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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,91 грн. 

1 € = 31,97 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Уроки 
образотворчого 

мистецтва
Одразу чотири колективи 

демонструють свої високі претензії 

на національну «бронзу»
стор. 14 »

Дай сили 
землі
Кабмін прийняв постанову, яка передбачає механізми збереження ґрунтів
стор. 7 »

Окупанти 

виставили 

на продаж 

найстаріший завод 

шампанських вин 

«Новий Світ»
стор. 2 »

Сп’яніли від чужих грошей «Незаможники 
крешуть 
уночі...»

У Києві згадують 

п’єсу-попередження 

Миколи Куліша
стор. 10 »

Родючими українські чорноземи будуть лише за умови, якщо їх використовувати дбайливо. ❙
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«Вкрадену частину України у вигляді заводу «Новий Світ» 
продадуть якомусь кіпрському офшору. Якщо завод потрапить 
до рук непрофесіонала, то мешканці Криму просто втратять своє 
історичне надбання».

Олександр Басов
екс-президент торгово-промислової палати Криму

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 Підконтрольне Кремлю мі-
ністерство майна та земельних 
відносин Криму виставило на 
продаж «націоналізоване» еліт-
не підприємство України за стар-
товою ціною близько 25 млн. до-
ларів. На офіційному сайті Росії 
для розміщення інформації про 
проведення торгів ідеться про те, 
що продаж розпочнуть 13 грудня 
і вже до 20 грудня має бути про-
дано 100 відсотків акцій заводу. 
 Якщо все відбудеться за пла-
ном, продаж підприємства ста-
не першою великою оборудкою з 
реалізації вкраденого у 2014 році 
державного майна України.
 — Окупанти готові віддати 
«Новий Світ» за безцінь лише 
для того, аби скоріше поклас-
ти собі гроші до кишені, — про-
коментував ситуацію екс-пре-
зидент торгово-промислової па-
лати Криму Олександр Басов. 
— Підтримувати заводи, які є 
головним багатством кримчан, 
є прямим обов’язком профільно-
го міністерства, та замість цьо-
го окупанти здали виробництво 
на приватизацію. Вкрадену час-
тину України у вигляді заводу 
«Новий Світ» продадуть якомусь 
кіпрському офшору. Якщо завод 
потрапить до рук непрофесіона-
ла, то мешканці Криму просто 
втратять своє історичне надбан-
ня...
 За словами «голови» Криму 
Сергія Аксьонова, з приводу по-
купки заводу надходить багато 
пропозицій від потенційних ін-

весторів. Інтерес до об’єкта ні-
бито виявляли структури Дмит-
ра Пурима — голови ВАТ «Сов-
фрахт», одного з найбільших 
транспортно-логістичних хол-
дингів у Росії. Однак слова Ак-
сьонова викликають велику не-
довіру, адже добре відомо, що 
навесні минулого року відбула-
ся перша безрезультатна спроба 
продати завод шампанських вин. 
Покупець так і не знайшовся че-
рез високу ціну, тому окупанти 
сподіваються знайти нових гос-
подарів для вкраденого підпри-
ємства вже після того, як воно 
перетвориться на акціонерне то-
вариство, яке можна продавати 
частинами.
 Відомо, що до 2017 року зно-
шуваність технічного обладнан-
ня заводу досягла 60%, він го-
стро потребує модернізації, для 
якої необхідно знайти інвестора.
 Саме з цієї причини до умов 
конкурсу включено пункт про те, 
що майбутній покупець повинен 
буде взяти на себе зобов’язання 
вкласти у модернізацію заводу 
не менше 700 мільйонів рублів, 
що дозволить збільшити обсяг 
виробництва до 3 мільйонів пля-
шок на рік.
 — Потужності заводу оку-
панти розікрали відразу ж піс-
ля анексії Криму, — перекона-
ний екс-керівник відтворено-
го на материковій частині Ук-
раїни державного підприємства 
«Новий Світ» Дмитро Незвінсь-
кий. — На початку 2014 року ад-
міністрація заводу «Новий Світ» 
узяла кредит в українських бан-

ках на суму два мільйони до-
ларів. Чи треба говорити про те, 
що ці гроші нам ніхто не повер-
нув? А тепер окупанти розповіда-
ють казки про те, що нібито обо-
ротні кошти закінчилися, отож 
треба поповнювати шляхом про-
дажу. То чого ж не взяли новий 
кредит уже в російських банках? 
Мабуть, ніхто не дає? Ми спос-
терігаємо за тим, як відбуваєть-
ся фіктивний продаж заводу, аби 
остаточно знищити його.
 Відомо, що у 2014 році під-
контрольна Росії «Самооборона» 
захопила державні винні заводи 
України. Першим стало підпри-
ємство «Масандра», його керів-
ником призначили екс-депута-
та Верховної Ради АР Крим від 
Партії регіонів Яніну Павленко. 
У грудні 2015 року підконтроль-
ні Кремлю керівники «Масанд-
ри» почали розпродавати колек-
ційне вино: перша партія склала 
13 тисяч пляшок. На незаконний 
розпродаж майна України відре-
агували співробітники ГПУ та 
почали своє розслідування. Щоб 
не втратити торговельну марку 
«Масандра», її перереєстрували 
на материковій частині Украї-
ни.
 Після анексії Росією Кри-
му окупаційна влада півострова 
«націоналізувала» українське 
державне підприємство «Завод 
шампанських вин «Новий Світ». 
Україна зберегла за собою торго-
ву марку «Новий Світ», ігристе 
вино під цим брендом розлива-
ють на заводі у місті Харків.
 У 2014 році Євросоюз ввів 

санкції проти дев’яти компаній 
окупованого Криму, чотири з 
них є виробниками вин та алко-
гольних напоїв. Це такі відомі 
бренди, як завод шампанських 
вин «Новий Світ», національне 
виробничо-аграрне об’єднання 
«Масандра», «Азовський ліке-
ро-горілчаний завод» та «Агро-
фірма «Магарач». 
 Однак окупанти півострова 

Крим швидко склали план при-
ватизації елітних підприємств, 
які були вкрадені в України піс-
ля анексії Криму, аж до 2020 
року. Відомо, що до програми 
приватизації з подальшим про-
дажем потрапив навіть відомий у 
всьому світі Феодосійський суд-
нобудівний завод «Море», який 
раніше входив до складу держ-
концерну «Укроборонпром». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 День пам’яті жертв Голодомору 
щорічно відзначається в Україні в 
четверту суботу листопада. За різни-
ми оцінками, від голоду 1932—1933 
років тоді померло до 10 мільйонів 
людей, і, без перебільшення, він за-
чепив кожну українську родину. Від 
цього жахливого геноциду з боку ра-
дянської влади ми не оговталися й до-
нині, навiть на генетичному рівні.
 Жалобні церемонії традиційно від-
булися також у 32 країнах світу. На-
ціональні пам’ятні заходи до 84-ї річ-
ниці геноциду пройшли під гаслом 
«Голодомор — помста за свободу, пом-
ста за революцію». «Голодомор — це 
помста за свободу. Українців карали 
смертю за здобуту незалежність від 
імперій. Геноцид знищив ключові сво-
боди: мільйони людей позбавлені жит-
тів, в країну повернуто рабство — селя-
нам обмежили пересування і відібра-
ли паспорти, колгоспи застосовува-
ли примусову працю, люди не могли 
сподіватися на недоторканність жит-
ла, не мали свободи релігії, їх обмежи-
ли в культурних правах. Але режим 
не зумів досягти головного — Украї-
ну не зламали. І свою незалежність ми 

змогли підтвердити вже в 1991 році», 
— каже історик, керівник Українсько-
го інституту національної пам’яті Во-
лодимир В’ятрович.
 Національні пам’ятні заходи розпо-
чалися 25 листопада у Києві, біля Ме-
моріалу жертв Голодомору, а о 16 го-
дині загальнонаціональною хвилиною 
мовчання мільйони українців вшану-
вали пам’ять жертв Великого голоду 
і запалили свічки біля меморіалів Го-
лодомору та на підвіконнях своїх домі-
вок. У цей день українські телеканали 
і радіо вели трансляцію в режимі жа-
лоби. 
 Дивує, що далеко не всі у світі виз-
нають факт Голодомору геноцидом 
більшовицької влади над цілим наро-
дом. Зокрема, наприклад, в Ізраїлі за-
явили, що не прийматимуть деклара-
тивного рішення щодо визнання Голо-
домору геноцидом українського наро-
ду. А ось у США, навпаки, планують 
прискорити розгляд визнання Голодо-
мору геноцидом, більше того — шість 
штатів уже офіційно це визнали. Виз-
нали це на парламентському рівні й у 
14 країнах світу: Грузії, Еквадорі, Ес-
тонії, Колумбії, Латвії, Литві, Мекси-
ці, Парагваї, Перу, Польщі, Угорщині, 
Австралії, Канаді та Португалії. ■

Продадуть — i дозволу не спитають.❙

ДОВІДКА «УМ»

 Завод «Новий Світ» заснував на південному сході Криму в 1878 році князь 
Лев Голіцин. Підприємство з виробництва ігристого вина класичним французь-
ким пляшковим методом шампанізації у 2014 році мало потужність близько одного 
мільйона пляшок шампанських та 600 тисяч пляшок ігристих вин на рік.
 На Всесоюзній дегустації вин 1940 року «Радянське шампанське» з селища Но-
вий Світ отримало найвищу оцінку комісії. У роки Другої світової війни німець-
кі фахівці безуспішно намагалися відновити виробництво. При відступі з тери-
торії півострова фашисти свідомо зруйнували робочі штольні. Перший післявоєн-
ний тираж був закладений у 1944 році та становив 131 тисячу пляшок. На 1966 рік 
тираж шампанських вин уже досягав 704 тисяч пляшок на рік. У 1970-х роках за-
вод реформували в агропромисловий комплекс радгосп-завод «Новий Світ». У 
2008 році будинок ігристих вин «Новий Світ» вшанували почесною грамотою Кабі-
нету Міністрів України. У березні 2014 року в зв’язку з окупацією півострова Крим 
Росією завод був націоналізований. На той час підприємство випускало 18 марок 
шампанських та ігристих вин під торговими марками «Новий Світ», «Новосвітський 
Сердолік», «Червоне ігристе», «Крим», «Князь Лев Голіцин» та нова марка WINE & 
OPERA. У виробництві використовуються такі сорти винограду, як Аліготе, Шардоне, 
Совіньйон, Піно-Нуар, Каберне та Рислінг.
 Керівництво, співробітники та продукція заводу багаторазово відзначалися на-
городами національного й міжнародного рівня за досягнення у галузі виноробства: 
74 золотi, 33 срібнi, 4 бронзовi медалі, 5 кубків гран-прі та 7 кубків супергран-прі.

■

«КРИМНАШ»

Сп’яніли від чужих грошей
Окупанти виставили на продаж найстаріший 
завод шампанських вин «Новий Світ»

■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

«Це помста за свободу»
У парламентах 14 країн та 6 американських штатах 
Голодомор визнано геноцидом українського народу

■ Іван БОЙКО

 Особисто міністр оборо-
ни Степан Полторак спілку-
вався з бійцями і командира-
ми 58-ї бригади, щоб з’ясувати 
обставини кривавого восьми-
годинного бою в районі сели-
ща Кримське Луганської облас-
ті, який відбувся 23 листопада 
і в якому загинуло четверо ук-
раїнських воїнів. Зокрема, пан 
Полторак минулими вихідними 
відвідав у шпиталі пораненого 
в тому бою бійця.
 Радник міністра оборони 
Юрій Бірюков зазначив, що ві-
зит генерала армії Степана Пол-
торака в ОТУ «Луганськ» стосу-
вався насамперед 58-ї бригади і 
був пов’язаний із «невдалим рей-
дом». «У мене, крім матів, у цій 
історії слів немає. Ініціатива ко-
мандира роти, надивився репор-
тажів про зачистку двох сіл у 
«сірій зоні» Світлодарської дуги. 
Слави захотілося. І поперли. Сам 
організатор і загинув першим. І 
людей поклав. Ніхто так і не зро-
зумів, навіщо вони поперли», — 
повідомив у «Фейсбуцi» Юрій 
Бірюков.
 Наразі відомі прізвища чо-
тирьох загиблих вояків 16-го 
батальйону 58-ї бригади з роти 
«Донбас»: солдат Сергій Шев-
ченко з Чугуївщини, командир 
гранатометного взводу роти 
вогневої підтримки Олександр 
Тюменцев «Тюмень» iз Лубен, 
сержан Денис Кривенко, бать-
ко трьох дітей iз Дніпра, та 

сержант Олександр Сухінін iз 
Макіївки. 
 Оприлюднені різними дже-
релами обставини боєзіткнен-
ня (українські військові, пропа-
гандисти терористів, а також ко-
ристувачі соцмереж тощо) вка-
зують на те, що воно сталося на 
території, яку контролюють теро-
ристи «ЛНР», — з іншого боку 
Бахмутської траси, біля селища 
Сентянівка (до декомунізації — 
Фрунзе).
 Так, саме бойовики показали 
на своїх інформаційних ресур-

сах трьох загиблих військово-
службовців ЗСУ під Сентянівкою 
перед евакуацією тіл. До того ж 
бойовики зателефонували матері 
Тюменцева і цинічно повідомили, 
що її син помер. 
 Також ними було опубліко-
вано відео з пораненим бійцем, 
який назвався «Фурсов Роман 
Вікторович, 58-ма бригада».
 Нагадаємо, що в бою під 
Кримським удалося вийти з-під 
обстрілів двом українським за-
хисникам, яких вважали загибли-
ми. ■

НА ФРОНТІ

Фатальний рейд
На Луганщині в бою загинули троє 
бійців і командир роти 
через помилку останнього

■

ДО РЕЧІ

 За даними української військової розвідки, минулого тиж-
ня на Донбасі ліквідовано 34 бойовикiв убитими, ще 22 поранено. 
Як повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, 
у з’єднаннях i частинах так званих першого і другого армійського 
корпусів бойовиків унаслідок низької дисципліни продовжує зро-
стати кількість злочинів проти місцевого населення. 
 Зокрема, 24 листопада в Луганську бойовик під час конфлікту 
з місцевими в кафе «Люкс» підірвав ручну гранату, в результаті 
чого постраждали цивільні особи. Наразі російсько-окупаційне ко-
мандування намагається приховати цей факт.

■
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Потрібні 
на війні — 
заважають 
у тилу
Озброєнi люди викрали 
добровольців у різних 
містах України
Тарас ЗДОРОВИЛО 

  Безпрецедентними можна вважа-
ти події 26 листопада, коли фактично 
були викрадені невідомими озброєними 
людьми громадські активісти — добро-
волець батальйону ОУН Леонід Литви-
ненко (позивний «Бек») у Новоград-Во-
линському та один з екс-командирів ба-
тальйону «Донбас» Анатолій Виноград-
ський (позивний «Гал») у Києві. В обох 
випадках події розгорталися ідентично 
— це засвідчують дружини доброволь-
ців: із машин, які виникали нізвідки, 
вискакували люди в балаклавах з авто-
матами й без попередження забирали 
чоловіків, вивозячи в невідомому на-
прямку. 
 Як виявилося пізніше, було затри-
мано ще одного добровольця — Олексан-
дра Новікова (позивний «Хаммер»).
 На знак протесту в неділю ввечері 
в Києві група активісті вирушила до 
Міністерства внутрішніх справ, зазна-
чивши, що ця акція поки що носить по-
переджувальний характер, але по до-
розі їм намагалися перекрити шлях 
поліцейські. 
 Подібне сталося в цей же день і на 
в’їзді до Києва, коли автоколоні вете-
ранів батальйону «Донбас», які приї-
хали до столиці з’ясувати, хто викрав 
їхнього побратима «Гала», й вислови-
ти незадоволення владі, дорогу забло-
кував спецназ поліції. Серед спецпри-
значенців був і начальник управління 
патрульної поліції столиці Юрій Зозу-
ля. Начштабу «Донбас» підполковник 
Акімович і нардеп Семенченко, які очо-
лювали цю колону, висловили своє обу-
рення діями правоохоронців, які вико-
нують наказ «згори», й зазначили, що 
якщо українці «проковтнуть те, що вла-
да зробила з «Галом» і «Беком», то ско-
ро прийдуть і до них...»
 Нардеп Єгор Соболєв написав у 
«Фейсбуці»: «Обох захоплених наших 
добровольців (Виногродського і Лит-
виненка. — Ред.) везуть до Маріупо-
ля. Обом інкримінують якийсь напад 
у Кіровоградській області, але везуть 
перевіреним маршрутом — до слідчого 
донецької поліції Артема Подвига. Він 
сьогодні домігся арешту закритим су-
дом у Маріуполі Олександра Новікова, 
ветерана «Донбасу» із позивним «Хам-
мер».
 А ось одне з повідомлень (із фото-
графіями) в соцмережі «Руху «Виз-
волення», яке, по суті, теж пояснює 
причину затримань: «Табір біля Но-
воград-Волинського. Це якраз те міс-
це, де безконтрольно і без розмитнен-
ня потрапляють в Україну тисячі тонн 
нафтопродуктів через державну трубу 
Грозний—Армавір—Трудова. Якщо 
коротко, то наступили на хвіст воро-
гу України Медведчуку.
 Сьогодні викрали людину з табору, 
коли вони були в Новограді. Викрали 
люди у формі без розпізнавальних зна-
ків.
 Люди в таборі готові до опору. А в 
Медведчука й компанії ще купа больо-
вих точок.
 Народ, фільтруйте інформацію і 
приймайте рішення. Вам потрібна така 
держава, де вас нагинають за копійку, а 
намахують на мільярди? Хтось підняв 
дупу і не мириться з безміром в Україні. 
Але багато хто просто спостерігає...». ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Міністерству регіональної політики доручено відроди-
ти в країні інфраструктуру вже напівзабутої сільської ме-
дицини. Про це повідомив на харківському виїзному засі-
данні відомства заступник міністра Лев Парцхаладзе. 
 Усі визначені проекти реалізовуватимуть у рамках 
нещодавно прийнятого закону. Гроші для цього вже за-
плановані — стаття витрат лише для стартових робіт 
складає 14 млрд. гривень. Наразі фахівці розглядають 
кілька варіантів будівель на 18-20 місць, зведення та 
оснащення яких триватиме максимум три місяці. Якщо 
процес iтиме за планом, то вже наступного року в се-
лах відкриють 1 300 амбулаторій, здатних кваліфікова-
но надавати первинну медичну допомогу. Але, як запев-
нив Лев Парцхаладзе, робота триватиме далі, оскільки 
проект розрахований на 2-3 роки. 
 Ідеться не лише про відкриття сучасних медичних 
пунктів, оснащених необхідним обладнанням, а ком-

плексний підхід до вирішення проблем сільської ме-
дицини. Тут збудують дороги, шукатимуть житло для 
лікарів, виділять транспорт для підвезення хворих із 
сусідніх сіл, налагодять комп’ютерний зв’язок амбу-
латорій із районними та обласними клініками для екс-
трених консультацій з фахівцями вузького профілю. 
Як повідомила голова Харківської облдержадміністра-

ції Юлія Світлична, новий закон про сільську медици-
ну вперше передбачає дистанційне надання лікарняних 
послуг жителям населених пунктів, що територіально 
віддалені від великих клінік. На впровадження теле-
медицини виділять 560 мільйонів гривень. Приблизно 
таку ж суму буде витрачено для підготовки лікарів, які 
працюватимуть у сільській глибинці. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Не вдалася вечеря у кількох де-
сятків представників кримінально-
го світу, які задля цього з’їхалися на 
представницьких авто до обумовле-
ного ресторану в селищі Пуща-Во-
диця, що під Києвом. Кримінальним 
авторитетам так і не дали обговори-
ти сфери впливу працівники карно-
го розшуку столичної поліції разом 
зі спецпризначенцями, які прибули 
на цю вечерю, як кажуть, без запро-
шення.

 У результаті правоохоронці за-
тримали понад 60 кримінальни-
ків, чий статус у злодійському світі 

з’ясувався під час встановлення осо-
бистих даних, повідомляє поліція 
Києва. 

