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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,90 грн 

1 € = 27,56 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на 2017 рік »СТОР. 7

Генштаб ЗСУ прорахував, 

що повномасштабна 

агресія Росії проти України 

буде безглуздою через 

величезні втрати
стор. 2 »

Дорого 
і сердито

У столичних 

«маршрутках» за 

проїзд треба платити 

на гривню більше
стор. 3 »

Чума — тільки 
у свинарнику?

Тваринники вимагають 

ухвалити державну 

програму боротьби 

з АЧС
стор. 7 »

Багаті та фатальні 
Княжичі
П'ятеро поліцейських 
загинули від куль колег
стор. 2 »

Під ногами окупантів горітиме земля 

Таких безглуздих втрат, як цими вихідними в Княжичах, українські силовики ще не знали. ❙



ВІВТОРОК, 6 ГРУДНЯ 20162 ІнФорУМ
«Сьогодні національна поліція усвідомила, що на внутрішньому фронті 
боротьби зі злочинністю також буває «дружній вогонь», який забирає 
життя наших захисників».

Роман Зайцев
офіцер

УКРАЇНА МОЛОДА

Валерія НАЛИВАЙКО

 На Київщині в ніч на неділю стала-
ся надзвичайна ситуація. У селищі Кня-
жичі, що неподалік вiд міста Бровари, 
внаслідок перестрілки під час вико-
нання службових обов’язків загинуло 
п’ятеро правоохоронців. Чому спецопе-
рація, в якій були задіяні співробітники 
Нацполіції, СБУ і ГПУ, переросла в тра-
гедію? 
 Міністр МВС Арсен Аваков перебуває 
поза межами України у відрядженні. У 
понеділок через інформагентство він пе-
редав, що в курсі справи. Й обіцяв повер-
нутися у середу вночі. Тим часом прес-сек-
ретар Київської області Микола Жукович 
чесно зізнався: під час операції не було 
жодної координації між правоохоронця-
ми різних підрозділів одного міністер ства. 
Втім речник обласної міліції категорично 
відмовляється коментувати дії колег iз 
Києва, посилаючись на те, що не володіє 
інформацією від них.
 Основна версія: у Княжичах поліцей-
ські виконували спецоперацію — мали за-
тримати банду грабіжників, що нападали 
на будинки в Києві та області. «Планува-
лося класичне затримання банди грабіж-
ників у той момент, коли вони спробують 
приступити до здійснення злочинного за-
думу. Цiєї ночi працівники кримiнально-
го розшуку отримали оперативну інфор-
мацію, що чергове пограбування може 
відбутися в селищі Княжичі. Туди виї-
хала група затримання карного розшу-
ку та спецпідрозділу КОРД», — розповів 
подробиці на своїй сторінці у «Фейсбу-
цi» радник глави МВС Арсена Авакова 
Антон Геращенко. 
 Поліцейські розвідники, завданням 
яких було стежити за обстановкою і по-
дати команду на затримання бандитів 
перебували на одній iз вулиць селища в 

недобудованому приватному будинку. 
В іншому сусідньому будинку в автома-
тичному режимі раптом спрацювала охо-
ронна сигналізація. На місце прибув на-
ряд держслужби охорони, який помітив 
і затримав двох поліцейських розвідни-
ків. «У той же час група захоплення, су-
дячи з усього, вирішила, що співробітни-
ки розвідки потрапили в біду, захоплені 
злочинцями, які їх виявили, і виїхали на 
мікроавтобусі на вулицю. Далі між спів-
робітниками ДСО і групою захоплення 
сталася перестрілка, що тривала кілька 
миттєвостей і забрала п’ять життів», — 
зазначив Геращенко. 
 Загинули двоє співробітників держ-
служби охорони, двоє поліцейських роз-
відників і співробітник спецпідрозділу 
КОРД, що входив до групи захоплення, 
зазначив Антон Геращенко. Департамент 
комунікації МВС оприлюднив імена за-
гиблих поліцейських: Віталій Валецький 
(начальник відділу управління КОРД Го-
ловного управління Національної поліції 
в м. Києві, майор поліції), Юліан Рудь-
ко (оперуповноважений управління опе-
ративної служби Головного управління 
Національної поліції в м. Києві, старший 
лейтенант поліції), Олександр Маніца 
(оперуповноважений управління опера-
тивної служби Головного управління На-
ціональної поліції в м. Києві, лейтенант 
поліції), Євген Куртєв (молодший інспек-
тор Броварського міжрайонного відділу 
Управління поліції охорони, старший 

сержант поліції) і Сергій Орлов (молод-
ший інспектор Броварського міжрайон-
ного відділу Управління поліції охорони, 
старший сержант поліції).
 Обставини трагедії розслідуватиме 
Генпрокуратура, заявив директор Депар-
таменту комунікацій Міністерства внут-
рішніх справ Артем Шевченко. Слідчі 
прокуратури працюють на місці трагедії 
і будуть посекундно відновлювати всі де-
талі події і встановлювати її причини. 
При цьому Артем Шевченко відмовився 
припустити, хто винен у ситуації з пере-
стрілкою поліцейських і хто нестиме від-
повідальність за трагедію.
 Трагедія у Княжичах iз поліцейсь-
кими, за офіційною інформацією, не за-

вадила завершити операцію захоплен-
ня розбійників. Оперативники спіймали 
банду, за якою, власне, і полювали у Кня-
жичах, на в’їзді до Києва, в Деснянсько-
му районі вранці, 4 грудня. «Зловмисни-
ків, у яких вилучили зброю, боєприпа-
си і спеціальне обладнання, підозрюють 
у скоєнні серії нападів на елітні приват-
ні будинки та офісні приміщення. В їхніх 
автомобілях і будинках проводять обшу-
ки», — повідомив в. о. голови Національ-
ної поліції України Вадим Троян. За його 
словами, злочинці, яких мали «спіймати 
на гарячому», почули стрілянину і скасу-
вали свій план, вирушивши в бік Києва. 
Серед розбійників виявилося кілька лю-
дей, раніше судимих за розбої. Щоправ-
да, така швидка «розв’язка» наштовхує 
на роздуми: оперативно спрацювали в 
угоду закону чи Президентові, який узяв 
справу під особистий контроль? 
 «У цій версії дуже не віриться в «до-
мушників» на джипах «Тойота Ленд Кру-
зер 200»! Як і у випадково спрацьовану 
сигналізацію. Швидше за все, ніякі вони 
не «домушники», але правди ми вже, звіс-
но ж, не дізнаємося. Навіщо було влашто-
вувати цілу спецоперацію, якщо їх просто 
зупинили на КП і затримали?» — пише на 
сторінці колишнього речника МВС, жур-
наліста Костянтина Стогнія у «Фейсбуцi» 
користувач Павло Гончарук у коментарях 
до посту про перестрілку. ■

ТРАГЕДІЯ

Багаті та фатальні Княжичі
П’ятеро поліцейських загинули від куль колег

■

На місці трагедії.
Фото Укрінформ.

❙
❙

ТИМ ЧАСОМ...

 На вихідні у Києві «автомайданівці» про-
вели під стінами будівлі МВС акцію протесту 
«АвакOFF», вимагаючи відставки міністра внут-
рішніх справ Арсена Авакова. Активісти переко-
нані, що саме він винен за провал процесу атес-
тації співробітників поліції, реформування Націо-
нальної поліції та системи МВС загалом.

■

Ольга ГУЦУЛЬСЬКА

 Ляшко стверджує: за погодженням і з 
відома Порошенка його партнер-коруп-
ціонер Онищенко купив у Юлії Тимошен-
ко за п’ять мільйонів доларів посаду мініс-
тра екології, яка за розподілом в коаліції 
відійшла «Батьківщині» — і призначив 
на цю посаду свого юриста Ігоря Шевчен-
ка. Коли Онищенко намагався через мініс-
тра Шевченка призначити свого помічни-
ка Матвєєва головою Держгеонадр, Ляш-
ко заблокував це корупційне призначення. 
Також, за словами лідера РПЛ, Онищенко 
намагався купити і депутатів його фрак-
ції. Утім рік тому на його заяви  влада не 
звертала уваги. «16 вересня 2015 року я з 
парламентської трибуни заявив, що в сті-
ни українського парламенту повернулася 
політична корупція, що Онищенко — один 
із тих, хто вчиняє підкуп народних депу-
татів від Радикальної партії. Де реакція на 
це моє звернення Генпрокуратури, НАБУ, 
органів влади, СБУ? Немає по сьогоднішній 
день. Бо Онищенко разом із владою «дери-
банив» надра, «дерибанив» при Януковичу, 
продовжував «дерибанити» при Порошен-
ку, ділився своїми корупційними статками 
і з Президентом, і з нардепами, і спокійно 
себе почував. Поки Онищенко заносив гро-
ші в адміністрацію — він не був корупціоне-
ром, коли перестав заносити — його оголо-
сили в розшук», — заявив Ляшко.
 Попри те, що Юлія Тимошенко спросто-
вує свою причетність до корупційних 

зв’язків з Онищенком та, зокрема, призна-
чення за своєю квотою на посаду міністра 
екології людини Онищенка — Ігоря Шев-
ченка, Ляшко доводить протилежне. Зок-
рема, політик продемонстрував лист на ім’я 
Яценюка за підписом очільниці «Батьків-
щини», в якому Тимошенко лобіює Шевчен-
ка на посаду. Нагадаємо, згодом Шевченка 
звільнили за корупцію.  «Весь парламент 
знає, що Онищенко купив цю посаду, запла-
тивши, за чутками, п’ять мільйонів доларів. 
Шевченка звільнили. Ті, хто його делегував, 
зокрема Юлія Тимошенко, сказала, що вона 
не має жодного відношення до призначен-
ня Шевченка, хоча вона офіційно звертала-
ся щодо його призначення. Зараз Онищенко 
розказує, що Тимошенко — його союзник. 
Хотів би знати, в чому союзницькі стосун-
ки Юлії Тимошенко і газового корупціонера 
— олігарха Олександра Онищенка. Думаю, 
і суспільство хоче знати. І той факт, що сьо-
годні Тимошенко відмовляється від своєї 
причетності до цього призначення, ще раз 
свідчить, що це призначення відбувалося у 
корупційний спосіб, за гроші. Я хочу знати: 
хто з депутатів, за що і скільки отримував», 
— заявив нардеп. У зв’язку з цим Ляшко ви-
магає створити Тимчасову слідчу комісію у 
парламенті для розслідування фактів коруп-
ції, які навів Онищенко, а також вимагає 
відповідної перевірки від НАБУ. А на час 
розслідування Ляшко вимагає відсторони-
ти від роботи депутатів, які нібито причетні 
до корупційних схем. ■

Продовження теми на 4 стор. 

