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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,94 грн 

1 € = 28,95 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Законодавчі 
порушники закону
Львів’янин Святослав Літинський виграв суд проти апарату Верховної Ради України
стор. 3 »

У Росії за 

«шпигунство» 

затримали 

українського 

журналіста
стор. 2 »

Життя-буття у 
«Нахман-сіті»

Уманчани привітали 

хасидів із Новим роком 

піснею на івриті з 

повітряної кулі
стор. 3 »

«Ми втекли з Росії, 
з цього «будинку 

для божевільних»
Уродженці Санкт-Петербурга Олексій та 

Жанна Шумаки продали квартиру в рідному 

місті й поселилися в українській глибинці
стор. 7 »

Призначений полiтв’язнем

У цих стінах закони приймають, а не виконують. ❙



ВІВТОРОК, 4 ЖОВТНЯ 20162 ІнФорУМ
«Тепер Роман Сущенко, який останні 10 років жив у Парижі, щодня передаючи новини 
в «Укрінформ», ночами, за версією ФСБ, працював «Штірліцем», шпигував на користь 
«нормандської четвірки». Мабуть, це абсурд, сталінізм, шизофренія, якою захворіла ціла 
країна. Усі ці «шпигуни» винні лише в одному — в них український паспорт, і вони українці».

Ірина Геращенко
заступник Голови ВРУ

УКРАЇНА МОЛОДА

РОЗСЛІДУВАННЯ

Як стати 
австралійцем?
Австралія виступила 
за створення міжнародного 
трибуналу у справі збитого 
на Донбасі «Боїнга» і пообіцяла 
паспорти своєї країни та захист 
усім, хто співпрацюватиме 
зі слідством
Валерія НАЛИВАЙКО

 Міжнародна слідча група, котра розслідувала 
катастрофу MH17, оприлюднила черговий звіт, в 
якому є чіткий висновок, що літак був збитий ра-
кетою «Бук» російського виробництва, яку було 
доставлено на Донбас із Росії, а потім повернуто 
назад; ракету випущено поруч із населеним пун-
ктом Сніжне, яке на той момент контролювали бо-
йовики. Виходячи з таких результатів, Австралія 
почала активно обговорювати можливі варіанти 
судового процесу. Глава МЗС Австралії Джулія 
Бішоп переконана, що Росія накладе вето на 
будь-які спроби об’єктивного суду, зокрема суду 
під егідою ООН, тож, на її думку, варто створити 
міжнародний трибунал «у стилі Локербі», який 
буде заснований міжнародним співтовариством, 
із судовим процесом у Нідерландах. За її слова-
ми, сформувати подібний трибунал там «буде про-
стіше», однак необхідно упевнитися, що «він буде 
наділений усіма необхідними повноваженнями», 
зокрема у питаннях ймовірної екстрадиції. Такий 
суд в обхід Ради Безпеки ООН зв’яже Росії руки 
і вона не зможе використати право заборони. Та-
кож очільниця зовнішньополітичного відом ства 
Австралії заявила, що список підозрюваних у 
причетності до катастрофи рейсу МН17 складуть 
і затвердять до кінця 2016 року — початку 2017 
року.
 Тим часом глава слідчої групи Фред Вестербе-
ке закликає свідків та учасників операції з пере-
везення ЗРК «Бук» iз Росії в Україну зв’язатися 
зі слідством для співпраці в обмін на австралійсь-
кий паспорт і гарантії безпеки. «Ми ідентифіку-
вали 100 осіб як можливих ключових перевізни-
ків ЗРК «Бук», проте в тому, що стосується без-
посередньо ролі кожного з них в операції, у нас 
поки немає остаточної ясності. Ми запрошуємо 
зв’язатися з нами не тільки цих 100 перевізни-
ків, а будь-яких свідків», — зазначив Вестербе-
ке. За його словами, слідчі готові вислухати кож-
ну історію: «У тих, хто мав безпосереднє відно-
шення до того, що трапилося, можуть бути свої, 
важливі причини для того, щоб звернутися до нас. 
По-перше, це може бути співчуття у зв’язку з тим, 
що сталося, бажання поділитися своєю розповід-
дю. По-друге, за українським законодавством, у 
разі співпраці зі слідством ключовий свідок може 
розраховувати на певні гарантії». 
 Слідство розіслало смс-повідомлення 50 ти-
сячам жителів Донецької області, які на момент 
трагедії перебували в районі запуску ракети. Тим 
ключовим свідкам, хто виявить бажання співпра-
цювати зі слідством, можуть бути надані гаран-
тії безпеки, аж до отримання австралійського пас-
порта. Однак тих, хто зізнається у причетності до 
катастрофи, очікує хіба що пом’якшення пока-
рання. ■

ДОВІДКА «УМ»

 У грудні 1988 року над шотландським містом Локербі ви-
бухнув літак американської компанії Pan American і загинули 
270 осіб, в основному громадяни США. За підсумками розслі-
дування було встановлено, що за теракт відповідальні грома-
дяни Лівії, очолюваної тоді Муамаром Каддафі. У 1999 році 
після тривалих переговорів полковник Каддафі погодився ви-
дати підозрюваних за умови, що суд відбудеться на нейтраль-
ній території. У квітні 1999 року підозрювані були передані 
шотландській поліції в голландському Утрехті, де на колиш-
ній американській військовій базі відбувся суд із дотриман-
ням шотландських законів. У 2001 році суд виніс обвинуваль-
ний вирок підсудним.

■

■

Олена КАПНІК

 Попри зусилля світової 
спільноти щодо звільнення 
політичних в’язнів Кремля, 
y списку російських бран-
ців з’явилося ще одне ук-
раїнське прізвище. Днями 
громадський рух «Відкрита 
Росія» оприлюднив інфор-
мацію про те, що московсь-
кий суд за звинуваченням y 
«шпигунстві» заарештував 
українського журналіста 
«Укрінформу» Романа Су-
щенка, який y приватних 
цілях перебував y російсь-
кій столиці. Попри затри-
мання українця ще 30 вере-
сня, ні російські правоохо-
ронні органи, ні їхнє мініс-
терство закордонних справ 
українську сторону чи бо-
дай рідних Сущенка про 
його ув’язнення не повідо-
мили. Саме тому затриман-
ня журналіста i українська 
сторона, і світова спільнота 
називають нічим іншим як 
викраденням.
 Випадково Романа Су-
щенка у камері карантин-
ного відділення Лефор-
товської в’язниці зустріли 
російські правозахисники. 
Із розповідей журналіс-
та правозахисникам відо-
мо, що при затриманні на 
нього здійснювали психо-
логічний тиск, a слідчий 
не дозволив йому зателе-
фонувати додому і повідо-
мити дружині про арешт. 
Слідство  ФСБ надало жур-

налістові державного адво-
ката, але на прохання дру-
жини затриманого та керів-
ництва «Укрінформу» інте-
реси українця захищатиме 
Марк Фейгін. 
 Кремлівські ЗМІ з поси-
ланням на ФСБ в один голос 
твердять, що затриманий 
кореспондент «цілеспря-
мовано збирав інформацію, 
що є державною таємни-
цею, про діяльність зброй-
них сил і військ національ-
ної гвардії Російської Феде-
рації».
 У виданні «Укрінформ» 
дії російської сторони щодо 
затримання свого праців-
ника назвали спланованою 
провокацією. «Укрінформ» 
вважає затримання Рома-
на Сущенка, який працює 
в нашому агентстві з 2002 
року, а власним кореспон-
дентом у Франції — із 2010 
року, спланованою провока-

цією. Усі звинувачення «в 
шпигунстві» на адресу Ро-
мана Сущенка, журналіс-
та з багаторічною бездоган-
ною професійною репута-
цією, акредитованого в од-
ній з найвпливовіших країн 
Євросоюзу, яка, до того ж, є 
учасницею нормандського 
формату, можуть розціню-
ватися лише як ще один зух-
валий і неправомірний акт із 
боку РФ щодо українських 
громадян», — кажуть у ви-
данні. 
 Наразі y вітчизняному 
МЗС з’ясовують обстави-
ни та причини затримання 
журналіста i обурюються, 
що Росія продовжує замов-
чувати дані про затриман-
ня українських громадян. 
Речниця дипломатичної ус-
танови Мар’яна Беца заяви-
ла, що ймовірність того, що 
затриманий журналіст «Ук-
рінформу» стане новим ук-

раїнським політв’язнем, 
надзвичайно висока. У свою 
чергу, заступник Голови Вер-
ховної Ради Ірина Геращен-
ко заявила, що чекає заяв 
від ОБСЄ, Ради Європи та ін-
ших структур щодо незакон-
ного затримання журналіс-
та. «Тепер Роман Сущенко, 
який останні 10 років жив у 
Парижі, щодня передаючи 
новини в «Укрінформ», но-
чами, за версією ФСБ, пра-
цював «Штірліцем», шпи-
гував на користь «норманд-
ської четвірки». Мабуть, це 
абсурд, сталінізм, шизоф-
ренія, якою захворіла ціла 
країна. Всі ці «шпигуни» 
винні лише в одному — в 
них український паспорт, і 
вони українці», — комен-
тує затримання пані Гера-
щенко. ■

У ПОЛОНІ

Призначений полiтв’язнем
У Росії за «шпигунство» затримали українського 
журналіста

■

З українського журналiста Москва вперто робить шпигуна.
Фото з сайта izvestia.kiev.ua.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Члени Челябінської громад-
ської наглядової комісії Ольга 
Фролова і Діна Латипова відві-
дали днями y виправній ко-
лонії фігуранта y справі «Крим-
ських терористів» Олександ-
ра Кольченка. За словами пра-
возахисників, хлопець освоює 
професію столяра, почуваєть-
ся добре, але скаржиться на ви-
лучення під час обшуку осо-
бистих книг. «На вимогу членів 
наглядової комісії книги були 
повернуті в загін. Також, на їх-
ню вимогу, Саші були вручені 
п’ять номерів «Нової газети». 
Саша каже, що тепер затри-
мок із передачею йому листів 
немає. Віддають регулярно», 
— коментує ситуацію звільне-
ний політичний в’язень Геннадій 
Афанасьєв. За словами колиш-
нього бранця, російські тюрем-
ники відмовляють українсько-
му консулу в зустрічі з Коль-
ченком, що є порушенням прав 
ув’язненого.

■

Іван БОЙКО

 Через те, що бойовики неабияк по-
силили обстріли позицій ЗСУ протя-
гом останніх днів, під загрозою зри-
ву опинився план із розведення сил на 
трьох ділянках — у районах Станиці 
Луганської, Золотого і Петровського. 
За даними Міноборони України, об-
становка в районі проведення АТО 
загострюється, противник розширює 
географію бойових дій та активно за-
стосовує важке озброєння.
 Минулої неділі понад 130 мін було 
випущено ворогом у районі Кримсько-
го, що на Луганщині. Саме тут заги-
нув 24-річний командир підрозділу 
розвідників Мирослав Мисла. Офіцер 
зачепив розтяжку, після чого окупан-
ти відкрили швальний мінометний во-
гонь по наших позиціях. Із важкими 
пораненнями розвідника змогли до-
нести до бази, де він помер.
 Учора бойовики зірвали дві відео-
конференції, присвячені безпеко-
вим питанням і зриву домовленостей 
про розведення живої сили і техніки 
на трьох визначених ділянках лінії 
зіткнення. На думку представника 
України в гуманітарній підгрупі, пер-
шого віце-спікера Ірини Геращенко, 
тим самим бойовики продемонструва-
ли, що графік відведення живої сили 
їм не цікавий.
 Власне, затяте бажання зірвати від-
ведення сил у трьох районах ворог де-
монструє останні кілька днів. Зокрема, 
щось подібне до відведення військ на 
визначені представниками ОБСЄ кон-
кретні рубежі відбулося минулої суботи 
лише в місті Золоте. Утім одразу після 

відведення на один кв. км по лінії фрон-
ту окупанти обстріляли з гранатометів 
сусіднє село Новоолександрівку.
 Окрім того, ватажки бойовиків 
«ДНР» і «ЛНР» заявили, що не від-
водитимуть війська з Петровського 
та Станиці Луганської, доки цього не 
зроблять ЗСУ. Хоча це відведення було 
заплановане на 2 жовтня. 
 «Ми відмовилися відводити наші 
збройні сили з тієї причини, що Украї-
на не готова. Поки вона не готова ви-
конувати — ми не відведемо», — на-
хабно заявив ватажок донецьких те-
рористів Олександр Захарченко. 
 В унісон із бойовиками «ДНР» від-
мовилися відводити свої окупацій-
ні зграї від Станиці Луганської й те-
рористи «ЛНР». До того ж бойовики 
не хочуть залишати свої облаштовані 
опорні пункти біля цього міста.
 «Із приводу Золотого ми підтвер-
джуємо: дійсно, був факт відведення. 
Що ж стосується Станиці Луганської 
та Петровського, то щодня фіксують 
обстріли. Згідно з рамковою угодою, 
впродовж семи днів має бути чітке, 
стійке дотримання «режиму тиші», 

чого зараз не відбувається», — каже 
речник ЗСУ Богдан Сеник.
  За його словами, бойовики мають 
залишити панівні висоти в районі 
Станиці Луганської, де облаштовано 
опорні пункти, але «це їм невигідно, 
і це є причиною постійних провока-
цій та обстрілів позицій ЗСУ».
 Водночас керівник української 
сторони Спільного центру контролю 
та координації припиненя вогню Бо-
рис Кременецький заявив, що збіль-
шення кількості обстрілів у зоні АТО 
вплине на розведення сторін на лінії 
розмежування.
 За даними української розвідки, 
окупанти розміновують місцевість поб-
лизу Станиці, тоді як у районі Петрівсь-
кого жодних ознак підготовки против-
ника до відводу сил не виявлено.
 Головне управління розвідки Мін-
оборони також повідомляє, що бойо-
вики наразі зосередились на підтрим-
ці боєготовності військ, поповненні 
боєприпасів та вдосконаленні інже-
нерного обладнання переднього краю 
на трьох напрямках: Слов’янському, 
Донецькому та Маріупольському. ■

НА ФРОНТІ

«Золоте» відведення
Наша армія і бойовики одночасно відступили 
лише в районі Золотого. Відходити від Станиці 
Луганської і Петровського ворог відмовляється

■
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Життя-буття 
у «Нахман-сіті»
Уманчани привітали хасидів 
із Новим роком піснею на івриті 
з повітряної кулі

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 У Львові — знову мовна пере-
мога. Викладач Львівського на-
ціонального університету, пос-
тійний борець за права українсь-
кої мови Святослав Літинський 
укотре виграв позов проти апа-
рату Верховної Ради щодо пере-
кладу депутатських виступів де-
ржавною мовою. Відповідне рі-
шення виніс Львівський окруж-
ний адміністративний суд.
 За словами пана Святосла-
ва, таким чином він намагаєть-
ся нагадувати чиновникам і де-
ржавним службовцям про де-
ржавну мову і її права. Цікаво, 
що спершу на прохання викла-
дача Львівського університету в 
апараті Верховної Ради відмови-
лись надавати переклад стеног-
рами українською мовою. Не по-
годившись із рішенням апарату, 
пан Літинський вирішив звер-
нутися до суду. «Апарат Вер-
ховної Ради зобов’язаний пере-
кладати всі виступи депутатів, 
які розмовляють іноземною мо-
вою. Я інколи читаю стенограми 
комітетів Верховної Ради і помі-
тив, що деякі депутати виступа-
ють іноземною мовою. Я звер-
нувся в апарат Верховної Ради 
з проханням надати мені пере-
клад, бо закон зобов’язує їх це 
робити. Вони мені відмовили, 
тому я подав до суду», — про-

коментував Святослав Літинсь-
кий. Зокрема, йдеться про сте-
нограму засідання Комітету з 
питань запобігання і протидії 
корупції.
 На запитання «УМ», чи має 
борець за мову список депутатів, 
до яких є конкретні зауважен-
ня, пан Святослав зазначив, що 
потрібно повністю і від усіх ви-
магати спілкуватися на держав-
них посадах державною мовою. 
«Суд визнав неправомірним те, 
що вони не надали мені переклад 
за моїм запитом, та зобов’язав 
надати мені переклад депутат-
ських виступів під час цього за-
сідання. Це прецедентне рішен-
ня. Раніше Ірина Фаріон суди-
лася з апаратом Верховної Ради 
щодо перекладу депутатських 
виступів, але суд відмовив їй, бо 
було недостатньо доказів», — до-
дав Святослав Літинський.
 На цьому ж львів’янин не 
зупинятиметься і готує вже 
нові позови щодо державних 
службовців, які навідріз від-
мовляються спілкуватися ук-
раїнською. Нагадаємо, що в 
серпні активіст подав судо-
вий позов проти очільниці На-
ціональної поліції Хатії Дека-
ноїдзе. Він вимагає притягну-
ти її до дисциплінарної відпові-
дальності за те, що чиновниця 
ігнорує Конституцію та не роз-
мовляє українською мовою під 

час виконання своїх службових 
обов’язків. Проте судові засі-
дання постійно переносять. На 
думку пана Святослава, усе це 
робиться навмисне: «Нещодав-
но з’явилася інформація, що 
Саакашвілі хоче повернутися 
в Грузію і Хатію Деканоїдзе за-
бере iз собою. Вважаю, що вони 
спеціально затягують цю спра-
ву,  щоб уникнути програшу», 
— розповів пан Літинський у 
розмові з «УМ». 
 Нагадаємо, саме Святослав 
Літинський через суд отримав 
перший паспорт без дублюван-
ня даних російською мовою. Ок-
рім цього, із 2014 року викладач 
через суд домігся обов’язкового 
застосування української мови 
у кількох напрямах. Інозем-
ні виробники пральних машин 
почали виготовляти паспорти 
до техніки з українським пере-
кладом. Подав у суд на вироб-
ників автомобілів, які ігнору-
ють українську в документації 
та у панелі техніки. Як резуль-
тат — представник Volkswagen 
пообіцяв внести всі зміни, а ав-
томобілі Volkswagen Touareg ви-
пускають iз можливістю обран-
ня україномовних текстів муль-
тимедійних систем iз листопада 
2015 року. Компанія-виробник 
SEAT також почала випускати 
авто SEAT Ateca із можливістю 
вибору української. ■

Світлана МИЧКО

 Тернопільщина го-
тується до цікавого дій-
ства — Міжнародного 
туристичного ралі рет-
ро-автомобілів «Золота 
підкова 2016 — Доро-
гами Пінзеля». Таким 
чином організатори — 
Львівський клуб шану-
вальників старожитніх 
автомобілів АФК «ЗАЗ-
Козак» та тернопільсь-
кий клуб «Ретро-Кор-
теж» — хочуть при-
вернути увагу загалу  і 
до вже історичних ма-
шин, і до геніального 
скульптора вісімнадця-
того століття Іоанна Ге-
орга Пінзеля, чиї жит-
тя і діяльність тісно 
пов’язані з Тернопіль-
щиною.
 Туристично-істори ч-
не ралі, яке стартує че-
рез два дні, проходити-
ме за маршрутом Тер-
нопіль — Микулинці  
— Підзамочок — Бу-
чач — Рукомиш — Те-
ребовля — Тернопіль. 
І в кожному з цих на-
селених пунктів  пере-
дбачені виставки авто 

та екскурсії історични-
ми місцями. А на за-
вершення учасників 
і глядачів порадує ще 
й конкурс ретро-моди 
та «автомобільної еле-
ганції» на централь-
ному тернопільсько-
му майдані. За словами 
організаторів заходу, 
участь у ньому візьме 
близько півсотні влас-

ників ретро-авто з Ук-
раїни ( в тому числі й iз 
Тернопільської облас-
ті), Польщі, Білорусі, 
Литви та Німеччини. 
Безперечно, що завіта-
ють вони і до першого 
в західній Україні му-
зею ексклюзивних  рет-
ро-автомобілів, що вже 
кілька місяців діє у Тер-
нополі. Створений він 

був на основі приватної 
колекції відомого міс-
цевого підприємця і ме-
цената Тараса Демку-
ри. Серед найцікавіших 
експонатів —  «Ягуар», 
що колись належав пре-
зиденту США Річарду 
Ніксону та «Майбах» 
зі ставки Гітлера «Вер-
вольф», яка, як відомо, 
була в Україні. ■

ПЕРЕМОГА

Законодавчі 
порушники закону
Львів’янин Святослав Літинський виграв суд проти апарату 
Верховної Ради України

■

РЕТРО-КОЛЕСА

Авто і Пінзель
У Тернопільській області відбудеться туристично-історичне ралі

■

Ось такі авто братимуть участь у туристично-історичному ралі на Тернопільщині; 
на передньому плані — Тарас Демкура.
Фото з сайта клубу «Ретро-Кортеж».

