні і папа Пій ХІ 
підписали Латеранську угоду, 
яка визнала суверенітет Папи 
Римського над Ватиканом. На 
честь примирення і збудували 
розкішну вулицю Згоди, якою 
ви щойно пройшли. 
 — І скільки території виді-
лили Святому Престолу? — по-
цікавилися ми. 
 — Усього 44 гектари, кор-
дон має довжину 3,2 кіломет-
ра. Нормальна людина може 
обійти Ватикан менш ніж за 
годину. Однак цього простору 
керівникам церкви досить, аби 
управляти велетенським като-
лицьким світом. Тож Ватикан  
— це не країна в класичному 
розумінні цього слова, а фак-
тично резиденція Папи Рим-
ського. Хоча доскіпливі жур-
налісти закликають не вірити 
в те, що Ватикан — найменша 
країна світу. Якщо, стверджу-
ють вони, з’єднати в одне ціле 
землі всіх монастирів, соборів 
та церков, місій благодійних то-
вариств, навчальних закладів, 
що належать Святому Престо-
лу, то вийде не така вже й ма-
ленька держава, до того ж — і 
не бідна...

Собори, музеї, сади... 
 Після такої змістовної опо ві-
ді ми оглянулися навколо. Пло-
щу Святого Петра оточує Коло-
нада Берніні, яка стала симво-
лом і візуальним образом Ва-
тикану і налічує 284 колони. 
Можна з упевненістю назвати 
Ватикан найбільшим музеєм 
світу просто неба, адже кожна з 
будівель тут є пам’яткою історії. 
Сюди щорічно навідується біль-
ше 5 мільйонів туристів. Гості 
поспішають піднятися на вер-
шину собору Святого Петра та 
відправити рідним та знайомим 
пам’ятну листівку з поштового 
відділення карликової країни. 
 У довідниках можна часто 
прочитати про платний вхід на 
територію Ватикану. Автори 
забувають уточнити, що йдеть-
ся про музеї Ватикану. Річ у тім, 
що більш ніж за тисячоліття Ва-
тикан зібрав величезну мистець-
ку колекцію, яка нині експо-
нується в місцевих музеях. Най-
популярніший серед туристів — 
Папський палац зі знаменитою 
Сікстинською капелою Міке-
ланджело. Іншою перлиною Ва-
тикану є бібліотека, яка містить 
67 тисяч давніх рукописів i по-
над мільйон книг. 
 Бажаючих побачити мисте-
цькі скарби надзвичайно бага-
то. Тож квитки потрібно замо-
вляти заздалегідь, можна купи-
ти їх і через інтернет. Щоправда, 
поки ми оглядали «святі місця», 
до нас кілька разів підходили за-
гадкові особи й пропонували за 
певну суму провести до музеїв. 
Очевидно, корупція не оминула 
і Святий Престол. 
 2013 року музеї Ватикану 
відвідало 5,5 млн. осіб, що пос-
тавило їх на п’яте місце серед 
найбільш відвідуваних музеїв 
світу. 
 Вхід на площу і в собор Свя-
того Петра — вільний. Щоправ-
да, аби потрапити у головний ка-
толицький храм, треба вистоя-
ти довжелезну чергу до рамки 

детектора. Тут перевіряють дов-
го і ретельно. Досвідчені турис-
ти радять: аби без проблем пот-
рапити до собору Святого Петра, 
треба прийти рано-вранці. 
 Ватикан — єдина країна сві-
ту, яка нічого не виробляє, ок-
рім, мабуть, поштових марок та 
друкованої продукції. Основні 
джерела доходу — пожертви ка-
толиків і туризм: платний вхід 
у згадані музеї та в сади Ватика-
ну. До речі, сади Ватикану зай-
мають більше половини площі 
країни. 
 Число постійних жителів Ва-
тикану не досягає й  тисячі чо-
ловік. Через маленькі розміри 
країни всі посольства, акреди-
товані при Святому Престолі (а 
це майже 180 держав), розташо-
вані в Римі поза межами Ватика-
ну. Те саме стосується і навчаль-
них закладів — десятки папсь-
ких інститутів та університетів 
знайшли притулок у столиці 
Італії. 
 Карликова держава має ба-
гато атрибутів Середньовіччя. 
Скажімо, Ватикан — єдина де-
ржава в світі, де говорять лати-
ною. Безпеку країни забезпечує 
швейцарська гвардія, яка впер-

ше з’явилася на Ватиканському 
пагорбі 1506 року. Нині гвар-
дійці несуть лише церемоніаль-
ну службу, однак історія зафік-
сувала і їхню звитяжну битву. 6 
травня 1527 року, рятуючи жит-
тя Папи Климентія VII від сол-
датiв імператора Карла V, зi 189 
швейцарців 147 загинули в не-
рівній боротьбі. 
 Тільки в 1992 році за Папи 
Івана Павла ІІ Ватикан офіцій-
но визнав, що Земля обертаєть-
ся навколо Сонця, і виправдав 
Галілео Галілея , назвавши суд 
над видатним астрономом по-
милковим. 

Український вимір
 8 лютого 1992 року засно-
вано Апостольську Нунціату-
ру (посольство) Ватикану в Ук-
раїні. Історичною подією для на-
шої країни став візит до Львова 
та Києва Папи Римського Івана 
Павла ІІ в червні 2001 року. 
 Однак чомусь у нас нечасто 
згадують, що вже багато століть 
Україна тісно пов’язана з Ва-
тиканом через Українську гре-
ко-католицьку церкву. Нині у 
Римі діють два храми УГКЦ та 
кілька навчальних закладів. 