 «З’ясувалося, що більшість із 
них має кримінальну біографію і 
відбували покарання за скоєння різ-
них злочинів у місцях позбавлення 
волі. Для ретельної перевірки понад 
60 осіб доставили до управління 
поліції», — заявили правоохоронці.
 Начальник столичної поліції Ан-
дрій Крищенко додає, що під час 
огляду місця події було виявлено 
кілька одиниць зброї, дозвільні до-
кументи на яку викликали підозру. 
Тому зброю вилучили для проведен-
ня експертизи. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Однією з гарячих тем обговорення у 
тернопільських ЗМІ та соцмережах уже 
котрий день залишається факт завдаван-
ня тілесних ушкоджень жінці, працівниці 
патрульної поліції, та її колезі 56-річним 
депутатом Тернопільської обласної ради 
від партії «Свобода» Олександром Баш-
тою. Останній досить відомий у Тернополі 
завдяки своїй присутності та активності 
на всіх можливих заходах, а оскільки (піс-
ля невдалого польоту на параплані багато 
років тому) він пересувається на інвалід-
ному візку, то зрозуміло, що є помітним. 
Не менше відомий пан Башта й особливос-
тями своєї поведінки часто на межі нахаб-
ності, показної бравади і навіть хамства, в 
тому числі щодо журналістів. Однак цього 
разу він явно перебрав міру, в чому бажаю-
чі можуть пересвідчитись, переглянувши 
наступний відеозапис iз нагрудних камер 
працівників патрульної служби, наданий 
відділом комунікації поліції Тернопільсь-
кої області — https://tp.npu.gov.ua/uk/
publish/article/208002. 
 Суть того, що трапилося, коротко така. 
Обурившись порушенням правил паркуван-
ня на одній із центральних вулиць водієм 
таксі, Олександр Башта викликав патруль-
них. Коли ті прибули, порушник уже встиг 
поїхати, відтак депутату, очевидно, захоті-
лося «відігратися» на поліцейських, бо піз-
ніше в коментарях і сам підтвердить, що 
вже був «заведений». Після того як йому 
було запропоновано вийти з машини (спо-
чатку поліцейським не було відомо, що пе-
ред ними людина, яка пересувається на віз-
ку. — Авт.), конфлікт загострився. За свід-
ченнями одного з патрульних Ігоря Лука-
чика, депутат Башта кричав, нецензурно 
висловлювався і погрожував, висмикнув 
у нього рацію і завдав удару в обличчя. Та-
кож він вдарив у голову інспектора патруль-
ної роти Юлію Карпенко, зірвав з неї шапку, 
схопив за волосся і різко потягнув до землі, 
після чого впав разом із візком на землю і по-
чав кричати, що поліція його б’є.
 Коментуючи ситуацію, начальник об-
ласної поліції Олександр Богомол запере-
чив будь-які протиправні дії патрульних. 
Він стверджує, що патрульні в даній ситу-
ації поводилися відповідно до статті 43 За-
кону України «Про поліцію», згідно з якою, 
застосування заходів поліцейського при-
мусу передбачає, що до осіб з обмеженими 
можливостями поліцейський не має права 
застосовувати фізичну силу, спецзасоби чи 
зброю, окрім окремих випадків — озброєно-
го нападу або групового нападу. Водночас 
Олександр Богомол зазначив, що Олександр 
Башта вже неодноразово вступав у конфлік-
ти з поліцією. І взагалі, впродовж кількох 
останніх років проти нього було відкрито 6 

кримінальних проваджень, однак через ін-
валідність 1-ї групи чоловіка «жаліли» і всі 
справи закривали на етапі досудових роз-
слідувань. Цього разу наслідками «діяль-
ності» неадекватного депутата стали закри-
та черепно-мозкова травма, забій м’яких 
тканин волосистих частин голови та струс 
мозку у дівчини-патрульної та закрита че-
репно-мозкова травма, струс головного моз-
ку і забій нижньої щелепи в її колеги. Від-
так Олександру Башті інкримінують стат-
тю 345, частина 2 Кримінального кодексу 
України — «умисне заподіяння працівни-
кові правоохоронного органу чи його близь-
ким родичам побоїв, легких або середньої 
тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з 
виконанням цим працівником службових 
обов’язків», що тягне за собою санкції у виг-
ляді виправних робіт на строк до двох років 
або арешт на строк до шести місяців, або об-
меження волі на строк до трьох років, або 
позбавлення волі на той самий строк. 
 ВО «Свободи» відреагувало на інцидент 
несподівано розлогим листом, у якому пов-
ністю виправдовує свого депутата, нато-
мість звинувачуючи в усьому поліцейсь-
ких. Сам Олександр Башта в коментарях 
для місцевих ЗМІ також не визнає своєї 
вини і продовжує нерозумну браваду. Від-
повідною поведінкою відзначився він і на 
сесії Тернопільської обласної ради, де роз-
глядали питання про інцидент із патруль-
ними. Сам винуватець виступати на ній від-
мовився, замість нього тримав слово голо-
ва обласної організації «Свободи» Олег Си-
ротюк, суть сказаного яким, знову ж таки, 
звелася здебільшого до захисту однопар-
тійця. З подачі одного з депутатів на голо-
сування була винесена пропозиція позба-
вити Олександра Башту — «за порушення 
депутатської етики та негідну поведінку» 
— права виступу на сесіях аж до завершен-
ня розслідування справи, однак вона на-
брала дуже мало голосів «за». Коли ж із за-
судженням вчинку агресивного «свободів-
ця» й тотожною вимогою позбавити його 
слова на сесіях до закінчення розслідуван-
ня звернувся до залу заступник голови обл-
ради Любомир Крупа, Башта виступив у 
звичному для нього амплуа, ще раз проде-
монструвавши «ху із ху». Він під’їхав до 
столу президії і ...забрав у заступника го-
лови пульт для голосування та демонстра-
тивно випив воду з пляшки, яка стояла на 

столі перед паном Крупою. 
 Тим часом про взяття розслідування 
хуліганських дій депутата Башти заявив 
радник міністра МВС Арсена Авакова Ми-
хайло Апостол, який живе і працює на Тер-
нопільщині. Він запевнив, що депутатсь-
кий статус Олександру Башті не допомо-
же, а пізніше на своїй сторінці у «Фейсбу-
цi» написав наступне: «На Тернопільщині 
поліція і громадськість об’єдналися і ста-
ли «по один бік барикад» у боротьбі проти 
хамства, паскудства, вседозволеності, звер-
хності, безкарності, маніпуляторства...пев-
ної касти частини «обраних». Зрозумів це 
після сотень дописів жителів Тернопіль-
щини, зокрема, мені особисто, в підтрим-
ку дій поліцейських». Відреагувала на ін-
цидент відкритим зверненням і громадсь-
ка організація «Вільні люди». «Зухвале та 
цинічне вчинення хуліганства особою, що 
є членом політичної організації, яка пози-
ціонує себе як націоналістична, — гань-
бить націоналістичний рух... Депутат орга-
ну місцевого самоврядування, як посадова 
особа, зобов’язаний своїм прикладом пока-
зувати іншим громадянам повагу до Конс-
титуції України, законів України та інших 
нормативних актів... Депутат, який знева-
жає та порушує закон, показує нікчемність 
цього закону, а тому такою своєю поведін-
кою фактично закликає інших людей до 
його порушення. У зв’язку із наведеним і 
враховуючи суспільний резонанс вищеза-
значеної події, просимо керівництво Голо-
вного управління Національної поліції в 
Тернопільській області в максимально ко-
роткі строки провести повне розслідуван-
ня та прийняти відповідне процесуальне рі-
шення по даній справі, про яке невідклад-
но повідомити громадськість», — йдеться, 
зокрема, у цьому зверненні. ■

КРИМІНАЛ

«Сходка» під Києвом 
Поліція завадила зборам кримінальних 
авторитетів у ресторані в Пущі-Водиці

■

НАМІРИ

Укол за місцем проживання
Наступного року у віддалених селах збудують тисячу 
триста  амбулаторій, що надаватимуть жителям 
глибинки первинну медичну допомогу

■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Депутат за межею
«Свободівець» на візку 
розпустив руки

■

 Олександр Башта.❙
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«Перші вбивства — Нігояна та Жизневського — фактично не розкриті. 
Також не встановлені безпосередні виконавці кількох нічних убивств 18 
лютого під час штурму Майдану».

Сергій Горбатюк
начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ

УКРАЇНА МОЛОДА

За тисячу доларів 
 Протестувальників на Май-
дані в лютому 2014 року і право-
охоронців розстрілювала команда 
снайперів-грузинiв. Після сайта 
Gli Occhi Della Guerra фільм-роз-
слідування про це показав італій-
ський «5-й канал». Обидва ЗМІ 
входять у медіа-холдинг Mediaset 
S.p.A., що належить Сильвіо Бер-
лусконі. Сам Берлусконі є персо-
ною нон-грата в Україні через 
свою дружбу з Владіміром Путі-
ним і відвідування Криму. 
 Джерело подібного штибу ро-
бить інформацію, з якого вона 
походить, неоднозначною. Утiм 
у розслідуванні йдеться про те, 
що після дворічних пошуків  
журналістам удалося відшукати 
двох стрілків у столиці Македонії 
Скоп’є, що ж до місцезнаходжен-
ня третього «героя», то про нього 
в сюжеті не йдеться. 
 Отже, на відео журналісти 
беруть інтерв’ю у трьох осіб, які 
представляються як Коба Не-
ргадзе, Кваратескелія Залогі та 
Олександр Ревазішвілі. За сло-
вами цих людей, їх направив до 
Києва екс-президент Грузії Мі-
хеїл Саакашвілі.
 Перший з опитуваних повідо-
мив, що був членом служби безпеки 
Грузії, створеної Саакашвілі. Дру-
гий виявився членом партії «Єди-
ний національний рух», яку також 
контролював Саакашвілі. Третій iз 
них представився як снайпер і ко-
лишній військовий грузинської ар-
мії. Його за тисячу доларів найняв 
військовий радник Саакашвілі Ма-
мука Мамулашвілі.
 На Майдан нібито для під-
тримки протестів відправився і 
сам Мамулашвілі. Пізніше він 
стане командиром грузинських 
добровольців на Донбасі, брати-
ме участь у бойових діях у складі 
«Грузинського легіону». За твер-
дженням одного зi снайперів, в 
їхню групу входило десять осіб, у 
тому числі жителі Литви.

Знову Пашинський
 За словами Ревазішвілі, він 
повинен був провокувати «Бер-
кут» і нацьковувати його на на-
товп. Загальні інструкції про-
водив якийсь американський 
військовий. Його журналіс-
ти ідентифікували як Брайана 
Бойенджера, колишнього снай-
пера 101-ї десантної дивізії США. 
Пізніше він теж стане бійцем у 
грузинському легіоні.
 Згідно з даними інтерв’ю, у 
момент подій на Майдані там пе-
ребувало кілька загонів iз вогне-
пальною зброєю. Вони розташо-
вувалися в будівлі готелю «Ук-
раїна» і консерваторії. Там же 
були і громадяни інших країн, 
зокрема литовці.
 Контактував iз грузинами 
нардеп Сергій Пашинський. 
Його люди видали найманцям 
зброю. Ніхто, крім нього, ніяких 
наказів не віддавав. Власне, вби-
вати людей він не наказував: пот-
рібно було лише створити хаос і 
посіяти паніку.
 Ревазішвілі стверджує, що 
в момент загострення протисто-
янь його загін отримав наказ 
стріляти по всіх: і по співробіт-
никах «Беркута»,  і по протес-
тувальниках. Його колеги ніби-
то обурилися наказом, сприйня-
ли це як провокацію і не стріля-
ли. Але незабаром на Майдані 
з’явилися перші поранені та за-
гиблі. Потім грузинам наказали 
покинути будівлю готелю. Ре-
вазішвілі заявив, що його загін 
підставили.

Фейкова сенсація?
 Що стосується офіційно-
го розслідування подій на Май-
дані, то воно просувається надто 
повільно. У червні повідомляли, 
що у справі про розстріли 2014 
року допитано 60-70% свідків, і 
такими темпами слідство йтиме 
ще рік, якщо не довше.
 Тим часом начальник Депар-

таменту спецрозслідувань  ГПУ 
Сергій Горбатюк заявляє, що за 
свої дії проти протестувальни-
ків під час Євромайдану бійці 
розформованого спецпідрозділу 
«Беркут» отримували від 3 до 5 
тисяч гривень. Але, за його сло-
вами, існували так звані неле-
гальні кошти в розмірі 50 млн. 
гривень, які виділяли бійцям 
«Беркута» за «застосування над-
мірної сили» відносно протесту-
вальникiв. Ці виплати здійсню-
валися впродовж грудня 2013 
року — лютого 2014 року. 
 Дізнатися більше доволі про-
блематично, адже навіть засі-
дання Печерського суду Києва 
у справі про участь колишнього 
президента Віктора Януковича 
в злочинах проти протестуючих 

Євромайдану відтепер проходи-
тимуть у закритому режимі. Пи-
тань стає дедалі більше, аніж 
відповідей на них. 
 Хоча офіційна позиція ГПУ 
полягає в тому, що сенсаційний 
фільм виробництва каналу Бер-
лусконі є фейком. Про це заяв-
ляє вже згадуваний вище Сергій 
Горбатюк. Слідчий розповів, що 
під час підготовки фільму італій-
ські журналісти не звертали-
ся в Генпрокуратуру по комен-
тарі та інформацію про розслі-
дування розстрілів на Майдані. 
Це, на його думку, свідчить про 
недотримання стандартів жур-
налістики і про відсутність ба-
жання встановити істину.
 «Названо трьох громадян 
Грузії, які вказують, що в січні 

та лютому перебували в готелі 
«Україна». Перевірка показа-
ла, що такі особи взагалі на те-
риторію України не в’їжджали. 
Їхні свідчення про те, що вони 
вели стрілянину в обидва боки, 
не збігаються з даними виснов-
ків експертиз, слідчих експери-
ментів загибелі працівників пра-
воохоронних органів 20 лютого і 
вбивств протестувальників. У ба-
гатьох моментах, де вони викла-
дають обставини розвитку подій, 
iнформацiя не відповідає істині», 
— каже керівник Департаменту 
спецрозслідувань.
 Хоча, додає Горбатюк, фак-
ти, викладені у фільмі, будуть 
додатково перевірені, щоб слідс-
тво дiйшло «категоричних вис-
новків». ■

Рада затвердить новий 
склад ЦВК
 У грудні, протягом першо-
го або другого пленарного тижня, 
рішення щодо нового складу ЦВК 
має бути схвалене. Про це заявив 
заступник голови фракції «Блок 
Петра Порошенка» Олексій Гон-
чаренко.  «Можу підтвердити, що 
в грудні ми хочемо розглянути 
питання про призначення членів 
Центральної виборчої комісії. Там 
iдеться про заміну однієї кандида-
тури від БПП», — додав Гончарен-
ко, але відмовився назвати прізви-
ще цієї кандидатури. Інші джерела 
у фракції стверджують, що пошук 
кандидатур іще триває, тому поки 
незрозуміло, які ротації за квотою 
Президента і БПП можуть бути. Рі-
шення фракція поки не ухвалюва-
ла, тому про можливі заміни не 
знають навіть члени профільного 
комітету — з питань правосуддя і 
правової політики. 
 Що стосується «Народного 
фронту», то неофіційно керівниц-

тво фракції також запевняє, що 
оновлення ЦВК має пройти в груд-
ні. До того ж «фронтовики» вва-
жають, що до складу Центрвибор-
чкому повинні увійти представни-
ки всіх фракцій і груп. Також про 
те, що голосування за оновлення 
складу ЦВК у грудні цілком мож-
ливе, запевнили й у фракції Ради-
кальної партії. «Прізвище поки не 
можу назвати. Але це пов’язано з 
тим, що є реальні шанси на форму-
вання ЦВК. Тому ми замінили кан-
дидатуру. Офіційно вже лист від-
правили», — говорять у РПЛ.  

Учора суд почав 
розглядати справу 
Насірова
 Шевченківський районний суд 
Києва провів учора підготовче за-
сідання з розгляду обвинувального 
акта  щодо відстороненого голови 
ДФС Романа Насірова та керівни-
ка департаменту ДФС. Нагадаємо,  
НАБУ вважають, що голова Дер-
жавної фіскальної служби України 

протягом 2015-16 років, діючи в ін-
тересах народного депутата Украї-
ни Олександра Онищенка, особис-
то прийняв низку безпідставних та 
незаконних рішень про розстрочен-
ня податкового боргу та зобов’язань 
ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпат-
надраінвест», ТОВ «Надра Гео-
центр». 
 Ці рішення, уточнюють у САП, 
були прийняті ним iз порушен-
ням визначеної законом процеду-
ри, а саме за відсутності належного 
обґрунтування та законних підстав, 
що спричинило тяжкі наслідки у виг-
ляді ненадхо дження обов’язкових 
платежів до державного бюдже-
ту в сумі понад 2 млрд. грн. Рані-
ше — 10 листопада — САП пере-
дала до суду обвинувальний акт 
стосовно Насірова. Його підозрю-
ють у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 364 КК України (злов-
живання службовим становищем, 
що спричинило тяжкі наслідки). 
Солом’янський районний суд Києва 
обрав Насірову запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою на два 
місяці з можливістю внесення 100 
млн. грн. застави, яку за нього вне-
сла дружина.

Порошенко обходиться 
державі все дорожче
 Бюджетні витрати безпосеред-
ньо на діяльність Президента Пет-
ра Порошенка та його адміністра-
ції наступного року сягнуть 1,126 
млрд. гривень. Про це повідом-
ляють експерти, проаналізував-
ши бюджетні запити Державного 
управління справами на 2018 рік. 
Зазначається, що на зарплату чи-
новників з АП у наступному році з 
бюджету буде витрачено 365,7 млн. 
грн. При цьому чисельність персо-
налу, який обслуговує перших осіб 
держави, зросла з 553 осіб до 638. 
Повідомляється, що найбільше 
грошей із державної казни буде 
витрачено на забезпечення діяль-
ності самого Президента, його ад-
міністрації та допоміжних органів, 
а саме 285,2 млн. грн.

 Так, робота авіаційного підпри-
ємства «Україна» обійдеться плат-
никам податків у 245,7 млн. грн., 
іще 24,7 мільйона витратять на ре-
монт літаків. Крім того, візити Пре-
зидента за кордон коштуватимуть 
81,6 млн. грн., а в межах України 
— 8,2 мільйона. Ще 14,1 мільйо-
на освоять чиновники ДУС та АПУ 
на власних відрядженнях за кордон. 
Також зазначається, що загалом на-
ступного року з Порошенком поле-
тять за кордон 612 чиновників про-
ти 402, які літали 2016 року. А на об-
слуговування 119 машин водного та 
автомобільного транспорту перших 
осіб буде витрачено 118,7 млн. грн. 
Крім цього, на роботу державних ре-
зиденцій та адміністративних буді-
вель додатково витратять  94,8 млн. 
грн., на роботу постійного представ-
ника Президента в Криму, який пе-
ребуває в Херсоні, витратять 7,6 
млн. гривень та ще мільйони гри-
вень — на проведення офіційних 
заходів, реставрацію Маріїнського 
палацу та інше.  

Україна — у списку 
держав iз найвищим 
рівнем злочинності
 Україна опинилася серед країн 
iз високим рівнем впливу організо-
ваної злочинності на бізнес. Про це 
йдеться у рейтингу, складеному екс-
пертами Світового економічного фо-
руму за даними за 2016-2017 рік. Ук-
раїна посіла 113-те місце зi 137 країн 
у рейтингу держав iз найвищим рів-
нем впливу організованої злочин-
ності на бізнес. Поруч з Україною — 
такі країни, як Боснія і Герцеговина, 
Уганда, Тринідад і Тобаго, Доміні-
канська Республіка і Гаїті.
 При цьому Німеччина зайня-
ла, за даними укладачів рейтингу, 
59-те місце, Росія — 86-те. У пер-
шій п’ятірці, як найбезпечніші краї-
ни — Фінляндія, Норвегія, Оман, 
Ісландія та Сінгапур. Країнами з 
найвищим рівнем впливу злочин-
ності стали Гватемала, Мексика, 
Венесуела, Гондурас і Сальвадор. 
Країнам виставлявся бал від 1 до 
7. Україна отримала оцінку 3,9. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ВІДЛУННЯ

Пашинський, грузинські 
снайпери і розстріли на Майдані
Італійський сайт зробив сенсаційне викриття

■Віра СВІТЛИЧНА

Грузинів нинішня влада, м’яко кажучи, не любить. Тому до «вкидання» 
компромату виробництва італійського iнтернет-порталу Gli Occhi Della 
Guerra можна ставитися по-різному. Тим паче, що в сюжеті європей-
ських розслідувачів iдеться навіть не про корупцію. У ньому йдеться 
про розстріли на Майдані на початку 2014-го, до яких — за версією 
авторів — причетні грузинські снайпери. Раніше депутат ВР Вадим Ра-
бінович уже звинувачував екс-голову одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі 
в тому, що той «привіз на Майдан снайперів». Звинувачення Рабіновича 
не були підкріплені фактами, натомість італійські журналісти знайшли 
очевидців (ба, навіть безпосередніх учасників) тих подій. Отже, про що 
йдеться в сюжеті?

І через чотири роки після кривавої розправи з Євромайданом незрозумілим лишається, хто ж винен 
у смертях Небесної сотні. 

❙
❙
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Інф. «УМ»

 У столиці Бельгії Брюсселі мину-
лого тижня відбулася конференція на 
тему «Загрози сепаратизму міжнарод-
ному миру та безпеці». Форум відбув-
ся за організаційної підтримки Держ-
комітету з роботи з діаспорою Азер-
байджану, Конгресу азербайджанців 
Європи та посольства Азербайджану 
в Бельгії. Форум планувався як між-
народний інструмент протидії Вір-
менії, яка взяла під свій військово-
адміністративний контроль Нагірний 
Карабах, населену вірменами частину 
Азербайджану.
 У роботі конференції взяли участь 
близько 200 делегатів з Азербайджану 
та азербайджанської діаспори, а також 
кілька запрошених колишніх глав де-
ржав, урядів та парламентів. Від Ук-
раїни в роботі конференції взяли участь  
третій Президент Віктор Ющенко та де-
путат Верховної Ради від партії «Народ-
ний фронт» Олег Медуниця.
 Віктор Ющенко у своєму виступі 
розвинув тему права на самовизначен-
ня народів і сепаратизму, зазначивши, 
що перше зовсім не обов’язково має на 
увазі і виправдовує друге. Можна пов-
ністю реалізувати право на самовизна-
чення, не доводячи його до сепаратиз-
му, який вступає у протиріччя з при-
нципом територіальної цілісності. «З 
семи існуючих тепер у Європі конф-
ліктів шість розташовані у Східній Єв-
ропі», — цитує слова Ющенка АЗЕР-
ТАДЖ (Азербайджанська державна 
інформаційна агенція). 
 У кожному з конфліктів на постра-
дянському просторі агресором є Росія, 

наголосив Ющенко. Він звернув увагу 
на те, що на кожній із цих територій 
Росія створила військові бази та кож-
на з цих територій має маріонетко-
вий уряд, який створений за підтрим-
ки Росії. І навів приклад України: «На 
Донбасі до сьогоднішнього дня немає 
політичної сили, яка порушує питан-
ня відокремлення регіону від України 
і формування нової держави. Чому іс-
нують «ЛНР» і «ДНР»? Сепаратизм — 
це політичний інструмент, який є зна-
ряддям для досягнення імперських 
цілей. Ці конфлікти не внутрішні. Ці 
конфлікти не національні. Ці конфлік-
ти ніколи б не вступили в гарячу фазу, 
якби за цим не стояла політика цілої 
держави. За всім цим стоїть імперська 
політика». 
 Віктор Ющенко наголосив, що жо-
ден із шести конфліктів у Східній Єв-
ропі не врегульований, тому що діє-
вого «врегулювання немає». «Ми 
прийшли до того, що інструментарій 
політики безпеки в нас уже не пра-
цює, — каже Ющенко. — Коли ми ди-
вимось на політкарту Європи, ми ба-

