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Учорашні курси 
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Зібрання лідерів 

провідних країн світу не 

виправдало покладених 

на нього очікувань
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«Велика двадцятка» в пошуках 
балансу

Хто вихопить квиток — той поїде.
Фото з сайта znaj.ua.
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«ЄСПЛ у відповідь на звернення України вже ухвалив термінове і важливе 
рішення — зобов’язав Росію надати інформацію про захоплених моряків і 
юридичні підстави їх утримання, місце їх утримання, завдані поранення та 
надання їм медичної допомоги».

Петро Порошенко
Президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

Є ПРОБЛЕМА

Новий рік 
на вокзалі?
Черговий дефіцит квитків 
на свята: в  Укрзалізниці 
обіцяють надати додаткові 
потяги до зимових канікул
Катерина БАЧИНСЬКА

 Проблема з квитками на потяги напере-
додні свят для українців — уже сумна тра-
диція. Адже проїзні документи просто не-
можливо придбати. Вони всі дивним чином у 
перші дні продажів кудись зникають. І напе-
редодні свят людям доводиться шукати аль-
тернативні способи, щоб потрапити додому. 
Цього ж року Укрзалізниця вирішила зміни-
ти таку «традицію» і запровадила поступо-
вий продаж квитків напередодні свят. 
 До Різдва вже менше місяця, проте Оле-
ся не може взяти квитки на потяг до Львова. 
Дівчина щодня моніторить сайт Укрзаліз-
ниці, адже хоче святкувати Різдво та Новий 
рік удома. Проте квитків як не було, так і не-
має. «Я сподівалася, що, як і обіцяло керів-
ництво залізниці, з 26 листопада квитки таки 
з’являться, проте, промоніторивши, зрозумі-
ла, що таки треба шукати альтернативні шля-
хи», — говорить «УМ» дівчина. Керівниц-
тво Укрзалізниці нарешті визнало: квитків 
справді немає. Тоді в підприємстві поясню-
вали, що продаж призупинили через запуск 
поїзда «Київ — аеропорт «Бориспіль», проте 
запевняли:  скоро відновлять. «Призначен-
ня цього поїзда істотно вплинуло на графік у 
київському вузлі, що, в свою чергу, призвело 
до невеликих змін графіка по всій Україні», 
— пояснює директор департаменту внутріш-
ніх і міжнародних пасажирських перевезень 
Олександр Красноштан. 
 «УМ» перевірила сайт Укрзалізниці в ос-
танні дні листопада і намагалася взяти квит-
ки на 24 грудня до Львова, Одеси та Харко-
ва — проте їх справді немає, і на це є кілька 
причин. У прес-службі Укрзалізниці зазна-
чили, що продаж квитків зараз здійснюється 
лише до 20 грудня включно, тобто придбати 
квитки  на 21 грудня поки неможливо: «Ми 
відкрили продаж квитків на всі пасажирські 
поїзди, що вирушають iз 9 грудня 2018 року. 
Наразі пасажири можуть купити квитки на 
всі поїзди з датою відправлення до 20 грудня 
2018 року включно. На поїзди, що вируша-
ють після 20 грудня, продаж буде відкрито 
до 5 грудня 2018 року».   Таким чином у ві-
домстві намагаються убезпечити себе від спе-
кулянтів і забезпечити доступність купівлі 
квитків для громадян до свят. Проте такі змі-
ни не дуже подобаються студентці Олі, яка 
на свята хоче потрапити додому, проте запев-
няє, що на потяг розраховувати не буде. «А 
як можна на щось розраховувати, коли квит-
ки на Різдво я не можу зараз придбати? Та й 
де гарантія, що потім вони справді безпереш-
кодно з’являться і я їх зможу купити? У цьо-
му випадку найкращий варіант — розрахо-
вувати на себе і брати квитки на автобус»,  — 
логічно міркує з «УМ» дівчина. 
 В Укрзалізниці також зазначили, що най-
ближчим часом оголосить про призначен-
ня додаткових поїздів на Новорічні та Різд-
вяні свята. Цьогоріч планується призначи-
ти близько 30 пар таких поїздів. Переваж-
но вони курсуватимуть у напрямку зимових 
курортів України, зокрема до Івано-Фран-
ківська, Ужгорода, Львова, Чернівців. Про-
даж квитків на додаткові поїзди буде відкри-
то після реалізації усіх місць у цілорічних 
поїздах.
 Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні подо-
рожчали квитки на потяги. Тариф на паса-
жирські перевезення виріс на 12%. Сумарне 
зростання за рік становитиме близько 25%, 
адже перший етап підвищення — теж на 12% 
— відбувся 30 травня. А вже з 9  грудня 2018 
року вводять у дію новий графік руху паса-
жирських поїздів на 2018-2019 роки. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті впродовж доби 2 грудня 
окупанти сім разів відкривали вогонь 
по позиціях наших військ. Відзначи-
мо, що всі порушення режиму тиші 
противник здійснив із настанням те-
мряви. У неділю ворог обстрілював 
оборонні укріплення українських по-
зицій біля населених пунктів Стани-
ця Луганська, Красногорівка, Ново-
михайлівка, Славне, Тарамчук i Ле-
бединське. Важке озброєння не засто-
совували.
 Двічі загарбники вели прицільний 
вогонь із гранатометів i великокалі-
берних кулеметів неподалік Тарам-
чука. Крім того, поблизу Станиці Лу-
ганської збройні формування Росій-
ської Федерації здійснили чергову 
провокацію з метою недопущення роз-
ведення сил і засобів у цьому районі — 
зафіксовано ворожий обстріл iз вели-
кокаліберних кулеметів.
 Унаслідок бойових дій не пос-
траждав жоден український 
військовослужбовець.  За даними роз-
відки, 2 грудня трьох бойовиків росій-
сько-окупаційних військ було знище-
но та ще п’ятьох поранено.
 Станом на сьому годину ранку 3 
грудня противник обстрiляв нашi обо-

роннi укріплення в районі Кримського 
з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед 
українських військових немає.
 Додамо, що 3 грудня в Ук-
раїні розпочали збори резервістів i 
військовозобов’язаних, про що пові-
домив Генеральний штаб Збройних 
сил України. У відомстві пояснили, 
що збори проводять у зв’язку із запро-
вадженням в Азово-Керченській аква-
торії та 10 українських областях воєн-
ного стану.
 «Буде проведено збори як у складі 
бригад (до 15 діб), так і в складі нав-
чальних центрів (до 20 діб). Таким 
чином, передбачається, що всі зборові 
заходи будуть завершені до початку 
новорічних свят», — заявили в Ген-
штабі.
 У свою чергу Президент України 

Петро Порошенко заявив, що «від-
повідно до Стратегічного плану засто-
сування ЗСУ, пройдуть військові нав-
чання, передислокація військ. В об-
ластях, де оголошено військовий стан, 
відбудуться навчальні збори з резер-
вістами і територіальною обороною. 
Підприємства оборонпрому перехо-
дять на особливий режим роботи». 
 Також Верховний Головнокоман-
дувач підкреслив, що посилено охоро-
ну стратегічно важливих об’єктів в Ук-
раїні: «Ми посилили охорону та оборо-
ну об’єктів критичної інфраструкту-
ри: атомних і гідроелектростанцій, 
об’єктів хімічної промисловості; пор-
тів України на Чорному та Азовському 
морях. Буде вжито всіх необхідних за-
ходiв для посилення протиповітряної 
оборони». ■

НА ФРОНТІ

Бойовий «запас»
В Україні розпочалися збори резервістів 
i військовозобов’язаних

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Найгірші прогнози на-
ших політологів i військо-
вих експертів таки справди-
лися цими днями: із Криму 
в Москву перевезли 22 служ-
бовців Військово-морських 
сил України та двох праців-
ників СБУ, яких узяла в по-
лон ФСБ РФ у Керченській 
протоці.
 Полонених українських 
військових моряків, за ін-
формацією члена російсь-
кої Громадської спостереж-
ної комісії Когершин Сагіє-
вої, перевезли в московське 
СІЗО «Лефортове», де вона 
їх відвідала. А троє поране-
них наших моряків перебу-
вають у медчастині іншого 
московського ізолятора — 
«Матросская тішина».
 Як стало відомо, у викра-
дених українських моря-
ків, які фактично перебува-
ють у статусі заручників, у 
слідчих ізоляторах відібра-
ли військову форму, потiм 
їх перевдягли у тюремний 
одяг, бо, бачте, «перебува-
ти у військовій формі іно-
земної держави в «Лефор-
тово» заборонено». Тим са-
мим фактично Москва впер-
то намагається не визнавати 
наших громадян військово-
полоненими.
 У РФ заявили, що ство-
рили «велику групу з мос-
ковських i кримських слід-
чих», які вестимуть спра-
ви затриманих українців. 
Поки не ясно, де проводи-
тимуть судові засідання у 
справах українських війсь-
ковослужбовців — у Москві 
чи все ж у Криму.
 Нагадаємо, що 25 лис-
топада Росія заблокувала 
прохід у Керченську про-
току українському букси-
ру «Яни Капу» та двом ка-
терам «Бердянськ» і «Ні-
кополь», які здійснювали 
плановий перехід iз пор-
ту Одеси в порт Маріуполя. 
Після обстрілу та штурму 
російським спецназом у по-
лон потрапили 24 українці, 
яких окупанти в терміново-
му порядку піддали своїм 
«судилищам». Усіх поло-

нених українців заарешту-
вав так званий «суд» у Кри-
му. Усіх моряків  окупан-
ти взяли під варту на два 
місяці. Звинувачення було 
пред’явлено одразу після 
арешту: їм інкремінують 
«незаконний перетин кор-
дону РФ» і звинувачують 
за ч. 3 ст. 322 УК РФ, згід-
но з якою українським мо-
рякам загрожує покарання 
у вигляді позбавлення волі 
на термін до шести років.
 Додамо, що влада РФ, 
відповідно до рішення Єв-
ропейського суду з прав лю-
дини (ЄСПЛ), ще вчора мала 
надати інформацію про за-
хоплення українських мо-
ряків та юридичні підстави 

їх затримання, місце їх ут-
римання, завдані поранен-
ня та надану меддопомогу, 
наголошує Президент Ук-
раїни Петро Порошенко і 
висловлює сподівання, що 
це рішення буде виконано. 
Це стало можливим після 
звернення до ЄСПЛ Мініс-
терства юстиції від імені Ка-
бінету Міністрів України. 
«ЄСПЛ у відповідь на звер-
нення України вже ухвалив 
термінове і важливе рішен-
ня — зобов’язав Росію нада-
ти інформацію про захопле-
них моряків і юридичні під-
стави їх утримання, місце 
їх утримання, завдані пора-
нення та надання їм медич-
ної допомоги. Цю інформа-

цію, відповідно до рішення 
суду, уряд Російської Фе-
дерації має надати 3 груд-
ня», — заявив Петро Поро-
шенко. Також глава держа-
ви висловив сподівання, що 
«свавілля стосовно наших 
моряків нарешті буде при-
пинено».
 За словами міністра юс-
тиції України Павла Пет-
ренка, позиція України по-
лягає в тому, що захоплені 
моряки є військовополоне-
ними й до них мають засто-
совувати всі гарантії захис-
ту, які визначені Женевсь-
кими конвенціями. ■

(Продовження теми 
на 5 стор.)

У ПОЛОНІ

Війна поза війною
Захоплених українських моряків Москва вперто не бажає 
визнавати військовополоненими

■

Конвоювання українських моряків.
Фото з сайта unian.ua.
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Микола ПАЦЕРА

 Зі столичного Цент-
рального залізничного 
вокзалу запущено перший 
рейковий автобус-експрес 
до міжнародного аеропор-
ту «Бориспіль». Його тес-
тували Президент Ук-
раїни Петро Порошенко, 
Прем’єр Володимир Грой-
сман i керівник Укрзаліз-
ниці Євген Кравцов.
 Нагадаємо, що ідея та-
кого залізничного сполу-
чення між двома велики-
ми транспортними вузла-
ми обговорювалася вже не 
один рік, проте до прак-
тичної її реалізації при-
ступили лише у травні й 
закінчили в рекордно ко-
роткий строк. Для втілен-
ня в життя цього проек-
ту вартістю 480 млн. грн. 
довелося зробити чима-
ло. Зокрема, було добу-
довано до існуючої заліз-
ничної інфраструктури 
близько 4 км колії, зве-
дено залізничну естакаду 
довжиною 272 м над тра-
сою міжнародного зна-
чення Київ — Харків. Та-
кож побудовано дві паса-
жирські платформи нової 
станції «Бориспіль-аеро-
порт» із павільйонами та 
критий пішохідний пере-
хід від них до терміналу D 
«Борисполя». 
          На залізничній стан-
ції «Київ-Пасажирський» 
для запуску експресу було 
реконструйовано плат-
форму біля 14-ї колії, з 

якої здійснюється посад-
ка та висадка пасажирів. 
На ній оновлено освітлен-
ня та оздоблення, а ще — 
враховано потреби людей 
з інвалідністю — встанов-
лено тактильні пристрої, 
а також змонтовано ліфт. 
Поруч із платформою збу-
довано дві зали очікуван-
ня для пасажирів. Зала 
підвищеного комфорту 
оснащена кондиціонера-
ми, також у ній встанов-
лені сучасні телевізори, 
LED-освітлення, підклю-
чений Wi-Fi. Тут стоять 
комфортні сидіння, є ро-
зетки для підзарядки мо-
більних пристроїв, ство-
рена спеціальна зона для 
дітей. Вхід до зали здій-
снюється за квитками на 
цей експрес.
 Для зручності пасажи-
рів квитки на нього можна 
придбати в чотирьох кіос-
ках самообслуговуван-
ня, розташованих на кон-
корсі над 14-ю колією, а 
також у двох спеціальних 
касах — на Центрально-
му та Південному вокза-
лах. Цікаво, що на цьому 
маршруті вперше на за-
лізниці реалізовано нову 
технологію оплати про-
їзду. Для цього на Цент-
ральному вокзалі в Києві 
та в Міжнародному аеро-
порту «Бориспіль» вста-
новлено спеціальні термі-
нали для продажу квит-
ків за безготівкові кошти. 
Також пасажири можуть 
розрахуватися за проїзд 

безпосередньо в поїздах 
за технологією, вдало оп-
рацьованою в Київсько-
му метрополітені спільно 
з Ощадним банком Украї-
ни. Після тестування без-
контактних систем опла-
ти на поїздах до Міжна-
родного аеропорту «Бо-
риспіль» ця технологія 
буде розширена на інші 
поїзди — приміські та да-
лекого сполучення. Та-
кож на базі залізнично-
го експресу до аеропорту 
«Бориспіль» планується 
вперше впровадити єди-
ний квиток на різні види 
транспорту. Наприклад, 
клієнт зможе купити один 
квиток, що діятиме в поїз-
ді, експресі та літаку. 
 Графік курсування ав-
тобуса на рейках складав-
ся таким чином, щоб він 
міг конкурувати з іншими 
видами транспорту та вра-
ховував пікові наванта-
ження МА «Бориспіль». 
До речі, на Центрально-
му залізничному вокзалі, 
а також на станції в ае-
ропорту вже встановлено 
таблиці з графіком руху. 
Перший рейс із Києва 
буде в 0 годин 9 хвилин, 
із Борисполя — в 0.48. 
Рух на маршруті буде ці-
лодобовим із різним ін-
тервалом, залежно від па-
сажиропотоку — від май-
же години вдень до 27-44 
хвилин уранці та ввечері. 
Загальна тривалість поїз-
дки становить 35 хвилин, 
враховуючи одну зупинку 

на станції «Дарниця» (до 
речі, були пропозиції зро-
бити їх також на «Київ-
Деміївський», «Видуби-
чі» та імені Георгія Кир-
пи, але поки що обмежи-
лися однією).
         Сам же новий експрес 
складається з чотирьох 
рейкових автобусів ви-
робництва Pesa Bydgoszcz 
SA. Вони були закуплені 
Укрзалізницею раніше 
для експлуатації на ре-
гіональних маршрутах, 
модернізовані власними 
силами в локомотивно-
му депо «Гречани». Зок-
рема, їм було проведено 
ремонт основних вузлів, 
дизельних двигунів, сис-
тем опалення, вакуумних 
туалетів, модернізовано 
системи радіозв’язку та 
сповіщення пасажирів, 
оновлено інтер’єр кабіни 
машиніста та вагонів зсе-
редини і зовні — в кор-
поративному стилі, вста-
новлено інформаційні 
табло. Поїзди вміщають 
по 120 пасажирів, а та-
кож мають зони для пе-
ревезення багажу — для 
цього встановлені спе-
ціальні стійки. Нагадає-
мо, що наз ву для швид-
кісного експресу було об-
рано шляхом відкритого 
голосування, оголошено-
го Укрзалізницею. У ньо-
му взяло участь понад 
100 тисяч бажаючих — 
найбільше голосів отри-
мала назва Kyiv Boryspil 
Express. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Тернопільські правоохоронці ви-
явили на території обласного цент-
ру чотири нелегальнi автозаправнi 
станції і припинили їх діяльність, 
вилучивши при цьому незаконно-
го обладнання та пального на суму 
близько чотирьох мільйонів гри-
вень. Як повідомили «УМ» у прес-
службі прокуратури Тернопільської 
області (під її процесуальним керів-
ництвом ведеться слідство), дві під-
пільні АЗС діяли як стаціонарні, а 
дві — як пересувні, доставка ж паль-
ного до них здійснювалась автоцис-
терною. А організував весь цей при-
бутковий бізнес один підприємливий 
тернополянин, який вирішив нажи-
тися на тому, що дещо дешевший 
«лівий» бензин завжди знаходить 
покупців. Зараз щодо нього триває 
досудове розслідування за частиною 
3 статті 204 Кримінального кодексу 
України — «незаконне виготовлен-
ня, зберігання, збут або транспорту-
вання з метою збуту підакцизних то-
варів». У результаті проведених слід-
чих дій вилучено, зокрема, 42 тис. 
510 літрів дизельного пального, сід-
ловий тягач з автоцистерною ємкіс-
тю 38 тис. літрів та два вантажнi фур-
гони, обладнані як «мобільні» авто-
заправні станції. Всього товарно-ма-
теріальних цінностей — загальною 
вартістю на 3 мільйони 850 тисяч 
гривень.
 Треба зауважити, що це далеко 
не перший такий кримінальний ви-
падок. Так, приміром, улітку, в ході 
проведення операції «Акциз-2018», 
співробітники податкової поліції го-
ловного управління Державної фіс-
кальної служби у Тернопільській 

області виявили в одному зi склад-
ських приміщень 9 бочок типу «єв-
рокуб» i приєднане до них облад-
нання автомобільного заправного 
комплексу з паливно-роздавальною 
колонкою. Реалізація дизпалива 
здійснювалась за готівкові кошти 
без застосування реєстратора розра-

хункових операцій i без будь-яких 
документів, що засвідчують поход-
ження пального, його якість та ви-
робника. Дозвільні документи на 
виконання робіт підвищеної небез-
пеки та на використання устатку-
вання для зберігання і реалізації 
пального також були відсутні. ■

ТАРИФИ

Чотири 
пишемо, один 
пам’ятаємо
Перевізники погрожують зняти 
з міських маршрутів кожен 
п’ятий автобус
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава 

 У понеділок, 3 грудня, близько двох десят-
ків перевізників прийшли на апаратну нара-
ду до залу засідань Полтавської міської ради з 
плакатами: «Полтавська влада знищує підпри-
ємців», «Маємо нульові прибутки в малому біз-
несі», «Через популізм політиків полтавці ходи-
тимуть пішки». Спілкувалися з представника-
ми міської влади на підвищених тонах. Зокре-
ма, перевізники погрожують із 4 грудня зняти 
з міських маршрутів кожен п’ятий автобус: мов-
ляв, несправедливо встановлений тариф за про-
їзд у розмірі 4 гривні не залишає їм іншого ви-
бору, адже за таких умов немає можливості ре-
монтувати транспорт (ціни на запчастини дуже 
високі), а отже, робити його комфортним для 
пасажирів, до того ж водії відмовляються вихо-
дити на роботу, не маючи гідної зарплатні, та 
й пальне весь час дорожчає. «Ми змушені роз-
продувати автопарк, щоб не збанкрутувати. Нас 
зробили ворогами, але нам теж потрібно году-
вати своїх дітей», — заявляють підприємці. На 
їхню думку, на сьогодні актуальний тариф на 
перевезення в автобусах i маршрутних таксі — 
8 гривень. І це без урахування витрат на аморти-
зацію та капітальний ремонт транспортних за-
собів.
 Водночас секретар Полтавської міської ради 
Олександр Шамота нагадав, що плату за проїзд у 
міському транспорті в розмірі 4 гривні поновлено 
у зв’язку з рішенням суду. А тарифу за перевезен-
ня в розмірі 8 гривень, за його словами, у Полтаві 
ніколи не буде. Зрештою, домовилися продовжи-
ти перемовини після апаратної наради. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС

Квартири для учасників АТО
 Нині у столиці проживають тисячі учасників Антитеро-
ристичної операції на сході України, серед яких сотні тих, хто 
має право на першочергове отримання житла — зокрема, й 
молодих сімей. Але реалії життя такі, що право є, а житла 
немає. Точніше кажучи, вільних квартир у місті також вис-
тачає, але їх можна тільки купити, а це по кишені далеко не 
кожному — тим більше учаснику АТО з інвалідністю. Тож 
комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ» вирішило 
дещо поліпшити цю ситуацію. Воно планує звести два сучас-
ні 25-поверхові житловi будинки на проспекті Відрадний, 42 
у Солом’янському районі, частину квартир у яких і отримають 
захисники Вітчизни. Згідно з планами, у цих багатоповерхів-
ках буде 1 тис. 136 квартир i підземний паркінг на 380 маши-
номісць. Також побудують дитячий садок на 80 маленьких 
відвідувачів. Зараз уже оголошено тендер на розробку про-
екту цих об’єктів, який переможець конкурсу має подати до 
кінця травня наступного року. На його створення з міського 
бюджету виділять 6,5 млн. грн. Аукціон же на визначення ге-
нерального підрядника відбудеться 11 грудня. 

Боксерські рукавички поліцейським — 
від мера
 Мер Києва Віталій Кличко нагородив іменними бок-
серськими рукавичками (з власним та автографом брата 
Володимира) поліцейських, які затримали молодих ван-
далів, що зруйнували світильники на огорожі Ботанічного 
саду імені академіка Фоміна на бульварі Тараса Шевчен-
ка. Щасливими їх отримувачами стали капітан поліції Ан-
тон Кабаченко, майор Юрій Яковець та лейтенант Володи-
мир Гринь із Шевченківського рай управління поліції. При 
цьому столичний голова подякував правоохоронцям і зазна-
чив: ці подарунки символізують те, що за порядок на вули-
цях потрібно боротися, щоб кияни та гості міста почували-
ся в безпеці на вулицях, а порушники правопорядку розумі-
ли, що за свої дії потрібно відповідати. Нагадаємо, що двох 
хлопців, які впродовж кількох днів зруйнували не один де-
сяток світильників, ідентифікували за допомогою камер ві-
деоспостереження, і затримали їх нагороджені поліцейські. 
Бешкетникам мер наказав прибрати сніг біля коледжу. Нага-
даємо, що весною Віталій Кличко нагородив шістьох полі-
цейських велосипедами за затримання вандалів, котрі зла-
мали та хотіли вкрасти фрагменти композиції «Діти пуска-
ють кораблики» на Поштовій площі.