❙
❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Хасиди зустріли в Умані 5777 Но-
вий рік за іудейським календарем. Цьо-
го року їх приїхало до міста майже 40 
тисяч із 20 країн світу. І це рекорд.
 Прочани подолали шлях не лише 
з країн Європи, з Ізраїлю та США, а й 
із Коста-Рики, Бразилії, Японії та Авс-
тралії. Як ніколи раніше, серед них 
було дуже багато дітей — майже 4 
тисячі. Усі вони переконані, якщо зус-
трінеш Новий рік біля могили святого 
Цадика Нахмана, то матимеш щастя на 
весь наступний рік.
 Усю ніч із понеділка на вівторок 
хасиди молилися, співали й танцюва-
ли в районі вулиці Олександра Пушкі-
на і прилеглих до неї — Миколи Ко-
марницького, Григорія Косинки та 
провулку Короткого. Саме тут розта-
шована святиня брацлавських хасидів 
і місце їхнього щорічного паломниц-
тва. За всім тим дійством можна було 
спостерігати наживо, адже у хасидсь-
кому кварталі працювали і нині пра-
цюють три веб-камери (http://webcam.
uman.ua).
 «Я живу за три кілометри звідти, 
але пісні прочан у хасидському квар-
талі — Нахман-сіті, як його у нас на-
зивають, було чути й до нас. Там гуді-
ло, як у вулику», — розповідає «Ук-
раїні молодій» жителька Умані Ірина 
Криворучко.
 Жінка каже, що у мікрорайоні на 
Пушкіна хасиди давно викупили 250 бу-
динків та квартир у приватну власність, 
мають і власні готелі. Живуть там самі, 
здають житло в оренду своїм одновір-
цям. І ціни для «своїх» не нижчі, ніж 
правлять уманчани. Ті ж, у кого немає 
в Умані нерухомості, знімають житло 
у місцевих — у середньому за добу 
виходить 100 доларів за ліжко-місце. 
Тому на період приїзду прочан, аби за-
робити копійчину, жителі міста масо-
во виселяються зі своїх квартир та хат, 
звільняючи їх для квартирантів.
 «Наші також наймаються до ха-
сидів вантажниками. Місцеві хлопці 
непогано заробляють, коли допома-
гають прочанам нести валізи на ко-
согір метрів за 500-700, до потрібно-
го кварталу», — веде далі пані Ірина. І 
додає, що за таку роботу в день зароб-
ляють по 100 американських доларів. 
А ще місцеві працюють офіціантами 
та прибиральниками у їдальнях, шкре-
буть та миють там величезні казани. 
Все це заробітки, тож кожен містянин 
старається не прогавити свій шанс.
 У ці дні на уманських базарах для 
хасидів, наголошує Ірина Анатоліївна, 
дешевого нічого не було. Одне діло, 
пояснює, коли за товаром підходить 
свій, інше — хасид. Якщо для наших 
тут ціни у гривнях, то для прочан — 
у доларах. Правда, є серед паломни-
ків такі, які не гребують крадіжками 
продуктів чи іграшок — «мах у кише-
ню, і тікати!». Тому продавці, особли-
во у хасидському кварталі, огороджу-
ють свій товар сітками.
 Узагалі, веде далі Ірина Криво-
ручко, перебуваючи в Умані, хасиди 
дуже полюбляють бродити місцевими 
базарчиками та гуляти містом. Цього 
разу вони багато купували овочів, ка-
вунів та динь, мінеральної води, риби. 
Чимало хто міг тут же, де йому сподо-
бається, сісти й почати перепродува-
ти щойно куплене.
 «Пішла напередодні на рибний 
базар і виявила, що він порожній. Як 
з’ясувалося, хасиди викупили всю 

рибу», — пригадує пані Ірина. Каже, 
прочани приходять з целофановими 
мішками, наповненими водою, заки-
дають туди живу рибу і несуть у свій 
квартал.
 Окрім продуктів харчування, цьо-
го року хасиди масово скуповували 
«дутіки». Те взуття, у якому в нас по-
любляють ходити у селах, брали пар-
тіями, набиваючи ним картаті торби 
«човників» під саму зав’язку. Купу-
вали рулони тюлі, дитячі іграшки, на-
волочки. Все те везуть на подарунки 
своїм рідним.
 Особливих правопорушень під 
час паломництва не було зафіксова-
но. В Умані у ці дні працював зведе-
ний загін із 450 поліцейських, що при-
були не лише з Черкас, а й з Тернопо-
ля, Хмельницього, Кропивницького, 
Житомира, Рівного, Вінниці, Чернів-
ців, Дніпра. Серед порушень право-
охоронці називають затримання аме-
риканського хасида з 10 пакетами ка-
набісу, а також крадія, який поцупив 
у хасидів три мобільні телефони, та 
чоловіка з Луганської області, котрий 
значився у розшуку.
 Правда, не обійшлося без по-
жеж (як і в минулі роки, коли хаси-
ди смажили на балконі шашлики або 
розводили вогнища у дворах). Цьо-
го разу, як розповідає речник Управ-
ління ДСНС Костянтин Проценко, до-
зорний патруль рятувальників, який 
рухався вулицею Пушкіна, помітив 
загорання на підвіконні квартири у 
дев’ятиповерхівці.  Вогонь ліквіду-
вали вогнегасниками. І не лише у цій 
квартирі на шостому поверсі, поже-
жу гасили ще й на восьмому в цьому 
ж будинку. 
 «У обох випадках причинами за-
горань стали залишені без нагляду 
свічки», — говорить пан Костянтин. І 
додає, що в Умані чергували 90 ряту-
вальників та 17 одиниць спеціальної i 
пожежно-рятувальної техніки. 
 Порушення санітарних норм на 40 
об’єктах із 42 виявила Державна служ-
ба України з питань безпечності харчо-
вих продуктів та захисту споживачів. 
 «Цілий місяць до приїзду ха-
сидів в Умані готують напівфабри-
кати. На жаль, під контролем тільки 
одна їдальня — «Левада», а щодо 
інших, як каже мій знайомий сані-
тарний лікар, треба молити Бога, щоб 
усе обійшлося», — наголошує Ірина 
Анатоліївна. Правда, додає, місцева 
влада підготувалася до такої кіль-
кості людей. У місті додатково вста-
новили урни та контейнери для сміт-
тя, біотуалети, а в хасидському квар-
талі цілодобово чергували два сміт-
тєвози. Роботи вистачало. Доки один 
автомобіль вивозив сміття, інший за-
вантажувався.  
 До речі, минулої неділі Умань свят-
кувала своє 400-річчя. Один із хасидів, 
який приїхав у місто зі Сполучених 
Штатів, розмістив в інтернеті своє ві-
деопривітання уманчанам українською 
мовою, пояснивши, що «вирішив пос-
пілкуватися тут українською мовою, бо 
це є земля Україна, тож «Слава Україні 
і Героям слава!». Уманчани ж, у свою 
чергу, також приготували хасидам сюр-
приз. Причому досить оригінальний і 
несподіваний. Представники облас-
ної асоціації повітроплавства на двох 
повітряних кулях низенько пролетіли 
над хасидським кварталом і подарува-
ли їм пісню на івриті. Наживо її вико-
нала місцева співачка. Прочани були у 
захваті від такого привітання і влашту-
вали внизу шалені танці. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА

Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії 

 Єврокомісія схвалила збільшен-
ня квот на сільськогосподарську про-
дукцію з України. Про це заявила єв-
рокомісар з питань торгівлі Сесилія 
Мальмстрем під час візиту до Києва.
 По-перше, зважаючи на мізерні 
обсяги збільшення квот та сировин-
ний характер продуктів, яких вони 
стосуються, це, скоріше, символічна 
подачка, ніж реальна підтримка ук-
раїнського експорту.
 Судіть самі: в 2015 році валовий 
збір пшениці становив 26,5 млн. т, 
тоді як безмитна тарифна квота навіть 
із підвищенням — усього 1,05 млн. т, 
або 4% від загального збору. Кукуруд-
зи в минулому році було зібрано 23,3 
млн. т  при «підвищеній» квоті в 1,05 

млн. т — це 4,5% від загального збору. 
Вівса в 2015 році було зібрано 489 тис. 
т, при новій квоті у 8 тис. т — це 1,6% 
від усього збору. Валове виробництво 
українського меду сягає 64 тис. т, при 
новій квоті у 8 тис. т — це всього 12,5% 
від усього виробництва. До того ж ці 
товари – примітивна сировина, това-
ри з мінімальною доданою вартістю.
 По-друге, схоже, що справжньою 
метою візиту Сесілії Мальмстрем до 
Києва була вимога до України скасу-
вати мораторій на експорт лісу-круг-
ляка.
 Такий «обмін» є не тільки страте-
гічно та екологічно неприпустимим, 
а й економічно невигідним Україні. 
Адже збільшення квот дасть Україні 
близько 200 млн. євро сировинного 
експорту, а збереження мораторію на 

експорт лісу-кругляка дозволить за 
кілька років збільшити товарний ек-
спорт деревообробної та меблевої про-
мисловості значно більше, не кажучи 
вже про залучення додаткових сотень 
мільйонів євро інвестицій, створення 
десятків тисяч нових робочих місць 
тощо.
 При однаковій площі лісів обсяг 
реалізації продукції меблевої, папе-
рової та деревообробної промисло-
вості в Польщі — $25 млрд., а в Ук-
раїні — $2,5 млрд., тобто в 10 РАЗІВ 
МЕНШЕ! Із $16,3 млрд. експорту цієї 
галузі в Польщі необроблені лісома-
теріали складають лише 2%, а в Ук-
раїні з $2 млрд. експорту галузі суто 
сировинні — 15%.
 Це відповідь на питання, чому ми з 
колегою Віктором Галасюком і фрак-
цією Радикальної партії так при-
нципово відстоюємо збереження мо-
раторію на експорт лісу-кругляка з 
України. Адже це крок від сировин-
ної економіки та бездумного нищен-
ня національних природніх ресурсів 
до розбудови розумної продуктив-
ної економіки і зростання доходів 
українців. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 У своєму житті мені пощастило зустрітися з од-
ним «справдешнім бандерівцем», як він себе нази-
вав. Світлої пам’яті пан Орест Дичківський пішов 
у ліс, коли йому виповнилося лише чотирнадцять. 
Хоча міг разом із родиною піти в еміграцію. Лиша-
тися не було як: батько — священик, близький ро-
дич Йосипа Сліпого, брати — в ОУН. Хлопця бать-
ко, коли виїжджав, теж забрав із собою, але той втік 
із воза. «Ми не отримали від проводу наказу зали-
шати цю землю. І я не міг зрадити присязі», — ді-
лився пізніше він зі мною спогадами.
 На цій неоголошеній війні він набачився всяко-
го. «То є война, бігме», — часто казав пан Орест. 
Одного разу розповів, як до них у ліс прийшов ен-
каведист і здав їм усю їхню агентуру. Після тривалої 
розмови командир дав наказ розстріляти чоловіка. 
На здивовані погляди бійців він пояснив своє не-
просте рішення: «Ми не знаємо, чи можемо довіря-
ти цій людині. Можливо, його підіслали, щоб він 
втерся в довіру і здав нас. Але навіть якщо він щиро 
розкаявся і вирішив нам допомогти, з лісу він уже 
не повернеться — його свої ж чи розстріляють, чи 
закатують. Тож нехай так — швидко і безболісно». 
«То є война, бігме», — ще раз повторив пан Орест, 
розповівши цю історію.
 У сімнадцять його вистежили. Засудили спо-
чатку до смертної кари, пізніше замінили на 25 
років таборів. Він усе пройшов, не втративши здат-
ності усміхатися і довіряти людям. А коли отримав 
від батьків у Канаді спадок — усе до копійки від-
дав на становлення військового ліцею у Богородча-
нах і, скільки було сил і здоров’я, підтримував його, 
виховуючи справжніх захисників України.
 Ця історія мені згадалася у світлі останніх дис-
кусій, які розгортаються навколо перейменування 
проспекту Степана Бандери в Києві. Дискусій нав-
коло того, чи був Бандера позитивною історичною 
постаттю, що думають про нього поляки, хто з трь-
ох лідерів визвольної боротьби — Бандера, Мель-
ник чи Бульба-Боровець — зробив більший вне-
сок, і взагалі, чи варто називати вулиці та проспекти 
іменами політичних діячів? Може, варто, як у відо-
мій пісні Юрія Антонова: «Пройду по Абрикосовой, 
сверну на Виноградную»?
 Утім, Степан Бандера давно уже перестав бути 
політичним діячем і перетворився на своєрідний 
політичний міф. І створила цей міф, як не дивно, 
саме радянська пропаганда. Яка саме Бандеру, а 
не Мельника чи Бульбу-Боровця, і «бандерівців» 
перетворила на головних головорізів і ворогів ра-
дянської влади. І цей міф продовжує підтримувати 
правонаступниця радянської імперії Росія, яка вус-
тами президента Путіна та кремлівських пропаган-
дистів продовжує розповідати страшилки про «кро-

вожадних бєндеровцев».
 А якщо так — значить бояться. А якщо боять-
ся — значить це те, що треба. Саме тому рішення 
Київради про перейменування Московського про-
спекту на проспект Степана Бандери пролунало 
як виклик «русскому міру». І саме тому, очевид-
но, були мобілізовані всі сили для того, щоб диск-
редитувати цю ідею і підняти хвилю спротиву. І як 
наслідок — з’явилися ці десять тисяч підписів під 
петицією до Київради проти того, щоб ім’я Степа-
на Бандери було присутнім у топоніміці української 
столиці.
 Я не буду аналізувати, що це за люди і що це 
за підписи. Можливо, це задурені російською про-
пагандою (яка, попри існування цілого Міністерства 
інформаційної політики, досі активно присутня в ін-
формаційному просторі України) люди на кшталт 
моєї кримської знайомої, яка у 2013-му тряслася 
від страху, що «головорізи з Майдану» палити-
муть шини в Криму, і ледь не плакала від радос-
ті, що «КРИМНАШ». Можливо, це армія «ольгінсь-
ких ботів» чи інші проплачені голоси (а такі техно-
логії відпрацьовані ще років двадцять тому на різ-
номанітних виборах). Можливо, просто це люди з 
минулого, які досі живуть мріями про ковбасу за 
2,20 і радянськими страшилками про тих же «кро-
вожадних бандерівців».
 Мене цікавить, як у цій ситуації поведе себе 
Київрада? Бо є речі, які варто виносити на публічне 
обговорення. А є речі, щодо яких варто бути більш 
принциповим і категоричним. Згадаймо хоча б іс-
торію з Понтієм Пілатом, який так само виніс долю 

Ісуса Христа на «всенародний референдум».
 Звичайно, це речі трішки з різних площин, але 
суть одна: якщо хочеш, щоб тебе поважали, не тре-
ба боятися брати на себе відповідальність. Це сто-
сується і окремої людини, і цілої держави, яка має 
нарешті сформувати оту «національну ідею», яка 
іще з часів Кучми «не спрацювала». І вибудува-
ти для широкого загалу систему державотворчих 
міфів, у якій дати однозначну оцінку постатям і Бог-
дана Хмельницького, і Івана Мазепи, і Степана Бан-
дери, і інших, хто увійде до цього пантеону. 
 А подробиці їхньої діяльності та історичні 
оцінки нехай залишаться історикам. Зрештою, та-
кий пантеон є у кожного народу, і це згуртовує на-
цію і викликає повагу у світової спільноти. А якщо 
порівняно невеличкий колектив «Борисполя» вирі-
шує за тисячі українців, буде чи не буде носити ае-
ропорт ім’я Івана Мазепи, — це не робить нас силь-
нішими.
 Ім’я Степана Бандери у цій системі державо-
творчих міфів теж повинне посісти своє місце. Хоча 
б тому, що на нього так реагує російська пропаган-
да. Хоча б на той час, доки у нас іде війна і з цією ж 
російською пропагандою в інформаційному полі, і 
з російськими «заблукалими» вояками та інструк-
торами на Донбасі. Хоча б тому, що нам так не вис-
тачає таких державотворчих міфів.
 А для мене Степан Бандера завжди асоціюва-
тиметься передусім із добрим і мудрим «бандерів-
цем» Орестом Дичківським. І з панічним страхом 
російської пропаганди перед такими, як він, «бєн-
деровцамі». ■

НЕСПРАВЕДЛИВО

Нерівноцінний обмін,
або Як нас надурили з квотами

■

ПОГЛЯД

Проти Бандери? Значить, проти України
Петиція до Київради проти присвоєння колишньому Московському проспекту 
імені провідника ОУН набрала більше 10 тисяч підписів

■

Національним міфом Степан Бандера став не в останню чергу завдяки радянській 
пропаганді, яка зробила з провідника ОУН головну страшилку.

❙
❙

ВІДЛУННЯ

Семен 
Глузман: 
Я перестав 
ходити в Бабин 
Яр 29 вересня
Дисидент і політв’язень 
розповів про сумні моменти
Юлiя ЗАБЄЛІНА 
(сайт «Апостроф»)

Дисидент, колиш-
ній політв’язень, 
український пси-
хіатр Семен Глуз-
ман розповів, 
чому більше не 
бере участі в 
офіційних заходах 
29 вересня — Дні 
пам’яті трагедії 
в Бабиному Яру.

 У мене подвійне ставлення до цього дня. Я, як люди-
на немолода, дуже добре пам’ятаю, як до цього дня ста-
вилося СРСР і радянська влада, коли слово «єврей» вза-
галі не можна було вимовляти, коли я бачив, як працівни-
ки КДБ і міліції намагаються зробити все можливе, щоб 
люди в цей день не приходили на місце розстрілів і упо-
коєння цих нещасних людей. Я тоді вже був студентом і 
проходив, як і всі інші, щоб покласти букетик квітів на ка-
мінь, який позначав, що тут колись буде пам’ятник. Для 
цього необхідно було пройти крізь стрій КДБ. А останній 
КДБіст, який стояв уже біля каменя, нахабно посміхаю-
чись, фотографував усіх. Це було жахливо. Там заареш-
товували людей, і мені, молодій людині, було незрозумі-
ло, чому радянська влада фактично такою своєю поведін-
кою підтримує нацистів.
 Мій дід загинув у Бабиному Яру. Він залишався один, 
ніяких родичів поруч не було, і його «підмели» нацисти ... 
Так що десь там є частинка і його праху. Я це знав, і тому 
кожне 29 вересня, коли став уже більш-менш осмислю-
вати свою країну і все, що відбувається навколо, я прихо-
див туди, до цього страшного місця, з маленьким букети-
ком квітів.
 Але це було жахливо, тому що мої батьки і я — ми 
прощалися... Батьки, шалено налякані радянською вла-
дою, все розуміли, м’яко намагалися зупинити мене, але 
вони розуміли й те, що насправді я ж нічого поганого не 
роблю. І це було прощання, як перед в’язницею або кла-
довищем, я навіть не можу передати цю емоцію, це було 
страшно. І ввечері, коли я повертався, вони зітхали, але 
самі туди піти вони не могли. Вони були членами Комуніс-
тичної партії, яку ненавиділи.
 І вже у зрілі роки, тепер, коли нова влада активно 
бере участь, як їм здається, в цих пам’ятних днях, я пе-
рестав ходити туди 29 вересня. Я ходжу туди після всьо-
го. Не хочу брати участь у цьому всьому. Я прекрасно ро-
зумію, що це гра, це все нещиро. Це неприємний офіціоз, 
який так само відбувається, коли ці невіруючі люди ходять 
у храм і хрестяться.
 Є ще один важливий аспект у всьому цьому, про який я 
хочу сказати. Кілька років тому мені довелося брати участь 
у створенні громадського комітету «Бабин Яр» разом iз 
Дзюбою, Поповичем. Тому що раптом виявилося, що вже 
не наша влада, а єврейські організації Америки хочуть там 
побудувати не просто меморіал, а розважальний центр. Із 
гуртками, кафетеріями ... І ми, природно, були категорич-
но проти. Але наш протест був спрямований ще на одну річ. 
Справа в тому, що вони намагалися зробити це монополією 
одного народу. А насправді, там же загинули не лише євреї. 
Німці ж розстрілювали і циган, і психічно хворих iз лікар-
ні ім. Павлова... Душили в душогубках і потім скидали тіла 
цих нещасних. Там були й українські націоналісти, які спо-
чатку спробували зробити все можливе, щоб якось допо-
могти своїй країні, окупованій німцями, допомогти їй ста-
ти острівцем української свободи. Але, як стало ясно потім, 
німці придивлялися — це була просто гра в «українську 
свободу». Потім вони в підсумку всіх розстріляли, в тому 
числі й Телігу. Тому сьогодні це не може бути монополією 
одного народу і однієї групи населення. Навіть якби там 
знаходився один таджик або туркмен — це вже не моно-
полія. Це неправильно, нечесно. ■

■

Семен Глузман.❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Республіканська вибор-
ча комісія Естонії в неді-
лю, 2 жовтня, зареєструва-
ла єдиною кандидаткою на 
виборах президента країни 
46-річну Керсті Кальюлайд, 
яка представляє країну в Єв-
ропейській рахунковій па-
латі. Главу держави в Ес-
тонії обирають у парламен-
ті, і він виконує переважно 

представницькі функції.
 Учорашнє голосування 
за президента було вже шос-
тим в естонських президент-
ських перегонах. Три попе-
редні голосування в парла-
менті та двi комісiї виборцiв 
(депутати парламенту плюс 
депутати місцевих рад) не 
дали результату. 
 Для перемоги на вибо-
рах Кальюлайд треба на-
брати дві третини голосів 

депутатів естонського пар-
ламенту (Рійгікогу) — тоб-
то 68 членів парламенту зі 
101. Керсті Кальюлайд є 
компромісним кандидатом, 
чию кандидатуру висуну-
ли 90 депутатів Рійгікогу, 

тож спостерігачі дуже висо-
ко оцінюють її шанси на об-
рання.
 Другий (і останній) тер-
мін чинного президента То-
омаса Хендріка Ільвеса добі-
гає кінця 9 жовтня. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Оголошенням лауреата премії в га-
лузі фізіології та медицини вчора в 
Стокгольмі розпочався традиційний 
Нобелівський тиждень, впродовж яко-
го будуть названі всі лауреати цьогоріч-
них Нобелівських премій. Лауреата Но-
беля з медицини традиційно називають 
першим. Цьогоріч це була вже 107 пре-
мія в історії Нобелів, і на неї в цій га-
лузі претендували 273 науковців. Найі-
мовірнішими претендентами на пере-
могу вважали три групи науковців, 
які зробили внесок у боротьбу з раком. 
Але, натомість, Нобелівський комітет 
оголосив учора лауреатом медичної 
Нобелівської премії японця Йосінорі 
Осумі за відкриття механізму аутофа-
гії — процесу деградації та переробки 

сміття, накопиченого всередині кліти-
ни, тобто «самопоїдання» клітин. 
 «Відкриття Осумі змінили наші 
уявлення про те, як клітини перероб-
люють самі себе. Його роботи відкри-
ли новий напрямок у розумінні ауто-
фагії як частини різних фізіологічних 
процесів — від пристосування до голо-
ду до реакції на зараження», — йдеть-
ся в прес-релізі Каролінського інститу-
ту, який вручає премію. 
 Осумі впродовж 20 років займався 
дослідженням процесів розкладу все-
редині клітин. Йому вдалося виділити 
гени, які є відповідальними за аутофа-
гію в дріжджах, і описати подібні про-
цеси в клітинах інших організмів. Щоб 
виділити гени, які відповідальні за «са-
мопоїдання» всередині клітини, Осумі 
створив особливий вид дрі жджів-му-

тантів, у яких йому вдалося застопо-
рити процес аутофагії. Потім він роз-
почав по черзі «відключати» гени, 
поки не знайшов саме тi, без яких про-
цес «самопоїдання» не відбувається. За 
результатами багатьох тисяч експери-
ментів він виділив 15 генів, без яких 
аутофагія є неможливою. 
 Уперше про аутофагію як процес усе-
редині клітини стало відомо у середині 
1950 років. Тоді бельгійський біохімік 
Крістіан де Дюв описав лізосому — час-
тину клітини, яка відповідає за пере-
травлення інших її компонентів. Саме 
де Дюв запровадив термін «аутофагія». 
Механізм аутофагії (autofagocytozy) по-
лягає у травленні клітиною відмерлих 
чи пошкоджених елементів її структу-
ри. Він запускається клітиною в дію, 
особливо в період недобору живлячих 
субстанцій. Клітина у цьому випадку 
підтримує лише процеси, які необхідні 
для виживання, а енергію отримує за-
вдяки поїданню зайвих елементів всере-
дині себе. Розуміння процесу аутофагії 
допомагає зрозуміти реакції клітин (та-
кож і людських) на нестачу живлення 
та інфекції. Мутації в генах, які відпові-
дальні за аутофагію, можуть спричиня-
ти хвороби. Процеси аутофагії відігра-
ють важливу роль в утворенні злоякіс-
них пухлин, неврологічних захворю-
вань (хвороба Паркінсона) та діабету. 
За свої відкриття де Дюв був відзначе-
ний Нобелівською премією з медицини 
1974 року. 
 Лауреатам Нобелівської премії в 
усіх категоріях вручають диплом і ме-
даль, а також грошову винагороду. Роз-
мір грошового додатку до Нобелівської 
премії становить вісім мільйонів швед-
ських крон (приблизно 950 тис. доларів 
чи 850 тис. євро). У зв’язку з послаблен-
ням курсу шведської крони її сума те-
пер менша запланованого раніше одно-
го мільйона доларів.
 Йосінорі Осумі народився 1945 
року в японському місті Факуока. До-
кторську ступінь здобув 1974 року. 
Три роки працював у Рокфеллерівсь-
кому університеті в Нью-Йорка, США. 
Потім повернувся до Токійського уні-
верситету, де 1988 року заснував до-
слідницьку групу. З 2009 року є про-
фесором Токійського технологічного 
інституту. ■

Президент Туреччини висунув 
ультиматум ЄС
 Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 
під час виступу перед національними збора-
ми (парламентом) в Анкарі заявив, що, на його 
думку, не існує жодної перешкоди, яка зава-
жала б його країні стати членом Євросоюзу і 
закликав ЄС зрештою ухвалити остаточне рі-
шення з цього приводу. «Гра скінчилася», — 
застеріг він, і нагадав, що Європа вже 53 роки 
тримає Туреччину перед зачиненими дверима. 
Тепер вона має чітко сказати, чи дотримуєть-
ся своїх обіцянок. Ердоган нагадав, що термін 
відміни віз до ЄС для турецьких громадян сп-

ливає у листопаді. Анкара неодноразово по-
переджала, що в разі відмови туркам у безві-
зовому режимі до цього терміну вона розірве 
угоду з ЄС про стримування масового напли-
ву мігрантів до Європи. 

