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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,58 грн. 

1 € = 31,38 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Влада України опинилася перед 

необхідністю збільшувати ціну 

на газ для населення. 

А власний видобуток 

та енергоощадливість, на жаль, 

не стали нашими пріоритетами  
стор. 8 »

Піднімати чи нехай живуть?

Іспанією пішла 
тріщина
Каталонія проголосувала за незалежність кров’ю 
стор. 5 »

Сутичок не вдалося уникнути: проти учасників референдуму застосували кийки та гумові кулі. ❙

Водна рада 
для поливу

Зрошувальні 

системи України 

відновлюватимуть у 

три етапи
стор. 9 »

Із рюкзаком 
— у земську 

школу
Самостійна мандрівка до 

архітектурних шедеврів 

Сластіона
стор. 11 »



Ганна ПЕЧЕРИЦЯ

 Пенсія в Україні має бути не 
вироком, а новим етапом жит-
тя. На цьому наголосив лідер 
Радикальної партії Олег Ляш-
ко. Політик привітав бабусь і ді-
дусів iз Днем людей похилого віку 
та пообіцяв забезпечити їм гідну 
старість.
 Щоб у Пенсійному фонді були 
гроші на підвищення пенсій, пот-
рібно створювати робочі місця та 
підвищувати зарплати, каже полі-
тик. «Уряд планує з 1 січня встано-
вити мінімальну зарплату на рівні 
3700 гривень на місяць. Цього за-
мало! В Україні 4 мільйони україн-
ців живуть на мінімальну зарпла-
ту. Тому ми пропонуємо збільши-
ти мінімальну зарплату до 5000 
гривень. Більша зарплата — біль-
ша пенсія!» — наголосив Ляшко.
 Одна з головних вимог ради-
калів до пенсійної реформи — під-
няти прожитковий мінімум для 
пенсіонерів i підвищити пенсію 
для півмільйона українців iз 949 
до 1500 гривень. «З 1 жовтня 
уряд планує підняти прожитко-
вий мінімум для непрацездатних 
осіб лише на 5% — з 1312 до 1372 
гривень. Це дуже мало, адже ін-
фляція в цьому році становить не 
менше 11%. Такі мізерні підви-
щення прожиткового мінімуму не 
перекриють інфляцію та зростан-
ня цін. Ми пропонуємо підвищи-
ти прожитковий мінімум на 15%. 
Тоді 3,5 мільйона українців отри-
мують надбавки до пенсії від 200 
і більше гривень», — пояснив лі-
дер РПЛ.
 Крім того, фракція РПЛ вима-
гає перерахувати пенсію людям 
iз великим трудовим стажем, аби 
прибрати зрівнялівку, збільши-
ти пенсії шахтарям, металургам, 
хімікам, залізничникам i скасу-
вати їм підвищення ЄСВ iз 22 до 
38%. Перерахувати пенсії війсь-
ковим і «чорнобильцям», підви-
щити пенсії інвалідам І, ІІ груп як 
мінімум удвічі. А також зарахо-
вувати період навчання у вишах 
до страхового стажу. Водночас ко-
манда Олега Ляшка пропонує по-

вернути пенсію в повному обсязі 
жінкам, які вийшли на пенсію до 
55 років. Якщо уряд дослухаєть-
ся до вимог Радикальної партії — 
мільйони українців отримають 
суттєву надбавку до пенсій уже з 
жовтня, переконаний Ляшко.
 «Де взяти на все це гроші? Тре-
ба відновлювати власну економі-
ку. Наша команда пропонує чіт-
кий i масштабний Антикризовий 
план, реалізація якого дозволить 
забезпечити роботою мільйони ук-
раїнців. Купуй українське — пла-
ти українцям! Лише така політи-
ка гарантує нашим людям достой-
ні зарплати та пенсії. Закликаю 
підтримати нас у цьому!» — за-
значив політик. ■

ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ 20172 ІнФорУМ
«На територіях окупованого Росією Донбасу в складі терористичних 
угруповань зараз перебуває 11 тисяч росіян і тисячі одиниць важкого 
озброєння».

Анатолій Матіос
головний військовий прокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

ІНІЦІАТИВА

План Ляшка для України
Гроші на зарплати та пенсії будуть, коли буде сильна економіка

■

Олег Ляшко знає, де взяти гроші 
на пенсії та зарплати.

❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Учора відбулася прес-конферен-
ція міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова. Йшлося, зокрема,  про затри-
мання групи зловмисників: поперед-
ньо їм інкримінують підозру в дев’яти 
злочинах, скоєних у 2016-2017 роках, 
які, за словами силовиків, були спря-
мовані на розпалювання ксенофобії, 
релігійної нетерпимості та міжнарод-
них конфліктів.
 «Ми маємо прямі докази участі 
злочинної групи як мінімум у дев’яти 
злочинах. Є відповідні докази — це 
зразки ДНК цих персон, свідчення са-
мих затриманих та аналіз слідчих ек-
спериментів на місці злочину, — за-
значив на брифінгу Аваков. — Вони 
входять до групи впливу колишніх на-
родних депутатів iз Партії регіонів — 
Володимира Олійника та Сергія Тулу-

ба. Є зафіксовані контакти цих осіб зі 
згаданими екс-нардепами, які перебу-
вають на території РФ».
 Як стверджує очільник МВС, цьо-
го разу затримані чоловіки їхали під-
ривати угорський пам’ятник на кор-
доні з Україною, аби виконати черго-
ве замовлення. Завдання мали «від-
працювати» терміново, адже останнім 
часом українсько-угорські відносини 
переживають кризу, i пошкодження 
угорського пам’ятника на Верецькому 
перевалі в Закарпатській області мало 
підкинути хмизу у вогонь.
 Також міністр додав, що «специ» 
карного розшуку Нацполіції затрима-
ли двох підозрюваних біля кордону 
(третій — у розшуку). При затриман-
ні було вилучено спеціально підготов-
лений вибуховий пристрій iз приєдна-
ним газовим балоном для детонації і 
гранати РГД-5. ■

ПРОТИДІЯ

Ті, хто підривав 
міждержавні 
відносини
Правоохоронці затримали диверсантів, 
яких підозрюють у цілій низці злочинів  

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Із жовтня у Харкові запрацював про-
ект Let’s talk!, який у режимі онлайн на-
даватиме консультації людям, що пост-
раждали внаслідок військового конфлік-
ту в Україні. З цією метою на постійному 
зв’язку перебуватимуть 25 професій-
них психологів із різних областей Украї-
ни, які пройшли спеціальну підготовку в 
Німеччині. Отримати послугу несклад-
но. Для цього достатньо зареєструва-
тися на міжнародній платформі — сай-
ті ipso-care — і призначити час онлайн-
бесіди. Для зручності на сайті також 
потрібно створити свій особистий кабі-
нет i за бажанням описати свої пробле-
ми. Вся інформація гарантовано захище-
на, оскільки не проходить через сервер. 
Єдині дані, які потрібні для збереження 
анонімності, — електронна пошта.
 Як повідомила на презентації проекту 
заступник харківського міського голови з 

питань охорони здоров’я та соціального за-
хисту населення Світлана Горбунова-Ру-
бан, наразі, лише за офіційними даними, 
у місті зареєстровано 119 тис. вимуше-
них переселенців. Згідно з соціальними 
опитуваннями, 67% із них хотіли б зали-
шитися жити в Харкові. «Це дуже значи-
мий проект, тому що допомогу зможуть 
отримувати жителі всієї України, — ска-
зала вона. —  Всім людям, які постраж-
дали, по трібна допомога. Всім їм потріб-
но прийти в норму. Більшість із них пе-
ребуває в стані стресу, який по-різному 
проявляється, — агресією, депресією. Я 
вдячна, що так багато людей об’єднали 
зусилля заради допомоги іншим. Впев-
нена, що проект буде успішним».
 Автор цієї методики — керівник ні-
мецької громадської неприбуткової ор-
ганізації IPSO Інге Міссмаль. Вона пра-
цювала в Афганістані, де створила схо-
жу психологічну службу, за що отри-
мала на батьківщині високу урядову 
нагороду. ■

ДОБРА СПРАВА

Давай поговоримо!
Вимушені переселенці, учасники АТО і 
члени їхніх сімей зможуть отримувати 
анонімну соціально-психологічну 
підтримку онлайн

■

НА ФРОНТІ

Жовтневе 
загострення
Окупанти все частіше 
застосовують 
бронетехніку під час 
бойових зіткнень із ЗСУ
Іван БОЙКО

 У перші дні жовтня окупанти Дон-
басу активізувалися на всіх напрям-
ках східного фронту. За словами реч-
ника Міноборони України з питань 
АТО Олександра Мотузяника, бо-
йовики продовжують вести вогонь на 
всіх напрямках — донецькому, при-
морському та луганському. Тодi як 
захисники України практично в усіх 
випадках відкривають вогонь у від-
повідь.
 Відтак, минулими вихідними по-
ранення під час обстрілів отрима-
ло троє українських вояків, один за-
хисник України загинув 1 жовтня, 
підірвавшись на протипіхотній міні 
ОЗМ-72 під час проведення інженер-
них робіт на підступах до Богданівки 
в секторі «М». Загалом минулої неділі 
бойовики 14 разів порушили так зва-
не «шкільне перемир’я». 
 Власне, найгарячіше саме на маріу-
польському напрямку: під міномет-
ними обстрілами опинилося селище 
Павлопіль, тоді як у Новотроїцькому 
та Гнутовому сталися найсерйозніші 
збройні інциденти, під час яких оку-
панти навіть застосовували бронетех-
ніку.
 При цьому в понеділок зранку во-
рог обстрілював райцентр Мар’їнка, 
на момент, коли цей номер «УМ» го-
тувався до друку, в місті вже було 
зруйновано один будинок. 
 «Мар’їнка знову здригається від 
вибухів: орки сиплять на позиції ук-
раїнських військових міни. Одна з 
них упала в житловому кварталі на 
вулиці Жовтневій, 174 та зруйну-
вала будівлю. На щастя, жертв се-
ред цивільного населення немає», — 
повідомив керівник Донецької облас-
ті Павло Жебрівський.
 На донецькому напрямку основні 
бойові дії велися в Зайцевому та Ав-
діївці. Найпотужніший обстріл став-
ся в авдіївській промзоні; вогонь вели 
з боку окупованої Ясинуватої впро-
довж трьох годин. Також було обстрі-
ляно контрольно-пропускний пункт 
в’їзду/виїзду «Майорськ». ■

ДО РЕЧІ

 Головний військовий прокурор України 
Анатолій Матіос стверджує, що на територіях 
окупованого Росією Донбасу в лавах бойови-
ків ОРДЛО зараз перебуває 11 тисяч росіян, 
серед яких  три тисячі кадрових військових, а 
також тисячі одиниць важкого озброєння.
 «Танки — 650 шт., бойові броньовані ма-
шини — 1310 шт., артилерія різних калібрів 
(у тому числі великокаліберна, заборонена 
мінськими угодами) — майже 500 стволів, 
реактивні системи залпового вогню — майже 
260 од., зенітно-ракетні комплекси — до 100 
од.», — сказав пан Матіос в ефірі одного з 
телеканалів, підкресливши, що вся ця зброя є 
російською.
 За його словами, Російська Федерація на 
даний момент перебуває на Донбасі в кіль-
кості майже трьох тисяч осіб у складі двох ба-
тальйонно-тактичних груп, однієї ротно-тактич-
ної групи, на озброєнні яких, крім перелічених 
вище одиниць, є майже 200 танків, 400 бойо-
вих броньованих машин, 140 одиниць артилерії 
і новітні зразки зенітно-ракетних комплексів.

■

■

ЩО ЩЕ ПРОПОНУЄ РПЛ?

 ІНДЕКСУВАТИ ПЕНСІЇ. Регулярно індексувати пенсії відповідно 
до індексу інфляції. Люди не повинні страждати від того, що внаслідок 
інфляції зростають ціни на ліки, продукти харчування тощо.
 ШАНУВАТИ ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ. Одночасно з підвищенням за-
рплати вчителям — підвищити й працівникам дитячих садків i дитбудин-
ків. Цього року педагогам підняли зарплату з 1 січня, а працівникам до-
шкільної освіті — тільки з 1 вересня. Такий самий підхід влада планує 
застосувати і в 2018 роцi. РПЛ вимагає підняття заробітної плати всім 
представникам педагогічної сфери — від дитсадочка до університету.
 ПРИБРАТИ ЗРІВНЯЛІВКУ. Завдяки тому, що Радикальна пар-
тія добилася підвищення мінімальної заробітної плати з 1600 до 3200 
грн., багатьом людям стало жити трохи легше. Водночас через недо-
лугі дії влади панує тотальна несправедливість у нарахуванні зарплати. 
Особливо у сфері освіти та медицини. Коли лікар-інтерн, який провчив-
ся 8 років, отримує таку саму зарплату, як і санітарка. Або коли вихова-
телька в дитсадочку, яка має вищу педагогічну освіту, отримує «міні-
малку», як і технічний персонал. Радикальна партія бореться з цією не-
справедливістю.

■
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«КРИМНАШ»

А що, на морі 
хіба буває 
шторм?
Тисячі російських туристів 
пригрозили владі Криму 
влаштувати мітинги протесту та 
перекрити привокзальні траси 
через колапс на Керченській 
переправі
Ірина КИРПА

 Ураганний вітер змусив окупантів на п’ять 
днів припинити рух поромів між півостровом 
Крим та Росією. 
 Декілька тисяч мандрівників були змушені в 
буквальному сенсі цього слова «чекати на гарну 
погоду біля Чорного моря». Мимовільні заручни-
ки анексованого півострова активно обмінювали-
ся враженнями від побаченого в соціальних мере-
жах.
 — Навіщо потрібна переправа, яка працює 
з такими великими перебоями? — обурюються 
люди. — Стояти в заторах без можливості випити 
чаю, не кажучи вже про елементарні зручності, 
це, скоріше, антиреклама Криму, аніж його здо-
бутки.
 Далеко не в усіх туристів знайшлися гроші 
на готель, багато хто заночував у салоні власно-
го автомобіля з метою економії. Людей дуже обу-
рив той факт, що їх заздалегідь не попередили про 
наближення буревію. Адже тоді поїздку можна 
було б перенести на інший день, а не нудитися в 
залі очікування в компанії таких же ошуканих 
пасажирів.
 — Перевізники Керченської переправи повин-
ні заздалегідь повідомляти про штормову пого-
ду, — впевнений мешканець міста Вологда Олек-
сій. — Якби автоперевізники повідомили людям 
про наближення природного катаклізму, стов-
потворіння вдалося б уникнути.
 Тільки на другу добу змученим пасажирам 
стали роздавати безкоштовний чай, каву, про-
дукти харчування та теплий одяг. Пізніше пред-
ставникам морської дирекції порту вдалося роз-
містити тих, хто постраждав через негоду, в чо-
тирьох залах очікування та виділити додатково 
ще 10 плацкартних вагонів, які спеціально при-
гнали на територію порту «Керч».
 Через плутанину на дорогах неподалік Кер-
ченської переправи сталося масштабне ДТП. Пе-
рекинувся пасажирський автобус, унаслідок чого 
постраждало понад 20 пасажирів. Шістьох потер-
пілих у важкому стані карети «швидкої» достави-
ли до найближчої лікарні. А от на залізничному 
вокзалі в Анапі ледь не почалися масові завору-
шення через небувалий наплив людей.
 — Понад чотири сотні людей із дітьми зали-
шилися без їжі, води та можливості відпочити, 
— обурюється мешканка Самари Світлана Ко-
рабльова, яка застрягла разом із родиною на за-
лізничному вокзалі Анапи. — Нам не давали вза-
галі ніякої інформації, залишивши один на один 
зі стихією, що розійшлася не на жарт.
 До окупаційної влади Криму поки що не дійш-
ло, що погода на півострові — це вже стратегічне 
питання, що безпосередньо впливає на поромне 
сполучення в районі Керченської переправи.
 Навіть військовим Чорноморського флоту до-
велося підлаштовуватися під примхи стихії: з 
урахуванням сили та напрямку вітру кораблі змі-
нили умови стоянки на причалах.
 Сильний шторм накрив не лише Керченську 
протоку, а й найближчі населені пункти. На доро-
гах виросли кілометрові затори, в яких застрягло 
понад три тисячі автомобілів та кілька тисяч лю-
дей.
 Буревій залишив без електрики сотні лю-
дей у Сімферопольському, Бахчисарайському, 
Ленінському, Сакському, Жовтневому районах, 
а також у місті Керч. Ураган пошкодив дахи со-
ціальних будівель, а також автомобілі, які рані-
ше невдало припаркували під деревами.
 Як розповіла керівник кримського Гідромет-
центру Тетяна Любецька, погода на окупованому 
півострові лише ненадовго покращиться, а вже у 
середині жовтня штормовий вітер доповниться 
проливними дощами та туманами. ■

■Людмила НІКІТЕНКО

 До десятки найкращих учителів 
України, за версією престижного кон-
курсу Global Teacher Prize Ukraine 
— української версії світової премії 
Global Teacher Prize, котра популя-
ризує престиж учительської професії 
і яку прийнято називати Нобелівсь-
кою премією для вчителів, заслужено 
ввійшла і черкаська вчителька Надія 
Вовченко.
  Вона 17 років працює у Черкась-
кій міській гімназії №31, де успіш-
но викладає англійську мову, допо-
магаючи школярам розкривати свої 
здібності та таланти, реалізовуючи по-
ставлені цілі.
 Учні цієї школи називають Надію 
Вовченко найкращою вчителькою у 
школі. А ще кажуть, що їм до вподо-
би те, що уроки англійської прохо-
дять в ігровій формі, що «англійка» 
організовує кулінарні уроки, онлайн-
конференції, зйомки кіно, лялькові 
театри, skype-конференції з учнями 
інших країн.
 За словами самої пані Надії, її ос-
новним принципом у роботі є заохо-
чення учнів, аби вони самі відчули 
потребу у вивченні її предмета. Тоді й 
результат не забариться.
 Як розповідають на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці» організатори кон-
курсу Global Teacher Prize Ukraine, 
Надія Вовченко постійно вдоскона-
лює свої навички та розширює круго-
зір. Вона обмінюється досвідом із ко-
легами з Європи та світу в межах між-
народних програм eTwinning Plus, 
Education Beyond Borders, British 
Council Schools online, ePals, пройш-
ла курс лідерства від професора Мак-
Лоскі в американському Університеті 
Бесел, розпочала партнерство з систе-
мою шкіл МОФЕТ в Ізраїлі. А бути 
професійним «агентом змін» її навчи-
ли тренери Британської Ради в рамках 

проекту «Учителі англійської мови — 
агенти змін».
 Також цього року черкаська «ан-
глійка» пройшла тримісячний Кемб-
риджський курс для вчителів (ТКТ) 
і чотири онлайн-курси Британської 
Ради для вчителів, закінчила 8-тиж-
невий Американський курс AE Е-
Teacher із результатом 98% і була об-
рана фасилітатором міжнародної он-
лайн-платформи для вчителів AE 
Е-Teacher та успішно завершила 13-
тижневу міжнародну програму для 
вчителів PISA4u.
 Вона є прикладом для своїх учнів і 
заряджає їх власним позитивом й ак-
тивністю. Її учні показують результат 
у 199 балів на ЗНО з англійської мови, 
навчаються в найкращих університе-
тах України, Польщі та Канади. 
 Пані Надія з учнями, наголошу-
ють Global Teacher Prize Ukraine, є 
учасниками багатьох проектів і гран-
тів. Одна її учениця отримала грант 
від Ґете-Інституту в Німеччині на три 
тижні навчання в Швебішхалі за еко-
логічний відеопроект, який вони під-
готували. Вони переможці й призе-
ри багатьох конкурсів: «Проект року 
в Україні» від eTwinning Plus, Євро-
пейський конкурс Europe Helps- Does 
Europe Help?. У травні 2017 року їх-
ній проект було обрано «Найкращим 

проектом місяця». Три проекти були 
обрані «Найцікавішими».
 «Відчуваючи жагу до всього ново-
го та цікавого, невгамовна вчителька 
слідкує за інноваційними й ефектив-
ними освітніми практиками та засто-
совує актуальні й найкращі саме для 
своїх учнів. Персоналізація навчання 
та врахування індивідуальних особли-
востей кожного учня — основний при-
нцип викладання пані Надії», — зазна-
чають організатори вчительського кон-
курсу. І додають, вона надає дітям пев-
ну автономію у виборі групи, способів, 
технік і часу виконання завдань, прак-
тикує роботу в групах, парах, індиві-
дуальну. Розвиток критичного мис-
лення, уміння вирішувати проблеми, 
відповідальне громадянство, техноло-
гічна грамотність, спілкування та спів-
праця, лідерство, саморозвиток, твор-
чість та уява — це неповний список 
навичок, які намагається прищепити 
вчителька своїм учням. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львівська область

 Першими про нічні події пові-
домили користувачі соцмереж. «Я 
в Трускавці. Трусило добряче, світ-
ло зникло на кілька секунд. Перший 
раз о 00:46 сильно, потім iще двічі, 
але слабше», — написала у «Фейсбу-
цi» львівська активістка Наталія Ше-
лестак. 
 Через землетрус у с. Модричі Дро-
гобицького району утворилося про-
валля діаметром у 300 метрів і гли-
биною 50 метрів. «Обвал карстової 
породи за 300 метрів від дороги та 
за кілометр від найближчої будів-
лі. Пошкоджено дві електроопори. 
Електропостачання населених пунк-
тів не перервано. Потерпілих немає», 
— повідомив  депутат Львівської 
міської ради Ігор Зінкевич. Відтак, 
у вихідні відбулося засідання Дрого-
бицької районної та обласної комісії 
з питань техногенно-екологічної без-

пеки і надзвичайних ситуацій. За під-
сумками засідань ухвалили рішення 
вжити необхідних першочергових за-
ходів, аби запобігти виникненню над-
звичайної ситуації техногенного ха-
рактеру. На місті події організували 
цілодобовий моніторинг i виставили 
охорону по периметру провалля. Про 
це повідомили в прес-службі Львівсь-
кої ОДА. 
 На ділянці утворились значні під-
земні порожнини, внаслідок видобут-
ку калійних солей у 70-80-х роках XX 
століття. Сейсмологи і науковці б’ють 

на сполох, попереджаючи про загро-
зу обвалу порожнин, що  можуть спро-
вокувати локальні землетруси. Якщо 
навіть незначні підземні поштовхи 
спричинили проблеми подібного роду, 
то чого можна очікувати від землетру-
су силою у 6-7 балів?
 Надзвичайники повідомили, що 
епіцентр розташований на глибині 2,2 
км. Про причини нічного землетрусу 
офіційно не повідомляють. Нагадає-
мо, що у серпні минулого року зем-
летрус силою 2,8 бала стався в сусід-
ньому містечку Стебник. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Прокуратурою Тер-
нопільської області переда-
но до суду обвинувальний 
акт у кримінальному про-
вадженні щодо групи осіб, 
які організували та здійс-
нювали впродовж двох ос-
танніх років продаж пси-
хотропних речовин через 
інтернет-мережу.
 Як повідомляє прес-
служба прокуратури, досу-
довим розслідуванням вста-
новлено, що четверо жи-
телів обласного центру (всі 
безробітні, двоє з них вже 
були судимі за подібні зло-
чини) збували психотропні 
речовини на території Тер-
нополя шляхом прийняття 
замовлення у месенджері 
Telegram та соцмережах, а 
гроші отримували перека-

зами на банківські картки.
 Керівник злочинної 
групи забезпечував фун-
кціонування мережевих 
ресурсів, платіжних інс-
трументів, відкриття по-
точних карткових рахун-
ків у банківських устано-
вах та заходи конспірації. 
Інші учасники групи, від-
повідно до розподілених 
між ними ролей, під ніком 
«Вкусные сладости» при-
ймали замовлення та на-
давали клієнтам інформа-

цію про наявність нарко-
тичних засобів, їх асорти-
мент, ціну, спосіб оплати 
та місцезнаходження тай-
ників (закладок), адже то-
вар збувався безконтакт-
но, а зберігався за місцем 
проживання продавців. 
Під час обшуків житла 
наркоторговців правоохо-
ронці виявили чимало па-
кетів із розфасованим ам-
фетаміном та коноплями.     
 Учасники злочин-
ної групи звинувачують-

ся за частиною 3 статті 
307 Кримінального кодек-
су України (незаконне ви-
робництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, пе-
ревезення чи пересилання 
з метою збуту, а також не-
законний збут наркотич-
них засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів) та 
частиною 2 статті 306  (роз-
міщення коштів, здобутих 
від незаконного обігу пси-
хотропних речовин у бан-
ках, вчинені повторно). ■

КАТАКЛІЗМ

Підземна лихоманка
У Трускавці та Дрогобичі стався землетрус, 
поштовхи були незначні

■

ЗЛОЧИН І КАРА

Кримінальні «солодощі»
Судитимуть торговців психотропними речовинами 
через iнтернет

■

НАШІ

Агент змін
Черкаська вчителька 
ввійшла до десятки 
найкращих учителів 
України

■

Черкаська вчителька Надія Вовченко.
Фото із «ФБ».