■

Пересувна підпільна заправка.
Фото прес-служби прокуратури Тернопільської області.

❙
❙

КРИМІНАЛ

Прибутковий «лівак»
Ліквідовано підпільні АЗС. Чи надовго?

■

РУШАЙМО

Зекономимо на таксі
До літаків — на поїзді

■
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Квітослава ЩАСЛИВА

 8 травня 2015 року. У Верхов-
ній Раді відбувається урочисте 
засідання, присвячене 70-й річ-
ниці Перемоги у Другій світовій 
війні. Але у всіх, кому болить сер-
це за Україну, на думці ще одна 
війна: та, що на той момент уже 
більше року триває на сході. Пре-
зидент Порошенко зачитує з три-
буни імена новітніх Героїв Украї-
ни, які здобули це звання, захи-
щаючи територіальну цілісність 
нашої держави. Кожне прізвище 
зал вітає оплесками стоячи. Де-
путати й урядовці, сивочолі ве-
терани Другої світової та УПА, 
іноземні посли — підвелися всі. 
І лише троє людей залишилися 
незворушно сидіти у своїх кріс-
лах: архієреї Української пра-
вославної церкви Московського 
патріархату на чолі з предстояте-
лем, митрополитом Онуфрієм.
 Ця мить стала визначальною 
для багатьох вірних УПЦ МП, 
які чи не вперше замислилися 
над тим, що слово «українська» в 
її назві — лише декорація. Бо не 
може бути українською церква, 
якщо її патріарх сидить у Москві 
— столиці держави, яка веде про-
ти України війну.
 Розмови про необхідність 
створення Української помісної 
православної церкви, з центром у 
Києві, точилися від початку Не-
залежності. Адже соціологічні 
дослідження свідчать: саме церк-
ві українці впродовж років дові-
ряють найбільше. У багатьох се-
лах священик — взагалі єдиний 
авторитет, до чиїх слів дослуха-
ються парафіяни. 
 За таких обставин розташу-
вання центру управління церк-
вою стає геополітичним питан-
ням державної ваги. «Питан-
ня про автокефалію анітрохи 
не належить до богословських. 
Це чиста політика, на 99,9%», 
— наголошує народний депу-
тат і релігієзнавець Володимир 
Єленський.

 У владних коридорах Ук-
раїнської держави це розумі-
ли завжди. Але вплив Мос-
ковської патріархії і на світове 
православ’я вважався настіль-
ки потужним, що порушити 
його здавалося непосильним за-
вданням. 
 Щоправда, Віктор Ющен-
ко, ставши Президентом, зро-
бив-таки спробу добитися авто-
кефалії для помісної Українсь-
кої православної церкви. Але 
далі слів справа не посунулася. 
Потім до влади прийшов Вік-
тор Янукович, вплив Москви на 
офіційний Київ став неприхова-
ним, і про помісну церкву годі 
було й згадувати.
 Звісно, залишався Київсь-
кий патріархат на чолі з патріар-
хом Філаретом, у кількох іпос-
тасях існувала УАПЦ. Але з точ-
ки зору світового православ’я, 
вони вважалися «неканонічни-
ми».
 Усе змінили Революція гід-
ності, подальша агресія Росії і 
прихід до влади Петра Порошен-
ка. Саме він виявився тим Пре-
зидентом, якому вистачило полі-
тичної волі здійснити, здавалося 
б, неможливе — довести до кінця 
процес здобуття автокефалії для 
єдиної, помісної, без усіляких 
сумнівів канонічної Української 
православної церкви. 

 Так уже склалося, що в істо-
ричні для держави моменти пи-
тання церкви вирішувалися за 
допомогою світської влади... 
Зрештою, на Фанарі (в резиден-
ції Вселенського патріарха) ні-
коли особливо й не приховува-
ли, що для надання автокефалії 
помісній церкві потрібна воля 
не лише церковного, а передусім 
державного керівництва. І воля 
дуже міцна.
 Президент Порошенко таку 

волю мав. Від початку війни 
храми «канонічної» УПЦ МП на 
Донбасі відкрито підтримували 
терористів «ДНР» i «ЛНР», мо-
лилися за російських окупантів 
і навіть освячували їм зброю. 
Демарш митрополита Онуфрія 
у ВР став останньою краплею, і 
Президент розпочав із Вселенсь-
ким патріархатом переговори 
щодо надання автокефалії для 
українського православ’я. 
 Увесь цей час Москва робила 
все можливе й неможливе, щоб 

цьому перешкодити. Бо ж піс-
ля розбудови української армії, 
посилення позицій українсь-
кої мови та беззаперечного кур-
су на Європу, взятого Президен-
том Порошенком, саме церква 
залишалася найпотужнішим 
інструментом впливу Кремля на 
уми українців. Дійшло до того, 
що питання української автоке-
фалії розглядалося на засіданні 
ради безпеки РФ під головуван-
ням Володимира Путіна.
 За таких обставин питан-
ня, чи може держава втручати-
ся в церковні справи, навіть не 
стоїть. Російська держава че-
рез церкву прямо пхається у 
внутрішню політику України. 
І українська влада була просто 
зобов’язана дати їй відсіч. 
 На спільний результат пра-
цювали всі: українські дипло-
мати, які забезпечили резуль-
тативні перемовини з іншими 
церквами, спецслужби, що ней-
тралізували роботу російських 
спецслужб і зривали їхні прово-
кації (зокрема, й під час святку-
вання 1030-ї річниці Хрещення 
Русі). І передусім — особисто 

Президент. У квітні цього року 
після зустрічі з Патріархом Вар-
фоломієм він уже офіційно ого-
лосив про те, що Україна дуже 
скоро отримає томос про автоке-
фалію.
 Москва знавісніла. Всі цент-
ральні телеканали РФ кинули-
ся гаряче переконувати своїх 
глядачів, що ніякого томосу не 
буде. Тезу «всьо пропало» охо-
че підхоплювали і певні сили в 
Україні. Востаннє — після за-
вершення Синоду Вселенсько-

го патріархату 29 листопада: 
мовляв, чекали, що на ньому 
буде оголошено текст томосу, а 
цього не сталося. «Зрада»!
 Насправді — перемога. Як 
повідомив журналістам прези-
дент Національного інституту 
стратегічних досліджень Рос-
тислав Павленко, який кури-
рує питання автокефалії, Синод 
не лише затвердив відтепер уже 
незмінний текст томосу, а й під-
готував на його основі пропози-
ції до статуту нової Української 
православної церкви. Їх переда-
дуть українським єпископам, 
які вже цього місяця, в грудні, 
зберуться на об’єднавчий со-
бор.
 «Собор обере предстояте-
ля, предстоятель поїде до Кон-
стантинополя і служитиме з 
Вселенським патріархом, який 
вручить йому томос», — наголо-
сив Павленко.
 На «нижньому рівні» УПЦ 
МП, серед простих вірян та зви-
чайних священиків, кількість 
прихильників незалежної, не-
підконтрольної агресору Ук-
раїнської церкви після початку 
війни невпинно збільшується. 
Втім, усі, хто захоче залишити-
ся «під омофором» Московсь-
кої патріархії, матимуть змогу 
й надалі вільно ходити до від-
повідної церкви. От назватися 
їй доведеться чесно: Російська 
православна церква в Україні. 
 І хоча об’єднавчий собор ще 
попереду, уже з певністю мож-
на стверджувати: Президентові 
Порошенку вдалося те, у що не 
вірили навіть найзатятіші оп-
тимісти.
 Надання Українській церкві 
томосу про автокефалію експер-
ти називають іще одним Актом 
проголошення Незалежності 
України. Який став логічним 
продовженням стратегічного 
курсу Порошенка на переорієн-
тацію з Росії на Європу і повно-
го виходу України зі сфери ім-
перського впливу Москви. ■

Інф. «УМ»

 «Україна молода» отримала заяву від 
адвоката Віктора Медведчука з вимогою 
спростувати інформацію про те, що лідер 
руху «Український вибір» є «агентом 
КДБ під псевдонімом Соколовський». 
Цю інформацію було оприлюднено на 
нашому веб-сайті 6 листопада 2018 року 
в матеріалі Григорія Омельченка під на-
звою «Хрестовий похід Кремля: Як Мос-
ковія привласнила православ’я Київсь-
кої Русі та чому не хоче його втрачати». 
У заяві адвокат називає вище згадане 
твердження «відвертою та вкрай циніч-
ною брехнею». 
 Утiм, оприлюднивши цю інформа-
цію, «Україна молода» не відкрила Аме-
рику. Адже дані про те, що Віктор Мед-
ведчук був тісно пов’язаний iз КДБ, є 
в багатьох інших джерелах — в інтер-
нет-мережі неважко знайти їх. Напри-
клад, політик і юрист Сергій Головатий 
в інтерв’ю програмі «Люди. Hard Talk» 
на каналі «112» (від 3 квітня 2015 року, 
відео можна переглянути за адресою 
https://youtu.be/pWLoW6PU5qM) роз-
повідає: 
 — Я робив усе можливе на парламент-
ських виборах 1994 року, щоб по Ар-
темівському округу (це Шевченківський 
район Києва, вулиця Артема, перший ок-
руг) не пройшов Медведчук. Я пройшов 

по Виноградарю, а наші округи в Шев-
ченківському районі суміжні. Я знав, що 
це є агент Кремля, бо жив із ним у одному 
гуртожитку. Я бачив, як він жив, у яких 
умовах. Коли я мешкав у одній кімнаті 
з чотирма іноземцями (з Ємену, Єфіопії, 
Лівії), а Медведчук, такий же студент, та-
кого ж курсу, жив в однокімнатному но-
мері. Ніхто, навіть викладачі чи асистен-
ти, не могли жити в кімнатах самі. 
 — Він був тоді вже агентом КДБ?
 — Звичайно, він був завербований 
як адвокат Стуса. Він був адвокатом 
Стуса.
 — Але ж він був студентом?
 — Так, студентом. Це радянські часи, 
70-ті роки — ось у чому справа. Я навчав-
ся з 1972-го по 1977-й. Усі решта подій 
лише доводять, що це відкритий агент 
Кремля. І сьогодні він є одним із ключо-
вих осіб у тому, що називається Путінсь-
кий Мінський шлях (Мінські домовле-
ності. — Ред.). 
 Про «кадебешне» минуле кума Путі-
на у своїй відомій книжці «Нарцис, або 
Штрихи до політичного портрету Вік-
тора Медведчука», яка побачила світ у 
2001 році, пише й політик та народний 
депутат (на той час) Дмитро Чобіт. Зокре-
ма, Дмитро Чобіт розповідає, що Віктор 
Медведчук «потрапив у спеціальну групу 
дуже довірених адвокатів, яким органи 
МВС і КДБ доручали вести важливі для 

них справи». Не був би Віктор Медведчук 
адвокатом, якби не захотів спростувати 
не надто приємну для нього інформацію 
(на час виходу книги у світ Медведчук 
обіймав посаду заступника Голови Вер-
ховної Ради України). Він подав позов до 
суду на автора книжки та видавництво 
«Просвіта», аби 99 фактів, опублікова-
них у «Нарцисі», були визнані такими, 
що не відповідають дійсності, ганьблять 
його честь, гідність та ділову репутацію. 
Справа розглядалася в горезвісному Пе-
черському районному суді Києва, який 
став на бік позивача і виніс рішення, що 
в книзі опублікована недостовірна інфор-
мація. Проте Верховний Суд України, 
куди згодом звернувся Дмитро Чобіт, у 
2007 році визнав, що вся інформація про 
політика Віктора Медведчука в книзі 
«Нарцис» відповідає дійсності і для її ос-
карження від початку не було законних 
підстав (https://ua.korrespondent.net/
ukraine/298825-verhovnij-sud-viznav-
shcho-kdb-doviryalo-medvedchuku).
 Також в опублікованих записах ко-
лишнього майора УДО Миколи Мельни-
ченка тодішній очільник СБУ Леонід Де-
ркач у розмові з Президентом Леонідом 

Кучмою стверджував: Віктор Медведчук 
був агентом КДБ і мав агентурне псевдо 
«Соколовський». Щоправда, сам Медвед-
чук визнавати цього не хоче. «Ви знаєте, 
це повна маячня, яка нічого більшого, 
ніж сміх, у мене не викликає», — сказав 
він в інтерв’ю «Українській службі Бі-Бі-
Сі» 4 жовтня 2002 року. 
 А ось діалог Президента України Ле-
оніда Кучми і голови СБУ Леоніда Дерка-
ча з книги «Хто є хто. На дивані Прези-
дента Кучми». 
 ДЕРКАЧ: «...сам Медведчук же 
по хуліганству тут проходив, а зараз усі 
документи, які по хуліганству були, всі 
ці справи розпорошені, там майже одні 
крихти.
 КУЧМА: Ну, що тут робити? Ну, це ж 
нам відомо, що він був агентом КДБ сто-
процентно.
 ДЕРКАЧ: Кому відомо? Вам відомо, 
мені відомо.
 КУЧМА: Ну, а документи якісь зали-
шились там у вас?
 ДЕРКАЧ: Є його псевдонім — «Со-
коловський». Якихось документів, щоб 
офіційних — усе спалили. Чому спали-
ли? Тому що навіть коли він у Київра-
ду йшов у депутати, то прямо викликав 
працівників Марчук (Євген Марчук — 
колишній глава СБУ, а до того — керів-
ник П’ятого («дисидентського» або ідео-
логічного) управління КДБ УРСР. — 
Ред.) і казав: «Усіх коптить, щоб тільки 
був Медведчук на виборах». Це однознач-
но. (http://argumentua.com/stati/viktor-
medvedchuk-vo-vlast-po-kostyam-agent-
sokolovskii). 
 Інформація про Медведчука-Соко-
ловського «гуляє» в сотнях інтернет-
джерел. Проте чомусь кума Путіна за-
чепило її оприлюднення саме в «Україні 
молодій». Може, в патріотичній украї-
номовній газеті ця інформація видаєть-
ся такою, що особливо «дискредитує його 
честь і гідність»? ■

ПРЕТЕНЗІЇ 

Медведчук проти «України молодої»
Кум Путіна вимагає від газети спростування інформації 
про те, що він — агент КДБ під псевдонімом 
«Соколовський»

■

НАША ВІРА

Акт проголошення 
Незалежності-2
Завдяки Порошенку Українська церква 
вперше за 1030 років 
від Хрещення отримає автокефалію

■

Автокефалія — це втілення стратегічного курсу 
Порошенка на переорієнтацію з Росії на Європу 
і повного виходу України зі сфери імперського 
впливу Москви.



5УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 4 ГРУДНЯ 2018ГАРЯЧА ТЕМА

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, генерал-лейтенант СБУ, 
почесний голова Спілки офіцерів України

 Дорогі сини й онуки — гордість і слава 
ВМС України! 
 Сьогодні ваші імена знає вся Украї-
на і світ. Своєю мужністю і витримкою 
ви не дозволили «божевільному з ядер-
ною кнопкою» Путіну розпочати мас-
штабне вторгнення російських військ в 
Україну, аби пробити сухопутний кори-
дор в 100-120 км уздовж Азовського уз-
бережжя, який би з’єднав фашистську 
Росію з анексованим Кримом і виходом 
до Придністров’я, де розташована війсь-
кова база агресора, а можливо, і повної 
окупації південно-східних областей Ук-
раїни (підтвердженням тому є карти ГШ 
ЗС РФ). Це своєю чергою створило б ре-
альну загрозу воєнної агресії Росії проти 
всієї Східної Європи. Світ міг опинитися 
на межі ядерної війни.
 25 листопада 2018 року за наказом 
Путіна ЗС Росії вчинили відвертий прово-
каційний акт воєнної агресії проти Украї-
ни — збройний напад на корабельну гру-
пу Військово-Морських сил ЗС України в 
Керченській протоці (в нейтральних во-
дах), у якому взяли участь десять військо-
вих катерів, а також бойові гелікоптери і 
літаки ВКС РФ. Після застосування зброї, 
у тому числі і випущених некерованих ра-
кет із літака на ураження та пошкоджен-
ня українських військових катерів і пора-
нення моряків, війська спеціального при-
значення ФСБ РФ захопили два катери і 
буксир і взяли в полон 24 українських мо-
ряків і офіцерів, які наразі незаконно аре-
штовані і перебувають у слідчих ізолято-
рах Росії. 
 На момент збройного нападу на ук-
раїнські катери міноборони Росії уздовж 
державного кордону України, на тимчасо-
во окупованих територіях Донецької і Лу-
ганської областей, в анексованому Криму 
розгорнуло наземне угруповання загаль-
ною чисельністю понад 80 тисяч військо-
вослужбовців, близько 1400 артилерійсь-
ких і ракетних систем залпового вогню, 
900 танків, 2300 бойових броньованих ма-
шин, понад 500 літаків та 300 вертольотів. 
В акваторіях Чорного, Азовського, Егей-
ського морів перебувало понад 80 кораб-
лів і 8 підводних човнів, зокрема ударних 
— 23 кораблі і 6 підводних човнів. 
 Шановні моряки, старшини, мічмани 
і офіцери, хоч що б вам говорили російсь-
кі слідчі, прокурори, судді та політикани 
в Україні, ви діяли високопрофесійно, за-
конно, відповідно до норм міжнародного 
морського права та чинних договорів! Нія-
ких злочинів проти Росії чи на її території 
ви не вчиняли! 
 Згідно з Женевською конвенцією «Про 
поводження з військовополоненими» від 
12 серпня 1949 року (ратифікована Украї-
ною, Закон № 3413-ІV від 08.02.2006 р.), 
ви є військовополоненими. Ви не можете 
бути ні підозрюваними, ні обвинувачени-
ми, ні засудженими за Кримінальним ко-
дексом РФ. 
 На вашому боці Правда, а значить і 
Бог! Пам’ятайте:«Бог не в силі, Бог у прав-
ді!»
 Свого часу комуністична пропаганда 
Радянського Союзу вигадала міф про «28 
героїв-панфіловців», які захищали Моск-
ву в 1941 році від німецько-фашистських 
загарбників...
 Ви — 24 Воїни Світла — не міф! Ви ре-
альні люди:
 Із бронекатера «Бердянськ»:
* Роман Мокряк, лейтенант, 1986 р.н. 
Кіровоградська область
* Юрій Без’язичний, старший матрос, 
1990 р.н., Одеська область
* Андрій Артеменко, старший матрос, 
1994 р.н., Кіровоградська область
* Андрій Ейдер, матрос, 1999 р.н., Одеса
* Богдан Головаш, старший матрос, 1996 
р.н., Полтавська область
* Денис Гриценко, капітан 2 рангу, 1984 
р.н., Миколаїв.
 Із бронекатера «Нікополь»:
* Богдан Небилиця, старший лейтенант, 
1994 р.н., Сумська область
* В’ячеслав Зінченко, старший матрос, 
1998 р.н., Кишинів
* Сергій Цибізов, матрос, 1997 р.н., 
Хмельницька область
* Сергій Попов, капітан лейтенант, 1991 
р.н., Донецька область

* Владислав Костишин, 1994 р.н., Чер-
каська область
* Андрій Оприско, старший матрос, 1971 
р.н., Львівська область.
 Із рейдового буксира «Яни Капу»:
* Олег Мельничук, старшина, 1995 р.н., 
командир рейдового буксира, Черкаська 
область
* Михайло Власюк, старший матрос, 1984 
р.н., Київ
* Віктор Безпальченко, старший матрос, 
1987 р.н., Херсонська область
* Володимир Терещенко, старший матрос, 
1994 р.н., Дніпро
* Євген Семидоцький, матрос, 1998 р.н., 
Луганська область.
 Додатково на борту перебували:
* Володимир Лісовий, капітан 3-го рангу, 
Севастополь
* Андрій Шевченко, мічман
* Володимир Варімез, старший матрос, 
1992 р.н., Одеська область
* Сергій Чуліба, старшина, 1992 р.н., Хер-
сонська область
* Юрій Будз, мічман, 1972 р.н., Одеса.
 А також мої колеги — два офіцери вій-
ськової контррозвідки СБУ, один із яких 
отримав тяжке поранення.
 Ви — 24 Воїни Світла — є справжні ге-
рої-українці, які захищають не лише Ук-
раїну, а й усю Європу від кровожерливої 
фашистської Росії — останньої імперії 
Зла. Сподіваюся, що Європа нарешті зро-
зуміє це!
 Весь світ — від звичайних простих лю-
дей і до міжнародних організацій — став 
на вашу підтримку, захист і вимагає не-
гайного звільнення вас із російського по-
лону. Українці по всій території нашої 
країни і за її межами, ваші бойові поб-
ратими з передової лінії фронту підтри-
мують вас і ваших рідних, хто як тіль-
ки може. Від зворушливих теплих слів 
і вчинків людей на вашу адресу на очах 
з’являються сльози...
 Як батько трьох дітей і дід чотирьох 
онуків (старшому — 17 років), який  пере-
жив поранення молодшого сина (38 років) 
у зоні бойових дій АТО, я вас всіх пригор-
таю до себе, щоб захистити і вберегти, низь-
ко вклоняюся в ноги вашим батькам за те, 
що виховали таких синів — вірних захис-
ників нашої рідної неньки України. 
 Спільними зусиллями ми звільнимо 
вас із лап дикої ординської Московії! Ваше 
звільнення, як і звільнення всіх українсь-
ких політв’язнів, має стати першочерго-
вим завданням Президента України Пет-
ра Порошенка і світової спільноти!
 Це буде нелегко. Вас захопив у по-
лон фашистський режим, яким майже 
20 років керує, за висновками експертів, 
психопат-шизофренік, з явними ознака-
ми педофілії і садистськими розладами 
здоров’я, який страждає на манію вели-
чі і почуття маніакального страху за своє 
життя на межі тваринного інстинкту са-
мозбереження, все світній брехун, вбив-
ця, м’ясник, головоріз, терорист, карлик 
із чорною душею і по лікті в крові, чекіст 
із риб’ячими очима — Путін, а за тверд-
женням богословів — Антихрист, у якого 
ввійшов Сатана, який мріє стати Волода-
рем Світу. Не бути цьому! 
 Путін такий боягуз, що навіть побояв-
ся поговорити по телефону з нашим Пре-
зидентом Петром Порошенком з приводу 
вашого звільнення.
 Дорогі моряки і мої колеги з військової 
контррозвідки! На вас чинитиметься най-
різноманітніший моральний, психологіч-
ний, не виключаю, що і фізичний тиск із 
застосуванням тортур і психотропних ре-
човин, щоб вибити з вас неправдиві свід-
чення, схилити перейти на бік ворога та 
змусити зачитати продиктовані вам полі-
тичні заяви (що категорично заборонено 
Женевською конвенцією). Звісно, будуть 
і спроби завербувати вас таємними аген-
тами ФСБ або ГРУ. В такому випадку ви 
знаєте, що робити. 
 Згідно із зазначеною Конвенцією 
(ст.17), ви, як військовополонені, під час 