Референдум в Угорщині провалився
 В Угорщині у неділю явка на референдумі 
щодо запровадження в Європейському Союзі 
обов’язкових квот на розподіл біженців се-
ред усіх країн-членів ЄС, становила 43 від-
сотки. Але при цьому 98,32 відсотка грома-
дян, які взяли участь у голосуванні, відпові-
ли «ні» на запитання, чи хочуть вони надати 

ЄС право ухвалювати рішення щодо приму-
сового переселення до Угорщини осіб, які не 
є її громадянами. Оскільки явка на референ-
думі не сягнула 50 відсотків, то він вважаєть-
ся недійсним. Але прем’єр Угорщини Віктор 
Орбан назвав підсумки референдуму пере-
могою противників насильницького розподі-
лу квот на мігрантів між країнами ЄС і за-
явив, що до Конституції Угорщини будуть 
внесені відповідні поправки за результата-
ми всенародного волевиявлення. Опозиція, 
натомість, заявляє, що після провалу ініці-
йованого Орбаном референдуму він має піти 
у відставку. ■

ГРОШІ

За курсом юаня 
Китайська грошова одиниця 
стала п’ятою офіційною 
резервною валютою світу
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Міжнародний валютний фонд на своєму 
засіданні 30 вересня офіційно включив юань 
до числа резервних валют. Як нагадує сайт 
організації, на цей час у кошику МВФ також 
перебувають долар США, євро, японська єна 
та британський фунт. Юань буде мати у ко-
шику вагу в 11% проти 42% в американсь-
кої валюти та 31% в європейської валюти. 
 Вступ юаня до ексклюзивної п’ятірки 
спричинив зменшення ваги євро з 37 до 31%. 
Колишній віце-президент Інституту світової 
економіки в Кілі професор Рольф Ланґгаммер 
вважає такий розподіл цілком виправданим: 
«Значення євро в міжнародних розрахунках 
скорочується, адже воно вже не так домінує 
у міжнародній торгівлі». Директор Гамбур-
зького інституту світової економіки профе-
сор Геннінґ Фепель навіть вважає, що скоро-
чення частки в кошику МВФ піде на користь 
європейській валюті: «Євро, що є другою за 
значенням резервною валютою, перебуває в 
вельми критичному стані. Тепер залучили 
третю вагому валюту, і це знімає з євро пев-
ний тягар». Іншими словами, глобальний по-
пит на євро дещо скоротиться, що буде сприя-
ти падінню його обмінного курсу та дасть до-
даткові імпульси європейському експорту.
 Рішення МВФ набуде чинності цього 
місяця. Тепер вперше в історії МВФ до ек-
склюзивного клубу зарахували принципо-
во нового члена. За словами очільниці МВФ 
Крістін Лагард, це «віха в інтеграції китай-
ської економіки до глобальної фінансової 
системи». Аби відповідати критеріям МВФ, 
упродовж останніх місяців Пекін здійснив 
низку реформ, включаючи кращий доступ 
іноземців до китайського валютного ринку 
та збільшення годин торгівлі юанем.
 Включення юаня до переліку резервних 
валют може бути значною мірою символіч-
ним кроком, що не матиме безпосередніх 
наслідків для фінансових ринків, зазначає 
агенція «Рейтер». Професор Рольф Ланґгам-
мер закликає не забувати яскраво виражену 
специфіку грошової одиниці КНР: «Чотири 
інші валюти — долар, євро, фунт та єна — 
мають плаваючі обмінні курси. Вони не під-
лягають державним інтервенціям». А ки-
тайська влада утримує свою грошову одини-
цю в доволі жорсткому валютному коридорі, 
до того ж китайські регулятори обмежують 
рух капіталу на внутрішньому ринку. Тож 
юань не можна вважати в прямому сенсі кон-
вертованою валютою. Рольф Ланґгаммер до-
сить скептично оцінює най ближчі перспек-
тиви юаня як резервної валюти. Юань може 
стати вільно конвертованою валютою лише 
за 10-15 років. ■

■

Юань може стати вільно конвертованою 
валютою лише за 10-15 років.

❙
❙

ДОВІДКА «УМ»

На підставі валютного кошика МВФ розраховує кур-
си, за якими видають кредити, та встановлює кво-
ти для країн-учасниць організації. Сам цей кошик був 
створений 1969 року для визначення курсу безготівко-
вої платіжної одиниці — спеціальних прав запозичен-
ня (SDR). Спочатку кошик включав 16 валют, але 1981 
року їх кількість скоротили до п’яти провідних: дола-
ра США, німецької марки, французького франка, бри-
танського фунта та японської єни. Останні зміни в ньо-
му були здійснені 1999 року. Тоді з кошика виключи-
ли французький франк та німецьку марку, а на зміну їм 
МВФ оголосив резервною одиницею спільну європейсь-
ку валюту — євро. 

■НОВИНИ ПЛЮС■

ЇХНІЙ ВИБІР

Народжена з 
шостої спроби
В Естонії обрали першу в історії країни 
жінку-президента

■

Керсті Кальюлайд.❙

ПРЕМІАЛЬНІ

Самопоїдання буває 
корисним
Цьогорічним лауреатом Нобелівської премії 
з медицини і фізіології став японський учений 
Йосінорі Осумі

■

Володар медичного Нобеля  професор Йосінорі Осумі.❙
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У пошуках 
раціонального 
обміну 
Україна та Турецька 
Республіка домовились 
про розширення співпраці 
в аграрній галузі
Олена ЯРОШЕНКО

 Домовленості в аграрній галузі підтримають дво-
сторонні торговельно-економічні зв’язки та сприяти-
муть активнішому залученню українських та турецьких 
компаній до спільних проектів.
 Як повідомила заступник міністра з питань євроін-
теграції Ольга Трофімцева під час засідання українсь-
ко-турецької робочої групи з питань сільського госпо-
дарства, Україна зацікавлена в експорті рослинної олії, 
зокрема соняшникової, м’ясо-молочної продукції, яєць, 
птиці, риби та меду, хутросировини, зернових злаків, 
тютюну та виробів із нього.
 Перспективними напрямами є адаптація та продаж 
до Туреччини нових сортів вітчизняного насіння, зок-
рема олійних культур, соняшнику. Сторони проведуть 
дво сторонні консультації на рівні профільних фахівців 
щодо можливого розширення обсягів торгівлі, зважа-
ючи на великий експортно-імпортний потенціал країн-
партнерів саме в аграрній та переробній галузях.
 Великий потенціал має також співробітництво Ту-
реччини та України у галузі рибного господарства та ак-
вакультури. Тому домовилися про активнішу співпрацю 
країн у рамках Генеральної комісії з рибного господарс-
тва у Середземному морі (GFCM) та Комісії з рибаль-
ства та аквакультури у регіоні Центральної Азії та Кав-
казу (САСFish).
 Серед пріоритетних тем двосторонньої співпраці 
також розглядалося органічне виробництво та розви-
ток зрошення. Вирішили проводити почергово спеціалі-
зовані тренінги та здійснювати спільні заходи, щоб за-
побігати проникненню карантинних шкідливих організ-
мів із території однієї держави на територію іншої.
 Турецька сторона виявила велику зацікавленість у 
співпраці з інститутами Національної академії аграр-
них наук України за різними напрямками і запропону-
вала провести зустрічі науковців двох країн за окре-
мими фаховими та науковими спрямуваннями до кін-
ця року. Також турецьку делегацію зацікавили пропози-
ції співпраці від ПАТ «Державна продовольчо-зернова 
корпорація», які опрацюють у робочому порядку найб-
лижчим часом. Обговорили можливості забезпечення 
платформи для більш активних контактів турецького та 
українського бізнесу як у галузі торгівлі, так і в галузі 
інвестицій шляхом організації до кінця цього року Ту-
рецько-українського аграрного бізнес-форуму в Києві.
 Як свідчить статистика Мінагрополітики, за підсум-
ками минулого року, українські аграрії відвантажили 
до Туреччини продукції на $750 млн. (імпорт — $220 
млн.). Найбільш активно Туреччина купувала наші олій-
ні культури та соняшникову олію. На їх частку припало 
майже 90 відсотків аграрного експорту. З Туреччини 
ввозились в Україну в основному овочі та посівний ма-
теріал. ■

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Перший крок, що поліпшує 
позиції сільськогосподарських 
виробників України на ринках 
ЄС, зроблено, повідомила євро-
пейський комісар із питань тор-
гівлі Сесілія Мальмстрем під 
час зустрічі з міністром агро-
політики Тарасом Кутовим.
 «Це дуже вигідна пропози-
ція, і вона допоможе покращи-
ти ситуацію на ринку», — вва-
жає єврокомісар. Як зауважив 
Тарас Кутовий, позитивна дина-
міка до збільшення частки ЄС у 
загальній торгівлі сільськогос-
подарською продукцією — за-
кономірний результат послідов-
ної роботи. Не всі очікування 
міністерства й українських ви-
робників відображені у пропо-
нованому збільшенні, але воно 
сьогодні дає можливість нарос-
тити обсяги торгівлі в рамках 
квот з ЄС додатково майже на 

200 мільйонів доларів.
 Наразі частка ЄС в загаль-
ній структурі зовнішньоторго-
вельного обігу сільськогоспо-
дарської продукції становить 
33,9 відсотка.
 Збільшення квот на аграрну 
продукцію, яка поставляється 
на ринок ЄС, активно обговорю-
валося під час щорічного аграр-
ного діалогу Україна—ЄС 22-23 
червня у Брюсселі та мало про-
довження у технічному опра-
цюванні сторонами.
 Згідно з прийнятим рішен-
ням, українські виробники 
сільськогосподарських товарів 

отримають додаткові квоти на 
кукурудзу, пшеницю, мед, кру-
пи, оброблені томати, всього на 
195 мільйонів 950 тисяч доларів 
США. 
 Пропозиція європейської ко-
місії про збільшення існуючих 
квот на окремі види сільськогос-
подарської продукції для розши-
рення доступу до європейського 
ринку деяких позицій українсь-
ких товарів на додаток до пог-
либленої та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі діятиме протя-
гом трьох років. Вона також має 
бути ухвалена Європарламентом 
та країнами-членами ЄС. ■

Продукція Збільшення кво-
ти тонн

Збільшення квоти 
орієнтовно — тисяч $

Мед 3 000 6 500

Крупи, оброблене зерно 7 800 3 100

Оброблені томати 5 000 4 600

Виноградний сік 500 650

Овес 4 000 600

Пшениця, борошно 100 000 16 500

Кукурудза 650 000 110 000

Ячмінь 350 000 55 000

Усього 196 950

Дані прес-служби Мінагрополітики.

ЕКСПОРТ

Медом помажемо, кукурудзою доважимо
Європейський Союз збільшить квоти для української сільгосппродукції

■

Оксана СОВА

 Наприкінці вересня минуло сто 
днів із початку роботи рибоохоронно-
го патруля в Київській області. За цей 
час спеціалізовані патрульні провели 
270 рибоохоронних рейдів та викрили 
302 порушення правил рибальства. У 
рамках оперативних заходів вилучили 
3 133 кілограмів водних біоресурсів, з 
яких 1 156 — у рибалок-промисловиків 
та 1 072 — при незаконному придбанні 
чи збуті. Під час проведених рибоохо-
ронних операцій затримали 32 транс-
портних засоби та 435 знарядь лову. 
 За цей період патрульні склали 197 
справ та передали їх до суду для при-
тягнення порушників до адміністра-
тивної відповідальності. Сума збит-
ків, завданих рибному господарству, 
за попередніми розрахунками, — 638 
918 гривень.
 Рибоохоронний патруль, контро-
люючи дотримання правил рибаль ства 
на водоймах Київщини, патрулює ак-

ваторії, реагує на повідомлення гро-
мадян про порушення правил рибаль-
ства, контролює ведення промислово-
го вилову риби. «Ця робота приносить 
відчутні результати. Уже перші міся-
ці контролю патруля, як свідчать зві-
ти промисловиків, сприяли детініза-
ції галузі: упродовж червня—серпня 
нинішнього року легітимний вилов 
на Київському водосховищі виріс на 
30 відсотків, а на Канівському водо-
сховищі — на 57 відсотків порівняно 
з відповідним періодом 2015 року», — 
повідомив голова Держрибагентства 
Ярема Ковалів. 
 Протягом першої «стоденки» пат-
рульні провели низку гучних затри-
мань порушників правил рибальства, 
наприклад браконьєра, який ятеря-
ми біля Яготина вилов 300 кілограмів 
риби. Кілька днів тому, на одному з 
ринків Києва вилучили з продажу 210 
заборонених знарядь лову, виготовле-
них для браконьєрства.
 Рибоохоронний патруль працює за 

новими стандартами роботи. 45 пат-
рульних Київщини було відібрано з 
двох тисяч претендентів через відкри-
тий конкурс. Вони пройшли фахове 
навчання в українських та стажуван-
ня у європейських фахівців. Пілотний 
рибоохоронний патруль розпочав ро-
боту 16 червня на Київщині. До кінця 
року його буде оснащено сучасною тех-
нікою — човнами, автомобілями, теп-
ловізорами. Законопроект, що перед-
бачає відповідне фінансування, Вер-
ховна Рада підтримала у вересні. 
 Окрім рибоохоронних патрулів, у 
всіх регіонах України для забезпечен-
ня на водоймах системи контролю єв-
ропейського рівня запровадять ще й 
електронну систему моніторингу су-
ден та звітності про вилов для риба-
лок-промисловиків, а також сертифі-
ката походження риби, повідомили в 
Держрибагентстві. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Додаток до Меморанду-
му про взаєморозуміння, в 
якому уточнили основні па-
раметри зернового експорту 
на 2016/2017 маркетинговий 
рік представники учасників 
ринку-експортерів зерна під-
писали з профільним мініс-
терством 30 вересня. Узгод-
ження обсягів експорту доз-
волить забезпечити ритміч-
ність поставок та рівномірно 
розподілити навантаження 
на інфраструктуру.
 За оновленими прогно-
зами Мінагрополітики, ек-
спорт у поточному сезоні 
може становити 41 мільйон 
тонн проти 39,8 мільйона 
тонн, прогнозуваних рані-
ше. У попередньому мар-
кетинговому році на екс-
порт було поставлено 39,42 
мільйона тонн зернових і на 

сьогодні це — рекордний по-
казник за всі роки незалеж-
ності України. Але схоже, 
що його можна буде пере-
вершити за підсумком по-
точного сезону.
 Згідно з підписаним 
додатком до Меморанду-

му, очікується що експорт 
пшениці становитиме 16,5 
мільйона тонн (продоволь-
чої — 10,1, непродоволь-
чої — 6,4), а ячменю — 5,6 
мільйона тонн. Для експор-
ту жита є символічна квота 
на рівні однієї тисячі тонн.

 З урахуванням пізніх 
зернових, головним чином 
кукурудзи, загальний обсяг 
експорту цього маркетинго-
вого року становитиме біль-
ше 40 млн. тонн. Міністр аг-
рополітики Тарас Кутовий 
підкреслює, що, незважа-
ючи на надвисокі обсяги за-
планованого експорту, за-
грози продовольчій безпеки 
країни не існує.
 Із початку поточно-
го маркетингового року на 
зовнішні ринки вже відван-
тажили 10 мільйонів тонн 
зерна нового врожаю. Це пе-
ревищує минулорічний по-
казник на аналогічну дату 
на 660 тисяч тонн. У серпні 
нинішнього року експорто-
вано понад 4 мільйони тонн, 
що є історичним рекордом 
для цього місяця. 
 Як повідомляє прес-
служба Мінагрополітики, 
Україна у минулому марке-
тинговому році зібрала один 
із найвищих в історії врожай 
зернових, більше 60 млн. 
тонн. Це дало можливість пе-
ревершити рекорд з експор-
ту зерна: 39,42 млн. тонн, що 
на 13 відсотків більше, ніж у 
попередньому сезоні, коли з 
України експортували 34,6 
млн. тонн зерна. ■

РЕФОРМИ

Темна риба з темних вод
Новостворений рибний патруль детінізував близько 
третини вилову в дніпровських плесах Київщини

■

Риби стільки ж. Обсяг вилову збільшили, 
відтіснивши браконьєрів.
Фото з сайта postfactum.ks.ua.

❙
❙
❙

ДОМОВЛЕНОСТІ

Поділитися хлібом зі світом
Мінагрополітики та зернотрейдери узгодили обсяги 
експорту зерна

■

Рекордів експорту зерна досягали б успішніше, якби вдалося 
розширити інфраструктурні можливості в портах.
Фото з сайта tuku.cn.

❙
❙
❙
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Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Село Широкосмоленку мені вда-
лося розшукати з неабиякими 
труднощами. І хоч поруч про-
ходить гамірна автотраса Мос-
ква—Сімферополь, на такий 
населений пункт не вказував 
жоден вказівник. Та й під’їзд до 
села, що сховалося у ярузі, був 
зовсім некомфортним — мій ав-
томобіль ледве пробирався по 
геть розбитій дорозі. Ще біль-
ше здивувався, коли побачив 
оселю, у якій трохи менше двох 
років тому поселилися корінні 
жителі російського Санкт-Пе-
тербурга Жанна та Олексій Шу-
маки. Вона швидше схожа на 
хатинку на курячих ніжках. Хоча 
й охайна, прикрашена петри-
ківським розписом, який влас-
норуч зробила Жанна. 
А бажання подружжя оселити-
ся в українській глибинці — це 
й взагалі щось неймовірне. Бо 
якщо, за даними перепису насе-
лення, 2001 року в Широкосмо-
ленці мешкало 126 жителів, то 
на сьогодні їх стало ще менше. 
Чому ж Шумаки вирішили осе-
литися саме тут, залишивши 
рідний Санкт-Петербург?

«Русобандерівці» 
з міста на Неві
 — Хата ця була для житла 
непридатна. Свідомо придбали 
саме її, бо на цьому місці купи-
ли ще й дві земельні ділянки. 
Тут хочемо звести дім за своїм 
проектом. Звичайно ж, в ук-
раїнському стилі, — розповів 
мені Олексій. 
 У дворі я побачив той самий 
знаменитий автомобіль зеле-
ного кольору, який у 2014 році 
зчинив у місті на Неві справж-
ній переполох. Адже Олексій 
Шумак оздобив своє авто не 
тільки українським орнамен-
том, а й тризубом і написом 
«Русобандерівці» на тлі всім ві-
домого «ПТН-ПНХ».
 — На задньому склі я розміс-
тив ще й напис «Я вимагаю від 
РФ вивести війська з України», 
— пояснює. — Але протримався 
він недовго. І колеса порізали, і 
боки пошкрябали, і букви нама-
галися зішкребти, а хтось роз-
дряпав «РФ» і написав «США». 
Жити взагалі стало неможливо. 
Всі почали вважати нас зрадни-
ками. Звідусіль нам погрожу-
вали... Тому ми з дружиною та 
донькою остаточно вирішили, 
що треба з цього «будинку для 
божевільних» втікати. Бо не хо-
чемо підтримувати Путіна і його 
політику, працюючи там, спла-
чуючи податки, які йдуть на вій-
ну з Україною, Сирією, Грузією, 
скрізь, де Росія воює.

«Усі мої однодумці сказали: 
«Крим наш»
 ■ Як ви взагалі дійшли до та-
ких переконань?
 — З 2005 року я брав актив-
ну участь у громадському жит-
ті, — розповідає Олексій. — А в 
2011-му спробував поборотися 
за мандат депутата Законодав-
чих зборів Санкт-Петербурга. 

Це стало для мене переломним 
моментом. Адже спілкувався з 
великою кількістю людей, ба-
чив усю процедуру зсередини і 
усвідомив, що цій країні нічо-
го не світить. А коли Росія за-
хопила Крим і ввійшла на Дон-
бас, це стало для мене таким 
собі лакмусовим папірцем. Усі 
мої однодумці, колеги, з якими 
брали участь в акціях протесту, 
виборах, і вважали себе прогре-
сивною силою, практично одно-
стайно сказали: «Крим наш». 
 Це мене вразило до глибини 
душі. Люди ще молоді, всі ко-
ристуються iнтернетом і мають 
можливості отримувати якщо 
не об’єктивні дані, то більше 
інформації, аби бачити повну й 
об’єктивну картину. Але вони 
до цього навіть не прагнуть!
 Точно така ж ситуація скла-
лася у мене на роботі. Я працю-
вав в успішній фірмі, яка зай-
малася інвестиційними проек-
тами. Всі її співробітники мали 
по одній, а нерідко й по дві вищі 
освіти. Бо для такої діяльності 
потрібні хороші мізки, здат-
ність аналізувати масу інфор-
мації. Але жоден зі співробіт-
ників нашої фірми не виявився 
спроможним проаналізувати 
ситуацію політичну: що відбу-
вається з Україною і Росією? 
Хто на кого напав? І всі ці люди 
стали дружно заявляти, що най-
кращим джерелом інформації є 
телевізор. Такого усвідомити я 
просто не міг.
 Своїх же поглядів ніколи не 
приховував. Тому багато хто пе-
рестав зі мною вітатися. З рід-
ними і близькими — так само. З 
мамою спілкуємося вкрай рідко 
і при цьому в розмовах вона ста-
ранно обходить будь-які полі-
тичні теми. Зрозуміло, вона теж 
живе під впливом телевізора та 
інших російських ЗМІ.
 Із сестрою давно не спілкує-
мося взагалі. Вона така ура-пат-
ріотка! Коли Росія Крим захо-
пила, то була в перших лавах 
тих, хто кричав: «Крим наш!». 
Хоча не їздила туди і до цього, 
не їздитиме і тепер. Що це їй 
дало? Звідки ця радість від за-
гарбання чужого? Начебто XXI 
століття, а ми живемо за зако-
нами якихось джунглів.
 Тому ми з дружиною іншого 
виходу не бачили, як залишити 
все і переїхати в Україну. Хоча 

в Санкт-Петербурзі ми були 
людьми досить забезпечени-
ми. Я працював системним ад-
міністратором, дуже непогано 
заробляв, відпочивали постій-
но за кордоном. Але на якомусь 
етапі довелося усвідомити, що 
не це в житті найголовніше. 

«Україна цивілізованіша, 
ніж Росія» 
 ■ Хтось сказав, що нинішнє 
протистояння України з Росією 
— це зіткнення двох цивіліза-
цій ...
 — Можна сказати й так. 
Україна в порівнянні з Росією 
у будь-якому випадку знач-
но цивілізованіша країна. Бо 
Росії, як би сказати пом’якше, 
європейські цінності не є близь-
кими. У часи Єльцина намага-
лися закласти якісь основи де-
мократії, але народ цього не 
сприймав. І ніколи демократії 
в Росії не було.
 ■ Але ж є в Росії люди, хай їх 
і жменька, які проти російської 
агресії в Україні, проти Путіна 
відкрито виступають, не боять-
ся...

 — Борис Нємцов теж не бо-
явся... А з іншого боку, є люди, 
які начебто Україну підтриму-
ють, але водночас фактично під-
тримують і Путіна. У Санкт-Пе-
тербурзі деякі представники ін-
телігенції, наприклад, стали за-
являти, що захоплення Криму 
— це погано. Але коли органі-
зували виставку експонатів, ви-
крадених з кримських  музеїв, 
то всі дружно стали ними захоп-
люватися. Уявляєте?
 ■ Побутує думка, що спра-
ва навіть не в Путіні, бо, мо-
вляв, на зміну йому може прий-
ти тільки йому подібний імпе-
ріаліст. Вихід тільки в розвалі 
самої імперії. Чи не так?
 — З такою позицією я абсо-
лютно згоден. Бо що Росія має 
нині? Неосяжні території, на 
яких живе у відсотковому від-
ношенні дуже мало людей. У ве-
личезних масштабах ми їх ніяк 
не використовуємо. Але при 

цьому захоплюємо території 
чужі. Росія по суті нічого, ок-
рім нафти і лісу, не виробляє. 
Економіки не існує ніякої. Але 
замість того, щоб пустити виру-
чені кошти на розвиток держа-
ви, їх пускають на озброєння, 
загарбання чужих територій. 
Завтра виявляться непотріб-
ними нафта і газ, і Росія просто 
помре. В Об’єднаних Арабських 
Еміратах теж живуть за раху-
нок нафти. Але при цьому там 
розбудовують таку економіку, 
що якщо завтра у світі відпа-
де потреба в нафті, то вони так 
само житимуть у достатку.