НА СВІТЛО!

Ляшко вимагає розслідувати 
корупцію Порошенка, 
Тимошенко і Онищенка
Лідер Радикальнї партії навів докази зв’язку кремлiвської 
«зозулi» з екс-партнером Президента — Онищенком

■

Іван БОЙКО

 Незважаючи на те, що ворог про-
довжує обстрілювати позиції ЗСУ з мі-
нометів та важкої артилерії (близько 30 
обстрілів щодоби), позаминула доба ми-
нула в зоні АТО без втрат. За даними Мін-
оборони, минулої неділі та в ніч на по-
неділок жоден захисник України не за-
гинув і не був поранений. 
 Тоді як минулої суботи було поране-
но одного бійця ЗСУ в промзоні Авдіїв-
ки, поблизу окупованого Донецька, а 
минулої п’ятниці — шестеро воїнів (пе-
реважно під час обстрілів на лугансько-
му напрямку). 
 Зауважимо, що наприкінці мину-
лого тижня спостережна місія ОБСЄ 
кон статувала, що саме на Донеччині за-
фіксовано збільшення кількості випад-
ків порушення «режиму тиші»: близь-
ко 310 вибухів у порівнянні з попереднім 
звітним періодом (150 вибухів).
 Водночас начальник Генштабу ЗСУ 
Віктор Муженко повідомляє, що ук-
раїнське військове керівництво оцінює 
загрози військового характеру та прора-
ховує ймовірні сценарії розвитку подій на 
випадок масштабної російської агресії.
 «Ці сценарії відпрацьовуються під 
час навчань, ми вчимося мобільній та 
гнучкій обороні, концентруємо зусил-
ля на найбільш загрозливих напрям-
ках. При тому, що Російська Федерація 
володіє більшою кількістю зброї та люд-
ського потенціалу, у нас є ключова пере-

вага. Ми — на своїй землі, яка буде бук-
вально горіти під ногами окупантів», — 
сказав генерал армії Муженко в інтерв’ю 
агенції «Укрінформ».
 За його словами, йдеться не про але-
горію, оскільки ситуація нині докорінно 
відрізняється від тієї, що була на почат-
ку війни, вже майже три роки тому.
 «Ми маємо майже 100 тисяч резер-
вістів оперативного резерву — це ті сол-
дати й офіцери, які мають військовий 
досвід, пройшли найскладніші випробу-
вання і вистояли під вогнем. Ці люди мо-
тивовані, з бойовим досвідом, дисциплі-
новані й мобільні. Це величезна сила», 
— запевнив генерал.
 І додає, що Генштаб ЗСУ розглядає 
оптимальні варіанти організації тери-
торіальної оборони, тобто йдеться про 
формування територіальних підроз-
ділів, які, де факто, будуть перебувати у 
постійній готовності до організації спро-
тиву на випадок наступу противника.
 «Усе це в комплексі робить мож-
ливу агресію Російської Федерації без-
глуздою. Адже агресор понесе вели-
чезні втрати і не зможе контролювати 
території, навіть у випадку певного про-
сування вглиб України», — підкреслив 
начальник Генштабу ЗСУ.
 За даними вітчизняних військових, 
загроза масштабної російської агресії 
надходить не лише зі сходу України, а й 
з півночі, південного заходу і тимчасово 
окупованого Криму, де Росія зосередила 
істотні наступальні можливості. ■

НА ФРОНТІ!

Під ногами окупантів 
горітиме земля 
Генштаб ЗСУ прорахував, що повномасштабна 
агресія Росії проти України буде безглуздою 
через величезні втрати

■
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ТРАГЕДІЇ

Гальма 
відмовляють
Із початку року в ДТП загинуло понад 
три тисячі осіб 

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У школах міста Суми 
оголошено про каран-
тин. Тож учні тутешніх 
шкіл нині — на завчас-
них канікулах. Як пові-
домили «УМ» у Сумсь-
кій міськраді, зважаю-
чи на зростання захво-
рюваності на грип та 
ГРВІ (із загальної кіль-
кості сумських учнів 
захворіло 22,3 %), ко-
місія з питань техно-
генно-екологічної без-
пеки та над звичайних 
ситуацій вирішила, 
що всім загальноосвіт-
нім закладам міста не-
обхідний тижневий ка-
рантин. 
  З 12 грудня учні зно-
ву мають приступити до 
навчального процесу. 
Водночас в обласному 
центрі моніторитимуть 
кількість хворих.  
 Загалом у Сумській 
області на карантині че-
рез грип опинилися 52 

навчальні заклади. Не 
лише школи, а й техні-
куми. Від епідемпорогу 
область сьогодні відді-

ляє лише 10%. Дитячі 
садки, а також виші 
працюють у звичному 
режимі. 

 Оголошено каран-
тин у школах неспроста. 
Річ у тiм, що минулого 
тижня у Сумах трапив-
ся другий смертельний 
випадок від ускладнень 
грипу. Помер 52-річний 
чоловік. Лабораторне 
дослідження показало, 
що смерть спровокував 
грип «А».
 За словами Сергія 
Бутенка, начальни-
ка управління охорони 
здоров’я Сумської обл-
держадміністрації, хво-
рий чоловік звернувся 
по допомогу до лікарів 
тільки через два дні лі-
кування вдома. Але, на 
жаль, незважаючи на 
старання лікарів, вря-
тувати йому життя не 
вдалося. Через добу пе-
ребування у лікуваль-
ному закладі він помер 
від ускладнень грипу 
— двосторонньої пнев-
монії. 
 В Україні це вже дру-
гий летальний випадок 
від грипу, зареєстрова-
ний у цьому епідемсе-
зоні. Перша смерть від 
грипу сталася також у 
Сумській області.
 Епідемічні пороги з 
грипу станом на поча-
ток тижня переступили 
Дніпропетровська, Лу-
ганська та Харківська 
області. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Новий документаль-
ний фільм «Перестрой-
ка» зняли двоє черка-
щан — Захар Колісни-
ченко та Андрій Чер-
нега. Це кіно не про 
перебудову часів Ми-
хайла Горбачова. Воно 
про те, як «совок» прой-
шовся людськими доля-
ми українців, водночас 
затопивши 200 сіл у до-
лині Дніпра, де ці люди 
жили з діда-прадіда. 
 Після постанови 
Ради Міністрів СРСР 
5 березня 1954 року, 
якою було затверджено 
будівництво Кременчу-
цької ГЕС та утворен-
ня Кременчуцького во-
досховища, у 1956-1959 
роках тисячі родин ста-
ли вимушеними пере-
селенцями. Вони й на-
звали своє переселен-
ня «перестройкою». 

Адже цих людей змуси-
ли розібрати свої хати, 
перевезти їх на гору, 
вище води, і там будува-
ти. Про все пережите й 
згадують у кінострічці 
очевидці тих трагічних 
подій. Спогади — щем-
ливі до сліз. 
 «Я сам з уманського 
краю, і коли вперше по-

бачив Кременчуцьке во-
досховище, то в один мо-
мент зацiкавився, як від-
бувалося його створення 
i чи варте воно було того? 
Так народилася ідея 
фільму», — розповідає 
«Україні молодій» За-
хар Колісниченко, один 
з авторів стрічки.
 Зйомкам фільму пе-

редувала робота в архі-
вах, пошуки тих, хто на 
собі відчув трагічне пе-
реселення, влаштоване 
КПРС на чолі з Микитою 
Хрущовим. «Щоб зафік-
сувати історію з вуст са-
мих постраждалих, які 
разом згадують, як їхні 
села пішли під воду, по-
бували в багатьох насе-
лених пунктах на обох 
берегах Дніпра», — го-
ворить Захар Колісни-
ченко.
 Робота над фільмом 
велася з середини ми-
нулого літа. А здійсни-
ти проект стало можли-
вим у рамках програми 
«Студії живої історії», 
яка реалізується при-
ватною установою «Інша 
освіта» у партнерстві зі 
Спілкою MitOst e.V. та 
за дружньої фінансо-
вої підтримки Міністер-
ства закордонних справ 
Німеччини. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На вихідних столичні та при-
міські перевізники зробили «по-
дарунок» киянам та жителям 
навколишніх поселень — під-
няли ціни на проїзд фактично у 
всіх маршрутних таксі загалом 
на одну гривню. 
 «Це не нові тарифи, вони 
були затверджені вже давно, — 
пояснюють у компанії «Союз-
авто». — Але приміські «мар-
шрутки», які їздять по Києву, 
демпінгують ціни, відбирають 
у міських перевізників паса-
жирів, ми змушені знижувати 