допиту мусите повідомити лише своє пріз-
вище, ім’я, дату народження, військове 
звання, особовий номер і номер військо-
вої частини. І жодного слова більше!
 «Кожний військовополонений під час 
допиту зобов’язаний повідомити лише 
своє прізвище, ім’я та військове зван-
ня, дату народження та армійський, пол-
ковий, особовий чи серійний номер або, 
якщо цього немає, іншу рівноцінну ін-
формацію. Якщо він свідомо порушує це 
правило, то цим він може зумовити обме-
ження переваг, які надаються відповідно 
до його звання або статусу. 
 Будь-які фізичні чи моральні тортури 
та будь-яка інша форма примусу не можуть 
застосовуватися до військовополонених 
для одержання від них будь-яких відомос-
тей. Військовополоненим, які відмовля-
ються відповідати, не можна погрожува-
ти, не можна їх ображати, переслідувати 
або вдаватися до обмежень їхніх прав. 
 Допит військовополонених здійс-
нюється мовою, яку вони розуміють» 
(стаття 17 Женевської конвенції).
 Пораненим бажаю якнайшвидшого 
одужання!
 Відчуття страху — це нормальна пси-
хологічна реакція здорового організму. 
Витримайте, не зламайтесь! Так, це буде 
дуже тяжко, особливо, якщо врахувати 
сучасні «медичні методи» обробки свідо-
мості людини під глибоким сеансом гіп-
нозу і застосуванням психотропних ре-
човин. Фізично людину вбити легко, але 
зламати її Дух, силу волі не під силу ніко-
му, окрім неї самої.
 Вірю, що ви не зламаєтесь!
 В умовах полону ваша найсильніша 
зброя — це незламна віра у своє звіль-
нення, за яке бореться весь цивілізова-
ний світ, та непохитна віра у нашу спіль-
ну Українську Перемогу над путінським 
фашизмом!
 Посміхайтесь у вічі своїм ворогам! На 
вашому боці Правда і Бог, ваші рідні й ук-

раїнці, Україна і світ!
 У ситуації, яка склалася у зв’язку з 
відкритою воєнною агресією фашистської 
Росії проти України, відповідно до норм 
міжнародного права, законів війни та на-
ціонального законодавства України, фі-
зична ліквідація Путіна буде легітимною, 
правовою і законною, як така, що вчинена 
у стані необхідної оборони і крайньої не-
обхідності, за аналогією з убивством те-
рориста № 1 Усами бен Ладена (знищен-
ня якого, за твердженням міністра закор-
донних справ РФ Лаврова, «виправдано з 
точки зору міжнародного права і права на 
самооборону»).
 Кожен громадянин України має не 
лише право, а й конституційний обов’язок 
знищити агресора, який посягнув на Віт-
чизну, її незалежність і територіальну 
цілісність! Свого часу на одному з теле-
візійних каналів я публічно заявив: «За 
найменшої нагоди знищу Путіна особис-
то! Рівень моєї підготовки дозволяє це зро-
бити голими руками. З двійником не сплу-
таю».
 Наші пращури — орії-руси залишили 
нам, українцям, своїм нащадкам, одну з 
головних заповідей: «Ворога роду твого 
знищуй без пощади!». 
 Ми, українці, вистоїмо у війні з росій-
ським агресором, здобудемо перемогу над 
ворогом і повернемо до складу України 
анексований Крим і окуповані території 
Донбасу. Російська імперія розвалиться 
внаслідок національно-визвольної бороть-
би поневолених народів, для яких Украї-
на буде взірцем демократичної держави.
 У недалекому майбутньому Україна 
постане як духовний православний та ін-
телектуальний центр об’єднаної Європи 
від Ла-Маншу до Уралу. Так буде!
 Слава Україні! Героям морякам Слава! 
Слава Нації! Смерть ворогам і Путіну!
 Волю українським військовополоне-
ним і політв’язням, які перебувають у  
російських катівнях і тюрмах! ■

ВОЇНИ СВІТЛА

«Вірю, що не зламаєтесь!»
Звернення до українських моряків, яких російські агресори злочинно захопили в полон

■

Сухопутний коридор, який Росія планувала пробити в Україні (карта ГШ ЗС РФ).❙

Карта ГШ ЗС РФ із планом окупації східних і південних областей України.❙
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20 тем для обговорення 
 2 грудня віце-міністр навколишнього се-
редовища Польщі Міхал Куртика отримав 
повноваження президента саміту COP24. 
У переговорах цього форуму впродовж 11 
днів (конференція завершиться 14 грудня) 
візьмуть участь 30 тисяч осіб — очільни-
ки держав, урядів та міністерств, відпові-
дальних за питання довкілля й клімату, а 
також представники бізнесу і неурядових 
організацій. Головною метою конференції 
є підготовка принципів для введення в дію 
Паризької угоди з клімату, схваленої 2015 
року. Організатори розраховують ухвалити 
план реалізації цієї угоди. 
 Наступними днями переговори прохо-
дитимуть у кількох пленарних залах — ок-
ремі групи обговорюватимуть різні теми, 
наголосив міністр навколишнього середо-
вища Польщі Генрик Ковальчик. Ідеться 
про обмеження викидів шкідливих газів, 
фінанси, адаптацію до змін клімату, мето-
ди поглинання — загалом є понад 20 тем. 
 Нагадаємо, на кліматичній конферен-
ції в Парижі 2015 року 195 країн ухвали-
ли першу в історії загальну світову угоду, 
присвячену справам клімату. Держави 
зобов’язалися докласти зусиль, щоб сві-
тове потепління утримати на рівні, знач-
но нижчому двох градусів Цельсія. Але 
останні дослідження показали, що на-
віть за умов виконання вимог Паризької 

угоди до середини цього століття темпе-
ратура планети може підвищитись на 3-
5 градусів Цельсія, що обернеться катаст-
рофічними наслідками для людства. Тому 
під час конференції ООН у Катовіце гово-
ритимуть головним чином про те, як при-
пинити глобальне потепління і що для 
цього можуть зробити окремі держави. 

Викиди парникових газів можна 
скоротити до нуля
 Як зазначено в стратегії захисту клі-
мату до 2050 року, яку оприлюднила Єв-
рокомісія 28 листопада в Брюсселі, краї-
ни ЄС можуть скоротити на 100 відсотків 
викиди парникових газів до 2050 року. 
У стратегії описано вісім сценаріїв роз-
витку подій. Два сценарії передбачають 
скорочення викидів парникових газів до 
нуля. Інші сценарії враховують скоро-
чення викидів на 80-95 відсотків, пере-
дає інформагенція «Рейтер».
 Скорочення викидів на 100 відсотків 
«цілком можливе», заявив єврокомісар із 
питань захисту клімату Мігель Аріас Ка-
ньєте. За його словами, це потребуватиме 
значних інвестицій: до 290 мільярдів євро 
на рік. У документі йдеться про відмову 
від використання нафти, вугілля і при-
родного газу, під час згоряння яких виді-
ляється вуглекислий газ. Згідно зі страте-
гією, до 2050 року понад половина потреб 

країн ЄС у енергії має покриватися за до-
помогою електрики. Для громадян це оз-
начає використання електромобілів і час-
ткове опалення помешкань за допомогою 
струму. Виробництво електроенергії має 
відбуватися на 80 відсотків за допомогою 
відновлюваних джерел і на 15 відсотків — 
за допомогою АЕС, пише dpa.
 Фахівці ООН напередодні підрахува-
ли, що держави-учасниці Паризької клі-
матичної угоди повинні найближчим ча-
сом щонайменше втричі скоротити обсяги 
викидів вуглекислого газу, щоб запобігти 
кліматичній катастрофі на планеті. За да-
ними ООН, у 2017 році обсяг викидів вуг-
лекислого газу на планеті зріс і переви-
щив 53 гігатонни.
 Напередодні початку роботи конферен-
ції пролунали кілька обнадійливих заяв. 
Головна з них, що Світовий банк виділить 
200 мільярдів доларів США на боротьбу зi 
змінами клімату в 2021-25 роках, подвоїв-
ши інвестиції на ці цілі порівняно з тепе-
рішнім п’ятирічним фінансовим планом, 
передає агенція «Франс Пресс».
 Значна частина фінансування буде 
спрямована на зменшення викидів пар-
никових газів, зокрема шляхом розробки 
стратегій розвитку відновлюваної енерге-
тики. Ключовим пріоритетом також ста-
не підтримка адаптації до змін клімату, 
оскільки мільйони людей уже відчувають 

наслідки екстремальних погодних умов. 
«Ми повинні боротися з причинами, а та-
кож адаптуватися до наслідків, які най-
частіше є найбільш драматичними для 
найбідніших людей світу», — заявила ви-
конавча директорка Світового банку Кріс-
таліна Георгієва.
 Також Німеччина планує удвічі збіль-
шити свій внесок у зелений кліматичний 
фонд ООН — iз 750 мільйонів до півтора 
мільярда євро. 
 За Паризькою угодою, багатші країни, 
відповідальні за більшість викидів парни-
кових газів, мають надати кошти, які краї-
ни, що розвиваються, могли б використати, 
щоб зробити свої економіки більш сприят-
ливими для клімату. Рішення президен-
та США Дональда Трампа про вихід iз Па-
ризької угоди викликало занепокоєння 
тим, що цих коштів може не вистачити. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Саміт «Великої двадцят-
ки» — форум лідерів най-
більш промислово розвинених 
країн світу та ЄС, який прой-
шов 30 листопада — 1 грудня 
у столиці Аргентини Буенос-
Айресі, заздалегідь очікував-
ся напруженим, оскільки на-
давав можливість сильним 
світу цього обговорити серйоз-
ні протиріччя, які накопичи-
лись у світі останнім часом. 
 Форум відбувався на тлі 
«торговельної війни» між Ки-
таєм і США. Під час особистої 
зустрічі президента США До-
нальда Трампа та глави КНР 
Сі Цзиньпіня двом лідерам 
вдалося дещо пригасити при-
страсті у взаємних відноси-
нах, якщо не закопати тома-
гавк війни, то хоча б прихова-
ти його подалі на певний час. 
І це чи не головний результат 
саміту. 
 Очікуваних i заздале-
гідь анонсованих перего-
ворів Трампа з президентом 
Росії Володимиром Путіним 
1 грудня так і не відбулося. 29 
листопада американський лі-
дер відмінив зустріч, послав-
шись на інцидент iз нападом 
російських кораблів на ук-
раїнські в районі Керченсь-

кої протоки. Коротка зустріч 
Трампа з Путіним у кулуарах 
саміту все ж відбулася, але 
мала радше церемоніальний 
характер і стосувалася того 
ж таки нападу на українські 
кораблі. Вже повернувшись 
додому, Путін розповів про 
зміст тієї розмови. «У двох 
словах я відповів на його пи-
тання, пов’язані з цим інци-
дентом у Чорному морі. У ньо-
го своя позиція з цих питань 
і проблем, у мене — своя, ми 
залишились при своїй думці, 
але, в будь-якому випадку, я 
його поінформував про наше 
бачення цього інциденту», — 
цитують Путіна «Аргументи 
і факти».
 Президент Франції Емма-
нюель Макрон відстоював на 
саміті Паризьку кліматич-
ну угоду, з якої США демон-
стративно вийшли. З огляду 
на проблеми з урядовим лі-
таком канцлера ФРН, Анге-
ла Меркель перший день са-
міту взагалі пропустила. Фо-
рум виявився нагодою для 
оглядин нового президен-
та Бразилії Жаїра Болсона-
ру, який уже встиг налякати 
світ своїми тоталітарними за-
явами. Прем’єр Японії Сіндзо 
Абе давав пояснення з приво-
ду арешту в Токіо гендирек-

тора концерну «Рено-Ніссан» 
Карлоса Гона. Зрештою з цьо-
го різноголосся якогось спіль-
ного раціонального хору так і 
не вийшло. 
 У заключному комюні-
ке лідерів країн «Великої 
двадцятки» ідеться про важ-
ливість «міжнародного по-
рядку, заснованого на прави-
лах». Тобто, загальні слова. В 
цілому фінальний документ 
вказує на серйозні протиріч-
чя між найбільшими еконо-
міками світу, зазначає аген-
ція новин dpa. Спільна заява 
містить обіцянки створювати 
кращі робочі місця, вплину-
ти на чинники міграційних 
криз, а також провести «не-
обхідну реформу» Світової 
організації торгівлі (СОТ). Ос-
таннього наполегливо вима-
гали США. Проте в докумен-
ті не йдеться про засудження 
протекціоністських заходів, 
до яких вдаються США, а та-
кож бракує слів підтримки 

щодо багатосторонніх торго-
вельних угод.
 Міжнародний валютний 
фонд тим часом нагадав чле-
нам «Великої двадцятки», 
яким належить 80 відсотків 
світової економіки, про не-
безпеку глобальної кризи, 
якщо адміністрація прези-
дента США Дональда Трам-
па продовжить свою митну 
політику, спрямовану на за-
хист внутрішнього виробни-
ка. Комюніке наголошує на 
потребі впроваджувати «нез-
воротню» Паризьку угоду за-
для протидії змінам клімату. 
Утім Трамп зберіг свій скеп-
сис щодо цієї теми. 
 Німецька канцлерка Ан-
гела Меркель разом із прези-
дентом Франції Емманюелем 
Макроном також нагадала 
російському лідеру Володи-
миру Путіну про необхідність 
повернути Україні кораблі та 
матросів, затриманих нещо-
давно. ■

РЕЙТИНГИ

«Безвіз» 
додав ваги 
Україна — на 28-му місці 
в світі за «силою паспорта» 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Український паспорт посідає 28-ме 
місце за спектром можливостей, які на-
дає своєму власнику, повідомляє «Радіо 
«Свобода» з посиланням на рейтинг Global 
Passport Power Rank 2018. За даними рей-
тингу, паспорт громадянина України гаран-
тує безвізовий доступ до 89 країн світу. Ще 
в 42 країнах українці можуть отримувати 
візу по прибутті, а для поїздок до 67 держав 
мусять оформляти візу завчасно.
 Тоді також вказувалося, що в 131 країну 
власник українського паспорта може поїха-
ти зовсім без візи або отримати візу на в’їзді.
З 15 колишніх республік СРСР український 
паспорт за силою посідає четверте місце піс-
ля паспортів Литви, Латвії та Естонії.
 В оновленому рейтингу змінилися дані 
інших країн. Зокрема, лідерство тепер на-
лежить паспортові Об’єднаних Арабських 
Еміратів, який дає можливість в’їзду без віз 
у 167 країн (у попередньому рейтингу на пер-
шому місці був Сінгапур). Тепер Сінгапур 
розділяє друге місце з Німеччиною. З пас-
портами цих країн можна без віз відвідати 
166 країн.
 Останнє місце в рейтингу Passport Index 
посідає Афганістан. Із паспортом цієї краї-
ни безвізовий в’їзд можливий до 29 країн. 
Україна минулого року посилила свої по-
зиції в рейтингу за рахунок безвізового до-
ступу до 34 країн. Серед країн, для відві-
дин яких українцям все ще потрібна віза, 
— Японія, США, Велика Британія, Ірлан-
дія та Китай. ■

■

ПОРЯТУНОК 

Плането, не парся! 
У Катовіце розпочала роботу конференція ООН 
iз клімату: плани амбітні, загрози ще більші

■

Тисячі людей у Брюсселі вийшли на захист клімату. ❙

А ТИМ ЧАСОМ…

 Перед відкриттям кліматичної конференції у 
польському Катовіце десятки тисяч бельгійців у 
неділю, 2 грудня, вийшли на марш на захист клі-
мату в Брюсселі, закликаючи бельгійський уряд 
до активніших заходів у цьому питанні на націо-
нальному, європейському та світовому рівнях. 
За даними поліції, в марші взяли участь 65 тисяч 
людей, повідомляє агенція dpa. 

■

Путін спілкувався не так із Трампом, як iз його дружиною. ❙

САМІТИ

«Велика двадцятка» в пошуках балансу
Зібрання лідерів провідних країн світу 
не виправдало покладених на нього 
очікувань

■

Ігор ВІТОВИЧ

Учора в польському промисловому місті Катовіце розпочала роботу 24-та сесія 
Конференції сторін Рамкової конвенції ООН iз кліматичних змін (COP24). Відкрив 
конференцію, в роботі якої беруть участь делегації з 200 країн світ і делегати Єв-
ропейського Союзу, президент Польщі Анджей Дуда. Польський уряд, організатор 
конференції, має намір надати особливої уваги запровадженню нових технологій.
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Оксана СОВА

 Ледь не на третину 
впала останніми дня-
ми ціна на насіння 
кукурудзи та соняш-
нику, які цьогоріч по-
радували українсь-
ких хліборобів висо-
ким урожаєм. Через 
порушення роботи 
морських портів і пе-
ревантаженість пере-
валочних пунктів аг-
раріїв, які розрахо-
вували отримати ви-
ручку в ходi пізніх 
жнив і вчасно випла-
тити кредити, оренду 
чи зарплати, росій-
ські пірати загнали 
в куток на суші, так 
само, як і українсь-
кі катери на морі. Ко-
жен день незаконного 
блокування Азову за-
вдає їм, як і всій еко-
номіці України, сут-
тєвих збитків.
 Проте тридцяти-
денний воєнний стан 
не створює для насе-
лення ризиків продо-
вольчого характеру: 
пропозиція продук-
тів в Україні знач-
но перевищує попит. 
Мінагрополітики, на 
яке поклали завдан-
ня забезпечити про-
довольчу рівновагу, 
констатує профіцит 
основної групи про-
дуктів харчування. 
Фахівці не бачать під-
став для виникнен-
ня нестачі продуктів 
унаслідок дії воєнно-
го стану в кількох об-
ластях України. Пер-
ший заступник мініс-
тра аграрної політики 
та продовольства Ук-
раїни Максим Мар-
тинюк запевняє, що 
його відомство ре-
гулярно моніторить 
статистику щодо за-
безпечення регіонів 
основними продукта-
ми харчування. Від-

слідковують, зокре-
ма, в яких регіонах 
необхідне додаткове 
постачання, а які пе-
ребувають на повно-
му самозабезпечен-
ні. «Оперативні дані 
свідчать, що пропози-
ція продуктів значно 
перевищує попит», — 
каже Мартинюк. 
 Баланси попи-
ту і пропозиції за ос-
новними продуктами 
харчування спеціаль-
но наведені у широ-
кому діапазоні (лис-
топад 2018 — січень 
2019 року), який пе-
ревищує максималь-
ну тривалість режиму 
воєнного стану. Про-
фіцит спостерігаєть-
ся в усіх проаналізо-
ваних категоріях (бо-
рошна пшеничного, 
крупи гречаної, сви-
нини, м’яса птиці, 
яєць курячих, олії 
соняшникової, цук-
ру, овочів борщового 
набору). «Продукції 
більш ніж достатньо 
за всіма базовими ка-
тегоріями, і вона до-

ступна в будь-який 
момент. У разі спеку-
лятивного росту цін у 
нас є широкий інстру-
ментарій для їх гасін-
ня», — коментує до-
слідження перший за-
ступник міністра.
 Довідка прес-
служби Мінагрополі-
тики:
 Баланси попи-
ту і пропозиції за ос-
новними продуктами 
харчування на лис-

топад 2018 — січень 
2019 рр:
 Борошно пшенич-
не: очікуваний попит 
на листопад 2018 — 
січень 2019 р стано-
вить 500,5 тис. тонн, 
пропозиція ресурсу 
на цей період — 552,7 
тис. тонн. Профіцит.
 Крупа гречана: 
очікуваний попит 
25,4 тис. тонн, пропо-
зиція ресурсу — 35,3 
тис. тонн. Профіцит.