«За кілометрів 30 від Пітера 
люди живуть без електрики 
і газу»
 ■ Але все одно нерідко ка-
жуть, що в Росії людям живеть-
ся краще, аніж в Україні...
 — Якщо порівнювати ук-
раїнське село з Москвою чи 
Санкт-Петербургом, то, звіс-
но, краще. Це справді незапе-
речний факт. Але якщо порів-
няти українське село з російсь-
ким, то воно краще навіть не на 

голову, а на десять тисяч голів. 
Коли ми в Широкосмоленці по-
селилися, то насамперед мріяли 
жити в суцільній тиші. А тиші, 
виявилося, немає. Трактори гу-
дуть. Бо всі лани довкола оброб-
ляють. А в Росії, від’їхавши за 
якихось кілометрів тридцять 
від того ж Санкт-Петербурга, 
ви побачите купу населених 
пунктів, де немає ані електри-
ки, ані газу. Якось, пригадую, 
їхав по ключовій трасі на Мос-
кву. Звернув з неї убік на яки-
хось пару кілометрів. І був вра-
жений. У селі не побачив ані 
електричних дротів, ані труб га-
зопостачання, пасуться кози... 
А люди на моє авто дивилися з 
неприхованим подивом: звідки 
тут взялася машина?
 Але при цьому в росіян пов-
ністю відсутнє усвідомлен-
ня того, що саме вони відпові-
дальні за своє життя. Вони не 
звикли творити своє майбутнє, 

сподіваючись, що хтось це зро-
бить за них. Зробити не собі доб-
ре, а головне — сусідові погано. 
Такий менталітет міцно сидить 
у свідомості переважної біль-
шості росіян.
 ■ А чому ви опинилися саме 
тут?
 — По-перше, тому, що у мого 
батька — українське походжен-
ня, що підтверджує і моє пріз-
вище. А мама — з Вологодської 
області Росії. У Жанни ж бать-
ки були корінними жителями 
Санкт-Петербурга.
 А от Широкосмоленку обра-
ли для постійного проживання 
не відразу. Спершу приїхали до 
Києва. Сподівалися попроси-
ти там політичного притулку. 
Але це виявилося непросто. Ка-
жуть, треба прожити в Україні 
три роки, щоб отримати якийсь 
офіційний статус. Прибульцям 
із Сирії чи Афганістану з цим, 
погодьтесь, значно легше. Адже 
за ці три роки вони можуть од-
ружитися з українкою і вирі-
шити всі питання. Ми ж понад 
півтора року живемо фактич-
но на пташиних правах. Не мо-
жемо офіційно працевлаштува-
тися, дружина не може навіть 
піти на курси водіїв, щоб отри-
мати права.
 Розглядали пропозиції та-
кож на Полтавщині, Харків-
щині. Але саме Широкосмолен-
ка сподобалася найбільше. Село 
хоч і малесеньке, але до Дніпра 
недалеко — якихось кіломет-
рів 35. Проте й тут проблем ви-
явилося вдосталь. Село розта-
шоване в низині. Жоден iнтер-
нет-провайдер зайти сюди не 
захотів. Довелося почепити су-
путникову тарілку на стовпі. 
 Донька ж залишилася в 
Києві. У неї все складається 
добре. Насамперед пощастило 
зі школою. Вона до цього ук-
раїнської мови не знала вза-
галі. А там трохи більше як за 
рік освоїла її так, що успішно 
склала ЗНО й тепер навчається 
у виші.
 ■ А у вас з українською мо-
вою справи як складаються?
 — Розуміємо все. А от розмо-
вляти не ризикуємо, але робити 
це у спілкуванні між собою на-
магаємося.
 — Принаймні «Я тебе ко-
хаю» ми говоримо одне одному 
постійно, — додає Жанна. ■

ЧУЖІ СЕРЕД СВОЇХ

«Ми втекли з Росії, з цього «будинку 
для божевільних»
Уродженці Санкт-Петербурга Олексій та Жанна Шумаки продали 
квартиру в рідному місті й поселилися в українській глибинці

■

«Зробити не собі добре, а головне — сусідові 
погано. Такий менталітет міцно сидить у свідомості 
переважної більшості росіян».

В українській глибинці вчорашні мешканці Пітера почуваються 
щасливими.

❙
❙

Легендарне авто, яке наробило галасу в місті на Неві.
Фото автора.

❙
❙
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ІНІЦІАТИВА

Пийте-пийте, 
не жалійте
У Черкасах воду для містян 
«розливають» питні автомати
Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаський водоканал, який улітку відкрив для 
містян 15 питних фонтанчиків,  знову зробив наро-
ду подарунок. Цього разу встановив два новенькі 
автомати для розливу питної води. 
 Тож відтепер біля адміністративної будів-
лі КП «Черкасиводоканал» можна набрати смач-
ної артезіанської доочищеної води скільки завгод-
но і коли завгодно — хоч удень, хоч уночі. Кому як 
зручно.
 Узагалі артезіанську воду водоканал продавав і 
раніше, ще з 2008 року. Але її реалізовували через 
бювет і касу підприємства, тож купити таку воду 
можна було лише в робочий час. 
 За словами директора Черкаського водоканалу 
Сергія Овчаренка, це не всiх влаштовувало. І жи-
телі міста висловлювали пропозицію керівництву 
підприємства продовжити режим роботи бювета. 
Так виникла ідея цілодобового продажу живиль-
ної вологи через автомати для розливу доочищеної 
питної води.
 Для того, аби налити собі води з автомата, у касі 
водоканалу треба купити спеціальну картку за 20 
грн. Літр води в автоматі коштує 35 копійок.
 Сергій Овчаренко обіцяє, що вже 2017 року Чер-
каський водоканал встановить автомати з розливу 
артезіанської води ще в трьох районах міста. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Дзвінок до редакції «УМ» пенсіо-
нера з села Коржі Баришівсько-
го району, що на Київщині, викли-
кав чимало запитань. Пан Михайло 
Будяк сповістив, що в його рідному 
селі закривають філію «Ощадбан-
ку», в якій «годувалися» пенсіоне-
ри — отримували «копійки», які 
їм призначила держава за нелегку 
працю в минулому. В оголошенні 
від 22 вересня, вивішеному на зачи-
нених дверях філії, «ощасливили» 
місцевих пенсіонерів, повідомив-
ши, що тепер свої кошти ті зможуть 
отримувати в «Ощадбанку» в... Бо-
рисполі. Літні люди неабияк засму-
тилися, адже стареньким не до сна-
ги їхати кілька десятків кілометрiв 
по гроші. 
 Варто зазначити, що село чима-
ле й людне, адже ще на початку да-
леких 1980 рокiв тут побудували ве-
личезну «зразково-показну» свино-
ферму. А для людей, які приїхали з 
усього «Союзу», відгукнувшись на 

пропозицію тут працювати, влада 
звела в селі чималий квартал із чо-
тириповерхових будинків. Життя 
кипіло.
 І ось зараз літніх людей фактич-
но кинуто напризволяще. 
 Досить дивною, як розповідає пан 
Михайло, є історія закриття цієї зло-
щасної філії. Місцеві жителі подей-
кують, що будівлю, на першому по-
версі якої розташувалися свого часу 
пошта та «Ощадбанк» (який, до речі, 
нещодавно зробив євроремонт), об-
любував хтось із бізнесменів. Дру-
гий поверх, де раніше була сільська 
рада, — суцільні руїни, окрім, хіба 

що крихітної перукарні. 
 У сільській філії банку 
№10026/0921 пояснювали ще й 
дещо раніше, очевидно, готую-
чи морально людей, що, швидше 
за все, будуть вимушені переїха-
ти, пов’язуючи це з постійними пе-
ребоями зі світлом i «зависанням» 
комп’ютера. Не секрет, додають 
літні люди, що й працівниця філії 
в Коржах, котра добирається на пе-
рекладних до роботи з іншого села, 
не хоче сюди їздити.  
 Хай там як, а простий люд укотре 
залишається в програші й наодинці 
зі своїми проблемами. ■

Ганна ЯРОШЕНКО

 Четвертий в Україні 
Міжрегіональний нав-
чально-практичний центр 
з підготовки монтажників 
санітарно-технічних сис-
тем та устаткування за єв-
ропейськими стандарта-
ми відкрито на базі Пол-
тавського вищого міжре-
гіонального професійного 
училища. Це стало мож-
ливим завдяки швей-
царським спонсорам. 
Спільний проект Мініс-
терства освіти і науки Ук-
раїни, Швейцарського 
бюро зі співробітництва 
та представництва «Ге-
беріт Інтернешнл Сейлз 
АГ» (виконавець — Ресур-
сний центр «Гурт») має за-
безпечити кваліфіковану 
підготовку учнів профте-
хучилищ за спеціальністю 
«монтажник сантехніч-
них систем та устаткуван-
ня» на базі сучасного об-
ладнання та за участю до-
свідчених швейцарських 
експертів. На церемонії 
відкриття нового нав-
чального центру зібрали-
ся представники Мінос-
віти України, Полтавсь-
кої облдержадміністра-
ції, компаній-партнерів, 
експерти у сфері освіти, 
викладачі та учні Вищо-
го міжрегіонального про-
фесійного училища.
  — Ми в Україні має-
мо достатньо менеджерів, 
економістів, юристів, 
а от справді кваліфіко-
ваних сантехніків бра-
кує, — констатував голо-
ва представництва «Ге-
беріт Інтернешнл Сей-
лз АГ» в Україні Олексій 
Раков. — Чому професія 
сантехніка не престиж-
на? Бо в навчальних про-
грамах профтехучилищ 
за останні 20 років нічого 
не змінилося — учні нав-
чаються за підручниками 
70—80-х років минулого 
століття, не мають досту-
пу до нових знань, техно-
логій, позбавлені можли-
вості практикувати із су-
часними інструментами. 
Наш проект покликаний 
кардинально змінити си-
туацію. Взявши за осно-
ву швейцарську програму 
підготовки сантехніків та 
враховуючи особливості 
українського ринку, ми, 
по суті, створили модель 
із модернізації сантехніч-
ної освіти в Україні. Пере-

клавши швейцарські під-
ручники, подумали, що 
потрібно закупити з ус-
таткування, а ще викона-
ли ремонти приміщень. 
Звісно, проект відбувся 
завдяки вливанням швей-
царських коштів. Відте-
пер учні цього професій-
ного училища матимуть 
класні кімнати з демонс-
траційними матеріала-
ми, сучасні майстерні, об-
ладнані відповідно до нав-
чального курсу, та новіт-
ні модульні підручники. 
Тож я вірю, що в училищі 
буде черга з тих, хто за-
хоче оволодіти спеціаль-
ністю сантехніка, і точно 
знаю, що в таких випуск-
никах будуть зацікавлені 
роботодавці. Єдине поба-
жання до представників 
бізнесу: брати майбутніх 
сантехніків на практику. 
Адже освіта без практики 
неможлива.
 Представник Міністер-
ства освіти і науки Украї-
ни — начальник відділу 
взаємодії із соціальними 
партнерами та виробниц-
твом департаменту про-
фесійної освіти Сергій Ко-
валенко — зазначив, що 
цей освітній проект є при-
кладом співпраці держави 
і бізнесу, свідченням того, 

що навіть у такий склад-
ний для нашої країни час 
у системі професійної ос-
віти за підтримки парт-
нерів можна змінювати 
ситуацію на краще.
 Директор фірми «Бі-
лий Ірбіс» Олексій Кам-
балін зізнався, що радий 
відкриттю ось такого нав-
чально-практичного цен-
тру з підготовки монтаж-
ників сантехнічних сис-
тем та устаткування. «Це 
потрібно було зробити 
давно, — говорить він. — 
Я працюю на ринку сан-
техніки багато років. За 
цей час через нашу фірму 
пройшло багато монтаж-
ників, але за освітою це 
були будівельники, вчи-
телі, водії і навіть барме-
ни — хто завгодно, тіль-
ки не кваліфіковані сан-
техніки. Можу запевни-
ти, що потреба в останніх 
дуже велика, адже навіть 
найкращу систему можна 
зіпсувати неправильним 
монтажем».
 — Ми стаємо на шлях 
модернізації наших про-
фесійних училищ, хоче-
мо вдихнути у стіни, по-
будовані ще за радянсь-
ких часів, новий зміст, 
— заявила заступник ди-
ректора департаменту ос-

віти і науки Полтавської 
облдержадміністрації Га-
лина Гажієнко. — Пер-
ші ластівки — 37 учнів, 
які освоюватимуть в учи-
лищі нову професію мон-
тажника сантехнічних 
систем та устаткування, 
матимуть змогу працю-
вати з найсучаснішими 
матеріалами в сантехніч-
ній галузі. Думаю, ця спе-
ціальність в училищі буде 
затребуваною. До речі, це 
один із небагатьох нав-
чальних закладів, що за-
лучає до навчання дітей 
з обмеженими можливос-
тями, тут створюються всі 
умови, щоб такі діти отри-
мали професію, реалізува-
лися в житті, стали повно-
цінними членами суспіль-
ства.
 Подією національного 
масштабу назвав відкрит-
тя нового навчального цен-
тру виконувач обов’язків 
директора Вищого міжре-
гіонального професійного 
училища Іван Кондратен-
ко і висловив побажання, 
щоб держава приділяла 
професійній освіті більше 
уваги. 
 А далі на учасників за-
ходу чекала оглядова ек-
скурсія навчальним цен-
тром, під час якої учні 
продемонстрували мож-
ливості нового устатку-
вання. Нагадаємо, що ук-
раїнсько-швейцарський 
освітній проект «Держав-
но-приватне партнерство 
для поліпшення санітар-
но-технічної освіти в Ук-
раїні» дасть змогу інвес-
тувати у розвиток про-
фесійної освіти в нашій 
країні півмільйона швей-
царських франків. Ініціа-
тиву за підтримки євро-
пейських донорів, окрім 
Полтави, вже реалізува-
ли в Києві, Чернігові та 
Рівному. Відкриття ще 
двох навчально-практич-
них центрів санітарно-
технічної освіти за євро-
пейськими стандартами 
відбулося також у Дніпрі 
та Одесі. ■

СПІВПРАЦЯ

Є ідея — є ІКЕА
Транснаціональній корпорації 
запропонували збудувати завод 
на Львівщині
Дар’я БАВЗАЛУК

 Обласна влада звернулася до представників ком-
панії IKEA з пропозицією відкрити на території 
Львівщини завод з обробки деревини
 «Під час економічного форуму в Польщі ми зус-
трілися з представниками польського підрозділу 
IKEA і запропонували їм розглянути пропозицію 
відкриття на Львівщині підприємства IKEA, яке 
займалося б переробкою деревини. Представники 
обіцяли обдумати пропозицію і дати відповідь найб-
лижчим часом», — розповів у коментарі Tvoemisto.
tv Роман Матис, керівник управління залучення ін-
вестицій Львівської ОДА.
 Це була б дуже важлива інвестиція для Львів-
щини, переконаний чиновник, адже тоді якісну 
деревину не вивозили б, а переробляли в регіоні й 
створювали продукт за собівартістю.
 Також власники компанії IKEA нещодавно 
відвідували Україну та, в рамках візиту, спілкува-
лися з керівництвом держави. «Очевидно, йшлося 
про відкриття магазину IKEA, але, швидше за все, 
в такому форматі компанія не вийде на український 
ринок через низьку купівельну спроможність гро-
мадян, — зауважує Роман Матис. — А от щодо ви-
робництва, то тут є всі шанси, щоб підрозділ ком-
панії — IKEA Industry — запрацював і на Львів-
щині».
 До слова, у сусідній Польщі компанія має 16 
фабрик і власну вітроелектростанцію, яка забезпе-
чує всі об’єкти IKEA електроенергією. ■

ДО РЕЧІ

 IKEA — транснаціональна корпорація, одна з найбільших у 
світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому. 
Повне найменування — IKEA International Group. Заснована у 
Швеції; штаб-квартира розташована в місті Лейден, провінція 
Південна Голландія, Нідерланди. У компанії, створеній у 1943 
роцi Інгваром Кампрадом, — шведське коріння, що усіляко під-
креслюється задля іміджу та в маркетингових цілях. Меблі до-
дали в асортимент компанії тільки в 1947 році; у 1955-му ІКЕА 
розпочала випуск меблів під власною маркою. Спочатку Камп-
рад торгував у власному будинку, а перший торговий центр ІКЕА 
відкрили в 1958-му.

■

■

ДЗВІНОК ДО РЕДАКЦІЇ

Усе для людей?
На Київщині закрилася ще одна філія 
«Ощадбанку»

■

ПРОФТЕХОСВІТА

Сантехнік — це престижно
У рамках українсько-швейцарського освітнього проекту 
в Полтаві відкрили інноваційний навчальний центр

■

У новому навчально-практичному центрі першокурсник 
Вадим Терещенко демонструє спаювання пластмасових 
труб шляхом нагрівання.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙
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Майстер краси
 Мистецький «скарб» майс-
тра значний і багатогран-
ний, осяяний величчю духа й 
любов’ю до України. Худож-
ник був невинно засуджений і 
засланий до ГУЛАГу. Під час 
хрущовської відлиги реабіліто-
ваний, але не зломлений ішов за 
світлом. 
 Пан Геннадій не лише тала-
новитий художник, а й обдаро-
ваний поет, публіцист. Раніше 
були опубліковані спогади По-
льового про художників-шіст-
десятників: Аллу Горську, Гри-
горія Гавриленка, Володимира 
Куткіна, з якими разом учив-
ся. 
 Геннадій Петрович народив-
ся 3 червня 1927 року в Одесі. 
Після повернення з таборів у 
1955 році Польовий пере йшов 
із декоративно-прикладного фа-
культету, на якому він навчав-
ся з 1949 року, до графічного 
факультету Київського худінс-
титуту, який і закінчив у 1960 
році. Його педагогами були ві-
домі майстри Василь Касіян 
(котрий проілюстрував і офор-
мив 102 книжки), Іларіон Пле-
щинський, Олександр Пащен-
ко, Леонід Чичкан (життєпи-
сець Гуцульщини у картинах). 
Під час навчання художник зус-
трів свою дружину Галину Гар-
кавенко — майбутню українсь-
ку художницю. 
 Із 1957 року реабілітова-
ний майстер — учасник бага-
тьох республіканських і всесо-
юзних виставок, із 1963 року — 
член Спілки художників СРСР. 
Провів більше 20 персональних 
виставок. Художник майстерно 
працює у різних жанрах та тех-
ніках: акварель, ліногравюра, 
олія, пастель, темпера. Він ба-
гато мандрує з всесоюзними 
групами акварелістів, пише з 
натури, створює цикли пейза-
жів зі своїх подорожей по Бол-
гарії, Бурятії, Якутії, Кавказу, 
Курильським островам, Сахалі-
ну, Сибіру, Уралу... Та головна 
його муза – Україна. Це їй він 
присвячує цілі поетично-філо-
софські серії: «Верби України», 
«Вечірні вогні Києва», «Крим. 
Кара-Даг», «Самоцвітні Кар-
пати», «Соняшники України», 
«Проти безумства воєн» тощо. 
 У 2008 році художник про-
роче написав: «Молюся своїй 
Україні. Будь славна і прекрас-
на. Думаю, вірю, надіюсь — 
прийде час, буде сказано Сло-
во, прозвучить крик тривоги: 
«Люди, що ми робимо? Сха-
менімося! Єднаймося в добрі та 
людяності! Вбережемо Україну! 
Нехай вона весніє у віках, бла-
гословенна земля наша!»
 «Ще порох є в порохівницях, 
ще промінь в серці не загас!
Не запізнись, вставай за діло, 
пора, в дорогу, з Богом, час.
Іди, рушай в дорогу сину, тут 
твій народ, твоя земля.
Люби святую Україну, Дніпро, 
людей, степи, поля!» 
 Цей вірш митець написав на-

передодні виставки. І хоча дуже 
хотів прийти до людей, але за 
станом здоров’я не зміг, тому 
просив прочитати своє звернен-
ня на її відкриті сина Сергія.
 «Що хотілося б сказати у 
свої майже дев’яносто? Бе-
режіть, шануйте, любіть свою 
прекрасну землю — Україну. 
Поля, ліси і гори, її міста і села. 
Кілька слів про свою творчість. 
Я — пейзажист. Усе всюди ці-
каво. Чарівна, неповторна при-
рода. Все хотілося відтворити, 
віддати свої враження іншим, 
прожити життя у творчості, у 
мистецтві. Завжди й всюди — 
з палітрою та пензлем, з олів-
цем у руці, з Сонцем і високою 
мрією у серці. Майже вся моя 
творчість про Україну й при-
свячена Україні».

Із Сонцем у серці 
 «Ми ще до кінця не оціни-
ли ні самого Геннадія Петрови-
ча, ні тієї абсолютно унікаль-
ної ситуації. Адже він є прана-
щадком Петра Могили, який, 
до речі, а про це не всі знають, 
декілька століть тому засну-
вав знамениту Голосіївську 
пустинь, — розповідає Василь 
Бойчук (брат дружини сина ху-
дожника). — У культурно-освіт-
ньому сенсі більше Петра Моги-
ли ніхто не зробив. Свідченням 
цього, крім усіх інших його за-
слуг, вікопомною залишиться 
знаменита Києво-Могилянська 
академія, практично — це пер-
ший вищий навчальний заклад 
у Європі заснований архіманд-
ритом. І однією з причин, що 
Геннадій та його брат-близнюк 
Валерій потрапили в радянсь-
кі концтабори, — є те, що вони 
нащадки Петра Могили». 
 «Якщо окреслити всю його 
творчість — сонячність... Він 
майстер краси. Його не ціка-
вила урбаністика. Він міг не 
їсти, не пити, для нього голо-
вне — творчість. Він намалю-
вав декілька тисяч картин, які 
розійшлися по музеях. Дуже 
багато картин він подару-
вав Дитячій академії. І те, що 
представлено тут, вдалося лед-
ве-ледве зібрати. Маленькі ма-
люночки, представлені на цій 
виставці, він створив у заслані, 
й як і Тарас Шевченко, виму-
шений був їх переховувати у 
халявах чобіт», — згадує пан 
Василь.
 «У своєму житті батько ні-
коли не старався робити щось 
для себе. Він творив велике 
мистецтво. Ніколи не думав, 
що це можна продати й на отри-
мані гроші жити», — розпові-
дає син митця Сергій. 
 «Із моєю мамою батько поз-
найомився в Художньому інс-
титуті. Вона часто їздила з ним 
на виставки, в творчі поїзд-
ки, адже теж малювала (у неї 
дуже ніжні акварелі). Також 
була неперевершеним граве-
ром створюючи кольорові робо-
ти, які вважали одними з най-
кращих у СРСР. Допомагала в 

усіх його справах, була надій-
ним тилом, бо все, що стосува-
лося побутових проблем — бра-
ла на себе», — ділиться спога-
дами Сергій Польовий.

Як Могила став Польовим…
 Батьки Геннадія Петровича 
були пов’язанні з акторством. 
Свого часу тато поїхав до Пе-
тербурга на навчання. Там зус-
трів своє кохання — Марію. 
Вони одружилися, але через ре-
волюційні події 1917 року були 
змушені залишити столицю 
Російської імперії й переїха-
ти в Одесу, до брата Василя. А 
коли брата репресували, то пе-
реїхали в Київ, до іншого брата 
— Костянтина. Аби уникнути 
терору, Костянтин згодом виї-
хав до Чехословаччини, а Пет-
ро змінив «незручне» прізвище 
Могила на нейтральне Польо-
вий...
 Перед Другою світовою вій-
ною мама Марія Федорова, щоб 
якось убезпечити сім’ю, почала 
шукати місце, де можна було б 
у СРСР хоч якось заховатися 
від страшної радянської влади, 
в якої творчі люди завжди були 
«під прицілом». За фахом мати 
була театральним режисером, 
тож поїхала до Комсомольська-
на-Амурі, де саме створювали 
молодіжний театр. Але суво-
рий клімат був не на користь 
дітям, та й повне творче невдо-
волення роботою змусило її пе-
реїхати на Закарпаття, де вона 
працювала в театрах кількох 
міст.
 Коли почалася війна — 
сім’я роз’єдналася... Із 14-річ-
ними синами Геннадієм і Ва-
лерієм глава сімейства почав 
шукати місце, де можна було б 
сховатися вже від фашистської 
навали. Але в Ставропольський 
край, до знайомого, вони так і 
не потрапили — німці наступа-
ли швидше, ніж тікала родина 
Польового. Тож потрапили в 
окупацію. Аби якось вижити, 
мусили працювати простими 
батраками на кубанських фер-
мах: збирали й переробляли со-
няшники. Так вони провели де-
кілька місяців, а потім доля їх 
закинула в Крим. Місто Керч 
зустріло їх страшними карти-
нами руїн і було абсолютно без-

людним, лише патрулі есесів-
ців ходили між згарищ. Добре 
знання батьком німецької мови 
врятувало сім’ю від розстрілу: 
німців ледь вдалося умовити й 
пообіцяти, що всі троє негайно 
залишать місто. 
 На Кримському півострові 
родина ще певний час працюва-
ла на зборі винограду. Та зго-
дом, порадившись, вони вирі-
шили добиратися до Києва. Із 
товарняка, на який сіли прав-
дами й неправдами, німці їх 
зняли й відправили до конц-
табору, де вони провели кіль-
ка жахливих тижнів. Невдов-
зі всіх бранців вишикували в 
колону й повели на залізничну 
станцію. Людей почали ванта-
жити у вагони, щоб відправи-
ти в Німеччину. Але зненаць-
ка станцію почали бомбити 
радянські літаки. Тікали хто 
куди! Так Польові врятували-
ся від неволі й зуміли добрати-
ся до око лиць Києва. Аби ви-
жити, довгий час батрачили в 
ближніх селах. То вже після 
визволення Києва Петро Поль-
овий влаштується співаком до 
хору Григорія Верьовки, який 
саме тоді тільки-но починав 
свою знамениту історію.