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ 

27 вересня у Криму було за-
суджено до 2 років відбування 
покарання у колонії-поселенні 
заступника голови Меджлісу 
кримськотатарського народу 
Ільмі Умерова. Окупаційна вла-
да півострова інкримінує йому 
сепаратизм та заклики до пору-
шення територіальної цілісності 
Росії. Сам Умеров своєї провини 
не визнає, а його близькі та ад-
вокати вважають схожий вирок 
подібним до смертного, адже 
60-річний Умеров страждає на 
хворобу Паркінсона. 

Ільмі Умеров
 «Сьогодні в Криму зрадники 
судять патріотів — ті, хто зради-
ли, тих, хто не зрадили (...).  Бо-
ротьба триває незалежно від зміс-
ту вироку. Кримськотатарський 
народ відстоює тут безпеку всьо-
го цивілізованого світу. Якщо аг-
ресія Росії щодо України та Кри-
му залишиться не покараною, це 
стане прецедентом, через який 
обвалиться весь світовий поря-
док (...). Я поклявся і дав слово за 
народ свій померти. До зустрічі в 
Гаазі», — зазначив Ільмі Умеров 
в останньому слові на суді.
 Наразі Ільмі Умеров перебу-
ває вдома — в очікуванні рішен-
ня апеляційної інстанції, де ос-
каржується його вирок. Утім сам 
він не плекає великих надій щодо 
змін у суддівській ухвалі. «Фор-
мально, звичайно, ми будемо по-
давати апеляцію до так званого 
«Верховного суду Криму». Ілюзій 
не маємо з приводу скасування 
цього вироку, хоча, якщо чесно, 
я хотів би розраховувати тільки 
на виправдувальний вирок. Тому 
що те, що порушено криміналь-
ну справу і доведено до такого ви-
року, — це все абсолютна фаб-
рикація», — говорить Умеров в 
інтерв’ю «Голосу Америки».  
 Він додає, що теперішнє 
російське ФСБ діє ще більш не-
людяними методами, аніж ко-
лишнє КДБ. Згадуючи, як його 
піддавали примусовій психіат-
ричній експертизі, Умеров каже: 
«Зараз навіть трішки гірше, ніж 
було за часів Радянського Сою-
зу, тому що терміни дають дуже 
великі. Мені-то два роки всьо-
го лише оголосили, а Ахтему 
Чийгозу (іншому нещодавно за-
судженому заступнику голови 
Меджлісу кримськотатарського 
народу) ні за що — 8 років. 
 Потім, у нас є група вірую-
чих, так звана «справа Хізб ут-
Тахрір» — там терміни взагалі 
17 років, 12 років, 5 років. Лю-
дей, які просто дотримуються 
всіх канонів ісламу, засуджу-
ють на такі терміни. А партія 
«Хізб ут-Тахрір», наскільки я 
знаю, заборонена тільки в Росії. 
Вони здійснювали в Криму свою 
діяльність у період української 
юрисдикції і не були заборонені. 
А зараз iз ними розправляють-
ся, звинувачуючи їх у причет-
ності до цієї організації, причо-
му без доказів. Такими прикла-
дами, говорячи про дуже великі 
терміни, я хочу підкреслити, що 
ситуація навіть гірша, ніж була в 
радянські часи». 
 В іншому своєму інтерв’ю 
— британській The Guardian — 
Умеров каже, що «я, безумов-
но, не робитиму ніяких закликів 
до помилування» і додає, що не 
хоче «благати своїх гнобителів». 
Він зазначає, що не жалкує про 
те, що не залишив анексований 
Крим раніше, коли в нього була 
така можливість. Адже півос-
трів є його батьківщиною. «На-

віть якби хтось дав мені безпеч-
ний коридор, щоб піти зараз, я б 
не погодився», — говорить він.
 «Я думаю, що світова громад-
ськість не залишить цю тему, — 
додає Ільмі Умеров. — І Украї-
на від неї не відмовиться, Украї-
на прийме закони, що гаранту-
ють права кримськотатарського 
народу. Тоді в неї з’явиться ще 
більше аргументів говорити про 
повернення своєї території. Ці 
кордони визнані в світі, визнані 
договорами між двома країна-
ми — між Україною і Росією. 
Вчинивши анексію частини те-
риторії України, Росія, в першу 
чергу, порушила своє власне за-
конодавство. А це не повинно за-
лишитися безкарним». 
 Власне, у тому, що світова гро-
мадськість не залишить поза ува-
гою політв’язнів, яких плодить 
окупаційна влада Криму, Уме-
ров має рацію. Міжнародна ор-
ганізація Amnesty International 
вже зазначила, що «засуджен-
ня Ільмі Умерова, відомого кри-
тика російської окупації і ліде-
ра кримськотатарського народу, 
є останнім випадком посягання 
на основні права і свободи на пі-
вострові і має бути негайно ска-
совано». Випадок з Умеровим, 
звісно, останній (поки що!), але 
не перший і не єдиний на тере-
нах анексованого Криму. Згадай-
мо й інших політв’язнів, чийого 
полку прибуло, зокрема, у вере-
сні цього року. 

Микола Семена
 За тиждень до вироку Уме-
рова, 22 вересня, у Сімферо-
полі було засуджено журналіс-
та «Радіо «Свобода» Миколу Се-
мену. Йому інкримінували те 
саме, що й Умерову — «публіч-
ні заклики до порушення те-
риторіальної цілісності Росії». 
Щоправда, Семені таки «пощас-
тило»: його вирок (2,5 року поз-
бавлення волі) є умовним. Однак 
поза цим журналісту заборонено 
протягом трьох років займатися 
публічною діяльністю. 
 Ситуація з Семеною є особли-
вою тим, що в даному разі йдеть-
ся про представника мас-медіа. 
Те, як придушують свободу слова 
на окупованому півострові, про-
ілюстровано його долею та цілко-
вито безсоромними намаганнями 

Кремля витравити бодай натяк 
на незалежність місцевих ЗМІ. 
 Тим часом вирок Семені засу-
див Держдеп США. До вже тра-
диційної «глибокої стурбованос-
ті» в Америці додали, що закли-
кають «російську окупаційну 
владу звільнити Семену, дозво-
лити йому відновити свою жур-
налістську діяльність і припини-
ти кампанію з придушення іна-
кодумства в Криму». Однак на-
вряд чи подібний заклик здатен 
справити враження на Москву. 
Принаймні те, що після Семени 
було ухвалено вирок Умерову, 
доводить: зупинятися Путін не 
збирається. 

Ахтем Чийгоз
 Однак і справу Семени, і на-
віть вирок Ільмі Умерову пере-
вершує жорсткістю та ухвала 
суду, що була проголошена 11 
вересня у справі Ахтема Чийгоза 
— ще одного заступника голови 
Меджлісу кримськотатарського 
народу. Чийгоз отримав 8 років 
ув’язнення — за обвинувачен-
ням в організації «масових заво-
рушень» 26 лютого 2014 року у 
Сімферополі. Тоді в місті відбув-
ся мітинг про українських ак-
тивістів, який i було використа-
но для подібних інсинуацій. Ах-
тем Чийгоз заперечував свою 
причетність до будь-яких заво-
рушень, а сам процес назвав «су-
дилищем».
 Російські медіа дуже раді-
ли подібному вироку, називаю-
чи Чийгоза «головним погром-
ником Криму». Натомість упов-
новажена з прав людини Німеч-
чини Бербель Кофлер заявила, 
що «обурена засудженням за-
ступника голови кримськота-
тарського Меджлісу так званим 
«Верховним судом» в анексова-
ному Росією Криму до тривало-
го терміну ув’язнення. Рішення 
є подальшим скороченням прав 
кримських татар на півострові з 
моменту російської анексії». 
 Окрім омбудсмана Німеччи-
ни, на ситуацію зреагувала й зов-
нішньополітична служба ЄС. У 
комюніке, випущеному в зв’язку 
з оголошенням вироку Чийгозу, 
йдеться про те, що «Європейсь-
кий Союз постійно стежив за 
справою пана Чийгоза і наполя-
гав на його звільненні». «Цей за-

клик ми повторюємо сьогодні», 
— йдеться у документі, де також 
сказано, що «заборона діяльності 
Меджлісу, його самоврядного ор-
гану і переслідування його лі-
дерів є серйозним і неприйнят-
ним порушенням їхніх прав».
 Слід зазначити, що в так 
званій справі «26 лютого», по 
якій засуджено Чийгоза, в окре-
ме провадження виділили епізо-
ди з низкою інших звинувачень: 
від участі в масових заворушен-
нях до завдавання тілесних уш-
коджень. Усього обвинувачен-
ня пред’являють вісьмом іншим 
фігурантам: Алі Асанову, Мус-
тафі Дегерменджи, Ескендеру 
Кантемірову, Таляту Юнусову, 
Ескендеру Емірвалієву, Арсену 
Юнусову та Ескендеру Небієву. 
Перші двоє зараз перебувають 
під домашнім арештом, а до 6 
квітня цього року їх тримали в 
сімферопольському слідчому ізо-
ляторі.

«Хізб ут-Тахрір»
 Продовжуючи зворотну хро-
нологію подій, згадаємо й про те, 
як 8 вересня цього року засудже-
ний у Криму кримчанин Руслан 
Зейтуллаєв був етапований до 
виправної колонії у російській 
республіці Башкортостан. За пів-
тора місяця перед тим — 27 лип-
ня — Верховний суд Росії роз-
глянув апеляцію Зейтуллаєва на 
винесений йому вирок і не тільки 
не зменшив покарання (як мож-
на було очікувати), а ще й «наки-
нув» йому три роки зверху. Ра-
зом за ґратами Зейтуллаєв має 
провести цілих 15 років. Проте в 
чому його провина?
 Фігурант є причетним до ісла-
містського руху «Хізб ут-Тахрір», 
котрий, як справедливо каже ци-
тований вище Ільмі Умеров, під 
українською юрисдикцією діяв 
безперешкодно. Адже не займав-
ся нічим протизаконним, лише 
релігійною та просвітницькою 
діяльністю. Проте з початком 
анексії рух підпав під табу, бо в 
Росії «Хізб ут-Тахрір» включено 
до переліку з 15 організацій, виз-
наних «терористичними».
 Тому, власне, не лише Рус-
лан Зейтуллаєв, а й тисячі ін-
ших кримських мусульман опи-
нилися під загрозою криміналь-
ного переслідування. Де-факто 
ж на лаву підсудних було від-
правлено 19 осіб, що їх вважа-
ють причетними до руху «Хізб 
ут-Тахрір». Окрім Зейтуллаєва, 
троє з них — Рустем Ваітов, Нурі 
Прімов та Ферат Сайфуллаєв — 

уже засуджені до тривалих тер-
мінів ув’язнення. При цьому 
жодних вмотивованих доказів 
їхньої провини на суді представ-
лено не було. Та й самі обвинува-
чені протиправних дій за собою 
не визнали.
 Надзвичайно жорстокий ви-
рок по відношенню до Руслана 
Зейтуллаєва пояснюється тим, 
що його було призначено на роль 
не просто учасника, а організато-
ра «терористичної» групи. Низ-
ка правозахисників називає цю 
справу вмотивованою за релігій-
ною ознакою, а український МЗС 
— «політично вмотивованою» та 
такою, що базується на «сфабри-
кованих звинуваченнях».

Олег Сенцов та інші
 Проте найбільш нелюдсь-
ким вироком серед усіх кримі-
нальних процесів, у яких були 
задіяні кримчани, відзначена 
справа, порушена проти Олега 
Сенцова, Олександра Кольчен-
ка, Геннадія Афанасьєва та Олек-
сія Чирнія. 25 серпня 2015 року 
Північнокавказький окружний 
військовий суд (Ростов-на-Дону, 
Росія) визнав українського режи-
сера Олега Сенцова винним у під-
готовці терактів у Криму і засу-
див до 20 років у колонії суворо-
го режиму.
 Разом iз Сенцовим суд ви-
знав винним іншого фігуранта 
справи — Олександра Кольчен-
ка. Він засуджений до 10 років 
позбавлення волі. За версією 
слідства, Олег Сенцов навесні 
2014 року, вже після анексії, 
намагався підірвати пам’ятник 
Леніну в Сімферополі, а також 
планував теракт біля «Вічного 
вогню» в місті на 9 травня. Що 
ж стосується Кольченка, то той 
буцімто підпалював офіс «Єди-
ної Росії» у Сімферополі, а ще 
— під керівництвом Сенцова — 
скоював низку інших терактів. 
 Окрім Сенцова та Кольчен-
ка, за подібними обвинувачен-
нями були затримані також 
викладач історії Олексій Чир-
ній та фотограф Геннадій Афа-
насьєв. Кожен iз них отримав по 
7 років ув’язнення. У червні ми-
нулого року Геннадія Афанасьє-
ва разом з іншим українським 
політв’язнем Юрієм Солошен-
ком в обмін на звільнення ак-
тивістів сепаратистської органі-
зації «Народна рада Бессарабії» 
помилував президент РФ Воло-
димир Путін.
 Тим часом на захист Олега 
Сенцова виступили десятки всес-
вітньо відомих кінемато графістів 
і тисячі громадських діячів iз різ-
них країн. Серед них — іспанець 
Педро Альмодовар, фін Акі Ка-
урісмякі, француз Бертран Та-
верньє, британці Кен Лоуч і 
Майк Лі, німці Фолькер Шльон-
дорф і Вім Вендерс, поляки Ан-
джей Вайда, Агнешка Холланд і 
Кшиштоф Зануссі, угорець Бела 
Тарр і багато інших. Цікаво, що 
за Сенцова просив навіть цілко-
вито пропутінський російський 
режисер Нікіта Міхалков, однак 
його кремлівський покровитель 
проігнорував і цю відозву. 
 Загалом, за даними МЗС 
України, в тюрмах та ізолято-
рах Росії та Криму утримуєть-
ся понад 30 українських грома-
дян. «Кількість громадян Украї-
ни, затриманих нелегітимними 
російськими органами на тери-
торії окупованого пів острова за 
обвинуваченнями у «терориз-
мі», «екстремізмі» та «диверсій-
ній діяльності», по стійно збіль-
шується», — додають у мініс-
терстві.■

ТЮРМА НАРОДІВ

Не сподівайся 
на милість від тирана
Від російської влади постраждало вже чимало кримчан. 
І число репресованих тільки росте

■

ЦИТАТА:

«Сьогодні в Криму зрадники судять 
патріотів — ті, хто зрадили, тих, хто 
не зрадили.  Боротьба триває неза-
лежно від змісту вироку. Кримськота-
тарський народ відстоює тут безпеку 
всього цивілізованого світу. Якщо аг-
ресія Росії щодо України та Криму за-
лишиться непокараною, це стане пре-
цедентом, через який обвалиться весь 
світовий порядок». 

■

60-річний Ільмі Умеров може не дожити до свого звільнення...❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Учора розпочався «но-
белівський тиждень». Перши-
ми були оголошені цьогорічні 
лауреати Нобелівської премії 
з медицини та психології. Но-
белівський комітет у складі 50 
професорів Королівського інс-
титуту в Стокгольмі визнав гід-
ними нагороди трьох амери-
канських учених «за відкриття 
молекулярних механізмів, які 
контролюють циркадні ритми». 
Цьогорічні лауреати — Джеф-
фрі Холл з Університету штату 
Мейн, Майкл Росбаш з Універ-
ситету Брендіса у Волтхемі та 

Майкл Янг із Рокфеллерівсько-
го університету в Нью-Йорку. 
 Словосполучення «циркад-
ні ритми» відоме хіба що вче-
ним-біологам, тому, прості-
шими словам, йдеться про від-
криття того, яким чином пра-
цює «внутрішній годинник» 
людини та інших живих ор-

ганізмів. «Життя на Землі під-
порядковане до обертів нашої 
планети. Ми віддавна знали, 
що всі живі організми, включ-
но з людиною, мають внутрішні 
біологічні годинники, які доз-
воляють передбачати та при-
стосовуватися до ритмів дня. 
Але, власне, як діє цей годин-

ник? Джеффрі Холл, Майкл 
Росбаш i Майкл Янг виявили-
ся здатними заглянути всере-
дину цього механізму та про-
лити світло на його роботу», — 
читаємо на сторінці Нобелівсь-
кого комітету. 
 Відкриття лауреатів пояс-
нює, як рослини, тварини та 

люди пристосовують свій біо-
логічний ритм та як він синх-
ронізується з обертами Землі. 
Під час досліджень науковці ви-
користовували мушок, які роз-
множуються на фруктах та ово-
чах. Ученим вдалося виділити у 
них ген, що відповідає за біоло-
гічний ритм.
 Яким може бути практичне 
застосування цього відкриття? 
Як було сказано під час прес-
конференції, результати до-
сліджень дозволять краще ус-
відомити нам значення добово-
го ритму та зробити відповідні 
висновки щодо гігієни здорово-
го сну. ■

Ігор ВІТОВИЧ 

Недільний референдум про незалеж-
ність Каталонії став одним iз найчорні-
ших днів у демократичній історії Іспанії, 
констатують іспанські ЗМІ. І додають, що 
в країні такої серйозної політичної кризи 
не було з часу закінчення у 70-х роках 
диктатури генерала Франко. Коментато-
ри іспанського громадського інформа-
ційного телеканала TVE24 передбачають, 
що у вівторок, тобто сьогодні, уряд Ката-
лонії може оголосити про початок відді-
лення автономії від Королівства Іспанія. 
«Якщо це станеться, то з упевненістю 
можна сказати, що Каталонія занурить-
ся в довготривалу кризу, яка буде дуже 
некорисною для всієї країни», — вважає 
іспанське громадське телебачення.

«Я бачила найгірше, що влада може 
вчинити щодо людей своєї країни» 
 У ніч на понеділок президент регіо-
нальної влади Каталонії Карлес Пучде-
мон заявив, що, за результатами рефе-
рендуму, Каталонія виборола право на 
незалежність, повідомляє Бі-Бі-Сі. «Ми 
вибороли право мати незалежну держа-
ву у формі республіки», — сказав він у 
телезверненні. І додав, що результати 
референдуму «наступними днями» пе-
редадуть до регіонального парламенту 
Каталонії, щоб він «виконав» регіональ-
ний закон про референдум, який Мад-
рид оголосив неконституційним. Тепер, 
згідно із законом, ухваленим парламен-
том Каталонії перед проведенням рефе-
рендуму, законодавча влада регіону має 
упродовж 48 годин проголосити про не-
залежність від Іспанії.
 У бюлетенях для голосування зна-
чилося лише одне питання: «Ви хочете, 
щоб Каталонія стала незалежною держа-
вою у формі республіки?», і два варіанти 
відповіді: «так» чи «ні». Відповідь «так» 
обрали 90% учасників референдуму. Ви-
борчі дільниці відчинилися о 9:00 за міс-
цевим часом (10:00 за Києвом), але ор-
ганізатори закликали людей прийти 
раніше, аби «захистити» місця для голо-
сування. Тож у неділю вранці мешкан-
ці Каталонії за кілька годин до офіцій-
ного початку голосування почали ши-
куватися у черги на виборчих дільни-
цях, які обладнали в школах. Подекуди 
біля входів стояли трактори, аби забло-
кувати поліцію. Голосування тривало до 
20:00 за місцевим часом.
 Іспанський уряд наказав силовикам 
зупинити процес голосування, оскільки 
конституційний суд визнав референдум 
незаконним. Поліцейські не дали час-
тині людей проголосувати та вилучали 
виборчі бюлетені і скриньки на дільни-
цях.
 Поліція намагалася перешкоджати 
голосуванню, тож час від час виника-
ли сутички. У Барселоні проти демонс-
трантів застосували кийки та гумові 
кулі. Джулія Ґраелл — одна із тих, хто 
прийшов у неділю на дільниці, — ска-
зала Бі-Бі-Сі, що «поліція почала бити 

людей — молодих і старих». «Сьогодні я 
бачила найгірше, що влада може вчини-
ти щодо людей своєї країни», — сказала 
вона. До медичних закладів звернулися 
за допомогою 844 потерпілих. Раніше 
повідомляли, що більшість постражда-
лих мають незначні травми, кількаде-
сят травмовані серйозніше, а три люди-
ни мають складні ушкодження — в од-
ному з випадків ідеться про травму ока, 
найімовірніше, від влучання гумової 
кулі, які, крім кийків, використовува-
ла поліція для розгону охочих проголо-
сувати. Є також затримані. 
 Міністерство внутрішніх справ Іс-
панії, зі свого боку, повідомило, що 
були травмовані 33 силовики. Міністр 
закордонних справ Іспанії Альфонсо 
Дастіс в інтерв’ю агентству «Ассошіей-
тед Пресс» назвав дії поліції «непри-
ємними, але зваженими», і звинува-
тив натомість у насильстві президента 
каталонської влади Карлеса Пучдемо-
на і його регіональний уряд. Водночас 
віце-прем’єр Іспанії Сорая Саенс де Сан-
тамарія заявила, що поліція «діяла про-
фесійно та адекватно».
 У відповідь Карлес Пучдемон заявив 
на прес-конференції, що «жорстокість 

поліції стане вічним соромом для іс-
панської держави». Він назвав насиль-
ство, до якого вдалися правоохоронці, 
невиправданим. А мер головного міста 
Каталонії Барселони Ада Колау закли-
кала Мар’яно Рахоя піти у відставку за 
те, що він, за її словами, «перетнув усі 
червоні лінії», наказавши поліції висту-
пити проти «нормальних людей». Колау 
також назвала Рахоя боягузом, що хо-
вається за прокурорами й судами.

«Каталонія — це Іспанія»
 Напередодні референдуму в Барсе-
лоні пройшла велика демонстрація про-
тивників голосування. Її учасники роз-
махували іспанськими державними пра-
порами і транспарантами «Каталонія — 
це Іспанія», і вийшли на центральну 
площу Барселони, де розташовані будів-
лі регіонального уряду і міської мерії. 
Один із учасників демонстрації спалив 
каталонський прапор, інші спробували 
зірвати транспарант із написом «Біль-
ше демократії!», що висів на мерії. Рефе-
рендум, який уряд Іспанії оголосив не-
законним, розділив каталонців і може 
призвести до конституційної кризи в Іс-
панії.