 Свинина: очіку-
ваний попит — 162,5 
тис. тонн, пропозиція 
ресурсу — 188,4 тис. 
тонн. Профіцит.
 М’ясо птиці: очіку-
ваний попит 232,7 тис. 
тонн, пропозиція ре-
сурсу — 565 тис. тонн. 
Профіцит.
 Яйця курячі: очі-
куваний попит — 2,7 
млрд штук, пропози-
ція ресурсу — 4,3 млрд 
штук. Профіцит.
 Олія соняшнико-
ва: очікуваний попит 
— 137,3 тис. тонн, 
пропозиція ресурсу — 
973,7 тис. тонн. Про-
фіцит.
 Цукор: очікува-
ний попит — 411,9 
тис. тонн, пропозиція 
ресурсу — 1,46 млн. 
тонн. Профіцит.
 Овочі борщового 
набору (сумарно кар-
топля + буряк + ка-
пуста + цибуля + мор-
ква): очікуваний по-
пит 2,42 млн. тонн, 
пропозиція ресур-
су — 14,9 млн. тонн. 
Профіцит. Великий 
розрив формує, в ос-
новному, врожай кар-
топлі, але перевищен-
ня зафіксовано і за ін-
шими складовими в 
категорії. ■

Оксана СОВА

 Цього року ситу-
ація з експортом ук-
раїнського меду не 
така сприятлива, як 
у попередні роки. На 
думку гравців рин-
ку, це пов’язано зі 
збільшенням світо-
вого виробництва 
меду. «Початок «ак-
тивного медового се-
зону», який тради-
ційно припадає на 
серпень-вересень, 
продемон стрував іс-
тотне зниження пос-
тавок українсько-
го меду на зовнішні 

ринки. За підсумка-
ми 9 місяців ниніш-
нього року, експорт 
скоротився на 40 
відсотків у порів-
нянні з відповідним 
періодом минулого 
року і на 9 відсотків 
поступається анало-
гічному показнику 
2016 року. Цьогоріч 
він становить 27,8 
тисячi тонн, а ви-
торг за нього — 57,4 
мільйона доларів», 
— зазначає експерт 
FAO Анна Бурка.
 Утім зацікав-
леність великих 
гравців до медової 

галузі зберігаєть-
ся, так само росте 
і кількість експор-
терів меду. Вони 
мають наперед ук-
ладені експортні 
контракти і працю-
ють у штатному ре-
жимі. Експортери 
пояснюють, що чи-
мало наших вироб-
ників просто відмо-
вляються продава-
ти мед в очікуванні 
кращої ціни.
 За словами ди-
ректора Українсь-
кої асоціації екс-
портерів та перероб-
ників меду UAHEP 

Вадима Паньковсь-
кого, у липні-серпні 
на світовій медовій 
арені сформувались 
великі перехідні за-
лишки, що призве-
ло до падіння попи-
ту на вітчизняний 
мед. Тож покупці 
української продук-
ції почали пропону-
вати значно нижчу 

ціну, аніж це було 
раніше.
 Якщо на початку 
2018 року експортна 
ціна досягала 2 євро/
кг, то у липні-серп-
ні вона знизилася до 
1,4 євро/кг євро. У 
результаті, і закупі-
вельна ціна на внут-
рішньому ринку теж 
впала. ■

УРОЖАЙ-2018

Рекорд щодня 
підростає 
Зернових Україна зібрала 
понад 68,5 мільйона тонн
Інф. «УМ»

 Як повідомила прес-служба Мінагрополі-
тики, станом на кінець листопада українські 
аграрії намолотили 68 із половиною мільйонів 
тонн зерна при середній урожайності 47,2 
центнера з гектара. І це ще не остаточна циф-
ра: таку кількість збіжжя зібрано з 98 відсот-
ків загальної площі, дані про врожай пізніх 
зернових досі не повні. Загалом же на поча-
ток грудня було зібрано: ранніх зернових та 
зернобобових — 34,3 млн. тонн із площі 9,9 
млн. га при врожайності 34,8 ц/га; кукуруд-
зи — 33,3 млн. тонн із площі 4,3 млн. га (95%) 
при врожайності 76,9 ц/га; гречки — 136 тис. 
тонн із площі 108 тис. га (99%) при врожай-
ності 12,6 ц/га; проса — 78 тис. тонн із площі 
51 тис. га (98%) при врожайності 15,4 ц/га.
 Крім того, технічних культур на ці дати 
намолочено: соняшнику — 13,8 млн. тонн із 
площі 6,0 млн. га (99,8%) при врожайності 
22,8 ц/га; сої — 4,3 млн. тонн із площі 1,7 
млн. га (99%) при врожайності 25,8 ц/га; рі-
паку — 2,7 млн. тонн із площі 1,0 млн га при 
врожайності 26,1 ц/га. Цукрових буряків 
накопали 13,5 млн. тонн із площі 273 тис. га 
(98%) при врожайності 494 ц/га.
 Разом зі збиранням урожаю, там де ще 
не випав сніг, продовжувалася осіння посів-
на кампанія. Загалом до початку зими встиг-
ли висіяти 7,1 мільйона гектарів озимих зер-
нових культур при прогнозованій площі 7,2 
мільйона. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС

Експорт iз походом
 За результатами січня-жовтня 2018 року зовнішнь-
оторговельний обіг аграрними та харчовими товарами 
між Україною та країнами ЄС збільшився на 7,1% порів-
няно з аналогічним періодом 2017 року та становить 
$ 6,9 мільяр да. Власне, експорт з України також проде-
монстрував збільшення до $4,7 мільярда. Країни ЄС для 
України надзвичайно важливі партнери саме з точки зору 
торговельно-економічних відносин у галузі АПК. Динамі-
ка розвитку двосторонньої торгівлі аграрними та харчо-
вими продуктами це підтверджує: частка ЄС у регіональ-
ній структурі українського агроекспорту за десять місяців 
нинішнього року становить 31,6 відсотка. Найбільшими 
імпортерами української продукції в Європу стали Нідер-
ланди ($ 865, 5 тис.), Іспанія ($713,6 тис.), Італія ($583,7 
тис.) та Польща ($535,3 тис.). Українські виробники знач-
но збільшили обсяги експорту на ринки ЄС насіння ріпа-
ку, м’яса та харчових субпродуктів птиці, пшениці, куку-
рудзи, овочів, бобових, горіхів, кондвиробів, олії зі свирі-
пи, ріпаку та гірчиці, шоколаду та інших продуктів. Обсяги 
імпорту європейських товарів також продемонстрували 
збільшення до майже $2,2 мільярда. Україна найбільше 
імпортувала з країн ЄС тютюн i вироби з нього, шоколад 
i продукти з какао-бобів, продукти для годівлі тварин, 
м’ясо та субпродукти, алкогольну продукцію, вироби із 
зерна та хлібних злаків.

Добрива за бартером
 У рамках програми підтримки сільгоспвиробників 
ПАТ «Аграрний фонд» розробив i впровадив спеціальну 
програму реалізації мінеральних добрив. Відповідно до 
неї, міндобрива українського виробництва агровиробник 
може тепер не лише придбати, а й обміняти за вигідними 
цінами на сільгосппродукцію: продовольчу пшеницю, на-
сіння соняшнику, сою, кукурудзу. Аграрний фонд пропо-
нує наступні добрива українського виробництва: аміачна 
селітра (марки Б), карбамід (марки Б), вапняково-аміач-
на селітра (ВАС), карбамідно-аміачна суміш (КАС), суль-
фат амонію (NPK 12:24), діамофоска (NPK 10:26:26). За-
значені добрива, як повідомила прес-служба ПАТ «Аграр-
ний фонд», зберігаються на 33 складах у 18 регіонах Ук-
раїни.

До Тунісу — з курятиною
 Україна відкрила ринок Тунісу для українського м’яса 
птиці. Держпродспоживслужба та компетентний орган 
Туніської Республіки підписали ветеринарний сертифі-
кат для експорту м’яса птиці, призначеного для людсь-
кого споживання, з України до Тунісу. Із зазначеним сер-
тифікатом можна ознайомитися за посиланням: http://
consumer.gov.ua/ContentPages/Sertifikati_Na_Eksport_Z_
Ukraini/201/. ■

■

ГАЛУЗЬ

Пасічникам несолодко
Експорт меду з України пригальмувало 
зростання світового виробництва

■

ДО РЕЧІ

 Логістика аграрних вантажів, зокрема експортних партій у напрямку портів, від-
бувається у штатному режимі, повідомили учасники Штабу з оперативного вирішен-
ня питань логістики у сільському господарстві, чергове засідання якого відбулося 27 
листопада. У режимі скайп-зв’язку керівництво ПАТ «Укрзалізниці» та «Адміністра-
ції морських портів України» повідомили, що не бачать причин для порушення рит-
мічності відвантажень, яка була досягнута, зокрема, й завдяки міжвідомчій співпра-
ці в рамках Штабу, а також ризиків для зменшення обсягів перевезень сільськогоспо-
дарських вантажів в умовах введення воєнного стану та ситуації в Приазов’ї.
 За словами в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, поточні 
плани з перевезень з урахуванням режиму ВС, сформовано таким чином, щоб мінімізу-
вати вплив на завдання щодо експорту зернової групи та аграрної продукції. «Укрзаліз-
ниця» ставить собі за завдання не змінювати якість та умови перевезень. У разі зміни 
загальнонаціональної ситуації та прийнятті відповідних рішень найвищими державни-
ми органами необхідні заходи оперативно обговорюватимуть на засіданні Штабу з усі-
ма учасниками ринку», — підкреслив він. На 26 листопада Україна з початку 2018/2019 
маркетингового року експортувала 17,4 млн. тонн зернових, зернобобових i борошна.

■

У борщовому наборі всього вдосталь. Хоч бурячків можна було б і додати.
Фото з сайта olynnews.com.

❙
❙

НАДЗВИЧАЙКА

Їдокам безпечніше, ніж хліборобам
Блокування росіянами Азову обвалило ціни на кукурудзу та соняшник

■
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«Я мріяла про одне — наїстися хліба»
 Іще живі свідки тих трагічних подій. 
Полтавці Наталії Золотайко вже за 90. 
Говорить: не могла не прийти на цей зво-
рушливий захід (хоч добратися з мікро-
району Половки, де вона проживає, до 
центру міста їй уже не так легко), адже 
знає, що таке голод, не з чуток. 
 «Ми з матір’ю та братом під час 
того організованого Москвою масового 
вбивства селян вижили, а от у сім’ї мого 
дядька, яка мешкала з нами в одній хаті 
через стіну, всі троє дітей опухли й по-
мерли — уже величенькі були, — при-
гадує Наталія Іванівна. — У 1933-му 
мені було десь років шість, та, попри це, 
все пам’ятаю. Ми жили в селі Зінці Пол-
тавського району. Батько був залізнич-
ником і загинув у 1931-му під час ката-
строфи потяга. Мати, лишившись сама 
з двома дітьми, пішла мити вагони на за-
лізницю, де їй видавали 200 грамів хлі-
ба. Ідучи на роботу, запирала нас у хаті, 
бо ходили чутки, що від голоду люди 
дітей їдять. Але ми зі старшим на два 
роки братом були такі голодні, що, поп-
ри пухлі ноги, вистрибували через вікно 
— і гайда пастися. Поряд були ліс, луки. 
Ми просто набивали шлунки травою — 
завдяки їй, гадаю, і вижили. Із маслюків 
варили суп. Та, збираючи гриби, не мог-
ла втриматися від голоду і їла їх сирими. 
Іще, пам’ятаю, споживали жолуді й у ва-
риво їх кидали. Ми з братом були дуже 
проворними: із болітця діставали мідії, 
розламували їх і смакували сирими — 
вони аж шкварчали в роті. Та найбіль-
шим щастям було, коли вдавалося роз-
добути на коліях зерна, що висипалося з 
вагонів під час його вивезення, — тут уже 
нам доводилося змагатися з такими ж го-
лодними воронами. А якщо з вагона ви-
паде буряк, сховаєш, було, знахідку під 
одяг — і навтікача, щоб комнезамівці не 
застукали. Я пережила й війну, і голод 
1947 року, коли доводилося їсти навіть 
цвіт акації (у мене й тоді ноги опухли), 
але Голодомор 1932-33 років — то було 
найстрашніше в житті. Пригадую, як по 
селу, мов сновиди, бродили люди, котрих 
голод погнав із домівок, і просили щось 
подати. Та чим вони могли поживитися 
в таких самих злиднів? Було, зайди, не в 
змозі йти далі, падали просто посеред до-
роги — тоді комнезамівці брали їх за ноги 
й тягнули до кладовища, де ще живими 

кидали до заготовленої ями, — усе це на 
очах у нас, дітей... Тривалий час я мріяла 
про одне — наїстися хліба. Із тією мрією 
лягала спати і прокидалася вранці... 
 Зараз для мене теж нелегкі часи на-
стали — бува таке, що й на хліб коштів 
не вистачає. Бо живемо вдвох із донькою-
пенсіонеркою на дрібні пенсії. Держава 
нас, літніх людей, ображає — от субсидію 
відібрали через те, що в нашій оселі про-
писаний ще й онук, хоч разом із нами він 
не проживає. Тож пенсії йдуть, вважай, 
на «комуналку» та ліки, що занадто доро-
гі. От і доводиться економити на продук-
тах».

«У мене завжди має бути запас 
продуктів — мабуть, 
це передалося від поколінь, які 
пережили голод»
 Щороку приходить вшанувати 
пам’ять про жертв Голодомору й полтав-
ка Надія Зезекало разом зі своїм чолові-
ком. 
 «Голодомор пройшовся, ні, проїхав-
ся по всіх українських родинах. Я родом 
із Гадяцького району, а мій чоловік — із 
Зіньківського. Так от, у нього було дядьків 

і тіток — дев’ять душ, а після голоду 1932-
33 років лишилися живими лише троє. То 
хіба можна всидіти цього дня вдома? — за-
питує пані Надія. — Моя бабуся по матері 
(звали її Марина Назаренко), котра про-
живала в селі Обухівці Гадяцького райо-
ну, у ті страшні голодні роки, сама не ма-
ючи і крихти хліба в домі, прихистила 
жінку із двома дітьми, котрі, рятуючись 
від голоду, прийшли пішки аж із Донба-
су й настільки знесиліли, що сіли біля пе-
релазу бабусиної хати, яка стояла на око-
лиці села, і не могли рухатися далі. Вони 
всі разом вижили тоді завдяки бузині, що 
росла у дворі, та всяким корінцям. Мені 
дуже довго не розповідали цієї історії, і я 
в дитинстві не могла зрозуміти, чому до-
рослі син і донька тієї жінки розмовляють 
російською і чому, обнімаючи мою маму 
та її сестру, говорять: «Ви нам сестри». 
У моєї мами (1915 року народження) був 
талант швачки. Маючи швейну машин-
ку, вона обшивала все село. Коли комне-
замівці почали відбирати в селян усе під-
ряд, мама ту швейну машинку закопала, 
проте її все одно знайшли. І тоді мама, ма-

ючи за плечима всього 17 років і не буду-
чи до цього ніде далі свого села, потайки 
вирушила в далеку подорож у Казахстан, 
де їй вдалося вижити. В українських се-
лян забирали останнє — то була цілеспря-
мована політика їх винищення, і ніхто з 
можновладців, причетних до цього зло-
чину, так і не поніс покарання. Моя бабу-
ся якось вибила отвір у комині, заховала 
туди грудковий цукор і зверху замазала 
глиною, проте комнезамівські активісти 
і там його знайшли... Чоловік сміється з 
моєї звички завжди мати вдома запас про-
дуктів. А я думаю: це передалося від по-
колінь, які пережили голод».
 Насамкінець із Божим словом до 
присутніх звернувся архієпископ Пол-
тавський і Кременчуцький УПЦ КП 
Федір. А потім полтавці пройшли скор-
ботною хресною ходою до головного хра-
му Полтави — Свято-Успенського ка-
федрального собору, де відбулася корот-
ка заупокійна служба — щира молитва 
за душі українців, котрі загинули му-
ченицькою смертю від голоду. Вічна їм 
пам’ять. ■

ЗГАДАТИ ВСЕ

Наталія Золотайко: Ідучи на роботу, 
мати запирала нас із братом у хаті, 
бо ходили чутки, що від голоду люди 
дітей їдять
Живі свідки Голодомору 1932-1933 років можуть 
розповісти правду про геноцид українського народу

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

У День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років — акту геноциду українського наро-
ду, викликаного свідомими діями вищого московського керівництва, на Театральній 
площі Полтави було, як і по всій Україні, велелюдно: люди зібралися, аби пом’янути 
закатованих штучно створеним голодом земляків, запалити свічки скорботи. Прозву-
чали страшні числа, від яких мурашки по шкірі: у червні 1933 року в Україні щодоби 
помирали 34 тисячі 170 осіб, щогодини — 1 тисяча 420, щохвилини — 24, кожні 5 се-
кунд — 2 людини... На присутніх чекало щемливе театралізоване дійство: мати от-от 
поділить із дітьми останню хлібину, а за плечима на них уже чатує смерть... Усі охочі 
могли скуштувати й вариво з кори дерева, хвої, шишок, качанів кукурудзи — краще, 
що могли собі дозволити українці в страшні часи Голодомору. 
— Ми, студенти Української академії лідерства, були організаторами цієї акції, — 
розповіла Марія Грабко. — Минулого року подібну акцію провели в Тель-Авіві, а 
потім Брюсселі — її ініціатором також виступила наша академія. Бо багато країн, на 
жаль, не визнають, що Голодомор був актом геноциду українського народу. Налива-
ючи в склянки ось це вариво й роздаючи людям, хочемо, аби вони відчули, образно 
кажучи, смак голоду. Хоч насправді в ті страшні часи все було набагато гірше.

Свічки скорботи.
Фото автора.

❙
❙

Студенти Української академії лідерства пригощали всіх охочих варивом,
 що віддалено нагадувало те, яке могли собі дозволити українці в страшні часи голоду.

❙
❙

Полтавка Наталія Золотайко — 
свідок Голодомору.

❙
❙
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

Таємне щастя 
Українці проводять масштабну 
новорічну акцію «Таємний 
Санта» для малозабезпечених 
громадян
Катерина БАЧИНСЬКА

  Благодійна акція «Таємний Санта» була запо-
чаткована у Сполучених Штатах. Головна її мета 
— таємно зробити подарунок тому, хто на нього 
не чекає. Зазвичай вручають ці дарунки напере-
додні або ж у день Різдва. Проте «Таємний Сан-
та» з роками став настільки популярним, що ак-
цію почали проводити у компаніях, на роботі та 
просто серед родичів, друзів, знайомих. Немов 
лотерейний квиток, ви обираєте людину, якій 
щось даруватимете, проте вона не має знати, що 
сюрприз саме від вас. За традицією американців, 
«Таємний Санта» приходить саме для тих, хто 
не має змоги отримати подарунок на Різдво. Зго-
дом її осучаснили — і таким чином колеги поча-
ли вітати один одного із Новим роком, а також 
з’явилася можливість привітати тих, у кого не 
вистачає ресурсів (матеріальних, моральних, фі-
зичних) святкувати. 
 До України ця акція прийшла не так і давно. 
Проте стала популярною за останні п’ять років. 
Цьогоріч благодійна організація «Молодь за мир» 
вирішила організувати «Таємного Санту» для ма-
лозабезпечених і бездомних людей. Акція вже роз-
почалася, і українців запрошують приєднатися до 
доброї справи і порадувати будь-якими подарунка-
ми бездомних, дітей-сиріт, людей похилого віку, а 
також усіх тих, хто потребує допомоги та підтрим-
ки. «Хто ці люди, яким ми збираємо подарунки? 
Це ті, кому ми  щотижня роздаємо їжу: безхатчен-
ки і бідні, мешканці будинків для людей похилого 
віку, діти з дитячих і сімейного типу будинків та 
інтернатів», — розповіли організатори «Санти». 
Бажаючі приєднатися до благодійної ініціативи 
повинні заповнити анкету. Після цього організато-
ри надішлють на пошту інформацію про людину, 
якій потрібен подарунок, а також про те, який по-
дарунок був би для неї ідеальним. Проте остаточне 
рішення, чим саме радувати людину до свята, за-
лишається за самим дарувальником. Тобто люди-
на може обрати щось і на власний розсуд. 21-річна 
Оксана з мамою та молодшими сестрами з дитинс-
тва допомагає малозабезпеченим сім’ям. І запев-
няє — ніщо так не радує людей, як увага та турбо-
та, особливо у такі складні часи, як зараз. Розпові-
дає, що досить часто у зв’язку з війною трапляють-
ся випадки, коли діти залишаються сиротами або 
ж без батька у родині, тому особливу увагу звер-
тає саме на допомогу малозабезпеченим неповним 
сім’ям. «Таким родинам я зазвичай раджу дарува-
ти продукти — це крупи, чай, кава, солодощі, речі 
та обов’язково іграшки, книги для дітей. Бо це нам 
iз вами здається, що іграшки — це другорядне, а 
для діток, які їх не мають, — це щастя», — наго-
лошує «УМ» волонтерка та медична сестра Окса-
на Новікова. 
 Після того, як подарунок готовий, потрібно 
відправити його або принести в офіс організації 
«Молодь за мир». Волонтерка і студентка Ольга 
Якимчук радить долучитися усім бажаючим до 
такого свята, адже вважає, що людина, яка да-
рує добро, отримує набагато більше. «На мій пог-
ляд, такі акції мають бути обов’язкові. Дуже ті-
шить той факт, що в такий складний період жит-
тя в нашій країні виникають такі «світлі» момен-
ти. Адже нагадують людям, що вони не самотні, 
тим самим даруючи хороший, святковий настрій. 
Мені здається, що кожен з нас зобов’язаний хоча 
б раз у своєму житті взяти участь у такому заході. 
Докладаючи зовсім небагато сили, ми можемо 
зробити світ трішечки добрішим», — коментує 
«УМ» дівчина. 
 За словами організаторів, найкращими пода-
рунками для бездомних стануть теплі речі (шап-
ка, шарф, шкарпетки, рукавички, светр), засо-
би особистої гігієни (шампунь, мило, дезодорант, 
крем для рук), солодощі, кава, чай або ж будь-
які речі, що можуть бути корисними та радісни-
ми для людей, які чекають і потребують свята. 
Подарунки вручатимуть на різдвяних обідах, які 
відбудуться 25 грудня, 6 і 7 січня.
  Благодійні організації в Україні щороку до зи-
мових свят проводять обіди та вручення подарун-
ків. Такі заходи проходять у Києві, Львові, Івано-
Франківську, Харкові та Одесі. Таким чином, як 
зазначають організатори, даруючи комусь свято, 
вдається зробити і себе щасливішим. ■

■Микола ПАЦЕРА

На столичному житловому масиві 
Совки є незвичайна «Дача». Це — 
розкішний триповерховий особняк, у 
якому проживає не одна щаслива ро-
дина олігарха, а... декілька багатост-
раждальних сімей, чиї діти лікуються 
від смертельної недуги в Національ-
ному інституті раку. Це — єдиний 
в Україні будинок, у якому хворі та 
їхні рідні живуть безплатно під час 
лікування. Його утримує благодій-
ний фонд «Запорука» за підтримки 
італійських доброчинців, а також 
вітчизняних — компанії Moneyveo та 
Благодійного фонду «Помагатор».

Вiва Італiя!
 Ідея створити перший у нашій 
країні будинок для сімей з онкохвори-
ми дітьми виникла у перекладача На-
талії Оніпко 13 років тому після того, 
як вона вперше побувала в Інституті 
раку і побачила маленьких пацієнтів. 
Трапилося це зовсім випадково і ста-
ло справою її життя. Тоді подруга, яка 
теж була перекладачем з італійської, 
попросила Наталію підмінити її на пе-
реговорах наших медиків з італійсь-
кими волонтерами, які хотіли допо-
магати онкохворим чорнобильським 
дітям. Ці пацієнти настільки вразили 
жінку, що й вона також захотіла їм до-
помагати. 
 «Італійські волонтери давали кош-
ти, і ми стали закуповувати дітям ліки 
та обладнання — навіть електропилку 
для ампутації уражених кінцівок, ос-
кільки досі це робили ручною, — при-
гадує Наталія Оніпко. — Але я бачила, 
що ці пацієнти перебувають в ізоляції, 
а їхнi сім’ї нерідко навіть розпадають-
ся, тому що чоловіки кидають жінок, 
які постійно перебувають із дитиною в 
інституті. Я стала навчатися в італій-
ських волонтерів, зокрема засновни-
ка благодійного фонду Soleterre («По-
кинуті землі») Луки Капеллі та його 
членів, як допомагати таким дітям. 
Стала залучати психологів та аніма-
торів, а також організувала благодій-
ний фонд «Запорука», який займався 
збором коштів та іншою допомогою. А 
побувавши в Римі, ознайомилася з ро-
ботою будинків при лікарнях, у яких 
проживали цілі сім’ї під час лікуван-
ня дітей».