Із німецького — в радянський 
концтабір
 По закінченні війни Ген-
надій пішов учитися в худож-
ній інститут. Здавалося, що 
всі біди позаду. Свідома мо-
лодь тоді почала гуртуватися: 
збиралися, аби поспілкувати-
ся, поспівати українських пі-
сень, почитати вірші класиків 
і сучасників. Якось в їх гурті 
з’явився хлопець екстреміст-
ських переконань, він збирав 
зброю, готував листівки проти 
радянської влади. Тож у 1950 
році усіх «згребли» й посади-
ли, звинувативши у створен-
ні молодіжної антирадянської 
організації, так званої «Народ-
но-визвольній Партії» (НВП), 
«...що ставила своїм завдан-
ням підготовку збройного пов-
стання з метою повалення полі-

тичного устрою у Радянському 
Союзі». З цього часу й почали-
ся невільничі митарства братів 
Польових. Геннадій опинився 
на лісоповалі в Солікамську 
(«Усольлаг»), а Валерій (який 
став згодом відомим компози-
тором і виростив донечку Віту, 
знамениту піаністку) — на ура-
нових копальнях. Вочевидь, 
що через значне опромінення, 
отримане на тих каторжних 
роботах, Валерій раніше пі-
шов із життя, його немає вже 
30 років... 
 І хоч яким важким випро-
буванням для сім’ї стала війна, 
яка їх роз’єднала в трагічному 
1941 році, неволя синів була 
ще важчим тягарем. Лише піс-
ля смерті Сталіна, в 1954 році, 
брати Польові були звільнені. 
Нарешті вся сім’я знову була 
разом (за якийсь час до того 
змогла повернутися до своїх 
рідних і мама). 

Епілог
 Радянській державі не пот-
рібні були «неугодні», воле-
любні художники, поети, а 
потрібні були виконавці волі 
влади. Але знаходилися люди, 
які своєю силою волі та духу 
перемагали й виживали поп-
ри репресії, тиск і гоніння. Ці 
люди зберегли і пронесли дух 
поколінь, дух нашої історії че-
рез усі негаразди. Ось так і Ген-
надій Польовий-Могила якось 
пробився своїм духом, не борю-
чись із владою зі зброєю в ру-
ках чи негативними відозва-
ми, хоча відсидів по суті саме 
за цими звинуваченнями. Він 
показав найвищу силу — силу 
того, що людина може стати 
вище над усім цим і творити 
прекрасне. І це прекрасне здат-
не перемогти все зло... 
 Якщо подивитися на роботи 
Геннадія Польового, то може 
видатися, що це людина весе-
ла, енергійна, безтурботна. Та 
насправді це людина, яка про-
жила важке й страшне життя, 
а її оптимізм вартий пошани і 
наслідування. ■

ІМЕНА ЕПОХИ

«Молюся своїй Україні»
Нащадок Петра Могили художник Геннадій Польовий напередодні 
90-річчя «презентував» виставку картин
Тарас ЗДОРОВИЛО 

Вже вкотре Музей шістдесятництва порадував черговим цікавим відкриттям. Днями публіці було 
представлено персональну виставку «Любіть Україну» видатного українського художника, нащадка 
великого просвітителя Петра Могили — Геннадія Польового, який через поважний вік не зміг прийти 
на зустріч (у наступному році він святкуватиме 90-річчя). Значна частина робіт виставляється впер-
ше. Ознайомитися з картинами художника можна до 16 жовтня.

■

Геннадій Польовий.❙

Картина — «Срібний Дніпро».❙

Польовий Геннадій — автопортрет.❙



10 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 4 ЖОВТНЯ 2016 ЗДОРОВ’Я

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Хочете успішно зачати, ви-
носити і народити здорового і 
міцного малюка — почніть ви-
сипатися! Таку пораду дають 
лікарі, спираючись на недав-
ні наукові дослідження спів-
робітників Техаського універ-
ситету в Сан-Антоніо. Адже під 
час сну в організмі виробляєть-
ся дуже важливий гормон — ме-
латонін. 
 Вважали, що основна фун-
кція мелатоніну — регулюван-
ня добових ритмів, яким підко-
ряється робота всіх внутрішніх 
органів і систем. Але, як показа-
ли останні дослідження, можли-
вості гормона сну набагато шир-
ші і різноманітніші. Мелатонін 

не тільки полегшує засинання, 
уповільнює процес старіння і за-
хищає організм від раку та ін-
ших серйозних захворювань. 
Він також відіграє важливу роль 
у терапії жіночого безпліддя, за-
побігає розвитку різних усклад-
нень під час вагітності та поло-
гів. Що цікаво, добовим і сезон-
ним коливанням рівня гормона в 
крові підпорядковується жіноча 
сексуальна активність і фертиль-
ність, тобто здатність до зачаття і 
народження дитини.
 Раніше медики стверджува-
ли, що синтез мелатоніну від-
бувається в епіфізі, розташо-
ваному в головному мозку. Од-
нак наразі точно відомо, що цей 
гормон може вироблятися в сіт-
ківці очей, шкірі, щитоподіб-

ній залозі і навіть у шлунково-
кишковому тракті. Концентра-
ція мелатоніну в крові неста-
більна і змінюється залежно від 
часу доби і сезону. Лікарі ствер-
джують: рівень гормону досягає 
піку о другій годині ночі, а до 
ранку його вміст у крові падає 
до мінімальних значень. Понад 
те — вміст мелатоніну збіль-
шується до кінця осені і взим-
ку, коли ночі стають довшими.
 Отож жінкам, які нама-
гаються зачати дитину, необ-
хідно проводити в темряві не 
менше 8 годин на добу. Вчені 
з’ясували, що мелатонін обері-
гає яєчники від окисного про-
цесу, особливо це важливо в 
період овуляції. Але щоразу, 
коли ви вночі включаєте світ-

ло — рівень мелатоніну падає.
 Вчені рекомендують подба-
ти про те, аби у нічний час ви пе-
ребували без джерел світла хоча 
б 8 годин поспіль. Потрібно пов-
ністю вимкнути світло від моні-
торів, гаджетів, із вулиці. В край-
ньому випадку, світло може бути 
червоним,але не білим або бла-
китним. Для цього існують спе-
ціальні лампи (в тому числі со-

ляні лампи), які не порушують 
цикл світло-темрява.
 Тієї ж умови вчені рекомен-
дують дотримуватися і вагіт-
ним жінкам, оскільки мела-
тонін також регулює біологіч-
ний годинник майбутньої ди-
тини. А нічні вмикання світла 
можуть привести до гіперактив-
ності у малюка або синдрому де-
фіциту уваги. ■

Мирослава КРУК 

 Лікарі конста-
тують: останнім ча-
сом почастішали 
скарги пацієнтів на 
погане почуття. І 
пов’язують це з по-
чатком сезону го-
стрих респіраторних 
інфекцій.
 Пацієнти скар-
жаться на біль, ло-
моту в тілі, але 
підвищення темпе-
ратури при цьому не 
спостерігають. Алла 
Мироненко, столич-
ний лікар-вірусолог, 
каже, що так може 
проявляти себе вірус 
парагрипу.
 «Це не класич-
ний грип, він спри-
чиняється зовсім ін-
шим вірусом, — по-
яснює фахівець. — 
Парагрип «ходить» 
практично завжди 
— влітку, восени, 
взимку і навесні. За 
своїми ознаками на-
гадує звичайну за-
студу».
 За словами голо-
вного позаштатно-
го дитячого імуно-
лога Києва Федора 
Лапія, симптоми за-
хворювання просте-
жуються не досить 
чітко. Температу-
ра може піднімати-
ся (максимум до 38 
градусів), але хво-
рому докучає біль у 
горлі та кашель.
 Як правило, па-
рагрип протікає лег-
ше, ніж грип, але 
хвороба нерідко 
триває довше. Стан 
може покращитися 
лише через п’ять — 
сім днів. 
 Яке лікування 
потрібно застосову-

вати? Жарознижу-
вальні на основі па-
рацетамолу, ібупро-
фену, тепле пиття. 
Добре пити липо-
вий і малиновий чаї, 
які мають потогінну 
дію. Але — в міру, 
зловживати ними не 
варто. Через те що 
людина інтенсивно 
пітніє, може страж-
дати серцево-судин-
на система. З цієї ж 
причини не потрібно 
різко збивати темпе-
ратуру. 
 Корисно пити 
звичайну воду з ли-
моном: віруси ги-
нуть у кислому сере-
довищі. Хворому на 
парагрип корисно 
їсти каші, в яких 
містяться так звані 
повільні вуглеводи. 
Досить з’їсти всьо-
го пару ложок вів-
сянки або рису, щоб 
в організмі не було 
стрибків глюкози. 
Під час хвороби ко-
рисні кисломолочні 
продукти.
 Щодо противі-
русних засобів, то 
їх призначають у 

тому разі, коли відо-
мо, який вірус люди-
на має. Інакше ліки 
можуть виявити-
ся неефективними. 
До того ж, такі пре-
парати лікарі зазви-
чай радять застосо-
вувати в перші два 
дні. І застерігають 
від використання су-
динозвужувальних 
крапель. При вико-
ристанні судинозву-
жувальних крапель 
відбувається спазм 
судин, гірше виво-
диться слиз із носа, 
пересушується сли-
зова. Краще проми-
вати ніс морською 
водою, приймати 
рослинні препара-
ти, що покращують 
відтік слизу.
 Якщо людина 
хворіє без темпера-
тури, можливо, в 
організм потрапило 
невелика кількість 
вірусу. Але най-
частіше це свідчен-
ня того, що імунна 
система недостатньо 
реагує на «ворога». 
Важливо все ж пора-
дитися з лікарем. ■

Мирослава КРУК

 Найчастіше надмірну вагу 
медики трактують як наслідок 
переїдання і недостатньої фі-
зичної активності. Але людсь-
кий організм — значно склад-
ніший механізм, ніж видається 
на перший погляд, і пояснити 
все простою схемою не вдасть-
ся. Важливо враховувати ще й 
такий чинник, як гормональ-
ний статус. Які гормони  зава-
жають людині схуднути? Які з 
них впливають на вагу і чи мож-
ливо з ними «домовитися»?
 Адипонектин. Цей гормон 
віддає організму команду спа-
лювати жир. Він відповідає за 
вивільнення глюкози в печін-
ці, окислення жирних кислот 
у м’язах і печінці, засвоєння 
глюкози м’язами, зменшення 
запальних процесів. Учені до-
вели: що вищий рівень цього 
гормона в крові, тим швидше 
вдається схуднути. Його рівень 
природним чином знижується, 
коли людина набирає вагу. Але 
кожен в змозі сам стимулюва-
ти вироблення адипонектину. 
Для цього необхідно регулярно 
споживати гарбузове насіння, 
шпинат і капусту.
 Грелін. Він також відомий як 
гормон голоду. Якщо його надто 
багато, людині важче наситити-
ся. Він подає сигнали в мозок, 
які спонукають людину з’їсти 
щось солодке і жирне, до того ж 
у найбільш небезпечний для фі-
гури час — ввечері і вночі. Як 
свідчать останні дослідження, 
на рівень греліну  безпосеред-
ньо впливає сон: навіть наймен-
ше недосипання провокує зрос-
тання. Тому лікарі й радять спа-
ти не менше 7-8 годин на добу і 
не захоплюватися кавою. Адже 
цей енергетичний ароматний 
напій також провокує збіль-
шення рівня гормона, що впли-
ває на вагу. Натомість знизити 
його рівень можна з допомогою 
білка. Візьміть за правило готу-
вати собі на сніданок омлет або 

зварені на м’яко яйця. 
 Лептин. Найкращий «друг» 
греліна — лептин, або гормон, 
що відповідає за апетит. Змен-
шення його рівня в крові про-
вокує переїдання. Для того, 
аби підняти рівень гормона і 
без надмірних зусиль схудну-
ти на кілька розмірів, регуляр-
но споживайте продукти, багаті 
на жирні кислоти омега-3, тоб-
то рибу: найкраще лосось, скум-
брію або сардини.
 Інсулін. Якщо маєте клопіт із 
зайвою вагою, цілком імовірно, 
що це наслідок дисбалансу ін-
суліну, що проявляється підви-
щенням рівня глюкози в крові. 
Це не є 100-відсотковою озна-
кою діабету (не лякайтеся!), але 
свідчить про те, що організм пот-
ребує допомоги у переробці цук-
ру. Інакше він перетвориться на 
жир. Зарадить ситуації яблуч-
ний оцет. Регулярне споживан-
ня його перед їжею допоможе 
тримати рівень цукру в нормі.
 Кортизол. Організм вироб-
ляє кортизол у відповідь на 
стрес. У ситуаціях, коли людині 
загрожує небезпека, це добре. 
Однак хронічний стрес, який 
нині докучає багатьом із нас, не-
гативно позначається не тільки 
на здоров’ї нервової системи, а 
й на фігурі. Надмірна кількість 
кортизолу спонукає людину на-
лягати на солодощі й борошняні 
вироби, знижує тонус м’язів. А 
що менше в організмі м’язів, 
тим нижчий метаболізм. Окрім 
того, тривалий стрес провокує 
депресію — а це точно не сприяє 

схудненню. Щоб виправити си-
туацію, варто обмежити спожи-
вання кави і хоча б мінімум часу 
приділяти фізичній активності. 
Навіть щоденна півгодинна про-
гулянка добре впливає на само-
почуття і суттєво знижує рівень 
гормона стресу.
 Естроген. На запитання: 
«Які гормони впливають на вагу 
жінки?» ми найчастіше чує-
мо у відповідь: «Естроген!». І це 
справді так, стверджують лікарі. 
Однак перевищення його рівня 
не тільки сприяє накопиченню 
зайвих кілограмів, а й знижує 
сексуальний потяг, провокує 
часті мігрені, депресії, усклад-
нює ПМС (передменструальний 
синдром) і навіть може спрово-
кувати порушення функції реп-
родуктивної системи. Аби цей 
вередливий гормон тримати під 
контролем, лікарі радять відмо-
витися від фаст-фуду і дотриму-
ватися збалансованого харчуван-
ня, в якому обов’язково присутні 
капуста, шпинат, цитрусові, зе-
лений чай і коричневий рис.
 Тестостерон. Якщо його рі-
вень надто низький, людина 
стикається з тими ж симпто-
мами, які виникають, коли за-
шкалює «жіночий» гормон: 
апатія, зниження статевого по-
тягу, уповільнений метаболізм. 
Якщо лікар не призначив спе-
ціального лікування, то трима-
ти гормон у нормі допоможуть 
продукти, що містять сою, лля-
ну і рапсову олію, авокадо. А та-
кож регулярні заняття спортом 
і повноцінний відпочинок. ■

ОВВА!

Не «проспіть» мелатонін
Жінки, які не висипаються, мають проблеми з зачаттям, 
а вагітні ризикують народити гіперактивну дитину

■

Важливий чинник здоров’я — повноцінний сон.
Фото з сайта liveinternet.ru.

❙
❙

Лікарі не радять збивати температуру, 
якщо вона не перевищує позначки 38, 5 градуса. 
Фото з сайта cikavosti.com.

❙
❙
❙

АКТУАЛЬНО

Осінній грип?
У міжсезоння частішають застудні і вірусні 
захворювання. Що робити?

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Їм солодке проти волі...
Як «домовитися» 
з гормонами, які 
впливають на вагу?

■

Зайва вага докучає? Проаналізуйте власний гормональний статус.
Фото з сайта inntehcom.ru.

❙
❙
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«Наш обов’язок, як опікунів планети, ставитися до всіх створінь iз 

добротою та співчуттям. Те, що тварини страждають від жорстокості 
людей, виходить за рамки розуміння».

Річард Гір
відомий американський актор i громадський діяч

УКРАЇНА МОЛОДА

«Ноїв ковчег» рятує 
тварин 
 Кілька років тому в 
Тернополі виник ганеб-
ний скандал, коли гро-
мадські активісти та 
журналісти дізналися, 
що притулку, куди на-
чебто регулярно збирали 
з вулиць обласного цент-
ру безпритульних собак, 
насправді не існує — за 
вказаною адресою вия-
вили лише закинуте при-
міщення у бур’янах. Одна 
з найпопулярніших міс-
цевих газет організувала 
тоді громадські слухання 
з цього питання. І незаба-
ром у місті було створено 
громадську організацію 
«Асоціація захисників 
безпритульних тварин 
«Ноїв ковчег», яка ще че-
рез деякий час стала спів-
засновником ТОВ «Зоо-
центр». Останньому, яке 
почало опікуватися сте-
рилізацією та тимчасо-
вою перетримкою тварин, 
дісталося те саме занеха-
яне приміщення в селі 
Дичків неподалік Терно-
поля, яке поступово вда-
лося зробити більш-менш 
придатним для нормаль-
ного проживання тва-
рин. 
 У штаті ТОВ  кілька 
чоловікiв, яким допома-
гають волонтери. Час від 
часу вони приїжджають 
допомогти в побутових 
справах чи вигуляти со-
бак, привозять необхід-
не. Собак там одночасно 
може перебувати до 70. 
Із тих коштів, що виді-
ляє міськрада, виходить 
по 40 гривень у місяць на 
одну тварину, за такі гро-
ші її не прогодуєш, не ка-
жучи вже про лікуван-
ня та інші потреби. Тож 
і працівники «Зооцент-
ру», й активісти «Ноєво-
го ковчегу» змушені пос-
тійно шукати додаткові 
фінанси, де тільки мож-
на, тож вони дуже вдяч-
ні небайдужим тернопо-
лянам, які допомагають. 
 Однак після стерилі-
зації та тимчасової пере-
тримки більшість собак 
(прилаштувати вдаєть-
ся лише якусь частину) 
все одно доводиться ви-
пускати в місто, на міс-
ця, де вони жили. Іншого 
варіанта, на превеликий 
жаль, поки що немає. Ну 
а на вулицях — як на ву-
лицях. Хтось за остан-
ні гроші підгодовувати-
ме й намагатиметься об-
лаштувати хоч сяку-таку 
халабуду на час холодів. 
А хтось... Наше суспіль-
ство таки дуже хворе. Ось 
лише два останні прикла-
ди, які особисто мене шо-
кували. Четвертокласник 
ні з того ні з сього підій-
шов до безпритульної со-

баки, яка мирно спала на 
тротуарі, й почав бити її 
палицею. А «порядна» 
сільська жінка, що вва-
жає себе ревною христи-
янкою, наводячи скрізь 
порядки перед Великод-
нем, зi спокійною совіс-
тю вирішила заодно пот-
руїти безпритульних со-
бак — ну щоб уже зовсім 
«чисто» навколо її обійс-
тя було. 
 Подібних прикладів 
багато, і далі ще про них 
згадуватимемо. Звичай-
но, можна зрозуміти і 
тих, які панічно боять-
ся собачих зграй на ву-
лицях. Але ж з’явилися 
вони  через ту ж таки 
людську байдужість і без-
відповідальність. То де ж 
вихід? Цікавимося в лю-
дей, які рятують безпри-
тульних тварин і добре 
знають цю проблему.

«Люди перестають 
соромитися участі 
в благодійництві 
для тварин»
Олена ДЕЙНЕКА, відо-
мий тернопільський під-
приємець та викладач, 
співзасновник тернопіль-
ського ТОВ «Зооцентр»:
 — Проблемами без-
притульних тварин у 
Тернополі займаються 
фактично лише дві ор-
ганізації — товариство 
«Зооцентр» та ГО «Ноїв 
ковчег». У другій я лише 
волонтер, тому коротко 
зупинюся на діяльності 
першої, де є співзаснов-
ником. Головне досягнен-
ня — це те, що нам уда-
лося «вибити» і взяти на 
себе цільове фінансуван-
ня з відлову та стериліза-
ції тварин. Упродовж ос-
таннього року на це було 
спрямовано близько 200 
тисяч гривень. Крім того, 
ми добилися від міськра-
ди коштів на  будівельні 
матеріали для облашту-

вання тимчасового при-
тулку для собак у Дичкові 
під Тернополем. Збільши-
лася кількість людей, які 
займаються цією спра-
вою, відтак стало можли-
вим чіткіше розподіли-
ти обов’язки, вирішува-
ти більше проблем і допо-
магати більшій кількості 
тварин. Мій чоловік (вiн 
очолює управління стра-
тегічного розвитку Тер-
нопільської міськради. 
— Авт.) кілька років до-
бивався підтримки де-
путатів щодо створення 
повноцінного, а не лише 
тимчасового, притулку 
для собак, і, схоже, що 
справа нарешті зрушила 
з місця.
 Відтак ми й надалі 
лобіюватимемо це важ-
ливе питання, аж до його 
остаточного вирішення. 
Тим більше що останнім 
часом активізувалися до-
нори, грантові організа-
ції, тож використовуємо 
всі можливості, аби знай-
ти кошти.
 Дуже радує те, що 
навколо нас гуртуєть-
ся дедалі більше людей, 
з’являється все більше 
ентузіастів захисту тва-
рин. Допомагають кошта-
ми, продуктами, ліками, 
іншими потрібними реча-
ми, адже бюджетного фі-
нансування дуже не вис-
тачає. Громада поступо-
во стає свідомішою й ак-
тивнішою в цьому плані. 
Перестали соромитися 
участі в благодійництві 
для тварин навіть відомі 
в місті люди. 
 Однак проблем за-
лишається дуже бага-
то. Передусім це, зви-
чайно, брак коштів. Не  
вистачає також структу-
ри, яка могла б опікува-
тися тваринами, котрих 
нікуди діти. Зокрема, це 
тварини-інваліди і вже 
старі, які не можуть ви-

живати на вулиці, а та-
кож молодняк, який пот-
ребує перетримки чи со-
ціалізації. Дуже сподіва-
юся, що таку структуру 
скоро буде створено, і не 
одну, бо зараз, окрім со-
бак, гостро постало пи-
тання й про опіку над 
безпритульними котами, 
ситуація з якими зараз у 
Тернополі взагалі жах-
лива. Несвідомі грома-
дяни нещасних і труять, 
i знищують в іншi жорс-
токi способи. У небайду-
жих є можливість лише 
власними силами напів-
підпільно виловлювати, 
лікувати, прилаштову-
вати в добрі руки части-
ну тварин. 
 Формується, до речі, й 
зовсім нова проблема — з 
екзотичними тваринами. 
Сьогодні, награвшись, 
викидають, як непот-
ріб, черепах, ігуан, гор-
ностаїв, а врятувавши цi 
створіння, навіть не має-
мо куди їх подіти. Тим ча-
сом у сусідній Польщі ба-
чила повноцінні комфор-
тні притулки не лише для 
собак та котів, а й для ек-
зотів. Хочеться вірити, 
що буде колись таке і в 
нас. 
 Поки ж ситуація сум-
на, а в районах облас-
ті й поготів. Бо там не-
має жодних організа-
цій, волонтерських груп 
і жодного фінансуван-
ня. До того ж очільни-
ки громад  вважають ціл-
ком нормальним явищем 
знищення тварин! Якось 
мала зустріч iз керівни-
ками малих міст Тер-
нопільщини, то вжахну-
лася, причому жодні мої 

аргументи не вплинули 
— ці  люди так і залиши-
лися при своїх нелюдя-
них переконаннях. Тому 
хочу зазначити ще одну 
проблему — дефіцит ін-
формаційної підтримки 
та розумної пропаганди. 
Адже велика частина гро-
мадян елементарно не ро-
зуміє, де корені проблеми 
і чому та як її треба вирі-
шувати у цивілізованi 
способи.