Неподалік Ватикану, на пагор-
бі Джаніколо, звивиста дорога 
привела нас до триповерхового 
будинку у віддаленому і затиш-
ному місці, куди не долинають 
звуки великого міста. Тут розта-
шована Папська українська ко-
легія Святого Йосафата. 
 «Після Першої світової вій-
ни в Римі зросла кількість ук-
раїнських студентів, тож за 
сприяння Папи Пія XI для ук-
раїнської семінарії звели нову 
будівлю, — розповів нам віце-
ректор колегії Святого Йоса-
фата, отець Теодосій Грень. — 
Відкрили будівлю 1932 року. 
Освітня система відтоді зміни-
лася мало. Студенти з України 
тут, у Римі, продовжують свою 
духовну формацію, духовне доз-
рівання. Слухають лекції в різ-
них римських папських інсти-
тутах та університетах — таких 
закладів тут майже 30. Залеж-
но від спеціалізації вивчають 
душпастирське богослов’я, ка-
нонічне право, психологію, дог-
матику тощо. А в Колегії більше 
уваги приділяється предметам, 
які безпосередньо пов’язані 
з Україною. Маємо духовних 
провідників та спеціальні про-
грами для студентів, які при-
їжджають з України. Нині в 
нашій Колегії навчаються пе-
реважно випускники українсь-
ких семінарій — Дрогобицької, 
Івано-Франківської, Львівсь-
кої, Тернопільської, Київської 
— та богословських факуль-
тетів наших університетів, зок-
рема українського Католиць-
кого університету. Також має-
мо студентів із Бельгії та Маке-
донії. Усього — 55 осіб». 
 Надвечір між площею Ве-
неції та Колізеєм віднаходимо 
церкву Сергія і Вакха. Храм від-
чинений. Заходимо. Дві жінки 
ставлять свічки і моляться. «Ця 
церква належить українцям з 
XVII століття, — розповів наш 
провідник Володимир. — Піс-
ля Берестейської унії 1596 року 
українські митрополити кіль-
ка разів зверталися до Ватика-
ну з проханням надати їм храм 
у Римі. Нарешті 1641 року Папа 
Урбан VIII своїм указом передав 
українцям церкву святих Сер-
гія та Вакха. Інший українсь-
кий храм — святої Софії — збу-
дували в Римі наприкінці 1960-
х років за ініціативи патріарха 
Йосифа Сліпого, який після по-
вернення з радянських в’язниць 
та виїзду за кордон активно роз-
будовував УГКЦ». ■

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Зустрінемося біля Ватикану! 
Чим приваблює туристів найменша країна світу

■

Площа Святого Петра — візитка Ватикану. ❙

Знаменита Колонада Берніні. 
Фото Юлії Косинської.

❙
❙

Скульптура святого Петра. 
На площі перед собором.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Ісландія, Косово, Хорватія — здо-
буваючи в поєдинках iз перерахова-
ними командами максимальну кіль-
кість очок, національна збірна Ук-
раїни автоматично виграє відбіркову 
групу «І» й напряму кваліфікується 
на чемпіонат світу-2018.
 На перший погляд, завдання у 
наших футболістів, якщо й не архі-
складне, то доволі непросте, адже 
попереду виїзний поєдинок з іслан-
дцями, котрі зробили після ЧЄ-2016 
якісний стрибок угору, та складна 
зустріч у Києві з фаворитом групи — 
хорватами, яка, скоріше за все, мати-
ме статус поєдинку за перше місце в 
секстеті.
 Утім, аби історія пішла саме за та-
ким сценарієм, українській збірній 
сьогодні потрібно в Рейк’явіку пере-
грати Ісландію. Зазнавши минулої 
суботи сенсаційної поразки від Фін-
ляндії та пропустивши таким чи-
ном поперед себе у турнірній табли-
ці українську команду, котра, у свою 
чергу, здолала турків, у грі з пря-
мим конкурентом за прохідне місце 
острів’яни неодмінно прагнутимуть 
сатисфакції.
 «І  для України, й для Ісландії це 
буде ключова гра, — переконаний 
очільник нашої збірної Андрій Шев-
ченко. — Без сумніву, суперник буде 
мотивований. Очікується повний 
стадіон, адже всі квитки вже давно 
продані».
 Найбільше, за що перед важли-
вим поєдинком хвилюється голо-
вний тренер «синьо-жовтих», яким 
чином пройде відновлення його пі-
допічних після суботньої дуелі з ту-
рецькими футболістами в Харкові. 
Футбольні експерти визнають, що 
проти Туреччини збірна Шевченка 
зіграла, по суті, наразі найкращий 
свій матч, відтак, без сумніву, зали-
шила на стадіоні «Металіст» доволі 
багато своїх сил.