чимо одну величезну стіну, яка ділить 
Європу на два світи: європейський де-
мократичний і азіатський феодаль-
ний російський. Цей рух тектонічний 
— учора був Нагірний Карабах, потім 
Крим, потім Осетія, Донбас... Вини-
кає запитання: а хто наступний?». 
 Депутат Верховної Ради України 
Олег Медуниця у своєму виступі звер-
нув увагу на схожість конфліктів на 
пост радянському просторі. На його 
думку, незважаючи на великі геогра-
фічні відстані, є закордонні сили, які 
зацікавлені в каталонському сепара-
тизмі та пропагують через соціаль-
ні мережі «переваги» відділення Ка-
талонії від Іспанії з метою зниження 
міжнародної критики на свою адре-
су. А його слова: «Іноді мені здаєть-
ся, що каталонську кризу іспансько-
му уряду вдалося так швидко локалі-
зувати тільки тому, що та не межує з 
Росією», — присутні зустріли оплес-
ками. Олег Медуниця додав, що на 
часі порушувати питання про відпові-
дальність країн, які сепаратизм роз-
палюють і підтримують. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 За майже десятиріч-
ну історію існування про-
грами «Східного партнерс-
тва» цьогорічний п’ятий 
саміт держав, які охоплені 
нею (Україна, Грузія, Мол-
дова, Білорусь, Вірменія та 
Азербайджан) був особли-
вим хоча б тому, що вперше 
пройшов не в одній iз країн 
«східного блоку», а в сто-
лиці об’єднаної Європи — 
Брюсселі — з метою «про-
демонструвати відданість 
усього ЄС «Східному парт-
нерству». Також за два з по-
ловиною роки після попе-
реднього саміту в Ризі вда-
лося досягти значних ре-
зультатів: набули чинності 
три угоди про асоціацію — з 
Грузією та Молдовою у 2016 
році та з Україною — у вере-
сні 2017 року. Також 2017 
року українці та грузини от-
римали безвізовий режим iз 
Євросоюзом.
 Але на цьому «особли-
вості» і закінчуються, бо зус-
тріч у Брюсселі не принесла 
жодних нових проривних до-
мовленостей, а лише зафік-
сувала попередні досягнен-
ня. Втім виглядає, що всі за-
лишилися задоволеними зус-
тріччю у Брюсселі, включно 
з Президентом України Пет-
ром Порошенком, хоча ще за 
кілька днів до саміту з Києва 
лунали натяки, що глава Ук-
раїнської держави може про-
ігнорувати зустріч у Брюс-
селі з огляду на відсутність у 
заключній декларації згад-
ки про «європейську перс-

пективу» для нашої країни. 
Залишилися задоволеними 
і головні представники ЄС 
на цьому саміті: президент 
Європейської Ради Дональд 
Туск, президент Єврокомісії 
Жан-Клод Юнкер, глава єв-
ропейської дипломатії Фе-
деріка Могеріні, а також єв-
рокомісари Йоханнес Хан та 
Сесілія Мальмстрем.  У ці-
лому ж у саміті взяли участь 
президенти або прем’єри 22 
країн ЄС.
 Запрошенням прибути 
до Брюсселя скористали-
ся глави  п’яти з шести де-
ржав «Східного партнерс-
тва». Практично «невиїз-
ний» президент Білорусі 
вперше отримав запрошен-
ня прибути до ЄС, але біло-
руську делегацію очолював 
міністр закордонних справ 
Володимир Макєй.
 Основним досягнен-
ням саміту стало ухвален-
ня спільної підсумкової де-
кларації. Завчасно її текст 
погодити не вдалося, пере-
говори щодо змісту тривали 
ще у першій половині дня 
п’ятниці, 24 листопада, тоб-
то під час саміту. На підсум-
ковій прес-конференції пре-
зидент Європейської Ради 
Дональд Туск навіть зазна-
чив, що декларація — це за-
вжди компроміс. 
 Цілком задоволеною ви-
глядала і «хрещена мати» 
«Східного партнерства», 
канцлер Німеччини Ангела 
Меркель. «Для мене важли-
во, що ми можемо просунути 
вперед європейський розви-
ток. Сьогоднішній день був 

хорошим прикладом цьо-
го», — наголосила Меркель 
після завершення саміту. 
 Ключові дійові особи в 
своїх виступах згадували, в 
першу чергу, Україну. Мер-
кель окремо виділила свою 
зустріч iз Президентом Ук-
раїни Петром Порошенком. 
«Ми (з Порошенком. — Ред.) 
єдині в тому, що мінський 
процес дуже повільно просу-
вається вперед, але ми його 
продовжуватимемо», — на-
голосила вона.
 У підсумковій деклара-
ції згадки про російську аг-
ресію немає — і це зрозумі-
ло, адже до «Східного парт-
нерства» входять Білорусь 
та Вірменія, віддані васа-
ли Росії, які погрожува-
ли не підписати деклара-
цію з осудом агресивності 
Росії. Однак на ній окре-
мо наголосив Дональд Туск 
під час свого виступу. Заги-
бель п’яти українських вій-
ськових на Донбасі напере-
додні він назвав «останнім 
підтвердженням трагічних 
наслідків російської аг-
ресії в Україні». «ЄС засуд-
жує російську агресію та 
ніколи не визнає незаконну 
анексію Криму», — наголо-
сив Туск.
 У Брюсселі Україну по-
частували не лише бельгій-
ськими солодощами. Голо-
ва Єврокомісії Жан-Клод 
Юнкер значну увагу у своє-
му виступі приділив рефор-

мам в Україні. Тут він хоч 
і вказав на помітний про-
грес, але зауважив, що є і ті 
речі, яких не було досягну-
то. За словами Юнкера, по-
силити впевненість захід-
них інвесторів можуть, у 
першу чергу, реформи, зок-
рема судової системи, та бо-
ротьба з корупцією. У декла-
рації також приділено особ-
ливу увагу реформам, які 
країни зобов’язалися вико-
нати в угодах про асоціацію. 
ЄС при цьому готовий спри-
яти «цілковитій імплемен-
тації» цих угод. «Фінансова 
підтримка з боку ЄС та його 
партнерів обумовлена конк-
ретними кроками у рефор-
мах», — наголошується у 
документі.
 Головним підсумком са-
міту стало затвердження 20 
завдань до 2020 року — по 
кілька в чотирьох сферах: 
економіці, державному уп-
равлінні, посиленні взає-
модії та розвитку суспільс-
тва. Наприклад, це кредити 
малому та середньому біз-
несу у місцевій валюті, від-
криття у Тбілісі Європейсь-
кої школи «Східного парт-
нерства», рух до поширення 
Транс’європейської транс-
портної мережі (TEN-T) на 
країни «Східного партнерс-
тва». Ці 20 завдань відзна-
чали багато лідерів — зок-
рема, Ангела Меркель на-
звала їх «дуже хорошим» 
проектом.■

НОВИНИ ПЛЮС
Папа Римський згадав про Голодомор
 Папа Римський Франциск у своїй недільній проповіді 
сказав, що молиться за мир для України, повідомляє 
«Радіо Ватикан». «Окремо звертаюсь до української 
громади, яка згадує трагедію Голодомору — голодної 
смерті, спричиненої сталінським режимом, що забрала 
мільйони життів. Молюся за Україну, аби сила віри змог-
ла причинитися до зцілення ран минулого та поширення 
стежок миру сьогодні», — сказав Папа Франциск. 

На Балі чекають виверження вулкана 
 На індонезійському острові Балі готуються до потуж-
ного виверження вулкана Агунг. У понеділок, 27 листопа-
да, місцева влада оголосила найвищий рівень тривоги, 
повідомляє інформагенція «Франс Пресс» iз посилан-
ням на вулканологів. Територію в радіусі десяти кіломет-
рів навколо Агунга оголосили зоною небезпеки. Вулкан 
викидає хмари диму та попелу на висоту до чоти рьох кі-
лометрів. Влада закликала близько 100 тисяч жителів 
терміново евакуюватися. Місцевим роздають маски для 
захисту дихальних шляхів. Головний аеропорт у місті Де-
нпасар зачинили до ранку вівторка. Тисячі туристів чека-
ють на можливість вилетіти з острова. Агунг розташова-
ний за 75 кілометрів від популярного серед туристів ку-
рорту Кута. Востаннє Агунг вивергався у 1963 році. Тоді 
на Балі загинули понад 1100 людей. ■

■

ЗЛОЧИН

Б’ють по 
«Ісламській 
державі», а 
вбивають дітей
Унаслідок авіаударів у Сирії 
загинуло щонайменше 57 осіб
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Війська сирійського президента Башара 
Асада разом iз російськими союзниками ата-
кували сирійські території, що зараз перебу-
вають під контролем терористичного угру-
повання «Ісламська держава» та повстанців. 
Про це повідомила 26 листопада агенція dpa 
з посиланням на заяви спостерігачів із Сирій-
ського центру моніторингу за дотриманням 
прав людини. Унаслідок урядових атак заги-
нуло 57 осіб, серед яких 19 дітей. Зокрема, 
військові літаки (ймовірно, російські) здій-
снили авіанальоти на населений пункт Аль-
Шафах, на сході провінції Дейр-ез-Зор, унас-
лідок чого лише там загинули 34 особи, серед 
яких 15 дітей. Нагадаємо, що цього місяця 
урядові війська разом із союзними угрупо-
ваннями поновили контроль над ключовим 
містом Абу-Камаль у багатій на нафту провін-
ції Дейр-ез-Зор.
 Водночас 26 листопада урядові війська Аса-
да здійснили також атаку на території, контро-
льовані сирійськими повстанцями неподалік 
столиці Дамаска. Внаслідок цієї атаки заги-
нуло 23 особи, зокрема четверо дітей. Раніше 
російські військові підтвердили, що у районі 
«працювали» шість бомбардувальників, але 
цілями авіанальотів були бойовики «ІД».
 Місцеві активісти повідомили dpa, що 
урядові літаки завдали удару по ринку в 
районі Східна Гута, де загинули 17 людей та 
ще 50 отримали поранення. Східна Гута та 
400 тисяч її мешканців уже чотири роки пе-
ребувають під облогою сирійських урядових 
військ . За два тижні авіаударів тут загинули 
120 людей, серед них 30 дітей. Минулого мі-
сяця ООН звернула увагу на драматичну си-
туацію у цьому районі, яку представник ООН 
із прав людини назвав «епіцентром страж-
дань» у Сирії. Неурядові організації назвали 
ситуацію у Гуті «катастрофічною».
 За кілька днів до початку женевських пе-
реговорів щодо врегулювання ситуації у Си-
рії урядова армія посилила атаки на збройну 
опозицію, а російська авіація — на бойови-
ків «ІД». Сьогодні у Женеві почнеться вось-
мий раунд переговорів, на яких мають знай-
ти вихід із сирійського конфлікту. За шість 
років війни в Сирії загинули понад 400 ти-
сяч людей, мільйони змушені були полиши-
ти свої будинки, що призвело до великої міг-
раційної кризи в Європі. ■

■

ФОРУМИ

«У всіх конфліктах 
агресором є Росія»
Віктор Ющенко в Брюсселі назвав причини сепаратизму 
на пострадянських теренах

■

САМІТИ

20 кроків до 2020
Саміт «Східного партнерства»: 
засудити російську агресію 
наважилися не всі

■

Меркель та Порошенко під час зустрічі на саміті. ❙



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

В Україні реалізовується пілотний проект 
«Енергетичний міст «Україна — Європей-
ський Союз», який дозволить уже через 
чотири роки експортувати українську 
електроенергію до Польщі та, у перспек-
тиві, до Угорщини. І далі на Захід. Для 
нашої держави це — зароблені кошти, 
можливість модернізувати вітчизняну 
атомну галузь, а також синхронізувати 
українську та європейську енергосисте-
ми. Що матиме стратегічне значення для 
розвитку України, зокрема нашого енер-
гетичного сектору. 

На Захід! 
 Чи не найголовніший українсько-
польський потенціал, здатний допо-
могти нашим двом державам отримати 
взаємовигідний зиск, — повітряна лінія 
електропередач довжиною 450 кіломет-
рів, що пролягла між Хмельницькою 
АЕС та підстанцією «Віделка», поблизу 
міста Жешув — центру Підкарпатсько-
го воєводства. Саме по цій лінії напри-
кінці 1980-х — на початку 1990-х років 
відбувався експорт електроенергії обся-
гом близько 6 млрд. кВт-годин на рік. 
 У 1992 році поставки електроенер-
гії були припинені. Й одразу після цьо-
го вони стали технічно нездійсненни-
ми, оскільки Польща разом із Чехією 
та Угорщиною від’єдналася від східно-
го сусіда і синхронізувала власні елек-
тричні системи з європейською енерго-
системою ENTSO-E. 
 Відтоді, незважаючи на значні еко-
номічні вигоди, які могла б приносити 
ця лінія для України і Польщі, вона за-
лишається відключеною і не використо-
вується. Утім сама лінія зберігається у 
належному технічному стані і є всі мож-
ливості її поновити. За допомогою супут-
никових даних фахівці компанії НАЕК 
«Енергоатом» провели попередній огляд 
та встановили, що вона не має видимих 
розривів чи пошкоджень. Аби знову — 
суто технічно — запустити її в роботу, 
треба лише підчистити зону зелених на-
саджень, що пролягає під лінією. 
 Як пояснили спеціалісти, для віднов-
лення і повторного введення лінії в ро-
боту необхідно 18 місяців. Якби її буду-
вали у нинішній час, то вартість такого 
будівництва становила би півмільярда 
євро. 
 Відповідь на питання «Вигідно Ук-
раїні втілювати проекти Енергомоста 
чи ні?» знаходиться насамперед у ціні 
готового продукту — у нашому випадку 
електроенергії. За оціночними прогно-
зами ринкових консультантів, ціна на 
електроенергію у країнах ЄС у найбли-
жчі двадцять років зростатиме у серед-
ньому на 1% щорічно у діапазоні 36-50 
євро /МВт-годин. А враховуючи ниніш-
ній рівень ціни на електроенергію АЕС 
України, що становить 16,3 євро/МВт-
год, її конкурентність на ринку Євросо-
юзу є очевидною навіть за умови підви-
щення інвестиційної складової. 

Конкуруючи з Білоруссю 
 Наприкінці нинішнього літа кон-
сорціум міжнародних компаній EDF 
Trading, Westinghouse, Polenergia 
International подав у Міністерство енер-
гетики і вугільної промисловості Украї-
ни техніко-економічне обґрунтування 
проекту Енергомоста. А вже у вересні 
Кабінет Міністрів України схвалив роз-
порядження про реалізацію проекту. 
 У міністерстві пояснили: проект є 
першим прикладом державно-приват-
ного партнерства в Україні, який перед-
бачає інтеграцію об’єднаної енергетич-
ної системи нашої держави з європей-
ською. Як стверджують фахівці, роби-
ти проект треба негайно, і краще — ще 
вчора. Адже на європейському енерге-
тичному ринку загострюється конкурен-
ція. Так, у 2019 році Білорусь вводить в 
експлуатацію перший із двох блоків Ос-
тровецької АЕС, яка розташована всього 
лише за 51 кілометр від Вільнюса. 1200 
МВт електроенергії, що її продукува-
тиме перший блок, уся без винятку ек-
спортуватиметься на європейський ри-
нок. Невдовзі з’являться й інші опера-
тори. А тому наш проект є напрочуд ак-
туальним. 
 ...Енергоміст передбачає, що блок 

№2 Хмельницької АЕС буде відімкнено 
від Об’єднаної енергосистеми України, а 
електроенергія, яка раніше використо-
вувалася для внутрішніх потреб, піде на 
Захід двома шляхами: через поновлення 
ЛЕП 750 кВ та Жешув, а також по дію-
чій лінії на Альбертиршу (Угорщина) 
після модернізації Західноукраїнської 
підстанції. 
 Це дозволить додати 1000 МВт атом-
ної електроенергії до існуючого експор-
тного потенціалу Бурштинського остро-
ва, який на сьогодні забезпечується лише 
тепловою генерацією (550 МВт). Саме цi 
1550 МВт і стануть базовим потенціалом, 
на якому відшліфовуватиметься мож-
ливість роботи енергосистеми України у 
синхронному режимі з роботою європей-
ських операторів ENTSO-E. 

Плюс два блоки ХАЕС
 «Завдання нинішнього року — забез-
печити організаційні основи для запо-
чаткування державно-приватного пар-
тнерства щодо нашого пілотного про-
екту. Передбачається провести аналіз 
ефективності та ухвалити рішення про 
проведення конкурсу з визначення при-
ватного партнера, — каже директор де-
партаменту експлуатації ДП «НАЕК 
«Енергоатом» Петро Котін. — Також 
необхідним є ухвалення розпоряджен-
ня Кабміну про схвалення техніко-еко-
номічного обґрунтування будівництва 
енергоблоків №3 і 4 Хмельницької атом-
ної електростанції». 
 Наступного року, за словами дирек-
тора департаменту Енергоатома, має 
бути укладено довготерміновий конт-
ракт на експорт електроенергії та забез-
печено права доступу до міжнародних 
електричних мереж для експорту елек-
троенергії з енергоблоку №2 Хмельни-
цької АЕС. «Також необхідно підпи-
сати кілька важливих документів. Це 
угода між Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості, що виступати-
ме у ролі державного партнера, та при-
ватним партнером, — пояснює Петро 
Котін. — Ще один необхідний документ 
— довготерміновий контракт між НАЕК 
«Енергоатом» та приватним партнером 
на експорт електроенергії із енергобло-
ку №2 Хмельницької АЕС. Водночас ми 
очікуємо ухвалення Верховною Радою 
України закону «Про розміщення, про-
ектування та будівництво енергоблоків 
№3 і 4 Хмельницької АЕС».
 Упродовж 2019—2021 років має бути 

створено заставний інструмент у вигляді 
довготермінового контракту, який забез-
печуватиме зобов’язання добудови енер-
гоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС, на-
лагоджено співпрацю із банком Barclays 
щодо залучення кредиту для добудови 
цих об’єктів, запроектовано та затвер-
джено проект. 
 Кошти, виручені від впроваджен-
ня проекту, враховуючи, що експорт 
може стартувати вже через чотири-
п’ять років, підуть у вигляді інвестицій 
на виготовлення обладнання для енер-
гоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС, на 
будівельні роботи, постачання та мон-
таж обладнання. Повне введення в екс-
плуатацію проекту Енергомоста мало би 
відбутися у 2026 році, коли заплановано 
здачу в експлуатацію четвертого енерго-
блоку ХАЕС. 

Китайський проект
 При реалізації проекту Енергомоста 
працює так звана формула «1+2», коли 
за рахунок переорієнтації енергоблоку 
на експорт електроенергії держава отри-
має кошти на добудову двох нових енер-
гоблоків. 
 Це надзвичайно важливо для віт-
чизняної енергетики. Адже сьогодні в 
Україні спостерігається тенденція до 
зменшення споживання електроенер-
гії. Енергобаланс України на 2017 рік 
передбачає вироблення атомними елек-
тростанціями близько 82 млн. кВт-год. 
Для порівняння, у 2015 році вироб-
ництво АЕС становило 88 млн. кВт-го-
дин. Тому питання пошуку додаткових 
варіантів збуту виробленої електроенер-
гії є напрочуд актуальним. Навіть узим-
ку українські АЕС працювали з балан-
совими обмеженнями, які сягали майже 
1,5 ГВт. 
 Аби «розвернути» другий блок 
Хмельницької АЕС на експорт, великих 
коштів не потрібно. А от зароблені кош-
ти дозволять завершити будівництво 
третього та четвертого блоків ХАЕС, де 
стан готовності будівельних конструк-
цій становить 73% та 28% відповідно. 
 Сценарії добудови енергоблоків №3 і 
4 Хмельницької АЕС, на які, власне ка-
жучи, і роблять головну ставку у проекті 
Енергомоста, наразі перебувають у стадії 
обговорення і визначення оптимального 
сценарію.
 «У ході низки перемовин між ДП 
«НАЕК «Енергоатом» та Korea Hydro & 
Nuclear Power, а також China National 

Nuclear Corporation розглядалися два 
варіанти будівництва енергоблоків: 
APR-1400 (Корея) та HPR-1000 (Ки-
тай)», — пояснює генеральний дирек-
тор ВП «Атомпроектінжиніринг» Олек-
сандр Рибчук. Це — альтернативний 
сценарій реакторам ВВЕР виробництва 
Skoda.
 Не так давно представники китай-
ської компанії China National Nuclear 
Corporation озвучили свої пропозиції у 
Києві, у головному офісі компанії «Енер-
гоатом». «Вони прибули, щоб запропо-
нувати участь у добудові блоків №3 і №4 
ХАЕС за так званою формулою «1+1», — 
пояснив президент НАЕК «Енергоатом» 
Юрій Недашковський. — Тобто третій 
блок добудовують за технологією ВВЕР, 
а четвертий — за їхньою, китайською, 
технологією. Реактор — Hualong. 
 За словами Недашковського, китай-
ська сторона заявила про можливість ви-
сокого рівня української локалізації при 
добудові блоку і про власну готовність 
надати фінансування в обсязi 85% від 
вартості проекту. «Вони обіцяють мало 
не 80% локалізації та 85% фінансуван-
ня за рахунок ICBC. Щоправда, під де-
ржавні гарантії, що дещо знижує при-
вабливість пропозиції», — продовжив 
Недашковський. 
 Утім розмови про 85% локалізації 
нині виглядають обіцянками. «А тому, 
якщо китайська компанія хоче, щоб її 
проект був реалізований, ми маємо ра-
зом підготувати зміни до ТЕО, — каже 
Юрій Недашковський. — Для цього 
треба підписати угоду про конфіденцій-
ність, щоб ми змогли обмінятися не бук-
летами, а комерційною інформацією. І 
на основі цього спочатку розробити тех-
ніко-еконономічний аналіз, щоб ми мог-
ли побачити, наскільки ця пропозиція 
прийнятна для українських реалій, і 
уже далі вносити зміни у ТЕО». За його 
словами, ще однією особливістю роботи 
з компанією зі Сходу є той факт, що про-
позиція від виробника може знайти своє 
застосування не тільки в Україні, а й у 
Європі. 

По колу через Україну 
 Для Європейського Союзу реаліза-
ція проекту Енергомоста створить так 
зване «енергетичне кільце» «Жешув — 
Хмельницька атомна станція — Аль-
бертирша». Яке дозволить здійснювати 
транзитну передачу електричної потуж-
ності у 1300 МВт між різними регіона-
ми Європи: від Німеччини, Польщі че-
рез Україну до Угорщини, Румунії та 
країн Балканського регіону.
 Як пояснюють експерти, проект є 
повністю інвестиційним, тобто не пере-
дбачає будь-якого додаткового наван-
таження на державний бюджет Украї-
ни. Проект, який, як відомо, реалізова-
ний у формі державно-приватного пар-
тнерства, створює механізм організації 
комерційного фінансування. 
 Старт експорту електроенергії в об-
сязі 1550 МВт, яка у перспективі може 
бути збільшена до 2550 МВт, заплано-
вано почати вже через три-чотири роки. 
Реалізація проекту має забезпечити без-
печне та плавне безпроблемне набли-
ження до режиму повної синхронізації 
сусідніх енергосистем України та ЄС, 
орієнтовний термін реалізації якої за-
планований на 2025 рік. А тому, на дум-
ку аналітиків, проект «Енергетичний 
міст «Україна — Європейський Союз» 
на сьогодні виглядає єдиним фінансово 
безболісним для України механізмом за-
безпечення енергетичної безпеки на най-
ближчу перспективу. ■

6 УКРАЇНА МОЛОДА
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МИРНИЙ АТОМ

Хмельницький—Жешув: 
шлях під напругою
Енергоміст між Україною та ЄС дозволить модернізувати нашу енергетику, 
зокрема атомну, та синхронізувати вітчизняну енергосистему з європейською

■

Другий блок Хмельницької атомної електростанції має «прорубати 
вікно» для української електроенергії на Захід.