вартість. Тепер «передмістя» 
возить пасажирів по Києву по 
5 гривень. Тому і в нас змінив-
ся тариф, але тільки на деяких 
маршрутах. Ми багато коштів 
витрачаємо на оновлення рухо-
мого складу. У цьому році прид-
бали 60 автобусів з низькою під-
логою. Наприклад, на маршруті 
№ 445 усі 30 машин — нові». 
 Голова асоціації «Автопе-
ревізники Київщини» Олексій 
Павленко пояснює: «До травня 
2015 року, коли було скасовано 
держ регулювання тарифів на па-
сажирські перевезення, перевіз-
ники Київщини подавали керів-

ництву області свої розрахунки 
з обґрунтуванням тарифу. Ще 
на той момент тариф подавався з 
розрахунку 51 копійка (а діяв 34) 
за 1 км (без обліку ПДВ і страхо-
вого збору). Тоді «губернатор» не 
встиг підписати ці обґрунтуван-
ня, і держрегулювання скасува-
ли. Перевізники стали самі вста-
новлювати тариф». За словами 
Олексія Павленка,  ціни ще біль-
ше зростуть із нового року, коли 
підніметься (як обіцяв уряд) міні-
мальна заробітна плата.
 Нагадаємо, ще з серпня ко-
мунальне підприємство «Київсь-
кий метрополітен» почало пси-
хологічно готувати киян та гос-
тей міста до можливого  подорож-
чання проїзду у три рази в 2017 
році. «Починаючи з 2017 року, 
метрополітен перестане платити 
за електроенергію за тими став-
ками, що платить населення. Ми 
почнемо платити, як промисло-
ве підприємство», — виправдо-
вується головний економіст КП 
Максим Демченко. ■

Катерина МАРТИЧ

 Ім’ям Героя України 
Дмитра Майбороди назвали 
літак Ан-226, який після 18-
річної перерви знову підняв-
ся у небо. Відремонтований 
на 410-му заводі цивільної 
авіації борт урочисто переда-
ли 456-й бригаді транспорт-
ної авіації, що дислокується 
у Гавришівці, під Вінницею. 
Тепер у нього спецзавдання 
— рятувати життя бійцям, 
які беруть участь у бойових 
діях на сході України. Так, 
як це робив вінницький льот-
чик Дмитро Майборода.
 «Це гордість, що пам’ять 
про мого сина буде не лише 
на землі, а й у небі, адже він 
більше за все на світі його лю-
бив. Для нього літати — ста-
ло сенсом життя, здійснен-
ням дитячої мрії. Цей 35-й 
борт буде берегти пам’ять про 
мого сина», — зазначила 
мати вінницького льотчика 
Тетяна Майборода.
 За словами командувача 
Повітряних сил Збройних 
сил України генерала-пол-
ковника Сергія Дроздова, 
оновлений літак буде залу-
чатися до виконання бойо-
вих завдань.

 «Він призначений для ева-
куації, щоб забирати поране-
них і швидко доправляти до 
шпиталів. Одночасно на бор-
ту може розміститися 35 чо-
ловік у сидячому положенні 
або 18 — у лежачому. Те, що 
літаку 456 бригади транспор-
тної авіації дали ім’я Д. Май-
бороди, — не випадковість, 
бо саме тут служив військо-
вий. Це ще одне підтверджен-
ня, що Герої не вмирають. 
Вони залишаються в нашій 
пам’яті, серцях і назвах ву-
лиць, міст, шкіл і бойових ма-
шин», — сказав С.Дроздов.
 Нагадаємо, що 14 липня 
2014 року в Краснодонсько-
му районі Луганської облас-
ті на висоті 6500 м літак Ан-
26, яким керував командир 
екіпажу Дмитро Майборода, 
підбили. Разом із помічником 
підполковником Дмитром 
Шкарбуном він до останнього 
керував «сталевим птахом». 
Це дозволило іншим членам 
екіпажу евакуюватися, а два 
Дмитра, які понад усе люби-
ли літаки та небо, — загину-
ли. Указом Президента Ук-
раїни Дмитру Майбороді пос-
мертно присвоєно звання Ге-
роя України з удостоєнням 
ордена «Золота зірка». ■

Ірина КИРПА

 Зима додала кривавих трагедій 
на дорогах. В Одесі винуватець аварії 
втік, прихопивши з собою тіло збитої 
жертви. Пошуками правопорушника 
та його жертви, що стала заручником 
ситуації, займаються одночасно де-
кілька нарядів поліції Одеси. Невідо-
мий горе-водій не став викликати на 
місце події медиків та поліцію. Свід-
ки аварії розповіли, що машина з до-
нецькими номерами не впоралася з 
керуванням на слизькій дорозі та на 
повному ходу врізалася в пішохода, 
який переходив дорогу по «зебрі». 
Водій злощасної іномарки просто за-
пхав потерпілого до своєї машини і 
поїхав геть. 
 За інформацією правоохорон-
ців, найбільша кількість ДТП зараз 
реєструється на Західній Україні та 
у тих регіонах, де випала рекордна 
кількість опадів: у Києві, Кропивниць-
кому, Хмельницькому, Харкові, на Во-
лині. Досить складна ситуація склала-
ся й в окупованому Росією Криму, де 
стихія практично паралізувала життя 
таких великих міст, як Сімферополь та 
Севастополь. Транспорт там тимчасо-
во зупинив свій рух через сильні сні-
гопади та обмерзання траси.
 А ось на Вінниччині та Харків-
щині рятувальникам довелося ева-
куювати людей, які потрапили у сні-
говий полон через негоду. Так, на 
автодорозі Козятин—Іванківці че-
рез снігові намети зупинилася ма-
шина швидкої медичної допомоги. У 
«швидкій» перебували лікарі та па-

цієнт, який потребував невідкладної 
допомоги. Рятувальники прибули до 
них через десять хвилин. Їм вдалося 
за допомогою буксирного троса ви-
тягнути машину зі снігової пастки, 
після чого вона швидко змогла до-
ставити пацієнта до лікарні. 
 У Хмельницькій області ДТП 
на обледенілій трасі забрала жит-
тя двох людей. Причиною трагедії 
стало зіткнення вантажівки Renault 
Magnum із вантажним мікроавтобу-
сом Fiat Ducato. Вижити вдалося тіль-
ки чоловікам-водіям обох транспорт-
них засобів. А обидві жінки, які їхали 
як пасажири, від отриманих травм по-
мерли на місці події.
 На Полтавщині через ДТП було 
тимчасово призупинено рух тролей-
бусів. Причиною аварії стало неба-
жання 29-річного водія ВАЗа посту-
питися дорогою 79-річному полтав-
цю, який керував автомобілем Ford 
Mondeo. Люди були змушені мерзну-
ти на зупинках громадського транс-
порту або ж добиратися до місця 
своєї роботи пішки.
 Загалом, за одинадцять міся-
ців поточного року в Україні стало-
ся майже тридцять тисяч аварій, у 
яких загинули понад три тисячі осіб. 
Правоохоронці виділяють три голо-
вні причини смертельних ДТП в Ук-
раїні. Найбільша кількість аварій iз 
трагічними наслідками відбувається 
через перевищення водіями швид-
кості руху. На другому місці — по-
рушення правил маневрування, і на 
третій позиції — вживання алкого-
лю за кермом. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Літак Майбороди
Відремонтованому транспортному 
борту присвоєно ім’я Героя України 

■

ТАКЕ КІНО

Як затопили села 
у долині Дніпра
Зняли документальний фільм 
про вимушених переселенців 
часів утворення Кременчуцького 
водосховища

■

ГАМАНЕЦЬ

Дорого і сердито
У столичних «маршрутках» за проїзд 
треба платити на гривню більше

■

ПИЛЬНУЙ!

«А», жертви грипу
Школярі у Сумах пішли на канікули, епідемпоріг 
перейшли три області

■

Береженого Бог береже.❙
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«Команда олігархів, яка контролює Україну, дещо зсунула акції в бік 
Порошенка, однак «смотрящіє» лишилися тими ж» Міхеїл Саакашвілі

екс-«губернатор» Одещини

УКРАЇНА МОЛОДА

Віра СВІТЛИЧНА

 Довкола Національного ан-
тикорупційного бюро побіль-
шало скандалів. Парламент-
ська фракція «Народного 
фронту» заявила, що одна з 
найбільш радикальних і прин-
ципово важливих реформ із 
боротьби з корупцією — робо-
та НАБУ — опинилася під за-
грозою з огляду на втрату цим 
органом незалежності.
 «Замість професійного Ан-
тикорупційного бюро, яке ке-
рувалося б законодавством, 
принципами об’єктивності і 

своїм незалежним статусом, 
ми, на жаль, бачимо, прикру 
профанацію, що призвела до 
приватизації і контрольова-
ності НАБУ з боку однієї полі-
тичної групи. Тому НАБУ не 
захотіло розслідувати «квар-
тирну аферу» депутата Сергія 
Лещенка і, навіть більше, фак-
тично захистило очевидні ко-
рупційні дії цього депутата, 
які вже кілька місяців обгово-
рює вся країна», — зазначили 
у «НФ».
 «Натомість стало відомо, 
що НАБУ розпочало посиле-
ними темпами фальсифікува-

ти справу проти нашого коле-
ги Миколи Мартиненка. Така 
вибірковість Бюро не випад-
кова. За розкруткою цієї теми 
з боку НАБУ стоять фактич-
ний керівник НАБУ і друг Мi-
хеїла Саакашвілі Гізо Углава, 
Сергій Лещенко, Давід Саква-
релідзе та сам Саакашвілі. За 
цією компанією проглядається 
також одіозний російський олі-
гарх Костянтин Григоришин», 
— сказано в заяві.
 У «Народному фронті» за-
являють, що публічні обвину-
вачення Миколи Мартиненка 
у нібито вчиненні ним кримі-