 Уже давно помічено, що нашим 
збірникам неймовірно тяжко на од-
ному (високому) рівні грати два мат-
чі поспіль. Гру проти турків Андрій 
Шевченко назвав ідеальною, особ-
ливо це стосувалося виконання його 
підопічними тактичних установок. 
«Команда зіграла просто прекрасно. 
Всі тренерські задумки хлопці реалі-
зували», — відзначив наставник «си-
ньо-жовтих».
 Оскільки у Шевченка немає рів-
ноцінної заміни виконавцям, які в 
Харкові не залишили новому голо-
вному тренеру збірної Туреччини 
Мірчі Луческу на вдалий дебют, у 
грі проти Ісландії, слід думати, тре-
нерський штаб української команди 
спробує дещо видозмінити ігровий 
малюнок, зробивши його максималь-
но раціональним. Відчутну перева-
гу в матчі з турецькими візаві наші 
футболісти отримали завдяки потуж-
ним наступальним діям, у яких, зро-
зуміло, головну роль зіграли два «ні-
мецькi крила» — Євген Коноплянка з 
«Шальке» та новоспечений «вінгер» 
«Боруссії» з Дортмунда Андрій Яр-
моленко. Саме голевий «дубль» ос-
таннього в першому таймі й забезпе-
чив нашій команді перемогу в матчі. 
Нагадаємо, що в матчі першого кола 
українські футболісти також вигра-
ли після половини протистояння — 
2:0, проте, в підсумку, повернулися 
з берегів Босфору лише з одним пун-
ктом.
 Провівши в Україні дев’ять плід-
них років, екс-наставник «Шахта-
ря» Луческу запам’ятався не тільки 
як успішний тренер, а й як майстер 
«розмовного жанру». Доволі часто — 
у випадках невдач його підопічних — 
з його вуст доводилося чути скарги на 
суддівство. Не обійшлося без цього й 
минулого «уїк-енду», коли румунсь-
кий наставник турецької збірної од-
разу після гри пішов до арбітрів зі 
смартфоном у руках «з’ясовувати 
стосунки». Слід визнати, що в обох 
випадках, коли Ярмоленко забивав 
голи, боковий рефері продемонстру-
вав свою «короткозорість», котра 
зіграла на користь господарів. «Суд-
дівські рішення надали українській 
команді перевагу», — резюмував Лу-
ческу.
 Звинувачення на адресу суддів 
румуна, котрий, нагадаємо, замінив 
на тренерському містку збірної Ту-
реччини Фатіха Теріма, назвати го-
лослівними аж ніяк не можна. Вод-
ночас перевага «синьо-жовтих» над 
«османами» мала тотальний харак-
тер, відтак говорити, що підсумок 
поєдинку є несправедливим, підстав 
узагалі немає. ■

ТАБЛО

Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація. 
Європа.
 Група А. 7-й тур. Болгарія — Швеція 
— 3:2 (Манолєв, 12; Костадінов, 33; Чочев, 
79 — Лустіг, 29; Берг, 44), Франція — Ні-
дерланди — 4:0 (Грізманн, 14; Лемар, 73, 
88; Мбаппе, 90+1; вилучення: Стротман, 62 
(Н)), Люксембург — Білорусь — 1:0 (Да 
Мота, 61). 8-й тур. Білорусь — Швеція 
— 0:4 (Форсберг, 18; Нюман, 24; Берг, 37; 
Гранквіст, 87 (пен.)), Нідерланди — Бол-
гарія — 3:1 (Проппер, 8, 80; Роббен, 67 — 
Костадінов, 69), Франція — Люксембург 
— 0:0.
 Турнірне становище: Франція — 17, 
Швеція — 16, Нідерланди — 13, Болгарія 
— 12, Люксембург, Білорусь — 5.
 Група В. 7-й тур. Угорщина — Латвія 
— 3:1 (Кадар, 6; Салаї, 26; Соловйов, 68 (у 
свої ворота) — Фрейманіс, 40), Швейцарія 
— Андорра — 3:0 (Сеферовіч, 43, 63; Ліхт-
штайнер, 67), Португалія — Фарери — 5:1 
(Роналду, 3, 28 (пен.), 65;   В. Карвалью, 58; 
Н. Олівейра, 85 — Бальдвінссон, 39). 8-й 
тур. Фарери — Андорра — 1:0 (Соренсен, 
31), Угорщина — Португалія — 0:1 (Ан-
дре Сілва, 48; вилучення: Прішкін, 30 (У)), 
Латвія — Швейцарія — 0:3 (Сеферовіч, 9; 
Джемайлі, 54; Р. Родрігес, 58 (пен.)).
 Турнірне становище: Швейцарія — 
24, Португалія — 21, Угорщина — 10, Фа-
рери — 8, Андорра — 4, Латвія — 3.
 Група С. 7-й тур. Чехія — Німеччина 
— 1:2 (Даріда, 78 — Вернер, 4; Хуммельс, 
88), Норвегія — Азербайджан — 2:0 
(Кінг, 32 (пен.), Садихов, 60 (у свої ворота); 
вилучення: Дж. Гусейнов, 90 (А)), Сан-Ма-
рино — Північна Ірландія — 0:3 (Маген-
ніс, 71, 75; С. Девіс, 78 (пен)).
 Турнірне становище: Німеччина — 
21, Північна Ірландія — 16, Чехія — 9, Нор-
вегія, Азербайджан — 7, Сан-Марино — 0.
 Група D. 7-й тур. Грузія — Ірландія 
— 1:1 (Казаїшвілі, 35 — Даффрі, 4), Сер-
бія — Молдова — 3:0 (Гачіновіч, 20; Ко-
ларов, 30; Мітровіч, 81), Уельс — Авс-
трія — 1:0 (Вудберн, 74).
 Турнірне становище: Сербія — 15, 
Ірландія — 13, Уельс — 11, Австрія — 8, 
Грузія — 4, Молдова — 2.
 Група Е. 7-й тур. Казахстан — Чорно-
горія — 0:3 (Вешовіч, 31; Бечірай, 53; Сіміч, 
63), Данія — Польща — 4:0 (Делейні, 16; 
Корнеліус, 42; Н. Йоргенсен, 59; Еріксен, 80), 
Румунія — Вірменія — 1:0 (Максім, 90+1; 
вилучення: Т. Восканян, 54 (В)).
 Турнірне становище: Польща — 16, 
Чорногорія, Данія — 13, Румунія — 9, Вір-
менія — 6, Казахстан — 2.
 Група F. 7-й тур. Литва — Шотландія 
— 0:3 (Армстронг, 25; Робертсон, 31; Макар-
тур, 73), Мальта — Англія — 0:4 (Кейн, 53, 
90+2; Бертран, 86; Уелбек, 90+1), Словач-
чина — Словенія — 1:0 (Немец, 81).
 Турнірне становище: Англія — 17, 
Словаччина — 15, Шотландія, Словенія — 
11, Литва — 5, Мальта — 0.
 Група G. 7-й тур. Албанія — Ліхтен-
штейн — 2:0 (Роши, 54; Аголлі, 78), Іспанія 
— Італія — 3:0 (Іско, 13, 40; Мората, 77), 
Ізраїль — Македонія — 0:1 (Пандєв, 74).
 Турнірне становище: Іспанія — 19, 
Італія — 16, Албанія — 12, Ізраїль — 9, Ма-
кедонія — 6, Ліхтенштейн — 0.
 Група H. 7-й тур. Греція — Естонія 
— 0:0, Кіпр — Боснія — 3:2 (Хрістофі, 65; 
Лабан, 67; Сотіріу, 76 — Шуніч, 33; Віш-
ча, 44), Бельгія — Гібралтар — 9:0 (Мер-
тенс, 16; Меньє, 18, 61, 67; Р. Лукаку, 21, 38, 
84 (пен.); Вітсель, 27; Е. Азар, 45; вилучення: 
Вітсель, 41 (Б)). 8-й тур. Естонія — Кіпр — 
1:0 (Кяйт, 90+2), Греція — Бельгія — 1:2 
(Зека, 73 — Вертонген, 70; Р. Лукаку, 74), 
Гібралтар — Боснія — 0:4 (Джеко, 35, 85; 
Кодро, 65; Луліч, 83).
 Турнірне становище: Бельгія — 22, 
Боснія — 14, Греція — 13, Кіпр — 10, 
Естонія — 8, Гібралтар — 0. 