❙
❙
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НОВИНИ ПЛЮС
Лишилося дозбирати кукурудзу
 На початок третьої декади листопада 
в Україні було намолочено 57,8 мільйона 
тонн зернових та зернобобових культур при 
врожайності 42 центнери з гектара. Зібра-
на  площа — 13,8 млн. гектарiв. Це 94 від-
сотки від прогнозу. Зокрема зібрано:
 — гречки — 198 тис. тонн на площі 
180 тис. га, або 99 відсоткiв до прогнозу;
 —  проса — 83 тис. тонн на площі 55 
тис. га, або 98 відсоткiв до прогнозу;
 — кукурудзи — 19,5 млн. тонн на площі 
3,7 млн. га, або 82 відсотки до прогнозу.
 Найбільший вал зерна по областях на-
молочено у Вінницькій — 4,6 млн. тонн, 
Одеській — 4,4 млн. тонн, Полтавській — 
3,8 млн. тонн, Харківській — 3,7 млн. тонн 
та Дніпропетровській області — 3,6 млн. 
тонн. Крім того, фінішує збирання соняш-
нику: намолочено 11,8 млн. тонн iз пло-
щі 5,89 млн. га. Сої намолотили 3,6 млн. 
тонн iз площі 1,9 млн. га. Це 95 відсотків 
до прогнозу.

Аграрні розписки — живі гроші 
 Мінагрополітики з Міжнародною фінан-
совою корпорацією активно просувають за-
провадження аграрних розписок в Україні. 
У вісьмох областях України, де реалізо-
вується проект із запровадження агророз-
писок,  за допомогою цього інструменту з 
2014 року вже залучено понад 1 мільярд 70 
мільйонів гривень. Аграрна розписка зна-
ходить користувача через можливість зни-
ження ринкових ризиків для обох сторін, 
відносну простоту і швидкість укладан-
ня (у середньому два тижні), гарантуван-
ня зобов’язань. Можливість негайного при-
мусового виконання таких зобов’язань та 
наявність історії їх виконання за кожним 
суб’єктом у Реєстрі аграрних розписок — 
додатковий стимул для потенційних креди-
торів. На сьогодні 60 відсотків укладених 
розписок — фінансові, тобто передбача-
ють відносини у грошовій формі. Тому й 
для комерційних банків агророзписки ста-
ють привабливим інструментом. Тим паче 
що сільськогосподарські товаровиробни-
ки є дисциплінованими позичальниками. 
Практичне використання аграрних розпи-
сок в Україні реалізується у восьми облас-
тях: у Вінницькій, Полтавській, Черкаській, 
Харківській, Миколаївській, Сумській, Тер-
нопільській i Хмельницькій. За підтримки 
IFC у січні-лютому 2018 року запланова-
на презентація проекту «Аграрні розписки 
в Україні» в усіх областях, які поки що не 
охоплені проектом.

Форвард для «середняка»
 Форвардна програма Державної продо-
вольчо-зернової корпорації України є одним 
із дієвих державних інструментів надання 
додаткової фінансової підтримки дрібним i 
середнім сільгоспвиробникам. ДПЗКУ про-
довжує розширювати пряму взаємодію з аг-
раріями. Як повідомив в.о. голови правлін-
ня корпорації Дмитро Гавриш, наразі пра-
цюють iз фермерами, які обробляють від 50 
гектарів землі та можуть поставляти партії 
зерна обсягом від 100 тонн. Але планують 
розширювати співробітництво з малими та 
середніми сільгоспвиробниками. Головне 
— щоб підприємства були фінансово ста-
більними і не мали відкритих судових справ, 
де вони виступають відповідачами. «Нама-
гаємося зробити умови участі у нашій фор-
вардній програмі прозорими, вигідними та 
зрозумілими для фермерів, iдемо їм назу-
стріч. Тому коло постійних клієнтів корпора-
ції постійно зростає і сьогодні налічує біль-
ше тисячі сільськогосподарських виробни-
ків. Є підприємства, з якими співпрацюємо 
вже 4-5-й сезони поспіль, задоволені такою 
співпрацею», — наголосив Дмитро Гав-
риш. Упродовж минулого сезону держкор-
порація розширила програму форвардних 
закупівель і збільшила обсяги фінансуван-
ня аграріїв учетверо. Регіональні відділи та 
філії ПАТ «ДПЗКУ» продовжують прийма-
ти заявки та документи від сільгоспвироб-
ників на участь у програми форвардних за-
купівель зерна врожаю 2018 року.

■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачений студентський квиток 
Київської нацiональної музичної 
академiї на iм’я Василенка Олексiя 
Сергiйовича вважати недiйсним.

■

Про що подбає орендар
 Прийняті удосконалення (механізму 
управління у сфері використання та охо-
рони земель, збереження та відтворення 
родючості ґрунтів) передбачають наступ-
ні кроки:
 — фіксацію в договорі оренди показ-
ників якісних характеристик ґрунтово-
го покриву земельної ділянки на момент 
її передачі в оренду;
 — відшкодування орендодавцю — 
власнику земельної ділянки збитків у 
разі погіршення якості ґрунтового пок-
риву орендованої земельної ділянки або 
приведення її у непридатний для вико-
ристання за цільовим призначенням 
стан;
 — встановлення строку виплати орен-
дної плати за користування земельною 
ділянкою та посилення відповідальності 
у разі її несвоєчасної виплати (штраф, 
пеня). 
 За інформацією прес-служби Мін-
агрополітики, зміни до Типового дого-
вору оренди землі прийняті на виконан-
ня постанови Кабміну від 7 червня 2017 
р. № 413 «Деякі питання удосконален-
ня управління в сфері використання та 
охорони земель сільськогосподарського 
призначення державної власності та роз-
порядження ними». 

Нормування в охороні ґрунтів
 Для охорони ґрунтів, щоб забезпе-
чити виконання користувачами еко-
логічних, санітарно-гігієнічних, гос-
подарських функцій, встановлюються 
державні нормативи якості ґрунтів та 
допустимих впливів на ґрунти. Норма-
тиви якості ґрунтів включають показ-
ники гранично допустимих концентра-
цій хімічних, радіоактивних, біологіч-
них речовин i мікроорганізмів у ґрун-
ті та допустимих змін складу, будови і 
властивостей ґрунтів і встановлюються 
з урахуванням типу ґрунтів та цільового 
призначення земель. Зокрема, нормати-
ви якості ґрунтів для земель сільськогос-
подарського призначення повинні вклю-
чати також нормативи родючості ґрунтів 

і забезпечувати отримання рослинниць-
кої та іншої сільськогосподарської про-
дукції, безпечної для життя і здоров’я 
людини. 
 Допустимі впливи на ґрунти стосу-
ються конкретного виду впливу госпо-
дарської та іншої діяльності і нормати-
ви допустимого антропогенного наван-
таження на ґрунти. Останні встановлю-
ються як по кожному виду окремо, так 
і по сукупному впливу всіх джерел, що 
знаходяться на конкретнiй території, 
виходячи з особливостей ґрунтоутво-
рення в різних природно-кліматичних 
зонах. Нормативи допустимого антропо-
генного навантаження на землях сільсь-
когосподарського призначення повин-
ні забезпечувати збереження родючості 
ґрунтів. 
 Закон України «Про охорону зе-
мель», прийнятий Верховною Радою 
2003 року, вже доповнювався багатьма 
змінами, внесеними у 2009—2015 ро-
ках. Зміни в першу чергу стосувалися 
раціонального використання земель, за-
побігання необґрунтованому вилученню 
земель сільськогосподарського призна-
чення для несільськогосподарських пот-
реб, захисту від шкідливого антропоген-
ного впливу, відтворення і підвищення 
родючості ґрунтів, підвищення продук-
тивності земель лісового фонду, забезпе-
чення особливого режиму використання 
земель природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного 
призначення. 
 Враховуючи, що родючість ґрун-
тів продовжує швидко змінюватися під 

впливом природних факторів і культу-
ри землеробства, 30 березня минулого 
року затверджено Національний план 
дій щодо боротьби з деградацією земель 
та опустелюванням. Він, зокрема, пе-
редбачав: упорядкування орних земель 
шляхом виведення з їх складу схилів, зе-
мель водоохоронних зон, ерозійно небез-
печних та інших не придатних для розо-
рювання угідь; прискорення робіт із кон-
сервації деградованих, техногенно за-
бруднених і малопродуктивних земель, 
рекультивації порушених земель; ство-
рення сприятливих умов для розвитку 
виробництва органічної продукції та си-
ровини на землях сільськогосподарсько-
го призначення; проведення ґрунтово-
агрохімічного обстеження й агрохіміч-
ної паспортизації земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення; 
проведення суцільних ґрунтових обсте-
жень земель України; розробку науково 
обґрунтованих пропозицій щодо віднов-
лення та розвитку зрошення в Україні. 

Маємо те, що...
 Звісно, не існування, а саме виконан-
ня Національного плану дій боротьби з 
деградацією земель зупинить неправо-
мірне й екологічно небезпечне землеко-
ристування. Адже їх деградація зростає 
через екстенсивне ведення землеробства, 
що супроводжується незбалансованіс-
тю поживних речовин та енергії в агро-
ландшафтах та недосконалістю протие-
розійних заходів. Наприклад, із загаль-
ної кількості сільськогосподарських 
угідь на традиційно багатій чорнозема-
ми Черкащині (а це 1450,8 тисячi гек-
тарів) частка ріллі, за даними обласно-
го статистичного відомства, становить 
87,7 відсотка. Такого рівня розораності 
сільгоспугідь не знає сьогодні жодна де-
ржава світу. Разом із потужним техно-
генним навантаженням це призвело до 
аномальних порушень співвідношення 
між ріллею й природними комплексами 
(луки, пасовища, ліси, водойми) у струк-
турі земельних угідь. І вже спричинило 
активні деградаційні процеси, що охопи-
ли значну площу оброблюваних земель: 
виснаження ґрунтів, переущільнення, 
підкислення, заболочування, оглеєння, 
руйнацію гідрографічної мережі, при-
родне й техногенне спустелення. Загос-
трені екологічні проблеми вийшли вже 
далеко за межі аграрної галузі. 
 Очевидно, що частину землі, що пе-
ребуває в інтенсивному обробітку, вар-
то зменшити і трансформувати її в при-
родні кормові угіддя та під заліснення. 
Вилученню з інтенсивного обробітку й 
переведенню в інші категорії угідь під-
лягають рілля на схилах, малопродук-
тивні землі (піщаники, солончаки), ро-
зорані землі гідрографічної мережі. 
Адже, за минулорічними розрахунка-
ми ґрунтознавців, тільки впродовж ос-
таннього десятиліття гектар рільної зем-
лі щороку безповоротно втрачає 470-630 
кілограмів гумусу (органіки), майже 90 
кілограмів азоту, фосфору та калію, до 
8,5 кілограма кальцію. Зменшення вміс-
ту гумусу, від якого залежить родючість, 
відбувається практично на всіх типах 
оброблюваних ґрунтів. Вміст основних 
елементів живлення рослин — фосфо-
ру і калію — також стабільно знижуєть-
ся. Ще однією проблемою є використан-
ня в сільськогосподарському виробниц-
тві еродованих земель. Безвідповідальне 
інтенсивне освоєння земельного фонду 
без належних заходів щодо його відтво-
рення як виробничого ресурсу та віднов-
люваної екосистеми середовища поки що 
прогресує. Тому механізм — який пере-
дбачає зацікавленість у збереженні ро-
дючості українських ґрунтів не умовні 
каральні органи, а в першу чергу самих 
власників та користувачів угідь — дає 
надію на позитивний результат. ■

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Дай сили землі
Кабмін прийняв постанову, яка передбачає 
механізми збереження ґрунтів
Оксана СОВА

Постанову про внесення змін до Типового договору оренди землі, якими вдосконалено 
механізм управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворен-
ня родючості ґрунтів, Кабінет Міністрів України прийняв минулого тижня. Це рішення, 
окрім суто екологічного акценту, сприятиме захисту інтересів орендодавців — власни-
ків земельних ділянок, а також збільшенню надходжень до місцевих бюджетів. 

■

Навіть найродючіші чорноземи швидко втрачають потенціал при бездумній експлуатації.❙

ДОВІДКА «УМ»

 Охорона ґрунтів — система правових, організаційних, технологічних та інших заходів, спря-
мованих на збереження і відтворення родючості та цілісності ґрунтів, їх захист від деградації, 
ведення сільськогосподарського виробництва з дотриманням ґрунтозахисних технологій i забез-
печенням екологічної безпеки довкілля. У червні 1994 року в Парижі прийнято Конвенцію ООН 
про боротьбу з опустелюванням, яка набрала чинності 26 грудня 1996 року. Цей день міжна-
родна спільнота відзначає як Всесвітній день боротьби з опустелюванням. Україна приєдналася 
до Конвенції 2002 року. Реалізація національної «Концепції боротьби з деградацією земель та 
опустелюванням» передбачена впродовж 2015—2020 років. 

■
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Ігор — позивний Більчар 
 У християнському світі Біль-
чар означає поводир. Ігор, маю-
чи духовну освіту, стверджує, що 
навесні 2014 року саме віра дода-
ла йому впевненості у тому, що 
потрібно захищати свою землю 
не тільки молитвою, а й зброєю. 
У вiйськкоматі на зауваження 
про його вік (мав понад 50 років) 
здивувався: яке це має значення, 
якщо в країні війна? Більше за-
питань до нього не мали. Після 
медкомісії потрапив в охоронну 
роту старатегічних об’єктів Киє-
ва. Невдовзі, незадоволений та-
кою службою, посварився з на-
чальством, вимагаючи, аби його 
послали в гарячу точку — на 
Донбас. Звеліли бути вдома, че-
кати виклику. Дожидатися не 
став: знайомі майданівці з «Пра-
вого сектору» запропонували 
приєднатися, вступивши  добро-
вольцем до батальйону «Айдар», 
який вирушав на схід. 
 Фронтове життя почалося 
в селищі Половинкине, що під 
Луганськом. Їх, десь близько 
сотні добровольців, розмістили 
в колишньому ковбасному цеху, 
що давало привiд похмуро жар-
тувати: «нас що, на м’ясо сюди 
послали?»
 Бронежилетом Ігор розжився 
ще в Києві, а ось зброї у нього, як 
і у багатьох інших, не було. Че-
рез кілька діб видали міліцейсь-
кий автомат, з яким і поїхав на 
передову — за 50 кілометрів від 
міста Щастя. Там уже йшли бої 
на повну силу, з втратами бій-
ців. Обстрілювали з усіх видів 
зброї — «градів», фугасів, міно-
метів, часто можна було бачити 
заборонені фосфорні розряди... 
Окопалися, розташували палат-
ки. Почалися чергування на лінії 
розмежування території. Сепара-
тисти, які перебували за межею, 
базувалися на свинофермі. Ті дні 
були схожими на партизанську 
війну: з обох боків пострілювали, 
ходили в розвідки, хоча розтяж-
ки не дозволяли заходити далеко 
ні одним, ні іншим.  Зброєю за-
безпечували добре, а їжу разом з 
іншим необхідним привозили во-
лонтери. 
 Так стояли до початку ве-
ресня. Після Іловайська, щоб 
уникнути оточення, відступили 
до міста Щастя, де стояв армій-
ський підрозділ. А потім наста-
ло п’яте вересня — чорний день 
для АТОвців. На територію Ук-
раїни ввійшли російські війсь-
ка — внаслідок їхнього шалено-
го обстрілу з усіх видів зброї, на-
віть забороненої, загинуло біль-
ше половини підрозділу. Ігоря 
напередодні поранило і він цього 
дня перебував у госпіталі, але че-
рез вісім днів повернувся до своїх, 
знехтувавши евакуацією. Вва-
жав себе цілком здоровим після 
того, як побачив в Інтернеті відео 
з поля бою, розміщене російськи-
ми військовими. Вони цинічно й 
брутально хизувалися, добиваю-
чи поранених, стягували трупи, 
які спалювали на дорозі. З цього 
пекла тільки двоє бійців дивом 
вийшли живими. «Як можна 
було покинути побратимів після 
всього цього? — каже Ігор. — Де 
бралися сили, не задумувався, бо-
ятися було ніколи: у Щасті треба 
було будувати землянки, укріп-
лення. Я став командиром міно-
мета «Васильок» — 170 пострілів 
за хвилину. Вдвох із напарником 
стріляли з нього у відповідь на во-
рожі атаки. За нашими спинами 
була добре озброєна артилерія, 
яку ми прикривали й охороня-
ли».
 Там він зустрів 2015 рік. 
Потім їх перемістили до Болотя-
ного — це менше кілометра від 
російського кордону. Чотири мі-

сяці не знали спокою: жили, як у 
котлі, адже обстріли були части-
ми. «Ми вже навчилися стріля-
ти прицільно: боєць із позивним 
Лисий із кулемета навіть безпі-
лотник збив. Спиняли диверсій-
но-розвідувальні групи чоловік 
по десять. Як правило, вони ви-
ходили вночі, але ми їх засіка-
ли завдяки тепловізорам. Зна-
ючи, що ми не спимо, вони бо-
ялися і нас, і наших розтяжок. 
Потім було місто Щастя, де теж 
тримали оборону. Весь час дово-
дилося бути насторожі: обстріли 
були частими, могли підстрели-
ти й снайпери. Там я відчув, як 
небезпека активізує всі почут-
тя. Дивно, але зір і слух заго-
стрювалися настільки, що, чер-

гуючи глухої ночі, я міг бачити 
навіть, як пугач полює на пацю-
ків...» — Ігор замовкає, занурю-
ючись у спогади. 
 Вони всі знали, що найстраш-
нішим було потрапити в полон. 
Про те, як там знущаються, дові-
далися не з чуток, а від тих, хто 
там побував. Поранений із позив-
ним Чех із поля бою потрапив до 
лазарету, де лікувалися чечен-
ці, які будь-якої хвилини мог-
ли його розтерзати, але він не за-
панікував, чітко тримався вига-
даної легенди, тому йому вдало-
ся звідти вибратися. Священик 
із позивним Піп, який служив як 
боєць, спорядився у рясу і з мед-
сестрою після обстрілу пішов за-
брати поранених і вбитих. Його 
схопили, першим ділом відріза-
ли чуба-оселедця, потiм, протри-
мавши 22 доби, відпустили, пові-
ривши у те, що він звичайний  во-
лонтер. Ось вони й розповідали 
про страшне нелюдське повод-
ження з полоненими. 
 Улітку 2015-го «айдарівців» 

забрали на ротацію і демобілі-
зували. «Ми здали зброю, отри-
мали документи. Тут я й дізнав-
ся, що перші місяці, коли  вою-
вав добровольцем, мені не зара-
ховано. Не було мене на фронті 
— і все! Повернувшись додому, 
в Боярку, не відразу вписався в 
мирне життя. Цілий рік відсид-
жувався вдома, не хотілося ніко-
го бачити, щоночі снилися жахи: 
давалася взнаки контузія. Зараз 
усе добре. Потроху працюю. Ду-
маю, послані нам випробування 
мали би всіх очистити від байду-
жості, моральної нечистоти. Та 
це не вдалося повною мірою. Вій-
на продовжується, бійці гинуть. 
Страждають і мирні жителі, зне-
долені діти Донбасу. Бачив таких 

немало. Біля в’їзду до міста ми 
перекреслили його назву «Щас-
тя». Немає там зараз щастя»... 