«Дикість і жорстокість 
потрібно викорінювати»
Інна ВОВК, приватний 
підприємець, волонтер 
тернопільської громад-
ської організації «Асо-
ціація захисників без-
притульних тварин «Ноїв 
ковчег»:
    — Проблема безпри-
тульних собак турбує 
мене давно. У містах її 
ще сяк-так вирішують, 
а в селах — просто жах, 
бо там, якщо з’являється 
безпритульний собака, 
то його або труять, або... 
вішають! Причому віша-
ти часто веде мало не пів-
села, сприймаючи це як 
видовище. Можуть і сво-
го собаку, який з якоїсь 
причини став непот-
рiбним, прив’язати на 
задньому дворі й не го-
дувати, поки не помре 
від голоду! А ось жах уже 
з тернопільського пар-
ку Національного відро-
дження — в одного соба-
ки потопили вже вели-
ких щенят, а другого так 
били, що весь був у гема-
томах, коли забрали на 
стерилізацію! 
    За час волонтерства 
в «Ноєвому ковчезі» на-

слухалася й надивилася 
різних подібних жахіть. 
Ці дикість i жорстокість 
необхідно викорінювати, 
люди мають гуманно ста-
витися до тварин.  
 Так само потрібна від-
повідальність, причому 
i юридична, і фінансова. 
Бо часто беруть собачку, 
як іграшку, і коли рап-
том вирiс не такого роз-
міру чи не з таким харак-
тером, як сподівалися, то 
викидають, наче непот-
ріб. Тому я за те, аби кож-
на тварина обов’язково 
мала спеціальний чип, 
і якщо вона загубилася 
чи її викинули, то госпо-
даря можна було б знай-
ти і в разі вини покарати. 
Звісно, що має бути й вiд-
повiдне законодав ство. 
Наразі ж є лише один 
закон «Про захист тва-
рин від жорстокого по-
водження», і засудили за 
ним поки що чи не єдино-
го відомого київського са-
диста, але й це вже щось.
 Я приєдналася до 
«Ноєвого ковчега» шість 
років тому. І вiдтодi гро-
мадська думка дуже змі-
нилася. Я все більше пе-
реконуюся, що в нас, у 
Тернополі, багато гуман-
них людей, які піклують-
ся про безпритульних 
тварин. Подекуди їх пiд-
годовують цілими бага-
топоверхівками. У будь-
якому випадку зрозумі-
ло, що собаки не повинні 
жити на вулиці — це і для 
них, і для людей погано, 
бо всіляке трапляється, 
і багато хто панічно їх 
боїться.  
    Одним із шляхів ви-
рішення проблеми вва-
жають стерилізацію. Що 
ж, якщо проводити її пос-
лідовно і планово (на од-
ній із зустрічей iз нашим 
міським головою я пропо-
нувала розбити для цього 
місто на квадрати), то це 
справді ефективно. 
    Ще один варіант, 
який широко використо-
вують у світі, — це ство-
рення постійних притул-
ків. Тут я загалом теж 
«за», але водночас дуже 
боюся повторень сумно-
звісної історії київської 
«Бородянки», де собак 
мордували голодом, хо-
лодом і хворобами. Тому, 
напевно, краще створю-
вати все ж міні-притул-
ки. Бо державне фінансу-
вання на такі справи мі-
зерне, наявні заклади іс-
нують на подачки, і ніякі 
волонтери не справлять-
ся, якщо там буде кілька 
тисяч собак. 
 У цілому ж до вирі-
шення проблеми безпри-
тульних тварин має бути 
комплексний підхід.  І 
починати треба зі змін у 
людській свідомості по-
тужною інформаційною 
роботою, соціальною 
рекламою, різними ак-
ціями. Є надія, що від-
чутно вплине на це й єв-
роінтеграція України. У 
євроспільноти вистачає 
дієвих важелів впливу, 
а жорстоке ставлення до 
тварин аж ніяк не впи-
сується у рамки цивілі-
зованого суспільства. ■

БРАТИ МЕНШІ

Життя собаче
Проблема безпритульних тварин залишається 
болючим індикатором гуманності суспільства

■Свiтлана МИЧКО
Тернопiль

У травні «Україна молода» розповідала про перший в 
Україні притулок для тварин-безхатченків, який було 
облаштовано силами зоозахисників західної Європи в 
Пирогові під Києвом, на місці колишньої «шкуродер-
ні». Цей матеріал є своєрідним продовженням теми 
в ракурсі вже регіональної ситуації. Тернопільщина 
в цьому плані ані найгірша, ані найкраща, але на її 
прикладі можна побачити загальний стан справ в об-
ластях.

Тварини на вулиці повністю залежні від нас із вами.  ❙
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«...В надзірних сосон 
кострубатий смерк»
 ■ Пане Романе, розкажіть 
про «Іду за край».
 — Ті, хто критикував за цю 
роботу, хочуть бачити фотогра-
фічну копію. Але ж мистецтво 
— це щось інше: це наша версія, 
це наш погляд на події, якщо 
хочете — це навіть імпровіза-
ція на тему. 
 Тоді найважливішою для 
мене була оцінка сина Васи-
ля Стуса — Дмитра, який нам 
дуже допоміг. Він цю виставу 
схвалив. Мені важливо було, 
чому народився той чи той 
вірш, бо вірш просто так не на-
роджується, він народжується 
з життя, з якоїсь події, мені ці-
каві першоджерела...
 Потім цю виставу возили 
за кордон, показували, зокре-
ма, на фестивалі в Мюнхені — з 
двома синхронними переклада-
ми — німецькою та російською 
мовами. З перекладами, звісно, 
добряче намучилися, бо ж знай-
ти вдалі відповідники Стусових 
новотворів — украй складно. От 
спробуйте перекласти, напри-
клад, рядок «...в надзірних со-
сон кострубатий смерк».
 ■ Опісля ви зіграли у виста-
вах «Стусове коло» та «Рядо-
вий Шевченко». 
 — «Стусове коло» — це 
була ідея Дмитра Стуса, виста-
ва з’явилася дуже швидко, її 
прем’єра в Донецьку відбулася 
практично після двох репети-
цій. Успіх вона мала колосаль-
ний.
 Востаннє «Стусове коло» 
грали торік у листопаді. Виник-
ла навіть ідея, щоб ця вистава 
була в репертуарі Молодого те-
атру, але... Щоб постійно її гра-
ти, квитки мають коштувати не 
менше 200 гривень, бо вистава 
дорога. На жаль, витратити такі 
гроші на театр навіть у Києві не 
кожен може собі дозволити. 
 Що стосується «Рядового 
Шевченка», то поновлювати її 
не планую, на що є об’єктивні 
причини — актор Юрій Шуль-
га, що виконував у ній кіль-
ка ролей, а ще грав на гітарі і 
співав, полишив театр. Знай-
ти йому заміну — дуже склад-
но. Та й я б цю виставу сильно 
переінакшив. І тепер я не дуже 
хочу до неї повертатися.
 ■ Як ви оцінюєте українсь-
кий театр загалом?
 — У нас дуже слабенький 
театр, усе на дуже провінційно-
му рівні — драматургія позами-
нулого століття. Ми повторює-

мо і повторюємо селянсько-по-
бутові п’єси, що не зрозумілі 
сучасній молоді. А з тих, що 
з’являються, багато патріотич-
но-пафосних, низького рівня 
одноденок, що не мають худож-
ньої цінності. Так само і кіно — 
об’єктивно хороше наше кіно 
було зняте 50 років тому, а світ 
пішов далі. От «Поводир», нап-
риклад — там усе дуже повіль-
но, нині наше мислення наба-
гато швидше, у нас кліпова сві-
домість, тож у фільмі має щось 
відбуватися, якісь події, події. 
 Щодо причин, то все вкрай 
банально: освіта — старі про-
грами викладання; та й на-
ших акторів мало залучають у 
кіно, тож вони не мають досві-
ду, впевненості. Хоча в Україні, 
каже Роман, є дуже хороші ак-
тори, наприклад, Петро Пан-
чук, Богдан Бенюк, от із режи-
серами — так, одвічна пробле-
ма. 

«Я проти примітиву на сцені»
 ■ Чи не хочете повернутися 
на театральну сцену?
 — Я був рік в АТО і зро-
зумів: те, що ми граємо в теат-
рі або в кіно — як показують у 
театрі війну, людські взаємини, 
— це все неправда, це все дуже 
приблизно. У житті все набага-
то простіше, банальніше, жор-
стокіше, безсоромніше і... ці-
кавіше.
 У театрі дуже багато фаль-
ші. І в нас до цього звикли. У 
нас, в українців, сприйняття 
театру як естетського акту: по-
казати себе людям, випити кави 
в буфеті, вдягти щось гарне. А 
на сцені глядач переважно хоче 
бачити трохи награні взаємини, 
гламурні пристрасті. Дуже за-
штампований театр. 
 А поставити щось нетипо-
ве? Для цього потрібні одно-
думці, це вимагає витрат, пра-
цювати собі на збиток, цього 
ми собі не можемо дозволити, 
та й бага тьох це не цікавить. 
Нині вкрай потрібні хороші 
комедії, щось веселіше, пот-
рібно нарешті перестати копа-
тися в нашому тяжкому мину-
лому, плакатися. Люди потре-
бують віддушини. Загалом, я б 
не проти повернутися на сцену, 
якби підвернулося щось ціка-
ве — можна було зібрати двох-
трьох людей... 
 ■ Тепер ви в основному пра-
цюєте над озвучуванням і дуб-
люванням фільмів? 
 — А ще, по суті, виконую 
й редакторську роботу, але 

вона дуже поверхова. Начитав 
аудіокнижку Юрія Винничука 
«Мальва Ланда». Робота над та-
кими книжками вкрай серйоз-
на, потребує чималих витрат, а 
в нас неабияка грошова пробле-
ма. 
 ■ І «трошки» знімаєтеся, 
з останнього — серіал «Пес». 
До того був серіал «Окно жиз-
ни». Як ставитесь до роботи над 
серіалами? 
 — Мені це було цікаво, бо 
зніматися почав під 40 років. 
Я все-таки театральний актор. 
А це зовсім інші засоби вираз-
ності, інша природа існуван-
ня. Мені не завжди все вдаєть-
ся: треба простіше, стримані-
ше, скупіше, але ж усе прихо-
дить із досвідом. 
 ■ Пробувалися на головну 
роль в українському вестерні 
«Троя». Чи пропонують щось 
цікаве?
 — Мене запросили знятися в 
російськомовному серіалі «Гос-
піталь», слідами АТО. Я мав 
зіграти АТОвця. Уже було по-
годився, аж раптом читаю: мій 
герой (російськомовний) пот-
рапляє в палату, а там лежить 
хлопчина з села — недалекий, 
б’є дружину, і от він — украї-
номовний. Тобто всі благородні 
персонажі — російськомовні, а 
україномовний — це такий собі 
тупий, недорозвинений Стець-
ко. Я принципово відмовився, 
бо як можна за умов, коли краї-
на у стані війни, вдаватися до 
прийомів російсько-радянсько-
го зразка? Потім мені надсила-
ють інший шматок — там уже 
інші герої і так далі. Але я кажу 
— ні, принципово ні. І мене ніх-
то не зрозумів. А зняти серіал 
українською мовою насправді 
дуже складно — проблема з іде-
ями, відчуттям смаку, сцена-
ристами, та й сленг як такий у 
нас відсутній. 

«В АТО інший моральний 
градус, ніж на Майдані»
 ■ Чому вас в армію не дуже 
хотіли брати?
 — Мені казали — нам пот-
рібні артилеристи, танкісти, де-
сантники, снайпери. Зрештою, 
взяли і музиканта: тоді була 
третя хвиля — людей не виста-
чало, тож брали всіх.
 Спочатку дружина була 
проти, але потім сказала, що 
розуміє, якби була чоловіком, 
то, мабуть, зробила б так само. 
Я думаю, якщо ти хочеш мати 
якусь громадянську позицію — 
то треба забути про родину, на 

неї не можна озиратися. Треба 
чимось жертвувати. Звісно, всі 
переживали — дружина, бать-
ки, син. 
 ■ Що найбільше вразило в 
АТО?
 — Я думав, що в АТО буде 
такий самий моральний гра-
дус, як на Майдані. Ні, там 
цього немає. Багато хто з вій-
ськовослужбовців казав — це 
ми через вас тут сидимо, це ви 
в Києві заварили, це ви винні. 
Так я ж сюди й прийшов! А за 
когось іншого відповідати я не 
можу, лише за себе. Хоча були 
й ті, хто пройшов Майдан, але 
їх було менше.
 ■ Майдан для вас — це свя-
те. Реалії ж АТО виявилися ін-
шими: тотальний алкоголізм — 
пропивають волонтерську про-
дуктову допомогу, речі. Спальні 
мішки, берці, форму шлють до-
дому, зливають і продають бен-
зин, розкрадають брухт. Невже 
все так сумно?
 — Пропивають усе — часто 
грошей на місяць не вистачає, 
хоча платили нам тоді нормаль-
но — 7 тисяч щомісяця ми от-
римували, і я був рядовим — це 
найнижча ланка. Одного заби-
ли до смерті, бо заснув п’яний 
на посту. Проте ходу цій справі 
так і не дали. Ніхто нікого не 
посадив. Через пиятику б’ють 
техніку, стріляють один в од-
ного, підриваються на грана-
тах. 
 Чому п’ють? Багато хлоп-
ців із села, а там проблема ал-
коголізму вкрай гостра — ці чо-
ловіки вже не можуть не пити. 
Плюс часто вони озлоблені, що 
їх відірвали від сімей, госпо-
дарств, тож п’ють на зло. Також 
дуже багато питань до військко-
матів — чому взяли напівздоро-
вих? Бо хтось відкупився, а їх 
кимось треба замінити?
 ■ В АТО ви числилися гра-
натометником, також викону-
вали функції санітара, бо ж не 
пили, вам можна було довіри-
ти сумку з медикаментами. Чи 
не з’являлися думки — що я тут 
роблю?
 — Так, суто психологічно 
мені було важко. Але ж це був 
мій вибір, я пішов туди свідо-
мо, це було потрібно мені на-
самперед. І я б собі не пробачив, 
якби туди не пішов. Це моя зем-
ля, і я маю її захищати. Це не 
героїзм, це звичайна справа. Я 
навіть не розумію, чому добро-
вольці позиціонують себе як ге-
рої. Ти ж сам туди пішов, тебе 
ніхто не просив, не посилав. А 

хто має це робити — дружини, 
діти чи батьки наші старенькі? 
Це наша чоловіча робота і тут 
нема героїзму. 
 ■ Чому не варто жити міфа-
ми?
 — Людина на фронті думає, 
що їй усе можна, війна все спи-
ше. У нас ще з часів Другої сві-
тової створено опоетизований 
образ солдата-героя. Я за рік 
там не бачив героїв, усе, що 
нам показують, — неправда. 
Є люди порядні, але їх мало. 
Війна не облагороджує люди-
ну, робить її тільки гіршою. 
Я от чую скиглення — нам чо-
гось не вистачає... У нас — отак 
усього було. Утім солдати цьо-
го не цінували. В армії — без-
лад, і цим мало хто переймаєть-
ся. Проблема насправді дуже 
серйозна. Наприклад, є гаряча 
лінія Міноборони — звертайте-
ся з будь-якими скаргами щодо 
дисципліни, фінансів тощо. 
Але ж реально проблем там ніх-
то не розв’язує — лише телефо-
нують: а що це в тебе за розум-
ний такий? І карають того, хто 
поскаржився. 
 ■ Який випадок в АТО вра-
зив чи не найбільше?
 — Був випадок. Подружжя 
працювало навідниками — ба-
буся і дідусь, десь років за 60. 
Вони телефонували сепарам і 
казали — брати ближче, далі. Їх 
зловили, але пожаліли — суто 
по-людськи, відпустили. При-
бігає до нас танкіст і каже — а 
моїх хлопців вам не шкода? У 
мене троє поранених...
 ■ Як охарактеризуєте насе-
лення на сході?
 — На жаль, поки що куль-
турною ситуацією на сході пе-
реймаються лише окремі осо-
би. Мене от Дмитро Стус залу-
чає — у Дружківці він органі-
зовує мистецький простір при 
бібліотеці — запрошує письмен-
ників, влаштовує зустрічі, семі-
нари, гуртки, закуповує книж-
ки. З ним їздить Влада Литов-
ченко, яка проводить реабілі-
таційні психологічні курси для 
зґвалтованих дівчат. Там наразі 
це дуже гостра проблема. Але ж 
це має бути системна робота, на 
державному рівні. Є якісь кон-
церти, зустрічі, але цього мало. 
Для цих людей треба відкрива-
ти, що таке Україна.
 ■ Чи довго адаптовувалися 
після АТО?
 — Ні. Я одразу ж пішов на 
роботу. На фронті позбуваєш-
ся ілюзій, цінуєш те, що ти жи-
вий, бо життя забрати дуже лег-
ко, і те, що ти живий, здоровий 
— це така радість! У мене тепер 
практично не буває депресій, 
я не розумію, що це. Я смакую 
життя. Зараз трохи притупило-
ся це відчуття, а тоді думав: «Я 
дожив до цієї осені!» Було три 
випадки, коли реально міг за-
гинути, всі три випадки пронес-
ло. Руки-ноги цілі, на місці. А 
на роботі кажуть: я став веселі-
шим, оптимістичнішим, лег-
шим.
 ■ Вірите у якісь вищі сили?
 — Ні. Я категорично не 
сприймаю будь-якої релігії. 
Освічена, сучасна людина не 
може бути релігійною. Будь-
яка релігія породжує ксено-
фобію і ненависть до людей ін-
шої раси, конфесії. І я проти 
того, щоб релігія втручалася в 
державні справи. У нас — світ-
ська країна.
 Я реаліст. І я переконаний, 
що ми переможемо — це одно-
значно. Ми на своїй землі, ні на 
чию землю не ліземо. Ми ніколи 
першими не стріляли... Наші 
воювати навчилися. Так, про-
блем дуже багато, але не можна 
сказати, що в нас аж так нічого 
хорошого... ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Рядовий Семисал
Актор, який зіграв у першій виставі київського театру 
про Василя Стуса і в «Рядовому Шевченкові», 
розповідає правду про АТО

■

Марія СУЛИМА 

Саме Роман Семисал свого часу зіграв у першій українській виставі Театру росій-
ської драми Лесі Українки про Василя Стуса — «Іду за край». Актор згадує: щодо 
цієї п’єси в основному претензії були, що суворо не дотримано правди життя, його 
реалій, що все не було українською, казали, що використали сфальшований лист як 
документ. 
АТО — це окрема сторінка біографії Романа. Не лише через те, що актор добро-
вольцем пішов воювати, а й через те, що саме він — та людина, яка наважилася 
голосно спростувати багато міфів АТО. До речі, брати Романа в армію не дуже 
хотіли, адже в його військовому квитку написано: «музикант військового оркес-
тру».
Після розмови з актором — відвертої і правдивої, можливо, комусь 
здасться, що правдивої занадто — я пригадала, як у дитинстві, 
коли чогось боялася, швиденько заплющувала очі, а щоб 
небезпека зникла напевне, ще й притискала долоньки — 
тоді допомагало. У житті ж дорослому те заплющуван-
ня очей — абсолютно непомічне, радше — шкідливе. 

Роман Семисал.
Фото автора.
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Вам, полеглим разом в сю могилу,

Вам, загиблим не на полі бою і не зі зброєю в руках,
Знебутим спромоги захищати і захищатися...

(З виставки пам’яті жертв Бабиного Яру)

УКРАЇНА МОЛОДА

Ігор БОНДАР-ТЕРЕЩЕНКО

 Ця книжка всуціль «кінематографіч-
на», поєднуючи у своєму нутрі аж два 
радянських фільми. По-перше, «Каніку-
ли Кроша», де герой під час літніх вака-
цій несподівано розслідує один за одним 
низку злочинів, не будучи, як персонаж 
«Одинадцяти празьких трупів» Кирила 
Кобріна (Х.: Фабула), професійним де-
тективом. По-друге, «канікули» — це ро-
боча атмосфера у цій прозі, чий настрій 
почерпнуто зі ще однієї радянської кар-
тини. В якій персонаж-фланер представ-
лявся: «Художник на канікулах». І дода-
вав, наче Джеймс Бонд: «На вічних кані-
кулах».
 Канікули — це символи втечі з рути-
ни офіціозу, вічні — бо це остаточний, не-
відворотний виїзд із радянського «раю». 
Автор цієї книжки колись мешкав у Празі, 
працюючи на «Радіо «Свобода», тепер 
гуляє Лондоном, редагуючи журнал «Не-
прикосновенный запас» (Москва). Зреш-
тою, багато хто з російських письмаків ра-
дянського закрою (маються на увазі мину-
ле, освіта, родина etc) змінили у 1980—
90-х роках «внутрішню» еміграцію в СРСР 
на творчу рутину «вільного» світу. З бли-
жчого за стилем люду — Кобрін, Кисі-

на, Волчек. Із більш крупної риби (і про-
зи) — Шишкін, Ілічевський, Гольдштейн. 
Можливо, сьогодні це була б інша музика 
імен, як бідкається автор «трупної» про-
зи, «если бы не проклятое место обита-
ния, этот жалкий советский загон, где про-
шли юные мои годы».
 Тож насамперед зауважимо, що це 
все-таки автобіографічна проза, в якій 
життя і доля вбудовуються в літературний 
сюжет, як заповідав великий Шкловський. 
Саме так, вбудовуються, підганяються під 
ранжир «європейського» стилю, але не 
реконструюються. Тому що насправді ре-
конструювати нічого — все свідоме жит-
тя автора-героя минуло в радянській сис-
темі, де нівелювалися будь-які неідеоло-
гічні фантазії, натомість в Європі настав 
час підсвідомого. Це коли боги, на яких 
ти молився в СРСР, ходять одними з то-
бою вулицями, і зустріти в Лондоні якого-
небудь Пола Маккартні чи Елтона Джона, 
здається, не так вже й важко. Гірше, що 
нині це вже ні до чого. Тому що, на думку, 
автора, треба було «первый раз услышать 
диско в нью-йоркском клубе году эдак в 
76-м, а не в исполнении «Boney M» на 
пластинке в 79-м... «Kraftwerk» в берлин-
ском подвале в 77-м, а не в гостях у Груз-
дя в 82-м, между второй и третьей бутыл-

кой «Агдама»... «Joy Division» — в 79-м 
в Манчестере, который еще не был даже 
Мэдчестером».
 Отже, це чудове екзотичне чтиво. 
«Дев’ять десятих чергового випуску своєї 
«Подорожі на край тарілки» Жан присвя-
тив захопленню витонченими стравами 
у «Саварен», — повідомляють нам уже 
у першій оповідці про героя, ресторан-
ного критика, не згадуючи, що так нази-
вається книжка самого автора (написана, 
щоправда, у співавторстві). Якщо точні-
ше, то колекція есеїв на історико-культур-
ну, ще й кулінарну тему. У самих «Оди-
надцяти празьких трупах» усе не менш 
«культурно», і «культових» тем, подій та 
імен вистачає — від великих кінорежи-
серів Фасбіндера, Годара, Антоніоні та 
Трюфо до згадок про мистецтво і літера-
туру. Це там, де не розтлумачують «Ка-

зимирову чорнуху» (випадок із спаплю-
женням Бренером музейної картини Ма-
левича) і «бразильського шахрая» (пись-
менника Пауло Коельо).
 Загалом, як знати, їдучи у далекі краї, 
ми беремо із собою самих себе. Здаєть-
ся, у випадку з героєм цієї «європейсь-
кої» прози маємо те саме. Американцям 
тут зась, росіянам — тим паче, бразиль-
ці — шахраї, азіати — шахіди. Чи не про-
мовляє тут імперський комплекс знева-
ги до менш «титульних» націй? Мабуть, 
ні, не хочеться вірити — хіба що про ра-
дянську минувшину в крові можна гово-
рити, стежачи за пригодами героя «Оди-
надцяти празьких трупів» в тилу «євро-
пейського» підсвідомого. З обов’язковим  
відштовхуванням від «радянського» до-
свіду, в якому все, що «не по-русски», — 
незрозуміло і має подобу лише цієї самої 
«рідної мови». «Він розвернувся до мене 
на своєму верткому кріслі і мовчки слу-
хав засапані історії про мртволе, про те, 
як крев дістала до ме кабіни, про те, як в 
обхідному просторі нікого не було — і так 
далі, і тому подібне універсальною подо-
бою слов’янщини, якою користуються тут, 
в центрі слов’янщини, в центрі Європи».
 І ось, щоби не зловживати цією са-
мою мовною «подобою», спитаймося, а як 
у героя з його рідною «слов’янщиною»? 
Бо не закинемо ж автору і заодно ге-
рою, який «п’ять-шість років облаштову-
вався, вчив місцеве ржикаючу говірку», 
імперську зневагу росіянина, ще й ра-
дянської людини! В якої, додамо, «звіль-
нення» Європи від «німецько-фашистсь-
кої навали» (а насправді — загнання її в 
кол госп «країн соціалістичного табору») 
— це вже невикорінний штамп. «Я обож-
нюю це місто, — визнає наш герой, — 