нальних правопорушень iз са-
мого початку мали політич-
ний характер. «Ніякої «спра-
ви Мартиненка» юридично 
немає — це мусило визнати і 
саме НАБУ. Є лише політичні 
і піарні ігри керівництва НАБУ 
та їхніх друзів i покровителів. 
За рік так зване розслідування 
щодо Мартиненка у правовій 
площині нічого не дало. Десят-
ки обшуків iз «маски-шоу», 
розгромом приміщень і засто-
суванням сили до адвокатів, 
сотні допитів iз погрозами, де-
сятки закордонних відряджень 
і запитів — на виході нуль», — 
нагадують нардепи-«фронтови-
ки».
 «Зараз терміново фальсифі-
куються звинувачення на ад-
ресу Миколи Мартиненка, аби 
під будь-яким приводом вручи-
ти йому підозру. Також угрупо-
вання Саакашвілі-Углави-Сак-
варелідзе-Лещенка придумує 
фейкові приводи щодо інших 
представникiв «НФ». Сфабри-
ковані справи проти своїх полі-
тичних опонентів вони збира-
ються використовувати у полі-
тичній боротьбі», — говорить-
ся в заяві.
 Депутати нагадали, що 30 

листопада виповнився рік від-
тоді, як народний депутат Мар-
тиненко добровільно склав де-
путатський мандат. «Його вчи-
нок став безпрецедентним в 
історії українського парламен-
таризму. Наш колега сам відмо-
вився від депутатської недотор-
канності, аби припинити полі-
тичні спекуляції навколо фей-
кових обвинувачень на свою 
адресу. Микола Мартиненко 
відстоює свою честь, гідність і 
репутацію як звичайний грома-
дянин. Натомість його наклеп-
ники і далі прикриваються де-
путатським мандатом».
 «Ми звертаємося до чесних 
працівників НАБУ із закли-
ком протистояти тиску Саака-
швілі, григоришиних, лещен-
ків, які намагаються запрова-
дити для Бюро зовнішнє уп-
равління для виконання своїх 
завдань. Це нижче вашої про-
фесійної гідності. А ті керів-
ники НАБУ, які вважають ко-
манди групки авантюристів 
важливішими за професій-
ний обов’язок, хай сьогодні 
подають у відставку і йдуть 
агітаторами від партії Саака-
швілі», — наголосив «Народ-
ний фронт». ■

КОЛІЗІЇ

«НАБУ фальсифікує справу 
проти Мартиненка і не бачить 
корупції його опонента» 
«Народний фронт» звинуватив НАБУ в політичній заанґажованості 
та «піарних іграх»

■

Один старий «диван» 
та чотири новi «кейси»
 Як заявляє Онищенко, він 
записував свої розмови з Пре-
зидентом України на ручний 
годинник із диктофоном. «Ви 
почуєте голос «гаранта», щоб 
усі ілюзії зникли про любов до 
держави і України, до народу. 
Я два роки щільно йшов iз ним 
і добре його знаю (…) Я розвію 
міфи про газову справу», — ко-
ментує свої записи Онищен-
ко. (Його, нагадаймо, підозрю-
ють в організації схеми з роз-
крадання коштів при видобут-
ку і продажу природного газу 
в рамках договорів про спільну 
діяльність iз ПАТ «Укргазвидо-
бування», у результаті якої де-
ржаві було завдано збитків на 
суму близько 3 млрд. грн.).
 Фахівці з організації безпе-
ки досить скептично ставлять-
ся до можливості пронести в ка-
бінет людини, яка не бажає, аби 
її прослуховували, будь-який 
пристрій, що записує. Для тих, 
хто знайомий з роботою прези-
дентської секьюріті, слова Они-
щенка звучать так само наївно, 
як розповіді про диктофон під 
диваном Леоніда Кучми. Тож 

автентичність записів буде ок-
ремою темою для дискусії, на-
разі ж усі продовжують чекати 
на їхній зміст. Але замість зміс-
ту маємо поки що лише анонс. 
Онищенко стверджує, що мав 
намір провести прес-конферен-
цію з цього приводу, але обста-
вини йому завадили. І тоді він 
передав записи до США.
 «Так, передав. Американсь-
ким спецслужбам 29 листопада. 
Вони прилітали до мене в Євро-
пу», — сказав Онищенко «Ук-
раїнській правді» і показав ви-
данню копію листа від кримі-
нальної прокуратури США. 
«Хай вони тепер самі з Поро-
шенком розбираються. Тому 
що є й американські спецслуж-
би, на жаль для Порошенка, а 
не російські», — додав Онищен-
ко, котрий має дружні стосун-
ки з новообраним президентом 
США Дональдом Трампом.
 Інші джерела повідомля-
ють, що, за даними «близького 
кола народного депутата, Они-
щенко має кілька кейсів за-
писів. У першому — купівля 
голосів під необхідні рішення в 
залі парламенту. У другому — 
віджим потоків і часток на ко-

ристь бізнесмена Порошенка і 
Ко. У третьому — розподіл ті-
ньових дивідендів iз тією ж ко-
мандою у сфері роботи з «Ук-
ргазвидобуванням». Є і четвер-
тий кейс, записаний, щоправ-
да, не new-Мельниченком, а 
людьми медіа-власника Вік-
тора Зубрицького, і стосується 
він усього комплексу торгів лю-
дей Порошенка, приведених на 
переговори Олександром Они-
щенком, пов’язаних зі спробою 
купити (віджати) 112 канал», 
— засвідчує головна редактор-
ка «ДТ» Юлія Мостова. (Вона 
ж, нагадаймо, — дружина опо-
зиційного до Порошенка полі-
тика Анатолія Гриценка). 
 За словами Мостової, її дже-
рела стверджують, що перши-
ми слухачами даних записів 
були аж ніяк не американські 
правоохоронці. Зазначається, 
що в день, коли Рада голосува-
ла за позбавлення Онищенка 
депутатської недоторканності, 
сам він перебував у Москві. Як 
припускає Мостова, звернення 
депутата-втікача до спецслужб 
США могло бути як спробою 
зберегти можливість вільно пе-

реміщуватись по цивілізовано-
му світу, так і операцією з при-
криття.

Справа на 6 мільйонів
 «Кейс» Онищенка, що 
стосується підкупу депу-
татів, було відкрито в присут-
ності журналістів видання 
The Independent, котрі згодом 
опублікували статтю із дов-
гою назвою «Сумки, повні бан-
кнот, і змова з метою повалити 
Прем’єр-міністра: політик заяв-
ляє про масштабну корупцію в 
Україні». З цієї «скриньки Пан-
дори» всі дізналися про те, що 
за своє депутатство Олександр 
Онищенко заплатив «високо-
поставленому парламентарію» 
6 млн. доларів. (Як зазначає га-
зета, вона не змогла перевіри-
ти заяви Онищенка і не називає 
цю персону або її посередників 
з юридичних причин). 
 На цьому, однак, корупцій-
ні пригоди Онищенка не завер-
шилися. Він також заявив, що 
інший державний чиновник 
попросив його організувати і 
профінансувати наклепниць-
ку кампанію проти колишньо-
го Прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка. За його словами, 
кампанія коштувала приблиз-
но 3 мільйони доларів на міся-
ць, і тривала майже 10 міся-
ців. На ці гроші Онищенко фі-
нансував протести проти Яце-
нюка, платив ультраправим 
націоналістам за антиурядові 
акції та підкуповував ЗМІ за-
ради публікацій проти Яценю-
ка. «Я вбив його за один рік», 
— хвалиться він, підкреслюю-
чи, що рейтинг Яценюка впав 
із 30 до 1 відсотка.
 За словами Онищенка, його 
пропагандистська машина 
знайшла практично кожного 
ворога, який коли-небудь був 
у Яценюка, і надала їм мож-
ливість атакувати його в засо-
бах масової інформації. На пи-
тання The Independent про те, 
чи були звинувачення правди-
вими, нардеп відповів: «Я не 
знаю точно, що було правдою, а 
що — ні. Я ніколи не перевіряв. 
Для мене важливо було просто 
влаштувати скандал». 
 Коментуючи корупцію в 

Україні, Онищенко заявив бри-
танцям: «У нас була ця звичка 
протягом 20 років. Це завж-
ди одна і та ж система. Вони 
(уряд) мають повноваження, у 
них є податкова адміністрація, 
у них є Генеральний проку-
рор. Якщо вони хочуть створи-
ти вам проблеми, вони це зроб-
лять. Вони можуть знищити 
вас повністю. Необхідно знай-
ти спосіб, щоб зберігати хороші 
відносини». Онищенко додав, 
що за часів режиму Янукови-
ча бізнесменам на кшталт ньо-
го доводилося віддавати Прези-
денту половину прибутку піс-
ля сплати податків. Він описує 
нинішній механізм хабарниц-
тва, як щось цілком звичайне, 
підкреслюється у статті The 
Independent. 
 Коментуючи весь цей скан-
дал, політичний експерт Рус-
лан Бортник зазначає, що «за-
раз Онищенко ще торгується. 
Якщо в результаті він опри-
люднить записи з Порошенком 
і там буде склад злочину, це оз-
начатиме, що Президент ство-
рив організовану злочинну ор-
ганізацію, і питання до нього 
з’являться вже суто криміналь-
ного порядку. Причому, в тому 
числі, і на Заході. Ця ситуація 
ставить під питання всю систе-
му управління в Україні». 
 Натомість його колега полі-
толог Вадим Карасьов вважає, 
що записи скомпроментова-
но особою викривача: «Одна 
справа, коли записи веде майор 
служби охорони Президента, 
а інша справа, коли на годин-
ник щось пише олігарх з неод-
нозначною репутацією. Я б не 
ставив знак «дорівнює» між 
цими ситуаціями. Від почат-
ку в суспільстві є презумпція 
недовіри до Онищенка. Тому 
шуму буде багато, але навряд 
чи цей шум призведе до яки-
хось політичних змін. Принай-
мні не відразу», — каже Кара-
сьов. Тим часом офіційна Бан-
кова поки що мовчить. Або 
оговтується від потрясіння, 
або вичікує на подальші ходи 
Онищенка. Або ж дійсно «тор-
гується» з цим «чесним» полі-
тиком, що також, у принципі, 
не виключено. ■

СКАНДАЛ

Годинник із «вибухівкою»
Нардеп Олександр Онищенко заявляє, що протягом певного часу 
фіксував розмови з Президентом Петром Порошенком

■

Олександр Онищенко. Борець 
з корупцією в Україні — й сам 
найперший корупціонер.