Петро — позивний Шульц
 Народився і виріс на Луган-
щині. Більшу частину свого сві-
домого життя (йому понад 50 
років) прожив у Луганську, зай-
маючись підприємництвом. Член 
Народного руху з самого початку 
його заснування у часи так зва-
ної перебудови, потім — заступ-
ник голови обласної організації 
Руху. Його патріотизм не викли-
кає сумніву хоча б тому, що, жи-
вучи серед російськомовних, він 
зі школи розмовляє винятково 
українською — чистою, не сур-
жиком. Добре вивчив історію 
України і не захищати її не міг, 
брав участь у двох Майданах. Під 
час другого був у першій Київсь-
кій сотні ОУН під началом Ко-
ханівського. У травні 2014 року 
підписав контракт і разом з ін-
шими добровольцями виїхав на 
блокпости під Маріуполем. Коли 

одержав зброю, перекинули з ба-
тальйоном «Айдар» у селище По-
ловинкине. Ось тут і побратався з 
боярчанином Ігорем (Більчарем). 
«Там, на передовій, оборону три-
мали по черзі одні й ті самi бійці-
добровольці, хоча у батальйоні 
було кілька тисяч мобілізованих, 
— розповідає Петро. — Так було 
і пізніше, у селищі Металіст. 
Нас було десь 10 добровольців, 
котрі, на відміну від інших, за-
вжди були готовими по черзі за-
ступати на вахту. Обстрілювали 
нас зазвичай рано-вранці, ми на-
зивали це побудкою. Під час од-
ного з обстрілів мене і ще кіль-
кох побратимів поранило, один 
із бійців загинув. Я лікувався у 
шпиталях Харкова і Одеси. По-
вернувшись до свого підрозділу, 
виявив, що в штабі немає ніяких 
документів на мене, які засвід-
чували б, що я тут воював. Я був 
не один такий: комбати не вели 
належного обліку бійців-добро-
вольців. Переконаний, це роби-
лося спеціально і не без відома 
нашого комбата, а тепер нардепа 
Сергія Мельничука. Складається 
враження, що доброволець-пат-
ріот на війні не потрібен — пот-
рібен тупий виконавець наказів, 
до того ж не завжди тверезий. 
Ці мої переконання  підтверди-
ли перевірки «Айдару», зокре-
ма, висновки генерала Ніколає-
ва. Мабуть, по-іншому не могло 
бути, адже керують в армії свід-
ки її розвалу, тому й поведінка 
їх не завжди чесна й гідна. Не 
секрет, що події на сході вияви-
ли зрадників і серед наших гене-
ралів. Я знаю, що більшість лу-
ганських ментів лишилася із се-
паратистами. Чи хтось відповів 
за таку кадрову політику? Коли 
мені не зарахували чотири міся-
ці добровільної служби на пере-
довій в АТО, підробили мій кон-
тракт, змінивши строки служби, 
я вирішив звернутися до суду. Рі-
шення було на мою користь, але 
керівництво «Айдару» його спро-
стувало. Зараз чекаю касаційно-

го суду. Дехто, навіть юристи, 
мене запитують: що ти хочеш 
цим добитися? Як пояснити та-
ким людям, що поняття спра-
ведливості, честі, порядності не 
можуть бути половинчастими. 
Вони або є, або їх немає. Я два 
роки стояв на передовій, можна 
сказати, у три зміни, бо не завж-
ди було кому виходити на чергу-
вання. Збирався воювати аж до 
звільнення Луганщини від се-
паратистів. Але контракт грубо 
підробили, вкрали місяці служ-
би, оштрафували, знявши за-
рплату за те, що заступився за 
бійців... Після всього цього моє 
бажання служити до кінця тихо 
вмерло».  
 Петро звільнився у квітні 
нинішнього року, все пережите 
йому ще болить. Зібраний, від-
повідальний, він тонко відчуває 
фальш у словах і діях людей, які 
його оточують. На його переко-
нання, в армії багато випадко-
вих людей. Як терпіти хамство 
українського офіцера, який, до 
того ж, не спілкується рідною мо-
вою? В «Айдарі» багато втрат, у 
тому числі й небойових. Ще з ди-
тинства він, дивлячись радянсь-
кі фільми про війну, обурювався 
тим, що німців чомусь завжди 
зображували дурнями. Але так 
звані дурні виявилися набагато 
розумнішими за нас: їх менше 
полягло на фронтах, вони, пере-
можені, живуть краще нас. Нам 
би німецьку пунктуальність, по-
рядок, уміння аналізувати по-
милки й робити висновки. «Але 
наші люди лишаються незріли-
ми, наївними — нічого їх не нав-
чило: ні Майдани, ні війна. Біль-
шість із нас знову й знову ведеть-
ся на обіцянки політиків. Вічні 
парубки — казав свого часу Та-
рас Шевченко про своїх земля-
ків. Хоча за роки нашої незалеж-
ності виросло нове покоління: 
якби сьогоднішні події на сході 
сталися на початку 90-х, Донбас 
без перешкод відійшов би Росії», 
— переконаний Петро.  
 Він не може повернутися до-
дому — там зараз окупована те-
риторія,  його будинок розграбо-
ваний і зруйнований. Там лиши-
лися батьки-пенсіонери. А він у 
статусі переміщеної особи винай-
має квартиру в Боярці, де живе з 
сім’єю. Ні гуртожитку, ні землі 
вчорашньому АТОвцю не обіця-
ють. Щоправда, взяли на облік у 
центрі зайнятості. 
 Попри все пережите на вій-
ні, невлаштованість і невизна-
ченість у мирному нинішньому 
житті, Петро не озлобився. «Я 
знаю, за що воював. Якби ми не 
стали на захист, то де були б за-
раз і що було б з Україною? Не 
забуваймо нашої історії: Голодо-
мор, репресії...» ■

СИЛЬНІ ДУХОМ

Побратими
Вони могли заприятелювати ще під час першої чи другої 
революцій на Майдані, але доля звела і побратала їх на 
передовій у зоні АТО, куди обидва пішли добровольцями

■

Ігор — позивний Більчар і його міномет «Васильок».❙

Доброволець-патріот на війні не потрібен — потрібен 
тупий виконавець наказів, до того ж не завжди тверезий.

Ігор — позивний Більчар.❙
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ТАКЕ КІНО

«Дивні» люди
Тричі нагороджена на Берлінале 
драма «Тіло і душа» вийде у 
прокат
Інна УСТИЛОВСЬКА

 Марія має вищу освіту, працює контролером 
якості на скотобійні, але продовжує гратися іграш-
ками і довіряти свої страхи дитячому психоло-
гу. Ендре — старший за неї, розумний, та працює 
керівником тiєї скотобійні, куди прийшла Марія. 
Це — драма «Тіло і душа», в якій надто багато тако-
го, що критики назвуть неможливим, якщо при пе-
регляді помилково скористаються логікою замість 
відчуттів.
 Угорська кінорежисерка Ільдіко Еньєді не зні-
мала повнометражні фільми з 1999 року, коли на 
екрани вийшла її драма «Симон Волхв». Нещодав-
но вона за власним сценарієм зняла фільм, який не-
сподівано для неї самої, як зізналася вона у кількох 
інтерв’ю, завоював «Золотого ведмедя», Приз фе-
дерації кінопреси ФІПРЕССІ та заразом Приз еку-
менічного журі (нагорода, заснована християнсь-
кими май страми кіно) на Берлінському кінофести-
валі 2017 року. Напередодні виходу картини «Тіло і 
душа» в український прокат спробуймо розібратися, 
яка ідея змусила Еньєді повернутися у велике кіно і 
стала настільки потужною, щоб так міцно взяти Бер-
лінале.
 «Це тверезо-пристрасна історія на низькій то-
нальності», — говорить режисерка в інтерв’ю бри-
танському кінокритику Джейсону Вуду. Ільдіко не 
зняла фільм про себе, однак вклала у молоду білявку 
Марію свій досвід — спільний для деяких «дивних» 
людей. Вона розповідає: «Я — дуже сором’язлива 
людина. Ні, спілкуюся ефективно і з задоволенням, 
можу бути винахідливою, переконливою та з почут-
тям гумору — але лише якщо розмова має привід. У 
балачках «за чашечкою кави» я нудна і відчуваю пос-
тійну напругу. Розумію, такі розмови — один iз най-
кращих винаходів людства. Під фактичними слова-
ми про погоду та їжу ми ховаємо більше: «Ти мені 
цікавий, мені подобається проводити з тобою час, 
ти мені приємний». Контролерка з якості у фільмі 
розмірковує: «Він сказав, що теж замовляє зелений 
борщ. Коли я щось йому відповім — мабуть, у нас 
вийде справжня розмова».
 Картина «Тіло і душа» — безумовно арт-хаус. 
При цьому помилково буде написати на кшталт: со-
ціопати та інтроверти — беріть квитки, а екстраверти 
фільм можуть оминути. Окрім внутрішнього світу го-
ловної героїні та соціально-психологічного портрета 
головного героя, який, до речі, теж нетривіальний, є 
ще мінімум два наскрізнi мотиви. Один із них — дові-
ра. Як розповісти дівчині, що кожну ніч бачиш уві 
сні себе оленем, який п’є воду зі струмка і торкаєть-
ся носами з самицею? Але, лише зважившись, вдас-
ться дізнатися, що вона є та сама самиця в її теж пов-
торюваному сні. Ільдіко Еньєді говорить, що хотіла 
показати, як це — вийти з-за власних щитів, стати 
голим та вразливим і отримати незвичайний, повний 
та всеохопний досвід. Стрічка надихає на сміливість 
ризикнути відкрити серце, яке колись закрили.
 Основна локація фільму — скотобійня, і знімаль-
на група не цурається туш корів, крові та очей твари-
ни, чию голову за кілька секунд покажуть лежачою 
на почервонілій підлозі. «Тіло і душа» — не типова 
«десертна» любовна історія — саме місце зйомки на-
дає сили ще одному мотиву фільму. «Так, бiйня дуже 
пристойна, організована за стандартами ЄС, де є сті-
на, яка закриває вбивство від очей худоби, яка очікує 
на загибель. Знаєте, не було великої різниці, коли я 
народжувала своїх дітей і коли довелось прощатися 
зі своїм помираючим батьком. Наше добре організо-
ване життя наповнене тихим жахом від невизнання 
того, що дійсно відбувається з нами. Замість того, 
щоб жити в найважливіших моментах нашого життя 
— ми хочемо акуратно з ними розправитися, з мак-
симальною ефективністю та досвідом», — розмірко-
вує режисерка.
 Якщо залишити концептуальну частину стрічки, 
варто згадати естетично красиві зимові пейзажі лісу 
та двох тварин, чия поведінка настільки суголосна з 
діями Марії та Ендре, що важко уявити, як довго пра-
цювала команда, щоб зняти потрібний момент в по-
водженні тварин. Важливо також звернути увагу на 
значення одягу — не лише на головних героях, а й на 
другорядних, приміром, привабливого психолога чи 
немолодої прибиральниці.
 У головних ролях угорського фільму «Тіло і 
душа» — Олександр Борбей та Золтан Шнайдер. За 
підтримки Посольства Угорщини в Україні  кінопро-
катна компанія «Артхаус-Трафік» виводить фільм 
на українські екрани 30 листопада.■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 «Зростала байдужість до чужої 
біди. Новий час потребував нових пі-
сень — героїчних, піднесених, спов-
нених безоглядного оптимізму. Бе-
резільська вистава «97» таким оп-
тимізмом не дихала», — писав Роман 
Черкашин у збірці «Ми — березіль-
ці: Театральні спогади-роздуми», ви-
даній у 2008-му. Йдеться про п’єсу 
розстріляного більшовиками у 1937 
році Миколи Куліша, назва якої кіль-
ка разів трансформувалася: «Голод», 
«Незаможники», «Мусій Копистка», 
«97». Остання цифра — число за-
гиблих від голоду в одному українсь-
кому селі...
 Курбасівський «Березіль» двічі 
звертався до драматургічного ма-
теріалу Миколи Куліша. Спочатку в 
Києві, влітку 1925 року. Молодий ре-
жисер Януарій Бортник пропонував 
«оригінальну інтерпретацію» п’єси. 
Вистава не відбулася. Лесь Курбас за-
перечував переробку «97» на «загос-
трену агітку». У певному сенсі «це со-
вершенна, надзвичайна п’єса. Було б 
добре, коли б ми умовились, що тим 
більше досягнення режисера, чим 
менше дописано...»
 Прем’єра вистави «97» відбулася 
24 листопада 1930 року в Харкові. Це 
була постановка режисера Леся Дубо-
вика та художника Вадима Меллера. 
П’єса на той час зазнала значної ав-
торської переробки у бік укрупнення 
образів та «розчистки» сюжету. Піз-
ніше театрознавець Наталя Кузякі-
на у книжці «П’єси Миколи Куліша» 
(1970) напише: «Новий фінал «97» 
визначався зростанням драматурга. 
Куліш уже спроможний був досягну-
ти належного драматичного ефекту, 
не балансуючи на межі реалізму і на-
туралізму. Йому вже не потрібна була 
торба з людськими кістками, як наоч-
ний доказ людожерства, кинута посе-
ред сцени, — суворе дихання правди 
зберігалося і без цього».
 Історію однієї зі знакових п’єс у 
Музеї театрального, музичного та кі-
номистецтва України розповідають 

у виставці «97». Пророцтва Миколи 
Куліша», яка проходить із 25 листо-
пада. «Голод і революція, показані в 
театрі, не перестають бути голодом і 
революцією», — така цитата відра-
зу зустрічає її відвідувачів. Куратор 
Ірина Мелешкіна, заступник дирек-
тора музею з наукової роботи, разом 
з художником Вальдемартом Клюз-
ком експозицією доносять до сучас-
ників основний месидж: у п’єсі «97» 
геніальний український драматург 
передбачив страшні події 1932—
33 років, коли від голоду загинули 
мільйони українців; втім у 1924-1929 
роках (коли було створено декілька 
редакцій п’єси) майже ніхто до його 
пророцтв не прислухався!». 
 Трагедія «Дев’яносто сім» — пер-
ша п’єса Миколи Куліша — була на-
писана під враженням поїздки взим-
ку 1921 та навесні 1922 років по Хер-
сонщині у якості інспектора Повіт-
наросвіти. Мандруючи з села до села, 
Куліш намагався врятувати народ-
ні школи й інтернати від занепаду, 
а дітей — від голодної смерті. Часто 
— безуспішно... «Ніколи я не мав на 
думці, що виступлю на літературну 
царину з п’єсою. Коротеньке опові-
дання, новела мусили бути за перва-
ка. А сталося так, що п’єса вилупи-
лась», — написав автор у листі до Іва-
на Дніпровського у 1923-му.
 «В п’єсі немає визначної, мону-
ментальної дії. Це рядок малюнків 
в сіреньких рамцях сільського жит-
тя, злиденного, вбогого та ще й поруй-
нованого голодом... Немає тут пафо-
су, немає блискучих бойових лозун-
гів. Революційні будні, дрібненька, 
але гостра і невпинна боротьба. Неза-
можники крешуть уночі, щоб засві-
тити Червоний огонь. Ворожа сила — 
куркулі і голод — давить їх і валяє на 
смерть», — а це вже з листа 1924 року 
тому ж Івану Дніпровському. 
 Основний конфлікт п’єси «97» 
відбувався не між куркулями та не-
заможниками. Конфлікт точив-
ся насамперед між метою і засоба-
ми наближення до мети. Мета — ко-
мунізм, щастя людей. Шлях — голод, 

людоїдство, смерть. Засоби — погра-
бування народу, кров, казарма, ніве-
лювання особистості, знищення ро-
дового коріння, моралі. Цей жах від-
бувався в Україні тричі: у 20-х, 30-х і 
40-х більшовицько-комуністичного 
століття.
 ...«Горе нам, та й ми ж сукині 
сини!» — критичний Микола Куліш 
у пророчій п’єсі «97».
 На виставці представлена, зокре-
ма, цікава інсталяція — донос, який 
написав такий собі Штейнберг, який 
сидів в одній камері з Кулішем. Це 
унікальний документ, маніфест Ми-
коли Куліша. Там його думки про 
імперську політику Росії, про з’їзд 
радянських письменників і про те, 
що Росія зі своїх колоній, по суті, 
висмоктує всі ресурси. «Важко уя-
вити, як це було написано, тому що 
раніше Куліш не дозволяв собі в та-
кому тоні говорити», — розповіла до-
слідниця творчості драматурга Ірина 
Мелешкіна. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 На сцені Національ-
ної оперети України   від-
булася прем’єра мюзик-
лу «Ханума». Режисер-по-
становник Іраклій Гугія 
обрав елегантну концеп-
цію спектаклю: він пере-
містив героїв позаминуло-
го століття в будівлю су-
часного музею. Тому  дія 
вистави — ніби поза ча-
сом, це — музейний про-
стір художньої виставки 
«Старий Тбілісі». Експо-
зиція  раптом оживає, і на 
сцені  постає  знаменитий 
сюжет п’єси Цагареллі.
 Отже, перед гляда-
чем Грузія, ХІХ  століт-
тя, Тифліс. У той час до-
статньо було однієї сва-
хи Хануми, аби поста-
вити з ніг на голову все 
місто, сплести любовну 
інтригу, закип’ятити га-
рячі пристрасті, ввести в 
оману князя, викликати 
на поєдинок конкурент-
ку та, обвівши її навколо 
пальця, встигнути розста-
вити все на потрібні  міс-
ця і налагодити особисте 
життя молодих, не забу-
ваючи й про себе. Героїня 
— жінка різна. Але ж, як 
і всі, вона хоче любити й 
бути коханою.

 Кожен у глядацькій 
залі  з перших хвилин  
вистави  стає співучас-
ником: переживає події, 
хвилюється, радіє, апло-
дує. Зачаровує все: гра ак-
торів, неймовірна музика, 
костюми. Якщо ви готові 
до авантюр і здатні нестан-
дартно дивитися на речі, 
то уроки Хануми саме для 

вас! Беріть нотатники та 
конспектуйте всі її хитрі 
кроки… Хоча… Ніяких 
планів і конспектів! Все 
спонтанно, все за велінням 
серця і все одним духом до 
дна! Як у тості, який став 
логотипом двох днів пока-
зу мюзиклу «Як базару без 
хурми, свят нема без Ха-
нуми!».

 — Україна та Грузія 
багато в чому схожі, — го-
ворить Богдан Струтинсь-
кий, директор і художній 
керівник театру, народ-
ний артист України. — 
Тому працювалося зі схід-
ними колегами легко. В 
Україні є чого  повчитися, 
але є що й показати. Ми 
сильні голосами. Грузини 
також голосисті. У виставі 
задіяні й грузини, які жи-
вуть в Україні.
 На сцені справжнє гру-
зинське свято, наповнене 
колоритними персонажа-
ми, яскравими характе-
рами, дзвінкими голосами 
харизматичних вокалістів 
театру, гумором, танця-
ми. «Я рада, що тут живу, 
— ділиться враженнями 
Мар’ямі Емікадзе. — Як 
говорила Леся Українка, 
що, якби вона не була ук-
раїнкою, то хотіла б бути 
грузинкою. От і я, якби не 
була грузинкою, — хотіла 
б бути українкою».■

ПРЕМ’ЄРА

Як грузинський тост
Національна  оперета показує постановку Іраклія Гугія

■

ЧАС «Т»

«Незаможники крешуть уночі...»
У Києві згадують п’єсу-попередження Миколи Куліша

■

«Голод і революція, показані в театрі,
не перестають бути голодом 
і революцією» — така цитата 
зустрічає відвідувачів виставки «97».
Пророцтва Миколи Куліша».
Фото надане організаторами.
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«Ханума» — яскравий мюзикл.
Фото театру.
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УКРАЇНА МОЛОДА

Олег ПОЛЯКОВ

Це добре, коли книжка починає 
інтригувати вже з назви. Що 
таке «Цукровик»? Цукерка зі 
збільшеним вмістом цукру? Тіс-
течко? Алкогольний напій? Цук-
ровий сніговик? Дитячий виріб 
на уроках праці? Зовсім ні. Це 
назва футбольної команди цук-
рового заводу. Антипоетично? 
Ну, як сказати. Проте — сміли-
во й оригінально.

 Загалом дебютна книжка 
Олександра Мимру ка «Цук-
ровник» (К.: Смолоскип, 2017) 
присвячена місту; воно, пев-
но, є головним ліричним ге-
роєм збірки. Писати про місто 
— дуже амбітне завдання, ос-
кільки віднайти свою стежину у 
цих їжджених-переїжджених, 
репаних-перерепаних міських 
поетичних асфальтах — май-
же нереально. Згадувати у пер-
ших рядках збірки навіть у не-
прямому сенсі такі безсумнівні 
атрибути міста, як «ре кламні 
слогани, виборчі агітки, мага-
зинні вивіски» — це перетво-
рювати незайманий степ чита-
цької довіри на мінне поле. 
 На щастя, автор лише по-
грався з читачем, попровокував 
його, бо вже у другому вірші пе-
ред нами розгортається зовсім 
інша, космогонічна картина:
є міста дуже старі
такі старі що мають у своїх 
тілах
церкви
костьоли
синагоги
деякі навіть мають ратуші 
і кам’яні будинки    

 В іншому місці автор ще раз 
підкреслює поважний вік свого 
міста, і робить це доволі вправно:
наше місто зростало колами
навколо дерева життя
позначаючи вік
кільцевими дорогами
 Це перші погляди — по-
гляди пташки — на місто Мим-
рука. Опустившись на землю, 
починаємо бачити більше. Не 
лише красу, а й проблеми. І 
одна з головних — перманент-
на боротьба з живою природою. 
Якщо спочатку ми вловлюємо 
у збірці лишень цікаві оригі-
нальні образи, на кшталт «де-
рева плодоносять кольором», 
або «гілля дерев нахиляється 
до поверхні вулиці, затуляю-
чи від смерті спраглих котів», 
або «пил у кутках під’їзду, що 
квітне весною», — то далі наша 
увага все більше акцентується 
на тому, що «виноград пробив 
асфальт»та«всі квадрати бру-
ку... обростають диким часни-
ком та полином», а «водорос-
ті трав метушаться зеленим 
волоссям у проміжках бетон-
них плит» і навіть «як тільки 
ти відвернешся від цих високих 
трав, вони миттєво обернуть-
ся на ножі та списи».
 Звужуючи локацію, автор 
переносить нас на околицю сво-
го міста — до заводської тру-

би, «мертвої і знекровленої, без 
диму незліченну кількість літ». 
Чуємо голос батька, що гово-
рить про свого сина: «Він вирос-
те патріотом своєї промзони». 
Бачимо фабричну стіну, на якій 
«записані всі імена мертвих і не 
народжених, навіть моє».
     Міфологізація занедбаної про-
мислової зони великого старого 
міста —одне з головних надбань 
«Цукровика». Окремі рядки, 
наче мозаїка, складаються в 
колоритну розповідь про заро-
дження-становлення-триван-
ня-занепад міської промзони, 
яку його мешканці ладні спри-
ймати — без перебільшень — за 
увесь Всесвіт. Тут стикаємося і з 
«чужинцем», що«вирвав солод-
ке серце нашого міста», і з міс-
цевими героями-Ікарами, яким 
так хочеться видертися
на найвищий поверх
над димом і дротами
над птахами та ангелами
над богами
і згоріти
поцілувавши сонце   
 А ось і невідомі заводські 
хлопці — футболісти команди 
«Цукровик» — фактично пе-
ретворюються на легендарних 
воїнів, які зараз битимуться не 
на життя, а на смерть за речі на-
багато серйозніші, ніж футбол і 
честь заводу:  

вони будуть стояти
твердо
наче пам’ятники
невідомим солдатам
щоби лінія вапна 
ніколи не стерлась
щоби ти завжди бачив
свою межу
 Друга частина збірки — 
«Німе кіно» — дещо експери-
ментальна. З одного боку, у ній 
зустрічаються чудові поетич-
ні образи («тутешня трава ні-
коли не бачила тіні»; «земля 
— чорна, наче сажа у ніздрях ко-
чегара»), з іншого — не до кінця 
зрозуміло, навіщо митцеві, який 
і так дозволив собі максимум по-
етичної свободи (від рими, ве-
ликої літери й пунктуації), ще 
й використовувати кіношні ін-
тертитри, які часто-густо мають 
специфічне радянське забарв-
лення: «Зобов’язуюся виконати 
п’ятирічку за три роки»; «Сла-
ва труду»; «Виростає нова змі-
на» тощо.

 Деякі місця нагадують 
стилістику раннього Вано 
Крюґера часів «Прощального 
поцілунку Ілліча». В одному з 
віршів згадується «юна підпіль-
ниця» — чи це не та сама Зоя 
Космодем’янська з одноймен-
ного вірша Крюґера? Але якщо 
Крюґер у подальших збірках 
відійшов від радянської минув-
шини, що виконували у нього 
функцію епатажу й провока-
ції, то Мимрук завдяки якійсь 
дивній поетичній еволюції до 
неї наблизився.  
 Річ, яка концептуально 
поєднує обидві частини «Цук-
ровика» й невидимими нитка-
ми пронизує чи не кожен вірш, 
— ностальґія. Вона має без-
ліч облич і подоб: і сум за про-
мисловою зоною, що разом з 
усім містом потроху вгрузає 
в землю; і втрачене відчуття 
«щасливої праці» на тоннах 
цукрового буряку; і прощання 
з радянською трудовою і воєн-
ною героїкою; і замилування 
затишком старих кіносеансів; 
і любовна романтика високих 
дахів; і шана майже казковим 
північним корейцям тощо. А 
що таке врешті-решт футболь-
на команда «Цукровик», як не 
одна з витончених форм нос-
тальґії за «справжніми ціннос-
тями»?
 Загалом же Олександр Мим-
рук зробив доволі влучний пер-
ший постріл з території, яка за 
правом належить тим, кому за 
шістдесят. ■

ПРАВО І ВЛАДА

Сильна держава = 
свобідна людина
Чи навпаки?