 Відразу після закінчення голосуван-
ня прем’єр-міністр Іспанії Маріано Ра-
хой сказав, що каталонців обманули за-
для участі в незаконному голосуванні. 
Він назвав референдум «пародією на де-
мократію». Прем’єр-міністр Іспанії за-
значив, що має намір скликати зустріч 
усіх політичних партій і спільно обгово-
рити майбутнє держави. Необхідно яко-
мога швидше відновити гармонійні від-
носини, сказав він.
 Центральний уряд намагався зазда-
легідь перешкодити проведенню рефе-
рендуму. Для цього Мадрид направив у 
регіон тисячі поліцейських. Іспанська 
поліція напередодні референдуму про-
вела рейди і затримання, конфіскува-
ла бюлетені, наклала штрафи на ката-
лонських чиновників і затримала десят-
ки каталонських політиків. Понад 700 
мерів Каталонії викликали до суду че-
рез підтримку незалежності. За даними 
регіональної влади Каталонії, іспансь-
кій поліції вдалося закрити 319 діль-
ниць для голосування iз загалом близь-
ко 2,3 тисячi. У результаті, на референ-
думі проголосували лише 2,3 мільйона 
з 5,3 мільйона мешканців регіону з пра-
вом голосу. 
 Глава делегації міжнародних спос-
терігачів, колишній міністр закордон-
них справ Словенії Дімітрій Рупель за-
явив, що процес голосування на рефе-
рендумі про незалежність Каталонії 
відповідав іспанському законодавству. 
«Стосовно організації роботи виборчих 
дільниць, ми вважаємо, що процес голо-
сування був підготовлений ретельно і у 
відповідності з чинним законодавством 
Королівства Іспанія», — повідомив Ру-
пель, зачитуючи заключний звіт делега-
ції спостерігачів. ■

РЕФЕРЕНДУМ

Іспанією пішла тріщина
Каталонія проголосувала за незалежність кров’ю

■

ПРЕМІАЛЬНІ

Як працює «внутрішній годинник»?
«Нобеля» з медицини та психології отримають троє американських учених

■

Розгромлені дільниці не завадили каталонцям проголосувати. ❙

ДУМКА З ПРИВОДУ

 «Порівнювати події в Іспанії та Україні — не зовсім коректно, — коментує ситуацію «Главре-
ду» політолог Володимир Фесенко. — У ситуації в Іспанії — багато специфіки, тому з Донбасом 
можна провести дуже мало паралелей. По-перше, Каталонія має доволі широку автономію, а в 
Донбасу не було ніякої автономії. По-друге (і це головна відмінність), в Іспанії нема Росії. Адже 
сепаратистський заколот на Донбасі не стався б, якби не було прямого втручання Росії». На його 
думку, Україна в «каталонському питанні» має зайняти вкрай обережну позицію: «Принципово 
підтримувати територіальну цілісність і єдність Іспанії. Наприклад, точно так, як Україна не виз-
навала і не визнає незалежність Косова (хоча багато європейських країн визнали), адже це є по-
рушенням територіальної цілісності Сербії. Також Україна принципово не підтримує ніяких се-
паратистських рухів, якими б вони не були. Інакше ми мали б точно так само ставитись до того, 
що відбувається на Донбасі. Хоча б формально. Тому Україна принципово має виступати за те-
риторіальну цілісність і єдність Іспанії, але діяти досить обережно і закликати обидві сторони не 
використовувати насильницькі методи».

■

ДОВІДКА «УМ»

 У Каталонії, що має в складі Іспанії пев-
ну автономію у статусі «автономної спільно-
ти», має свою мову, культуру і широкі права, 
але не є незалежною республікою за іспансь-
кою Конституцією, прихильники незалеж-
ності посилаються на її давні традиції неза-
лежного чи фактично незалежного існуван-
ня. Формально Каталонія була незалежною 
до 1714 року, коли на завершення війни за 
іспанську спадщину війська кастильців (так 
називають автохтонних іспанців) узяли в об-
логу Барселону і 11 вересня увійшли в місто. 
Так Каталонія перейшла на іспанські зако-
ни, а її офіційною мовою стала кастильська 
(іспанська). Каталанська мова потрапила під 
заборону. Це означає, що Каталонія ось уже 
300 років намагається повернути собі втра-
чену тоді незалежність. 
 Крім того, в Барселоні, яка не має бюджет-
ної автономії, заявляють, що регіон, який дає 
близько 20 відсотків від ВВП Іспанії (при кіль-
кості населення в 7,5 мільйона осіб, що ста-
новить 15% від населення Іспанії) і має по-
тужнішу економіку, ніж Португалія, чи таку, 
як Чилі, сплачує до центрального бюджету Іс-
панії значно більші кошти, ніж отримує з ньо-
го. Крім того, прихильники незалежності зви-
нувачують Мадрид у втручанні в мовну й ос-
вітню політику регіону, значне число жителів 
якого говорить каталанською мовою, наполя-
гаючи на його не тільки економічній, а й куль-
турній та історичній самодостатності.
 Під час місцевих виборів у 2015 році до 
влади в Каталонії прийшов альянс партій, які 
виступають за незалежність регіону. Водночас 
майже 40% виборців підтримали партії, які 
висловилися проти відділення від Іспанії.

■
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«Я хотіла б дожити до того дня, коли ми говоритимемо про історичну 
відповідальність не тільки Німеччини, а й Росії за всі ті народи, 
які вона пригноблювала і продовжує вважати меншовартісними». Наталія Зарудна, 

посол України в Німеччині (2008—2011)

УКРАЇНА МОЛОДА

Захід завжди платив Росії 
данину — Україною
 Підсумовуючи дискусії на 
конференції, керівник Центру 
ліберальної сучасності Рудольф 
Фюкс зауважив, що «дуже важ-
ливе сприйняття України не 
лише як жертви, але нації, яка 
має власну культуру, історію, 
економіку, щоб вона розумілася 
як суб’єкт історії, а не лише об’єкт 
на великій шаховій дошці супер-
держав». Тому дещо дивними є 
тези промови американського іс-
торика, в яких українській на-
ції без неї втулюється дуже неод-
нозначний концепт відповідаль-
ності Німеччини не за криваві дії, 
що ведуться нинішніми неофю-
рерами на сході України, а, сві-
домо чи несвідомо, йде їх підміна 
аналізом злочинів, учинених Гіт-
лером у минулому. Адже коли на-
ція в ХХІ сторіччі стікає кров’ю, 
то передовсім слід пройнятися зу-
пиненням кровотечі, поповнен-
ням втрат, а відтак — не допус-
тити подальшого кровопускан-
ня на Донеччині, яке — і це оче-
видно вже всім — не що інше, як 
імперсько-самовільна кара Крем-
ля за непослух. Історію вчать, аби 
унеможливити помилки тут, за-
раз... і в майбутньому.
 Не допомагаймо добивати не-
скорених — їм і так важко. Рани, 
спричинені агресією Путіна, кро-
воточать і просять нагальної ра-
дикальної міжнародної допомо-
ги. Щоправда, промовець цю оче-
видну злочинність Росії і розгуб-
леність Заходу відразу згладжує, 
заявляючи, що почне з універ-
сальної (?) точки зору, з проблем 
ЄС, «як і кризи демократії та вер-
ховенства права в США, спричи-
нені багатьма речами; одна з них 
— це якраз неспроможність дати 
собі раду з певними аспектами іс-
торії». Попри те, це не допомог-
ло з’ясувати не тільки артику-
льовані «важливі питання ми-
нулого, а й історії Другої світо-
вої війни» назагал. Що і казати 
хоча б про пунктирне накреслен-
ня векторів відповідальності, ка-
яття та, найголовніше, проектів 
допомоги Україні.
 У промові відсутня будь-яка 
дискусія з поведінки Заходу, в 
т.ч. сучасної Німеччини перед 
Україною на саміті НАТО в Бу-
харесті в 2008 році, коли їй не 
було надано план дій щодо всту-
пу до Євроатлантичного альян-
су колективного захисту. Що, 
на думку фахівців, могло б уне-
можливити майбутні воєнні дії 
Росії проти Грузії чи України. 
Не згадується й анексія Криму. 

Недаремно німецький історик і 
представник Німецького това-
риства зовнішньої політики Віл-
фрід Їльге на конференції в Києві 
пiдкреслив: «Ми повинні дума-
ти про те, як ми можемо допомог-
ти Україні в правовому плані по-
вернути Крим і захистити Украї-
ну перед міжнародними інститу-
ціями та організаціями, що не 
можна миритися з агресією про-
ти Криму і його захопленням». 
Не згадуються не тільки помил-
ки минулого, зокрема потреба 
своєчасної та адекватної реакція 
ООН на анексію Криму, а й у що 
обходиться українцям гібридна 
війна на сході, Заходу — «анти-
терористична місія» Росії в Си-
рії, теракти в Парижі, Брюсселі, 
важлива низка міграційних проб-
лем, джерельно-пов’язаних iз 
путінським неофюрерством, від-
новленням «імперії зла». Адже 
масштаби руйнації від ланцю-
гової реакції на ці помилки мо-
жуть у недалекому майбутньо-
му викликати глобальні катаст-
рофи, доленосні не лише для зга-
даних країн та міст. 
 Попри те, ні Україну, що її від-
давна тероризує Москва, ні Захід, 
котрий тривалий час спостерігає 
це нищення, а нині — вже не тіль-
ки співчуває, а й допомагає, спіч 
Тімоті Снайдера, на наш погляд, 
не заохотить світову громадсь-
кість синергійно замислитися 
над ґенезою загальносвітових за-
гроз, які дедалі небезпечніше на-
висають над долею та цінностями 

цивілізованого людства. Адже не 
розглядаються причини можли-
востей (чи неможливостей) нада-
ти Україні для стабільного роз-
витку «стратегічний план Мар-
шалла-2» чи допомогти іншими 
довгостроковими соціально-еко-
номічними, фінансовими, полі-
тично-оборонними заходами. Ба 
більше, не аналізуються історич-
на відповідальність національних 
еліт за результати референдумів у 
Нідерландах, Великій Британії, 
підтримки введення економічних 
санкцій проти Росії, проведення 
нею нових північних і півден-
них газопроводів, які, оминаю-
чи Україну, можуть підірвати як 
її економіку, так і посадити Захід 

на монопольну російську енерге-
тичну голку. 
 Усе це має змусити україн-
ців глибоко замислитися над не 
тільки неефективністю корот-
ких банківських траншів Захо-
ду, причинами корупції в Ук-
раїні, зрілістю українців як на-
ції, врешті, над короткою іс-
торичною пам’яттю не лише 
Німеччини, а й ширше погляну-
ти на проблему: чому євроінтег-
раційні процеси впродовж май-
же 26 років нашої Незалежності 
так важко набувають континен-
тальної відповідальності та ста-
лого розвитку. Невже тільки за-
гроза постсовітських стратегіч-
них ракет, що залишилися в Ук-
раїні після розпаду СРСР, а не 
щирі бажання допомогти їй вир-
ватися з багатовікового понево-
лення Росії, справедливо і віль-
но жити, інтегрувавшись у віль-
ний світ, змусили на світанку 
здобутої Незалежності приїха-
ти до Києва тодішніх політич-
них лідерів — Прем’єра Великої 
Британії Тетчер та Президента 

США Буша?! Чому позиція За-
ходу — хитка? Чому він, бачачи 
Україну, закривавлену, запитує: 
чи давати їй летальну зброю, чи 
вона — не сателіт Кремля?
 Захід утратив реальність — 
дух реваншизму не канув у Лету. 
Зазвичай Захід традиційно пла-
тив данину Росії, приносячи в 
жертву державну самостійність 
України. Тому, розглядаючи іс-
торичну відповідальність перед 
Україною, історик мав би серед 
багатьох причин таких неспра-
ведливих реалій привернути 
увагу принаймні до трьох чи не 
найголовніших. По-перше, За-
хід ніколи свідомо не вирізняв 
з-поміж пріоритетних факторів 

медіаторську роль і вагу Украї-
ни в структурі стабілізації між-
народної безпеки, яка мала б 
простягатися, за задумами бать-
ків ЄС — де Голля та Аденауера, 
— аж за Урал. По-друге, він ні-
коли не мав стратегії щодо Ук-
раїни як важливого чинника в 
механізмі поширення євроат-
лантичних цінностей на євразій-
ські простори. Щобільше, Захід 
завжди легко засліплювався (чи 
його засліплювали росіяни) орео-
лом яко «захисника» цих ціннос-
тей в Україні, Грузії, інших краї-
нах, де насправді придушувалася 
свобода, нищилися європейські 
цінності та цинічно порушував-
ся світовий порядок. По-третє, чи 
не найприкріше, адже про нього 
американець і не згадує. Україна 
як держава ніколи ефективно не 
використовувала і не використо-
вує нині завойоване ціною жит-
тів Героїв Крут, Холодного Яру, 
УПА, Небесної Сотні, захисни-
ків Євромайдану, АТО право на-
гадати світові, що він належно 
не цінує справді інтернаціональ-
ний вимір боротьби українців «за 
нашу і вашу свободу». А забувати 
про це за умов ескалації глобалі-
зації гібридних воєн — стає кри-
тично небезпечно для світу і не-
справедливо щодо України.
 Перед тим, як упродовж усьо-
го виступу наполегливо пригаду-
вати злочини нацистів у Бабино-
му Яру «не для того, — як само-
критично зазначив американсь-
кий учений,— щоб помогти 
Україні», а щоб допомогти «Ні-
меччині як демократії», то про 
них німці, українці й цілий світ 
уже давно знають. Але це не до-
помогло і не допоможе Україні 
захистити свій державний суве-
ренітет, допоки прийдешні по-
коління не бачитимуть, що зло-
чинні дії Путіна щодо анексії 
Криму покарані; допоки не буде 
каяття провідних країн за те, що 
для попередження розгулу «зе-
лених чоловічків» своєчасно не 
були використані прорахунки, 
які були допущенні під час на-
силля Гітлера в Судетах. Нато-
мість молодь бачить, що розши-

рюється ескалація Росії та ни-
щиться Україна, продовжується 
творення сепаратистами Мало-
росії на очах і німців, і амери-
канців. І марно сподіватися, що 
можна, акцентуючи лише на ко-
лосальних жертвах Другої сві-
тової війни, в т.ч. і українців на 
всіх її фронтах, утаємничити від 
молодого покоління гірку прав-
ду: тяглість українського держа-
вотворення ніколи не була для 
сильних світу цього і не є нині до-
мінантою його відповідальності 
та опрацювання нової політики, 
яка б забезпечила корінній на-
ції природне право реалізувати 
своєю ідею, мету та державни-
цькі інтереси, мати і шанувати 
своїх народних героїв. 
 Шкода, але й нині світ не ці-
нить міжнародний контекст бо-
ротьби українців за свободу, як і 
сто років тому не цінив її за часів 
УНР чи ЗУНР у 1918-1919 ро-
ках, чи на Закарпатті, де Гітлер 
розіграв перед Угорщиною, Ру-
мунією українську карту в 1939 
році. Хіба не Польща розстрілю-
вала на Карпатському перевалі 
українців, що допомагали А. Во-
лошину вибороти свободу, яких 
Угорщина повертала в Галичи-
ну? Вояки УНР допомагали по-
лякам протистояти наступу біль-
шовиків на Варшаву і були «ви-
нагороджені» розгулом «пацифі-
кації» у Західній Україні. А під 
час народно-визвольних змагань 
УПА в 1943-50-х із відома Сталі-
на, дезінформуючи світ, зло-
чинно депортували українців не 
лише при проведенні операції 
«Вісла». І сьогоднішня благопо-
лучна Європа під гіпнозом росій-
ських «дез» про націоналістич-
них укрів, не чує справді вмира-
ючих захисників України. За-
буті не те що колишні загрози 
аншлюсу, реваншизму, а жертви 
Берлінського муру та Будапешт-
ські гарантії безпеки без’ядерній 
Україні. Гібридна війна знайома 
тільки українцям. А війна на їх 
сході для Заходу — далеко: десь 
там — Росія проти України, плюс 
якась незрозуміло-гібридна, а по-
руч — затишок і диван. Світові 

РЕЗОНАНС

Степан ВОВКАНИЧ, професор 

...«Якби мені п’ять років тому сказали, що ми говоритимемо про іс-
торичну відповідальність Німеччини й у німецькому Бундестазі буде 
така дискусія, я б не повірила, тому що п’ять-сім років тому в Німеч-
чині важко було говорити навіть про якусь участь або роль України як 
серйозного гравця під час Другої світової війни», — сказала в Києві 
посол України в Німеччині (2008—2011) Наталія Зарудна. Йдеться про 
промову відомого американського історика Тімоті Снайдера «Історич-
на відповідальність Німеччини перед Україною», з якою він виступав 
у Бундестазі ФРН. А відтак у ВР України продовжилося обговорення 
започаткованої проблематики на конференції «Німеччина та Україна в 
Європі: відповідальність за минуле — обов’язки на майбутнє». 
Для майбутнього надзвичайно велике значення мають слова пані За-
рудної: «Я хотіла б дожити до того дня, коли ми говоритимемо про 
історичну відповідальність не тільки Німеччини, а й Росії за всі ті на-
роди, які вона пригноблювала і продовжує вважати меншовартісни-
ми». Тому, відштовхуючись від заартикульованої в Берліні Снайдером 
«універсальної точки зору», яка охоплює період Другої світової війни 
і сучасних воєнних дій гібридної війни, що Росія нав’язала Україні на 
її сході, американський учений як фахівець з історії Східної Європи, 
зокрема тоталітарних режимів,— мав би ширше донести світові сенс 
нинішньої боротьби українців на Донбасі. У час ескалації загроз гіб-
ридної війни Росією це може мати критичні наслідки для розв’язання 
Третьої світової.

■

Чи лише одна
відповідальна?..

Чому позиція Заходу — хитка? Чому він, бачачи 
закривавлену Україну, запитує, чи давати їй летальну 
зброю? Захід втратив реальність — дух реваншизму 
не канув у Лету.

Зруйнований Хрещатик (1943 рік)...❙

Замість злочинів, учинених Гітлером у минулому, світ має говорити 
про криваві дії, що зараз ведуться неофюрерами на сході України
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раби здобутого комфорту забу-
ли, що й у третьому тисячолітті 
не всі країни вважають мир, сво-
боду, право на захист своєї само-
бутності — цінністю, а ООН (за 
Черчиллем) — Храмом миру. 

Москва робить те, що й робила
 Росія далі дурить світ, тра-
диційно вимагаючи звичної да-
нини. Чи не пора прокинутися й 
усвідомити гірку істину: апети-
ти Росії ніколи не обмежаться по-
глинанням тільки України! Росія 
хоче стати центром Євразії, що 
покриє весь європейський кон-
тинент. Тільки згуртована контр-
сила світу може її змусити відмо-
витися від цього шаленого імпе-
ріалістичного домагання. Тому 
пана Снайдера повинна турбу-
вати відсутність належної реак-
ції на підступний рашизм як нео-
імперську шовіністичну модель 
глобальної імплементації ідео-
логеми агресивного «русского 
міра». Як і те, що сильні світу 
цього і досі не удосконалили фун-
кції Ради Безпеки ООН. Україна 
сама на передньому краю бороть-
би з агресором, і не видно руху 
за позбавлення його права вето 
як постійного члена ООНівської 
РБ, що напав на іншого учасни-
ка ООН. Ніхто не поспішає усві-
домити очевидну річ: для світу 
— це не тільки гібридна, а й піло-
тажна війна, у якій відточуються 
загарбницько-імперські методи 
глобального панування божевіль-
ної державно-церковної ідеоло-
геми іншого світу — «русского», 
брехливо-підступно-цинічного. 
Що «декомпозицирование» Ук-
раїни сьогодні на її сході, її феде-
ралізація — це фрагментація ЄС 
завтра. Випробовування україн-
ців гібридною — це проби Росії 
щодо розв’язання такої ж, але 
як Третьої світової. 
 Натомість упродовж усієї 
промови пан Снайдер постулює 
відповідальність Німеччини за 
відродження українського на-
ціоналізму з таким наголосом, 
що глушиться голос вмираючих 
зараз на сході України патріотів, 
які героїчно віддають життя не 
тільки за свою свободу. Це ди-
сонує навіть з урахуванням поп-
равки, що він «свою кар’єру зро-
бив, пишучи про українських на-
ціоналістів». Важко погодитися 
з його рефлексіями: «Україна є 
причиною війни; якби Гітлер не 
мав колоніальної ідеї йти війною 
у Східну Європу, якби не було та-
кого плану, не могло бути й Го-
локосту» (?). Його не турбує ге-

незис і відмінності причин, чому 
Третій рейх і СРСР ніколи не ба-
чили Україну національною де-
ржавою в центрі Європи. Для на-
цистів вона — центр колоніаль-
ної їх політики в Східній Європі; 
для більшовиків — просунення 
світової революції на Захід, а на-
справді — русифікація та дони-
щення України. 
 Щоправда, промовець від-
дає належне численним жерт-
вам загиблих українців проти 
нацизму, ідеї Гітлера створити в 
Східній Європі центр, базований 
на рабстві колоніального режи-
му нищення і поневолення Ук-
раїни. Однак часто — на правах 
доброго ментора — намагаєть-
ся «збагатити» пам’ять молодих 
слухачів історичним концептом 
із арсеналу власних «наукових» 
відкриттів: «український націо-
налізм, українські націоналісти 
(які є наслідком німецької війни 
в Східній Європі) були причиною 
— або однією з причин — вели-
кого Голодомору 1932—1933 
років». І не тільки Голодомору. 
«Український націоналізм був 
однією з причин терору 1937—
1938 років». Він був «однією з 
оприлюднених Сталіним причин 
депортацій мешканців радянсь-
кої України (може, й кримських 
татар? — Авт.) після Другої сві-
тової війни». І, насамкінець, ди-
вовижний висновок: «українсь-
кий націоналізм був причиною 
для вторгнення Росії в Україну 
2014 року»?! 
 Що це, як не допомога Росії та 
її лакею Януковичу трактувати 
Революцiю гідності націоналіс-
тичним переворотом та виправ-
дати звернення президента-вті-
кача до Путіна ввести в Україну 
війська? 
 Таке враження, що амери-
канець нібито слушно відзначає 
обопільне, наввипередки хитре 
бажання нацизму і більшовиз-
му завоювати Україну. «Якщо 
серйозно поставитися до від-
повідальності Німеччини перед 
Сходом, то слово «Україна» має 
бути в першому реченні»». З ін-
шого боку, він не дотримується 
цієї правди, не аналізує відмін-
ність цих бажань у контексті ні 
історичних, ні сучасних реалій. 
У такий спосіб, свідомо чи не-
свідомо, далі консервує як істо-
ричну безвідповідальність Захо-
ду перед Україною, який завжди 
розплачувався з Росією даниною 
у вигляді залежності Києва від 
Москви, так і нібито виправдовує 
нинішні злочини росіян проти 

України на її сході. Буцімто далі 
підтверджує слушність сталої ім-
перської мети, розуміє домаган-
ня агресора; адже йому без заво-
ювання України, золотоверхого 
Києва — батька городів руських, 
— світовим гегемоном не стати. 
Вочевидь, і московітам зрозумі-
ло: в цій авантюрній грі на сві-
товій шахівниці їм, що вже ім’я 
в Русі-України вкрали, аби стати 
центром Євразії, далі не обійтися 
без завойованої європейськості, 
без вдаваної цивілізованості, а 
отже, без поглинання України 
як самостійної держави, що від-
давна в центрі Європи! Мовець 
не наголошує, що недопущення 
цієї глобальної катастрофи ста-
новить не тільки історичну, а й 
сучасну політичну, духовно-мо-
ральну, культурну, безпекову та 
іншу відповідальність розквітаю-
чої Німеччини (і не лише її) перед 
стікаючою кров’ю Україною!