❙
❙
❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Ньюсмейкером минулого тижня був (і поки залишається) нардеп-
утікач Олександр Онищенко, котрий несподівано «вистрелив» ці-
лою низкою зізнань. По-перше, з’ясувалося, що Онищенко буцімто 
ретельно фіксував свої бесіди з Президентом Порошенком, і що в 
монологах «гаранта» не бракує «зради». По-друге, всі валізи з ком-
проматом новоявлений «майор Мельниченко» передав держслуж-
бам США (знову-таки, з його слів). По-третє, частково викриття 
Онищенка опинилися у статті британської газети The Independent, 
яка належить російському бізнесмену Олександру Лебедєву. Чи 
обміліє струмок сенсацій — покаже час. Десь із тиждень тому 
розкрити підлу суть теперішньої влади обіцяв також і Віктор Яну-
кович. Якщо Ростов і Лондон (де перебувають Янукович та Они-
щенко) об’єднають зусилля, то сумно не буде. Інше питання, як 
сприйме черговий скандал соціум — візьметься за вила чи просто 
проігнорує — від колосальної втоми та тотального розчарування?
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Для новозеландців учо ра 
стала шоком заява прем’єр-
міністра Нової Зелан дії 
Джона Кі про бажання піти 
у відставку за сімейними 
обставинами. 55-річний 
Кі, екс-банкір та мульти-
мільйонер, очолював уряд 
країни з 2008 року. Він мав 
високу підтримку населен-
ня, зокрема завдяки успіш-
ним діям під час фінансової 
кризи, мав високий між-
народний авторитет. Міс-
цеві ЗМІ називають Джона 
Кі «тефлоновим Джоном», 
тому що він не був заплямо-
ваний практично жодним 
скандалом. Як повідомив Кі 
на вчорашній традиційній 
щотижневій прес-конфе-
ренції, цей крок зумовили 
сімейні обставини, деталі 
яких політик не уточнив. 
Про свої подальші плани 
55-річний Кі також не пові-
домив. 
 Нинішній міністр фі-
нансів Білл Інгліш тимчасо-
во виконуватиме обов’язки 
глави уряду до наступних 
виборів. Офіційно Джон Кі 
подасть у відставку 12 груд-
ня, і того ж дня рішення про 
нового прем’єра ухвалюва-
тиметься на з’їзді Націо-
нальної партії Нової Зелан-
дії, главою якої він є. На 
зібранні також оберуть но-
вого голову партії.

 Популярний національ-
ний лідер назвав це рішення 
про відставку «найважчим, 
яке будь-коли робив». Він 
додав, що ухвалив таке рі-
шення з особистих причин, 
але потім відкинув повідом-
лення ЗМІ, що його 52-річна 
дружина начебто постави-
ла йому ультиматум. Проте 
визнав, що робота вимагала 
величезних жертв «від тих, 
хто мені найдорожчий», а 

його діти відчували «над-
звичайний рівень вторгнен-
ня» у їхнє життя.
 Пізніше в інтерв’ю 
радіопрограмі «Ньюсток» 
він ще раз заперечив, що 
дружина поставила йому 
ультиматум: «Ми говорили 
про це, і вона хотіла б, аби 
я більше часу проводив удо-
ма, але жодного ультимату-
му не було». Та новозеланд-
ські ЗМІ, і не лише бульвар-

ні, наполягають на тому, що 
таке рішення Кі прийняв 
під тиском своєї дружини 
Брони.
 ЗМІ змальовують цю 
подружню пару як полі-
тичних Ромео і Джульєт-
ту. Вони навчалися разом у 
Бернсайдській вищій школі 
у новозеландському місті 
Крайтчерч. Брона була на 
два курси молодшою, а пара 
познайомилася завдяки сес-
трі Брони — Дженні. Джон 
допомагав Дженні у певних 
предметах, і одного разу до 
них прийшла за втіхою вся 
у сльозах Брона, яка зава-
лила іспит з економіки. Не-
має міцнішої зброї, ніж жі-
ночі сльози. За ними при-
йшло і кохання, і шлюб. І 
в шлюбі Брона не раз брала 
своє сльозами. 
 Дівчина полюбляла роз-
кішне світське життя, відві-
дини поп-концертів, кон-
такти з зірками та подорожі 
світом. Чоловік, як людина 
дуже заможна, задовольняв 
всі її примхи. Але коли Джон 
Кі посів прем’єрське кріс-
ло, жінка відчула себе само-
тньою. Власні бажання ви-
явилися вищими за відчут-
тя того, що її чоловік робить 
щасливішою цілу націю. І 
гедоністична жінка доп’яла 
свого. Відразу після відстав-
ки Джона подружня пара ви-
рушає у довготривалу навко-
лосвітню подорож. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Прем’єр Італії Маттео Ренці виз-
нав поразку на ініційованому ним не-
дільному референдумі про парламент-
ську реформу й оголосив про відстав-
ку. Попри те, що підрахунок голосів 
ще триває, вже ясно, що більшість ви-
борців (54-58 відсотків) проголосували 
проти реформ, сказав прем’єр. Він за-
здалегідь обіцяв у випадку негативно-
го результату залишити свою посаду.
 Взявши на себе повну відповідаль-
ність за поразку, пан Ренці закликав 
табір опонентів, які закликали голо-
сувати проти реформ, сформулювати 
свої пропозиції. «Я програв, і я гово-
рю про це вголос, хоча маю клубок у 
горлі, адже ми все-таки не роботи», — 
сказав прем’єр.
 Суть конституційної реформи по-
лягала у скороченні повноважень се-
нату та регіональних адміністрацій, 
зменшенні числа сенаторів iз 315 до 
100 і позбавленні їх права виноси-
ти вотум недовіри уряду. Із 950 де-
путатами Італія має третій у світі за 
кількістю членів національний пар-
ламент. Хоча така велика кількість 
членів і може краще відповідати ідеї 
представницької демократії, вона та-
кож і гальмує її, адже нинішня сис-
тема рівнозначних палат призводить 
до того, що прийняття якогось зако-
ну може нескінченно затягуватися, 
поки Сенат і Палата депутатів пере-
кидають туди-сюди його проект. Вар-
то зазначити, що в Італії існує інсти-
тут так званих почесних сенаторів, 
тобто старих заслужених політиків, 

які є членами Сенату до своєї смер-
ті. Ці літні та немічні особи віком 80-
90 років уже не спроможні чітко мис-
лити та приймати адекватні рішення. 
Вони є гальмом прогресу суспільства. 
Реформа мала зробити стабільнішим 
уряд у країні, яка впродовж останніх 
70 років мала аж 63 уряди.
 «На сьогодні італійська демок-
ратія базується на парламентській 
системі. Коли ми виносили на голосу-
вання питання про довіру, ми пропо-
нували спростити цю систему, скасу-
вати двопалатний парламент, знизи-
ти вартість політичного управління та 
розширити область прямої демократії, 
— пояснив Ренці. — Але ми, напевно, 
були недостатньо переконливі».
 Опозиція заявляла, що ці пропози-
ції призвели б до концентрації надто 
великої влади у руках прем’єра. Також 
вона розглядала референдум як вотум 
недовіри урядові. Референдум був важ-
ливим і для ЄС, позаяк до табору «про-
ти» входили переважно євроскептичні 
політичні сили. Референдум об’єднав 
всі політичні сили, яким було байду-
же до нікчемної ролі Сенату, але яких 
більше цікавила відставка самого Рен-
ці та розхитування Євросоюзу. 
 За оцінками експертів, склад і пов-
новаження сенату не настільки важ-
ливі для суспільства, проте громадя-
ни, незадоволені напливом іммігран-
тів iз Близького Сходу і економічною 
стагнацією, отримали можливість 
висловити невдоволення урядом. 
Кампанію під гаслом «Скажи «Ні» 
очолили антиіммігрантська партія 
«Ліга Півночі» і популістський рух 