Щасливий проект 
 Повернувшись до Києва, Наталія 
Оніпко в серпні 2010 року зняла за 
кошти партнерів для фонду приват-
ний будинок, у який заселилися шість 
сімей. Але через рік його хазяйка бук-
вально вигнала пожильців, мотивую-
чи тим, що вони заразять помешкан-
ня раком і там неможливо буде про-
живати... Невдовзі фонд знайшов ін-
ший будинок, та через два роки дочка 
господині вирішила одружитися, тому 
довелося звільнити і його. Згодом їм 
вдалося орендувати особняк на вули-
ці Каменярів у юридичної компанії, 
в якому досі проживає по шість сімей 
найтяжчих онкохворих дітей із різних 
куточків України, котрі проходять лі-
кування у Національному інституті 
раку. Усього ж за роки існування цьо-
го проекту, який батьки та лікарі про-
звали «Дача» за сімейний комфорт, у 
них уже мешкало більше тисячі дітей. 
А ще фонд допомагає пацієнтам Кліні-
ки нейрохірургії дитячого віку та За-
хідноукраїнського спеціалізованого 
дитячого медичного центру. За роки 
його діяльності обсяг допомоги скла-
дає понад 20 мільйонів гривень. 
 «В основному нашими «дачника-
ми» є найменші пацієнти, яких ми від-
бираємо разом із лікарями, хоча має-
мо й підлітків, котрі вже проживали у 
нас не по разу, — розповідає Наталія 
Оніпко. — Цим дітям дуже подобаєть-
ся жити разом, оскільки вони спілку-
ються між собою, граються в спеціаль-
ній кімнаті, для них ми організовуємо 
різноманітні забави, конкурси, свята, 
зустрічі з цікавими людьми. При цьо-
му вони лише проходять на денному 
стаціонарі опромінення, хіміотерапію 
та інші процедури, а решту часу про-
водять у нормальних сімейних умо-

вах разом із батьками чи родичами, а 
не вдихають шкідливу хімію в ізольо-
ваних палатах. Зранку їх на процедури 
відвозять машиною, а потім забирають 
«додому». Та й батьки у нас мають змо-
гу жити разом скільки захочуть, що 
сприяє зміцненню сімей, а не їх розпа-
ду, як ті, у кого мами місяцями живуть 
із дітьми в палатах. До того ж  вони під-
тримують один одного у складних си-
туаціях на спільній кухні чи разом пе-
реглядаючи телевізор. Є й узагалі неор-
динарні випадки. Ми фактично надає-
мо притулок багатьом сім’ям біженців 
із Донбасу з хворими дітьми. Скажімо, 
нещодавно в нас майже півтора року 
проживала мама з донькою. А також 
разом із мамою перебувала Севіль Аб-
дувалієва — переселенка з Криму, якій 
ми разом з Українською біржею благо-
дійності, кримською діаспорою та ін-
шими небайдужими людьми зібрали 
майже півтора мільйона гривень на 
новий протез, оскільки зі старого вона 
вже виросла. А однією з перших «дач-
ниць» є п’ятирічна Соня Булгак, мама 
якої тоді була вагітною, і їй було шкід-
ливо вдихати препарати хіміотерапії. 
Тож вона жила у нас і народила дитя 
просто тут. А Соня вилікувалася і те-
пер постійно бере участь у нашому «Та-
борі переможців», який ми проводимо 
для дітей, котрі подолали рак».

Зцiлився сам — допоможи iншим
 У цьому проекті фонду «Запору-
ка», який проходить двічі на рік, що-
разу беруть участь по 40 дітей з усієї 
України (стільки вміщає база Малої 
академії наук у Пущі-Водиці, яка до-
помагає благодійникам). Вони збира-
ються на два тижні, активно спілку-
ються, діляться спогадами про жит-
тя на «Дачі», нинішніми проблемами 
та радощами перемоги над хворобою, 
їм також проводять профорієнтацію. 
А в останні два дні поїздки всі учасни-
ки табору відвідують Інститут раку, 
де зустрічаються з дітьми, які ліку-
ються, та їхнiми батьками, підтриму-
ють їх власними прикладами. А та-
ких за час існування фонду та проек-
ту «Дача» зібралося вже сотні. Скажі-
мо, Юля Савченко з Лубен потрапила 
до Інституту раку з величезною пух-
линою внутрішніх органів, перенесла 
унікальну операцію, яку навіть зняли 
на відео як наочний посібник для сту-
дентів-медиків. У певні періоди вона 
з мамою та бабусею проживала тут, а 
зараз дівчина є активним волонтером 
у Лубнах — проводить благодійні ак-
ції, марафони та інші заходи, а також 
бере участь у «Таборі переможців», а її 
бабуся так і залишилася працювати на 

«Дачі». Стіни будинку прикрашають 
портрети колишніх онкохворих по-
жильців, які зараз успішно навчають-
ся у школі чи виші, створюють власні 
сім’ї — є навіть такі, хто тут познайо-
мився, а після лікування одружився. 
Також портрети колишніх «дачників» 
висять в Інституті раку як приклади 
перемоги над смертельною недугою. 
 «Ми надихаємося цими дітьми, — 
сказала нам Євгенія Флотер, мама се-
мирічної Ксенії з Херсонщини. — У 
донечки діагностували велику пухли-
ну в животі, тож ми перенесли тяжку 
операцію в Інституті раку та пройшли 
вже шість блоків хіміотерапії. Спочат-
ку, по приїзді до Києва, жили в хостелі 
й платили понад 500 гривень за добу, а 
потім лікарі підказали нам «Дачу», де 
ми не раз уже мешкали безплатно з чо-
ловіком i бабусею, яка гостювала з мо-
лодшою донечкою. Ксюша дивиться на 
портрети дітей, які вилікувалися, і го-
ворить, що вона також одужає».

Мрiя про своє 
 А Наталія Оніпко мріє про будів-
ництво власної «Дачі» фонду, щоб не 
залежати від орендарів. Із велики-
ми труднощами їм уже вдалося купи-
ти земельну ділянку неподалік від Ін-
ституту раку та впродовж року разом 
із помічниками-благодійниками з ар-
хітектурної компанії АІММ Груп без-
платно розробити проект і отримати всі 
дозволи на зведення нового приміщен-
ня. Воно розраховане на 15 сімей (саме 
стільки пацієнтів Інституту раку що-
денно потребує житла). Також тут 
уперше в Україні проводитимуть пост-
реабілітацію, адже нині пролікова-
на дитина її фактично не отримує. Від-
криють кабінети фізіотерапії та психо-
лога для тих, хто майже одужав. «На 
жаль, поки що у нас, навіть за підтрим-
ки італійських друзів, немає достатніх 
коштів для повного будівництва нової 
«Дачі», — зізнається Наталія Оніпко. 
— Потрібно ще приблизно 400 тисяч 
євро. Тож ми сподіваємося на солідних 
інвесторів, які підтримають цей проект 
порятунку дітей, а також усіх небай-
дужих людей. Зараз активно співпра-
цюємо з Українською біржею благодій-
ності зі збирання коштів на лікування 
та будівництво і просимо допомоги всіх 
людей, а також спільно з оператором мо-
більного зв’язку запустили проект «Від-
прав благодійне СМС-повідомлення на 
номер 88077 та допоможи боротися з 
дитячим раком», вартість якого всьо-
го 10 гривень. Сподіваюся і на його під-
тримку, адже завдяки спільним зусил-
лям ми зможемо полегшувати лікуван-
ня онкохворих дітей». ■

ДОБРА СПРАВА

«Дача», яка... зцілює 
У Києві розташований єдиний в Україні будинок, 
у якому хворі на рак діти та їхнi рідні живуть 
безплатно під час лікування

■

Не думай про хворобу!
Фото автора.

❙
❙
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Ярослава МУЗИЧЕНКО

«Вироби Межигірської фаянсо-
вої фабрики поєднували кращі 
європейські зразки з питомо 
українськими мистецькими тра-
диціями. Їх елементи декору 
— орнаментування і ліпнинка, 
— багато в чому наслідували 
традицію українського народно-
го мистецтва. Отже, ці раритети 
засвідчують нашу культурну тра-
дицію», — розповів на відкрит-
ті виставки «Традиція і стиль» 
старший науковий співробітник 
НМІУ Ярослав Затилюк. У ви-
робах межигірського фаянсу, 
задовго до архітектурних ек-
спериментів Кричевського та 
творчого вибуху українського 
авангарду початку ХХ століття, 
утім після мазепинського зло-
тотканого гаптування, українсь-
ке традиційне вийшло на рівень 
загальносвітового професійно-
го мистецтва сучасності.

Шевченкове «Місце сили»
 На виставці «Традиція і 
стиль» у НМІУ вперше одно-
часно представлені раритети з 
різних музейних та приватних 
колекцій. Досі відбулося всього 
три виставки цього унікального 
явища української культури, і 
вони представляли колекції 
окремих музеїв. Перша вистав-
ка експонувалася в 1925 році в 
приміщенні Всеукраїнського іс-
торичного музею ім. Т. Шевчен-
ка (нині Національний худож-
ній музей України), директором 
якого був Микола Біляшівсь-
кий. Дві інші — в Державно-
му музеї українського народно-
го декоративного мистецтва в 
1982 та 2017 роках.
 На жаль, цього разу музей 
декоративного мистецтва вия-
вився не готовим до спільного 
проекту. У деяких музеях оди-
ничні вироби межигірського 
фаянсу в своїх експозиціях і че-
рез це не змогли їх надати. Утім 
кілька розкішних витворів пре-
зентував у найбільшому істо-
ричному музеї країни Сумський 
обласний художній музей імені 
Н.Онацького. А Національний 
музей Тараса Шевченка надав 
кілька Шевченкових робіт із 
краєвидами Межигір’я. Зокре-
ма, його олівцевий ескіз 1843 
року «Києво-Межигірський мо-
настир».
 «Наш поет, коли повернувся 
в Україну з Петербурга, відві-
дував, як тепер кажуть, «міс-
ця сили». Знакові місцевості 
козаць кої слави, храми, які 
його надихали. У Межигір’ї 
монастиря вже не було, але 
він залишив нам цю унікаль-
ну пам’ятку та схили Дніпра 
довкола монастиря на своєму 
малюнку», — каже головний 
зберігач Національного музею 
Тараса Шевченка, член Міжна-
родної ради музеїв (ІСОМ) Юлія 
Шиленко.
 За словами старшого науко-
вого співробітника НМІУ Ярос-
лава Затилюка, Тарас Шевчен-
ко був зачарований і виробами 
Межигірської фабрики, і самим 
монастирем та його історією. 
Коли він відбував царське по-
карання у далеких степах, то 
у своєму щоденнику згадував, 
як йому поталанило потрапи-
ти в Межигір’я. А межигірські 
майстри приблизно в ті ж роки, 
незважаючи на царські забо-
рони, випустили в українсь-
кий світ декоративні тарілки із 
зображенням Шевченка, Пан-
телеймона Куліша та Миколи 
Костомарова. Ці витвори можна 
побачити на виставці у НМІУ.

На першому місці
 Виставка цілком сучасноєв-
ропейська і за змістом, і за фор-

мою. «Вражає форма подачі цієї 
виставки. Відчувається ціліс-
ність, наповненість. Цей проект 
також показує нам відкритість 
музейних фондів та доступність 
їх відвідувачу», — розповідає 
Юлія Шиленко. Справді, новіт-
ній дизайн виставки розширює 
межі музейних вітрин, ство-
рюючи атмосферу занурення в 
мистецьке явище. На стінах — 
великі фото витворів та цитати 
відомих мистецтвознавців і ко-
лекціонерів про історію фабри-
ки та її значення. У центрі зали 
— раритетний стіл, сервіро-
ваний столовим та декоратив-
ним посудом, виготовленим у 
Межигір’ї: зворушливими суп-
ницями, соусниками, глечика-
ми, вазами, букетницями, чай-
никами й тарілками, сільнич-
ками.
 У вітринах — вази, тарелі, 
лампади, декоративні писанки, 
столовий і декоративний посуд 
з українською рельєфною орна-
ментикою. Межигірські майс-
три виготовляли понад 120 різ-
новидів фаянсових виробів. На 
декоративних тарелях зображу-
вали знакові для українців міс-
ця:  краєвиди Хрещатика, Зо-
лоті ворота, Києво-Печерську 
лавру, та й саме Межигір’я. В 
оселях українців такі витвори 
мали важливе значення. І мог-
ли промовляти до гостей так 
само виразно, як синьо-жов-
та стрічка на рюкзачках у час 
Майдану.
 Нагадаємо, що Межигірсь-
кий Спасо-Преображенський 
монастир свого часу був голов-
ним козацьким монастирем. 
Його історія ведеться від часів 
Київської держави. Після зни-
щення Запорозької Січі  росій-
ський царизм закрив монас-
тир, і величезні монастирські 
багатства конфіскувала ново-
постала Російська імперія. А в 
1935 році монастир більшовики 
взагалі стерли з лиця землі. На 
його місці звели державну дачу 
для керівництва УРСР. Однак 
на виставці у НМІУ можемо по-
бачити, як виглядала козацька 
обитель. Адже тут представлені 
поштові листівки з краєвидами 
Межигір’я кінця ХІХ — почат-
ку ХХ століття з колекції Дмит-
ра Піркла.

Національний стиль
 У НМІУ зберігається одна 
з найбільших колекцій ме-
жигірського фаянсу. Дирек-
тор Київського художньо-про-
мисливого і наукового музею 
(попередника НМІУ) Микола 
Біляшівський писав 1925 року, 
що тільки за 1910-й музей заку-
пив 114 виробів колишньої Ме-
жигірської фабрики на чималу 
суму — 299 рублів. «Усі вони не 
є повторами закордонних ви-
дань, а носять за формою, фар-
буваннням і призначенням міс-
цевий характер, і взагалі є ви-
разниками українського націо-
нального стилю, — зазначав 
Микола Біляшівський. — Не-
дарма наш музей почав колек-
ціонувати — це, до речі, спро-
вокувало приватних колекціо-
нерів, антикварів та інші музеї 
розшукувати ці вироби — і за-
вдяки цьому чимало зразків ви-
шуканого старого виробництва 
було врятовано від загибелі».

 

Працівники межигірської фаб-
рики багато експериментували, 
тестували різні методики. Саме 
в Межигір’ї вперше в тодішній 
Російській імперії зробили ек-
сперимент і прикрасили фаян-
сові вироби друкованим зобра-
женням. Друге, що вирізняло 
фабрику з-поміж інших, — це 
експерименти з різними гла-
зурями, передовсім зеленою і 
синьою, та суцільне покриття 
ними виробів.
 Утім була в Межигір’ї й тера-
котова кераміка, і саме така 
ваза з Сумського художнього 
музею представлена на вистав-
ці. За словами куратора вистав-
ки Юлії Осташевської, у неї ці-
каве оздоблення в етруському 
стилі, її можна довго розгляда-
ти, тут багато декоративних де-
талей. На виставці можна по-
бачити й іншу цікаву і незвич-
ну кераміку в античному стилі: 
синю тарілку з зображенням ан-
тичної жриці, красиві посудини 
з химерами.
 «У наших експонатів, як і в 
людей, є свої історії. На цій вис-
тавці експонати будуть пред-
ставлені через їх долі, — каже 
генеральна директорка НМІУ, 
ініціаторка й авторка ідеї дизай-
ну виставки Тетяна Сосновська. 

— Деякі предмети поверталися 
з Німеччини, куди були виве-
зені нацистами. Деякі предме-
ти надіслала до нашого музею 
польська родина, яка ними ко-
ристувалася. Але захотіла, щоб 
вони збереглися в музеї».

Музей єднає
 Директорка Вишгородсь-
кого історико-культурного за-
повідника Влада Литовчен-
ко на відкритті зазначила, що 
в довколишніх селах на Виш-
городщині здавна було багато 
гончарів. Тут величезні покла-
ди гончарної глини. Утім дов-
колишні села були пов’язані 
з Межигір’ям не лише тери-
торіально, а передусім спад-
коємністю місцевих традицій 
українського гончарства.  Виш-
городський історико-культур-
ний заповідник надав матеріали 
для цієї виставки. А міжмузей-
ні проекти розкривають  тема-
тику значно ширше і масштаб-
ніше.
 Утім виставка межигірсько-
го фаянсу в стінах НМІУ — про-
ект не лише міжмузейний, а й 
загальнонаціональний. Адже є 
частиною роботи Школи музей-
них лідерів, організованої в му-
зеї за підтримки Українського 

культурного фонду. Студента-
ми цієї школи стали 50 молодих 
музейників та студентів-му-
зеєзнавців з усієї України, які 
слухали лекції кращих музей-
ників України, Польщі, Ізраї-
лю та Італії, знайомилися з су-
часними тенденціями у світовій 
культурі та, зокрема, у музей-
ництві, брали участь в інтерак-
тивах і поряд з науковими спів-
робітниками НМІУ створюва-
ли три виставки, одна з яких — 
про межигірський фаянс.   
 «Наша «зелена» група від-
повідала за межигірську вистав-
ку, — розповідає «УМ» молода 
працівниця Музею Іллі Репина, 
що в Чугуєві, Марина Ландрат. 
Ми розробляли інформацію для 
преси, писали прес-анонси, прес-
релізи та поширювали їх через 
різні канали інформації». Кура-
тор цієї групи, кандидат історич-
них наук, завідувачка екскурсій-
ним відділом НМІУ Людмила 
Кушнір додає, що її «студенти» 
шукали інформацію про Києво-
межигірську фабрику в архівах та 
бібліотеках. Та ще й організували 
інтерактивний куточок «Творча 
майстерня». Це глиняні тарілоч-
ки, фарби і зразки межигірсько-
го розпису, розміщені на столику 
у виставковому залі. Кожен охо-
чий, передовсім діти, може роз-
писати тут власний музейний су-
венір за мотивами межигірського 
фаянсу. ■

МУЗЕЙНИЙ ГІД

Фаянсова окраса українства
У Національному історичному музеї відкрито виставку до 220-річчя заснування 
Києво-Межигірської фаянсової фабрики

■

Виставка «Традиція і стиль» — національна й водночас європейська 
як за формою, так і за змістом.
Фото Вікторії СИДОРОВОЇ.

❙
❙
❙

Раритетний стіл, сервірований межигірським фаянсом.❙

Декоративні тарілки 
з зображенням 
Пантелеймона Куліша, 
Миколи Костомарова
 і Тараса Шевченка.

❙
❙
❙
❙
❙
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Вважаю, що й Олесь Гончар, і 
Микола Вінграновський, і Сте-
пан Колесник, які свого часу 
позитивно відгукувалися про 
книги Олександра Михайлюти, 
пораділи б цьому виданню. Бо 
він бере за душу і класиків, і су-
часників уже самим епіграфом 
із знаменитої повісті Ернеста 
Гемінгвея «Старий і море»:
— Ну, а найкращий у світі ри-
балка — це ви.
— Ні. Я знаю ще кращих.
— Que va, — мовив хлопець. 
— Добрих рибалок багато, а є 
й знамениті. Але таких, як ви, 
більше немає... 

 Мова про унікальну кни-
гу публіцистики «Дід Пет-
ро» (Кам’янець-Подільський.: 
ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 
— 341 с.). Це — відкриття для 
широких мас справжнього ха-
рактерника, за висловом Бори-
са Олійника, уродженця древ-
лянського краю Петра Демен-
тійовича Утвенка. Й автору 
вдалося показати цю легендар-
ну постать українця, розшиф-
ровуючи оту філософську фра-
зу Гемінгвея: «Добрих рибалок 
багато, а є й знамениті. Але та-
ких, як ви, більше немає...»
 Автор довго підбирав най-
влучніше слово, яким можна 
визначити жанр твору, в якому 
йдеться про реальну людину, 
наділену Всевишнім властивос-
тями Бога, — про Петра Демен-
тійовича Утвенка, слава йому 
нині і повсякчас. А уява ма-
лює художній фільм, у кадрі — 
його хата-святилище і біля неї 
— юрби зцілених ним людей, 
котрі співають єдиним хором: 
«Святий Петре, Святий Боже, 
помилуй нас...» І це є публіцис-
тична розповідь або сказання.
 Він описав нині ніби все най-
важливіше про Діда Петра, все, 
що тепер можна донести до чи-
тача. Але насправді не все. Бо й 
сам Дід часто зауважував: «Ка-
зати не можна, не час...». І бага-
то різних людей, хто був у ньо-
го гостем чи пацієнтом, сказали 
автору про нього, щоб він ство-
рив про дивовижного цілителя 
й особистість значний літера-
турний твір. Отже — ця книга 
і є сказання. 
 Чому — сказання? З історії 
літератури ми знаємо «Сказан-
ня про Бориса і Гліба», «Сказан-
ня про Мамаєве побоїще», «Ска-
зання про Індійське царство»... 
Сказання — фольклорний, літе-
ратурний твір історичного і ле-
гендарного характеру. Сучас-
не сказання про Діда Петра — 
це невелика дещиця народних 
реальних оповідей про незви-
чайну особистість в історії Ук-
раїни і всієї планети ХХ сторіч-
чя, зібрана та викладена Олек-
сандром Михайлютою у книзі. 
Ми кажемо, щоб нас чули наші 
співвітчизники. І хто має вуха 
— нехай чує, а хто має очі — не-
хай бачить...
 Промовистим є один із ав-
торських монологів.
 «Замислися, гордий україн-
цю, слов’янський брате! За-
мислюючись, шукатимеш і зна-
ходитимеш відповідь. Не вір 
злим пророкам, ніби істина — у 
вині. Істина — це твій розум, ус-
падкована тобою від батька-ма-
тері здатність думати і відділя-
ти зерно від полови, це — сила 
волі, яка спонукає тебе дбати 
про свій рід у минулому, тепе-
рішньому і майбутньому часі. 
Наше буття вічне на правічній 
нашій землі. Хто прийде сюди 
з мечем, залізним чи ядерним, 
— від меча й загине.
 Живи і радій Сонцю, Світ-

лу, Всесвіту... Народжуй дітей 
і навчи їх твердої ходи, любові 
до жінки і поваги до сусідів, ви-
рости їх працьовитими і віль-
нолюбивими, живи за правед-
ним законом і в гармонії з При-
родою. Бо ще великий мудрець 
дохристиянської епохи Піфагор 
учив: «Бог є Природа. Природа 
є Бог». Це — закон Всесвіту.
 Ось — твоє призначення, гор-
дий мій українцю, слов’янський 
брате, читачу мій і соратнику. 
Так було дві тисячі років тому, 
коли наші протопредки жили в 
гармонії з навколишнім світом, 
осяяні Даждьбогом, Перуном, 
Хоросом, Берегинею, Ладою... 
Так є тепер і так буде через дві 
тисячі років, і через двадцять 
тисяч років. Такими, вірними 
минулому і впевненими в май-
бутньому, хотів бачити своїх 
співвітчизників Святий Петро із 
Дивина — син земної селянки і 
селянина, просвітлений знання-
ми Космосу Петро Дементі йович 
Утвенко, слава йому нині і пов-
сякчас.
 Володимир Ярош, через яко-
го Дід Петро і покликав мене на 
Клечану неділю до себе далеко-
го 2002 року, до своєї господи, 
до своїх знань, до своєї таїни 
добротворення, не дасть збре-
хати: часто Петро Дементійо-
вич міг зронити якесь знакове 
слово або цілий монолог, ніби 
звертаючись і до співбесідни-
ка, і до когось невидимого зви-
чайній людині... ніби говорив 
до всієї планети. А так і було. 
Дрижаки пробирають тіло від 
розуміння того, що справді не-
голосні його слова, мовлені ним 
у його крихітній убогій кімнаті, 
лунають на весь світ. Хоча перед 
ним немає чутливого студійно-
го мікрофона, і ніхто не транс-
лює його промови через сателіт, 
як, приміром, проповіді Папи 
Римського чи спічі президента 
Сполучених Штатів Америки... 
Слова Діда Петра плинуть крізь 
ефір самі собою, мов сонячні 
промені крізь небесну сферу, і 
хто хоче зігрітися від його слів, 
той зігрівається.
 Іноді на конкретне важли-
ве запитання (Хто стане прези-
дентом? Чи є життя після смер-
ті?..) Святий Петро після ко-
роткої паузи відповідав багато-
значно: «Знаю, але казать — не 
можна...». Серед отих знакових 
фраз і розмислів Святого Петра, 
які він дозволив донести до ши-
рокого загалу аж тепер, мож-
на означити такі: «Прісна вода 
спасе Україну», «Пихатих анге-
ли полишають...», «Треба часті-
ше виходити зустрічати схід 
сонця!», «Гагаріна замінили, 
він — живий...», «Без потреби 
і згоди зайве хай ніхто не зга-
дує ім’я моє...». До кожної фра-
зи мудреця є своє неспростовне 
пояснення. Проте ще не час оп-
рилюднювати їх. Зауважимо 
лише, що в жодному слові Діда 
Петра нема неправди. Він знав 
абсолютно все точно і з абсолют-
ною точністю про все говорив». 
 Скромно чи не скромно виг-
лядає, але мусимо нагадати чи-
тачам і глядачам: нікому, окрім 
Михайлюти, Дід Петро не доз-
волив широко розповісти про 
нього. І мені пригадується вис-
лів давньої Дідової пацієнтки і 
прихильниці Надії Чмут із Ста-
росільців: «Що не благословен-