Все, що поза людиною, нацією 
і людством, — фарисейство
 Очевидно, пора зрозуміти 
сенс слів Івана Франка: «все, що 
йде поза рамами нації» — або 
фарисейство, або намагання від-
окремитися від нагальних потреб 
своєї нації. Очевидно, що Тімоті 
Снайдер — не фарисей у любові 
до своєї нації, але стосовно інших 
народів і народностей, то його ін-
телект мав би більше наближа-
ти свідомість європейців до ро-
зуміння соціогуманістичного за-
хисту духовного відродження 
всіх уярмлених народів і народ-
ностей. Зокрема, допомогти Єв-
ропі, в т.ч. Німеччині, зрозумі-

ти загрози українцям подальшо-
го їх національного знеособлення 
імпершовіністами Росії, найпер-
ше — в спосіб тотального нищен-
ня їхнього рідного слова як Лого-
су корінного (титульного) наро-
ду, що дав назву державі в цен-
трі Європи. Допомогти уяснити 
суспільному загалу, що спокон-
вічно видимі джерела існування 
Росії — це агресивні війни, а не-
видимі — брехня. Для неї завж-
ди і повсюдно сусідній народ — 
явище не тривале, до повної його 
асиміляції як «брата», що тимча-
сово займав «російсько-нашенсь-
ку» землю. 
 Росія ніколи не визнавала і 
не визнає жодної своєї відпові-
дальності перед Україною як са-

мостійною державою; щобіль-
ше, домовленостей з нею як рів-
ним партнером. Це є домінантою 
Росії, яка її завжди відрізняла 
від інших імперій. Поряд із нею 
самостійна дер жава Андорра — 
неможлива. Рубікон давно пе-
рейдено. Якщо Європа цього не 
розуміє, то американський істо-
рик, говорячи про німецьку від-
повідальність у минулому, мав би 
хоча тезово нагадати світові допо-
могти сучасним українцям стати 
вище партійності, кар’єризму і 
популізму заради спільної роз-
будови майбутньої національної 
держави. Бути націоцентрични-
ми, керуватися єдиними, собор-
ними національними інтересами 
та чинити емерджентно до скла-
дових ідеї українського держа-
вотворення, його якісно нових 
структурно-функціональних 
стратегем ХХІ сторіччя: Украї-
на — соборна, українська і гід-
на цивілізованого людства. Лю-
дина, нація і цивілізований світ 
— триєдине підґрунтя і випро-
бувані упродовж тривалого іс-
торичного часу вектори посту-
пу. Передовсім поступу духов-
ного, який передбачає не лише 
територіально-просторову, а й 
духовну соборність українців як 
спроможність разом, толокою, 
синергійно творити нову держа-
ву; зберігати національну іден-
тичність та ураховувати цінніс-
ні аспекти цивілізованості, які 
акумулюють процеси інтелекту-
алізації, гуманізації, елітариза-
ції та екологізації культурного 
розмаїття людства. Націоналіз-
мом це не назвати, навіть якщо 
шукати злочини українських 
націоналістів. Українці не лише 
під час Революції гідності запла-
тили кров’ю за свою Незалеж-
ність, за право вимести комуніс-
тичних ідолів та їхню злочин-
ну ідеологію з України, а й віль-
но йти в люди з тими, кого нація 
вважає народними Героями.
 Отже, навіть без високих 
студій зрозуміло: Die Ukraine 
потрібен не більшовицький псев-
доінтернаціоналізм, не німець-
кий нацизм iз поділом людей на 
Ubermenschen und Untermenscen; 
не націоналізм, густо замішаний 
на елементах великодержавного 
шовінізму та одержавленої церк-
ви, а соціогуманізм як нова пара-
дигма бінарного захисту людини 
і нації в культурному світовому 
розмаїтті. Платформа соціогу-
манізму гармонізує три вектори 
розвитку української спільноти: 
людиноцентричність (повага лю-
дини), націоцентричність (збере-
ження ідентичності її нації), за-
гальнолюдські цінності та гідне 

їх використання як досягнень 
цивілізованого світу. Тому пер-
шочергове завдання духовно пе-
реродженої Німеччини — це до-
помогти світові уяснити небезпе-
ку великодержавного рашизму, 
обростання фальшем миролюбс-
тва Росії, пропагандистську сут-
ність імперської ідеї «русско-
го міра». Не дати зомбувати світ 
«русскім міром», легендою «зму-
шування» до миру непокірних 
грузинiв, українців, молдаван; 
цинічно-брехливо використову-
вати заяложену фразеологію ін-
тернаціональної допомоги, піару 
«гуманітарних» коридорів для 
постачання найманцям Кремля 
зброї, щоб розстрілювати націо-
нально-визвольні iдеї, народні 

рухи, майдани, ділити чужі зем-
лі, нищити школи і лікарні, зби-
вати літаки з дітьми на борту.
 Завадити досвідченим дип-
ломатам Росії та їхнім найман-
цям оббріхувати національ-
но-визвольні змагання, знеосо-
бити людину і знеодержавити 
нації в пострадянських респуб-
ліках, використовуючи при ць-
ому страшилки націоналізму як 
жупела демократії, «унижения 
русскоязычных», джерела ко-
лабораціонізму з німцями тощо. 
Хоча, доречно зазначає америка-
нець, «з німецькою окупацією 
співпрацювало більше членів 
Комуністичної партії, ніж ук-
раїнських націоналістів», пере-
важає критика останніх. Воду 
брехні на російський млин про-
паганди ллють і нинішні крик-
ливі ура-патріоти, які часто-гус-
то є або засланою і прихованою 
«п’ятою колоною», або, невмі-
ло взявши на озброєння бороть-
бу націоналістів воєнного періо-
ду як ідеологію поневоленого 
народу, не використовують дис-
курс стратегем розбудови новіт-
ньої національної дер жави ХХІ 
століття, не опрацьовують скла-
дові національної ідеї як страте-
гії державотворення в Україні. 
 Врешті-решт варто погоди-
тися з прикінцевими словами 
Снайдера, що «коли ми дивимо-
ся у вічі Брекзіту, коли маємо ви-
бори за виборами з популістами, 
коли стикаємося зі зменшенням 
демократичності Сполучених 
Штатів — саме в цей момент Ні-
меччина не може дозволити собі 
помилково розуміти ключові пи-
тання своєї історії... Неправиль-
не розуміння історії України те-
пер, коли Німеччина є провід-
ною демократією на Заході, ма-
тиме міжнародні наслідки... 
Нині для українців війна — це 
щось, що відбувається тут, а не 
десь там». 
 Перероджена Німеччина й 
Україна є стратегічними партне-
рами. Канцлер ФРН Ангела Мер-
хель активно допомагає припи-
нити кровопролиття на сході Ук-
раїни. На тлі розквіту в політи-
ці ексцентриків хочеться вірити 
в прийдешню духовно-інтелек-
туальну еліту ноосферного рів-
ня розвитку. Гадаємо, що «Мак-
рон не напише офіційної історії 
Другої світової війни у Фран-
ції», але як Президент Франції 
може зробити Францію історич-
но відповідальною за недопущен-
ня розв’язання ексцентриками 
Третьої; вплинути на виконан-
ня Мінських чи інших, спра-
ведливiших і чеснiших домов-
леностей, у яких відповідальни-
ми перед без’ядерною Україною 
за контент і терміни його реалі-
зації буде не лише Німеччина, а 
й усі країни, що підписали Буда-
пештський меморандум. Тоді, 
може, й народні депутати Украї-
ни замість відпусток провели б 
парламентський міжнародний 
захід на тему «Посеред Європи: 
відповідальність перед Украї-
ною підписантів Будапештсько-
го меморандуму (обов’язки і га-
рантії на майбутнє)». І владна 
опозиція, замість очолювати у 
спеку на Хрещатику спланова-
ну не в Україні ходу, організо-
вану і профінансовану церков-
никами Московського патріар-
хату, подалася б до кремлівсь-
кого Володимира та попросила, 
щоб він не фальшивив, а зволив 
віддати найманцям наказ справ-
ді не стріляти. Тобто замінити 
на сході України «русскій мір» 
на справжній — християнський 
мир, припинивши українофобію 
та розпалювання війни між на-
родами, щодо яких Росія перед 
людством історично довго і над-
то брехливо грішила, називаючи 
братніми. ■

Німеччина
...і знищений Донецький аеропорт: методи варварів минулого і сьогодення мало чим відрізняються. ❙

Росія далі дурить світ, традиційно вимагаючи звичної 
данини. Чи не пора прокинутися й  усвідомити 
гірку істину: апетити Росії ніколи не обмежаться 
поглинанням тільки України! Росія хоче стати центром 
Євразії, що покриє весь європейський континент.
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Чим ближче до початку опалювального 
сезону, тим гостріше звучить в українсь-
ких реаліях тема газопостачання. Головна 
інтрига — чи подорожчає газ. Друга — чи 
вистачить його на опалювальний сезон. І, 
зрештою, скільки нам потрібно блакит-
ного палива, скільки зможемо видобути 
самі, а скільки треба буде купити. 

Для промислових підняли, 
для індивідуальних — ні?  
 Із позавчорашнього дня в Україні 
зросли ціни на газ для промислових 
споживачів. Підвищення становити-
ме 3,1%, тобто 243 гривні за тисячу ку-
бометрів. Таким чином вартість тисячі 
кубів блакитного палива виробнични-
кам України відтепер обходитиметься у 
8 164 гривні. 
 Ця ціна буде актуальною для підпри-
ємців, які щомісяця закуповують понад 
50 тис. кубометрів і за умови відсутності 
боргів перед компанією «Нафтогаз Ук-
раїни». Також цю суму платять стовід-
соткові дочірні компанії «Нафтогазу». 
Для решти споживачів діє інший та-
риф — 9 016 гривень за тисячу кубомет-
рів. Який зріс до цієї позначки також на 
3,1%. Тобто на 267,6 гривнi.    
 Тож найбільшою інтригою зими 
2017—2018 років залишається питан-
ня, чи підніматимуть ціну газу для на-
селення. А разом із нею — ціни на кому-
нальні послуги, які вже і так є непідйом-
ними для великої частини українців. 
 Публічна позиція уряду в цій сфері 
залишається незмінною: жодних підви-
щень! «На сьогодні є чітке рішення про 
те, що ціна на газ у цьому опалюваль-
ному сезоні підвищуватися не буде. І в 
державному бюджеті України на 2018 
рік закладено ціну на газ на рівні 2017 
року», — запевнив увесь український 
народ віце-прем’єр-міністр Павло Ро-
зенко. 
 Немає жодних підстав, на його дум-
ку, також і підвищувати ціни на «ко-
муналку». «Найважчим етапом восе-
ни завжди було зростання ціни на газ, 
але ціна на газ не підвищуватиметься, а 
отже, немає жодних підстав для підви-
щення вартості житлово-комунальних 
послуг і немає жодних підстав говорити 
про розкручування інфляції в осінньо-
зимовий період», — додав Розенко.
 А український Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман пішов ще далі і по-
обіцяв знизити ціни на газ. У цеху хар-
ківського «Турбоатому», спілкуючись 
із народом, він заявив дослівно: «Ціна 
на газ для населення буде знижена, це я 
вам обіцяю». Щоправда, коли відбудеть-
ся знаменна подія і на скільки подешев-
шає паливо, очільник уряду не сказав. 

Перечитаємо попередню постанову
 У наших міжнародних партнерів, 
зокрема фінансових донорів та країн, 
що мають на них вплив, ставлення до 
газових тарифів для пересічних ук-
раїнців, утім, суттєво відрізняється. І 
вони, ці партнери, останнім часом поча-
ли дуже часто висловлювати свою дум-
ку, яка не подобається в Україні ніко-
му. 
 Так, заступник голови МВФ Девід 
Ліптон ще два тижні тому заявив, що 
ціни на газ в Україні є дуже низькими 
в порівнянні з сусідніми країнами. На 
його думку, особливої проблеми з па-
ливним ціноутворенням в Україні не-
має, оскільки найбідніші домогоспо-
дарства захищені від зростання тарифів 
комунальними субсидіями. «Для решти 
громадян відбулося відчутне збільшен-
ня заробітної плати, що набагато пере-
вищує зростання ціни на газ, передба-
чене нормативно-правовими актами», 
— додав він. 
 І, нарешті, головний його месидж 
— ціни на газ в Україні є дуже низьки-
ми в порівнянні з сусідами. «Якщо Ук-
раїна хоче мріяти про енергетичну не-
залежність, вона повинна інвестувати 
в інфраструктуру, що можливо лише за 
умов, коли ціни на газ віддзеркалюють 
розвиток подій на ринку», — Ліптон 
м’яко натякнув нашому Кабміну на не-
обхідність піднімати тарифи. І найбіль-
ша вага думки функціонера в тому, що 
до кінця нинішнього року офіційний 

Київ очікує від МВФ майже 2 млрд. до-
ларів у вигляді чергового траншу. 
 Натомість посол Сполучених Штатів 
Америки в Україні Мері Йованович, на 
відміну від дипломатичного Ліптона, на-
звала речі своїми іменами. «Відповідно 
до нашого внутрішнього аналізу, вико-
нання програми Міжнародного валют-
ного фонду критично для України. Ці ре-
форми потрібні не МВФ, а, зрештою, Ук-
раїні: пенсійна, антикорупційна, підви-
щення цін на газ», — заявила посол. На 
її думку, виконання програми з Фондом 
поліпшить міжнародний імідж Украї-
ни. При цьому Йованович заявила, що 
без підтримки МВФ Україна не зможе 
розрахуватися з боргами. І насамперед 
перед самим Фондом. 
 А тому вітчизняні експерти припус-
кають, що урядовці можуть-таки від-
мовитися від красивих гасел і солодких 
обіцянок — і таки підвищити ціни на газ 
уже в цьому році. 
 Так, енергетичний експерт Валентин 
Землянський вважає, що газ подорож-
чає на 20% уже в 2017 році. А разом із 
ним — і гаряча вода. Свої висновки він 
обґрунтовує відомою постановою №187, 
якою з 1 квітня 2017 для населення Ук-
раїни було підвищено тарифи на газ. У 
тексті документа йдеться, що наступне 
подорожчання має відбутися з 1 жовтня 
нинішнього року. І хоча дата Х уже ми-
нула, це, на думку аналітика, зовсім не 
свідчить, що загроза подорожчання ми-
нула. 
 «Оскільки в цю постанову наразі не 
було внесено жодних змін, я думаю, що 
подорожчання відбудеться, — каже Зем-
лянський. — Вважаю, що уряд таки піде 
на цей крок. Чиновники можуть відтер-
мінувати це рішення чи навіть ухвали-
ти його заднім числом. Як наслідок, ук-
раїнці переплачуватимуть за газ одну 
гривню. Відповідно треба готуватися до 
подорожчання тепла і гарячої води». 

Завдання номер один — 
енергоощадливі технології    
 Тим часом, як завжди буває восени, 
експерти починають вести мову про об-
сяги споживання в Україні та власно-
го видобутку газу. За даними ПАТ «Укр-
газвидобування» — структури, яка ви-
добуває в Україні левову частку при-
родного газу, — за період із січня по 
вересень обсяг видобутку зріс на 400 
млн. кубічних метрів щодо аналогіч-
ного періоду 2016 року. І становить 11 
млрд. кубометрів. За добу в Україні ви-
добувають 42 млн. кубометрів газу. 
 З точки зору наших перспектив — 
це, звичайно, мізер. І якби ми почали 
раніше думати про збільшення видо-
бутку, а не про «вигідні» контракти із 
«Газпромом», то сьогодні мали би знач-
но менше проблем. Утім навіть таке 
зростання дає нам певну надію. Адже 
до 2020 року Україна планує видобува-
ти 20 млрд. кубометрів власного газу. 
При нашому нинішньому споживанні 
у 26 млрд. кубів дефіцит залишається 
не таким уже й критичним. 
 Експерти зазначають і про успіш-
ні дані з розвідування нових родовищ 
у північно-західному шельфі Чорно-
го моря, Кілійсько-Зміїного уступу та 

Крилівського прогину, де нібито знай-
дено поклади близько 40 млрд. кубомет-
рів газу. І цей газ — теоретично — мож-
на буде видобувати. 
 До речі, Україна нещодавно підня-
лася у рейтингу країн із розвіданими 
запасами газу. Раніше ми перебували 
на 26-му місці із запасами 0,952 трлн. 
кубометрів, або 0,5% від світових за-
пасів. А сьогодні Україна займає вже 
24-те місце із запасами 1,1 трлн. кубо-
метрів.      
 Водночас в Україні зростають обсяги 
споживання газу. Так, за даними Держ-
статслужби України, у серпні ниніш-
нього року в нас зросли обсяги спожи-
ванні газу в порівнянні з серпнем мину-
лого року на 16,6%.
 «Без сумніву, такий показник є по-
зитивним для нашої держави, оскільки 
він насамперед свідчить про зростання 
обсягів споживання газу підприємства-
ми української економіки, враховуючи 
закачування у ПСГ. У цей період обсяги 
споживання газу (прямо та опосередко-
вано) громадським сектором практич-
но не змінилися у порівнянні з минулим 
роком. А обсяг закачування газу в ПСГ 
є більшим, ніж у минулому році за вка-
заний період, але не врахований  при 
визначенні обсягів споживання газу», 
— коментує цю ситуацію аналітик, екс-
уповноважений Президента України з 
міжнародних питань енергетичної без-
пеки Богдан Соколовський.  
 З іншого боку, вказане зростан-
ня споживання газу свідчить, на його 
думку,  про невисокий рівень запро-
вадження енергоощадних технологій 
та про незадовільний темп реструкту-
ризації української економіки, які б 
мали забезпечити скорочення загаль-
них обсягів споживання газу в нашій 
державі.
 «Безумовно, енергоощадні техноло-
гії треба запроваджувати всюди — зок-
рема, у середовищі найбільших спожи-
вачів — і в економіці, і в громадсько-
му секторі. Все це можна зробити за 3-
5 років, за умови, що в державі буде 
затверджена чітка програма і будуть 
відповідальні. За такий час ці заходи, 
разом із нарощуванням обсягів видо-
бутку газу українського походження, 
мають забезпечити повну «газову» не-
залежність України. А пізніше, коли 
така здатність нашої держави (обходи-
тись без імпорту газу) буде забезпече-
на, ключову роль має відігравати на-
самперед міжнародний ринок», — ре-
зюмує Соколовський. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Піднімати чи нехай живуть?
Влада України опинилася перед необхідністю збільшувати ціну на газ для населення. 
А власний видобуток та енергоощадливість, на жаль, не стали нашими пріоритетами  

■

А ТИМ ЧАСОМ

 Сховища майже готові
 Українські підземні газові сховища накопи-
чили вже 16,264 млрд. кубометрів природно-
го газу. Таким чином, вони заповнені на 52%. 
За  даними ПАТ «Укртрансгаз», за останній ро-
бочий день минулого тижня в ПСГ України за-
качано 56,98 млн. кубометрів блакитного пали-
ва. Із них зі Словаччини надійшло 26,09 млн. 
кубометрів, із Угорщини — 17,07 млн. кубів, із 
Польщі — 2,33 млн. кубометрів газу. 

■

ВІДЛУННЯ

 Москва проти хабу
 Реакція російської влади на ідею України створити у себе хаб із транспортування російського газу до 
Західної та Південної Європи виявилася цілком прогнозованою. Москва проти й устами свого міністра 
енергетики Олександра Новака оголосила, що цей варіант їй нецікавий. 
 Як уже писала «УМ», Україна вперше у своїй історії почала здавати свої підземні газосховища, яких у 
нас суттєвий надлишок, компаніям з інших держав. Які відчувають гостру нестачу таких інфраструктурних 
об’єктів. Але Київ хоче йти далі і прагне разом із Євросоюзом розвивати на своїй території логістичні схе-
ми із зберігання та подальшого продажу природного газу його кінцевим споживачам. Брюссель відповів 
стриманою згодою, але поставив ряд умов. Однією із яких було перенесення точки продажу газу європей-
цям із західної на східну границю нашої держави. 
 «Ця пропозиція є нецікавою і недоцільною, — заявив Новак. — Якщо з’являться якісь комерційні про-
позиції, цікаві для «Газпрому», «Газпром» буде готовий до перемовин».

■

БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ 

 ГПУ не знайшла… 
 Нещодавнє підвищення цін на скраплений газ в Україні, коли вартість пропан-бутану за лічені дні під-
нялася у півтора раза одночасно (!) по усій Україні, відбулося… цілком у рамках закону. Принаймні так 
вважає Генеральна прокуратура. Навіть попри численні ознаки, які вказують на змову. З’ясувати цю ситуа-
цію вимагав і Президент України Петро Порошенко.   
 «У провадженні слідчих Генеральної прокуратури кримінальних проваджень за фактом підвищення цін 
на скраплений газ немає», — написав начальник відділу Генпрокуратури Н. Тєлічко, даючи відповідь на 
запит. Такої ж думки і Нацполіція. «До повноважень поліції не належить розгляд питань у сфері ціноутво-
рення скрапленого газу, вчинення заходів, спрямованих на зниження його вартості та підтримки конкурен-
ції на ринку обігу газу. З вищезазначених питань радимо звернутися з відповідним запитом до Антимоно-
польного комітету України», — повідомив заступник начальника Департаменту захисту економіки Націо-
нальної поліції України Ігор Звездін.

■

Україна має два шляхи, аби зберегти енергетичну незалежність та не підвищувати постійно
ціни на паливо: розвивати власний видобуток та запроваджувати ощадливі технології.
Фото economics.unian.ua.
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«Допоки не засієш зерна, не збереш урожаю; 
допоки не ризикнеш життям, не переможеш ворога».