«П’ять зірок» колишнього коміка 
Беппе Грілло, який закликає провес-
ти черговий референдум щодо відмови 
від євро та можливого виходу країни 
зі складу ЄС. Один iз лідерів «П’яти 
зірок» Луїджі Ді Майо вже заявив, що 
рух готовий узяти на себе управління 
країною. «Із завтрашнього дня ми по-
чинаємо роботу над створенням уря-
ду «П’яти зірок», — сказав він. Усі 
наведені чинники спричинили дуже 
високу, як для референдуму, актив-
ність виборців — явка на рівні 60 від-
сотків. 
 Наступ популістів у Італії викли-
кає не менше занепокоєння, аніж у 
Великій Британії чи США. Він може 
викликати ефект снігової кулі пра-
вого та лівого популізму. Результати 
італійського референдуму вчора спри-
чинили падіння індексів на європейсь-
ких біржах та зниження курсу спіль-
ної європейської грошової одиниці — 
євро. Вчора пізно ввечері у Брюсселі 
мала відбутися зустріч міністрів фі-
нансів країн єврозони, на якій обго-
ворювались питання політичної кри-
зи в Італії. 
 Маттео Ренці залишає посаду, яку 
він обіймав 2,5 року. У понеділок піс-
ля полудня він офіційно повідомив 
про своє рішення кабінету, а потім 
передав прохання про відставку пре-
зиденту Італії. Однак наступні парла-
ментські вибори мають відбутися тіль-
ки в лютому 2018 року. До того часу 
президент Італії може призначити в.о. 
прем’єра когось із правлячої Демокра-
тичної партії. Можливо, міністра фі-
нансів П’єра Карло Падоана.■

СОЦІОЛОГІЯ 

Повернутися б 
у «совок»
Більше половини росіян 
жалкують про розпад СРСР
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Більше половини росіян (56%) жалкують 
про розпад СРСР, а 51% відсоток вважає, що 
цього можна було уникнути, про що свідчать 
результати опитування «Левада-центру», що 
їх наводить «Інтерфакс». Лише 29% респон-
дентів висловили думку, що розпад Радянсь-
кого Союзу був неминучий. Не жалкують про 
це 28%, а 16% не можуть визначитися в цьо-
му питанні. 
 Також опитування показало, що з приводу 
розпаду СРСР не жалкують 28% російських 
громадян. Більшість респондентів (53%) на-
звали найсумнішим наслідком розпаду СРСР 
«руйнацію єдиної економічної системи». А 
43% опитаних вважають, що, з огляду на це, 
«люди втратили відчуття причетності до вели-
кої держави». Майже третина опитаних (30%) 
жалкують, що втратили відчуття того, «коли 
ти скрізь почуваєшся, як удома».
 «Безвідповідальну та безпідставну «бє-
ловєжську змову» Єльцина, Кравчука та 
Шушкевича» 29% назвали головною при-
чиною розпаду СРСР. Одночасно майже ко-
жен четвертий (23%) бачить у цьому «проіскі 
врагов» — мала місце «змова ворожих СРСР 
закордонних сил». При цьому, однак, лише 
12% росіян підтримують відновлення СРСР у 
його попередньому вигляді. Натомість чверть 
опитаних вважає оптимальним «об’єднання 
кількох республік, за бажанням, у більш тіс-
ні союзи». Раніше опитування того ж «Лева-
да-центру» показало, що дві третини росіян 
бажають бачити Україну добросусідською 
країною. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС
В Австрії переміг проєвропейський 
президент
 Європа зітхнула з полегшенням, коли незалежний кан-
дидат Александер Ван дер Беллен здобув перемогу в дру-
гому турі президентських виборів в Австрії, перемігши з 
незначною перевагою свого крайньо правого опонента з 
Партії свободи Норберта Хофера. У разі перемоги Хофе-
ра він став би першим крайньо правим президентом-по-
пулістом країни Заходу. 72-річний Ван дер Беллен, народ-
жений від батька-росіянина та матері-естонки, які втекли з 
Радянського Союзу до Німеччини, згодом переїхавши до 
Австрії. Ван дер Беллен визначає Австрію, як свою бать-
ківщину, але наголошує, що зростав у тій країні як дитина 
іммігрантів. Він провів чверть сторіччя в академічних за-
кладах і має звання професора економіки.

Вальс балотується в президенти Франції
 Прем’єр-міністр Франції Мануель Вальс учора ввечері 
оголосив про висунення своєї кандидатури від Соціаліс-
тичної партії на президентські вибори, що відбудуться у 
країні навесні наступного року. Соціалісти планують про-
вести у січні праймеріз. Консервативна партія «Респуб-
ліканці» вже провела свої праймеріз у листопаді. Пере-
могу на них здобув екс-прем’єр Франсуа Фійон, відомий 
своїми проросійськими настроями. Вальс має протисто-
яти Фійону. Крім того, до президентських перегонів по-
обіцяв приєднатися 38-річний колишній міністр економі-
ки Франції Еммануель Макрон, який створив свою полі-
тичну організацію En Marche («Вперед!»). Макрон відо-
мий своїми ліволіберальними поглядами. 

Фіделя Кастро поховали на батьківщині 
 Через дев’ять днів після смерті Фіделя Кастро його 
прах поховали в східному кубинському місті Сантьяго-
де-Куба, звідки він родом. Перед цим юрби людей на ву-
лицях стежили за тим, як похоронний кортеж їхав до кла-
довища Санта-Іфігенія, де відбулася приватна церемонія 
поховання. «Не було жодних промов. Усе було дуже 
просто», — розповіла потім міністр довкілля Франції 
Сеголен Руаяль. Перед цим президент Куби Рауль Кас-
тро провів церемонію прощання зі своїм покійним бра-
том у Сантьяго-де-Куба. Попрощатися з Фіделем Кастро 
прийшли десятки тисяч кубинців. У церемонії також узя-
ли участь лідери Венесуели, Нікарагуа і Болівії. У своїй 
промові Рауль Кастро пообіцяв дотримуватися соціаліс-
тичних принципів і завдань революції, яку очолював Фі-
дель. Він додав, що на Кубі не зводитимуть пам’ятники 
і не називатимуть вулиці на честь Фіделя Кастро — він 
сам просив про це перед смертю. ■

■

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ 

Так забажала шия 
Підкаблучний глава уряду Нової 
Зеландії пішов у відставку за 
наполяганням власної дружини

■

Пані Брона не захотіла ділити свого чоловіка з його роботою. ❙

ГОЛОС НАРОДУ

Старигани 
залишаються, 
молодий іде
Прем’єр Італії оголосив 
про відставку після поразки 
на референдумі

■

Маттео Ренці не бачить себе в уряді країни, яка не бажає змін. ❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Після на диво результативного засі-
дання ОПЕК минулого тижня нині весь 
світ спостерігає, як зростає вартість 
сирої нафти. Так, учора сорт Brent уже 
продавали за 55 доларів за барель. Це 
свого роду психологічна позначка, вище 
якої вартість «чорного золота» не під-
німалася вже із жовтня минулого року. 
Відтак деякі країни, зокрема Росія, вже 
заявили: вони сподіваються на бурх-
ливе зростання вартості бареля. Аж до 
докризових 100 доларів. Утiм експерти 
радять нафтовидобувним країнам не 
поспішати тішитися. 

Росія: буде 100 доларів за барель!   
 «Невдовзі ми побачимо нафту за 100 
доларів за барель! — втішено заявив 
віце-президент зi стратегічного плану-
вання найбільшої у Росії приватної на-
фтової компанії «Лукойл» Леонід Фе-
дун. І одразу ж зауважив: iз точки зору 
інтересу виробників така ціна не пот-
рібна. Вісімдесят доларів — це ідеаль-
на ціна, яку нам би хотілося бачити». 
За його словами, саме 80 доларів — це 
ідеальна ціна, яка б забезпечила баланс 
між виробниками та споживачами. 
«Щоправда, ми живемо не в ідеально-
му світі», — одразу ж зазначив Федун. 
 І, на думку експертів, він, говорячи 
про «неідеальність світу» для нафтови-
добувачів, має рацію. Адже скорочен-
ня видобутку, хоч і є надзвичайно важ-
ливим елементом формування ціни си-
рої нафти, не є єдиним чинником ціни. 
А країни ОПЕК та «співчуваючі», серед 
яких і Росія, не єдині гравці на нафто-
вому ринку. І представник «Лукойлу» 
це, назагал, розуміє. «На нафтовий ри-
нок впливають сторонні фактори, такі 
як, скажімо, політика фінансових цент-
рів, насамперед США»,  — зазначив Фе-
дун. 
 І справді, Сполучені Штати вже вчо-
ра зуміли вплинути на ринок сирої на-
фти, навіть при тому, що тренд зрос-
тання ціни тільки розпочався. Так, у 
понеділок світові ціни на нафту зни-
зилися — після новин із США. Ще у 
п’ятницю, одразу ж після опублікуван-
ня даних американської нафтогазової 
сервісної компанії Baker Hughes про 
зростання кількості бурових установок 
у США, нафтові ціни знову почали пада-
ти. Так, із стартом торгів вартість лют-
невих ф’ючерсів на північноморську на-
фтову суміш марки Brent знижувалася 
на 0,70%, до 54,08 долара за барель.     
 Таку дію на біржових брокерів спра-
вила новина про те, що в Америці на-
прикінці минулого тижня почали пра-
цювати 4 бурові установки: тепер їх там 
597. Хоча у річному вираженні цей по-
казник, навпаки, знизився на 140 штук, 
або на 19%.  
 Аналітики, утім, зазначають: Шта-
ти мають у запасі ще доволі багато інс-
трументів, які ефективно впливають на 
нафтові ціни.  