не Петром Дементійовичем — 
то від лукавого...» 
 Сенсаційною бомбою стала 
книга латиноамериканського 
журналіста Абеля Басті «Гіт-
лер в Аргентині» — авторське 
розслідування, в якому ствер-
джується, що Гітлер тривалий 
час жив під чужим іменем та 
зі зміненою зовнішністю в Ар-
гентині. Здається, 2008 року 
російська газета «Аргументы 
и факти» наводила звернен-
ня Абеля до тогочасного керів-
ництва Росії з проханням здій-
снити аналіз ДНК останків, які 
є в архівах КГБ — ФСБ і нібито 
належать Гітлеру. Відповіді — 
жодної... Тим часом ФСБ «ви-
кинуло інформацію» (джерело 
доступу http:// NOVOTEKA#n
nn15006790#mn): начальник 
архіву відомства В. Христофо-
ров розповів, що останки на-
цистського диктатора Адоль-
фа Гітлера та Єви Браун і ро-
дини Геббельса були спалені 
1970 року і розсіяні над річ-
кою Бідеріц на території НДР 
за вказівкою тодішнього голо-
ви КДБ СРСР Юрія Андропова. 
Голослівна заява і більше нічо-
го. Дід Петр, звісно, про арген-
тинське дослідження нічого не 
знав (помер 2004-го). Але ще 
2002 року сказав: «Гітлер змі-
нив зовнішність, і довго був». 
І про це — оповідає Олександр 
Михайлюта. 
 Історія людства зберігає чи-
мало імен феноменів, які во-
лоділи незвичайними здіб-
ностями. Автор, досліджую-

чи скрупульозно не звідану 
не лише в українській, а й сві-
товій літературі тему характер-
ництва, наголошує: «Нострада-
мус пророкував війни і катаст-
рофи... Ванга «читала» мину-
ле і майбутнє людини... Вольф 
Мессінг міг попередити про не-
безпеку лідерів держав... А наш 
Дід Петро із Дивина не лише ро-
бив усе це, а ще й зцілював».
  Ось фрагмент одного із по-
над 5 тисяч (!) листів, отрима-
них автором після виходу кни-
ги: «Я дуже люблю Діда Пет-
ра, він — Святий, посланий 
нам Богом. Улітку 1986 р. піс-
ля клінічної смерті мене вряту-
вав Петро Дементійович... Мі-
сяць я лежала в одному з ме-
дичних інститутів Києва, про-
фесори причини мого згасання 
не знаходили, нарешті переве-
ли до іншого закладу. І вже при-
значають операцію на вівторок. 
І тут одна лікарка дала мені ад-
ресу Діда Петра. Вона знала, що 
два місяці тому під час операції 
в них померла моя землячка, 
тому й зжалілась... І я помчала 
у Дивин. 
 Петро Дементійович, ви-
різнивши мене в натовпі за 
ворітьми, прямо сказав: «Якщо 
тобі робитимуть операцію у вів-
торок, то ти помреш. Іди до кос-
топрава, він поправить хребет, і 
серце відпустить». Але ж я нічо-
го дідові не встигла повідомити 
про себе. Він бачив усю мене на-
скрізь і знав, що зі мною відбу-
вається. Розповів, де я була під 
час війни, полаяв, що я не за-

кінчила медінститут, а то стала 
б умілим хірургом...А про мого 
батька сказав, що я ним повин-
на гордитися, бо він — герой, а 
його оббрехано. Завважте, що 
це був 1986 рік, а мого батька 
розстріляно в тридцятих роках 
як «ворога народу» і ще не ре-
абілітовано... Діагноз мені пос-
тавив по долоні, все там «прочи-
тав» і про каміння в жовчному 
міхурі, і про пухлини в черевній 
частині, грижі на хребті, спай-
ки... Він був, як Бог, дякуючи 
йому, я ось дожила до 74 років, 
весь вік працювала хірургічною 
медсестрою. Марія Рибалко, м. 
Сіверськодонецьк, Луганська 
обл.»
 Ми чули про богів древньої 
Греції: Антей, Уран, Хронос, 
Титани, Посейдон, Пан, Апол-
лон, Гермес, Зевс, Діоніс, Плу-
тон... Наші протопредки покло-
нялися Белбогу, Велесу, Даж-
дьбогу (верховний бог), Лелю, 
Коляді, Перуну, Роду, Триг-
лаву, Хорсу, Ярилу, Берегині, 
Долі, Живі, Ладі, Лелі, Мо-
роні... У древніх слов’ян були 
святилища, де люди знаходили 
прихисток від своїх бід і страж-
дань, шукали помочі жерців, 
отримували сонцедайне благо-
словення на оборону своїх зе-
мель від завойовників, на ро-
динне життя та подолання не-
дуг... Своєрідним святилищем 
для нащадків древніх слов’ян у 
ХХ столітті стала скромна гос-
пода Петра Утвенка в полісько-
му селі Дивин (Житомирська 
область, Україна). І все пере-
конливо змальовує автор.
 Не зайве нагадати, що уні-
кальні здібності бачення крізь 
простір і час, унікальні біо-
енергетичні здібності народного 
генія Діда Петра неодноразово 
ставали у пригоді і двічі Герою 
Радянського Союзу, злегендар-
неному радянськими журналіс-
тами партизанському команди-
ру Сидору Ковпаку, і першому 
секретареві ЦК КПУ Володи-
миру Щербицькому, і двічі Ге-
рою Радянського Союзу, Мар-
шалу авіації Євгенію Савицько-
му (батькові знаменитої жінки-
космонавта), і сотням народних 
депутатів уже незалежної Ук-
раїни... Колишній міністр охо-
рони здоров’я Романенко не 
дасть збрехати, що дід Петро, по 
суті, був негласним експертом 
«цекашної» лікарні у Феофанії. 
І про це теж — динамічна і за-
хоплююча розповідь Олександ-
ра Михайлюти. А ще ж він по-
дає записані від Діда поради та 
чимало рецептів народного ці-
лителя, тлумачення снів, спри-
йняття Дідом наших знамени-
тих поетів як живильної енер-
гетики українства. 
 Тому ця публіцистична кни-
га цілком справедливо заслуго-
вує на поцінування її високою 
Премією імені Тараса Шевчен-
ка. Адже вона не лише є пе-
реказом чийогось людського 
життя, а відкриває таке пла-
нетарне явище, яким був Пет-
ро Дементійович Утвенко. До 
того ж письменник робить це 
правдиво, доказово, емоцій-
но, на високому художньому 
рівні. А ще все це значно роз-
ширює межі нашого пізнання 
людини, в тому числі й нас са-
мих. І це без будь-якого пере-
більшення. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Характерник із Дивина 
Рецензія на публіцистичну книгу Олександра Михайлюти «Дід Петро»

■
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Завершальний 
акорд трилогії
Народжений на Поділлі Ігнацій 
Ян Падеревський уславив 
Польщу
Валентина ГРИГОРЕНКО

 У концерт-
ному залі Націо-
нальної музич-
ної академії Ук-
раїни 4 грудня 
відбудеться за-
вершальний кон-
церт українсько-
польської трило-
гії «Музика Не-
залежності» за 
участю Націо-
нального сим-
фонічного оркес-
тру України. Зно-
ву музиканти гра-
тимуть на честь 
100-річчя віднов-
лення власної Не-
залежності Украї-
ною і Польщею. 
Нагадаємо, автором проекту є диригент Роман 
Ревакович, який уже більше 20 років дуже ак-
тивно підтримує музичний діалог між країна-
ми.
 Останній концерт українсько-польсько-
го циклу привертає увагу до Ігнація Яна Паде-
ревського — визначного піаніста, композитора 
та політика, вплив якого на історію Польщі є не-
заперечним. Його Симфонія сі мінор «Полонія», 
написана у 1903—1911 роках, була присвячена 
подіям польського Січневого повстання у 1863-
му проти російського панування над Польщею. 
Цитата з Музурка Домбровського в останній 
частині цього твору (сьогодні це польський на-
ціональний гімн) передбачає ці події, в яких че-
рез кілька років сам композитор відіграє визна-
чальну роль.
 Україна від самого початку помітна у біогра-
фії митця. У родинному маєтку Курилівці на 
Поділлі (нині це Хмільницький район Вінни-
цької області) 1860 року він прийшов у світ. На 
польському цвинтарі в Житомирі поховані його 
батько й сестра. Знаковим для Ігнація Яна Па-
деревського на його творчому шляху виявився і 
Львів — серце тогочасної Польщі, її культурна 
столиця. Перші концерти піаніст дав у Львові 
в 1887 та 1889 роках, але справжнього аншла-
гу, навіть ажіотажу, заслужив уже після тріум-
фальних гастролей світом — у червні 1902-го на 
сцені Скарбківського театру. А 1910-го — року 
великого шопенівського ювілею — музиканта 
зустрічали тут як національного героя і гідного 
наступника великого Фридерика. 
 Можна й досі запитувати, чому Падеревсь-
кий у певні моменти відходив від політичної 
чи музичної кар’єри й знову повертався до неї. 
Чому відмовився навіть від почесної місії пос-
ланця до Ліги Націй? Або чи й справді амери-
канський президент Вудро Вільсон вніс неза-
лежність Польщі до своїх доленосних 14 пунк-
тів лише тому, що любив музику Шопена і ціну-
вав талант Падеревського? 
 Є й ще один — не політичний момент в біогра-
фії цієї особистості: саме Ігнацій Ян Падеревсь-
кий один із трьох поляків, котрі змінили світо-
ве виноробство, адже, переїхавши до США, він 
на своєму ранчо в Пасо Роблес обробляв один із 
найбільших у Каліфорнії виноградників. Його 
вина здобували золоті медалі на спеціалізова-
них виставках і навіть потрапили до Книги Ре-
кордів Гіннесса.
 Жоден із трьох концертів циклу «Музика 
Незалежності» не обходився без виконання су-
часної української музики. Тож 4 грудня знов, 
як і під час першого концерту проекту, прозву-
чать твори Ганни Гаврилець та Ігоря Щерба-
кова. Вони були створені у 2013 році на замов-
лення Фонду Pro Musica Viva у рамках програ-
ми польського Міністерства культури та націо-
нальної спадщини «Колекції — композиторські 
замовлення», реалізованої варшавським Інсти-
тутом музики і танцю. Солістом у концерті для 
фортепіано та оркестру № 3 Ігоря Щербакова 
виступатиме Йожеф Ермінь (фортепіано). ■

■

Тетяна МІЩЕНКО

 У Києві вперше зіграли 
ліцензійний бродвейський 
мюзикл «Співаючі під до-
щем», на сцені Київського 
муніципального академіч-
ного театру опери і балету 
для дітей та юнацтва. Про-
ект музично-театральної 
студії «Бродвей Kids» радо 
підтримав і прийняв влас-
не театр.
 У цій яскравій пос-
тановці ролі виконує 21 
юний артист студії — від 
9 до 16 років, мовою оригі-
налу, тобто англійською. 
Вони танцюють, співають 
наживо, грають і прожи-
вають направду свої ролі у 
мюзиклі, спеціально адап-
тованому бродвейськими 
митцями для підлітків. 
У виставі, поставленій за 
фабулою легендарного 
фільму, що підкорив сві-
тові екрани далекого 1952 
року, завдяки яскравій хо-
реографії, чудовим музич-
ним темам і блискучому 
гумору, дотепно поєднано 
кіно і музику. 
 Сюжет за сценарієм 
Бетті Комден та Адольфа 
Гріна цікавий не лише до-
рослим, які пам’ятають це 
феєричне кіно, а й сучас-
ним дітям. Адже Singin’ in 
the Rain – це історія появи 
звуку в кінематографі, роз-
казана через кар’єри і взає-
мини голлівудських зірок, 
а також перипетій роботи 
кіностудії. 
 Однією з головних 
родзинок цієї оригіналь-
ної постановки є присут-
ність справжнього німо-
го кіно, як режисерсько-
го ходу й одночасного нав-
чального посібника для 
вихованців студії. Німий 
фільм демонструвався під 
час вистави на велико-
му екрані й викликав не 

менш захопливу реакцію 
залу, аніж ефектні ансамб-
леві танцювальні сцени са-
мого мюзиклу. Адже було 
дотримано всіх прийомів і 
впізнаваних штампів: нав-
мисна театральність, ефек-
тні втрати свідомості, зала-
мування рук, закочування 
очей, бурхливі з’ясування 
стосунків. 
 Діти були вельми ор-
ганічні у своїх кіноролях 
і абсолютно технічно пере-
ходили з них у театральні, 
як справжні артисти вели-
ких театрів. Для «Бродвей 
Kids» кінозйомки ста-
ли першим таким досві-
дом, який відкрив ще одну 
грань юних талантів і доз-
волив сучасним дітям і під-
літкам зрозуміти, що пере-
дувало звуковому і кольо-
ровому кіно, яке воно було 
майже 90 років тому і як 
його знімали.
 Колись саме Singin’ in 
the Rain став синонімом 
слова мюзикл. Тож у цьому 
благодатному матеріалі — 
динамічні музичні номери, 
які стали справжніми хі-
тами, написані Насіо Герб 
Брауном та Артуром Фрі-
дом, якому, власне, і нале-
жить ідея мюзиклу. Кон-
цепція ж української пос-
тановки належить продю-
серу та засновнику студії 
«Бродвей Kids» Марії При-
липко. 
 Вона розповідає: «Ось 
уже сьомий рік ми стави-
мо ліцензійні бродвейські 
мюзикли, адаптовані для 
дітей мовою оригіналу. 

«Співаючі під дощем» — 
наша третя прем’єра і сьо-
ма постановка. За ці роки 
ми поставили три версії 
мюзиклу «Багсі Мелоун», 
дві постановки мюзик-
лу «Енні», і, відзначивши 
наш перший невеличкий 
ювілей, 5 років, — поста-
вили Broadway Kids Show у 
2017 році — вперше, на ве-
ликій сцені театру, з вели-
ким симфонічним оркест-
ром. Цього разу мною був 
обраний саме цей мюзикл, 
не тільки спираючись на 
чарівний музичний ма-
теріал, який, до речі, не 
був спеціально написаний 
для цього мюзиклу, а обра-
ний продюсерами знамени-
того фільму з каталогу му-
зики, опублікованого ком-

панією EMI. Тільки дві піс-
ні (Make ‘Em laugh і Moses 
sopposes) були написані 
спеціально. Мене захопив 
сюжет. Адже ця історія 
не тільки про легендар-
ні часи, коли з’являється 
звукове кіно в Голлівуді, 
а й коли народжується сам 
мюзикл». 
 Разом з дітьми над пос-
тановкою працювали: хоре-
ограф — Володимир Шпу-
дейко, художник-постанов-
ник Тата Белініна, худож-
ник по костюмах Мар’яна 
Лучі, музичний керівник 
Анна Маліборська, саунд 
продюсер Євген Малюга. 
Відео: Magnit Production, 
режисер Тата Белініна, опе-
ратор Кирило Філіпов, про-
дюсер Валерія Отченаш. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 На сцені Національної оперети 
30-го листопада відбулася церемонія 
нагородження Першого всеукраїнсь-
кого театрального фестивалю-премії 
GRA (Great Real Art). Проект засно-
ваний і реалізований Національною 
спілкою театральних діячів України 
і проходив за підтримки Мінкульту-
ри та департаменту культури Київ-
міськдержадміністрації.
 Щоб ні в кого не виникло питань 
і сумнівів з приводу вибору, НСТДУ 
довірилася думці відомих і компе-
тентних театральних критиків, теат-
ро- і музикознавців. У фіналі на змі-
ну українським театральним гуру 
в непростій справі вибору прийшло 
міжнародне журі.
 Цьогоріч у GRA взяли участь 
більше 70 українських театрів різ-
них форм власності і форматів робо-
ти. Експерти фестивалю-премії на 
першому етапі задовольнилися ві-
деопереглядом вистав і сформували 
лонг-лист із 27 постановок. Потім 
вони дивилися вистави наживо по 
Україні і вибрали 12 театральних ко-
лективів, гідних участі у фіналі. По-
бачити найсильніші театральні пос-
тановки 17-го року можна було з 24 
по 30 листопада під час фінальних 
показів вистав на сценах різних сто-
личних театрів. 

 Найкращою виставою для дітей 
став «Ангелик, що загубив зірку» 
Чернігівського обласного театру ля-
льок імені Олександра Довженка.
 Найкращою експериментально-
пошуковою виставою став «Гамлет» 
Івано-Франківського академічного об-
ласного українського музично-драма-
тичного театру імені Івана Франка.
 Найкращою драматичною виста-
вою — «Вій. Докудрама» Чернігівсь-
кого обласного академічного ук-
раїнського музично-драматичного 

театру імені Тараса Шевченка.
 Особливу відзнаку журі отрима-
ла вистава «Тату, ти мене любив?» 
Київського академічного театру «Зо-
лоті ворота».
 Найкраща вистава камерної сце-
ни — «Віталік» «Дикого театру».
 За найкращу музичну виставу в 
жанрі опери/оперети/мюзиклу від-
знаку оотримала «Дідона та Еней» 
громадської організації Open Opera 
Ukraine. Грошову премію цієї номі-
нації рішенням журі розподілили 
між двома заявленими виставами. 
Журі особливо відзначило звучання 
оркестру й диригента у виставі «Ді-
дона та Еней» та виконавицю ролі 
Жанни (Олександру Студзінську) у 
виставі «Біла ворона» Миколаївсь-
кого академічного українського те-
атру драми та музичної комедії.
 У номінації «За найкращу хореог-
рафічну/балетну/пластичну виста-
ву» переможець не визначений. 
 У НСТДУ заявляють, що голо-
вна мета фестивалю-премії «ГРА» 
— об’єднати всі театри країни і пре-
зентувати їх найкращі здобутки Ук-
раїні та міжнародній спільноті, по-
пуляризувати національне театраль-
не мистецтво в усіх його жанрах, 
стилях і формах, визначити провід-
ні тенденції та стимулювати розви-
ток українського театрального кон-
курентного середовища. ■

Ігнацій Ян Падеревський.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙

«Співаючі під дощем».
Фото надане музично-театральною студією «Бродвей Kids».

❙
❙

ЧАС «Т»

Юні співали під дощем
У Києві зіграли бродвейський мюзикл-хіт мовою оригіналу

■

ПРЕМІАЛЬНІ

Перша ГРА з оваціями
Міжнародне журі визначило кращі українські театральні постановки

■
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«Земля». Перша зустріч 
 ■ Пані Євгеніє, як режисер 
ви поставили на сцені черні-
вецького театру понад 70 різ-
них за жанрами вистав. Ім’я 
Ольги Кобилянської пройшло 
червоною ниткою крізь вашу 
творчість. Чим вас, людину зі 
сходу, зачарувала славетна бу-
ковинка? 
 — Зверніться до її творів — і 
ви поринете у коло тривог і тур-
бот, надій і сподівань. Вони за-
хоплять вас глибиною і щиріс-
тю, мудрістю і поетичністю, 
вони зачарують вас талантом 
письменниці. Ольга Кобилянсь-
ка писала про Буковину, проте 
її твори давно стали надбанням 
не тільки всієї української, а й, 
безумовно, здобутком світової 
культури. 
 Гірська орлиця — назива-
ли її численні прихильники та-
ланту, друзі, земляки. Вона й 
справді ніби гострим орлиним 
оком споглядала драматичну 
долю свого народу, відчувала 
його живу душу, знала пробле-
му багатостраждальної землі. У 
її творах знайшла своє місце уся 
етнографія краю: людські типи, 
звичаї, народні прикмети.
 ■ Уже багато років черні-
вецький театр носить її ім’я...
 — Вона стала патронесою 
театру. Єдиний театр мого жит-
тя носить це ім’я, і у цьому те-
атрі мені пощастило зустрітися 
і поєднатися з творчістю Оль-
ги Юліанівни. Це досі хвилює 
і зобов’язує, надає гордості та 
відповідальності. 
 ■ Попри те, що Кобилянсь-
ка не писала п’єси, вистави за 
її творами й досі не сходять зі 
сцени театру?
 — Звісно, вона — прозаїк, 
але багато з її творів, завдяки 
гострим конфліктним ситуа-
ціям, яскравим діалогам і ви-
разним характерам, ніби рвуть-
ся на сцену, вимагають бути від-
твореними у театрі. Тому в різні 
роки були зроблені інсценіза-
ції і здійснені постановки та-
ких творів, як «Земля», «У не-
ділю рано зілля копала», «Вов-
чиха». 
 Вершиною творчості Одь-
ги Кобилянської вважається 
повість «Земля». В основі твору 
лежить реальна подія, що ста-
лася на Буковині, у селі Дим-
ка, восени 1884 року. У родині 
селянина Івоніки Жижияна 
молодший син Сава убив стар-
шого — Михайла, щоб успад-
кувати родючий шматок поля. 
Ця трагічна подія схвилювала 
весь край і стала темою глибо-
ких роздумів (до речі, слід зга-
дати, що остання учасниця цієї 
драми — Рахіра — пішла з жит-
тя у 1948 році).
 У 1947 році корифей ук-
раїнського театру, народний 
артист СРСР Василь Василь-
ко зробив інсценізацію твору і 
здійснив його постановку на бу-
ковинській сцені. Вистава була 
побутово-живописною, мону-
ментально-етнографічною, з 
яскравими народними сценами 
і численними гостро-характер-
ними типами. Вона викликала 

великий інтерес на Буковині і 
далеко за її межами, мала нез-
мінний успіх у глядачів у різ-
них куточках усього СРСР. 
 У1950 році я прийшла до те-
атру молодою актрисою, бра-
ла участь у народних сценах 
цієї вистави. Це була моя пер-
ша зустріч з творчістю Ольги 
Кобилянської. Пам’ять міцно 
зберігає образ народного артис-
та України Володимира Сокир-
ка у ролі Івоніки і слова його 
прозріння: «Не для тебе, синку, 
була земля, а ти був для неї! Ти 
ходив по ній, плекав її, а як ви-
ріс і став годний, вона отворила 
пащу й забрала тебе! Наймитом 
ти був на ній, наймитом!»
 Окрасою вистави був народ-
ний артист України Петро Міх-
невич у комедійній ролі Онуф-
рія Лопати і його незабутній 
рефрен: «Я був у Відні, був у 
Італії, був у самих Яссах!» 
 Вистава Василя Василька 
жила у репертуарі театру близь-
ко 10 років та з часом поступи-
лася місцем іншим творам.