■

ТАБЛО

Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація. 
Група І.
 Фінляндія — Ісландія — 1:0 (Рінг, 8; 
вилучення: Гісласон, 76 (І)). Хорватія — 
Косово — 1:0 (Віда, 74). Україна — Ту-
реччина — 2:0 (Ярмоленко, 18, 42; У: 
П’ятов, Матвієнко, Хачеріді, Кривцов, Бутко, 
Степаненко, Ротань (Малиновський, 79), Ко-
валенко, Коноплянка (Зінченко, 90), Ярмо-
ленко, Кравець (Бесєдін, 70)).
 Турнірне становище: Хорватія — 16, 
Україна — 14, Ісландія — 13, Туреччина — 
11, Фінляндія — 4, Косово — 1.

■

Підписання контракту з «Боруссією» 
з Дортмунда Андрій Ярмоленко 
відзначив переможним «дублем» 
за збірну.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
❙
❙

ЧС-2018

Ідеальне 
виконання
Українські футболісти зіпсували дебют 
екс-наставникові «Шахтаря» біля керма 
турецької команди

■

Розгромивши Гібралтар, бельгійська збірна першою 
з Європи вийшла на ЧС-2018.
Фото з сайта belgianfootball.be.

❙
❙
❙

А ІНШІ ЯК?

Осінній фініш
Бельгійці — з путівкою на «мундіаль», італійці — 
без історичного рекорду

■

Олексій ПАВЛИШ

 Кваліфікація на ЧС-
2018 виходить на фініш-
ну пряму — після трива-
лої літньої паузи та спа-
рених вересневих поє-
динків європейським 
збірним залишиться про-
вести по два матчі у жов-
тні.
 Першою ж командою 
зі Старого Світу, яка піс-
ля країни-господарки 
майбутнього «мундіа-
лю» — Росії — достро-
ково завоювала квиток 
на планетарний форум, 
стала Бельгія: здолавши 
Гібралтар та Грецію, пі-
допічні Роберто Марті-
неса відірвалися від кон-
курентів на недосяжні 8 
пунктів.
 Фактично гаранту-
вали участь у ЧС-2018 
чинні чемпіони — німці: 
після семи поспіль пере-
мог у кваліфікації «Бун-
дестім» має комфорт-
ну перевагу над збір-
ною Північної Ірландії. 
Щоправда, остання зви-
тяга — над чехами — 
розчарувала головно-
го тренера «Маншафту» 
Йоахіма Льова: «Ми не 
можемо бути задоволені 
своєю грою з Чехією. Бу-
демо відверті — нам по-
щастило».
 Із максимальним оч-
ковим доробком готуєть-
ся до вирішальних мат-
чів і Швейцарія, однак 
прямої путівки в Моск-
ву «червоні» собі ще не 
забезпечили: в останнь-
ому турі лідерам групи 
В протистоятимуть пе-
реможці Євро-2016 — 
португальці. Аби пре-
тендувати на перше міс-
це у секстеті, Роналду і 
К° варто реваншуватися 
за 0:2 на старті відбору.
 Продовжують боро-
тися з проблемами фі-
налісти попередніх ЧС 
та ЧЄ — нідерландці й 
французи. «Помаран-
чеві», хоч і декласува-
ли Болгарію під прово-
дом досвідченого капі-