хоча майже не зношу його напівсільсь-
ких мешканців — всю цю чужу для Праги 
публіку, що абсолютно випадково отри-
мала у спадок одне з архітектурних чу-
дес Європи».
 Насамкінець зауважимо, що автор 
цього інтелектуального детективу зали-
шається у цілком «класичному» контек-
сті епохи. Насамперед, епохи читання та 
іншого споживання культурних продук-
тів. На зразок «Алмазного мого вінця» 
Катаєва він зашифровує персонажів з 
культурного життя Росії 90-х — напри-
клад, критика Агеєва (Егегеїва). Так само, 
до речі, робить Юлія Кисіна у своєму ро-
мані «Елефантіна, або Кораблекрушен-
ція Достоєвцева», що вийшов у тій самій 
серії «Епоха» видавництва «Фабула», 
що й книжка Кобріна, і де так само зга-
дується ціле літературне покоління, але 
вже 80-х — від старого Шкловського до 
юного Парщикова.
 Приблизно у такому самому стилі 
сьогодні пишуть Куріцин, Фрідлянд та 
Ілічевський. Цілком «необов’язково», 
але водночас «глибоко», розумієте? Звіс-
но, це легше прочитати, ніж пояснити але 
якщо навіть Шишкін відштовхувався від 
рідного «російського» Ізмаїла, пишучи 
на чужині роман із вітчизняної історії, то 
в Кобріна явне забуття «рідної» культур-
ної спадщини. І правильно — до євро-
пейського монастиря зі своїм самоваром 
лише на заробітки їздять, являючи собою 
російську блазенську культуру зі штампа-
ми і стереотипами — від «горілки» і «пе-
рестройки» до popovitschi і raznotschinzi 
Сергія Авєрінцева, який свого часу читав 
тут свої лекції для нащадків «німецько-
фашистського», чи пак «європейського» 
люду. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Канікули Кроша
Їдучи у далекі краї, ми беремо 
із собою самих себе

■

Марія СУЛИ

 До 75 роковин трагедії в 
Бабиному Яру в Національ-
ному музеї історії України у 
Другій світовій війні відкри-
ли виставку «Смертельний 
шлях». Створено її на базі ма-
теріалів фондової колекції му-
зею із залученням архіву СБУ, 
Державного архіву Київсь-
кої області, за підтримки Ук-
раїнського центру вивчення 
історії Голокосту та Істори-
ко-меморіального музею «Ге-
роїзм і Голокост». Триватиме 
виставка до 26 листопада.
 Перша частина експози-
ції — «Коли руйнується світ» 
— за однойменною назвою ху-
дожнього панно Ади Рибачук 
і Володимира Мельниченка 
— це така собі Хресна дорога 
киян. Авторам вдалося ство-
рити вкрай промовистий ві-
зуальний образ: автентична 
бруківка з вулиці Мельнико-
ва, полишені валізи, клунки і 
речі, що колись належали або 
могли належати жертвам Ба-
биного Яру. Ляльки, череви-
ки, окуляри, книжки, скрип-
ки, мольберти, друкарська 
машинка, кимось загублений 
кошик з яблуками і віз, що зу-
пинився. Обабіч дороги — ве-
личезні фотографії-документи 
тих часів. 
 А ще стіна з оголошен-
нями (мови — українська, 
російська, німецька): «Хто 
подасть певні відомості про 

підложені вибухові речови-
ни або міни, одержить наго-
роду», «Через те, що шкідни-
ків надалі не можна було тер-
піти, в місті було розстріляно 
400 мужчин, що має бути пе-
ресторогою для населення», 
«Все жиды города Киева и его 
окрестностей должны явить-
ся в понедельник 29 сентяб-
ря 1941 года к 8 часам утра 
на угол Мельниковой и До-
ктеривской улиц (возле клад-
бищ). Взять с собой докумен-
ты, деньги и ценные вещи, а 
также теплую одежду, белье 
и пр. Кто из жидов не выпол-
нит этого распоряжения и бу-
дет найден в другом месте, бу-
дет расстрелян». 
 «Де Бог»? — запитує ху-
дожник Йосип Вайсблат, чиє 
полотно висить на стіні. 
 Наступна частина вистав-
ки — це звукова візуалізація. 
Композиція має назву «Роз-
стріляний звук». Біля одно-
йменного панно (так само ав-
торства Ади Рибачук і Воло-
димира Мельниченка) стоїть 
чорне піаніно, що колись на-
лежало 32-річній киянці Єли-
заветі Бріскман-Репніній, яка 
загинула в Бабиному Яру у ве-
ресні 1941 р. Здається, немов 
лунають звуки симфонії, втім 
симфонії незіграної — перед 
німим інструментом сиротли-
во стоїть порожній стільчик. 
 «Смерть крокує землею» 
— у третій частині експози-
ції вкрай важливий запах — 

запах свіжотесаних дощок і 
лілій — квітів-символів не-
винності і чистоти, а ще — 
смерті. Запах лілій ледь чут-
ний, такий, що не дратує... Ве-
личезна менора пам’яті, стіль-
ці, обіп’яті чорним капроном, 
із символічним камінням на 
кожному — тим камінням, 
що його як символ вічності 
євреї приносять на могили, — 
та дерев’яні колоди, на яких 
нашкрябано імена та дати на-
родження — 1880, 1922, 1939, 
1940... На стінах — докумен-

ти, листівки, газети, що роз-
кривають, у чому була суть 
«єврейського питання» і як 
його вирішували. 
 Виставка дуже сильна на-
самперед завдяки створеному 
образу, а ще неабиякому емо-
ційному впливу на відвідува-
ча. Зазвичай у нас зловжива-
ють документальною части-
ною експозиційного полотна, 
що часто той емоційний бік 
нівелює. А така візуалізація 
точно не залишить байдужим 
нікого. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Хресна дорога киян
У Національному музеї історії України 
у Другій світовій війні триває виставка 
до 75-ї річниці трагедії у Бабиному Яру

■

Біль Бабиного Яру.
Фото автора.

❙
❙

АКЦІЯ

Виховати 
націю
Парламентська 
бібліотека носитиме 
ім’я Ярослава Мудрого
Діана ЛАНОВЕЦЬ

 У стінах Національної парламентської 
бібліотеки відбувся благодійний концерт до 
Дня бібліотекаря. Прозвучало багато поезії 
на тему війни, пісень про кохання та розлу-
ку. Головне — презентували результати все-
української акції «Бібліотека українського вої-
на», ініційованої Міністерством культури Ук-
раїни ще минулого року. До акції долучилося 
понад 1200 учасників, передали до бібліотек 
військових частин Збройних сил України біль-
ше восьми тисяч творів вітчизняної та світової 
художньої літератури в перекладі українською 
мовою, науково-популярних видань з історії 
Української держави, її культури, Збройних 
сил.
 «Я приїхав не сказати красиві слова ві-
тання, а розповісти, що наразі ми працює-
мо у боротьбі за бюджет», — сказав при-
сутній на події міністр культури Євген Ни-
щук. Хоча не обійшлося без слів про високу 
місію бібліотекарів докладати зусиль у ви-
ховання суспільства. Міністр також повідо-
мив: відомство наблизилося до рішення на-
дати Національній парламентській бібліотеці 
ім’я Ярослава Мудрого.
 «Сьогодні ми сповнені піднесеним гас-
лом «Двічі допомагає той, хто допомагає 
вчасно», — сказала Тамара Вилегжаніна, 
гендиректор парламентської бібліотеки. — Я 
пишаюся, що наша бібліотека, яка географіч-
но і політично розташована в самому центрі 
Києва, завжди була бібліотекою, незважаю-
чи на всі зміни влади та негаразди, ми стоя-
ли і вистояли разом. Ми пишаємося, що під 
час Революції гідності ми допомагали лікува-
ти наших бійців, усіх, хто звертався по допо-
могу». ■

■
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Григорій ХАТА

 Аби додати емоцій та інт-
риги заздалегідь малоцікаво-
му дійству, його учасники вда-
ються до різного роду стимулю-
ючих заходів. Заборонивши 
всім своїм гравцям, які пере-
бувають в оренді в «Зорі», ви-
ходити на поле в очному про-
тистоянні, донецький «Шах-
тар» здій снив благородний хід 
— вирішив провести протисто-
яння з найближчим своїм пере-
слідувачем на його полі. Дарма, 
що як і для «гірників «Арена 
Львів», запорізька «Славутич-
Арена» для луганчан своєю вва-
жається вельми умовно. Утім 
за кілька років, упродовж яких 
підопічні Юрія Вернидуба в За-
поріжжі грають матчі чемпіо-
нату України, це місто, можна 
сказати, стало для них другим 
домом.
 Комусь було дуже важливо, 
аби зустріч «Шахтар» — «Зоря» 
отримала статус рейтингової. 
За день до поєдинку організато-
ри зустрічі навіть заявили, що 
всі квитки на гру продані. Од-
нак побачити під час самого поє-
динку на трибунах «Славутич-
Арени» аншлаг не вдалося — 
трибуни 12-тисячного стадіону 
не в одному місці мали «прога-
лини». Сама ж гра особливої ін-
триги не подарувала. «У «Зорі» 
є хороший резерв, який за від-
сутності ключових виконавців, 
продемонстрував вельми непо-
гану гру», — заявив захисник 
«Шахтаря» Богдан Бутко.
 Утім наставник луганчан 
мав протилежну думку. Одразу 
після поєдинку, котрий завер-
шився мінімальною перемогою 
«гірників», Юрій Вернидуб вла-
штував перепалку з очільником 
«гірників» Пауло Фонсекою, 
під час якої намагався поясни-
ти португальцеві недалекогляд-

ність його боязливого рішен-
ня, котре, на думку очільника 
«Зорі», лише заважає прогресу 
молодих футболістів. Але Фон-
сека — непохитний: «Футболіс-
ти «Шахтаря» не будуть грати 
проти своєї команди». При цьо-
му португальський тренер на-
гадав Вернидубу, що без до-
нецької п’ятірки — Гречишкі-
на, Соболя, Петряка, Кулача та 
Караваєва — луганський клуб 
навряд чи б піднявся на другу 
позицію в турнірній таблиці.
 Хоча після поразки «гірни-
кам» «Зоря» була змушена пос-
тупитися «віце-чемпіонською» 
позицією «Динамо», котре в 
рідних стінах здолало «Зірку».
 Завдяки голам екс-гравця за-
порізького «Металурга» Сер гія 
Сидорчука та нової динамівської 
зірки Віктора Циганкова «біло-
сині» перервали свою невдалу 
домашню серію, котра з ураху-
ванням поразки в Лізі чемпіонів 
налічувала три матчі.
 «На відміну від тих, хто ка-
зав, що у «Динамо» криза, я так 
не думав», — відзначив Ребров.
 У поєдинку проти коман-
ди з Кропивницького динамів-
ці, й справді, продемонструва-
ли милий оку футбол. Власне 
такої легкості та креативності, 
з якою підопічні Реброва буду-
вали свої флангові атаки, вже 
давно не доводилося бачити.
 Мимоволі пригадалося «Ди-
намо» Валерія Лобановсько-
го кінця 1990-х років, але тоді, 

слід визнати, футбольне видо-
вище екстра-класу Шевченко 
та К° демонстрували не тіль-
ки в матчах проти аутсайдерів 
національного футболу, а й на 
найвищому міжнародному рів-
ні. Хай там як, а своєрідними 
ліками від динамівської кри-
зи в матчі з «Зіркою» став 18-
річний Циганков. Його тандем 
з Андрієм Ярмоленком пере-
творив команду гостей на зви-
чайних статистів. Показник 
володіння м’ячем — 86 проти 
14 % — мав просто непристой-
ний вигляд. Досягти подібних 
результатів у володінні м’ячем 
не завжди вдається навіть ле-
гендарній «Барселоні» з Ліоне-
лем Мессі. Щоправда, на відмі-
ну від каталонського гранда, у 
«Динамо» є неабияка пробле-

ма з реалізацією голевих мо-
ментів. Із дев’яти, по суті, 100-
відсоткових нагод для взят-
тя воріт «біло-сині» реалізува-
ли лише дві. Щодо їхньої гри 
в обороні, то тут теж іще дале-
ко не все гаразд. Після заміни 
Циганкова динамівці втрати-
ли атакувальний потенціал, 
дозволивши таким чином су-
пернику розправити плечі. І 
якби «Зірці» трохи більше 
везіння, навряд чи б Сергій 
Ребров говорив про відсут-
ність кризи. 
 Словом, динамівському 
наставнику є над чим працю-
вати. Але, отримавши яскра-
ву футбольну особистість, 
проводити роботу над помил-
ками Реброву має бути при-
ємно і нескладно. ■

Єврокубки
 Другий тур групового етапу ЛЄ 
для українських клубів склався по-
різному — якщо «Шахтар» у Львові 
легко здолав португальську «Брагу», 
то «Зоря» на виїзді мінімально пос-
тупилась англійському «Манчестер 
Юнайтед». «Гірники» відкрили раху-
нок у дебюті зустрічі, на що гості від-
повіли кількома неточними ударами 
після «стандартів». Не допомогло ко-
лишній команді Пауло Фонсеки і ви-
лучення бразильця Фреда — донеч-
чани не лише втримали перевагу, а й 
відзначилися вдруге.
 А підопічних Юрія Верниду-
ба минулого четверга екзаменува-
ли «червоні дияволи» із зірковими 
Руні, Ібрагімовичем та Погба у складі. 
«Чорно-білі» щільно грали у захисті, 
не даючи господарям створювати ба-
гато небезпечних моментів. Єдиний 
же гол у зустрічі — на рахунку швед-
ського нападника «червоних» Злата-
на Ібрагімовича.
 Ліга Європи. Груповий раунд. 
2-й тур. Група A. «Фенербахче» 
(Туреччинна) — «Фейєнорд» (Гол-
ландія) — 1:0, «Манчестер Юнай-
тед» (Англія) — «Зоря» (Україна) — 
1:0 (Ібрагімович, 69; «З»: О. Шевченко, 
Раффаель, Соболь, Гречишкін, Сіва-
ков, Чайковський (Гордієнко, 80), Ка-
менюка, Петряк, Любенович (Ліпартія, 
76), Кулач (Пауліньйо, 59), Караваєв).
 Турнірне становище: «Фенер-
бахче» — 4, «Фейєнорд», «Манчес-
тер Юнайтед» — 3, «Зоря» — 1.
 Група B. «Астана» (Казахстан) 
— «Янг Бойз» (Швейцарія) — 0:0, 
«Олімпіакос» (Греція) — «АПОЕЛ» 
(Кіпр) — 0:1.
 Турнірне становище: «АПО-
ЕЛ» — 6, «Олімпіакос» — 3, «Аста-
на», «Янг Бойз» — 1.

 Група C. «Габала» (Азербай-
джан) — «Майнц» (Німеччина) — 
2:3 (Безотосний — 90 хв., Вернидуб 
— до 86 хв., Григорчук (усі — «Г») — 
тренер), «Сент-Етьєн» (Франція) — 
«Андерлехт» (Бельгія) — 1:1.
 Турнірне становище: «Ан-
дерлехт», «Майнц» — 4, «Сент-Еть-
єн» — 2, «Габала» — 0.
 Група D. «Зеніт» (Росія) — 
«АЗ» (Голландія) — 5:0, «Дан-
далк» (Ірландія) — «Маккабі» (Т-
А, Ізраїль) — 1:0.
 Турнірне становище: «Зеніт» 
— 6, «Дандалк» — 4, «АЗ» — 1, 
«Маккабі» — 0.
 Група E. «Аустрія» (Австрія) — 
«Вікторія» (Чехія) — 0:0, «Рома» 
(Італія) — «Астра» (Румунія) — 
4:0.
 Турнірне становище: «Рома», 
«Аустрія» — 4, «Вікторія» — 2, «Ас-
тра» — 0.
 Група F. «Генк» (Бельгія) — 
«Сассуоло» (Італія) — 3:1, «Атле-
тик» (Іспанія) — «Рапід» (Австрія) 
— 1:0.
 Турнірне становище: «Генк», 
«Сассуоло», «Рапід», «Атлетик» — 3.
 Група G. «Аякс» (Голландія) 
— «Стандарт» (Бельгія) — 1:0, 
«Сельта» (Іспанія) — «Панатінаї-
кос» (Греція) — 2:0.
 Турнірне становище: «Аякс» 
— 6, «Сельта» — 4, «Стандарт» — 
1, «Панатінаїкос» — 0.
 Група H. «Гент» (Бельгія) — «Ко-
ньяспор» (Туреччина) — 2:0, «Шах-
тар» (Україна) — «Брага» (Порту-
галія) — 2:0 (Степаненко, 5; Ковален-
ко, 56; вилучення: Фред 47 («Ш)); «Ш»: 
П’ятов, Бутко, Кучер, Ордець, Ісмаїлі, 
Степаненко, Коваленко (Малишев, 
90+2), Марлос (Тайсон, 74), Бернард, 
Фред, Феррейра (Дентіньйо, 85).
 Турнірне становище: «Шах-
тар» — 6, «Гент» — 4, «Брага» — 1, 

«Коньяспор» — 0.
 Група І. «Краснодар» (Росія) — 
«Ніцца» (Франція) — 5:2, «Шальке» 
— «Зальцбург» (Австрія) — 3:1 (Ко-
ноплянка («Ш») — із 67 хв.).
 Турнірне становище: «Красно-
дар», «Шальке» — 6, «Зальцбург», 
«Ніцца» — 0.
 Група J. «Фіорентина» (Італія) 
— «Карабах» (Азербайджан) — 5:0, 
«Слован» (Чехія) — ПАОК (Греція) 
— 1:2 (Шахов (П) — до 73 хв.).
 Турнірне становище: «Фіорен-
тина», ПАОК — 4, «Слован», «Кара-
бах» — 1.
 Група K. «Спарта» (Чехія) — 
«Інтер» (Італія) — 3:1, «Хапоель» 
(Б-Ш, Ізраїль) — «Саутгемптон» 
(Англія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Саут-
гемптон», «Хапоель» — 4, «Спарта» 
— 3, «Інтер» — 0.
 Група L. «Стяуа» (Румунія) 
— «Вільярреал» (Іспанія) — 1:1, 
«Цюрих» (Швейцарія) — «Осман-
лиспор» (Туреччина) — 2:1.
 Турнірне становище: «Віль-
ярреал» — 4, «Османлиспор», «Цю-
рих» — 3, «Стяуа» — 1.

Англія
 Перемігши «Манчестер Сіті», 
«Тоттенхем» став першою командою, 
яка відібрала очки у підопічних Гвар-
діоли. Дебютна поразка вплинула і 
на турнірне становище «синіх» — те-
пер їх відрив від групи переслідувачів 
складає всього один бал.
 Не надто вдалим вийшов мину-
лий уїк-енд і в представників «черво-
ної» половини Манчестера — «Юнай-
тед»: підопічні Моуріньйо розписали 
мирову із «Сток Сіті». Натомість пере-
могли інші претенденти на чемпіонсь-
кий титул — «Челсі», «Ліверпуль» та 
«Арсенал».
 Прем’єр-ліга. 7-й тур. «Евер-

тон» — «Крістал Пелас» — 1:1, 
«Суонсі» — «Ліверпуль» — 1:2, 
«Халл Сіті» — «Челсі» — 0:2 (Віл-
ліан, 60; Дієго Коста, 67), «Вест Хем» 
— «Мідлсбро» — 1:1, «Уотфорд» — 
«Борнмут» — 2:2, «Сандерленд» — 
«Вест Бромвіч» — 1:1, «Манчес-
тер Юнайтед» — «Сток Сіті» — 1:1 
(Марсьяль, 69 — Аллен, 83), «Тоттен-
хем» — «Манчестер Сіті» — 2:0 (Ко-
ларов, 9 (у свої ворота); Алі, 37), «Лес-
тер» — «Саутгемптон» — 0:0, «Бер-
нлі» — «Арсенал» — 0:1.
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 18, 
«Тоттенхем» — 17, «Арсенал», «Лі-
верпуль» — 16, «Евертон» — 14, 
«Манчестер Юнайтед» — 13.
 Бомбардир: Дієго Коста («Чел-
сі») — 6.

Іспанія
 Чергові матчі іспанської першості, 
як і багато попередніх, не подарували 
українським легіонерам багато ігрових 
хвилин — голкіпер «Малаги» Бойко 
та форвард «Бетіса» Зозуля тради-
ційно залишились у запасі, а новачок 
«Гранади» Артем Кравець з’явився на 
полі лише на 79-й хвилині поєдинку з 
«Леганесом» і не зміг врятувати свою 
команду від поразки.
 Прімера. 7-й тур. «Реал Сосьє-
дад» — «Бетіс» — 1:0, «Гранада» — 
«Леганес» — 0:1 (Кравець («Г») — 
із 79 хв.), «Севілья» — «Алавес» 
— 2:1, «Осасуна» — «Лас-Паль-
мас» — 2:2, «Депортіво» — «Спор-
тинг» — 2:1, «Валенсія» — «Атле-
тико» — 0:2 (Грізманн, 64; Гамейро, 
90+3), «Реал Мадрид» — «Ейбар» 
— 1:1 (Бейл, 18 — Ріко, 6), «Мала-
га» — Атлетик» — 2:1, «Еспаньйол» 
— «Вільярреал» — 0:0, «Сельта» — 
«Барселона» — 4:3 (Сісто, 22; Аспас, 
31; Матьє, 33 (у свої врота); Ернандес, 
77 — Піке, 58, 87; Неймар, 64 (пен.)).
 Лідери: «Атлетико», «Реал 

Мадрид» — 15, «Севілья» — 14, 
«Барселона», «Вілярреал» — 13, 
«Атлетик» — 12.
 Бомбардир: Грізманн («Атлети-
ко») — 6.

Італія
 Після легкої перемоги у матчі з 
«Емполі» збільшив перевагу над су-
перниками «Ювентус» — тепер голо-
вний фаворит у боротьбі за «скудетто» 
випереджає «Наполі» на чотири пунк-
ти. А підопічні Мауріціо Саррі, які на по-
чатку сезону запевняли про свою готов-
ність протистояти «старій синьйорі», 
несподівано програли — мінімальної 
поразки супернику «Динамо» у групі 
ЛЧ завдала «Аталанта».
 Серія А. 7-й тур. «Пескара» — 
«К’єво» — 0:2, «Удінезе» — «Лаціо» 
— 0:3, «Емполі» — «Ювентус» — 0:3 
(Діабала, 65; Ігуаїн, 67, 70), «Кальярі» 
— «Кротоне» — 2:1, «Болонья» — 
«Дженоа» — 0:1, «Аталанта» — «На-
полі» — 1:0, «Сампдорія» — «Палер-
мо» — 1:1, «Мілан» — «Сассуоло» — 
4:3 (Бонавентура, 9; Бакка 68 (пен.); Ло-
кателлі, 73, Палетта, 77 — Політано, 10; 
Ачербі, 54; Пеллегріні, 56), «Торіно» — 
«Фіорентина» — 2:1, «Рома» — «Ін-
тер» — 2:1 (Джеко, 5; Манолас, 76 — 
Банега, 72).
 Лідери: «Ювентус» — 18, «На-
полі» — 14, «Рома», «Лаціо», К’єво», 
«Мілан» — 13.
 Бомбардири: Бакка («Мілан»), 
Ікарді («Інтер»), Ігуаїн («Ювентус») — 6.