«Вовчиха» стала візиткою
 ■ Коли ви вперше звернули-
ся як режисер до творчості Оль-
ги Кобилянської?
 — У 1963-му. Саме відзнача-
ли 100-річчя від дня народжен-
ня видатної письменниці, який 
за постановою ЮНЕСКО свят-
кували у міжнародному масш-
табі. До цієї знаменної дати ак-
тор театру Олександр Ананьєв 
написав за мотивами оповідан-
ня Ольги Кобилянської «Вовчи-
ха» однойменну драму.
 ■ Що для вас було головним 
у роботі над виставою?
 — Із великим інтересом і 
трепетом я приступила до пос-
тановки п’єси. Хотілося зро-
зуміти погляди, роздуми, вболі-
вання Ольги Юліанівни і знайти 
для них відповідний театраль-
ний еквівалент. Це хвилюва-
ло не тільки мене як режисера, 
як керівника постановки, але і 
всіх учасників вистави.
 Не раз у понеділок, наш те-
атральний вихідний, ми ходи-
ли у Будинок письменниці. Цей 
одноповерховий особняк збері-

гає характер, дух і особисті речі 
своєї господині. На стінах тро-
хи пожовклі фотографії тих, із 
ким спілкувалася Ольга Коби-
лянська. Ми блукали по затиш-
них кімнатах музею, ніби вби-
раючи її ауру. 
 А скільки цікавого і невідо-
мо про Кобилянську почули ми 
від поціновувача її творчості, 
музейника і навіть некровного 
родича письменниці Ельпідефо-
ра Панчука! Серед нас були ак-
тори-буковинці, які пам’ятали 
Ольгу Юліанівну при житті. 
 А вже наступного дня, у вів-
торок, наснажені знову йшли 
на репетиції «Вовчихи».
 ■ Думаю, театрали й досі 
пам’ятають Зою Жмут народ-
ної артистки України Галини 
Янушевич?
 — Галина Яківна з шекс-
пірівським розмахом створила 
характер Зої Жмут. Прагнення 
її героїні забезпечити нормаль-
не існування своїм дітям на 
очах переростало у пристрасть 
до наживи, до звіриної жадоби. 
Ця жадоба не знала міри, Зоя 
Жмут-Янушевич відмовляла 
собі й дітям в усьому, аби збе-
регти за собою шматок землі. 
Жінка-мати поступово перетво-
рювалася на вовчиху. Участь в 
акторському ансамблі такої ак-
триси значною мірою забезпе-
чила успіх вистави. 
 «Вовчиха» стала довгожи-
телем у репертуарній афіші те-
атру. Виставу грали понад 500 
разів упродовж двадцяти років, 
і незмінною виконавицею голов-
ної ролі залишалася народна ар-
тистка України Галина Януше-
вич. 
 Що ж до виконавців ролей 
молодих персонажів, то через 
виставу пройшли три поколін-
ня акторів. Шануючи автора, 
вони шанували виставу, збері-
гали її ансамблевість, її атмос-
феру. «Вовчиха» стала візит-
кою театру, і довгі роки гаст-
ролі у багатьох містах відкрива-
лися саме нею. Вистава значною 
мірою демонструвала творчі за-
сади і принципи Чернівецького 
театру, художні можливості і 
сценічну культуру колективу.

«Земля». Режисерська робота
 ■ «Вовчиха» — перша лас-
тівка у вашому режисерсько-
му пізнанні Кобилянської. Що 
було далі?
 — Лише в 1981 році я на-
важилася знову звернутися до 
творчості нашої патронеси. Те-
атр саме готувався відзначити 
своє 50-річчя. Природно, що 
для ювілейної вистави вибір 
знову зупинився на прославле-
ному творі — «Земля». Це була 
моя друга зустріч із твором, 
але вже в іншій ролі і з іншою 
мірою відповідальності: я була 
постановником вистави. 
 ■ Кожна задумка режисера в 
значній мірі залежить від рівня 
майстерності акторського скла-
ду?
 — На щастя, тоді у театрі 
працювали прекрасні актори, 
з якими можна було повною 
мірою реалізувати всі художні й 
творчі завдання, що стояли пе-
реді мною як режисером. Пра-
цюючи над виставою, ми праг-
нули вдумливого досліджен-
ня життя, поглиблення у пси-
хологію героїв. Ми намагалися 
відобразити і поєднати щоден-
ну важку працю з поезією на-
родного буття. Проте в основу 
спектаклю був покладений со-
ціальний мотив драми. Сценог-
рафія була задумана і виконана 
в аскетичній манері (художник 
В. Лассан). 
 Міцним художнім образом 
вистави стала борона. У різ-
них подіях вона мала різний 
ракурс, але вона завжди була в 
центрі сцени і ніби символізува-
ла зміст життя героїв, їх важку 
щоденну працю. 
 У виставі брав участь весь 
творчий склад театру — злагод-
жений ансамбль, у якому важ-
ливим був кожен образ, кожен 
штрих, кожна акторська фар-
ба.
 ■ Вистави за творами О. Ко-
билянської з успіхом йшли не 
тільки на чернівецькій сцені?
 — Вистави за творами Оль-
ги Кобилянської й сьогодні 
можна побачити на сценах те-
атрів далеко за межами Украї-
ни. Мені пригадується з цього 

приводу цікава подія. Якось до 
Чернівців завітала група діячів 
української культури з Ка-
нади. Серед них був режисер, 
який здійснив постановку цьо-
го твору в місті Вінніпег, в ама-
торському колективі. Ця виста-
ва мала назву «Каїн і Авель». У 
такому режисерському трак-
туванні соціальний мотив був 
зведений до особистого. Що ж, 
може бути і таке прочитання, та 
чи задоволеною була б таким ви-
рішенням Ольга Юліанівна?..
 Вистави за творами Ольги 
Кобилянської, завдяки своїм 
глибоким проблемам і високо-
му художньому якісному рів-
ню, започаткували в історії 
Чернівецького театру так зва-
ний буковинський літопис. Хо-
четься у ювілейний рік 155-річ-
чя письменниці побажати ко-
лективу буковинського театру 
творчого відродження сценіч-
ного літопису Буковини, онов-
лення, нових зустрічей із твора-
ми своєї патронеси.
 Адже невипадково у центрі 
Чернівців, на Театральній пло-
щі, стоїть прекрасна архітектур-
на споруда — Театр, який бага-
то років носить її ім’я. Це хви-
лює, зобов’язує, надає не тільки 
гордості, а й відповідальності. 
А перед театром, на мармуро-
вому постаменті, — скромний 
пам’ятник. У глибокій задумі, 
схрестивши руки на колінах, си-
дить у кріслі жінка. Про що вона 
думає, що бентежить її?..
 Низький уклін, тобі шанов-
на Патронесо! ■

СПАДЩИНА

Низький уклін тобі, 
Патронесо!
Знакові постановки за творами Ольги Кобилянської 
у Чернівецькому театрі показували понад 500 разів

■

Івоніка — народний артист України 
Володимир Сокирко у виставі «Земля».

❙
❙

Сцена з вистави «Земля» Чернівецького театру.
Архівні фото.

❙
❙

Марія ВИШНЕВСЬКА, 
театрознавець

Чернівці — місто Ольги Кобилянської. Вона переселилася сюди 
у 1891 році й мешкала до 1942-го, коли відійшла в іншосвіт. У 
Чернівцях діє єдиний в Україні Літературно-меморіальний музей 
письменниці, розміщений у будинку, де Ольга Кобилянська жила 
останні близько сімнадцяти років. 
Попри те, що авторка не писала п’єси, вистави за її творами й досі 
не сходять зі сцен, зокрема і Чернівецького академічного обласного 
українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянсь-
кої. Напередодні 155-річчя від дня народження видатної української 
письменниці — 27 листопада — «Україна молода» поспілкувалася 
з мисткинею, режисером-постановником, народною артисткою Ук-
раїни Євгенією Золотовою, чия творчіть не один рік тісно переплі-
тається з літературним спадком славетної Гірської орлиці. 

Ольга Кобилянська.❙
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Ліга Європи
 По-різному склалися матчі передостан-
нього туру групового раунду ЛЄ для українсь-
ких команд. Київське «Динамо» на виїзді з 
великими труднощами мінімально обіграло 
«Астану», використавши, по суті, єдиний мо-
мент у поєдинку. Важка перемога принесла 
«біло-синім» не лише три бали, а й путівку у 
«плей-оф» з першого місця у квартеті.
 Натомість втратила будь-які шанси на єв-
рокубкову весну «Ворскла». Підопічні Васи-
ля Сачка грали домашній матч не в Полтаві, а 
на столичному НСК «Олімпійський» («Арсе-
нал» мав прилітати до Харкова, але через те, 
що в області ввели воєнний стан, УЄФА пере-
страхувалась і перенесла гру до Києва), однак 
без шансів програли резервному складу «ка-
нонірів».
 Груповий турнір. 5-й тур. Група А. 
«Байєр» (Німеччина) — «Лудогорець» 
(Болгарія) — 1:1 (Вайзер, 85 — Мар-
селіньйо, 69), «Цюріх» (Швейцарія) — «АЕК 
Ларнака» (Кіпр) — 1:2 (Хеліфі, 74 — Янну, 
38; Трічковскі, 85).
 Турнірне становище: «Байєр» — 10, 
«Цюріх» — 9, «АЕК Ларнака» — 5, «Лудо-
горець» — 3.
 Група В. «РБ Зальцбург» (Австрія) 
— «РБ Лейпциг» (Німеччина) — 1:0 (Гуль-
брандсен, 74), «Русенборг» (Норвегія) — 
«Селтік» (Шотландія) — 0:1 (Сінклер, 42).
 Турнірне становище: «РБ Зальцбург» 
— 15, «Селтік» — 9, «РБ Лейпциг» — 6, 
«Русенборг» — 0.
 Група С. «Зеніт» (Росія) — «Копен-
гаген» (Данія) — 1:0 (Мак, 59), «Бордо» 
(Франція) — «Славія» (П, Чехія) — 2:0 (Де 
Превіль, 49; Кунде, 90+5).
 Турнірне становище: «Зеніт» — 11, 
«Славія» (П) — 7, «Копенгаген» — 5, «Бор-
до» — 4.
 Група D. «Андерлехт» (Бельгія) — 
«Спартак» (Т, Словаччина) — 0:0 (Мака-
ренко («А») — до 81 хв.), «Фенербахче» 
(Туреччина) — «Динамо» (З, Хорватія) — 
0:0.
 Турнірне становище: «Динамо» (З, 
Хорватія) — 13, «Фенербахче» — 8, «Спар-
так» (Т) — 4, «Андерлехт» — 2.
 Група E. «Карабах» (Азербайджан) — 
«Спортинг» (Португалія) — 1:6 (Зубір, 15 
— Дост, 5 (пен.); Б. Фернандеш, 20, 75; Нані, 

34; Діабі, 65, 81), «Ворскла» (Україна») — 
«Арсенал» (Англія) — 0:3 (Сміт-Роу, 11; 
Ремзі, 27 (пен.); Уїллок, 41; «В»: Шуст, Ард. 
Даллку, Артур Батіста, Чеснаков, Пердута, 
Скляр, Шарпар, Сапай (Ніклас Карека, 36), 
Ребенок (Саків, 85), Кулач (Кане, 71), Коло-
моєць).
 Турнірне становище: «Арсенал» — 
13, «Спортинг» — 10, «Ворскла», «Кара-
бах» — 3.
 Група F. «Мілан» (Італія) — «Дю-
деланж» (Люксембург) — 5:2 (Кутроне, 
21; Стелвіу, 66 (у свої ворота); Чалханоглу, 
71; Шнелль, 78 (у свої ворота); Боріні, 81 — 
Штольц, 39; Тюрпель, 49), «Бетіс» (Іспанія) — 
«Олімпіакос» (Греція) — 1:0 (Каналес, 39).
 Турнірне становище: «Бетіс» — 11, 
«Мілан» — 10, «Олімпіакос» — 7, «Дюде-
ланж» — 0.
 Група G. «Спартак» (М, Росія) — «Ра-
під» (Австрія) — 1:2 (Зе Луїш, 20 — Мюль-
дюр, 80; Шобесбергер, 90+1), «Рейнджерс» 
(Шотландія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 
0:0.
 Турнірне становище: «Вільярреал», «Ра-
під» — 7, «Рейнджерс» — 6, «Спартак» (М) 
— 5.
 Група H. «Айнтрахт Франкфурт» (Ні-
меччина) — «Марсель» (Франція) — 4:0 
(Йовіч, 2, 67; Луїс Густаво, 17 (у свої воро-
та); Мітроглу, 62 (у свої ворота)), «Аполлон» 
(Кіпр) — «Лаціо» (Італія) — 2:0 (Фопала, 
31; Марковіч, 82).
 Турнірне становище: «Айнтрахт 
Франкфурт» — 15, «Лаціо» — 9, «Апол-
лон» — 4, «Марсель» — 1.
 Група I. «Мальме» (Швеція) — 
«Генк» (Бельгія) — 2:2 (Левіцкі, 65; Ан-
тонссон, 67 — Посуело, 42; Пейнтсіл, 53; 
Маліновський («Г») — 90 хв.), «Сар-
псборг» (Норвегія) — «Бешикташ» (Ту-
реччина) — 2:3 (Мухаммед, 2; Хейнтс, 6 
— Ленс, 63, 90; Вагнер Лав, 66).
 Турнірне становище: «Генк» — 8, 
«Бешикташ» — 7, «Мальме» — 6, «Сар-
псборг» — 5.
 Група J. «Краснодар» (Росія) — 
«Акхісар» (Туреччина) — 2:1 (Газінсь-
кий, 49; Арі, 57 — Сержиньйо, 24), «Стан-
дард» (Бельгія) — «Севілья» (Іспанія) 
— 1:0 (Дженело, 62).
 Турнірне становище: «Краснодар» 
— 12, «Севілья», «Стандард» — 9, «Ак-
хісар» — 0.

 Група K. «Астана» (Казахстан) — 
«Динамо» (Україна) — 0:1 (Вербіч, 29; 
«Д»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, 
Кендзьора, Вербіч (Сидорчук, 76), Шепе-
лєв, Циганков (Морозюк, 83), Че Че, Шапа-
ренко (Гармаш, 64)), «Яблонець» (Чехія) 
— «Ренн» (Франція) — 0:1 (Граньє, 55; 
Соболь («Я») — до 63 хв.).
 Турнірне становище: «Динамо» — 
11, «Астана» — 8, «Ренн» — 6, «Ябло-
нець» — 2.
 Група L. «БАТЕ» (Білорусь) — «МОЛ 
Віді» (Угорщина) — 2:0 (Сігневіч, 23; Іваніч, 
85), «Челсі» (Англія) — «ПАОК» (Греція) — 
4:0 (Жиру, 27, 37; Хадсон-Одої, 60; Мората, 
78; Хачеріді — до 7 хв., вилучення; Шахов 
(обидва — «П») — 90 хв.).
 Турнірне становище: «Челсі» — 15, 
«БАТЕ», «МОЛ Віді» — 6, «ПАОК» — 3.

Англія
 Український захисник «Ман. Сіті» Олек-
сандр Зінченко вдруге в сезоні вийшов у 
складі «городян» на матч АПЛ. Вихованець 
«Шахтаря» непогано відіграв перший тайм, 
взявши участь у першій гольовій атаці, але на 
початку другого був змушений залишити поле 
через травму носа.
 У «мерсисайдському» дербі між «Лівер-
пулем» та «Евертоном» сильнішими були пі-
допічні Клоппа: вирішальний гол на останній 
компенсованій хвилині забив Дівок Орігі. А 
суперник «Ворскли» в ЛЄ — лондонський 
«Арсенал» — після видовищної перемоги 
над «Тоттенхемом» піднявся у «топ-4».
 Прем’єр-ліга. 14-й тур. «Кардіфф» 
— «Вулверхемптон» — 2:1, «Манчестер 
Сіті» — «Борнмут» — 3:1 (Бернарду Сіл-
ва, 16; Стерлінг, 57; Гюндоган, 80 — Уїлсон, 
44; Зінченко («МС») — до 54 хв.), «Крістал 
Пелас» — «Бернлі» — 2:0, «Хаддерсілд» 
— «Брайтон» — 1:2, «Ньюкасл» — «Вест 
Хем» — 0:3, «Лестер» — «Уотфорд» — 2:0, 
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 
— 2:2, «Челсі» — «Фулхем» — 2:0, «Арсе-
нал» — «Тоттенхем» — 4:2 (Обамейянг, 
10 (пен.), 56; Ляказетт, 75; Торрейра, 78 — 
Дайєр, 30; Кейн, 34 (пен.)), «Ліверпуль» — 
«Евертон» — 1:0 (Орігі, 90+6).
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 38, «Лі-
верпуль» — 36, «Челсі» — 31, «Арсенал», 
«Тоттенхем» — 30, «Евертон» — 22.
 Бомбардир: Обамейянг («Арсенал») — 
10.

Іспанія
 Каталонська «Барселона» знову лідирує 
— «синьо-гранатові» вдома обіграли кризо-
вий «Вільярреал». Поступово скорочує від-
ставання від «топ-3» мадридський «Реал»: 
«вершкові» після перемоги над «Валенсією» 
відстають від першого місця лише на п’ять 
балів.
 Здобув три пункти та трохи відірвався від 
зони вильоту «Леганес», український голкі-
пер Андрій Лунін опинився поза заявкою.
 Прімера. 14-й тур. «Райо Вальєка-
но» — «Ейбар» — 1:0, «Сельта» — «Уеска» 
— 2:0, «Вальядолід» — «Леганес» — 2:4, 
«Хетафе» — «Еспаньйол» — 3:0, «Реал 
Мадрид» — «Валенсія» — 2:0 (Васс, 8 (у 
свої ворота); Лукас Васкес, 83), «Бетіс» — 
«Реал Сосьєдад» — 1:0, «Жирона» — 
«Атлетико» — 1:1 (Стуані, 45 (пен.) — Ра-
мальйо, 83 (у свої ворота)), «Барселона» — 
«Вільярреал» — 2:0 (Піке, 36; Аленья, 87), 
«Алавес» — «Севілья» — 1:1.
 Лідери: «Барселона» — 28, «Севілья» 
— 27, «Атлетико» — 25, «Алавес» — 24, 
«Реал Мадрид» — 23, «Жирона» — 21.
 Бомбардир: Стуані («Жирона») — 11.

Італія 
 Десятий гол у сезоні португальця 
Кріштіану Роналду допоміг «Ювентусу» лег-
ко розгромити претендента на Лігу Європи 
— «Фіорентину». Туринці після чотирнадця-
ти матчів мають майже стовідсотковий показ-
ник — 13 перемог і лише одна нічия.
 Не так вдало грають інші фаворити ме-
дальної гонки — «Лаціо» втратив очки з 
«К’єво», а «Рома» та «Інтер» розписали бойо-
ву нічию.
 Серія А. 14-й тур. «СПАЛ» — «Емполі» 
— 2:2, «Фіорентина» — «Ювентус» — 0:3 
(Бентанкур, 31; К’єліні, 70; Роналду, 79 (пен.)), 
«Сампдорія» — «Болонья» — 4:1, «Мілан» 
— «Парма» — 2:1 (Кутроне, 55; Кессі, 69 
(пен.) — Інглезе, 50), «Сасссуоло» — «Уді-
незе» — 0:0, «Торіно» — «Дженоа» — 2:1, 
«Фрозіноне» — «Кальярі» — 1:1, «К’єво» 
— «Лаціо» — 1:1, «Рома» — «Інтер» — 2:2 
(Юндер, 52; Коларов, 73 (пен.) — Б. Кейта, 37; 
Ікарді, 66).
 Лідери: «Ювентус» — 40, «Інтер», «На-
полі» (13 матчів) — 29, «Мілан» — 25, «Ла-
ціо» — 24, «Торіно» — 21.
 Бомбардири: Роналду («Ювентус»), 
Пентек («Дженоа») — 10.

Німеччина
 Черговий тур Бундесліги знову прой-
шов без участі єдиного українського ле-
гіонера — Євген Коноплянка залишився 
у запасі «Шальке» на поєдинок з «Хоф-
фенхаймом» (1:1). Очолює турнірну таб-
лицю дортмундська «Боруссія», яка «на 
класі» розібралася з «Фрайбургом». Піс-
ля кількох невдач піднялася на четверте 
місце мюнхенська «Баварія»: завдяки дуб-
лю Гнабрі підопічні Ковача здолали «Вер-
дер».
 Перша Бундесліга. 13-й тур. 
«Фортуна» — «Майнц» — 0:1, «Борус-
сія» (Д) — «Фрайбург» — 2:0 (Ройс, 40 
(пен.); Алькасер, 90+1), «Штутгарт» — 
«Аугсбург» — 1:0, «Вердер» — «Баварія» 
— 1:2 (Осако, 34 — Гнабрі, 20, 50), «Ганно-
вер» — «Герта» — 0:2, «Хоффенхайм» — 
«Шальке» — 1:1, «РБ Лейпциг» — «Бо-
руссія» (М) — 2:0 (Вернер, 3, 45), «Айн-
трахт Франкфурт» — «Вольфсбург» — 
1:2.
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 33, «Борус-
сія» (М) — 26, «РБ Лейпциг» — 25, «Ба-
варія» — 24, «Айнтрахт Франкфурт» — 23, 
«Хоффенхайм» — 21.
 Бомбардири: Алькасер («Боруссія» 
(Д)), Йовіч («Айнтрахт Франкфурт») — 10.