■Костянтин ДИКАНЬ

В Україні бажаючих міняти систему — хоч 
гатку гати. Та мало хто із цих перезаван-
тажувачів годен артикулювати, що треба 
змінювати і яким буде кінцевий резуль-
тат. Вочевидь, що наріжним каменем 
будь-якої державної будівлі (=системи) 
є конституція. Тож міняти підмурівок де-
ржави потрібно з основного закону.

 Праці, присвячені розгляду консти-
туційного дизайну держав, належать до 
сфери науки. В науковій літературі є ав-
тори, саме ім’я котрих є «знаком якості» 
— їхні розвідки написані мовою доступ-
ною і викладачам, і студентам-юристам; 
поєднують науковий і публіцистичний 
дискурси. У цьому сегменті літератури 
безперечним авторитетом є Всеволод Ре-
чицький. Його нова книга «Конституцій-
не АБВ» (Х.: Права людини, 2016) — при-
клад того, як хитромудре конституційне 
полотно може бути виткане простими нит-
ками, «зрозумілими» кожному. 
 Книга є збіркою есе і памфлетів, поєд-
наних наскрізною темою — оглядом за-
сад американського і європейського 
конституціоналізму як взірця для ук-
раїнського законодавця. «Конституцій-
не АБВ» В. Речицького рясніє цікавими 
фактами, спостереженнями, влучними 
цитатами, філософськими роздумами. 
Зокрема, «розпочата в другій половині 
ХХ ст. Верховним судом США бороть-
ба за громадянські права була почасти 
наслідком конституційного захисту... 
свободи транспортних перевезень. Тоб-
то всю потугу виконавчої гілки влади 
було сконцентровано на забезпечення 
ринкових правил. І це є логічним, бо саме 
президент США зобов’язаний... підтри-
мувати, охороняти й захищати Біблію 
вільного ринку — Конституцію Сполуче-
них Штатів».
 Ці два поняття — «свобода» і «вільний 
ринок» (у широкому розумінні: як си-
нонім індивідуальної спонтанної ініціа-
тиви, «етики ірраціонального начала» за 
Ф.Фукуямою) пронизують текст і дозво-

ляють проаналізувати, як вони конститу-
ційно захищені у США, Європі й Україні: 
«Філософський зміст конституційного 
права співпадає з пошуком норматив-
них оболонок (гарантій) свободи і спра-
ведливості». В розумінні не абстрактних 
понять, а тих, які «відповідають органіч-
ній природі вільної людини».
 Тож доморощеним перезасновни-
кам держави потрібно відійти від марк-
систського волюнтаристського месіаніз-
му (концепції «нової людини») й почати 
сприймати людей такими, якими вони є 
в реальності (індивідуальностями). Саме 
для них має бути написана нова органіч-
на конституція нової (п’ятої за ліком) Ук-
раїнської республіки, підмурівком котрої 
є концепція сильної держави, яку, втім, 
урівноважує режим впорядкованої свобо-
ди — порядок взаємин між громадянами 
і державою. 
 Нова (органічна) конституція має за-
безпечити рівноправні («горизонталь-
ні») ринкові відносини, бути «гаран-
тією політичної та економічної свободи 
народу, охоронцем суб’єктивних невідчу-
жуваних прав людини». Вона «реалізує 
функцію спрощення й прискорення біль-
шості, якщо не всіх, соціальних транс-
акцій», які є фундаментом і гарантією лі-
берально-демократичного капіталізму. 
На відміну від збудованого в Україні ре-
жиму монополістичної олігократії, котру 
треба демонтувати заради збереження й 
розвитку української нації.

 Як стверджує В.Речицький, провід-
ною ідеєю конституціоналізму є приско-
рений поступ, соціальна динаміка, тобто 
саме те, чого бракує Україні всі 26 років: 
«Підтримувана конституцією свобода 
пропозиції і попиту створює ринок, для 
якого демократія є лише одним із важли-
вих сегментів». Свобода є передумовою, 
а не наслідком народоправства. «Еконо-
мічна, політична і особиста свобода спи-
раються на демократію, не будучи її без-
посереднім продуктом»; громадянська 
свобода не обмінюється на комфорт або 

добробут, «свободу громадянського сус-
пільства і його членів допустимо обмежу-
вати лише для захисту самої свободи».
 Конституція як вищий охоронець 
людської свободи забезпечує верховенс-
тво права, рівність можливостей, недо-
торканність приватної власності (крім 
набутої незаконно), невтручання в творчу 
(академічну, мистецьку, інтелектуальну) 
діяльність, гарантує підприємництво, 
вільне переміщення людей, товарів, пос-
луг і капіталу, є «обмежувачем не лише 
бюрократичної, але й широкої демокра-
тичної влади».
 «Англосаксонська ідея верховенс-
тва права й обмеженого правління вда-
ло поєднала в собі вимоги індивідуальної 
свободи, виборності керманичів й право 
народу контролювати хід державних і 
громадських справ», — пише автор і за-
дається питанням: а чи відображені в 
Конституції України аксіоми органічно-
го конституціоналізму? Запитання рито-
ричне, бо в нашій Конституції «відсут-
ні категорії свободи, апеляції до вільного 
народу, громадянського суспільства як 
такого». Державний Гімн містить слова 
про свободу, а Конституція України «не 
передбачає права на демократичне пов-
стання задля відновлення чи захисту 
народом свого повновладдя», як і «права 
народу на вільне володіння зброєю», що 
й не дивно, бо «розробники Конституції 
пішли шляхом невдумливого «копіюван-
ня із застереженнями» наявних у світі 
нормативних зразків»: одні — не розумі-
ли значення норм та інститутів, інші — й 
не думали їх виконувати: звичні комуніс-
тичні нещирість і лицемірство.
 Як підкреслює В.Речицький: «Ор-
ганічна конституція є гарантом здій-
снення творчого потенціалу індивіда 
й народу в цілому. Закономірно, що від-
сутність поступу свідчить про дефек-
тність будь-якої з національних версій 
основного закону». Нова Конституція 
«має стати на бік захисту свободи наро-
ду, індивідуалізму, приватної власності 
й ринку від можливих зазіхань навіть де-
мократичної влади». ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Не цукром єдиним
Солодка отрута ностальгії

■
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Ловись, рибко, велика і різна!
 Наша фотокамера ловить 
вечірнє сонце, а ланкійці — 
рибу. Риболови на жердинах — 
титульна сторінка ланкійської 
екзотики. Такого способу вудити 
рибу у світі більше немає ніде. На 
Шрі-Ланці традиція народилася 
під час Другої світової. В той час 
панувала жорстка продовольча 
криза, треба було рятуватися 
від голоду, і ланкійські чоловіки 
знайшли вихід: деталі від збитих 
літаків і загиблих кораблів при-
лаштовували під своєрідні «хо-
дулі» в океан. На таких рибаль-
ських гніздах ловили рибу не 
одне десятиліття. Потім пересі-
ли на жердини, які виготовляли 
з деревини, що не боїться води. А 
виловлені макрель, оселедці чи 
сардини ішли вже не тільки до 
власного столу, а й на базар. До 
речі, кожна рибальська жерди-
на мала свого власника і переда-
валася у спадщину від батька до 
сина. Так само, як секрети майс-
терності, адже на Шрі-Ланці ву-
дять рибу без наживки, а вдають-
ся до спеціальної технології пос-
микування вудкою... 
 Кажуть, нині промисел зане-
падає. Якщо вірити місцевим, 
на острові таких «жердинних» 
рибалок можна зустріти лише в 
трьох містечках. Одне з них — 
Коггала, на південь від Коломбо. 
На пляжі, неподалік нашого го-
телю, рибалки виходять в океан 
кожного ранку і вечора. За будь-
якої погоди. Беруть із собою спе-
ціальну торбинку для риби і оп-
тимізм. 
 Люди, які бережуть таку ди-
вовижну традицію, самі стають 
частиною легенди... 

Де росте кориця і живе 
крокодил
 Ранкова злива змила сліди 
тропічної ночі, вимила до блис-
ку дороги, щедро полила кві-
ти, пальми і фікусові дерева. 
Повітря стало ще вологішим, ще 
свіжішим. І ми поїхали на річку 
Маду Ганда, у пошуках нових ле-
генд. 
 Річка ця неглибока, але рус-
ло має широке, і тут, у містечку 
Баліпітія, на південному заході 
Шрі-Ланки, її води зливають-
ся з океаном... Купатися у Маду 
Ганді не варто — вода не особли-
во чиста і в ній живуть крокоди-
ли. Але прогулянка річкою — це 
емоції в стилі «сюр». 
 ...Наш човен продирався 
крізь мангрові зарослі, ми ба-
чили дивних птахів і сміливих 
мавп, які погойдувалися на ліа-
нових гілках униз головою... 
Бачили спеціальні дерев’яні 
«тини», де ловлять креветок, і 
привiтних рибалок. А також ле-
дачих варанів, що розляглися на 
прибережних деревах. 
 Крокодилів, на жаль (чи на 
щастя?), не зустріли, зате побу-
вали на острові, де росте кориця, 
і нам показали, як її «вистругу-
ють»: зрізають потрібну кору, 
скручують її в палички і сушать 
під стріхою хатинки. А реш-
ту викидають «на дрова». «На 
сонці корицю сушити не можна 
— вона втратить смак», — роз-
повідав хлопчина, що знається 
на тонкощах тропічних спецій. 
Він натирав наші зап’ястя олією 

кориці, пояснював, як нею ря-
туватись від недуг. «Якщо гор-
ло турбує чи голова болить — я 
лікуюся тільки цією олією», — 
пояснював, пригощаючи нас ко-
рицевим чаєм. 
 А потім наш човен причалив 
до острова Кохдува, де нас зуст-
річали буддійські монахи. Ми 
відвідали храм Кохдува, де в IV 
столітті, виявляється, зберігав-
ся зуб Будди. 
 ... Коли записуєш місцеві ле-
генди — твої руки пахнуть кори-
цею. 

Тук-тук! Хто там? 
 Їздити дорогами Шрі-Лан-
ки — не щадити власнi нерви. Є 

підозра, що теоретично прави-
ла дорожнього руху в цій країні 
існують. Але хто ж вам скаже 
правду, що про них тут давно не 
прийнято говорити, що ті прави-
ла закопали десь на острівці по-
серед тропічної річки і забули. 
 Ланкійські водії їздять так, 
як Бог на душу покладе. Обганя-
ють один одного, коли завгодно, 
де завгодно, гальмуючи і повер-
таючи там, де інтуїція підкаже. 
Як вони умудряються вижива-
ти в такій системі координат — 
Будда його знає. Перевагу має 
той, у кого сильніший гудок. 
 А тепер уявіть, що вся ця ко-
льорова фантасмагорія рухаєть-
ся «навпаки» — на Шрі-Ланці 
правосторонній рух, кермо «не 
з того» боку, словом — тук-тук. 
Так-так, саме — тук-тук. Це 
найпопулярніший транспорт на 
Шрі-Ланці. Якщо вам треба так-
сі — беріть тут-тук. Це такий собі 
мотоцикл iз сидінням для паса-
жирів і критим дахом. Їдете з ві-
терцем, вдихаючи запах океану, 
зливи, газових вихлопів, тропіч-
них квітів, милуючись краєви-
дами і майстерністю водіїв, що 
мчать поруч iз вами на автобу-
сах, мопедах, скутерах... 
 Боже, бережи цю благосло-
венну країну і нерви недосвід-
чених туристів.

Історія зі слонами
 Зранку ми купали в річці сло-
на. Мили йому вуха і хобот, тер-
ли спину шкаралупками кокосо-
вих горіхів. Слон бризкав на нас 
водою і не хотів відпускати. 
 «Ви знаєте, що слон може на-
брати в хобота 6 літрів води, — 
запитав маленький хлопчик, — 
а важити може від 5 до 7 тонн? 
Як думаєте, скільки важить наш 
слоник?» Наш вимитий слоник 
мружився від щастя і був задово-
лений, як... слон. 
 Оминути слонів на Шрі-Лан-
ці неможливо. Для туристів це 

одна з наекзотичніших пригод. 
На острові є кілька заповідни-
ків, де з тваринами можна под-
ружитися: погодувати малень-
ких слоненят, викупати їх у 
річці, проїхатися верхи. Є на-
віть музей, куди ми заїхали до-
рогою в Канді й послухали ці-
каву розповідь про цих тварин. 
Кілька століть тому слонів на 
Шрі-Ланці було майже стіль-
ки, як людей. Але в середині 
минулого століття їх залиши-
лося менше сотні... Розчища-
ючи територію острова під нові 
ресторани і готелі, колишні ко-
лонізатори нищили природу, не 
шкодуючи тварин. І тому слони 
опинилися на межі вимирання. 
Щоб зупинити цю жахливу тен-
денцію, в 1970-х роках створи-
ли заповідники, і відтоді слони 
на Шрі-Ланці під захистом де-
ржави. 

«Канді» — означає «гора»
 До Канді виїжджаємо вдосві-
та. Дорога серпантинна — по-
волі піднімаємося в гори. Оке-
ан залишився позаду, за вікном 
авто — зовсім інша Шрі-Лан-
ка. Халупки, пальми, джунглі, 
буддійські ступи, буйволи, ри-
сові поля, де походжають кра-
сиві білі птахи кока, а глузливі 
мавпи скачуть iз пальм просто 
на дахи будиночків. Містечка 
прокидаються, сонце не обіцяє 
пощади... Школярки в білих 
строях чекають на зупинці сво-
го автобуса, жінки перебіга-
ють дорогу, розвіваючи ранко-
ву імлу легкими сарі, чоловіки 
край дороги пивними кухлями 
п’ють свіжий сік із ківі, а про-
давець ананасів розкладає свій 
крам просто при дорозі. 
 Зустрічаємо також поліцей-
ських, десь на черговому сер-

пантинному повороті у затінку 
пальми вони бесідують з водієм 
мопеда. І навіть виписують щось 
схоже на штраф (невже???), але 
розмовляють і посміхаються 
навзаєм так, ніби діляться фір-
мовими рецептами соусів карі. 
Може, й справді про страви гово-
рять? Хто їх, ланкійців, знає... 
 Маха Нува — Велике Місто. 
Так ланкійці називають Канді. 
Місто лежить на горі, а сингаль-
ською «канді» — це і є «гора». 
Тут багато парків, садів, є штуч-
не озеро з островом, яке ство-
рив останній король Канді Шрі 
Вікрема Раджасінгхе. Бага-
то будівель залишилися з ко-
лоніальних часів, коли Шрі-
Ланка (тодішній Цейлон) нале-
жала Англії. Тут найбільший в 
Азії ботанічний сад, де ростуть 
дерева, посаджені відомими 
людьми планети. І тут, у Канді, 

НА ВЛАСНІ ОЧІ■

Чай із 
кардамону

На Шрі-Ланці рибу досі ловлять на жердинах, дорогами їздять 
так, як Будда на душу покладе, а легенди минулого можна 

відкопати на острові, де росте кориця

Юлія КОСИНСЬКА, Олег КРУК, (фото авторів)
Київ — Коломбо — Коггала — Галле — Канді

Якщо ви хочете побачити, де росте найсмачніший у світі чай, вам 
треба їхати сюди. Якщо ви мрієте подружитися зі слонами, прока-
татися з вітерцем на тук-туках, відвідати фантастичний Сад спецій 
і найвеличнішу святиню буддистів, скуштувати неймовірно смач-
них ананасів, авокадо і креветок, познайомитися зі щирими і доб-
розичливими людьми, — плануйте подорож на Шрі-Ланку. Тут, 
на острові тисячі самоцвітів, на березі океану, що нагадує пляж із 
рекламного ролика про баунті, зупиняється час... 

Пляж Унаватума на півдні Шрі-Ланки — улюблене місце відпочинку туристів з усіх куточків світу.❙

Ланкійська екзотика — рибалки на жердинах.❙

Будиночок з фруктами на річці Маду Ганда.❙
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можна відвідати найвеличні-
шу святиню буддизму — Храм 
зуба Будди. 
 Коли 540 року до н. е. по-
мерлого Будду спалювали, з 
попелу нібито дістали чотири 
зуби і рознесли світом «на су-
веніри». Один зуб залишився в 
Індії, звідки у 371 році на Цей-
лон його привезла принцеса 
Хемамала, донька тодішнього 
правителя острова. Подейку-
вали, зуб мав (і далі має) ма-
гічну силу, наділяв всемогут-
ністю. 
 Ланкійці вірять, що допоки 
реліктовий останок самого Буд-
ди залишається в них на острові 
— буддизму нічого не загрожує. 
Тож зуб оберігають, як можуть. 
Він захований у «коконах» із 
різних інкрустованих діаман-
тами шкатулок, у Золотій ступі, 
за сотнею замків. 
 Історичний Зуб виносять раз 
на рік — у серпні, у час повно-
го місяця, поклавши до золотої 
шкатулки у формі лотоса. Видо-
вище, кажуть, грандіозне: ву-
лицями Канді рухаються сотні 
акробатів, танцівників, музи-
кантів. Ідуть слони у яскравих 
попонах із дзвіночками. Тисячі 
людей стікаються до Храму, аби 
побачити дійство. 
 Ми на нього не потрапили. 
Однак саме в Канді нас наздо-
гнав інший повний місяць — 
листопадовий. Ланкійці свят-
кують кожну повню, у них це 
так званий Пойя день. Вбира-
ються у білі святкові одежі, 
ідуть до храмів, читають святі 
писання, медитують, думають 
про вічне... У Храмі зуба Буд-
ди цього дня було дуже людно, 
біло, святково. 

Коли цвіте ваніль... 
 Сонце ховається за плода-
ми мускатного горіха, потім 
перебігає за дерево кориці, зу-
пиняється біля грона гороши-
нок духмяного перцю, прогля-
дає крізь листя дерева какао, де 
зріють колоритні плоди. Фан-
тастичне відчуття, коли бачиш 
какао-боби вперше в житті. І 
тебе тут же пригощають бана-
новим какао-напоєм. 

 У Саду спецій хочеться по-
селитися і жити. Таких аро-
матних, цілющих прянощів, 
як на Шрі-Ланці, точно не-
має ніде. І чай із місцевими 
спеціями смакує особливо. 
Імбир, кардамон, дикий ана-
нас, червоний кокос, лайм і 
каучук, куркума, гвоздика, 
сандалове дерево... Сандало-
ве дерево, виявляється, най-
дорожче у світі, а найцінніші 
— 30-річні рослини: саме з 
такого «віку» сандалове де-
рево починає віддавати ефір-
ну олію. 
 З диво-рослин на Шрі-Лан-
ці роблять приправи до страв, 
виготовляють лікувальні мікс-
тури і косметику. Наш провід-
ник знає про ланкійські спеції 
«все і більше» і охоче ділиться 
своїми знаннями. Ба більше — 
влаштовує справжнє шоу біля 
кожного куща, дерева чи пло-
да. «Чи ви знаєте, що чорний 
і білий перець — це одне й те 
саме? Просто білий перець — 
недозрілий перець, а чорні го-
рошинки — вже дозрілий! Оби-
два пікантні, придатні до най-
різноманітніших страв. Ви лю-
бите готувати?»
 Звісно ж, ми готуємо за-
любки. Син недавно запов-
зявся зробити домашню кока-
колу, з «живих» складників, 
знайшов рецепт в інтернеті і 
запитав: «А що таке ваніль? 
Можете мені її показати?» Син 
дістав обіцянку, що «колись 
таки побачить ці прянощі». 
 «Ваніль? Ходімо зі мною! 
— усміхається наш колорит-
ний провідник і підводить нас 
до зелених ліан. — Ось вона! 
Але цвіте ваніль у січні, пізні-
ше зрітимуть плоди. Ви ж при-
їдете до нас у січні?»
 Ну що ж, доведеться їха-
ти ще раз, аби побачити квіти 
ванілі. А поки що забираємо з 
собою рідкий екстракт ванілі 
і коричневий порошок, заби-
раємо разом зі спогадами про 
цей незвичайний сад, весело-
го провідника і масаж з олією 
кокоса, який нам дарують на 
згадку про мистецтво Аюрве-
ди. Але то вже інша історія. 

Галле: селфі з історією
 Тут можна вивчати історію 
світу без конспектів і підручни-
ків. Варто лише неспішно про-
гулятися давніми мурами, рів-
ненькими вуличками, читаючи 
на табличках назви, залишені 
ще голландцями. Зайти до му-
зеїв з їх багатим матеріальним 
свідченням минулого. Послу-
хати океан, що б’ється далеко 
внизу об ці гранітні мури, що 
пережили віки. 
 ...Форт Галле. За леген-
дою, саме звідси цар Соло-
мон вивозив ланкійські само-
цвіти і цінну слонову кістку. 
Колись місто, що періодич-
но змінювало свої назви і гос-
подарів, було великим порто-
вим і торговим центром, куп-
ці з різних сторін світу кидали 
тут якорі своїх суден, щоб об-
говорити за кавою спільні ін-
тереси. А коли 1587 року тут 
заякорилися португальці, то 
звели фортецю, яку упорядко-
вували і добудовували вже гол-
ландці, що прийшли в Галле 
1640 року. 1796 року місто за-
хопили англійці, хоча акцент 
новітні колонізатори зробили 
на іншому пункті на карті — 
Коломбо, розвиваючи його як 
портовий центр. 
 Тому значення Галле з при-
ходом англійців зменшилося. 
Однак історія має схильність 
розставляти власні акценти. І 
нині гранітний форт, що доб-
ре зберігся до наших днів, вне-
сений до Списку ЮНЕСКО, як 
«унікальний міський ансамбль, 
що демонструє взаємодію євро-
пейської архітектури і півден-
ноазійських традицій». 