тана Ар’єна Роббена, 
поки перебувають лише 
на третій «непрохідній» 
сходинці у групі А. 
 «Галли» ж після лег-
кої перемоги над голлан-
дцями несподівано роз-
писали мирову з Люк-
сембургом, при цьому 
«футбольний карлик» не 
програв «Ле Бле» упер-
ше за 103 роки. «Суха» 
нічия підопічних Дідьє 
Дешама дає шанси на ус-
піх не лише Нідерлан-
дам, а й Швеції — зараз 
скандинавці відстають 
лише на один бал.
 А центральним поє-
динком минулого тиж-
ня стало протистоян-
ня між Італією та Іс-
панією. Долею жеребу 
«Фурія роха» та «Ску-
адра адзурра» потрапи-
ли до однієї групи, тому 
після нічиєї у першо-
му колі мали визначи-
ти володаря ліцензії на 
«мундіаль». Особливої 
боротьби на мадридсь-
кому стадіоні «Сантья-
го Бернабеу», утім, не 
вийшло: чемпіони сві-
ту-2010 перервали вра-
жаючу безпрограшну 
серію італійців у міжна-
родних відборах, яка на-
раховувала 56 матчів.
 Додамо також, що за 
піренейців знову зіграв 
їх найкращий бомбардир 
в історії Давід Вілья — 
зірковий форвард «Нью-
Йорк Сіті» отримав 
виклик у збірну вперше 
за три роки. «Завжди ві-
рив, що зможу поверну-
тися. Пишаюсь тим, що 
зумів заслужити місце 
у збірній. У мене немає 
слів — це мрія, яка ста-
ла реальністю», — поді-
лився враженнями 35-
річний нападник.
 Легко крокує назуст-
річ ЧС ще один «гранд» 
— Англія: «леви» на-
віть без легендарно-
го Уейна Руні (котрий, 
нагадаємо, напередод-
ні завершив кар’єру у 
збірній) розгромили 
Мальту. ■
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«Суперники на ЧС були в мене дуже сильними — я відчував у боях, що 

пропускав удари. Проте я намагався робити все, аби їх було якомога 
менше, оскільки на чемпіонаті світу критерій оцінювання перемоги 

дуже високий».
Олександр Хижняк
український боксер-аматор

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Попри те, що після завер-
шення професіональної бок-
серської кар’єри Володимиром 
Кличком Україна втратила 
свого зіркового представника 
в найпрестижнішому ваговому 
дивізіоні, історія вітчизняного 
боксу на цьому на завершила-
ся. Навпаки, відсутність на не-
босхилі мегаяскравого світила 
дозволить вітчизняним шану-
вальникам боксу тепер актив-
ніше стежити за справами в ін-
ших боксерських підрозділах, 
де наша країна має доволі бага-
то своїх яскравих повпредів.
 Коли Василь Ломаченко — 
чемпіон світу в другій напів-
легкій вазі за версією WBO — 
лише починав свою бійцівську 
кар’єру, представляючи ама-
торський рух, у 2008 році його 
було визнано найкращим бок-
сером Олімпійських ігор у Пе-
кіні незалежно від вагової ка-
тегорії, за що він — дворазовий 
чемпіон літніх Ігор — отримав 
Кубок Вела Баркера.
 Звання кращого боксера 
цьогорічної світової першості, 
котре, за підсумками чемпіона-
ту світу-2017 в Гамбурзі, отри-
мав новоспечений золотий ме-
даліст «мундіалю» з Черкащи-
ни Олександр Хижняк, також 
багато про що свідчить. Звіс-
но, аби не загубитися на вели-
кому шляху чемпіонів, талано-
витому спортсмену доведеть-
ся докласти ще чимало зусиль. 
Утім, як кажуть, заділ зробле-
но. І він у Хижняка виглядає 
вельми обнадійливо. Здається, 
було б наївно передбачати, що 
в свої 22 роки молодий спорт-
смен, щойно засвітившись на 

аматорському горизонті, мет-
неться за великими грошима в 
професіонали.
 Очевидно, змінивши не так 

давно вагову категорію — з 
81 кг Сашко опустився до 75 кг, 
— боксер лише почав знайоми-
тися зі смаком великих пере-

мог. Кілька місяців тому, в чер-
вні, на домашньому чемпіонаті 
Європи в Харкові Хижняк виб-
оров континентальне «золото». 