Сааді
перський письменник, 
поет і мислитель XIII століття

УКРАЇНА МОЛОДА

Інф. «УМ»

 На кінець вересня, за пові-
домленням прес-служби Мін-
агрополітики, зібрано 40,3 
млн. тонн зернових i зерно-
бобових культур iз 72 відсо-
тків площ від прогнозованих 
14,6 млн. гектарів. Середня 
врожайність на цей період — 
38,4 центнера з гектара. 
 У розрізі культур показ-
ники наступні: гречки зібра-
ли 151 тис. тонн зі 133 тис. 
гектарів (73%) при врожай-
ності 11,3 центнера з гекта-
ра; проса — 70 тис. тонн iз 
48 тис. гектарів (85%) при 
врожайності 14,5 центнера 
з гектара; кукурудзи — 2,4 
млн. тонн iз 591 тис. гектарів 
(13%) при врожайності 40,9 
центнера з гектара.
 Крім того, триває зби-
рання соняшнику, якого на-
молочено 6,8 млн. тонн iз 
3,6 млн. гектарiв (61%) при 
врожайності 18,7 центне-
ра з гектара. Сої зібрано 1,4 
млн. тонн iз 801 тис. гектарiв 
(40%) при врожайності 17,2 
центнера з гектара, цукро-

вих буряків — 2,6 млн. тонн 
iз 62 тис. гектарiв (19%) при 
врожайності 425 центнерів iз 
гектара.
 Разом зі збиранням уро-
жаю проводять підготов-
ку ґрунту під посів озимих 
культур. На даний час під-
готовлено 7,5 млн. гектарів, 
або 93 відсотка від прогнозо-
ваних площ.
 Посів озимих культур на 
зерно під урожай 2018 року 
при прогнозі 7,2 млн. гек-
тарів проведено на площі 3,5 
мільйона. Це майже полови-
на від запланованого. В тому 
числі озимою пшеницею та 
тритикале при прогнозі 6,1 
млн. гектарів засіяли площ 
3,3 мільйона. Це більше по-
ловини від прогнозу. Житом 
при прогнозі 161 тис. гектарів 
уже засіяно 96 тисяч, або 60 
відсотків від прогнозу. Ячме-
ню при прогнозі 926 тис. гек-
тарів посіяно 114 тисяч, або 12 
відсотків. Посів озимого ріпа-
ку, як і очікувалося, заверше-
но на площі 795 тис. гектарів. 
Це 102 відсотки від прогнозо-
ваних 777 тисяч. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Спалахи африканської чуми 
свиней, як і бруцельозу та де-
яких інших інфекційних хво-
роб, болісно позначаються як 
на окремих тваринницьких гос-
подарствах, так і на загальному 
іміджі України. Останніми ро-
ками ми переживаємо цілу низ-
ку заборон-відновлень експорту 
продукції тваринництва та пер-
манентних карантинів на тери-
торії різних регіонів. Великою 
мірою таке непевне становище 
зумовила хаотична реорганіза-
ція ветеринарної служби: на пев-
ний період тваринницька галузь 
опинилася «на безприв’язному 
утриманні». Щоб поліпшити си-
туацію, готується  впроваджен-
ня єдиної системи спостережен-
ня за захворюваннями, до якої 
увійдуть понад 700 суб’єктів. 
 Фахівці Держпродспожив-
служби на вересневій зустрічі з 
представниками Посольства США 
обговорили можливості реаліза-
ції в Україні Програми зменшен-
ня біологічної загрози. Вже існує 
попередній план впровадження 
Електронної інтегрованої систе-
ми спостереження за захворюван-
нями. Зміст цієї системи включає 
опис ролей та обов’язків установ 
Держпродспоживслужби, які за-
діяні в реалізації ЕЛІССЗ, інфор-
маційні потоки між ними та ме-
ханізми їх функціонування. На-
разі відбувається наповнення цієї 
системи та організація навчання 
фахівців територіальних органів 
Держпродспоживслужби.
 До Електронної інтегрова-
ної системи спостереження за 
захворюваннями увійдуть цен-

тральний апарат Держпрод-
споживслужби, Державний на-
уково-дослідний інститут з ла-
бораторної діагностики та вете-
ринарно-санітарної експертизи 
(ДНДІЛДВСЕ), всі обласні уп-
равління Держпродспоживслуж-
би, 24 обласні державні лабора-

торії, 544 районнi територіальнi 
органи Держпродспоживслуж-
би. Також до системи буде вклю-
чено 103 прикордонні інспекцій-
ні пункти, 12 науково-дослідних 
інститутів. Загалом планують 
716 точок доступу до даної сис-
теми ЕЛІССЗ. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Уряд ставить перед собою завдан-
ня  розширити  площу зрошуваних сіль-
ськогосподарських угідь, щоб підвищи-
ти як стійкість агровиробництва до змін 
клімату, так і загальну продуктивність 
сільськогосподарської галузі. З цього 
приводу відбулося засідання Координа-
ційної ради з питань відновлення робо-
ти та розвитку зрошувальних систем. Як 
зауважує міністр екології та природних 
ресурсів Остап Семерак, неефективне 
управління розгалуженою інфраструк-
турою водного господарства, зрошення 
та дренажу, а також застаріле обладнан-
ня призводять сьогодні до втрати май-
же третини води, поданої у зрошуваль-
ні системи.
 В останні десятиліття площа зро-
шуваних земель в Україні зменшилася 
в рази. Високі втрати води пов’язані  з 
погіршенням технічного стану об’єктів 
інфраструктури, а також тривалими за-
старілими управлінськими підходами. 
Ставиться завдання  розширити  пло-
щу зрошуваних сільськогосподарських 
угідь, щоб підвищити як стійкість агро-
виробництва до змін клімату, так і за-
гальну продуктивність сільськогоспо-
дарської галузі. «За запасами доступ-
них до використання водних ресурсів 
Україна належить до держав з порів-
няно низьким водоресурсним потен-
ціалом. Із одним із найнижчих показ-
ників у регіоні, — пояснює Остап Семе-
рак. — Торік в Україні було ухвалено 
зміни до Водного кодексу, які дозволи-
ли розпочати процес реформування сфе-
ри водного господарства. Аналіз, зроб-

лений спільно українськими та міжна-
родними експертами, показує, що дію-
ча на сьогодні система управління не 
відповідає ні інтегрованому підходу, ні 
принципам належного урядування че-
рез непрозорість функціонування сек-
тору та поєднання в одній структурі ба-
гатьох функцій управління водними 
ресурсами як інфраструктурних, так і 
щодо наданням послуг».

 За словами профільного міністра, 
сектор зможе успішно розвиватися лише 
за умов залучення нових інвестицій для 
розвитку та  підвищення ефективності 
інфраструктури. Зараз Мінприроди ра-
зом з усіма зацікавленими сторонами 
та міжнародними партнерами завершує 
підготовку Концепції реформування Де-
ржавного водного агентства України та 
розробляє Концепцію Водної стратегії 

України.  Реформування враховуватиме 
низку складових, зокрема, впровадить 
чітку горизонтальну структуру управ-
ління водними ресурсами та господарс-
твом, із розподілом функцій управлін-
ня водою та функції управління інфра-
структурою і надання послуг. Міністр 
екології та природних ресурсів зазначив, 
що оновлене Держагентство має впрова-
дити нову вертикальну адміністративну 
структуру  управління водними ресур-
сами, яка б відповідала європейським 
стандартам.
 Під час координаційного засідан-
ня розглядали пропозиції та зауважен-
ня до проекту Стратегії відновлення ро-
боти та розвитку зрошувальних сис-
тем України. Вона має бути реалізова-
на у три етапи і передбачає створення 
Національної водної ради і басейнових 
рад, а також містить обов’язкові  цільові 
індикативні  показники та спрямована 
на збільшення площ під зрошенням та 
відновлення водорегулювання систе-
ми дренажу. Стратегію відновлення ро-
боти та розвитку зрошувальних систем 
України, робота над якою триває вже не 
перший рік, планують ухвалити найбли-
жчим часом.
 Концепція реформування водного 
агентства та Стратегія зрошення — клю-
чові документи, що базуються на конс-
труктивних міжнародних і європейсь-
ких принципах та будуть адаптовані до 
українських реалій. Міністерство еко-
логії з вдячністю прийняло допомогу 
партнерів з Мінагрополітики, науко-
вих інститутів, а також фахівців Світо-
вого банку. Завдяки злагодженій спів-
праці й став можливим прогрес, яко-
го вдалося досягнути упродовж остан-
нього року. За результатами засідання 
Координаційної ради в цілому схвале-
но пропозиції до проекту, підготовлені 
експертами Світового банку, українсь-
кими науковцями та фахівцями мініс-
терств. Проект лишилося  доопрацьова-
ти з урахуванням обговорення та  офор-
млений відповідно до вимог Регламенту 
Кабінету Міністрів. ■

ОФІЦІЙНО

Гречка і просо 
не вродили
Зернові культури зібрано 
більш як iз 10,5 мільйона гектарів

■ МОНІТОРИНГ

Безприв’язне 
утримання хвороби 
Попереджати епідемії без повноцінної 
системи контролю неможливо

■

СТРАТЕГІЇ

Водна рада для поливу
Зрошувальні системи України відновлюватимуть у три етапи

■

Зрошувальні системи гарантують стабільний урожай.
Фото з сайта visti.ks.ua.

❙
❙
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«Здоров’я — не все, але все без здоров’я — ніщо». Сократ

давньогрецький філософ

УКРАЇНА МОЛОДА

Леся ХОРОЛЬСЬКА

Цією проблемою легковажити 
небезпечно. Тромбофлебіт — 
закупорка вени згустком крові 
з розвитком запалення — вкрай 
серйозне захворювання. Лікарі 
застерігають: недуга може мати 
прикрі наслідки для здоров’я не 
тільки ніг, а й організму в ціло-
му. Звідки береться проблема і 
як зарадити лихові?

Хвороба може розвинутися як 
ускладнення після пологів
 Тромбофлебіт нижніх кін-
цівок, за словами лікарів, зус-
трічається дуже часто, і вини-
кає як ускладнення інфекцій-
них захворювань або результат 
переходу на стінку вени запаль-
ного процесу з рани. Хвороба 
може розвинутися також як ус-
кладнення після пологів. Для 
розвитку недуги велике значен-
ня мають підвищене згортання 
крові, уповільнення швидкості 
її плину і зміни у стінках суди-
ни.
 Тромбофлебіт — серйозне 
захворювання, яке може при-
звести до тяжких ускладнень,  
застерігають лікарі. Особли-
во небезпечні тромбофлебіт об-
личчя, коли запальний процес 
може поширитися на вени голо-
вного мозку, і тромбофлебіт та-
зових вен, який часто провокує 
ураження печінки. Зазвичай 
поділяємо недугу на гострий і 
хронічний тромбофлебіт, а за-
лежно від розташування вени 
— глибокий і поверхневий.
 — Гострий тромбофлебіт 
глибоких вен нижніх кінці-
вок — найнебезпечнiше за-
хворювання, — каже лікар-
хірург Олексій Сахновський. 
— Найчастіше розвивається 
раптово, впродовж кількох го-
дин. З’являються гострі болі 
в м’язах по ходу вени, набряк 
кінцівки, погіршується загаль-
ний стан. Хворобу супроводжує 
висока температура (до 39°С і 
вище), лихоманка. Після ліку-
вання гострих проявів захворю-
вання може перейти в хроніч-
ну стадію. У деяких випадках 
зберігається закупорка вени, 
що ускладнює відтік крові з 
кінцівки, провокує розвиток 
стійких набряків і часом — ви-
никнення варикозного розши-
рення поверхневих вен нижнь-
ої кінцівки як компенсацію по-
рушеного відтоку крові глибо-
кими венами.

Червоні смуги і нестерпний 
біль...
 Фахівець каже, що гострий 
тромбофлебіт поверхневих вен 
починається з появи сильного 
болю по ходу підшкірної вени. 
Набряк кінцівки менш вира-
жений, ніж при ураженні гли-
боких вен. На шкірі по ходу за-
паленої вени утворюються чер-
воні смуги, при торканні до них 
можна визначити уражені міс-
ця у вигляді щільного хвороб-
ливого згустку. Збільшуються 
пахові лімфатичні вузли, тем-
пература зазвичай підвищуєть-
ся до 38°С. При правильному лі-
куванні через кілька днів гострі 
явища зменшуються.
 Але якщо людина пізно 
звертається до лікаря, не от-
римує належного лікування, 
то наслідки можуть бути дуже 
сумні. Наприклад, нагноєння з 
утворенням абсцесу, флегмони. 
Або захворювання може перей-
ти в хронічну форму.
 Що провокує недугу? Лікарі 
називають кілька причин: ін-

фекційні захворювання, трав-
ми, оперативні втручання, зло-
якісні новоутворення, алергій-
ні хвороби. Тромбофлебіт часто 
розвивається на тлі варикозно-
го розширення вен нижніх кін-
цівок. Результати дуплексного 
ультразвукового дослідження 
показали, що в 20% випадків і 
більше тромбофлебіт поверхне-
вих вен поєднується з тромбо-
зом глибоких вен.
 Натомість гострий тромбоф-
лебіт поверхневих вен верхніх 
кінцівок (рук) зустрічається 

відносно рідко і зазвичай стає 
наслідком внутрішньовенних 
ін’єкцій, користування катете-
ром, тривалих інфузій (введен-
ня) лікарських засобів, поверх-
невих гнійних вогнищ, травм, 
дрібних тріщинок у міжпаль-
цевих проміжках стопи. При-
чинами тромбоутворення мо-
жуть бути порушення струк-
тури венозної стінки, уповіль-
нення кровотоку і підвищення 
згортання крові.
 Як лікувати недугу? Якщо 
тромбофлебіт уражує поверх-
неву вену, лікар може пореко-
мендувати терапію в домашніх 
умовах. Зазвичай вона включає 
прикладання холодного комп-
ресу до болючого місця, під-
тримку хворої ноги в піднято-
му положенні та використання 
нестероїдних протизапальних 
препаратів. Такий стан зазви-
чай не вимагає госпіталізації, 
відновлення відбувається впро-
довж 1-2 тижнів.
 Фахівець також може при-
значити такі процедури і пре-
парати для лікування тромбоф-
лебіту та тромбозу глибоких 
вен:
 •Компресійні панчохи. 
Вони запобігають рецидивам 
набряклості й зменшують ри-

зик ускладнень при поверхне-
вому тромбофлебіті та тромбоф-
лебіті глибоких вен. У разі пот-
реби лікар підбере для вас ком-
пресійні панчохи з необхідним 
ступенем компресії.
 • Препарати, що розріджу-
ють кров (антикоагулянти). 
При лікуванні тромбофлебі-
ту глибоких вен призначають 
ін’єкції антикоагулянту, нап-
риклад гепарину, який зупи-
няє зростання тромбу. Після 
лікування гепарином зазвичай 
призначають прийом перораль-

них антикоагулянтів упродовж 
кількох місяців. Вони також 
попереджають подальше зрос-
тання тромбу.
 У разі призначення антико-
агулянтів будьте обережні під 
час прийому. Дотримуйтеся 
дозування і способів вживан-
ня. Це сильнодіючі препарати, 
які можуть викликати серйоз-
ні побічні ефекти, наприклад 
сильну кровотечу.
 • Препарати, що розчиня-
ють тромби (фібринолітики). 
Такий тип лікування тромбоф-
лебіту відомий як тромболізис. 
Фібринолітики розчиняють 
тромби, і їх застосовують при 
лікуванні тромбофлебіту гли-
боких вен, а в деяких випадках 
— тромбоемболії легеневої ар-
терії.

Коли треба розрідити кров
 Розширені вени, які можуть 
бути причиною болю або реци-
диву тромбофлебіту, видаляють 
хірургічним шляхом. Зазвичай 
операцію проводять амбулатор-
но через невеликі розрізи.
 Видалення вен, стверджу-
ють лікарі, не впливає на кро-
вообіг у ногах, оскільки транс-
портування додаткового об’єму 
крові беруть на себе більш гли-

бокі вени. Цю процедуру мо-
жуть проводити і з косметич-
ною метою. Після видалення 
хворих вен хворому рекомен-
дують носіння компресійних 
панчіх. Іноді застосовують та-
кий метод лікування, як кава-
фільтр. Він доречний у тих ви-
падках, коли вживання анти-
коагулянтів неможливе. Метод 
полягає в тому, що в головну 
вену черевної порожнини (ниж-
ня порожниста вена) імпланту-
ють фільтр, що запобігає вихо-
ду тромбів iз вен ніг і їх пере-

міщення до легень. Зазвичай 
фільтр вводять назавжди.
 Іноді вирішенню проблеми 
сприяє видалення тромбів або 
шунтування. Хірургічне втру-
чання необхідне для усунення 
тромбу, що блокує вени в об-
ласті тазу або черевної порож-
нини. Для відновлення заку-
пореної вени лікар може поре-
комендувати хірургічну опера-
цію для шунтування вени або 
процедуру, яка називається 
ангіопластика, яка покликана 
відкрити просвіт вени. В ході 
процедури лікар вводить спе-
ціальні трубки (стенти), завдя-
ки яким вена залишатиметься 
прохідною. Після хірургічного 
втручання може знадобитися 
прийом препаратів, які розрід-
жують кров.

«Диктатура профілактики»
 «Судинами нижніх кінці-
вок займаюся давно і щоразу, 
розмовляючи з черговим па-
цієнтом, переконуюся: люди не 
знають елементарних медичних 
істин і в переважній більшості 
байдуже ставляться до свого 
здоров’я, — розповідає хірург-
флеболог Василь Капралов. — 
Ноги болять і в бідних, і в бага-
тих. Адже справа не в грошах, а 

в тому, що бракує елементарної 
культури. Тому нам потрібна не 
просто профілактика, а «дикта-
тура профілактики».
 Лікар виробив п’ять по-
рад для тих, хто хоче зберегти 
здоров’я ніг і уникнути важких 
діагнозів. 
 * Поцікавтеся, яка у вас 
спадковість. Якщо навіть у ко-
гось із дідусів чи бабусь у роду 
був варикоз, імовірність його 
повторення дуже велика. Не че-
кайте наближення цунамі, ско-
ригуйте свій спосіб життя, ви-
беріть професію, при якій не 
потрібно занадто перевантажу-
вати ноги.
 *. Якби ви знали, що серйоз-
ний провокатор варикозу — 
неякісне, неправильно підібра-
не, а також старе, зношене взут-
тя, то ніколи б не шкодували на 
нього грошей. Для постійного 
використання вибирайте неод-
мінно шкіряне взуття. М’яке, 
але з пружною підошвою і під-
бором, що не перевищує п’яти 
сантиметрів. П’ята повинна 
сидіти щільно, а пальці просто-
ро. Уникайте пласкої підошви, 
яка не гнеться, «платформи». 
Пам’ятайте: найбільше спотво-
рює ноги постійне носіння тісно-
го модельного взуття і кросівок, 
вони годяться тільки на нетри-
валий час. Інакше не помітите, 
як отримаєте плоскостопість. А 
це вже початок хвороби: всі, хто 
має плоскостопість, рано чи піз-
но отримують проблеми з вена-
ми. Не варто ходити в тонких 
чобітках у холодну пору року. 
Уникайте переохолодження ніг 
— воно фатально позначається 
на судинах. Улітку ж потрібне 
максимально відкрите взуття.
 * За ногами потрібно дог-
лядати, як за обличчям. Мити 
вранці та ввечері теплою водою 
й обполіскувати холодною. Сте-
жити, чи не вростає ніготь, чи 
немає «кісточок», а також ха-
рактерного венозного візерун-
ка, набряків. Важкість у ногах 
— перший тривожний дзвіно-
чок. Адже набряк здавлює ар-
теріальні судини, які несуть 
тканинам розчинений у крові 
кисень. Порушується живлен-
ня, і тканини починають відми-
рати. А це гангрена. Отож щой-
но помітили набряки — поспі-
шайте зняти їх. Для цього доб-
ре підійдуть теплі (37 градусів!) 
ванночки з морською сіллю або 
содою.
 * Використовуйте наймен-
шу можливість для ходьби. Це 
— тренування для серця і су-
дин. Сприймайте будь-які схо-
ди як тренажер. Узагалі впро-
довж дня бажано ходити пiш-
ки не менше години. Чергуй-
те сидіння та стояння. Якщо 
у вас сидяча робота, то хоча б 
раз на годину встаньте і прой-
діться. А сидячи, давайте на-
вантаження стопі, піднімаючи 
й опускаючи носок без відриву 
п’яти від підлоги. Якщо ж робо-
та стояча, то періодично сідайте 
хоча б на кілька хвилин. Навіть 
якщо у вас немає варикозу, при-
йшовши ввечері додому, ляжте 
ненадов го на ліжко з піднятими 
ногами. Таким чином ви неаби-
як допоможете не тільки ниж-
нім кінцівкам, а й серцю.
 * Полюбіть ходити босоніж. 
Використовуйте будь-яку мож-
ливість, аби зняти черевики і 
пройтися по піску, гальці, лі-
совій хвої. За літо підошви через 
нервові закінчення рецепторів 
можуть набиратися здоров’я на 
цілий рік. Не змарнуйте цього 
шансу. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Взувайте щит!
Як запобігти тромбофлебіту: кілька важливих правил для здоров’я вен

■

Використовуйте будь-яку можливість, аби зняти черевики і дати ногам відпочити.
Фото з сайта fashionlab.pro.

❙
❙

«Нам потрібна не просто профілактика, а «диктатура профілактики».



11УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ 2017СПАДЩИНА

Перші враження
 «Маршруткою» від станції 
метро «Чернігівська» доїхали 
до Прилук. Звідти — ще один 
переїзд до Варви. В центрі міс-
течка — одна й найбільших се-
ред шкіл Сластіона. В 1920-х 
роках її добудували настільки 
вдало, що майже неможливо 
відрізнити стару і нову части-
ни, але замість башти прибу-
дований невеликий чотири-
колонний портик. З райцент-
ру під’їхали до с. Озеряни, щоб 
потім уже пішки йти понад 80 
км. Водій зупинився біля будів-
лі з характерними для стилю ук-
раїнський модерн трапецієвими 
шестикутними вікнами і скром-
ним декором зовнішніх стін, 
яку саме утеплювали й обши-
вали сучасними будівельними 
матеріалами. Це одна зi шкіл, 
які протоієрей Андрій Власен-
ко у фотоальбомі «Земські шко-
ли Опанаса Сластіона» відніс до 
тих, що були збудовані пізніше 
і наслідували школи Лохвиць-
кого земства. Біля неї — група 
літніх людей. Як ми зрозуміли, 
саме відбувалася зустріч випус-
кників школи. Від них дізнали-
ся про збережені земські школи 
в ближніх селах і про заплано-
ване будівництво такої школи в 
с. Мармизівка, якому щось за-
вадило. А також про ще одну 
озерянську «земку», вже ав-
торства Сластіона. Вона увін-
чує порослий кульбабами та 
конюшиною пагорб край села. 
На жаль, башта була знище-
на в 1930-ті роки. Помилував-
шись кам’яними орнаментами 
на її побілених стінах, поман-
дрували степом до наступно-
го на маршруті села Брагинці. 
Колишня земська, а нині Бра-
гинська загальноосвітня шко-
ла також займає узвишшя на 
окраїні села. В ній розташував-
ся також і дитячий садок. Побі-
лені орнаменти на жовтому тлі 

стін надають доглянутій будів-
лі урочистого вигляду. 
 Від юнака, що йшов назус-
тріч, дізналися, що земська 
школа в Мармизівці все-таки 
є. Тож до села Макушиха вирі-
шили йти не навпростець, поля-
ми, а мальовничою дорогою з лі-
систими пагорбами над ставом, 
що веде через Мармизівку. Ста-
ру школу там знайшли не відра-
зу. Виявилося, що стосунку до 
шкіл Сластіона вона не має, а 
розташована в колишній, нині 
напівзруйнованій панській са-
дибі, яку через зарості дерев 
та кущів вже майже не видно. 
А в Макушисі будівля земсь-
кої школи доглянута, і завдяки 
уцілілій башті та орнаментам на 
стінах вона нагадує маленький 
палац. Хрест на її дверях вка-
зує, що це вже культова спору-
да, хоч богослужіння в ній iще 
не почалися. Одна з двох жі-
нок, що йшли вулицею, з гор-
дістю сказала нам, що в неї на 
холодильнику є магнітик із зоб-
раженням цієї школи. Хочеть-
ся вірити, що для таких людей 
збереження унікальної будівлі 
важливіше, ніж будівельні ма-
теріали з неї. 