Діти тропічного сонця
 Жодного разу ми не почули, 
аби хтось тут підвищував голос. 
Або, не дай Боже, сварився. Гні-
ватися — ознака поганого тону, 
вважають ланкійці. Навіть не 
зовсім приємні для співрозмов-
ника речі треба промовляти 
спокійно і лагідно. Ці люди ні-
куди не поспішають. Не гніва-
ють Бога надмірними вимогами 
особистих благ. Уміють втіша-
тися тим, що мають. А найчасті-

ше мають небагато. Більшість 
живуть дуже скромно, а час-
то — в умовах, наближених до 
жебрацьких. Але якщо маєш 
халупку і дах над головою — ти 
вже щасливий. 
 Немає значення, що було 
колись. Не варто перейматися 
тим, що буде потім. Важливо 
те, що тут і зараз. За таким ал-
горитмом живуть ланкійці. Жи-
вуть у передчутті вічної нірвани 
і поклоняються Будді. Їдять со-
ковите манго та найсмачніший у 
світі ананас, запиваючи кокосо-
вим молоком. І п’ють цейлонсь-
кий чай. Часом можуть дозволи-
ти собі келишок «араку» — ко-
косового бренді. Ловлять рибу і 
готують рис із соусом карі. На-
дають перевагу гострим стра-

вам і лікуються 
мистецтвом 

А ю р в е -
ди. Но-

сять 
сарі та 

саронги, 
їздять тук-

туками і мопе-
дами — в хаотичній системі до-
рожніх координат. Ховаються 
від сонця під парасолі й мають 
рожеву мрію — відбілити власну 
шкіру. Бо біла шкіра — це дуже 
красиво, кажуть вони. І посмі-
хаються, посміхаються... Це 
не «американський стандарт», 
коли усмішку вмикають до си-
туації, бо так прийнято. Пос-
мішки ланкійців щирі, душевні. 
Як у дітей. Вони самі — як діти, 
яких хочеться обiйняти. Так ба-
гато в них сонця, світла і тепла. 

Як роса на чайному листку... 
 На листку чайного куща — 
краплі тропічного дощу. Дощ 
впав зненацька і закінчився за 
мить. Красива ланкійка в сарі 
проводить нас у сад, де квітне 
чай. Розповідає, які саме лис-
точки і в який термін важливо 
зняти з чайного куща, як пра-
вильно їх сушити, як подріб-
нювати; пояснює, що зелений 
чай і чорний чай — це те саме, 
тільки зібране і підготовлене в 
різний термін. І чому чай у па-
кетиках — це просто пил... Хоч 
і смачний. А ще є чай білий — 
елітний, його на Шрі-Ланці 
продукують зовсім мало, тому 
він дорожчий, але смак його 
— неповторний. Ланкійка по-
сміхається. «А зараз я покажу 
вам піч, де чай підсмажують 
на каучукових дровах. Жодної 
хімії, запевняю вас!»
 Віримо. Тут, на фабриці 
чаю неподалік Канді, зберегли 
всі старовинні традиції приго-
тування цейлонського чаю. Ко-
лишня колоніальна назва ост-
рова залишилася в назві цього 
традиційного напою: від 1972 
року країна отримала нову на-
зву — Шрі-Ланка, а чай... не-
хай буде цейлонський. Це 
бренд. Історія, яку не зміниш. 
 Ми пили чай iз красивих 
порцелянових чашок і думали 
про те, що ані втома від трива-
лих переїздів, ані шалені пере-
пади висот і часових поясів не 
можуть стати на заваді, якщо 
мрієш на власні очі побачити, 
як квітне чай... 
 До речі, з вікна літака Шрі-
Ланка схожа на чайний лис-
ток. І це здається цілком логіч-
ним. І символічним... ■

ДО І ПІСЛЯ ЦУНАМІ 

 Висока хвиля біди

 Цей пам’ятник стоїть майже на березі 
океану, неподалік селища Пералія в Півден-
ній провінції Шрі-Ланки. Саме тут у груд-
ні 2004-го дев’ятиметрові океанські хвилі на-
здогнали переповнений пасажирський потяг, 
що прямував зі столиці острова Коломбо до 
південного міста Галле. Загибель потяга ста-
ла найбільшою в історії світу залізничною 
катастрофою. Із 2000 пасажирів потяга за-
гинуло майже 1600. А загалом природна ка-
тастрофа, що зачепила Шрі-Ланку, забрала 
життя понад 50 тисяч острів’ян. Майже поло-
вина з них — діти... 
 На Шрі-Ланці є кілька таких меморіалів. 
Вони зосереджені переважно на південно-за-
хідному узбережжі острова, яке найбільше 
постраждало від цунамі 2004 року. Хоч ми-
нуло майже 13 років, наслідки смертоносної 
стихії ще можна зустріти в багатьох селах і 
містечках. Зруйновані, почорнілі від плісня-
ви, невідбудовані досі будинки... Змінена бе-
регова лінія, яка вже ніколи не відновить ко-
лишні контури. 
 26 грудня 2004 року наш знайомий Ча-
нудл гостював у свого друга, який живе в 
глибині острова. Це його врятувало... Страш-
ні кадри хлопець бачив лише у телевізорi. Їх 
можна побачити сьогодні на світлинах у Му-
зеї історії цунамі біля містечка Хіккадува. Не-
подалік, на березі штучного озера, стоїть 19-
метровий пам’ятник Будді, який збудували 
японці в пам’ять жертв цунамі. Збудували зі 
щирою вірою, що скульптура буддійського 
Бога захищатиме острів від наступних катак-
лізмів. Будда підняв праву долоню і ніби го-
ворить хвилі «стоп!» 
 Найбільше вражає факт, що нікого не по-
передили про небезпеку! Навіть після того, 
як сильний землетрус струсонув океан у 
районі індонезійського острова Суматра і гі-
гантські хвилі накривали по черзі узбережжя 
Індонезії й Таїланду, навіть коли біда рушила 
в бік Шрі-Ланки і Мальдівів, — не пролунав 
сигнал небезпеки. А було принаймні кілька 
годин на порятунок. Учені не мали змоги за-
бити на сполох, бо в Індійському океані від-
сутня система такого сповіщення. У Тихому 
океані — є, а в Індійському на момент катас-
трофи такої можливості не було. 
 Більшість людей натомість завороже-
но вдивлялися в синю далечінь. Велетенсь-
ка хвиля котилася на берег без звичних білих 
бурунів. І люди думали, що це таке красиве 
небо... А невдовзі небо впало на землю. 
 Цікаво, що англійський письменник-фан-
таст Артур Кларк, який жив на Шрі-Ланці й 
став свідком цунамі, передбачив катастрофу 
в одному зі своїх романів. За десять років до 
трагедії Кларк описував, як велетенська хви-
ля вривається на острів і затоплює вулички 
міста Галле. Сам письменник жив неподалік, 
у містечку Унаватуна, там і досі можна поба-
чити його будинок неподалік океану. ■

■

Будда каже стихії: «Стоп!».❙

Слони — наші друзі. Ми їх покупали — вони нас покатали..❙

присмаком
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Єврокубки
 Минулий уїк-енд у ЛЄ вийшов провальним для ук-
раїнських клубів: «Динамо» несподівано програло на 
виїзді «Скендербеу», а «Зоря» поступилась лідеру гру-
пи J «Естерсунду».
 Поразка «синьо-білих» не надто вплинула на їхнi по-
зиції у квартеті В (аби вийти у «плей-оф» з першого міс-
ця, треба не програти у Києві «Партизану»).  А підопічним 
Юрія Вернидуба для участі у «єврокубковій весні» необ-
хідно в останньому турі обіграти «Атлетик».
 Ліга Європи. Основний раунд.  Група А. 5-й тур. 
«Астана» (Казахстан) — «Вільярреал» (Іспанія) — 
2:3, «Маккабі» (Т-А, Ізраїль) — «Славія» (Чехія) — 
0:2 (Соболь («С») — 90 хв.).
 Турнірне становище: «Вільярреал» — 11, 
«Славія» — 8, «Астана» — 7, «Маккабі» (Т-А) — 1.
 Група В. 5-й тур. «Скендербеу» (Албанія) — 
«Динамо» (Україна) — 3:2 (Лілай, 18; Аденії, 52; Соу, 
56 — Циганков, 16; Русин, 90+1; «Д»: Бущан, Піваріч, 
Хачеріді, Кадар, Кендзьора (Русин, 71), Шепелєв, Моро-
зюк, Циганков, Корзун (Шапаренко, 60), Жуніор Мораес, 
Бєсєдін), «Партизан» (Сербія) — «Янг Бойз» (Швей-
царія) — 2:1.
 Турнірне становище: «Динамо» — 10, «Парти-
зан» — 8, «Скендербеу» — 5, «Янг Бойз» — 3.
 Група С. 5-й тур. «Брага» (Португалія) — «Хоф-
фенхайм» (Німеччина) — 3:1, «Лудогорець» (Бол-
гарія) — «Істанбул Башакшехір» (Туреччина) — 1:2 
(Пластун («Л») — 90 хв.).
 Турнірне становище: «Брага» — 10, «Лудого-
рець» — 8, «Істанбул Башакшехір» — 5, «Хоффен-
хайм» — 4.
 Група D. 5-й тур. «Мілан» (Італія) — «Аустрія» 
(Австрія) — 5:1, «АЕК» (Греція) — «Рієка» (Хорватія) 
— 2:2 (Чигринський («А») — 90 хв.).
 Турнірне становище: «Мілан» — 11, «АЕК» — 
7, «Рієка», «Аустрія» — 4.
 Група Е. 5-й тур. «Ліон» (Франція) — «Апол-
лон» (Кіпр) — 4:0, «Евертон» (Англія) — «Аталанта» 
(Італія) — 1:5.
 Турнірне становище: «Аталанта», «Ліон» — 11, 
«Аполлон» — 3, «Евертон» — 1.
 Група F. 5-й тур. «Локомотив» (Росія) — «Ко-
пенгаген» (Данія) — 2:1 (Михалик («Л») — до 80 хв.), 
«Шериф» (Молдова) — «Злін» (Чехія) — 1:0.
 Турнірне становище: «Шериф» — 9, «Локомо-
тив» — 8, «Копенгаген» — 6, «Злін» — 2. 
 Група G. 5-й тур. «Вікторія» (Чехія) — «Стяуа» 
(Румунія) — 2:0, «Лугано» (Швейцарія) — «Хапо-
ель» (Б-Ш, Ізраїль) — 1:0.
 Турнірне становище: «Стяуа» — 10, «Вікторія» 
— 9, «Лугано» — 6, «Хапоель» (Б-Ш) — 4.
 Група H. 5-й тур. «Кельн» (Німеччина) — «Ар-
сенал» (Англія) — 1:0, «БАТЕ» (Білорусь) — «Црве-
на Звезда» (Сербія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Арсенал» — 10, «Кельн», 
«Црвена Звезда» — 6, «БАТЕ» — 5.
 Група I. 5-й тур. «РБ Зальцбург» (Австрія) — 
«Віторія Гімарайнш» (Португалія) — 3:0, «Коньяс-
пор» (Туреччина) — «Марсель» (Франція) — 1:1.
 Турнірне становище: «РБ Зальцбург» — 11, 
«Марсель» — 7, «Коньяспор» — 5, «Віторія Гіма-
райнш» — 4.
 Група J. 5-й тур. «Атлетик» (Іспанія) — «Герта» 
(Німеччина) — 3:2, «Естерсунд» (Швеція) — «Зоря» 
(Україна) — 2:0 (Едвардс, 40; Годдос, 78; «З»: Лунін, 
Сухоцький, Сваток, Гордієнко, Гречишкін, Харатін, Гро-
мов (Луньов, 46), Опанасенко, Андрієвський (Бабенко, 
61), Караваєв, Юрі (Сілас, 72)).
 Турнірне становище: «Естерсунд» — 10, «Атле-
тик» — 8, «Зоря» — 6, «Герта» — 4.
 Група K. 5-й тур. «Лаціо» (Італія) — «Вітесс» (Ні-
дерланди) — 1:1, «Ніцца» (Франція) — «Зюлте-Ва-
регем» (Бельгія) — 3:1.
 Турнірне становище: «Лаціо» — 13, «Ніцца» — 
9, «Зюлте-Варегем» — 4, «Вітесс» — 2.
 Група L. 5-й тур. «Зеніт» (Росія) — «Вардар» 
(Македонія) — 2:1 (Новак («В») — 90 хв.), «Русен-
борг» (Норвегія) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 
0:1.
 Турнірне становище: «Зеніт» — 13, «Реал Сосьє-
дад» — 12, «Русенборг» — 4, «Вардар» — 0.

Англія
 Поки всі інші претенденти на медалі — «МЮ», 
«Челсі», «Тотенхем», «Арсенал» та «Ліверпуль» — по 
черзі втрачають очки, «Манчестер Сіті» продовжує пе-
ремагати. Минулого тижня «городяни» не без проблем 
обіграли «Хаддерсфілд», українець Олександр Зінчен-
ко залишився у запасі.
 «Манчестер Юнайтед» мінімально виграв у «Брай-
тона», а «Челсі» з «Ліверпулем» розписали бойову ні-
чию — на результативний удар кращого бомбардира 
АПЛ Салаха лондонці відповіли диво-голом екс-хавбе-
ка «Шахтаря» Вілліана.
 Прем’єр-ліга. 13-й тур. «Вест Хем» — «Лестер» 
— 1:1, «Крістал Пелас» — «Сток Сіті» — 2:1, «Ман-
честер Юнайтед» — «Брайтон» — 1:0 (Янг, 67), «Нью-
касл» — «Уотфорд» — 0:3, «Суонсі» — «Борнмут» 

— 0:0, «Тоттенхем» — «Вест Бромвіч» — 1:1, «Лі-
верпуль» — «Челсі» — 1:1 (Салах, 65 — Вілліан, 85), 
«Саутгемптон» — «Евертон» — 4:1, «Бернлі» — «Ар-
сенал» — 0:1, «Хаддерсфілд» — «Манчестер Сіті» 
— 1:2 (Отаменді, 45 (у свої ворота) — Агуеро, 47 (пен.); 
Стерлінг, 84).
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 37, «Манчестер Юнай-
тед» — 29, «Челсі» — 26, «Арсенал» — 25, «Тоттен-
хем» — 24, «Ліверпуль» — 23.
 Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 10.

Іспанія
 Два лідери турнірної таблиці Прімери — «Барсело-
на» і «Валенсія» — зіграли між собою внічию. Цим ско-
ристалися мадридські «гранди» — «Атлетико» і «Реал», 
які після перемог над «Леванте» і «Малагою» скоротили 
відставання від «Барси» до 8 балів.
 Тим часом у другому іспанському дивізіоні — Сегун-
ді — продовжує забивати український нападник «Альба-
сете» Роман Зозуля. П’ятий гол у сезоні екс-форварда 
«Дніпра» допоміг його команді вирвати нічию у поєдин-
ку з хіхонським «Спортингом».
 Прімера. 13-й тур. «Сельта» — «Леганес» — 1:0, 
«Алавес» — «Ейбар» — 1:2, «Реал Мадрид» — «Ма-
лага» — 3:2 (Бензема, 10; Каземіро, 21; Роналду, 76 — 
Ролан, 18; Чорі Кастро, 58), «Бетіс» — «Жирона» — 2:2, 
«Леванте — «Атлетико — 0:5 (П’єр, 5 (у свої ворота); Га-
мейро, 29, 59; Грізманн, 66, 69), «Депортіво» — «Атле-
тик» — 2:2, «Реал Сосьєдад» — «Лас-Пальмас» — 
2:2, «Вільярреал» — «Севілья» — 2:3, «Валенсія» — 
«Барселона» — 1:1 (Родріго, 60 — Хорді Альба, 82).
 Лідери: «Барселона» — 35, «Валенсія» — 31, «Ат-
летико», «Реал Мадрид» — 27, «Севілья» — 25, «Віль-
ярреал» — 21.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 12.

Італія
 Після впевненої перемоги над донецьким «Шахта-
рем» у групі ЛЧ виграло «Наполі» і в Серії А — підопіч-
ні Мауріціо Саррі мінімально здолали «Удінезе». 
 Не відстають від лідера й інші представники «топ-3»: 
«Інтер» завдяки «дублю» Ікарді «на класі» розібрався з 
«Кальярі», а чинний чемпіон «Ювентус» легко обіграв 
«Кротоне».
 Серія А. 14-й тур. «Болонья» — «Сампдорія» — 
3:0, «К’єво» — «СПАЛ» — 2:1, «Сассуоло» — «Веро-
на» — 0:2, «Кальярі» — «Інтер» — 1:3 (Паволетті, 71 
— Ікарді, 29, 84; Брозовіч, 55), «Дженоа» — «Рома» 
— 1:1, «Мілан» — «Торіно» — 1:1, «Удінезе» — «На-
полі» — 0:1 (Жоржиньйо, 33), «Лаціо» — «Фіоренти-
на» — 1:1, «Ювентус» — «Кротоне» — 3:0 (Манджукіч, 
52; Де Шильйо, 59; Бенатія, 71).
 Лідери: «Наполі» — 38, «Інтер» — 36, «Ювентус» 
— 34, «Рома» (13 матчів) — 31, «Лаціо» (13 матчів) — 
29, «Сампдорія» (13 матчів) — 26.
 Бомбардири: Іммобіле («Лаціо»), Ікарді («Інтер») 
— 15.

Німеччина
 Центральним матчем туру, а можливо, і всього євро-
пейського уїк-енду стало рурське дербі між дортмундсь-
кою «Боруссією» Андрія Ярмоленка та «Шальке» Євге-
на Коноплянки.
 Перший тайм закінчився повною перевагою «бджіл 
— 4 голи за 25 хвилин. Але у другій половині зустрічі 
«гірники», скориставшись проблемами у захисті супер-
ника та вилученням Обамейянга, створили неймовірний 
«камбек».
 Ярмоленко і Коноплянка вийшли в основі, але собі 
до активу цей поєдинок може занести лише Євген: 28-річ-
ний хавбек відзначився двома результативними переда-
чами.
 Перша Бундесліга. 13-й тур. «Ганновер» — 
«Штутгарт» — 1:1, «Боруссія» (Д) — «Шальке» — 
4:4 (Обамейянг, 12; Стамбулі, 18 (у свої ворота); Гьот-
це, 20; Геррейру, 25 — Бургшталлер, 61; Аріт, 65; Калід-
журі, 86; Налдо, 90+4; Ярмоленко («Б») — до 68 хв.), 
Коноплянка («Ш») — 90 хв., дві передачі), «Айнтрахт» 
— «Байєр» — 0:1, «Аугсбург» — «Вольфсбург» — 2:1, 
«РБ Лейпциг» — «Вердер» — 2:0 (Н. Кейта, 34; Бер-
нардо, 87), «Фрайбург» — «Майнц» — 2:1, «Борус-
сія» (М) — «Баварія — 2:1 (Т. Азар, 39 (пен.); Гінтер, 44 
— Відаль, 74), «Гамбург» — «Хоффенхайм» — 3:0, 
«Кельн» — «Герта» — 0:2.
 Лідери: «Баварія» — 29, «РБ Лейпциг» — 26, 
«Шальке», «Боруссія» (М) — 24, «Боруссія» (Д) — 21, 
«Байєр» — 20.
 Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 13.

Франція
 Ліга 1. 14-й тур. «Сент-Етьєн» — «Страсбур» — 
2:2, «Ренн» — «Нант» — 2:1, «Кан» — «Бордо» — 1:0, 
«Діжон» — «Тулуза» — 3:1, «Мец» — «Ам’єн» — 0:2, 
«Монпельє» — «Лілль» — 3:0, «Труа» — «Анже» — 
3:0, «Ніцца» — «Ліон» — 0:5 (Депай, 5, 38; Корне, 20; 
Маріано Діас, 27; Маоліда, 79), «Марсель» — «Генгам» 
— 1:0 (Товен, 31), «Монако» — «ПСЖ» — 1:2 (Мо-
утіньйо, 81 — Кавані, 19; Неймар, 52 (пен.)).
 Лідери: «ПСЖ» — 38, «Ліон», «Монако» — 29, 
«Марсель» — 28, «Нант» — 23, «Кан» — 22.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 16. ■

Григорій ХАТА

 Подія доволі не часта для будь-якого — 
не тільки українського — чемпіонату, утім 
жодного нічийного результату не було за-
фіксовано в 17-му турі елітної національ-
ної першості, при цьому в половині поє-
динків перемогами відзначилися гості. 
 Закономірними виглядають успіхи 
обох учасників золотої гонки — «Шахта-
ря» та «Динамо», хоча їхні поєдинки про-
ти «Олімпіка» та «Сталі» виїзними на-
звати можна лише формально, адже Київ 
своїм є не тільки для «біло-синіх», а й для 
«гірників». Нагадаємо, що, починаючи з 
2014 року, місцем базування для донецько-
го гранда стала київська тренувальна база 
«Святошин».
 До того ж умовно столичною пропис-
кою нині володіють як «олімпійці», так і 
«сталевари», відтак їхній господарський 
статус у матчах iз флагманами мав доволі 
формалістичний характер. Хоча колектив 
Романа Санжара зі столичним регіоном 
знайомий уже кілька років, а їхнім табо-
ром виступає база «Княжа» в селі Щасли-
вому, що під Києвом. Водночас хлопці Ні-
колая Костова, котрі нібито представляють 
місто Кам’янське, нещодавно перебралися 
до Бучі, тож у грі проти «Динамо», котра 
відбулася на київській «Оболонь-арені», в 
господарській ролі виглядали не надто пе-
реконливо.
 Як кажуть, здобути гросмейстерську 
перемогу над аутсайдером (2:0) підопічним 
Олександра Хацкевича вдалося на класі. 
Грати ж з командою Костова динамівцям 
випало через два дні після свого невдало-
го єврокубкового вояжу в гості до «Скен-
дербеу», відтак не виключено, що саме цей 
фактор не дозволив «біло-синім» у повному 
обсязі реабілітуватися перед своїми шану-
вальниками за провал у Албанії.
 Якщо після матчу зі «Скендербеу» Хац-
кевич нарікав на відверто незадовільну гру 
своїх підопічних у захисті, то, підбиваючи 
підсумки матчу проти «Сталі», білорусь-
кий «коуч» динамівців коротко резюму-
вав: «Результат залишиться, гра забудеть-
ся». Особливого клопоту зі стримуванням 
суперника в динамівців не було, тож у грі 
зі «сталеварами» можна було сконцентру-
ватися на конструктивному процесі. У під-
сумку Хацкевич був змушений констату-
вати, що на полі у складі «Динамо» було 
аж занадто багато «вільних художників».
 А от у складі «Шахтаря», котрий після 
«лігочемпіонського» розгрому в Неаполі 
також прагнув сатисфакції, у матчі про-
ти «Олімпіка» всі ролі в атаці були розпи-
сані чітко. Із функціями того-таки «віль-
ного художника» в команді Пауло Фонсе-
ки вдало впорався Марлос, котрий допоміг 
своїм партнерам чотири рази відзназчити-
ся у воротах «олімпійців».
 Третім колективом, якому в минулому 
турі вдалося здобути в гостях три очки, ста-
ла «Ворскла», котра в принциповому про-
тистоянні з «Маріуполем» здобула міні-
мальну перемогу. За нинішніх обставин, 
які склалися в українському футболі, у пол-
тавчан є реальні шанси поборотися за пер-
ше в історії клубу призове місце. Утім, з ог-
ляду на високу щільність команд у турнір-
ній таблиці, на «бронзу» в ЧУ-2017/2018 
претендуватиме, як мінімум, чотири ко-
лективи. Основним завданням для «Маріу-