Тепер ось вихованець свого бать-
ка та повного тезки — Олексан-
дра Хижняка — святкує успіх 
на планетарному форумі, став-
ши при цьому єдиним у складі 
«синьо-жовтих» медалістом 
ЧС-2017.
 Нагадаємо, що на нещодав-
ньому ЧЄ наші боксери пере-
конливо виграли в медальному 
заліку, проте продовжити ус-
пішну ходу в Гамбурзi не змог-
ли. Головний тренер олімпійсь-
кої збірної України Дмитро Со-
сновський пояснює, що двічі за 
короткий період вивести бок-
серів на пік форми було ней-
мовірно складно. При цьому 
саме на харківський ЧЄ було 
зроблено нашим тренерським 
штабом головну ставку в ниніш-
ньому сезоні. Як видно, одному 
лише Хижняку стало до снаги 
витримати важкий змагальний 
темп. Сам же Сосновський на-
полягає, що проводити в один 
рік чемпіонат Європи та світу 
недоречно.
 Хай там як, а на «мундіалі» 
у Гамбурзi, де, до слова, у вели-
кого чемпіона-професіонала ви-
ріс Володимир Кличко, Олек-
сандр Хижняк-молодший про-
демонстрував свій грандіозний 
потенціал. У битві за високий 
титул наш співвітчизник по 
черзі розібрався зі словаком Ан-
дреєм Чемезом, британцем Бен-
джаміном Вайтекером, Троєм 
Іслеєм iз США та — у фіналі — 
з казахом Абільханом Аманку-
лом (5:0).
 Додамо, що найуспішні-
шою командою ЧС-2017 стала 
кубинська збірна, боксери якої 
виграли в Німеччині п’ять золо-
тих та дві срібні нагороди. ■

БОКС

Підтверджуючи статус
Після надуспішного домашнього чемпіонату Європи на планетарному 
форумі українська боксерська збірна здобула лише одну медаль

■

Чемпіон світу-2017 Олександр Хижняк — єдиний у складі збірної України медаліст планетарного форуму.
Фото з сайта ringside24.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 На чоловічий Євробаскет, 
котрий стартував у останній день 
літа, національна збірна Украї-
ни вирушила у вельми скромно-
му складі й з не менш скромними 
турнірними амбіціями. Розумію-
чи перевагу більшості конкурен-
тів по групі в боротьбі за вихід до 
наступного раунду турніру, голо-
вний наставник «синьо-жовтих» 
Євген Мурзін напередодні змагань 
пообіцяв «достойний виступ» своїх 
підопічних у Тель-Авіві. Такий — 
вельми абстрактний та позбавле-
ний конкретики орієнтир надав ук-
раїнським збірникам можливість 
не хвилюватися за підсумки кож-
ного з п’яти поєдинків у секстеті.
 Програвши на старті міцним 
збірним Німеччини та Італії, ста-
ло зрозуміло, що повторити своє 
феноменальне досягнення 2013-
го року, коли на словенському Єв-
робаскеті під орудою американця 
Майка Фрателло «синьо-жовті» 
посіли історичне шосте місце, па-
ралельно здобувши тоді й квитки 
на дебютний «мундіаль». Влас-
не чотири роки, переписуючи іс-
торію вітчизняного баскетболу на 
ЧЄ-2013, українська збірна  здо-
лала і німців, й італійців. «Бун-
дестім» — на етапі групового ра-
унду, апеннінців — у «плей-оф» 
за вище місце в «топ-6».

 Проте нинішні можливості 
«синьо-жовтих» не дозволили їм 
здивувати міцних середняків єв-
ропейського баскетболу. У мат-
чі з німцями підопічні Мурзіна не 
впоралися з їхнім лідером із НБА 
— темношкірим плеймейкером 
«Атланти» Деннісом Шредером. 
Натомість поєдинок «синьо-жов-
тих» проти італійців, очолюваних 
знаним наставником Етторе Мес-
сіною, запам’ятався неспромож-
ністю наших баскетболістів ней-
тралізувати дальню «артилерію» 
суперника, котрий зміг реалізува-
ти 17(!!!) триочкових кидків. Ціка-
во, що,  як і в стартовій грі турніру, 
підопічні Мурзіна виграли першу 
чверть. Утім у подальшому закрі-
пити успіх не змогли, програвши 
обидва поєдинки з різницею в 12 
пунктів.
 Матч третього туру — проти 
грузинів — мав стати для коман-
ди Євгена Мурзіна моментом істи-
ни, своєрідним рубіконом, від ус-
пішності подолання котрого, ду-
мається, залежала не тільки тур-
нірна доля «синьо-жовтих» на 
ЧЄ-2017, але й тренерська доля 
їхнього наставника біля керма 
головної команди країни.
 «Після двох стартових пора-
зок було непросто грати з грузи-
нами», — визнав гравець збірної 
України В’ячеслав Бобров. Од-
нак, розуміючи всю складність 

ситуації, наші збірники знайшли 
в собі сили й, як відзначив інший 
гравець «синьо-жовтих» — захис-
ник Олександр Кальченко, прос-
то перебігали суперника, здобув-
ши таку необхідну для свого рено-
ме перемогу.
 Чи не головною запорукою ус-
піху української збірної, як екс-
перти, так і самі українські бас-
кетболісти, називають гру захис-
ника російського «Єнисею» Дени-
са Лукашкова, котрий, окрім 16 
залікових очок, зробив 11 резуль-
тативних передач.
 Завдяки його дотепним пере-
дачам шанувальники українсь-
кого баскетболу змогли насоло-
дитися слем-данками у виконан-
ні Боброва, котрий, до слова, в 
наступному сезоні гратиме за ли-
товський «Пьено Жвайгждес», та 
Артема Пустового, котрий пред-