На ринок виходять бакс і кеш
 «Після зустрічі країн-членів ОПЕК у 
Відні вартість нафти зросла на 8%, по-
зитивна динаміка продовжуватиметься 
упродовж кількох тижнів, і вже до кін-
ця місяця ціна стабілізується», — каже 
аналітик компанії «Альпарі» у Казахс-
тані Анна Кокорорєва. Серед факторів, 
які можуть прискорити зростання цін 
на нафту, — зустріч із низкою країн-ви-
добувачів, які 9 грудня можуть доєдна-
тися до угоди. Якщо така домовленість 
буде досягнута, нафта подорожчає до 
60-62 доларів за барель.   
 «Утім у середині грудня відбудеть-
ся засідання Федеральної резервної сис-
теми США, на якому вирішуватиметь-

ся питання процентних ставок. Більша 
частина ринку очікує їх підвищення. 
Зростання ставок спровокує подальше 
укріплення долара, а оскільки вартість 
нафти номінована саме у цій валюті, то 
такий процес не пройде для неї безслід-
но, — вважає експерт. — Отже, укріп-
лення долара стримуватиме зростання 
нафтових цін». 
 Інший фактор, на який мають вплив 
США, доволі складний, але також може 
виявитися дієвим. Зараз відбувається 
значний відтік коштів з американських 
казначейських паперів — їх продають, 
ціни на них знижуються, а дохiдність, 
відповідно, зростає. Відбувається це не 
тому, що весь світ вирішив відмовити-
ся від «американського нарізаного па-
перу», а тому, що країни, які розвива-
ються, мають гостру потребу в доларах 
для обслуговування своїх боргів. Від-
так відбувається процес відтоку коштів 
із цінних паперів у кеш. Тож два проце-
си — зростання облікової ставки та по-
ява великої кількості готівкового дола-
ра —  зможуть підсилити один одного. І, 
відповідно, разом гратимуть проти на-
фти. Ще один фінансовий фактор, який 
може стримати зростання ф’ючерсів, — 
банківські проблеми у Європі, зокрема в 
Італії.   

Банкує Трамп! 
 Той факт, що країни-члени ОПЕК 
зуміли домовитися, значно підсилив 
авторитет цієї організації. Навіть не-
зважаючи на те, що йдеться лише про 
попередні домовленості, адже самого 
підписання документа у Відні не було 
— це справа кількох найближчих тиж-
нів. Але якщо сторони таки підпишуть 
договір про те, що було заявлено пресі — 
скорочення обсягу із 33,7 мільйона ба-
релів у день до 32,5 млн. барелів плюс 
0,6 мільйона барелів видобутку зни-
зять не члени ОПЕК, насамперед Росія 
— то це буде найбільшою перемогою цієї 
структури за останні вiсiм років. І сла-
бим відгомоном ОПЕК у часи її найбіль-
шого розквіту, 30-40 років тому, коли 
організація диктувала свою волю ін-
шим видобувачам. 
 Сьогодні ж, навіть в умовах своєї 
перемоги, ОПЕК не може протидіяти 
волі Сполучених Штатів. І, як вважа-
ють аналітики, ОПЕК де-факто програ-
ла «нафтову» війну США. Адже якщо 
на початку етапу падіння цін дехто з 
експертів стверджував, що ОПЕК зуміє 
знизити ціну до мінімальної і, заливши 
світ дешевою нафтою, видавити із ринку 
США, то сьогодні вже стало зрозуміло: 
такого сценарію не буде. Америка пере-
грала нафтовидобувні країни, зумівши 
знизити собівартість своєї нафти, голо-
вним чином сланцевої. 
 Підтвердження цьому: американсь-
ке нафтовидобування, упавши із 9,6 до 
8,5 мільйона барелів на добу, міцно три-
малося на цьому рівні за попередніх, до-
волі низьких цін. За деякими даними, 
собівартість американської нафти ста-
новить 32-35 доларів за барель. А отже 
при барелі за 50-55 доларів американсь-
ке нафтовидобування, як кажуть росія-
ни, «підніметься з колін». Тобто До-
нальду Трампу без особливих проблем 
вдасться реалізувати свої передвибор-
чі обіцянки щодо збільшення вироб-
ництва нафти. Трамп уже підтвердив 
свою обіцянку нафтовикам скасувати 
обмеження на шельфове буріння — аби 
збільшити кількість робочих місць та 
доходи американської промисловості. 
 Ну а зі збутом для американських 
нафтовиків також проблем не виника-
тиме: частку ринку, від якої добровіль-
но відмовилася ОПЕК та країни-не чле-
ни, у тому числі Росія, радо займе Аме-
рика. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Поки влада бездіє, де-
путати від фракції Ради-
кальної партії Олега Ляш-
ка — Андрій Лозовий, Ігор 
Мосійчук та Дмитро Лінь-
ко — вирішили власноруч 
боротися з незаконним ви-
возом необробленої дере-
вини з України. Вони при-
їхали до міста Володимир-
Волинський, що на кордоні 
з Польщею, та зафіксува-
ли кілька спроб незаконного вивезен-
ня лісу, заблокувавши ешелони з круг-
ляком.
 «Схем контрабанди лісу-кругляку 
декілька. В більшості своїй кругляк 
оформляють як дрова або брус і виво-
зять, — розповів Ігор Мосійчук. — 
Дізнавшись про наш приїзд, по всій Во-
лині вагони з необробленим лісом по-
чали ховати по відстійниках і перероб-
ляти документи з вивозу за кордон на 
внутрішньоукраїнське переміщення». 
 Пізніше радикали провели анало-
гічний рейд на Рівненщині, про ре-
зультати якого відзвітував нардеп 
Андрій Лозовий: «47 вагонів лісу за-
лишаться в Україні. Вже є реакція 
Національної поліції. Вагони з лі-
сом-кругляком, які незаконно мали 
їхати в Румунію, Чехію та Австрію,  
які ми з Ігорем Мосійчуком та Дмит-
ром Ліньком заблокували на станції 
«Здолбунів» на Рівненщині, вже ні-
куди не поїдуть», — наголосив Лозо-
вий.
 Політики закликали всіх свідомих 
українців долучатись до ініціативи та 
перешкоджати особам, які незаконно 
вивозять ліс.
 Нагадаємо, саме за ініціативи Оле-
га Ляшка та його соратників у Вер-
ховній Раді нещодавно ухвалили мо-
раторій на вивіз лісу-кругляку. А на 
спроби європейців змусити українців 
скасувати цей мораторій лідер ради-
калів відповів жорстко:
 «Якщо вам треба наш ліс, привозь-
те сюди деревообробне обладнання, 
ставте меблеве устаткування, ство-
рюйте тут робочі місця для українців. 
Ні! Вони кажуть, що ми дамо вам ха-
бара — 600 мільйонів євро, за який 

потім будуть розраховуватися наступ-
ні покоління мільярдами. За чий раху-
нок вони хочуть цей ліс, паразити? За 
наш рахунок, за рахунок українців», 
— вважає Ляшко. 
 Нардеп також заявив, що Євросо-
юз, побачивши, що пропозиція на ска-
сування мораторію не знайшла під-
тримки у парламенті, підіслав посла, 
який ходить і «обробляє» депутатів. 
 «Я тому послу хочу переказати: 
якщо йому треба наш ліс, ми його в 
стружку зістругаємо і відправимо в 
Євросоюз у необробленому вигляді. 
Адже позбавляти українців можли-
вості заробляти, годувати свої сім’ї — 
це злочин», — заявив парламентарій. 
 Цифри, які наводять депутати з 
фракції Радикальної партії, свідчать, 
що мораторій діє: збільшується кіль-
кість робочих місць у деревообробній 
галузі, завозиться нове деревооброб-
не обладнання, зростають доходи до 
держбюджету. А гроші, які пропонує 
Євросоюз, ми можемо і самі заробити, 
якщо будемо вести правильну еконо-
мічну політику, а не бути жебраками, 
наголошують ляшківці.
 «Кредити МВФ ще жодну країну 
не поставили на ноги, а власна про-
мисловість — так!» — заявив заступ-
ник лідера Радикальної партії з еконо-
мічних питань Віктор Галасюк. 
 Нагадаємо, днями Волинська об-
ласна рада внесла до порядку денно-
го на пропозицію голови фракції РПЛ 
Юрія Ройка та проголосувала проект 
звернення до ВР з вимогою не скасову-
вати закон про заборону експорту лісу-
кругляку. Аналогічне звернення та-
кож зареєстрували депутати від РПЛ 
у Рівненській та інших облрадах. ■

ЧОРНЕ ЗОЛОТО

Долар проти бареля
Після домовленості ОПЕК Росія оголосила про нафту 
за 100 доларів. Утім подібний сценарій можуть зірвати 
США і зростання вартості їх грошової одиниці 

■ДОБРА СПРАВА

Радикальний рейд
Депутати Ляшка заблокували ешелон iз лісом-
кругляком на кордоні з Польщею

■

Андрiй Лозовий при пiдтримцi полiцiї з’ясовує, 
«звiдки лiс».

❙
❙

Ігор Мосiйчук та Дмитро 
Лiнько з черговим «уловом» 
кругляку.

❙
❙
❙
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«Природа не визнає жартів, вона завжди правдива, завжди серйозна, 
завжди сувора; вона завжди права; помилки ж і омани виходять 

від людей».
Йоганн Вольфґанґ фон Ґете
німецький драматург, мислитель.

УКРАЇНА МОЛОДА

Олена ЯРОШЕНКО

Асоціація тваринників Ук-
раїни звернулася до ви-
щого керівництва країни з 
вимогою розробити чітку 
стратегію подолання епі-
зоотії африканської чуми 
свиней в Україні. Листи до 
центральних органів вла-
ди (Президента, Кабінету 
Міністрів, РНБО, Мінагро-
проду та Держпродспо-
живслужби)стали одним 
iз підсумків «круглого 
столу» «Спалахи АЧС: як 
зберегти українське тва-
ринництво?», що відбувся 
наприкінці листопада.