поля» (про що не раз говорили його керів-
ники) є місце у першій шістці. Утім без пе-
ремог над представниками цієї так званої 
єврокубкової когорти шансів на заповітне 
«містечко» у приазовців небагато.
 Натомість інший новачок УПЛ — «Ве-
рес», повернувшись через 22 роки до еліт-
ного дивізіону, демонструє в турнірі неаби-
яку спритність. Дарма, що команда Юрія 
Вірта свої домашні матчі грає не у Рівно-
му, а у Львові. Перервавши перемогою над 
«Чорноморцем» свою рекордну семимат-
чеву нічийну серію, на певний час «Верес» 
обійняв високу, як для дебютанта, третю 
сходинку в протоколі. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Перший етап. 17-й тур.
«Маріуполь» — «Ворскла» — 0:1
 Гол: Шарпар, 79
 Вилучення: Скляр, 55
 Маріуполь, стадіон «Іллічівець», 4120 глядачів
«Олімпік» — «Шахтар» — 2:4
 Голи: Прийомов, 7, 86 — Феррейра, 6, 39 
(пен.); Бернард, 57; Фред, 74
 Київ, стадіон «Динамо», 1000 глядачів
«Верес» — «Чорноморець» — 3:1
 Голи: Карасюк, 25; Волошинович, 45; Сергій-
чук, 53 (пен.) — Хобленко, 68
 Нереалізоване пенальті: Карасюк, 58 («В»)
 Львів, «Львів Арена», 1080 глядачів
«Олександрія» — «Карпати» — 3:0
 Голи: Полярус, 60; Старенький, 66; Пономар, 78
 Олександрія, стадіон «Ніка», 1000 глядачів
«Зоря» — «Зірка» — 1:0
 Гол: Громов, 58
 Запоріжжя, «Славутич-арена», 1620 глядачів
«Сталь» — «Динамо» — 0:2
 Голи: Мбокані, 13; Морозюк, 51
 Київ, «Оболонь-арена», 2700 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 17 12 3 2 35-16 39
2. «Динамо» 16 10 5 1 32-11 35
3. «Верес» 17 5 10 2 20-11 25
4. «Олімпік» 17 6 7 4 20-18 25
5. «Ворскла» 17 7 4 6 18-16 25
6. «Зоря» 17 5 8 4 28-23 23
7. «Маріуполь»  16 5 5 6 18-19 20
8. «Олександрія» 17 3 9 5 17-18 18
9. «Чорноморець»  17 3 6 8 11-25 15
10. «Зірка» 17 3 5 9 9-20 14
11. «Карпати» 17 2 8 7 9-27 14
12. «Сталь» 17 2 6 9 11-24 12
 Бомбардири: Феррейра («Шахтар») — 12, 
Мбокані («Динамо») — 8. 

■

Новачок прем’єр-ліги «Верес» несподівано,
як для володаря такого статусу, 
піднявся до призової трійки..
Фото УНІАН.
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ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Уроки 
образотворчого 
мистецтва
Одразу чотири колективи 
демонструють свої високі 
претензії на національну 
«бронзу»

■
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«У турків хороша команда, сьогодні вони виглядали краще. Ми ж будемо 

розглядати цю гру як урок, спробуємо стати кращими в майбутньому й 
зайняти перше місце в групі».

Сергій Гладир
гравець національної збірної України з баскетболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Коли американець Майк 
Фрателло привів нашу чолові-
чу баскетбольну збірну до істо-
ричного шостого місця на Єв-
робаскеті-2013, подарувавши 
при цьому українській команді 
ще й автоматичне право участі 
в дебютній для неї світовiй пер-
шості, багато хто в Україні очі-
кував на подальший прогрес 
вітчизняного баскетболу.
 Утім війна на Донбасі пере-
креслила всі плани вітчизня-
них баскетбольних функціо-
нерів — і на зростання чемпіо-
нату, збірної, i на проведення в 
нашій країні Євробаскету. Не-
щодавній чемпіонат Європи 
українські гуллівери заверши-
ли в когорті «топ-16», що, зага-
лом, для команди Євгена Мурзі-
на стало приємною несподіван-
кою. Вирушаючи на ЧЄ, «си-
ньо-жовті» не виграли жодного 
товариського поєдинку, тож 
їхній вихід із групи й наступне 
потрапляння до «плей-оф» ба-
гатьох експертів відверто зди-
вували. При цьому виграш чем-
піонату Європи словенцями — 
кривдниками «синьо-жовтих» 
по 1/8 фіналу — взагалі позба-
вив об’єктивного сенсу критики  
виступу команди Євгена Мурзі-
на на ЧЄ-2017. 
 Новий виток турнірних ба-
талій, яким для національної 

збірної буде відбірковий цикл 
чемпіонату світу-2019, Мурзі-
на і К° обов’язковими завдання-
ми також не обтяжує, хоча, без 
сумніву, керівництво вітчизня-
ного баскетболу прагнутиме до 
того, аби українська команда 
пробилася на майбутній «мун-
діаль», господарем якого буде 
Китай.
 Назвати абсолютно непро-
хідним для «синьо-жовтих» 
кваліфікаційний регламент від-
бору, котрий складається iз двох 
етапів, не можна, хоча з огляду 
на рейтинги майбутніх опонен-
тів шанси на поїздку до КНР 
виглядають вельми скромно.
 У будь-якому разі, путівки 
на «мундіаль» отримають три з 
шести команд фінальної «пуль-
ки». При цьому, щоб стати учас-
ником підсумкового секстету, 
українські баскетболісти мають 
не на останньому місці заверши-
ти стадію первинного відбору, 
де суперниками наших хлопців 
виступають колективи з Латвії, 
Туреччини та Швеції. Якщо їм 
це вдасться, а, обігравши в гос-
тях у стартовому матчі кваліфі-
кації шведів, підопічні Мурзі-
на перший крок у цьому напря-
мі вже зробили, то надалі їх очі-
куватимуть розборки з трьома 
представниками іншої групи — 
Чорногорія, Словенія, Іспанія, 
Білорусь.
 Матч другого ігрового дня, в 

якому українці в Києві прийма-
ли турецький колектив, мав ви-
значити поміж двох опонентів 
одноосібного лідера квартету.
 Наприкінці серпня, готу-
ючись до свого старту на Євро-
баскеті-2017, підопічні Євге-
на Мурзіна розгромно посту-
пилися Туреччині у Стамбулі 
— 55:79, тож офіційний матч 
у Києві додавав «синьо-жов-
тим» хороших стимулів. Аби у 
наших хлопців з’явився додат-
ковий козир, ФБУ продуктивно 
попрацювала на маркетингово-
му полі, продавши на гру рекор-
дні 6400 квитків.
 А поява перед відповідаль-
ним побаченням iз турками у 
складі нашої збірної одного з 
кращих українських баскет-
больних легіонерів — Сергія 
Гладиря з французького «Мо-
нако», котрого через травму 

не було на ЧЄ-2017, додатково 
підвищила шанси українців на 
успіх.
 У порівнянні з поєдинком 
кількамісячної давнини підо-
пічні Мурзіна й справді вигля-
дали значно потужніше. Прак-
тично до останніх хвилин — не 
в останню чергу завдяки резуль-
тативним діям того-таки Глади-
ря — наші баскетболісти на рів-

них грали з потужним опонен-
том. Утім у найвідповідальні-
ший момент досвіду українців 
виявилося замало, аби за нічий-
ного рахунку вирвати перемогу 
на свою користь. «Програли за-
служено. А цей матч буде роз-
глядати для себе як урок, аби 
в майбутньому виглядати кра-
ще», — наголосив французький 
легіонер «синьо-жовтих». ■

Григорій ХАТА

 За останні чотири 
роки в українському зи-
мовому господарстві нія-
кого прориву не сталося, 
тож, як і на «білих» Іграх 
у Сочі-2014, головні наші 
медальні очікування бу-
дуть пов’язані з біатло-
ном. Щоправда, в корей-
ському Пхенчхані чека-
ти олімпійських нагород 
можна буде не тільки від 
наших стріляючих лиж-
ниць — шанси поборо-
тися за найвищі нагоро-
ди матимуть й українсь-
кі біатлоністи. З появою 
на тренерському містку 
чоловічої збірної Украї-
ни словака Юрая Саніт-
ри в результатах наших 
хлопців намітився сут-
тєвий прогрес, який най-
більше прослідковується 
у командних змаганнях.
 Утім напередодні офі-
ційного старту сезону в 
тренерському штабі «си-
ньо-жовтих» попередили, 

що високих результатів 
на першому етапі Кубка 
світу чекати не варто.
 Одиночний мікст — 
дисципліна для офіцій-
них біатлонних змагань 
абсолютно нова. Водно-
час на щорічній «Різд-
вяній гонці» в німецько-
му Гельзенкірхені вона є 
неодмінною складовою 
гала-вечора, де українсь-
кі змішані дуети не раз 
потрапляли «в призи».
 На першу гонку в Ос-
терсунді тренерський 
штаб збірної України за-
явив капітана чоловічої 
команди Дмитра Підруч-
ного та олімпійську чем-
піонку Сочі-2014 в еста-
феті Вікторію Семерен-
ко, котра після паузи, 
яка була обумовлена де-
кретною відпусткою, зно-
ву повернулася у великий 
біатлон.
 На перших кіломет-
рах дистанції Віта про-
демонструвала, що не за-
була, як це — бути в лі-

дерах світового біатлону. 
До своєї останньої стріль-
би вона очолювала гонку, 
й навіть коли їй довелося 
використати два штраф-
них патрони, вона про-
довжила утримуватися 
у віртуальній призовій 
трійці. Власне естафету 
своєму партнеру по мікс-
ту Вікторія передала тре-
тьою. Проте підтримати 
її вдалий старт Дмитру 
Підручному не вдалося. 
Серед інших проблем, які 
завадили йому бороти-
ся за місце на п’єдесталі, 
стало падіння, яке, на 
думку капітана чолові-
чої збірної, й визначило 
долю призових місць.
 «Італієць Бормоліні 
не залишив мені місця 
на трасі», — бідкався 
після гонки Підручний. 
Попри не надто пере-
конливу стрільбу, котра 
постійно відкидала тер-
нополянина далеко від 
п’єдесталу, завдяки по-
тужному ходу він що-

разу надолужував згая-
не на вогневому рубежі. 
Не виключено, що, якби 
не колізія з італійцем 
на трасі, піднявся б Під-
ручний у компанії авс-
трійців та німців на тре-
тю сходинку п’єдесталу. 
А так перетнув фінішну 
лінію українець шостим, 
програвши бронзовій ко-
манді Казахстану 2,2 се-
кунди.
 У той же день попра-
вити медальну ситуацію 
могла класична українсь-
ка змішана естафета. Ва-
лентина Семеренко, Оле-
на Підгрушна, Сергій Се-
менов, Артем Прима — 
прізвища, котрі давали 
уболівальникам надію 
на високий результат. У 
стрільбі, й справді, ук-
раїнські «естафетники» 
показали один із кращих 
показників, а от з «хо-
дом» у них виникли про-
блеми, котрі й не дозволи-
ли піднятися, в підсумку, 
вище десятого місця. ■

Спортивна гімнастика
 На етапі Кубка світу в німецькому Котбусі бронзовий призер Ігор-
2012 та віце-чемпіон світу-2017 Ігор Радивілов виграв «золото» у впра-
вах на кільцях. При цьому лідер української гімнастичної збірної Олег 
Верняєв нині перебуває поза спортом, оскільки змушений лягти на опе-
раційний стіл задля лікування старих травм. ■

ХРОНІКА■

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Кваліфікація. 
Перший етап. Група А. 2-й тур. Ук-
раїна — Туреччина — 60:67 (12:16, 
16:11, 15:15, 17:25; Гладир (20)). 
Латвія — Швеція — 82:73. 1-й тур. 
Швеція — Україна — 76:84 (22:25, 
12:28, 19:16, 23:15; Кравцов (17)). Ту-
реччина — Латвія — 85:73.
 Турнірне становище: Туреччи-
на — 2 перемоги/0 поразок, Україна, 
Латвія — 1/1, Швеція — 0/2.

■

У напруженому поєдинку українські баскетболісти поступилися збірній 
Туреччини.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Шанс після поразки
Вітчизняні баскетболісти програли збірній Туреччини матч за 
лідерство у відбірковій групі чемпіонату світу-2019

■

Аби претендувати на «призи» в класичній змішаній естафеті,
Олені Підгрушній та К° не вистачило швидкості.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙
❙

БІАТЛОН

Не бронзова «коробочка»
Через падіння український одиночний «мікст» 
не зміг піднятися на п’єдестал дебютної гонки 
Кубка світу-2017/2018

■
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Вік живи — вік учись
Нове слово в реформуванні системи зайнятості українців: 
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 Жінки скаржаться, що чоловіків 
у магазини не затягнеш. Так зробіть 
примірочні прозорими!

* * *
 На пішохідному переході ав-
томобіль збив пiшохода. Вискакує 
водiй до потерпілого і каже:
 — Вам пощастило — я лікар.
 Той піднімає голову і відпові-
дає:
 — А вам нi — я адвокат!

* * *
 Приходить старенька в банк, зні-
має всі гроші з рахунку, йде. Через 

десять хвилин повертається і знову 
кладе все на рахунок.
 — Навіщо? — запитує службо-
вець.
 — Так я, синку, тiльки перераху-
вала.

* * *
 Кравець ретельно перемірює 
матеріал замовника. Той не витри-
мує:
 — Навiщо перемірювали, хоче-
те, щоб і вам вистачило?
 — Мені будь-що вистачить, я 
хочу, щоб і вам залишилося.

По горизонталі:
 1. Український діаспорний 
письменник, автор роману «Жов-
тий князь». 5. Ім’я головного отама-
на армії УНР. 8. Місто в Нідерлан-
дах, де засідає Міжнародний вій-
ськовий трибунал. 9. Один з про-
відників гайдамацького руху, який, 
за легендою, вбив своїх синів-като-
ликів. 10. Справжнє ім’я Роксола-
ни. 11. Ім’я одного із синів Анджелі-
ни Джолі. 13. Один із отаманів Хо-
лодноярської республіки 20-х років 
минулого століття. 16. Мисливська 
сумка. 17. Український композитор, 
автор знаменитої «Мелодії» із філь-
му «Високий перевал».  19. Верхня 
частина колодязного зрубу, складе-
на з дерев’яних колод. 21. Тварина, 
неофіційний символ Республікансь-
кої партії США. 25. Національна ва-
люта Казахстану. 26. Ім’я українсь-
кого політика, автора тексту «Акта 
проголошення Незалежності Украї-
ни». 27. Прозора тканина або сітка, 
закріплена на жіночому капелюш-
ку, щоб закривати обличчя. 28. По-
переднє оголошення про подію. 29. 
Короткий ніж із грубим лезом, який 
носять у піхвах. 
По вертикалі:
 1. Вінницький козацький пол-
ковник, герой роману «Вогнем і ме-
чем». 2. Популярний у радянські 
часи український молодіжний жур-
нал. 3. Єгиптянка, рабиня Авраама, 
яка народила йому сина Ізмаїла. 4. 
Нова назва колишнього Артемівська. 
5. Волинський князівський рід, який 
брав початок від князя Ольгерда. 6. 

Пригодницький роман Володимира 
Лиса, головний герой якого Прокіп 
Марушко перевтілюється у народ-
ного месника, який грабує багатих і 
допомагає бідним. 7. Божество вод-
ної стихії у давньогрецькій міфоло-
гії. 12. Драматична поема Лесі Ук-
раїнки. 14. «Я твоє ..., ти моє ..., щас-
тя більшого не треба. Полетімо в ніч, 
в неповторну ніч, і крильми торкне-
мось неба» (пісня). 15. Титул візан-
тійських імператорів. 18. Солдат ре-
гулярної піхоти Османської імперії, 
яка набиралася зі слов’янських по-
лонених, обернених у мусульманс-
тво. 19. Струнний щипковий інстру-
мент, схожий на гуслі, поширений у 
Німеччині та Австрії у XVIII столітті. 
20. Широке жіноче хутряне пальто. 
22. Країна на Сході, на прапорі якої 
зображено кедр. 23. Дружина царя 
Фів Амфіона, покарана богинею 
Лето за гординю. 24. Один із літе-
ратурних батьків Остапа Бендера.

Кросворд №140
 від 22 листопада
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Гідрометцентром 
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Захід -2…+3

 -2…+3

Північ +2…-3

 +2…-3

Центр +2…-3

 +2…-3

Схід -3…-8

 +2…-3

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 0…-5

 +7…+12

Ната НЕТУДИХАТА

 Пам’ятаєте анекдот? При-
значили Петра завскладом. Че-
рез півроку приходять до нього 
і питають, чому він не приходить 
отримувати зарплату. Той щиро 
дивується: «А що, тут іще й зар-
плату платять?».
 Приблизно такою може бути 
реакція на вакансію, яку оголо-
сила одна туристична компанія. 
Фірма шукала людину, яка по-

годиться протягом трьох міся-
ців об’їхати дванадцять люксо-
вих курортів світу і розповіс-
ти про свої враження. Причому 
з собою можна було взяти сво-
го хлопця чи чоловіка, а на «ки-
шенькові витрати» фірма додат-
ково давала 40 тисяч доларів.
 Не дивно, що на конкурс по-
дали заявки аж 17 тисяч претен-
дентів, повідомляє Daily Mail. У 
результаті посада «курортного де-
густатора» дісталася австралійсь-

кій блогерці Сорель Амор. Дівчи-
на, окрім того, що любить подо-
рожувати і є професійним фо-
тографом, має ще й більше ста 
тисяч підписників в Instagram, де 
вона регулярно розміщувала зві-
ти своєї «дегустації» та екзотичні 
фото з різних куточків планети. 
 За висновками тримісяч-
ної «роботи» Сорель, найбіль-
ше враження на неї справили 
замок у Шотландії, курорти на 
Багамах, Балі і в Хорватії, а та-

кож у Марокко, на островах Фі-
джі, в Іспанії, Коста-Ріці і Китаї. 
При цьому дівчина та її хло пець 
зупинялися лише в найкращих 
місцевих готелях. 
 Судячи з того, що фото кра-
суні-блогерки отримували від 
5 до 11 тисяч «лайків», фірма 
мала би бути задоволеною своїм 
вибором, адже багато хто після 
цього й собі вирішував побувати 
в тих місцинах. А нам доводить-
ся констатувати: нині для того, 
щоб отримати гарну роботу, бути 
розумним, мати освіту і досвід 
не так важливо. Набагато важ-
ливіше — мати популярність у 
соцмережах і велику кількість 
підписників. І якшо раніше діти 
мріяли стати космонавтами, то 
нині навіть першокласники, які 
мають смартфон, мріють стати 
блогерами. Се ля ві, як кажуть 
французи. ■

Аліса КВАЧ

 Схоже, без кінця можна дивитися не лише на 
те, як мерехтять зорі, горить вогонь і тече вода, а й 
на гарних дівчат. Саме цим можна пояснити велику 
кількість різноманітних конкурсів краси, які привер-
тають до себе незмінну увагу. Не встигли минулого 
тижня натішитися новою Міс Світу, як цими вихідни-
ми з’явилося одразу дві нові королеви. Причому одна 
з них — 27-річна українка Наталя Варченко.
 Саме вона перемогла у престижному італійсько-
му конкурсі краси «Міс Європа Континенталь», який 
днями відбувся в Неаполі. Як зазначається у ста-
туті конкурсу, тут передусім цінуються виваженість, 
яскрава індивідуальність, цілеспрямованість, 
амбіції і краса. Цікаво, що Україна вперше 
взяла участь у цьому конкурсі — і одра-
зу тріумфально. 
 Сама Наталя два роки тому стала фі-
налісткою конкурсу «Міс Україна Всесвіт», 
і саме це дало їй право на участь у «Міс Європа 
Континенталь». Дівчина родом із Луганщини, захоп-
люється кінним спортом та східними танцями. Також 
свого часу вона співала у складі гурту «Тірамісу».
 А от новою Міс Всесвіт (фінал конкурсу прой-
шов у американському Лас-Вегасі) стала представ-

ниця ПАР, 22-річна тренер із самооборони Демі-
Лі Нель-Пітерс. Прикрашену сапфірами і діаман-
тами корону з білого золота новоспеченій королеві 
краси передала минулорічна переможниця конкур-
су, француженка Ірис Міттенаар. Друге і третє 
місце посіли представниця Колумбії 
Лаура Гонсалес і учасниця з Ямайки 
Давіна Беннет.
 

А от 18-річна 
Яна Краснікова, яка перемог-

ла у конкурсі «Міс Україна Всесвіт-
2017», до трійки фіналісток не потра-

пила. Утім, як показує практика, не все 
ще втрачено: не оцінили одні — оці-
нять інші. ■

ОТАКОЇ!

За це ще й гроші платять?
Австралійську блогерку туристична фірма найняла 
відпочивати на елітних курортах

■

КРАСА І СИЛА

Від Світу до Всесвіту
Володаркою корони «Міс Всесвіт» стала представниця 
ПАР, а українка стала «Міс Європа Континенталь»

■

Міс 
Всесвіт-2017 
Демі-Лі 
Нель-Пітерс.

❙
❙
❙
❙

29 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий дощ iз мокрим снiгом. Вiтер 
пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура впродовж до-
би -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий мокрий снiг. 
Славське: вночi 0...+2, удень 0...+2. Яремче: вночi 
0...+2, удень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +3...+5. 
Рахiв: уночi -1...+1, удень +3...+5. 

27 листопада висота снігового покриву становила: 
Славське — 5 см, Плай — 17 см, Мiжгiр’я — немає, 
Рахiв — 8 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче 
— 2 см, Пожежевська — 15 см.
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