ставляє іспанський «Обрадойро». 
За відсутності у матчі травмова-
ного ветерана збірної В’ячеслава 
Кравцова, Пустовий гідно про-
явив себе під обома кошиками, 
ставши, в підсумку, найрезуль-
тативнішим гравцем української 
команди в двобої з грузинами.
 Після трьох зіграних поєдинків 
у секстеті «В» склалася цікава тур-
нірна ситуація: три перші команди 
мають по дві перемоги та одній не-
вдачі. Натомість у інших трьох ко-
лективів навпаки — одна звитяга 
та два фіаско. Можна передбачити, 
що Ізраїль, Україна та Грузія, пе-
ребуваючи в другій когорті, пове-
дуть боротьбу за останнє прохідне 
(четверте) місце до «плей-оф». По-
переду у наших хлопців поєдинки 
з нестабільною Литвою, котра на 
старті сенсаційно програла Грузії, 
та непередбачуваними господаря-
ми — ізраїльтянами, котрим вда-
лося вирвати несподівану перемо-
гу в матчі з німцями. ■

Теніс
 Відкритий чемпіонат США. Чо-
ловіки. Третє коло. Троїцьки (Сербія) 
— Долгополов (Україна) — 1:6, 0:6, 4:6. 
Друге коло. Долгополов — Бердих 
(Чехія, 15) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), 6:2.
 Жінки. Третє коло. Світоліна (Ук-
раїна, 4) — Роджерс (США) — 6:4, 7:5. 
Друге коло. Світоліна — Родіна (Росія) 
— 6:4, 6:4.

«Формула-1»
 Як і обіцяв, лідер «Мерседеса» — бри-
танець Льюїс Хемілтон — зіпсував ювілей 
конкурентам iз «Феррарі», котрі минулого 
уїк-енду під час домашнього Гран-прі Італії 
святкували 70-річчя стайні. Заручившись 
підтримкою напарника по команді Вальтері 
Боттаса, котрий на автодромі в Монці вмі-
ло прикривав колегу з тилу, Хемілтон пере-
конливо виграв італійський етап. Іменитий 
представник «Скудерії» — Себастьян Фет-
тель — фінішував лише третім, чого, в під-
сумку, не вистачило, аби зберегти лідерство 
в загальному заліку пілотів. ■

ХРОНІКА■

БАСКЕТБОЛ

Переможний центр впливу
Слідом за двома невдачами чоловіча збірна 
України здобула першу перемогу на Євробаскеті

■

На ЧЄ-2017 гравець іспанського «Обрадойро»  Артем Пустовий вельми 
продуктивно виконує роботу центрового збірної України.
Фото з сайта fiba.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Фінальна 
частина. Група В. Німеччина — Ук-
раїна — 75:63 (Шредер (32) — Мішула 
(12)), Литва — Грузія — 77:79, Італія 
— Ізраїль — 69:48. Грузія — Німеч-
чина — 57:67, Україна — Італія — 
66:78 (Пустовий (21) — Белінеллі (26)), 
Ізраїль — Литва — 73:88. Грузія — 
Україна — 81:88 (Пачулія (17) — Пус-
товий (19)), Литва — Італія — 78:73, 
Німеччина — Ізраїль — 80:82.
 Турнірне становище: Італія, Ні-
меччина, Литва — 2 перемоги/1 пораз-
ка, Грузія, Україна, Ізраїль — 1/2.

■
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 Сидять у ресторані два адвока-
ти. Раптом почали сперечатися. Щоб 
вирiшити конфлiкт, вони покликали 
офіціанта й попросили його принес-
ти кримінальний кодекс, якщо він є 
в адміністратора.
 Офіціант пішов і незабаром по-
вернувся.
 — Адміністратор просив пере-
дати, що платити не потрібно.

* * *
 Одеська квартира. Рабинович 
запитує у дружини:
 — Сарочко, люба, а що ти зро-
биш, якщо я тобi зраджу?
 — Напишу на твоєму надгробку: 
«У нього було світле майбутнє, але 
він таки вибрав світлу пам’ять».

* * *

 Івана, Василя та Петра виклика-
ли на судове засідання зi встанов-
лення батьківства.
 Іван:
 — У мене ідея. Якщо ми всi ска-
жемо, що визнаємо батьківство, нам 
нічого не зможуть зробити.
 Обидва інших приятелі з полег-
шенням прийняли цю пропозицію.
 Першим викликають Івана.
 — Чи визнаєте ви батьківство? 
— запитує суддя.
 — Так.
 Суддя:
 — Слухання у справі закінчено.

* * *
 Сiльський магазин горів, але ніх-
то не поспішав його гасити. Всі чека-
ли, коли згорить той самий зошит.

По горизонталі:
 2. Данський фізик-теоретик, 
лауреат Нобелівської премії 1922-
го року. 5. Велика індійська річка. 7. 
Солодка лісова ягода, збирати яку 
заважають колючки. 8. Жанр цер-
ковної літератури, що оповідає про 
життя та діяння святих і мучеників 
за віру. 9. Глибока канава з водою 
під стінами фортеці. 10. Бальнео-
логічний курорт у Ставропольсько-
му краї. 11. Причина всіх хвороб. 12. 
Князь у монголо-татар. 13. Вдова 
Джона Леннона. 15. Першовідкри-
вач Америки. 18. Прилад, який доз-
воляє переводити паперові докумен-
ти у цифровий формат. 20. Німфа, 
яка закохалася у Нарциса і перетво-
рилася лише на голос. 22. Англійсь-
кий мандрівник і дослідник, якого, 
за легендою, з’їли гавайські абори-
гени. 23. Високий віз на двох або чо-
тирьох колесах. 24. Пристрій у мет-
ро, який пропускає пасажирів по од-
ному. 25. Ірландський письменник і 
драматург, автор п’єси «Пігмаліон». 
26. Сорт яблук. 27. Захворювання 
печінки. 28. Поважне звертання до 
старших чоловіків у народів Сходу. 
29. Уособлення жіночого начала в 
давньокитайській міфології.
По вертикалі:
 1. Місце, де підземні води ви-