Німеччина
 Представники української збірної 
у Бундеслізі також нечасто потрапля-
ють до основного складу своїх команд. 
Минулого тижня лише захисник «Дар-
мштадта» Федецький вийшов у стар-
ті на матч із «Вердером», але доволі 
слабка гра та загроза отримати другу 
жовту картку змусили тренера заміни-

ти Артема вже на 31-й хвилині зустрічі. 
Його одноклубник Денис Олійник опи-
нився поза заявкою на поєдинок.
 У шостому турі перервало свою 
серію із п’яти поспіль поразок «Шаль-
ке» — «гірники» легко здолали «Борус-
сію» із Менхенгладбаха, утім  українсь-
кий хавбек гельзенкірхенців Євген Ко-
ноплянка знову залишився у запасі.
 Перша Бундесліга. 6-й тур. 
«РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — 2:1, 
«Баварія» — «Кельн» — 1:1 (Бернат, 
40 — Модест, 64), «Інгольштадт» 
— «Хоффенхайм» — 1:2, «Герта» 
— «Гамбург» — 2:0 (Ібішевіч, 29, 69 
(пен.)), «Фрайбург» — «Айнтрахт» 
— 1:0, «Дармштадт» — «Вердер» 
— 2:2 (Федецький («Д») — до 31 
хв.), «Вольфсбург» — «Майнц» — 
0:0, «Байєр» — «Боруссія» (Д) — 
2:0 (Мехмеді, 10; Х. Ернандес, 79), 
«Шальке» — «Боруссія» (М) — 4:0.
 Лідери: «Баварія» — 16, «Гер-
та» — 13, «Боруссія» (Д), «Кельн», 
«РБ Лейпциг» — 12, «Байєр» — 10.
 Бомбардири: Х. Ернандес 
(«Байєр»), Левандовські («Баварія»), 
Обамейянг («Боруссія» (Д)), Модест 
(«Кельн»), Ібішевіч («Герта») — 5.

Франція
 Ліга 1. 8-й тур. «Ренн» — «Ген-
гам» — 1:0, «ПСЖ» — «Бордо» — 2:0 
(Кавані, 3, 31), «Лілль» — «Нансі» — 
1:0, «Діжон» — «Монпельє» — 3:3, 
«Кан» — «Тулуза» — 1:0, «Нант» — 
«Бастія» — 1:0, «Мец» — «Монако» 
— 0:7, «Анже» — «Марсель» — 1:1, 
«Ніцца» — «Лор’ян» — 2:1 (Перейра, 
11; Балотеллі, 86 — Муканджо, 61), 
«Ліон» — «Сент-Етьєн» — 2:0 (Дар-
дер, 41; Геззаль, 89).
 Лідери: «Ніцца» — 20, «Мона-
ко» — 19, «ПСЖ» — 16, «Тулуза» — 
14, «Ліон», «Бордо» — 13.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 
8. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Своїм не забивати!
Юний динамівський діамант допоміг команді повернутися на 
другу позицію в національній першості

■

Віктор Циганков відзначився голом за «Динамо» в третьому матчі поспіль.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 10-й тур.
«Сталь» — «Чорноморець» — 1:2
 Голи: Карікарі, 29 — Коркішко, 34; Хобленко, 40
Дніпро, стадіон «Метеор», 550 глядачів
«Дніпро» — «Олександрія» — 1:4
 Голи: Кочергін, 85 — Пономар, 11; Яремчук, 16, 60; 
Микицей, 37
Дніпро, «Дніпро-Арена», 4820 глядачів
«Ворскла» — «Олімпік» — 1:2
 Голи: Чеснаков, 45 — Гринь, 39; Шестаков, 83
Полтава, стадіон «Ворскла», 2500 глядачів
«Волинь» — «Карпати» — 1:1
 Голи: Петров, 45 — Худоб’як, 84
Луцьк, стадіон «Авангард», 4600 глядачів
«Шахтар» — «Зоря» — 1:0
 Гол: Феррейра, 56
Запоріжжя, «Славутич-Арена», 11110 глядачів
«Динамо» — «Зірка» — 2:0
 Голи: Сидорчук, 20; Циганков, 57
 Київ, НСК «Олімпійський», 7020 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 10 9 1 0 23-5 28
2. «Динамо» 10 7 1 2 19-7 22
3. «Зоря» 10 6 2 2 16-8 20
4. «Чорноморець» 10 5 2 3 9-10 17
5. «Олександрія» 10 5 1 4 18-14 16
6. «Олімпік» 10 5 1 4 16-19 16
7. «Ворскла»  10 3 3 4 11-11 12
8. «Дніпро» 10 2 3 5 10-15 9
9. «Зірка» 10 2 2 6 6-17 8
10. «Сталь» 10 1 4 5 8-14 7
11. «Волинь»  10 1 3 6 7-18 6
12. «Карпати» 10 1 3 6 10-15 0*
 * — «Карпати» позбавлені 6 турнірних очок згідно з рі-

шенням ДК ФІФА

 Бомбардир: Мораес («Динамо») — 5.
* * *

 Перша ліга. 12-й тур. «Полтава» — «Тер-
нопіль» — 3:1, «Оболонь-Бровар» — «Верес» — 
0:0, «Іллічівець» — «Буковина» — 1:0, «Нафтовик» 
— «Черкаський Дніпро» — 1:1, «Гірник-Спорт» — 
«Десна» — 2:5, «Інгулець» — «Авангард» — 2:3, 
«Суми» — «Скала» — 2:1, «Арсенал-Київ» — «Ко-
лос» — 3:3, «Миколаїв» — «Геліос» — 3:0.
 Лідери: «Іллічівець» — 34, «Верес» — 25, «Де-
сна» — 24, «Геліос» — 21, «Колос» — 20, «Нафто-
вик» — 18 (11 матчів), «Черкаський Дніпро» — 18.
 Бомбардир: Кисіль («Іллічівець») — 12. ■

■

Олексій ПАВЛИШ
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«На піку розпачу дуже важко говорити позитивні речі. Утім слід визнати, що без 
цих хлопців із «Мерседеса» я не зміг би завоювати два титули. Цього року мене 

переслідують проблеми, але я вважаю, що це випробування для моєї волі та духу, це 
перевірка на те, чи зможу я продовжити вперту боротьбу».

Льюїс Хемілтон
британський гонщик команди 
«Ф-1» — «Мерседес»

УКРАЇНА МОЛОДА

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплатіть «Україну молоду» 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і 
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи 
зменшуємо передплатну вартість «України мо-
лодої» у  2017 році. Плануємо чотириразові ви-
ходи на тиждень чергувати з триразовими, ви-
ходячи з економічних можливостей. 
 Оформити передплату  на «Україну молоду» 
можна:
  — у відділеннях поштового зв’язку;
 — в операційних залах поштамтів;
 — у пунктах приймання передплати;
 — на сайті ДП «Преса» www.presa.ua
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

Григорій ХАТА

 Завдяки своєму об’єднанню вітчизняний чо-
ловічий баскетбол суттєво додав у рейтингу влас-
ної цікавості, проте відсутність у клубів потужних 
фінансових резервів не дозволила суперлізі повер-
нутися на попередні позиції. Раніше в «топових» 
клубах визирати українських баскетболістів дово-
дилося «з лупою», сьогодні ж наші флагмани ве-
дуть доволі скромну «легіонерську» політику, роб-
лячи ставку на вітчизняних виконавців.
 Приміром, чинний чемпіон країни, котрому, 
до слова, вже найближчим часом дебютувати в 
новоствореній Лізі чемпіонів, узяв старт у націо-
нальній першості, маючи лише одного іноземця 
у складі. Утім це не завадило «Хіміку» на старті 
ЧУ здобути дві переконливі перемоги. В першому 
поєдинку сезону підопічні Віталія Степановсько-
го здолали одного з головних своїх конкурентів у 
«золотій гонці» — «Дніпро», котрий, нагадаємо, 
минулий баскетбольний рік провів у альтернатив-
ній «Приват-лізі». Наступним же колективом, яко-
му довелося відчути силу чинного чемпіона, був 
БК «Запоріжжя».
 Цікаво, що з поразки «об’єднавчий» ЧУ розпо-
чав й інший учасник «Приват-ліги», її фіналіст — 
«Будівельник». Повернення «гладіаторів» до за-
гального «пулу» елітних баскетбольних команд оз-
наменувалося невдачею в Кривому Розі. Без сум-
ніву, не найкращий початок роботи для головного 
тренера чоловічої збірної України Євгена Мурзі-
на, котрий погодився за сумісництвом покерува-
ти «Будкою». З іншого боку, нічого дивного, адже 
в Києві будується нова команда. І даний процес, 
здається, лише розпочався. Незадовго до стар-
ту ЧУ ряди «гладіаторів» поповнили троє амери-
канців. У стартовому поєдинку сезону своєю грою 
вони не вразили, хоча й стали найрезультативніши-
ми у своїй новій команді. Власне наявність у заяв-
ці значної кількості власників закордонних паспор-
тів нині аж ніяк не гарантує клубу «легкого життя». 
Якщо раніше статки українських грандів дозволяли 
їм підписувати «легіонерів з іменем», то сьогод-
ні про рівень того ж таки легіонера їм доводить-
ся дізнаватися, так би мовити, по ходу п’єси. Утім, 
у будь-якому разі, сценарій нового розіграшу су-
перліги обіцяє бути цікавим, і дарма що в чемпіо-
наті бракує зіркових виконавців. Думається, амбіції 
його учасників зможуть додати балів його рейтин-
гу цікавості. ■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Суперліга. Чолові-
ки. 2-й тур. «Кривбас» — «Черкаські мав-
пи» — 71:72, «Дніпро»  — БІПА — 79:49, «За-
поріжжя» — «ХІМІК»— 83:96, «Політехнік» 
— «Волиньбаскет» — 68:78, «Миколаїв» — 
«Будівельник»— 61:74.
 1-й тур. «Кривбас» — «Будівельник» — 
66:54, «Запоріжжя» — БІПА — 89:87, «Мико-
лаїв» — «Черкаські мавпи» — 92:71, «Дніпро» 
— «Хімік» — 50:66, «Кремінь» — «Волиньбас-
кет» — 70:67.
 Турнірне становище: «Хімік» — 2 перемо-
ги/0 поразок, «Кривбас», «Миколаїв», «Будівель-
ник», «Черкаські мавпи», «Дніпро», «Волинь-
баскет», «Запоріжжя» — 1/1, «Кремінь» — 1/0, 
БІПА — 0/2, Політехнік — 0/1.

■

Григорій ХАТА

 Третій сезон поспіль у «Формулі-1» 
проходить під знаком повного доміну-
вання «Мерседеса». Тож, здавалося, що 
й ім’я переможця поточного чемпіона-
ту світу не відрізнятиметься від попе-
редніх років. Не так давно — на «еква-
торі» ЧС-2016 — все виглядало так, що 
перший пілот «Мерса» Льюїс Хемілтон 
їде до свого чергового чемпіонства — 
третього до ряду, та четвертого, зага-
лом. Утім, починаючи з другої поло-
вини сезону, коли у «формулічному» 
пелетоні завершилися місячні літ-
ні канікули, перевага британця над 
своїм головним конкурентом — пар-
тнером по команді, німцем Ніко Рос-
бергом — розтанула, як сніг на сонці. 
Власне відтоді Хем не виграв іще жод-
ного Гран-прі. І тепер, за п’ять етапів 
до фінішу ЧС, Хемілтон відстає від 
Росберга на 23 пункти. 
 Після невдалого завершення Гран-
прі Малайзії британський гонщик зро-
бив сенсаційну заяву: «Комусь дуже 
не хочеться, щоб я виграв чемпіонат. 
У мене є запитання до «Мерседеса». 
Вже стільки двигунів він зробив у цьо-
му році, але чомусь тільки мої вихо-
дять iз ладу. Хтось повинен відповіс-
ти на запитання — чому горять лише 
мої мотори?».
 Варто нагадати, що на початку 
нинішнього сезону пілоти «Мерседе-
са» постійно конфліктували. Результа-
том їхньої чергової розбірки став доз-
віл керівництва команди вести гонщи-
кам рівну боротьбу на трасі, знівелю-
вавши таким чином статуси першого 
та другого пілотів стайні. Після остан-
ньої заяви, не факт, що, попри суціль-
не домінування німецького «гіганта» 
в «королівських» перегонах, Хеміл-
тон захоче й надалі співпрацювати з 
«Мерседесом». Утім наразі він обіцяє 
не здаватися й до останнього продов-
жити боротися за перемогу в чемпіо-
наті.
 У Малайзії, де в порівнянні з по-
передніми роками провели радикаль-
ну зміну конфігурації та покриття тра-
си, Хемілтон був поза конкуренцією й 
дуже близько наблизився до того, аби 

перервати переможну серію свого пар-
тнера, котрий тріумфував на трьох 
попередніх етапах. Він легко виграв 
кваліфікацію; без проблем захистив 
першу позицію в гонці й упродовж 41 
кола практично на самоті їхав на чолі 
пелотону. Але потім сталася катастро-
фа — двигун на його «Мерсі» задимів і 
запалав...
 Не вдалося виграти гонку на онов-
леному автодоромі «Сепанг» й іншому 
пілоту домінуючої в першості стайні, 
котрий був другим у кваліфікації. Уже 
на першому колі Росберга підрізав Се-
бастьян Феттель iз «Феррарі», відки-
нувши того в хвіст пелетону. Проте за-
вдяки трьом виїздам на трасу маши-
ни безпеки Ніко зумів прорватися на 
п’єдестал. А подвійний тріумф у Ма-
лайзії відсвяткував «Ред булл», чого, 
до слова, не траплялося в «Ф-1» уже 
давно. Хай там як, а лідерство «Мер-
седеса» в поточному чемпіонаті є без-
заперечним. І Кубок конструкторів, і 
особиста першість залишиться за ні-
мецькою стайнею. Єдине питання — 
хто з пілотів «Мерса» отримає чем-
піонський трофей? ■

БАСКЕТБОЛ

П’єса високих амбіцій
Найсильніша чоловіча команда України переможно 
стартувала в новому «об’єднавчому» чемпіонаті країни

■

Програвши на старті ЧУ «Хіміку», 
в наступному матчі «Дніпро» 
розгромив одеських баскетболістів.
Фото з сайта fbu.ua.

❙
❙
❙
❙

«ФОРМУЛА-1»

Персональне послання
Чинний переможець «Ф-1» британець Хемілтон 
вважає, що хтось у «Мерседесі» не хоче бачити 
його чемпіоном

■

Через проблеми з двигуном Льюїс Хемілтон не зміг виграти Гран-прі Малайзії .
Фото з сайта formula1.kiev.ua.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат світу. 16-й етап. Гран-прі Ма-
лайзії. Автодром Сепанг (56 кіл, 310,408 км).
 Залікова десятка: 1. Рік’ярдо — 
1:37.12,776. 2. Ферстаппен («Ред булл») — 
відставання 2,443 сек. 3. Росберг («Мерсе-
дес») — «25,516. 4. Райкконен («Феррарі») — 
«28,758. 5. Боттас («Уїльямс») — «1.01,582. 
6. Перес («Форс Індія») — «1.03,794. 7. Алон-
со («Макларен») — «1.05,205. 8. Хюлькенберг 
(«Форс Індія») — «1.14,062. 9. Баттон («Мак-
ларен») — «1.21,816. 10. Палмер («Рено») — 
«1.35,466.
 Особистий залік: Росберг — 288, Хеміл-
тон («Мерседес») — 265, Рік’ярдо — 204, 
Райкконен — 160, Феттель («Феррарі») — 153, 
Ферстаппен — 147, Боттас — 80, Перес — 74, 
Хюлькенберг — 50, Алонсо — 42...
  Кубок конструкторів: «Мерседес» — 553, 
«Ред булл» — 359, «Феррарі» — 313, «Форс 
Індія» — 124, «Уїльямс» — 121, «Макла-
рен» — 62, «Торо россо» — 47, «Хаас» — 28, 
«Рено» — 8, «Манор» — 1, «Заубер» — 0.

■
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Путін — терорист №1
Після звіту щодо причин катастрофи літака Малайзійських авіаліній вище керівництво Росії 
має готуватися до Міжнародного воєнного трибуналу в Гаазі
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Тату, коли ти вже викинеш ці 
старовинні санчата?
 — Вони легендарні! Вранці я 
тебе на них у садочок возив, а вве-
чері мене на них твоя матуся з гара-
жа забирала.

* * *
 Йде Вовочка з татом повз шко-
лу:
 — Синку, ти в цій школі вчиш-
ся?
 — Так.

 — 20 років тому я теж тут учив-
ся.
 — Тепер я зрозумів, що мав на 
увазі директор, коли казав, що тако-
го дурня, як я, він 20 років у школі не 
бачив.

* * *
 — Дідусю, а правда, що на зло 
потрібно відповідати добром?
 — Так, онучку, правда.
 — Тоді дай мені грошей на мо-
розиво, бо я розбив твої окуляри.

По горизонталі:
 1. Французький поет, автор 
«Марсельєзи». 6. Вудочка, якою 
ловлять рибу на дні водойм. 8. Де-
рево з довгими пагонами, що росле 
в тропічних лісах. 9. Давня зброя, що 
заряджається стрілами. 10. «Чорнії 
брови, карії ..., темні, як нічка, ясні, 
як день. Ой,..., ..., ... дівочі, де ж ви 
навчились зводить людей?» (піс-
ня). 11. Насильницьке приєднан-
ня державою всієї або частини те-

риторії іншої держави в односто-
ронньому порядку. 13. Острів 
у Керченській протоці, на який 
у 2003 році Росія поклала око. 
15. Слов’янський бог весняного 

сонця. 17. Протока, що з’єднує Чорне 
та Мармурове моря, відокремлюючи 
азійську частину Туреччини від єв-
ропейської. 18. Щабель у кар’єрній 
драбині. 20. Автор і режисер відомої 
серії мультфільмів про пригоди ко-
заків. 22. Відомий болгарський ку-
рорт. 24. Естрадний співак, народ-
ний артист України, володар гран-прі 
Міжнародного конкурсу вокалістів у 
Голландії (1989 р.). 25. Старовин-
на англійська міра довжини. 27. На-
стінний світильник. 28. «Неначе пта-
хи чорні в гаї, козацтво сміливе лі-
тає. Ніхто на світі не ...! Огонь запек-
лих не пече». (Тарас Шевченко) 29. 
Хвороба дихальних шляхів, яку в на-
роді називають ядухою. 30. Роман-
тичний бальний танець із латиноаме-
риканської програми.
По вертикалі:
 1. Прокуратор Іудеї, за яко-
го був розіп’ятий Ісус Христос. 2. 
Вінницький гурт, який прославив-
ся піснею про «небритих і неголе-

них» оленів. 3. Давньогрецька кра-
суня, через яку почалася Троянсь-
ка війна. 4. Поема Тараса Шевчен-
ка, присвячена Якову де Бельмену. 
5. Батьківщина Ганса Християна Ан-
дерсена. 6. «Що то було? Мабуть ... 
— ні сіло, ні впало по небу пливло» 
(Анатолій Матвійчук). 7. Київська 
рекламна газета. 11. Чоловік, який 
живе за рахунок жінки, утрима-
нець. 12. Київський князь, за яко-
го було збудовано Софію Київсь-
ку. 14. Договір, домовленість. 16. 
Ароматична смола, якої страшенно 
бояться чорти. 19. Чоловічий голо-
вний убір із козирком. 20. Німфа, в 
яку закохався Аполлон і яка, ряту-
ючись від нього, перетворилася на 
лаврове дерево. 21. Молода трава, 
що виросла на місці скошеної. 22. 
«По діброві ... віє, гуляє по полю. 
Край дороги гне тополю до самого 
долу» (Тарас Шевченко). 23. Слен-
гова назва марихуани та гашишу. 
26. Римський імператор з династії 
Флавіїв. 27. Кличка пса із відомої 
повісті Гаврила Троєпольського. ■
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +1…+6

 +5…+10

Північ +8…+13

 +12…+17

Центр +8…+13

 +12…+17

Схід +8…+13

 +18…+24

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +8…+13

 +13…+18

5 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ. Вiтер пiвденно-
схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +10...+12; удень 
вночi +13...+15.

Миргород: дощ. Уночi +10...+12; удень вночi 
+17...+19.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +5...+7; удень вночi 
+10...+12.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +15...+17.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, опади, 
мiсцями дуже сильнi. Трускавець: уночi +3...+5; 
удень вночi +3...+5. Моршин: уночi +2...+4; удень 
вночi +2...+4.

Аліса КВАЧ

 Для наших предків найбільшою 
образою і найстрашнішою лайкою 
була пропозиція поцілувати опонента в 
п’яту точку. Однак скандально відомо-
го пранкера (майстра жорстких розігра-
шів) Віталія Седюка це прокляття не зу-
пинило, а навпаки — підказало черго-
вий крок для сумнівної слави.
 Цього разу об’єктом його «розігра-
шу» стала зірка американських ре-
аліті-шоу Кім Кардашьян, яка прибу-
ла до Парижа для участі у Тижні моди. 
Коли Кім вийшла з машини і рушила 
до залу, Седюк вискочив до неї із на-
товпу і привселюдно поцілував їй зад. 
Попри те, що охорона Кардашьян зре-
агувала миттєво, десятки репортерів 
устигли зробити фото скандального 
поцілунку, який миттєво облетів ін-
тернет. Задоволений своєю витівкою 
журналіст повідомив, що він таким 
чином протестував проти використан-
ня штучних імплантатів, які, на його 
думку, використовує Кім для надання 
своїм сідницям звабливої форми, і за-
кликав членів клану Кардашьян попу-
ляризувати серед підлітків природну 
красу. У відповідь Кім заявила про на-

мір подати на Седюка до суду, ви-
магаючи заборонити пранкеру вза-
галі наближатися до неї.
 Така пересторога геть не зайва 
— два роки тому, також на тижні 
моди в Парижі, Седюк ледь не по-
валив Кардашьян на землю, коли 
та вийшла з машини. А минуло-
го тижня жертвою пранкера ста-
ла близька подруга зірки супер-
модель Джіджі Хадід, яку Седюк 
атакував ззаду і несподівано під-
хопив на руки, за що дістав від 
моделі добрячого ляпаса. Також 
нападів Віталія Седюка зазна-
вали Ан джеліна Джолі та Бред 
Пітт, Уїлл Сміта та інші зірки.
 До речі, для Кім Кардашьян 
цей Тиждень моди в Парижі ви-
явився взагалі фатальним. Піс-
ля нападу пранкера її ще й пог-
рабували просто в номері го-
телю. За підрахунками, неві-
домі в масках, погрожуючи 
зброєю, винесли з номера 
зірки прикрас та мобіль-
них телефонів на суму 10 
мільйонів доларів. Як ка-
жуть: як не щастить — то 
по повній. ■

НАПАД

Бандитський Париж
Кім Кардашьян у французькій столиці 
стала жертвою скандального журналіста 
і бандитів

■

Ната НЕТУДИХАТА

 Ні, мав таки рацію класик, 
коли казав, що розумом Росію 
зрозуміти важко. Як важко 
звикнути до немовлят у гімнас-
терках часів Другої світової вій-

ни, яких мами вивозять на па-
рад, чи до дитячих візочків у 
формі танків чи літаків. 
 Але весь цей парад ма-
размів перевершила російсь-
ка «фабрика креативних ди-
тячих меблів», яка випустила 

дитяче ліжечко у формі ракет-
ної установки «Бук». «Пред-
ставляємо вашій увазі новин-
ку від нашої фабрики — ліж-
ко «Ракетна установка «Бук 
М-1»! Спальне місце за за-
мовчуванням — цілісна пли-

та. Клієнти, які замовлять ліж-
ко, отримають у подарунок но-
мерний знак з іменем малю-
ка», — зазначається на сайті 
фабрики. 
 На дитячому ліжечку на-
віть вказано номер 0812. На-
гадаємо, що ракетна установ-
ка «Бук» саме з таким номе-
ром збила в липні 2014-го року 
малайзійський Boeing 777, в 
результаті чого загинуло 298 
осіб, серед яких були й діти. 
Думаєте, це якимось чином 
вплине на потенційних покуп-
ців новинки? «Не смішіть мої 
«Іскандери», як кажуть деякі 
росіяни. ■

БУВАЄ

Кажуть усі, ми бяки-БУКи
В Росії діткам пропонують спати в ліжечках 
у формі ракетної установки

■
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