Школа у хащах
 Далі вже Полтавщина, 
Лохвицький район. Невдов-
зі ввійшли в село Нове (Новий 
Хутір) — один iз найвіддалені-
ших населених пунктів цьо-
го району. І склалося вражен-
ня, що ми бачимо кадри фільму 
про життя після людей. Лише 
кілька будинків мають жилий 
вигляд. Інші вже заховав від 
людського ока здичавілий сад 
та густий чагарник. Ця типова 
для Чорнобильської зони кар-
тина стає дійсністю для бага-
тьох сіл України. Село невели-
ке, але знайти земську школу 
не вдавалося. Вже думали, що 
пошуки не увінчаються успі-

хом, аж ось у розриві поміж гус-
тих заростів проглянулося шес-
тикутне вікно. А табличка часів 
УРСР засвідчила, що тут була 
Новохутірська початкова шко-
ла. Переступили через шкіль-
ний поріг, мовчки пройшлися 
приміщеннями, де колись нав-
чалися юні мешканці Нового. 
Будівля, її стіни, вікна, дах у 
доброму стані. Навіть шибки 
здебільшого цілі. Адже розби-
рати її нікому... 6 км поганої 
дороги з’єднують Нове з цен-
тром сільської ради — селом 
Луценки (Жабки). На 1910 
рік у ньому проживало близь-
ко 3000 мешканців, функціо-
нували Жабківська сільсько-
господарська та реміснича, а 
також земська і церковнопа-
рафіяльна школи, бібліоте-
ка. З того часу збереглися пе-
ребудована на клуб Іллінська 
церква і земська школа, а на-

селення зменшилося майже в 
чотири рази. Ознака сьогоден-
ня — на електричних стовпах 
подекуди сонячні батареї. Це 
дещо перепадає від видобува-
чів газу, на який так багатий 
район. Земська школа, що до-
сить характерно, була збудова-
на на узвишші край села. Вона 
вже давно не використовується 
за своїм призначенням, але ще 
приваблює погляд традиційни-
ми для стилю український мо-
дерн орнаментами на побіле-
них стінах. Будівля в доброму 
стані, замкнена, але навколо 
неї вже запустіння, враження 
від якого підсилилося вечірні-
ми сутінками. 
 Заночували за порадою од-
ного з мешканців Луценок у 
чудовому місці — березовому 
гайку з джерелом та кринич-
кою на схилі балки. Далі наш 
шлях проліг через села Озер-

не і Мехедівка до Богодарівки. 
Біля першого височить маєток 
поміщика Соколецького, а точ-
ніше, зі слів мешканців села, 
тільки його третина. Зберегла-
ся висока цегляна будівля з ма-
сивними стінами і склепінчас-
тим перекриттям, призначен-
ня якої нам встановити не вда-
лося, і підвал біля неї. Зараз 
будівлі, що використовувалися 
для господарчих цілей, бездог-
лядні. А позначена на карті в с. 
Мехедівка церква була знищена 
у 1980-х роках, коли, здавало-
ся б, вже прийшло усвідомлен-
ня про необхідність збереження 
пам’яток старовини. Чоловік, з 
яким ми розговорилися, пока-
зав у центрі села скромний бу-
динок місцевого пана Мехе-
ди, який залишив по собі добру 
пам’ять. Прокладена між по-
лями дорога непомітно приве-
ла в Чорнухинський район, до 
села Богодарівка. Центр села 
прикрашає школа з покритими 
цегляним мереживом стінами. 
Будівля доглянута, біля входу 
квітнуть півонії. Адже в ній iще 
навчаються діти. Але дерев’яна 
башта вже похилилася. 

Комора авторства відомого 
архітектора?
 Далі звивиста лінія маршру-
ту повз ставок знову повела на 
Лохвиччину, до старовинного 
села Бербениці. В давньорусь-
кі часи тут існувало укріплен-
ня Посульської оборонної лінії. 
Зайшли у південну частину села 
і невдовзі оглядали ще один осе-
редок сільської освіти. Колиш-
ній. Будівля покинута наприз-
воляще, подекуди вже відсут-
ні віконні рами, чагарник пос-
тупово поглинає втілену в цеглі 
українську вишивку на стінах. 
Побачивши в школі сторонніх 
людей, від сусіднього будин-
ку підійшов дідусь, адже неві-
домо, які у незнайомців намі-
ри. З його слів дізналися про 
ще одну земську школу, розта-
шовану на іншому кінці села. 
Перейшовши по мосту р. Суха 
Лохвиця і залишивши право-
руч колись двоповерхову сади-
бу поміщика Худолія, де нині 
сільський клуб, підійшли до ще 
однієї сільської «земки». Нині 
тут Бербеницька загальноос-
вітня школа. В ній діє місцевий 
історико-краєзнавчий музей 
і збереглися раритетні парти. 
Частина будівлі має прямокут-
ні вікна і, вірогідно, була добу-
дована чи перебудована пізні-
ше. А на подвір’ї привертає ува-
гу унікальна дерев’яна комора, 
збудована одночасно зі школою 
як частина комплексу шкіль-
них будівель. 
 Тим часом сонце перевали-
ло через зеніт. А для успішно-
го завершення подорожі до на-
ступного дня ще необхідно здо-
лати близько 15 км польових 
доріг до с. Синяківщина, де та-
кож є земська школа. Пішли 
зеленою долиною р. Суха Лох-
виця, яка у своєму верхів’ї по-
декуди зовсім пересохла. Поз-
начена на мапі ґрунтівка не-
сподівано зникла, а згодом ми 
підійшли до глибокої, порос-
лої очеретом балки. Виявило-
ся, що дамба, якою йшла доро-
га, давно зруйнована, а ставок 
залишив по собі болото. Спро-
ба обійти його розтягнулася на 
кілька кілометрів бездоріжжя 
і привела до с. Кухарка, де збе-
реглася панська садиба. Час був 
втрачений. Довелося заночува-
ти на березі ставка. А наступно-
го дня вибирати між наверсту-
ванням згаяного по 30-градус-
ній спеці і ризиком наприкінці 
дня не сісти на «маршрутку» чи 
достроковим закінченням мар-
шруту. Обрали останнє... ■

ПОДОРОЖІ

Із рюкзаком — у земську школу
Самостійна мандрівка до архітектурних шедеврів Сластіона

■

Будови Сластіона.
Фото автора.

❙
❙

Володимир ГРИПАСЬ 

На початку 1914 року полтавський губернатор Багговут повідом-
ляв міністра внутрішніх справ Російської імперії про те, що в Лох-
вицькому повіті на загальних зборах Товариства взаємодопомоги 
вчителів, незважаючи на протест інспектора народних училищ, 
було одноголосно ухвалено резолюцію про необхідність викла-
дання в народній школі українською мовою. Губернатор застері-
гав, що такі дії стануть прикладом для сусідніх повітів, оскільки за 
ними стоять не окремі особи, а згуртована організація однодумців 
(О. Панченко. «Лохвиця, Посулля, Україна...»). В цей же час у повіті 
за проектами архітектора Опанаса Сластіона вже повним ходом 
йшло масове будівництво земських шкіл. Усупереч спротиву час-
тини шовіністично налаштованих чиновників, Лохвицька земська 
управа за ініціативою її голови Миколи Терешкевича постановила 
будувати ці школи саме в українському стилі. Через сто років у 
Лохвицькому районі буде спалено єдину збережену в первісному 
вигляді земську школу в с. Западинці, яка мала всі підстави стати 
музеєм архітектурної спадщини Сластіона. Перетвориться на зга-
рище і маєток Терешкевича в селі Свиридівка. І навіть цегла буде 
вибрана з їхніх фундаментів. Найбільше земських шкіл збереглося 
на Лохвиччині, зокрема кращі їхні зразки, але в роки войовничо-
го атеїзму чи хтось із лохвицьких партійних функціонерів занад-
то вислужувався перед владою, чи хтось iз чорнухинських не був 
позбавлений почуття прекрасного, однак у більшості шкільних 
будівель Чорнухинського району башти не були знесені.
 Побачити столітні пам’ятки української історії та архітектури, 
більшість із яких втратили свої башти і часто стоять занедбані та 
руйнуються — мета триденного пішохідного походу нашої турист-
ської групи з трьох киян. Район подорожі вибрали там, де сходяться 
Варвинський район на Чернігівщині і Лохвицький та Чорнухинсь-
кий райони Полтавської області — адже на стику різних областей 
та районів автомобільних доріг обмаль, тож зручніше подорожува-
ти пішки чи велосипедом. Маршрут мав початися і закінчитися в 
містечку Варва і пролягти через села Озеряни, Брагинці, Макушиха 
(Чернігівщина), Нове, Луценки (Жабки), Озерне, Мехедівка, Бого-
дарівка, Бербениці, Синяківщина (Полтавщина), Остапівка, Гнідин-
ці, Світличне (Чернігівщина). Здебільшого в них збереглися будівлі 
земських шкіл, подекуди — колишні панські садиби. 
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«Театр — це така кафедра, з якої можна багато сказати світу добра».
Микола Гоголь

(1809—1852)
прозаїк, драматург, поет, історик, фольклорист

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Народний артист України Бог-
дан Струтинський із 2004 року 
очолює Київський театр опе-
рети. Майже рік тому сталася 
подія, яка ще раз розділила 
його життя на «до» і «після» 
— його обрали головою На-
ціональної спілки театральних 
діячів України (НСТДУ).
Пан Богдан розповідає «Ук-
раїні молодій», як ведеться 
творчій людині на таких двох 
«стільцях». 

«Спілка дісталася мені 
в найкритичнішому стані»
 ■ Пане Богдане, нагадай-
те, як прийшли до Спілки теат-
ральних діячів? 
 — О! Це питання досить ці-
каве. Я був запрошений на з’їзд. 
Спеціальних програм не писав. 
Мою кандидатуру запропонував 
Ростислав Держипільський, — 
нині заступник голови СТДУ, 
керівник напряму регіональної 
політики. Багато колег хотіли, 
аби спілку очолив я. Шляхом 
відкритого голосування члени 
з’їзду більшістю голосів обра-
ли мене головою Національної 
спілки театральних діячів. 
 Спілка дісталася мені в 
найкритичнішому стані. Я ба-
чив аналітику, як колись жила 
спілка і яким було фінансу-
вання. Люди сиділи, вибачте 
на слові, і «просто дерибанили 
бюджет». Ніхто нічим не зай-
мався. 
 Я час від часу запитую себе, 
власне, як і більшість мене за-
питує: «Навіщо тобі це?» А 
найстрашніше запитання, 
яке  часом чую: «А що тобі дає 
спілка?» Я ж до цього ставлю-
ся просто й у відповідь запи-
тую: «А що даєте спілці ви? Із 
чим приходите до спілки ви?». 
Спілка — не примусова органі-
зація. Це не є якась партійна чи 
інша система. Якщо ти підтри-
муєш розвиток українського 
театру, підтримуєш завдання 
спілки, приходиш за власним 
виявом — будь ласка, працюй. 
Спілка не є театром. Спілка є 
театральним рухом, вона про-
дукує цей рух. А театр має зай-
матися вже   мистецтвом, твор-
чістю.
 ■ Але ж люди не тільки про-
голосували, а й одразу запита-
ли. Чи не так? 
 — Так, люди думали, що в 
мене є чарівна паличка. Я ось 
візьму її, махну — і всі отрима-
ють зарплати... Отож іще раз 
скажу, що не гнався я за спіл-
кою. Я й нині готовий сказати 
всім спасибі, бо маю вдосталь 
роботи. Тому що спілка заби-
рає час, енергію... Ми з коман-
дою принципово не отримуємо 
кошти. Зараз замовили на деякі 
об’єкти ревізії, перевірки.

Збереглася база відпочинку 
в Одесі, але від неї добряче 
«поскубали» територію 
 ■ Раніше спілка була потуж-
ною — і за бюджетом, і за ма-
теріальною базою. Що зараз за-
лишилося?
 — Точної інформації не маю: 
чого і скільки було. Знаю лише, 
що київська спілка мала 18 (!!!) 
приміщень, а сьогодні навіть 
свого офісу не має. Богу дяку-
вати, що збережено столичний 
Будинок акторів. Свого часу 
спілка мала 5 фабрик із вироб-
ництва театрального реквізи-
ту й декорацій. Сьогодні зали-
шилася лише одна — в Харкові. 
Боротьба за повернення і збере-

ження матеріальної бази — це 
дуже складне питання. Я тут 
надіюся лише на Бога, щоб він 
почув нас і допоміг. ...На щас-
тя, збереглася і база відпочинку 
в Одесі, але від неї добряче «пос-
кубали» територію. Зараз боре-
мося за її повернення... 
 На балансі залишається Бу-
динок ветеранів сцени в Пущі-
Водиці. До слова — це одна з 
перших справ, за яку я взявся 
як голова спілки.
 ■ До речі, про Будинок вете-
ранів сцени імені Наталії Уж-
вій уже давно говорять непри-
ємні речі.
 — Очолює цей будинок син 
колишнього директора на пріз-
вище Базарний. Саме вже пріз-
вище насторожує. Це зовсім мо-
лода людина, а результатів ро-
боти ніяких. Він лише скар-
житься на проблеми. До слова, 
в цьому будинку на утриманні 
перебуває його батько...Тому 
ми замовили ревізію й пере-
віряємо діяльність закладу за 
останні роки.
 ■ Всюди потрібні серйозні 
зміни.
 — Так, зміни, небайдужі 
люди. Знаєте, є десять Запові-
дей Божих. Вважаю, має бути 
ще одна — небайдужість люд-
ська. І саме з цього люди ма-
ють розпочинати свою діяль-
ність. Як зі щоденної молитви. 
Тоді й позитивні зміни будуть. 
Спілка — це не окремий театр. 
Спілка — це більш об’ємне по-
няття спільного театрального 
руху та розвитку. Вона є сучас-
ним інструментом суспільно-
го впливу на владу і покликана 
підтримувати діячів театраль-
ного мистецтва!
 ■ Як ставиться Міністерс-
тво культури України до На-

ціональної спілки театральних 
діячів?
 — Власне, як і до всіх твор-
чих спілок. Міністерство не ро-
зуміє ролі спілки. Воно поси-
лається на Міністерство фі-
нансів... Вони вважають, що 
спілки треба взагалі закри-
ти. Треба? То варто вийти пуб-
лічно й аргументовано сказа-
ти: «Закриваємо творчі спіл-
ки». А то триває якесь «шкід-
ницьке» життя. Наприклад, 
той же Будинок ветеранів сце-
ни — серйозне питання. Держа-
ва мала б розуміти цю відпові-
дальність. 

Сезонні школи і фестивалі
 ■ Помітні кроки новий склад 
спілки вже зробив. Куди рухає-
теся далі?
 — Так. Вважаю, що за та-
кий короткий період зробле-
но чимало. Насамперед спіл-
ка реанімується. Ми створили 
потужний сайт, який постій-
но оновлюється. Спілка — це 
офіс спілкування, комунікації. 
До нас сьогодні багато пише й 
звертається людей. Ми ж на-
магаємося допомогти. В усьо-
му бачу позитивні зміни. Пос-
тупово робимо інвентаризацію. 
Запустили багато нових проек-
тів. Я, зокрема, об’їхав усі наші 
відділення, зустрічався з мера-
ми міст. 
 Національна спілка теат-
ральних діячів — це потрібний 
орган, потрібна інституція, яка 
має напрацьовувати зміни до 
законодавства. Я особисто, на-
приклад, подав до Міністерства 
культури на 18 сторінках про-
позиції, зміни до законодавства 
у сфері театру. Ми маємо ство-
рити зелену карту для українсь-
ких театрів. А не тільки щороку 

говорити, як у нас усе погано... 
 ■ Від зими спілка запустила 
сезонні школи. Розкажіть про 
них. 
 — Ми створили потужний 
проект — сезонні школи На-
ціональної спілки театральних 
діячів України. Першу школу 
відкрили 22 лютого. То була 
школа театрального менедж-
менту. Вона проходила на базі 
Молодого театру. Ну і далі по-
котилося... Тобто це проект те-
матичних досліджень, де схо-
дяться фахівці, практики і 
починають обмінюватися до-
свідом. Потім цей досвід вони 
втілюють на місцях, у своїх те-
атрах. 
 ■ Чому важливі конкурси, 
які проводить спілка, та її пре-
мії, якими нагороджує?
 — Навесні провели у київсь-
кому Будинку актора Всеук-
раїнський конкурс професій-
них читців імені Івана Фран-
ка. Цей конкурс покликаний 
утверджувати національну 
гідність кожного українця че-
рез слово, через думку велико-
го Франка. Нині готуємося до 
Всеукраїнського конкурсу про-
фесійних читців імені Лесі Ук-
раїнки, який відбудеться на 
Волині. Хочемо взяти під опіку 
й конкурс професійних читців 
імені Тараса Шевченка. Маємо 
ще й театральні премії. Вва-
жаю, що це має бути, як ком-
пенсація вдячності, оскільки 
увага держави недостатня до 
творчих людей. А ось премія 
імені Леся Курбаса має ста-
ти національною і вручатися в 
Палаці «Україна». Маємо тур-
буватися про людей, які того 
заслуговують. Якщо не ми, то 
хто?
 ■ Йдеться не тільки про де-

ржавні театри?
 — Так про це ж і мова. Ми 
якраз провели малу секцію не-
державних театрів, вивчали цю 
тематику й подали теж свої про-
позиції. Тут має бути тісний діа-
лог. Я вважаю, що на базі На-
ціональної спілки театральних 
діячів має бути створено Ук-
раїнський інститут театру. Та-
кий, наприклад, є у Польщі.
 У нас є дослідження роботи 
театральних спілок інших де-
ржав. Кудись я особисто їздив. 
Бував у Молдові, Литві, Угор-
щині, зустрічався з керівника-
ми національних спілок, вив-
чав ситуацію. У них усі питан-
ня вирішуються на рівні мініс-
терств. Час піднімати авторитет 
спілок. Для цього має бути ба-
жання і команда професіоналів!
 ■ І все ж, як вдається поєдну-
вати роботу в театрі і в спілці?
 — Це складно. Спілка заби-
рає багато часу й ресурсів. Дуже 
вдячний своїй команді — ад-
міністративному управлінню 
спілки. Маю добрий тил. Над-
звичайно вдячний Опереті, цим 
стінам, у яких творимо й діємо.
 ■ Як часто буваєте в театрах, 
дивитеся вистави? 
 — Скажу чесно: зараз почав 
відвідувати частіше. За цей пе-
ріод побував у театрах Херсона, 
Чернігова, Івано-Франківсь-
ка, Чернівців, Одеси, Харкова, 
Дніпра... Але ж я не є театраль-
ним критиком. А ось те, що од-
нолюб, — це точно. Люблю опе-
рету!
 ■ Як ставитеся до театру на 
Подолі? 
 — Позитивно. Чому? Бо в 
Україні практично не будують 
театрів. А це — технологічно 
якісний і внутрішньо наповне-
ний театр. Обговорювати зов-
нішній вигляд й архітектуру не 
беруся. В деяких країнах теат-
ри ростуть як гриби.
 ■ Поділитеся найближчими 
планами спілки? 
 — Їх багато. Наприклад, у 
листопаді будемо проводити се-
зонну школу по фестивально-
му руху в Херсоні. Бо фести-
валі — це особлива форма спіл-
кування, досвіду. Проведемо 
великий фестиваль театраль-
ної афіші. Афіша історична й 
сучасна. Плануємо зайнятися 
відновленням театральних тра-
дицій. Бо, на жаль, багато пред-
ставників забуто. Того ж Гната 
Хоткевича...■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Богдан Струтинський: Має бути створений 
Український інститут театру
Керманич Національної спілки театральних діячів України — 
про державні та недержавні театри, міжнародне співробітництво 
і майнове питання

■

Богдан Струтинський.❙

Ірма Вітовська і Ростислав Держипільський під час проведення сезонної театральної школи.❙
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 На сьогодні в Україні лише 
один аукціонний дім «Дукат» 
проводить відкриті спеціалі-
зовані букіністичні торги, на 
яких представлено антиквар-
ні та букіністичні видання, іс-
торичні документи, карти, фо-
тографії, тиражована графіка. 
Перший аукціон «Українсь-
ка книга» відбувся у квітні ми-
нулого року. А 7 жовтня «Ду-
кат» розпочне сезон відкритих 
торгів п’ятим спеціалізованим 
аукціоном. Цього разу добірка 
«Української книги» налічує 
127 лотів.
 Окрім традиційної україніс-
тики, в колекції представлено 
стрінг «Світова книга», що пре-
зентує рідкісні англійські, ні-
мецькі та російські видання 
ХVII — початку XX століть. Се-
ред найцікавіших позицій цьо-
го блоку — книга легендарно-
го українця, відомого балетмей-
стера Сержа Лифаря «Дягилевъ 
и съ Дягиле вымъ» російською 
мовою (Париж, 1939). Цінність 
лоту полягає не лише в тому, що 
екземпляр належить до лімітова-
ної серії, а й у походженні книги 
з бібліотеки автора, про що свід-
чать його автограф та екслібрис.
 Топ-лотами основної части-
ни аукціону «Українська кни-
га» стали: заборонена цензурою 
книжка Дмитра Яворницького 
«По слідам запорожців» 1898 
року видання; рукописний до-
кумент Михайла Грушевсько-

го, що датується 1897-м; ви-
дання «Кобзаря», здійснене за 
життя Тараса Шевченка кош-
том мецената Симиренка та 
віддруковане в друкарні Пан-
телеймона Куліша (1860); кни-
га з колекції Андрея Шептиць-
кого — «Исторія епископовъ» 
Добрянського (1893); книга 
Джорджа Орвелла «Колгосп 
Тварин» в українському пере-
кладі, до якого автор особисто 
написав передмову (це перший 
переклад твору іноземною мо-
вою 1947 року). Не менш ціка-
ва поціновувачам і фотографія 
відомого українського підпри-
ємця, благодійника та колек-
ціонера Івана Терещенка з його 
дарчим написом (1876). 
 «Ми взялися за абсолютно 
нову справу, адже до 2016 року 
спеціалізовані книжкові аукціо-
ни в Україні не проводилися, — 
коментує співорганізатор проек-
ту Ігор Глоба. — Якісь поодинокі 
спроби здійснювалося наприкін-

ці 80-х, але невдовзі все заглох-
ло: відбулася зміна поколінь, і 
цим просто нікому було займа-
тися. Та найголовніше, що ні в 
радянські часи, ні в незалежній 
Україні ніхто цілеспрямовано 
та професійно не займався саме 
українською книгою. У цьому 
ми виявилися першопрохідця-
ми. Щодо сподівань скажу так: 
звісно, завжди хочеться більшо-
го, але в цілому те, що ми пла-

нуємо, зрештою виходить».
 Ігор Глоба — історик, 
київський букініст, займаєть-
ся антикварною книгою понад 
15 років. Експерт каже, що рі-
вень цін на антикварні книги 
в Україні нижчий, ніж на зов-
нішніх торгових площадках, 
тому їх вигідно купувати. На-
приклад, видання «Театраль-
ні строї» Анатоля Петрицько-
го на 2-му аукціоні придбали 

за $2,5 тис. У Росії та Європі 
цю книжку купували за $3,5–
5 тис. Зрозуміло, що друкова-
на антикварна продукція буде 
лише дорожчати. Хоча б тому, 
що її мало. Оскільки українське 
книгодрукування у ХІХ століт-
ті мало постійні обмеження. А 
ще зовсім недавно, за радянсь-
ких часів, за такі книжки в до-
машньому схроні можна було і 
термін отримати. ■

 ■ Валентино, як захопилися килимарс-
твом?

 — Моя iсторiя династiї ткачiв починається з 
дiда Михайла. Вiн навчив мою маму Марiю ткати 
килими, а мама навчила мене, у свою чергу — я нав-
чила ткати моїх дiтей. Тож я майстер у третьому по-
колінні. У радянськi часи мiй батько, Iван Вовкула, 
був директором Богуславської фабрики художнiх ви-
робiв «Перемога». На цій фабриці працювала і моя 
мама, Марія Михайлівна. Я малою бігала до тата на 
роботу, який мені дозволяв посидіти у своєму робо-
чому кріслі, де я уявляла себе «директоркою». На 
фабриці ще було моє улюблене місце — кімната ху-
дожників, де трудилися над ескізами художні майс-
три Іван Нечипоренко і Надія Скопець. Я любила до 
них заходити й милуватися виставковими виробами 
фабрики та ескізами узорів. 
 Тож навчилася малювати килимки і ткати у своєї 
мами, яка і до сьогодні мені допомагає. Із сьомої 
години ранку мама вже за ткацьким верстатом. І 
коли працювала на фабриці, в цеху, то ввечері вдо-
ма розробляла ескізи. Якось художниця Надія Пав-
лівна зайшла в цех і сказала, що бажаючі можуть 
зробити власні ескізи і подавати їх у художню раду 
тодішнього Укрхудожпрому. Мама за одну ніч нама-
лювала і вранці показала моєму татові. А він трохи 
здивовано відповів: «Ти що, Марусе, художники ро-
ками малюють ескіз, а ти за одну ніч намалювала і 
хочеш, щоб його затвердили?!». На диво, художня 
рада саме цей ескіз і затвердила. 