биваються на поверхню. 2. Народ-
на назва доларів. 3. Кінська мова. 
4. Невеликий потік води. 5. Біблій-
не місто, зруйноване за допомогою 
труб. 6. Вищий орган влади в ряді 
ісламських держав. 10. Наглядач у 
гаремі. 14. Тривожний подзвін, що 
скликає людей чи попереджає про 
небезпеку. 16. Посада, заняття лек-
тора-викладача. 17. Хвойне дерево, 
яке на зиму скидає голочки. 19. За-
родок людини чи тварини. 21. Бри-
танська письменниця, «королева де-
тективу». 22. Кошовий отаман вій-
ська Запорозького, герой народної 
думи, похований у Каневі. 23. Бит-
ва, двобій, поєдинок.

Кросворд № 104 в
ід 30 серпня
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Аліса КВАЧ

 Несподіване (а насправ-
ді — геть прогнозоване) про-
довження отримали заручини 
зірки світового тенісу 35-річної 
Серени Вільямс та співзасновни-
ка сайта Reddit Алексіса Оганя-
на. Щойно вона наприкінці ми-
нулого року сказала нареченому 
«так» у відповідь на пропозицію 
руки і серця, а вже першого ве-
ресня лелека приніс парі донеч-
ку. Пологи відбулися в елітній 
клініці в Уест-Палм-Біч у Фло-
риді. Як повідомили представ-
ники тенісистки, мама і маля по-
чуваються добре, а сама Серена 
ще раніше заявляла, що планує 
повернутися на корт вже у січні 
2018 року.
 Взагалі і вагітність, і дитина 
стали для зірки справжньою не-

сподіванкою. Вона якраз плану-
вала побити рекорд австралійсь-
кої тенісистки Маргарет Корт, яка 
в 1960—1975 роках здобула 24 пе-
ремоги в турнірах «Великого шо-
лому» в одиночному розряді. Од-

нак у січні, напередодні Відкри-
того чемпіонату Австралії, 

вона відчула нездужан-
ня під час тренування. 

Коли ж тести на ва-
гітність пока-

зали причи-
ну поганого 

с а м о п о -
ч у т т я , 

Серена 
б у л а 
ш о -

к о в а -
на, але 

таки взя-
ла участь у 

турнірі й здо-
була свою 23-тю 

перемогу. А от по-
дальші три турніри із 

серії «Великого шолома» — 
Відкритий чемпіонат Франції, 
Вімблдон і Відкритий чемпіонат 
США — їй таки довелося про-
пустити. Тож тепер зрозуміле її 
прагнення швидше повернутися 
у спортивну форму.
 Вимушена перерва у висту-

пах не завадила Серені Вільямс 
другий рік поспіль очолити спи-
сок Forbes у категорії «найбагат-
ші спортсмени світу», заробивши 
$27 млн. Ця сума включає призові 
за перемоги на турнірах і доходи 
від участі в рекламних кампаніях 
і заходах. До цього тенісистка те-
пер може додати право на фото-
сесію з новонародженою донеч-
кою. Якщо, звісно, захоче. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Якщо ви думаєте, що грабіж-
ника здатні спокусити лише доро-
гі речі, які потім можна продати, 
то глибоко помиляєтеся. 24-річ-
ного Закарі Юревича і 26-річно-
го Еріка Роусона згубила любов 
до солодкого. Обидва американці 
потрапили до буцегарні за спробу 
вкрасти... весільний торт.
 Саме цей витвір кулінарно-
го мистецтва, помічений через 
скляні двері веранди в одному 
з будинків, першим  привернув  

увагу грабіжників-ласунів. Але 
пробратися до солодкого об’єкта 
було не так просто. Тоді друзі ви-
рішили зламати двері до сусід-

нього будинку, де вони знайшли 
бейсбольну битку. А звідти, роз-
бивши скло веранди, добралися 
і до весільних ласощів. А щоб не 

йти взагалі з порожніми руками, 
зловмисники прихопили ноутбук, 
портмоне і пляшку елітного алко-
голю, повідомляє сайт «Депо» з 
посиланням на газету Daily Mail.
 Із цими трофеями вони всіли-
ся на кухні і почали частуватися 
тортом. За цим заняттям їх і за-
став господар будинку, який од-
разу ж викликав поліцію. А ті ви-
сунули горе-грабіжникам обви-
нувачення за двома епізодами 
незаконного проникнення в при-
міщення. Як у нас кажуть, жадіб-
ність фраєрів згубила. ■

6 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, часом дощ. Вiтер пiвденно-
захiдний, захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +11...+13, 
удень +14...+16.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +11...+13, удень 
+15...+17.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +13...+15.
Одеса: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +21...+23.

4 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 19-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 19.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, часом дощ. 
Трускавець: уночi +10...+12, удень +13...+15. Моршин: 
уночi +10...+12, удень +14...+16.

ОТАКОЇ!

За шматок торта
У США грабіжників спокусив 
весільний торт

■

БЕБІ-БУМ

СЕРЕНАда 
для 
малечі
Молодша 
із сестер 
Вільямс 
народила 
первістка

■

Серена Вільямс.❙
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