Франція
 Чинний чемпіон — «ПСЖ» — уперше 
в сезоні втратив очки: парижани не зуміли 
обіграти «Бордо». Продовжує падіння сріб-
ний призер минулого сезону — «Монако»: 
монегаски вкотре програли, цього разу — 
«Монпельє». Не зумів виграти і «Ліон», з 
яким «Шахтар» буде грати вирішальний 
матч за «плей-офф» Ліги чемпіонів.
 Ліга 1. 15-й тур. «Сент-Етьєн» — 
«Нант» — 3:0, «Лілль» — «Ліон» — 2:2 
(Ремі, 17; Н. Пепе, 28 — Б. Траоре, 63; Дем-
беле, 86), «Анже» — «Кан» — 1:1, «Ген-
гам» — «Ніцца» — 0:0, «Монако — «Мон-
пельє — 1:2 (Тілеманс, 42 — Лаборде, 
81; Шкулетіч, 86), «Нім» — «Ам’єн» — 3:0, 
«Тулуза» — «Діжон» — 2:2, «Марсель» — 
«Реймс» — 0:0, «Ренн» — «Страсбур» — 
1:4, «Бордо — «ПСЖ — 2:2 (Бріан, 54; Кор-
неліус, 84 — Неймар, 34; Мбаппе, 66).
 Лідери: «ПСЖ» — 43, «Монпельє» 
— 29, «Ліон» — 28, «Лілль» — 27, «Мар-
сель», Сент-Етьєн» — 26.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 12. ■

Григорій ХАТА

 Зимова фаза вітчизняної пер-
шості — перевірка футбольно-
го господарства на готовність до 
природних форс-мажорів — сні-
гопадів та морозів.
 Усі чотири матчі 17-го туру, 
котрі відбулися минулих вихід-
них, гралися за мінусової тем-
ператури. Як результат, мізер-
на кількість глядачів на трибу-
нах. Певним винятком стало до-
нецьке «дербі» між «Шахтарем» 
та «Олімпіком», за яким на хар-
ківському стадіоні «Металіст» 
на власні очі спостерігало трохи 
більше двох тисяч шанувальни-
ків футболу. У підсумку саме вони 
стали головними свідками відвер-
то слабкої роботи суддівської бри-
гади на чолі з Віктором Копієвсь-
ким, помилкові рішення котрої 
вплинули на підсумковий раху-
нок гри. Гол, який на останніх 
хвилинах поєдинку допоміг «гір-
никам» уникнути поразки, фор-
вард «Шахтаря» Мораес забивав 
з відвертого «офсайду». Згодом 
проморгав рефері чомусь і епізод, 
у якому неспортивні дії капітана 
чинного чемпіона Тайсона заслу-
говували на суворий суддівський 
вердикт. І якщо футбольне право-
суддя ще може «наздогнати» лі-
дера «гірників» (КДК ФФУ зда-
тен покарати футболіста за удар 
суперника ззаду ретроспектив-
но), то відібрану в «Олімпіка» пе-
ремогу йому ніхто вже не повер-
не.
 Після матчу молодий настав-
ник «олімпійців» В’ячеслав Шев-
чук, який іще зовсім недавно за-
хищав кольори донецького гран-

да, не стримував емоцій. Слідом 
за пропущеним його командою 
голом він отримав від судді матчу 
вилучення — за те, що бурхли-
во обговорював з асистентом Па-
улу Фонсеки спірний момент. «У 
нас украли три очки. Є повтори, 
нехай подивляться. Шкода, що 
мене вилучили. Прикро, що пор-
тугальський асистент Фонсеки 
вибіг і почав мене ображати. Якби 
я в житті з ним зустрівся, відповів 
би йому по-чоловічому. Я майже 
всю свою кар’єру грав за «Шах-
тар», маю татуювання цього клу-
бу, але коли «Олімпік» грає проти 
«гірників», я вболіваю за «Олім-
пік», — наголосив Шевчук, який, 
до слова, після гри посперечався 
ще й з португальським наставни-
ком опонента.
 Головні переслідувачі «пома-
ранчево-чорних» свої матчі 17-го 
туру провели в понеділок. «Дина-
мо» екзаменувало аутсайдера — 

«Чорноморець», а «Олександрія» 
проходила випробування «Вор-
склою». Не надто характерне для 
УПЛ явище, проте кожному з ук-
раїнських повпредів в Лізі Євро-
пи — динамівцям та ворсклянам 
— дозволили на день більше відпо-
чити після єврокубкових баталій.
 Думається, певного перепо-
чинку в непростий зимовий пе-
ріод потребувала й головна дина-
мівська арена — НСК «Олімпійсь-
кий», яка зовсім несподівано (піс-

ля завпровадження в 10 областях 
України воєнного стану) стала до-
машнім майданчиком для «Ворс-
кли» на міжнародній арені.
 В умовах нового правового 
порядку змінила прописку й «Де-
сна», котра свій домашній поєди-
нок 17-го туру проти «Зорі» прове-
ла не в Чернігові, а в столиці. Хоча 
про можливість проведення цього 
матчу на «Оболонь-арені» говори-
ли ще до запровадження воєнно-
го стану на Чернігівщині, адже 

футбольне поле основної футболь-
ної арени регіону — стадіону імені 
Ю. Гагаріна — досі не обзавелося 
підігрівом. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Урятуватися від поразки в матчі із земляками-«олімпійцями» 
«Шахтарю» допомогли суддівські помилки.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Палкий уболівальник
У другому поспіль матчі чемпіонату країни «Шахтар» обмежився 
нічийним результатом

■

ЖЕРЕБ

 У відборі на ЧЄ-2020 збірна України 
зіграє з чинними чемпіонами континен-
ту — португальцями, а також команда-
ми Сербії, Литви та Люксембургу.

■

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
17-й тур.
«Десна» — «Зоря» — 0:2
 Голи: Сілас, 23; Кабаєв, 80
 Київ, «Оболонь-арена», 670 глядачів
«Арсенал-Київ» — «Карпати» — 1:1
 Голи: Гуйє, 24 (у свої ворота) — Гуцу-
ляк, 72 (пен.)
 Київ, стадіон «Динамо», 230 глядачів
«Львів» — «Маріуполь» — 2:2
 Голи: Дуарте, 6; Воронін, 24 — Пиха-
ленок, 22; Вакула, 80
 Львів, «Арена Львів», 490 глядачів
«Шахтар» — «Олімпік» — 2:2
 Голи: Мораес, 7, 90+3 — Пасич, 52; 
Балашов, 67 
 Харків, стадіон «Металіст», 2130 гля-
дачів
 Матчі «Ворскла» — «Олександрія» 
та «Динамо» — «Чорноморець» — від-
булися ввечері 3 грудня.

Турнірна таблиця:
  I В Н П М О
1. «Шахтар» 17 13 3 1 40-9 42
2. «Олександрія» 16 10 3 3 24-13 33
3. «Динамо» 16 10 2 4 21-9 32
4. «Зоря» 17 6 7 4 22-14 25
5. «Ворскла»  16 8 0 8 15-18 24
6. «Маріуполь» 17 7 3 7 20-27 24
7. «Десна»  17 7 2 8 19-20 23
8. «Львів» 17 4 8 5 15-18 20
9. «Олімпік» 17 4 6 7 21-26 18
10. «Карпати» 17 4 5 8 21-26 17
11. «Чорноморець» 16 3 3 10 11-27 12
12. «Арсенал-Київ» 17 2 2 13 9-31 8
 Бомбардир: Мораес («Шахтар») 
— 13, Швед («Карпати») — 8.

■
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«Кращого старту, думаю, і бути не могло. Це мотивація для 
всіх спортсменів!».

Юрай Санітра
словацький наставник чоловічої збірної України з біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На Олімпіаді-2012 в Лон-
доні одразу п’ятеро представ-
ників вітчизняного боксу ста-
ли призерами літніх Ігор. Двоє 
олімпійських чемпіонів з Ук-
раїни — Василь Ломаченко 
та Олександр Усик — доволі 
швидко підтвердили свій ви-
сокий боксерський статус і на 
професіональному ринзі, де 
вони нині активно захищають 
чемпіонські пояси.

 А днями титул чемпіона сві-
ту серед профі здобув і третій 
представник тієї зіркової 
«п’ятірки» аматорів. Як брон-
зовий призер Лондона-2012, 
Олександр Гвоздик порівня-
но довго готувався до свого ти-
тульного бою, проте коли вий-
шов у ринг боксувати за чем-
піонський пояс WBC у напів-
важкій вазі (до 79,4 кг) проти 
канадця Адоніса Стівенсона, 
не залишив опонентові жодних 
шансів на успіх, відправивши 

41-річного візаві в 11-му раун-
ді в нокаут.
 Узагалі вийшло так, що 
після потужного удару україн-
ця Стівенсон, який до поєдин-
ку перебував у статусі регуляр-
ного чемпіона WBC, опинився 
в лікарні, з підозрою на крово-
вилив у мозок. Стан канадця 
лікарі розцінюють як стабіль-
но важкий, а для більш керо-
ваної ситуації ввели боксера в 
штучну кому.
 «Насправді, це жах. Споді-

ваюся, що незабаром його стан 
покращиться. Не знаю, що з 
ним сталося... Я бачив його че-
рез 20 хвилин після бою, й він 
виглядав нормально, попри те, 
що сидів на ношах», — відзна-
чив Гвоздик.
 Як відзначив промоутер 
Стівенсона Івон Мішель, рі-
шення лiкарiв занурити бійця 
в медикаментозний сон прий-
няли в профілактичних цілях. 
«Те, що сталося, — це випадок. 
Цього не можна було прораху-
вати», — наголосив Мішель.
 Перед боєм обидва суперни-
ки націлювалися на «нокаут», 
хоча Стівенсон переконував: 
«Удар Гвоздика для мене — не 
проблема».
 До 11-го раунду господар 
рингу начебто й тримав ситуа-
цію під контролем — у запис-
ках судді Адоніс навіть був лі-
дером їхніх симпатій, проте 
один удар — і картина світу 
повністю перевернулася в його 
голові.

 Щоправда, тренер Гвозди-
ка — відомий американець 
Тедді Атлас — після тріумфу 
свого підопічного мав доволі 
змішані почуття. «Жахливе, 
жахливе суддівство. Не мож-
на, аби суддя представляв ту 
саму країну, що й боксер. За 
таких умов вони виглядають 
не чесними й не об’єктивними. 
98:92 — на користь канадця в 
записці канадського рефері. 
Це що, жарт? Добре, що нам 
не довелося залежати від ньо-
го», — обурювався Атлас.
 А одними з перших, хто 
привітав Гвоздика зі здобут-
тям чемпіонського титулу, 
стали його друзі — Усик та Ло-
маченко, котрі приїхали на бій 
до Квебека. «Дуже хороший 
бій. Гвоздик виграв у сильно-
го хлопця. Саша — чемпіон 
світу. Він мій хороший друг, і 
тому це прекрасно», — відзна-
чив абсолютний чемпіон сві-
ту в першій важкій вазі Олек-
сандр Усик. ■

Григорій ХАТА

 Право в нинішньому 
сезоні дати старт Кубку 
світу отримала словенсь-
ка Поклюка, котра замі-
нила в цій ролі шведсь-
кий Оберхоф, на який у 
поточному календарі пок-
ладені обов’язки господа-
ря березневого чемпіона-
ту світу.
 Вочевидь саме «під 
планетарний форум» і 
формувався план підго-
товки українських біат-
лоністів, утім і пасти 
задніх на старті сезону 
вітчизняні «стріляючі 
лижники» також не пла-
нують.
 Уже в дебютній гонці 
Кубка світу, котрою була 
одиночна мікст-естафета, 
українська збірна здобу-
ла медаль. Продемонс-
трувавши на двох прак-
тично ідеальну стрільбу, 
Анастасія Меркушина та 
Артем Тищенко підняли-
ся на бронзову сходинку 
п’єдесталу. Загалом, на 
чотирьох вогневих рубе-
жах Настя та Артем при-
пустилися лише одного 
промаху, котрий, воче-
видь, не дозволив синьо-
жовтій команді поборо-
тися за вищу позицію. 
Цілком імовірно, що, 
якби у Тищенка на остан-

ньому рубежі не здригну-
лася рука, боровся б він 
за «золото» з норвежцем 
Ларсом-Хельге Бірклан-
дом та австрійцем Сімо-
ном Едером. Однак, як 
часто буває у наших біат-
лоністів, усе перекреслив 
невлучний останній пост-
ріл.
 Хоча, думається, й 
бронзова нагорода Куб-
ка світу для 24-річно-
го Тищенка та 23-річ-
ної Меркушиної вигля-
дає серйозним досягнен-
ням. «Кращого старту, 
думаю, і бути не могло. 
Це мотивація для всіх 
спортсменів! Упевнений, 
що можна боротися за 
хороші результати в цьо-
му сезоні. Всі чекали цей 
старт: і спортсмени, і тре-
нери, і всі вболівальни-
ки. Тому я дуже задово-
лений тим, що команда 
так виступила: вийшло 
потрапити на подіум і по-

казали ту роботу, яку ми 
робили з концентрацією 
на цю гонку», — сказав 
головний тренер чолові-
чої збірної України сло-
вак Юрай Санітра.
 З огляду на такий де-
бют медального продов-
ження естафетного дня 
чекали й класичної мікст-
естафети, на котру ук-
раїнська команда заяви-
ла вельми потужний ко-
лектив: Віту Семеренко, 
Олену Підгрушну, Сер-
гія Семенова та Артема 
Приму. Однак, маючи за 
своїми плечима величез-
ний змагальний досвід, 
досягти високого резуль-
тату наші біатлоністи не 
змогли, значно програв-
ши конкурентам у швид-
кості.
 Обійшовшись без 
штрафних кіл, синьо-
жовті все ж не змогли під-
нятися вище дев’ятої по-
зиції. Думається, навіть 

якби не було двох про-
махів Семеренко та трь-
ох пострілів у «молоко» 
Прими, українська ес-
тафета все-одно б зали-
шилася поза «призами», 
адже в кінцевому підсум-
ку переможців — фран-
цузів — та українців на 
фініші розділи більше 
двох хвилин. Занадто 
вже повільними вигляда-
ли наші «стріляючі лиж-
ники» на трасі в Поклю-
ці. «Для першого старту 
в сезоні виступив непога-
но», — відзначив Сергій 
Семенов. Натомість його 
колега, капітан жіночої 
команди Олена Підгруш-
на наголосила, що «завж-
ди хочеться більшого».
 А чи не найбільше в 
очікуванні естафетних 
успіхів синьо-жовтих пе-
ребував новий наставник 
команди українських 
біатлоністок — росіянин 
Андрій Прокунін. Піс-

ля першого змагально-
го дня в Поклюці він де-
монстрував спокій і по-

міркованість: «Радіємо 
тому, що маємо, й рухає-
мося далі». ■

БОКС

Ставка на «нокаут»
Після Ломаченка, Усика та Далакяна в Україні з’явився ще один 
чинний чемпіон світу серед профі

■

Поступаючись суперникові за очками, в підсумку, в 11-му раунді, Олександр Гвоздик відправив 
Адоніса Стівенсона в «нокаут».
Фото з сайта eurosport.ru.

❙
❙
❙

Гвоздик отримав чемпіонський пояс WBC у напівважкій вазі.
Фото з сайта cn.com.ua.

❙
❙

БІАТЛОН

Зі стриманим оптимізмом
Новий сезон українська біатлонна еліта розпочала 
з «бронзи» в одиночному міксті в Поклюці

■

Анастасія Меркушина та Артем Тищенко принесли 
українській біатлонній збірній першу нагороду 
нового Кубка світу.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙
❙
❙
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 Господар:
 — Скоро піде останній авто-
бус.
 Гості:
 — Нічого, скоро піде перший 
трамвай.

* * *
 — Я хочу поговорити з тобою 
про багато речей, — каже дружина.
 — Очевидно, про тi, яких у тебе 
немає, — відповів чоловік.

* * *
 Справжня математика почи-
нається тоді, коли до зарплати ще 
цілий тиждень, а грошей залишило-
ся рівно на три дні.

 * * *
 У пологовому будинку щасливий 
батько:
 — Ура, двійнята!
 — Ні, поки один, — заспокоює 
його медсестра, — наступного разу 
приходьте тверезим!

* * *
 Пояснювальна:
 — Не прийшов сьогодні на ро-
боту тому, що не захотів. Захочу — 
і завтра не прийду.

* * *
 — Що таке прожитковий мiнi-
мум?
 — Це коли людина поки дихає 
й iнодi їсть.

По горизонталі:
 1. Посуд для спиртних напоїв, 
переважно горілки. 5. Ім’я головно-
го отамана армії УНР. 8. Місто в Ні-
дерландах, де засідає Міжнародний 
військовий трибунал. 9. Один із ге-
роїв роману Роалда Дала «Чарлі і 
шоколадна фабрика», власник фаб-
рики. 10. Справжнє ім’я Роксолани. 
11. Ім’я одного з синів Анджеліни 
Джолі. 13. Один із отаманів Холод-
ноярської республіки 20-х років 
минулого століття. 16. Мисливсь-
ка сумка. 17. Український компо-

зитор, автор знаменитої «Мелодії» 
із фільму «Високий перевал». 19. 
Верхня частина колодязного зрубу, 
складена з дерев’яних колод. 21. Іс-
торична місцевість Києва, урочище 
у Печерському районі. 25. Націо-
нальна валюта Казахстану. 26. Ім’я 
українського політика, автора тек-
сту «Акту проголошення Незалеж-
ності України». 27. Прозора ткани-
на або сітка, закріплена на жіночому 
капелюшку, щоб закривати обличчя. 
28. Попереднє оголошення про подію. 
29. Короткий ніж із грубим лезом, 
зброя бандитів і розбійників. 
По вертикалі:
 1. Сплав заліза із вуглецем. 
2. Початок дня. 3. Самоцвіт. 4. По-
логий заїзд біля сходів для полег-
шення підйому дитячого чи інвалід-
ного візка. 5. Волинський князівсь-

кий рід, який брав початок від князя 
Ольгерда. 6. Голлівудська комедія з 
Джимом Керрі в головній ролі. 7. Бо-
жество водної стихії у давньогрець-
кій міфології. 12. Драматична по-
ема Лесі Українки. 14. Обертальна 
лопать вітряка. 15. Титул візантій-
ських імператорів. 18. Солдат регу-
лярної піхоти Османської імперії, яка 
набиралася із слов’янських полоне-
них, обернених у мусульманство. 
19. Струнний щипковий інструмент, 
схожий на гуслі, поширений у Ні-
меччині та Австрії у XVIII столітті. 
20. Широке жіноче хутряне пальто. 
22. Країна на Сході, на прапорі якої 
зображено кедр. 23. Жінка, яка по-
ховала чоловіка. 24. Один із літера-
турних батьків Остапа Бендера.
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Дара ГАВАРРА

 Мабуть, далеко не всі знають такого актора, як Деніел Редкліфф, проте 
якщо назвати Гаррі Поттера, то всі кивають головою — аякже, знаємо-знає-
мо. І це просто якесь прокляття для акторів, які стають заручниками своєї 
популярної ролі, точніше героя, якого вони зіграли. Так сталося і з самим 
Деніелом, який після всесвітньо відомої «Поттеріани» набув шаленої по-
пулярності, але в професійному плані довести свою спроможність так і не 
зумів. Більшість ролей, які він зіграв поза успішним проектом, не при-
несли йому популярності й успіху.
 На одному з вечірніх британських телевізійних шоу актор зізнав-
ся, що нещодавно припинив роботу в театрі і перебуває в екзистенцій-
ній кризі. Йому дошкуляє зайва публічність довкола його персони, 
адже, на його думку, в театр приходили глядачі, яким не цікава сама 
вистава, — вони приходили подивитися на «Гаррі Поттера». «Хоч 
як би егоїстично чи самовпевнено це звучало, але їм не цікава моя 
акторська робота, — поділився своїми роздумами актор. — Я був 
11-річною дитиною, коли почав зніматися в кіно, а потім ціле деся-
тиліття персонаж мого кіногероя переслідував мене. Тепер я гото-
вий до нових ролей, мені хочеться спробувати різні амплуа, вияви-
ти весь свій потенціал». Зазначимо, актор був зайнятий у двох спек-
таклях, які поставили за п’єсами «мами» Гаррі Поттера — Джоан Ро-
улінг, кожна з яких тривала по 2,5 години.
 Щось подібне пережили і партнери Редкліффа по «Поттеріані». 
Так, Емма Уотсон зайнялася доброчинністю і лишень зрідка зні-
мається у кіно, а Руперт Грінт узагалі вирішив пожити у своє задо-
волення. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Як далеко сягнула тех-
ніка — різні там гаджети, 
комп’ютерні програми роз-
пізнавання облич, що дозволяє 
і злочини розкривати, і злочин-
ців «вираховувати». Але в Ки-
таї пішли ще далі: у Піднебес-
ній камери відеоспостереження 
встановлені практично всюди, і 
вони сканують обличчя грома-
дян біля банкоматів, коли ті зні-
мають гроші, на вокзалах, у ма-
газинах, офісах, навчальних за-
кладах. Дійшло до того, що такі 
камери поставили навіть у гро-
мадських туалетах, адже, як ви-
явилося, є чимало китайців, які 
не гребують запасатися там ми-
лом чи туалетним папером для 
особистих потреб.

 Завдяки новим технологіям у 
Китаї вирішили, окрім усього ін-
шого, почати ще й боротьбу з по-
рушниками правил дорожнього 
руху, адже система розпізнаван-
ня облич із камер відеоспостере-
ження «виловлює» таких незако-
нослухняних громадян, а потім 
їхні обличчя розміщують на біл-
бордах, аби вся країна милувала-
ся «переступниками» закону.  
 Та щось пішло не так (як 
іноді буває), і система реєстрації 

порушників надіслала штраф 
відомій китайській бізнес-леді 
Дун Мінчжу за те, що вона ніби-
то перейшла дорогу на черво-
не світло. Як згодом виявилося 
— помилково. Кумедність си-
туації полягала в тому, що пані 
Мінчжу на тому перехресті вза-
галі не було, відповідно й до-
рогу там вона не могла перей-
ти на червоне і таким чином по-
рушити закон. Але ж як її об-
личчя потрапило в цю систему 

розпізнавання? Та дуже прос-
то! Штучний інтелект зафіксу-
вав фото цієї жінки на білбор-
ді, розміщеному на борту авто-
буса, який проїжджав через це 
перехрестя. Китайські право-
охоронці вибачилися і пообіця-
ли виправити помилку. Але те-
пер доведеться вносити деякі 
правки і в саму комп’ютерну 
програму, щоб надалі не трап-
лялося таких кумедних непоро-
зумінь. ■

РОБОТ ВАМ У ПОМІЧ

Комп’ютер перестарався
Китаянку оштрафували... за фото на білборді

■

КРИЗА ЖАНРУ

Деніел Редкліфф на зламі
Актор намагається пережити залежність 
від Гаррі Поттера

■

Деніел Редкліфф.❙

5 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий снiг i дощ, 
мiсцями туман. На дорогах ожеледиця. Вiтер переважно пiв-
нiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi та вдень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -1...-3, удень -1...+1. Яремче: вночi 0...-
2, удень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +1...+3. Рахiв: 
уночi 0...+2, удень +2...+4.

3 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
3 см, Стрий — 5 см, Славське — 2 см, Плай — 5 см, 
Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — немає, Долина — 5 см, Івано-
Франкiвськ — 9 см, Яремче — 12 см, Коломия — 13 см, 
Пожежевська — 7 см.

Ну, полетіли...
В Україні перетнулися інтереси двох лоукостів: «Візейр» та «Райянейр». 
Перший готується відновити свою дочірню компанію, другий активно ос-
воює регіональні аеропорти: чекаємо нових напрямків і низьких цін
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