 ■ Що то була за робота? Загалом, що 
криється у символах на килимах?

 — Ескіз називався «Маки». Бо ці квіти любить 
моя мама. А зараз найпопулярнішим і улюбленим 
килимом для нас і шанувальників нашої творчості є 
килим «Жоржини». Помітила, що після однієї між-
народної виставки турецькі майстри теж почали тка-
ти орнамент «жоржини» у своїх килимах. 
 Щодо символів, які збереглися в орнаментах 

до нашого часу. Вони слугували українцям для кра-
си і як оберіг. Так, орнаментальні мотиви геомет-
ричних килимів утворювалися на основі символіч-
них уявлень давніх народів про природу. Впродовж 
століть різні магічні знаки, що були об’єднані в чіткі 
орнаментальні форми, поступово удосконалювали-
ся в своїх композиційних побудовах, що після втрати 
ними свого первісного смислового значення продов-
жують існувати уже як декоративні елементи народ-
ного мистецтва. Скажімо, були популярні трикутник 
і розкреслений ромб-поле з вкрапленими зернами 
збіжжя. Цей чудодійний знак і дотепер залишаєть-
ся основним орнаментальним мотивом українсько-
го художнього текстилю. Він прикрашає одяг (моти-
ви вишивки, гаптування), є знаком на покривалах 
та обов’язковим елементом килимарства. Люблю 
ткати восьмипелюсткові та чотирипелюсткові кві-
ти-зірки. Це знаки щастя, розквіту, квіти — сим-
вол родючості. Стихія повітря і води позначалась 
нашими праукраїнцями у вигляді птахів. Вони віри-
ли, що птахи приносять людям щастя, добробут, ро-
дючість землі, вони втілюють тепло і світло, відвер-
тають лихо. 
 Чим більше ми вивчаємо свою історію, дізнає-
мось про глибокий зміст і символіку орнаментальних 
мотивів у збережених виробах, тим більше ми може-
мо встановити зв’язок iз тим минулим, яке є нашим 
корінням, опорою, без якого слово «українська» не 
може називатись словом «нація». Коли ми знаємо 
свою історію, то ми стаємо сильнішими. 
 Із 1995 року я була в пошуках автентичного ор-
наменту килимів Центральної України. Згодом пер-
ший мій авторський килимок «Маки» був створений 
у 2000-му і його вперше побачили на Всеукраїнській 
виставці «Народне мистецтво-2000», що проходила 
в Києві в Українському домі.

 ■ Тобто ескізи змальовуєте з природи, 
що оточує?

 — І не лише з природи. Буває, прочитала книж-

ку про країну, ознайомилась її історією — і в уяві 
виникають певні образи, які хочеться виткати. Або, 
приміром, елементи килимка з екзотичною назвою 
«Екзотика» взяли зi звичайної обгортки від цукерки. 
Загалом треба тільки поглянути навкруги: нас оточу-
ють барви кольорів та ідеї для ескізів.

 ■ Помітно, що на ваших виробах ожи-
ває українська природа, ще й iз колорит-
ними написами. Як народжуються назви?

 — Скажімо, назва килима «Рось» пішла від ле-
гендарної річки, що протікає в Богуславі. Як бачи-
те, килим повністю синій, бо колись наша річка була 
набагато повноводніша. Різні квіти і трави понад бе-
регом ростуть. Хотілося б, щоб річка відновила свої 
ресурси, була красивою, як колись.

 ■ Валентино, сьогодні у вашій майс-
терні завжди людно, особливо багато ма-
лечі, якій подобається перекидати човник 
та виткати свій перший килимок. Де взяли 
такий міні-верстат i решту верстатів?

 — Міні-верстат спеціально за замовленням зро-
бив майстер, щоб я могла проводити виїздні майс-
тер-класи. Два дерев’яні ткацькі верстати залишили-
ся мені в спадок від мами і батька. А інші унікальні 
верстати я колись купила за сто купонів, коли нама-
галася врятувати фабрику від розгромів. Коли тата 
не стало, фабрику почали знищувати, порозкрада-

ли навіть вікна. На початку деякі працівники по черзі 
чергували в приміщенні, охоронячи верстати, споді-
ваючись зберегти фабрику. Та все марно! Болісно 
було спостерігати, як знищували ткацьке обладнан-
ня. Тож довелося купити стільки, скільки міг вміс-
тити гараж у власному дворі. Я вірила, що мені ко-
лись вдасться відродити батьківську справу.

 ■ Ваші найяскравіші дитячі спогади, 
пов’язані саме з фабрикою?

 — Без сумніву. Заходила, бувало, малою в 
цех, а там у роботі десь 60 станків, а може, й біль-
ше. І такий гуркіт стоїть, що не чути слів свого спів-
розмовника. Але чомусь цей стукіт і подобався. 
Запам’яталось ще, як за татовим розпорядженням 
робітники зробили нові верстати. Іван Нечипоренко 
— головний художник на фабриці, придумав удоско-
налений варіант ткацького верстата, що стало сен-
сацією для всієї Київщини. Заходиш у столярку, а 
там... пахне деревом, і цікаво було спостерігати, як 
столяр виготовляє деталі до нового станка. В цех, де 
металеві деталі для верстатів виготовляли, мене не 
дуже пускали, щоб не влізла кудись, не поранилась. 
Але теж було цікаво дивитись за роботою металевих 
монстрів. Тож на фабриці з’явилися напівмеханічні 
та механічні верстати. Стежила і за місцевою газе-
тою, у якій друкували звітність серед підприємств і 
колгоспних господарств. І раділа, бо батькова фаб-
рика займала найчастіше перші місця. Тоді продук-
цію фабрики в самому Богуславі купити було немож-
ливо, все йшло за вказівкою партійного керівництва 
до Москви, а звідти — на експорт.

 ■ Ваші авторські вироби отримали ба-
гато відзнак та нагород. Яка, на вашу 
думку, найдорожча, не в матеріальному 
вимірі?

 — Найбільшою відзнакою моєї творчості був 
момет, коли у 2000 році я показала свої перші ав-
торські килимки в Національній спілці майстрів 
народного мистецтва України. Тоді готувались до 
виставки Богуславського ткацтва у спілці. Дума-
ла завернуть, щось не сподобається, бо ж то пер-
ші мої авторські роботи. І радості не було меж, коли 
схвалили мої килимки й прийняли на виставку, хоч 
експозиція була вже повністю готова до відкриття. 
Потім я почала багато дослiджувати i вивчати про 
український килим. Була в пошуках нового для ство-
рення авторських килимів. Маю дипломи, подяки за 
участь. На цьому не зупиняюсь, бо ще багато за-
думів треба здійснити. Крім килимів, почала виго-
товляти ексклюзивні сумки, наплічники, декоративні 
наволочки на подушки. І це ще не все, що хочу здій-
снити. Беру участь у різних фестивалях та ярмарках 
як в Україні, так і в інших країнах.

 ■ Як за кордоном ставляться до ваших 
виробів?

 — Недавно повернулася з фестивалю, що про-
ходив у Польщі (м. Люблін). Отримала диплом за 
свої вироби, і мене запросили знову на фестиваль 
на наступний рік. Тепер думаю, чим новеньким пора-
дувати своїх шанувальників у наступному році. ■

РЕМЕСЛО

Знаки щастя і розквіту — квіти-зірки
Валентина Ткач продовжує родинні традиції килимарства

■

РАРИТЕТИ

Прижиттєвий «Кобзар» — iз молотка
На аукціоні продаватимуть перше видання 
українською Джорджа Орвелла та 
заборонену цензурою 
книжку Яворницького

■

Топ-лоти аукціону.
Фото з сайта dykat.com.ua.

❙
❙

Валентина Ткач.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Авторські килими відомої майстрині Валентини Ткач є справжніми витворами 
мистецтва. Роботи членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва Ук-
раїни можна побачити на постійно діючій виставці авторських килимів у центрі на-
родознавства «Мамаєва Слобода» у Києві та на етнофестивалях. Періодично — на 
столичному Андріївському узвозі. Прикрашають вони і приватні колекції українсь-
ких поціновувачів ткацтва в різних куточках світу.
Про особливу творчість говоримо з майстринею. До речі, вона недавно повернулася 
з фестивалю, що проходив у польському місті Люблін. 
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Єврокубки
 Успішно завершився минулий уїк-енд для українсь-
ких команд в ЛЄ: «Динамо» та «Зоря» після перемог над 
«Партизаном» і «Атлетиком» значно підвищили свої шан-
си на «плей-оф». Киянам, які знову провалили перший 
тайм, удався неймовірний «кам-бек» з трьома голами, а 
підопічні Вернидуба в Іспанії сенсаційно переграли басків. 
Це, до речі, перші три очки для луганчан на груповій стадії 
єврокубків.
 Наступні матчі наші клуби проведуть 19 жовтня: 
«біло-синім» протистоятиме добре знайомий швей-
царський «Янг Бойз», а «Зоря» поміряється силами з 
берлінською «Гертою».
 Ліга Європи. Основний раунд. 2-й тур. Група А. 
«Астана» (Казахстан) — «Славія» (Чехія) — 1:1 (Ро-
тань, Соболь (обидва — «С») — 90 хв.), «Маккабі» (Т-
А, Ізраїль) — «Вільярреал» (Іспанія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Вільярреал», «Славія» — 
4, «Маккабі» (Т-А), «Астана» — 1. 
 Група В. «Партизан» (Сербія) — «Динамо» (Ук-
раїна) — 2:3 (Ожеговіч, 34; Тавамба, 42 — Жуніор Мо-
раес, 54 (пен.), 84; Буяльський, 68; «Д»: Коваль, Піваріч, 
Віда, Кадар, Кендзьора, Циганков (Жуніор Мораес, 46), 
Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Д. Гонсалес (Морозюк, 
90), Кравець (Бєсєдін, 46)), «Скендербеу» (Албанія) — 
«Янг Бойз» (Швейцарія) — 1:1.
 Турнірне становище: «Динамо» — 6, «Янг Бойз» 
— 2, «Партизан», «Скендербеу» — 1. 
 Група С. «Брага» (Португалія) — «Істанбул Ба-
шакшехір» (Туреччина) — 2:1, «Лудогорець» (Бол-
гарія) — «Хоффенхайм» (Німеччина) — 2:1 (Пластун 
(«Л») — 90 хв.).
 Турнірне становище: «Брага» — 6, «Лудогорець» 
— 4, «Істанбул Башакшехір» — 1, «Хоффенхайм» — 
0.
 Група D. «Мілан» (Італія) — «Рієка» (Хорватія) — 
3:2, «АЕК» (Греція) — «Аустрія» (Австрія) — 2:2.
 Турнірне становище: «Мілан» — 6, «АЕК» — 4, 
«Аустрія» — 1, «Рієка» — 0.
 Група E. «Ліон» (Франція) — «Аталанта» (Італія) 
— 1:1, «Евертон» (Англія) — «Аполлон» (Кіпр) — 2:2.
 Турнірне становище: «Аталанта» — 4, «Аполлон», 
«Ліон» — 2, «Евертон» — 1.
 Група F. «Шериф» (Молдова) — «Копенгаген» 
(Данія) — 0:0, «Локомотив» (Росія) — «Злін» (Чехія) 
— 3:0.
 Турнірне становище: «Локомотив» — 4, «Копен-
гаген», «Шериф» — 2, «Злін» — 1.
 Група G. «Вікторія» (Чехія) — «Хапоель» (Б-Ш, 
Ізраїль) — 3:1, «Лугано» (Швейцарія) — «Стяуа» (Ру-
мунія) — 1:2.
 Турнірне становище: «Стяуа» — 6, «Хапоель» (Б-
Ш), «Вікторія» — 3, «Лугано» — 0.
 Група H. «БАТЕ» (Білорусь) — «Арсенал» (Анг-
лія) — 2:4, «Кельн» (Німеччина) — «Црвена Звезда» 
(Сербія) — 0:1.
 Турнірне становище: «Арсенал» — 6, «Црвена 
Звезда» — 4, «БАТЕ» — 1, «Кельн» — 0.
 Група I. «РБ Зальцбург» (Австрія) — «Марсель» 
(Франція) — 1:0, «Коньяспор» (Туреччина) — «Ві-
торія Гімарайнш» (Португалія) — 2:1.
 Турнірне становище: «РБ Зальцбург» — 4, «Ко-
ньяспор», «Марсель» — 3, «Віторія Гімарайнш» — 1.
 Група J. «Атлетик» (Іспанія) — «Зоря» (Україна) 
— 0:1 (Харатін, 26; «З»: Лунін, Сухоцький, Сваток, Гре-
чишкін, Харатін, Сілас (Гордієнко, 53), Громов (Кочергін, 
64), Опанасенко, Андрієвський, Караваєв, Луньов (Чечер, 
83)), «Естерсунд» (Швеція) — «Герта» (Німеччина) — 
1:0.
 Турнірне становище: «Естерсунд» — 6, «Зоря» 
— 3, «Герта», «Атлетик» — 1.
 Група K. «Лаціо» (Італія) — «Зюлте-Варегем» 
(Бельгія) — 2:0, «Ніцца» (Франція) — «Вітесс» (Ні-
дерланди) — 3:0.
 Турнірне становище: «Ніцца», «Лаціо» — 6, «Ві-
тесс», «Зюлте-Варегем» — 0.
 Група L. «Зеніт» (Росія) — «Реал Сосьєдад» (Іс-
панія) — 3:1, «Русенборг» (Норвегія) — «Вардар» 
(Македонія) — 3:1.
 Турнірне становище: «Зеніт» — 6, «Реал Сосьє-
дад», «Русенборг» — 3, «Вардар» — 0.

Англія
 Манчестерські «гранди» — «Сіті» та «Юнайтед» — 
продовжують лідирувати в АПЛ: «манкуніанці» легко роз-
громили кризовий «Крістал Пелас», а підопічні Гвардіо-
ли у принциповому поєдинку мінімально обіграли чинного 
чемпіона — «Челсі». Український півзахисник «городян» 
Олександр Зінченко цього разу залишився у запасі.
 Натомість знову оступився «Ліверпуль» — підопічні 
Клоппа зіграли унічию з «Ньюкаслом», який, нагадаємо, 
очолює екс-наставник «мерсисайдців» Рафаель Бенітес.
 Прем’єр-ліга. 7-й тур. «Хаддерсфілд» — «Тот-
тенхем» — 0:4 (Кейн, 9, 24; Девіс, 17; Сіссоко, 90+1), 
«Борнмут» — «Лестер» — 0:0, «Манчестер Юнай-
тед» — «Крістал Пелас» — 4:0 (Мата, 3; Феллаїні, 35, 
49; Р. Лукаку, 85), «Сток Сіті» — «Саутгемптон» — 2:1, 
«Вест Бромвіч» — «Уотфорд» — 2:2, «Вест Хем» — 
«Суонсі» — 1:0, «Челсі» — «Манчестер Сіті» — 0:1 (Де 

Брюйне, 67), «Арсенал» — «Брайтон» — 2:0, «Евертон» 
— «Бернлі» — 0:1, «Ньюкасл» — «Ліверпуль» — 1:1.
 Лідери: «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед» — 
19, «Тоттенхем» — 14, «Челсі», «Арсенал» — 13, «Берн-
лі» — 12.
 Бомбардир: Р. Лукаку («МЮ») — 7.

Іспанія
 Український новачок «Альбасете» Роман Зозуля про-
довжує демонструвати результативну гру: у його активі — 
два голи та дві передачі у чотирьох матчах за «червоно-
чорних». Щоправда, гол 27-річного форварда у ворота 
«Нумансії» аутсайдеру Сегунди не допоміг — «Альба-
сете» програв з рахунком 1:5.
 У Прімері ж єдиним клубом без очкових втрат за-
лишається «Барселона» — завдяки «дублю» Мессі ка-
талонці розгромили «Лас-Пальмас». Головний супер-
ник «блау-гранас — мадридський «Реал» — поки йде 
п’ятим. 
 Прімера. 7-й тур. «Сельта» — «Жирона» — 3:3, 
«Депортіво» — «Хетафе» — 2:1, «Севілья» — «Малага» 
— 2:0 (Банега, 68 (пен.); Муріель, 70), «Леванте» — «Ала-
вес» — 0:2, «Леганес» — «Атлетико» — 0:0, «Реал Со-
сьєдад» — «Бетіс» — 4:4, «Барселона» — «Лас-Паль-
мас» — 3:0 (Бускетс, 49; Мессі, 71, 77) «Вільярреал» — 
«Ейбар» — 3:0, «Валенсія» — «Атлетик» — 3:2, «Реал 
Мадрид» — «Еспаньйол» — 2:0 (Іско, 30, 71).
 Лідери: «Барселона» — 21, «Севілья» — 16, «Ва-
ленсія», «Атлетико» — 15, «Реал Мадрид» — 14, «Бетіс» 
— 13.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 11.

Італія
 Як і «Барселона», сім звитяг на старті сезону має 
італійське «Наполі» — підопічні Мауріціо Саррі удома 
декласували «Кальярі». А чинному володарю «скудетто» 
— «Ювентусу» — продовжити переможну серію не вда-
лося: «стара синьйора» розписала результативну мирову 
з «Аталантою».
 У центральному ж матчі туру срібний призер поперед-
нього розіграшу Серії А — «Рома» — на виїзді здолала 
оновлений «Мілан».
 Серія А. 7-й тур. «Удінезе» — «Сампдорія» — 4:0, 
«Дженоа» — «Болонья» — 0:1, «Наполі» — «Кальярі» 
— 3:0 (Гамшик, 4; Мертенс, 39 (пен.); Кулібалі, 47), «Бе-
невенто» — «Інтер» — 1:2, «К’єво» — «Фіорентина» 
— 2:1, «Лаціо» — «Сассуоло» — 6:1, «СПАЛ» — «Кро-
тоне» — 1:1, «Торіно» — «Верона» — 2:2, «Мілан» — 
«Рома» — 0:2 (Джеко, 72; Флоренці, 77), «Аталанта» 
— «Ювентус» — 2:2 (Кальдара, 31; Крістанте, 67 — Бер-
нардескі, 21; Ігуаїн, 24).
 Лідери: «Наполі» — 21, «Ювентус», «Інтер» — 19, 
«Лаціо» — 16, «Рома» (6 матчів) — 15, «Торіно» — 12.
 Бомбардир: Дібала («Ювентус») — 10.

Німеччина
 Невдачу у Лізі чемпіонів лідер Бундесліги — дорт-
мундська «Боруссія» — компенсувала черговими трьома 
очками у чемпіонаті: необхідний результат «бджолам» за-
безпечив український нападник Андрій Ярмоленко, котрий 
за 64 хвилини на полі встиг забити гол п’яткою та віддати 
результативну передачу.
 У старті «Шальке» на матч проти «Байєра» вийшов і 
Євген Коноплянка, але нічим особливим не запам’ятався. 
А його колега по збірній — «опорник» «фармацевтів» 
Владлен Юрченко — знову опинився поза заявкою.
 Перша Бундесліга. 7-й тур. «Шальке» — «Байєр» 
— 1:1 (Коноплянка («Ш») — до 84 хв.), «Боруссія» (М) 
— «Ганновер» — 2:1, «Айнтрахт» — «Штутгарт» — 2:1, 
«Аугсбург» — «Боруссія» (Д) — 1:2 (Каюбі, 11 — Яр-
моленко, 4; Кагава, 23; Ярмоленко («Б») — до 64 хв., гол 
і пас), «Вольфсбург» — «Майнц» — 1:1, «Гамбург»  — 
«Вердер» — 0:0, «Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 3:2, 
«Герта» — «Баварія» — 2:2 (Дуда, 51; Калу, 57 — Хум-
мельс, 10; Левандовський, 49), «Кельн» — «РБ Лейп-
циг» — 1:2 (Осако, 82 — Клостерман, 31; Поульсен, 80).
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 19, «Баварія», «Хоффен-
хайм» — 14, «РБ Лейпциг» — 13, «Ганновер» — 12, 
«Аугсбург» — 11.
 Бомбардир: Обамейянг («Боруссія» (Д)), Леван-
довський («Баварія») — 8.

Франція
 Головний претендент на чемпіонський титул — 
«ПСЖ» — продовжує збільшувати перевагу над конку-
рентами: після осічки «монегаcів» підопічні Емері вигра-
ють уже три бали. А на третє місце за підсумками восьмо-
го туру вийшов «Марсель», який здолав «Ніццу».
 Ліга 1. 8-й тур. «Монако» — «Монпельє» — 1:1 
(Фалькао, 38 — Камара, 90+2), «ПСЖ» — «Бордо» — 
6:2 (Неймар, 6, 39 (пен.); Кавані, 12; Меньє, 22; Дракс-
лер, 45; Мбаппе, 58 — Санхаре, 31; Малкон, 89 (пен.)), 
«Діжон» — «Страсбур» — 1:1, «Генгам» — «Тулуза» 
— 1:1, «Нант» — «Мец» — 1:0, «Ренн» — «Кан» — 0:1, 
«Труа» — «Сент-Етьєн» — 2:1, «Анже» — «Ліон» — 3:3, 
«Ніцца» — «Марсель» — 2:4 (Балотеллі, 4; Сері, 16 — 
Окампос, 26, 45; Ліс-Мелу, 41 (у свої ворота); Луїс Густа-
во, 48).
 Лідери: «ПСЖ» — 22, «Монако» — 19, «Марсель», 
«Нант» — 16, «Кан», «Бордо» — 15.
 Бомбардир: Фалькао («Монако») — 12. ■

Григорій ХАТА

 Другий сезон поспіль чемпіонат краї-
ни проходить за абсолютно новим для віт-
чизняного футболу сценарієм, тож, коли 
завершується перше коло, зовсім не оз-
начає, що 12 команд-учасниць за своїми 
плечима залишили половину турнірного 
шляху.
 В умовах, коли для розподілу тур-
нірних позицій нагорі протоколу шіст-
ці найсильніших клубів у другій частині 
турніру доведеться зіграти двоколовий 
міні-турнір, говорити про проміжного 
чемпіона за підсумками лише першо-
го кола «регулярки» не зовсім доречно, 
хоча  певні припущення щодо майбут-
нього володаря золотих нагород зробити 
таки можна.
 Водночас значно актуальнішим піс-
ля 11 зіграних турів (усього ж їх за но-
вим регламентом передбачено 32) виг-
лядає питання боротьби окремих колек-
тивів за місце в єврокубковому секстеті.
 У якийсь момент здалося, що тур-
нірна таблиця набула динамічної рівно-
ваги, при тому, що перебування у верх-
ній частині протоколу новачків елітно-
го розіграшу — «Вереса» та «Маріуполя» 
— виглядало там вельми несподівано. За-
галом, мало що вказувало на можливість 
серйозних пертурбацій у першій шістці. 
Однак після історичної (першої) перемо-
ги луганської «Зорі» у груповому розігра-
ші Ліги Європи й наступного за нею фан-
тастичного поєдинку команди Юрія Вер-
нидуба проти «Динамо», зіграних ми-
нулого тижня, вже ніхто не скаже, що 
бронзовий призер попереднього ЧУ, ма-
ючи для того не надто хороші стартові 
позиції, не боротиметься в нинішньому 
розіграші за місце в єврокубках. Подола-
ти чотири очки відставання від «шостого 
місця» для колективу, здатного на виїз-
ді перемогти міцного представника іс-
панської прімери — «Атлетик» — та вир-
вати нічию у флагмана вітчизняного фут-
болу, програючи йому по ходу поєдинку 
0:3, здається, абсолютно не проблема.
 А от гра динамівців, які в одному мат-
чі iз «Зорею» пропустили більше, ніж за 
всі попередні поєдинки в ЧУ-2016/2017, 
викликає купу запитань. «Це самовпев-
неність, безвідповідальність. Ми не мали 
права, виграючи три м’ячі, грати вні-
чию (4:4) i втрачати такі важливі очки», 
— обурювався діями своїх підопічних у 
захисті наставник «Динамо» Олександр 
Хацкевич.
 За кілька днів до матчу в Запоріжжі 
iз «Зорею» «біло-сині» спромоглися на 
переможний «камбек» у Белграді, здо-
бувши вольову перемогу в ЛЄ над «Пар-
тизаном», тепер ось самі динамівці опи-

нилися у схожій, болючій та вдвічі не-
приємній футболістам ситуації, коли 
доводиться прощатися з тим, що, здава-
лося, вже міцно перебувало в руках. Була 
в історії Хацкевича-гравця пам’ятна 
подія зі знаком «мінус», коли в першо-
му півфінальному поєдинку Ліги чем-
піонів-1998/1999 проти «Баварії» «Ди-
намо» на «Олімпійському» в Києві ви-
пустило з рук перемогу, виграючи у ні-
мецького чемпіона після першого тайму 
3:1. Матиме тепер Олександр Хацкевич i 
пам’ятний тренерський конфуз, при цьо-
му не виключено, що стоятиме він у рей-
тингу подій «на згадку» першим, адже 
розтрачений «гандикап» мав іще біль-
ші розміри. У будь-якому разі його коле-
га Вернидуб уже попросив у своїх підо-
пічних диск iз відеозаписом феєричного 
матчу. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Пам’ятний конфуз
Маючи після першого тайму фору в три м’ячі, 
динамівці не змогли перемогти «Зорю»

■

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Перший 
етап. 11-й тур.
«Олімпік» — «Маріуполь» — 3:2
 Голи: Кравченко, 57; Біленький, 78; Богда-
нов, 84 (пен.) — Борячук, 72; Кольцов, 74 (пен.)
 Вилучення: Очигава, 69 — Вакуленко, 50
 Київ, стадіон «Динамо», 350 глядачів
«Олександрія» — «Зірка» — 0:0
 Олександрія, стадіон «Ніка», 1810 глядачів
«Чорноморець» — «Ворскла» — 0:3
 Голи: Кулач, 35; Кадимян, 76; Коломієць, 80
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 4560 глядачів
«Верес» — «Сталь» — 1:1
 Голи: Адамюк, 88 — Кузик, 42
 Львів, «Арена-Львів», 780 глядачів
«Шахтар» — «Карпати» — 2:0
 Голи: Феррейра, 7; Федецький, 65 (у свої во-
рота)
 Харків, стадіон «Металіст», 10480 глядачів
«Зоря» — «Динамо» — 4:4
 Голи: Харатін, 55 (пен.); Іурі, 75; Сілас, 80; 
Опанасенко, 88 — Мбокані, 14; Буяльський, 33; 
Мораес, 45; Гармаш, 82
 Запоріжжя, «Славутич-арена», 8250 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 11 9 1 1 23-8 28
2. «Динамо» 10 7 3 0 24-7 24
3. «Ворскла» 11 6 3 2 13-8 21
4. «Верес» 11 4 5 2 13-6 17
5. «Олімпік» 11 4 5 2 11-8 17
6. «Маріуполь»  10 4 3 3 13-9 15
7. «Зоря» 11 2 5 4 15-15 11
8. «Олександрія» 11 1 6 4  9-13  9
9. «Зірка» 11 2 3 6  8-16  9
10. «Сталь» 11 2 2 7  8-18  9
11. «Карпати» 11 1 5 5  7-22  8
12. «Чорноморець»  11 1 3 7  5-19  6
Бомбардир: Феррейра («Шахтар») — 6. 

■

Безвідповідальними та самовпевненими назвав дії своїх підопічних у матчі проти «Зорі» 
наставник «Динамо» Олександр Хацкевич.
Фото www.fcdynamo.kiev.ua.
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«Ми взагалі не чекали подібних проблем із двигуном».

Кімі Райкконен
фінський пілот «Феррарі»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Звісно, не на такий ендшпіль очіку-
вали фанати «королівських» перегонів, 
утім, схоже, запеклої боротьби за чем-
піонство в ЧС-2017 не буде. Перше за 
багато років гостре суперництво між 
командами «топ-ешелону» перекрес-
лили дві поспіль невдачі «Феррарі» в 
Південно-Східній Азії, де, за підсумка-
ми Гран-прі Сінгапуру та Малайзії, жо-
ден iз пілотів «Скудерії» не потрапив на 
п’єдестал. Ба, більше. У двох гонках лі-
дер «червоних» Себастьян Феттель та 
його напарник Кімі Райкконен зароби-
ли на пару лише 12 очок. Усе це — ста-
рання німця, котрий минулої неділі на 
автодромі «Сепанг» героїчно пробився 
з останнього на четверте місце в гонці. 
При цьому другий болід «Феррарі» че-
рез проблему з турбіною взагалі не зміг 
узяти старт у перегонах. Що цікаво, цей 
же дефект силової установки зіпсував 
кваліфікацію Феттелю, не дозволивши 
йому проїхати в суботній кваліфайн-
сесії жодного швидкого кола.
 Відтак усього лише за два етапи, 
котрі можна сміливо називати жахом 
«Феррарі», відставання в чемпіонській 
гонці лідера «Скудерії» Феттеля від пер-
шого номера «Мерседеса» Льюїса Хеміл-
тона зрозло з 3 до 34 пунктів.
 До завершення сезону-2017 — ще 
п’ять етапів і, формально, Себастьян 
має теоретичні шанси виграти для «Фер-
рарі» перший з 2007 року чемпіонський 
титул. Для цього йому потрібно «прос-
то» виграти перегони в Японії, США, 
Мексиці, Бразилії та ОАЕ.
 Однак реальність такого припущен-
ня (згідно з яким, переможець (Феттель) 
отримує в свою скарбничку 25 очок, а 
Хемілтон, якому відводиться роль віч-
но другого, матиме лише 18 балів) уяви-
ти доволі складно.
 У нинішньому сезоні палітра пере-
можців як ніколи барвиста. Так, у чем-
піонаті світу-2017 перемагають пілоти не 
тільки з різними прізвищами (таких уже 

було, загалом, п’ять). У цілому, впро-
довж року успішними фінішами відзна-
чилися представники одразу трьох про-
відних команд «Ф-1», що робить шанси 
Феттеля на домінування в кінцівці сезо-
ну просто мізерними.
 Зрештою, говорити про спокійне 
життя «Мерседеса» наприкінці поточ-
ного сезону також не варто. «Формула-
1», як і інші гоночні дисципліни, — річ 

далеко не прогнозована, тим паче що пе-
ревага Хемілтона над Феттелем не така 
вже й відчутна. Повториться з «Мерсе-
десом» у наступних двох гонках у дзер-
кальній формі східноазійська історія 
«Феррарі», i в автогоночному світі зно-
ву говоритимуть про відновлення чем-
піонської інтриги.
 Поки ж доводиться констатувати, що 
перемогу на останньому в новітній історії 

Гран-прі Малайзії («Ф-1» та керівники 
країни вирішили не продовжувати кон-
тракт на співпрацю) здобув голландець 
Макс Ферстаппен. Після тріумфального 
дебюту в «королівських» перегонах на 
минулорічному Гран-прі Іспанії, на «Се-
пангу» юна зірка «Ред буллу» відсвятку-
вала свою другу вікторію в «Формулі-1». 
Водночас лідер загального заліку пілотів 
Льюїс Хемілтон спокійно фінішував дру-
гим, хоча й вирушав у гонку з першої по-
зиції. Третім же, не пустивши на подіум 
Феттеля, перетнув фінішну лінію інший 
пілот «биків» — Даніель Рікк’ярдо. ■

Григорій ХАТА

 Так буває не завжди, про-
те, коли поруч перебуває якесь 
велике світило, ролі, як-то ка-
жуть, розписані наперед. Опи-
нившись в одній відбірковій 
групі на ЧЄ-2018 iз чинним чем-
піоном Європи та світу — ко-
мандою Норвегії, вітчизняній 
жіночій збірній з гандболу ав-
томатично випало боротися в 
квартеті за місце, відмінне від 
першого.
 Однак якщо у футболь-
них кваліфікаціях — зокрема, 
планетарній — володар друго-
го місця не отримує прямої пе-
репустки до фінальної части-
ни змагань, а змушений грати 
«стикові» матчі, то регламент 
Європейської гандбольної фе-
дерації без будь-яких умовнос-
тей зараховує й першу, й другу 
команди відбіркового квартету 
до числа майбутніх учасників 
Євро.
 Про те, що в групі «1» відбо-
ру ЧЄ-2018 вітчизняна збірна не 
зможе претендувати на головну 
роль, стало зрозуміло у старто-
вому поєдинку, в якому «синьо-
жовті» в гостях розгромно про-
грали норвежкам. Коли ж у па-

ралельному поєдинку кварте-
ту хорватки переграли збірну 
Швейцарії, стало зрозуміло, що 
саме з «картатими» доведеться 
боротися за місце «під сонцем» 
українським гандболісткам.
 Останнім часом гандбольна 
столиця країни перемістила-
ся до Сум, де свої домашні мат-
чі міжнародного масштабу про-
водять чоловіча й жіноча націо-
нальні збірні України. Атмос-
фера цього 260-тисячного міста 
посприяла доволі непоганому 
виступу наших гандболістів у 
відборі на ЧЄ-2018, і хоча підо-
пічні Віталія Андронова до Хор-
ватії не пробилися, під куполом 
Універсального легкоатлетич-
ного манежу Сумського держав-
ного університету наші збірни-
ки, приймаючи потужні збірні 
Ісландії, Чехії та Македонії, не 
програли жодного матчу.
 Знайомство українських 
гандболісток iз Сумами вийш-
ло не таким удалим — у червні 
підопічні Бориса Чижова зазна-
ли поразки від іспанок у першо-
му матчі «плей-оф» кваліфіка-
ції на ЧС-2017. Не потрапив-
ши, в підсумку, на «мундіаль», 
«синьо-жовті» пішли на новий 
виток кваліфікаційної спіралі, 

аби спробувати повернутися до 
«пулу» постійних учасників 
фінальної частини ЧЄ, звідки 
наші гандболістки вилетіли, не-
вдало пройшовши відбір на по-
передній континентальний фо-
рум.
 Зрештою, поєдинок проти 
хорваток команда Чижова виг-
рала, проте чотириочкової пе-
реваги виявилося замало, аби 
перекрити 13 балів «мінусово-
го гандикапу», отриманого в 
матчі з титулованими норвеж-
ками. Тож, попри успіх в очно-
му протистоянні, вище в тур-
нірній таблиці наразі перебу-
ває саме Хорватія, котра свій 
поєдинок проти найсильнішої 
команди Європи та світу ще не 
грала. Зрештою, аби робити бо-
дай проміжні підсумки в нашо-

му квартеті, варто дочекатися 
завершення першого кола від-
бору. До екватору кваліфіка-
ції команди підійдуть лише в 
березні наступного року, коли 
«картаті» поміряються силами 

з непереможними норвежка-
ми, а «синьо-жовті» завітають 
у гості до аутсайдера групи — 
збірної Швейцарії, котра про-
грала обидва стартові поєдин-
ки відбору на ЧЄ-2018. ■

Хокей
 Чемпіонат України. «Донбас» — «Динамо» — 6:5, «Білий барс» — «Вовки» — 
12:0, «Кременчук» — «Галицькі леви» — 5:4.
 Турнірне становище після семи матчів: «Донбас» — 21, «Білий барс» — 15, 
«Кременчук» — 12 (6 матчів), «Динамо» — 6, «Галицькі леви» — 6, «Вовки» — 0.
 «Донбас» — чинний чемпіон країни та беззаперечний фаворит поточної першості, 
котра, нагадаємо, проходить у форматі турніру «молодіжок», на старті сезону демонс-
трує стовідсотковий результат. При цьому дебютанти ЧУ — нещодавно створені бро-
варські «Вовки» — не здобули в розіграші ще жодного очка. ■

«ФОРМУЛА-1»

На межі фантастики
Після двох провальних етапів у Південно-Східній Азії «Феррарі» суттєво погіршило 
свої чемпіонські перспективи

■

У протистоянні з лідером сезону Хемілтоном молодий голландець Макс Ферстаппен 
на Гран-прі Малайзії здобув свою другу перемогу в «Ф-1».
Фото з сайта www.f1news.ru.
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❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. 15-й етап. Гран-прі Ма-
лайзії. Залікова десятка: 1. Ферстаппен («Ред 
булл») — 1:30.01,290. 2. Хемілтон («Мерседес») 
— відставання 12,770 сек. 3. Рікк’ярдо («Ред 
булл») — +22,519. 4. Феттель («Феррарі») — 
+37,362. 5. Боттас («Мерседес») — +56,021. 6. 
Перес («Форс Індія»). 7. Вандорн («Макларен»). 
8. Стролл. 9. Масса (обидва — «Уїльямс»). 10. 
Окон («Форс Індія») — +1 коло.
 Індивідуальний залік пілотів: 1. Хеміл-
тон — 281. 2. Феттель — 247. 3. Боттас — 222. 
4. Рікк’ярдо — 177. 5. Райкконен («Феррарі») — 
138. 6. Ферстаппен — 93. 7. Перес — 68. 8. Окон 
— 57. 9. Сайнс («Торо россо») — 48. 10. Хюль-
кенберг («Рено») — 34...
 Кубок конструкторів: «Мерседес» — 503, 
«Феррарі» — 385, «Ред булл» — 270, «Форс Ін-
дія» — 133, «Уїльямс» — 65, «Торо россо» — 
52, «Рено» — 42, «Хаас» — 37, «Макларен» — 
23, «Заубер» — 5.

■

У матчі з хорватками свої бомбардирські обов’язки капітан 
«синьо-жовтих» Вікторія Борщенко (на фото) розділила 
з Наталією Воловник iз «Галичанки».
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
❙
❙

ГАНДБОЛ

У Сумах — не сумно
Українські гандболістки здобули першу 
перемогу у відборі на чемпіонат 
Європи-2018

■ ТАБЛО

 Чемпіонат Європи-2018. Жін-
ки. Кваліфікація. Група 1. Україна 
— Хорватія — 26:22 (16:11; Волов-
ник (8), Борщенко (6)). Швейцарія — 
Норвегія — 12:29.
 Турнірне становище: Норвегія 
— 4, Хорватія — 2 (різниця м’ячів — 
«0»), Україна — 2 («-9»), Швейцарія 
— 0.

* * *
 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Гру-
па D. 3-й тур. «Монпельє» (Фран-
ція) — «Мотор» (Україна) — 28:20. 
«Чеховські ведмеді» (Росія) — 
«Бешикташ» (Туреччина) — 27:29, 
«Металург» (Македонія) — «Спор-
тинг» (Португалія) — 28:27.
 Турнірне становище: «Мон-
пельє» — 6, «Мотор», «Бешикташ» 
— 4, «Спортинг», «Металург» — 2, 
«Чеховські ведмеді» — 0.

■

ХРОНІКА■
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 Дружина запитує у чоловіка-
військового:
 — Чому ти зi мною одружив-
ся?
 — Ти так стріляла очима, що я 
був змушений придушити цю вогне-
ву точку!

* * *
 — Рабиновичу! Ви ухилили-
ся від сплати податків так, як у суді 
розповідав прокурор?
 — Зовсім нi, але його схема 
дуже заслуговує на увагу.

* * *
 Під час іспиту викладач запи-
тує студента:
 — Чи знаєте ви, що таке іс-
пит?
 — Це розмова двох розумних 

людей про предмет.
 — А якщо один iз них дурень?
 — Значить, другий не отримає 
стипендію.

* * *
 У розпал сімейної баталії дру-
жина кричить чоловікові:
 — Краще б я вийшла заміж за 
самого диявола!
 Чоловік спокійно зауважив:
 — Шлюби між близькими ро-
дичами заборонені!

* * *
 У хірурга.
 — Сестра, що в нас сьогодні?
 — Два легких випадки: автока-
тастрофа і виробнича травма. І один 
важкий — чоловік, який відмовив-
ся мити посуд.

По горизонталі:
 1. Команда вантажникам, що 
треба піднімати вгору. 4. Наглядач 
за одалісками в ханському гаремі. 
7. Частинки кіптяви чи пилу, які за-
висли в повітрі. 8. Давньогрецький 
музичний інструмент, на якому грав 
Орфей. 10. Найпрестижніша наго-
рода Американської кіноакадемії. 
11. Королівська столиця Польщі. 
13. Гірська система, що пролягає 
в Росії, Казахстані, Китаї та Мон-
голії. 16. Італійське місто, батьків-
щина Ромео і Джульєтти. 17. Відо-
мий американський комік епохи ні-
мого кіно. 18. Ім’я знаменитої швед-
ської та американської акторки, ще 
однієї зірки німого кіно. 21. Хижий 
птах родини соколових. 24. Непро-
глядна темрява.  25. Невеличка 
жовтувато-сіра тварина ряду гри-
зунів, що проводить зиму в сплячці. 
26. Торгова назва медичного спир-
ту. 27. Ансамбль із дев’яти виконав-
ців. 28. Той, хто зробив свою справу 
і може бути вільним.
По вертикалі:
 1. Британська письменниця по-
чатку ХХ століття, автор романів 
«Місіс Делловей» та «Орландо». 
2. Американський актор, зірка філь-
мів «Дев’ять з половиною тижнів» 
та «Рестлер». 3. Інжир, або фігове 
дерево. 4. Один із варіантів прочи-
тання імені Бога, яке згадується в 

Старому Заповіті. 5. Фарба, нане-
сена валиком на стіни чи стелю кім-
нати. 6. Віршований розмір. 9. Один 
з дев’яти найважливіших урядовців 
у Стародавніх Афінах. 12. Матеріал 
для виготовлення капелюхів. 14. Ві-
домий французький математик і аст-
роном початку ХІХ століття. 15. Окре-
ма партія соліста в опері чи опереті. 
17. Головний убір заміжньої жінки, 
популярний у Європі у ХІХ столітті. 
18. Народний хор, створений Лео-
польдом Ященком. 19. Один із най-
відоміших дореволюційних росій-
ських друкарів і книговидавців. 20. 
Людина, невибаглива до побутових 
умов та харчування. 22. Знак для за-
пису музичних творів. 23. У магоме-
тан — назва іновірця.
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Аліса КВАЧ

 «Краще пізно, ніж ніколи», кажуть 
правоохоронці, запевняючи, що щире 
розкаяння пом’яшує вину. Але можна 
уявити собі шок, який пережила амери-
канська теледіва Кім Кардаш’ян, отри-
мавши листа з вибаченнями від одного з 
організаторів її пограбування в Парижі.
 Нагадаємо, що рік тому в ніч на 3 
жовтня в номер Кім Кардаш’ян у Па-
рижі, яка приїхала на традиційний 
Тиждень моди, ввірвалися зловмисни-
ки в поліцейській формі. Грабіжники 
зв’язали знаменитість і замкнули її у 
ванній кімнаті, після чого викрали з но-
мера ювелірні прикраси на суму близь-
ко 10 мільйонів євро. Після пережитого 
Кардаш’ян довго відходила від стресу і 
навіть ледь не розлучилася зі своїм чо-
ловіком, репером Каньє Вестом.
 Тепер же 60-річний Аомар Аіт Хедаш, 
якого поліція вважає одним із головних 
організаторів пограбування, розкаявся і 
захотів публічно попросити у зірки виба-
чення, натякнувши, що не проти знятися у 
знаменитому шоу «Сімейка Кардаш’ян». 
«Я хотів би зустрітися з вами, щоб сказати 
про те, як сильно я шкодую про свою по-
ведінку і як я був зворушений, коли поба-
чив вас у сльозах. Я співчуваю, що завдав 

болю вам, вашим дітям, вашому чо-
ловікові та іншим близьким людям», 
— написав він.
 Утім ці «крокодилячі сльози» на 
Кардаш’ян, схоже, не вплинули. 
Зірка запідозрила, що таким чи-
ном Хедаш намагається спра-
вити враження на суд, оскіль-
ки лист із вибаченнями було 
спочатку направлено судді, 
а лише потім – її адвока-
там у Франції. Або прос-
то за її рахунок отри-
мати собі свою «хвили-
ну слави».
 Тож навряд чи вона 
захоче ще раз зустрітися 
зі своїм кривдником. Та й 
не до того їй — Кім із чолові-
ком готуються до народжен-
ня третьої дитини, яку вино-
шує сурогатна матір. Попри 
пропозицію рідної мами Кім, 
вони обрали на цю роль 20-
річну афроамериканку, яку 
оберігають від сторонньо-
го ока і стежать за її харчу-
ванням. Папараці розвіда-
ли, що у Кім та Каньє буде 
донечка, яка має з’явитися 
на світ у січні. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Здається, немає країни, де 
більше шанують традиції і до-
тримуються їх, як у Британії. Зок-
рема, там досі при королівсько-
му дворі та владних кабінетах 
існують «посади» офіційного 

королівського мишолова. У ре-
зиденції британського прем’єра 
таку роль не перший рік виконує 
знаменитий кіт на ймення Ларрі.
 Утім, схоже, настав час шу-
кати йому заміну. Соцмережі ско-
лихнув запис, який опублікувала у 
своєму «Твіттері» редактор відді-

лу політики служби ВВС Лора Кес-
сенберг. На ньому видно, як прос-
то перед носом Ларрі біля будин-
ку британського прем’єра спокій-
но розгулює великий щур, а той, 
як-то кажуть, і вусом не веде. Мов-
ляв, не королівська це справа — 
мишей ловити. Як дізналися жур-

налісти видання The Telegraph, і 
раніше Ларрі ставився до своїх 
обов’язків несумлінно, граючись 
зі спійманими мишками, які час-
тенько просто тікали.
 Тепер обурені британці ви-
магають заміни ледаря на мо-
лодшого і спритнішого мишо-
лова. Серед кандидатур пропо-
нують кота Пальмерстона, який 
«працює на відповідній посаді» 
при британському МЗС. Кажуть, 
лише за місяць він зловив понад 
27 мишей.
 Лишається питання: а звідки 
у Британії при державних органах 
стільки гризунів? Таке враження, 
що їх спеціально розводять, щоб 
традиція зберігалася. ■

ОТАКОЇ!

Не королівська це справа
У Британії прем’єрського мишолова запідозрили 
у несумлінності

■

РОЗКАЯННЯ

Пробачте, я більше не буду
Кім Кардаш’ян отримала лист від грабіжника, 
що обікрав її в Парижі

■

Кім Кардаш’ян.❙

4 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. Вiтер пiв-
денно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +7...+9, удень 
+11...+13.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +4...+6, удень +14...+16.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +5...+7, удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +17...+19.

2 жовтня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 12-16 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 14.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +6...+8, удень +11...+13. Моршин: уночi 
+6...+8, удень +11...+13.

На Харківщині Пархомівський музей, де показують оригіна-
ли Пікассо, Малевича і Кандинського, відтепер має законний 
дах над головою. Комерційний банк  подарував музейникам 
будівлю, яку викупив iз торгів під час процедури ліквідації 
колишнього власника

Наш маленький Лувр


	UM118-01.indd
	UM118-02.indd
	UM118-03.indd
	UM118-04.indd
	UM118-05.indd
	UM118-06-07.indd
	UM118-08.indd
	UM118-09.indd
	UM118-10.indd
	UM118-11.indd
	UM118-12.indd
	UM118-13.indd
	UM118-14.indd
	UM118-15.indd
	UM118-16.indd