Свинина під питанням
 Як стверджують в асо-
ціації, від того, зможе де-
ржава подолати АЧС чи ні, 
сьогодні  залежить збере-
ження та подальший роз-
виток тваринництва в Ук-
раїні. У наступному році 
прогнозовані збитки мо-
жуть сягнути більш як 441 
мільйона гривень.
 Науковці повідомили, 
що станом на кінець листо-
пада в Україні, починаю-
чи з 2012 року,  зафіксова-
но вже 135 спалахів АЧС. 
І майже вісім десятків iз 
них — цьогорічні. Фахів-
ці зазначають, що цифри 
ці можна сміливо множити 
як мінімум утричі, бо час-
то спалахи хвороби прихо-
вують. Українська еконо-
міка, за найскромнішими 
підрахунками, вже зазна-
ла понад 1,1 млрд. грн. пря-
мих та непрямих збитків від 
епізоотії (епідемії). Ситуа-
ція критична. За прогноза-
ми ФАО, якщо в Україні не 
буде вжито дієвих заходів, 
то вже у 2017 році кількість 
спалахів може сягнути 117, 
а це — сотні тисяч загиблих 
тварин, додаткові економіч-
ні збитки і втрата міжнарод-
них ринків.
 «Я повинен сказа-
ти чесно: сьогодні ситуа-
ція щодо розповсюджен-
ня АЧС в Україні— неке-
рована, — зізнався Петро 
Достоєвський, засновник 
та багаторічний керівник 
української державної ве-
теринарної служби, про-
фесор, почесний академік 
НААН України. — Сьогод-
ні це національна біда. При-
чини дві. По-перше, не пра-
цює Державна протиепізо-
отична комісія. По-друге, 
виявилася фактично зни-
щеною державна ветери-
нарна служба, яка умисно 
чи ні, але деморалізована 
та не виконує профільних 
функцій. Наразі немає ком-
плексного підходу до подо-
лання АЧС, немає страте-
гії на рік, на два, на п’ять. 
Як результат  — українсь-
ке свинарство на межі ви-
живання».
 Топ-менеджери сви-
нарських господарств ак-
центували на надважли-
вості вирішення проблеми 
АЧС. Від ефективної діяль-
ності в даному напрямі за-
лежить збереження та по-
дальший розвиток їх бізне-
су й усієї сфери тваринниц-
тва. Адже АЧС уже стала 
причиною практично пов-
ного закриття експор-
ту свинини та зменшення 
кількості робочих місць.

Звідки вірус?
 Під час дискусії обго-
ворювалась можливість 
впливу «зовнішнього фак-
тору» на розповсюдження 
хвороби.
 «В Україні перший ви-
падок АЧС зареєстрова-
ний у 2012 році. Але вете-
ринарна служба успішно 
впоралася із захворюван-
ням, і протягом 2013 року 
Україна була благополуч-
ною. Але вже приблизно 
в середині 2014 року АЧС 
виявили у Чернігівській 
області, і саме звідти почи-
нається епізоотичне роз-
повсюдження АЧС. Є свід-
чення, що подальше поши-
рення АЧС на Київщину 
пов’язане з інфікованими 
трупами диких кабанів, що 
пливли з Чернігівщини по 
Десні», — зазначає Мико-
ла Тібеж, начальник управ-
ління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарії ГУ 
Держпродспоживслужби у 
Київській області.
 За словами науковців, 
традиційний шлях розпов-
сюдження АЧС через ди-
ких кабанів уже не є основ-
ним. Превалює людський 
фактор. Через те, що селя-
ни приховують захворю-
вання на своїх господарс-
твах, не повідомляють про 
випадки, викидають за-
гиблих тварин на смітник, 
узбіччя доріг тощо, АЧС 
стрімко розповсюджуєть-
ся країною.

Час проти тваринників
 «Ігнорування важли-
вості проблеми АЧС для 
українського тваринниц-
тва призвело до тих невтіш-
них наслідків, які ми має-
мо на сьогодні. Треба діяти 
дуже швидко! Подолання 
АЧС вимагає злагоджених 

дій та зваженої стратегії бо-
ротьби. Ми пропонуємо чіт-
ку дорожню карту дій, яка 
об’єднає зусилля науки, 
держави, бізнесу та всіх за-
цікавлених сторін. Тіль-
ки спільними зусиллями 
ми можемо подолати АЧС 
і дати можливість розви-
ватися українському тва-
ринництву», — каже Ірина 
Паламар, голова Асоціації 
тваринників України.
 Звернення тваринників 
до очільників країни, яке 
оприлюднила прес-служба 
Асоціації, містять наступ-
ні вимоги:
 — створити при Мініс-
терстві аграрної політики 
та продовольства України 
Робочу групу з розробки 
державної цільової комп-
лексної Програми з бороть-
би та профілактики АЧС на 
2017—2022 роки. До скла-
ду Робочої групи на пари-
тетних началах включити 
представників державних 
відомств, бізнесу, громад-
ських організацій, науков-
ців, експертів галузі;
 — невідкладно розро-
бити, ухвалити та розпо-
чати виконання державної 
цільової комплексної Про-
грами з боротьби та про-
філактики АЧС на 2017—
2022 роки;
 — створити незалеж-
ний Національний науко-
во-дослідний референтний 
центр iз вивчення АЧС, що 
займатиметься досліджен-
ням хвороби та сприятиме 
оперативному подоланню 
смертельного для свиней 
вірусу;
 — зняти мораторій для 
Держпродспоживслуж-
би на проведення позапла-
нових перевірок в частині 
біозахисту та профілак-
тичних заходів із АЧС. 

 Асоціація тваринни-
ків висловлює сподіван-
ня, що думка представни-
ків галузі буде почута, а де-
ржава зверне належну ува-
гу на проблему АЧС. Тим 
паче, що цього разу, окрім 
традиційного волання про 
допомогу, підприємці-тва-
ринники готові делегувати 
своїх представників і взяти 
безпосередню участь у ре-
алізації всіх комплексних 
заходів, запропонованих 
для запобігання катастро-
фи у свинарстві.■

АГРОПОЛІТИКА

За 
професіоналізм 
влади
Х з’їзд Аграрної партії: 
двадцять років по тому
Інф. «УМ»

 Черговий з’їзд Аграрної партії України приурочили 
до круглої дати — 20-річчя політичної діяльності. Що 
вдалося і з чим сьогодні доведеться мати справу аграр-
ному політичному лобі?
 «Україна дуже слабка. Ми не потрібні ні Сходу, ні 
Заходу. У нас буде дедалі менше справжніх союзників 
у світі, бо чужі проблеми мало кого цікавлять. У нас — 
війна, тотальна корупція, розбиті дороги, необґрунто-
вані, «космічні» тарифи. Злидні, що змушують народ 
економити на харчах. Щодня населення України змен-
шується на 400-450 людей. Близько 34 тисяч українців 
щороку виїжджають за кордон назавжди. Чому ми такі 
слабкі й бідні? Бо маємо владу, якій сильна Україна не 
потрібна», — вважає голова Аграрної партії Віталій 
Скоцик. На цьому тлі, наголошує він, Аграрна партія 
є демократичною силою, здатною по-справжньому бо-
ротися з бідністю та корупцією, відстоювати справжнє 
самоврядування. Сьогодні вона зміцнилася, остаточно 
вийшла з галузевої ніші й стала представником інтере-
сів усього українського народу. 
 «У кадровій політиці ми поєднуємо молоду енергію 
і досвід фахівців, накопичений в Україні, а не позиче-
ний у іноземців. Аграрна партія зробила великий вне-
сок у становлення сучасної економіки. Під час її перебу-
вання в парламенті наприкінці 1990-х було закладено 
базис аграрної і земельної реформ. Завдяки рішенням, 
які розробили народні депутати-аграрії, Україна стала 
одним із лідерів світового аграрного ринку, де успішно 
конкурує зі США та ЄС. Однак затяжний період робо-
ти непрофесійної влади поставив Україну на межу ка-
тастрофи. Насправді ж Україна з її ресурсами має вхо-
дити до першої двадцятки країн за індексом людського 
розвитку, а середня зарплата громадян має бути на рів-
ні трьох тисяч євро. Але щоб добитися таких успіхів, 
потрібні професіонали у владі. Аграрна партія брати-
ме участь у наступних парламентських виборах. Ми ве-
демо у владу професіоналів з усіх сфер, щоб зупинити 
падіння країни і відкрити для неї шлях розвитку. Ми 
повинні повернутися у Верховну Раду потужним пред-
ставництвом, набравши не менш ніж 30 відсотків голо-
сів», — прогнозує лідер Аграрної партії.■

■

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити «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.  Поспішіть, передплата за-
кінчується 15 грудня.
 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

НЕБЕЗПЕКА

Чума — тільки 
у свинарнику?
Тваринники вимагають ухвалити державну програму 
боротьби з АЧС

■

Через розповсюдження АЧС від української свинини вже відмовилися Румунія, Білорусь, Вірменія,
Молдова. Навіть якщо це зовнішня диверсія, її наслідки потребують негайного реагування держави.

❙
❙
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Ласкаво 
просимо 
у тропіки!
2016 рік побив температурний 
рекорд і може стати 
найспекотнішим роком 
за всю історію спостережень
Валерія НАЛИВАЙКО

 Останного місяця року саме час почина-
ти підбивати його підсумки. Отже, поточний 
2016-й претендує на символічне звання най-
спекотнішого року за всю історію метеороло-
гічних спостережень. Із такою сенсаційною за-
явою виступила Всесвітня метеорологічна ор-
ганізація ООН (ВМО) на конференції з кліма-
ту в Марракеші.
 Експерти оголосили, що середня темпера-
тура в першому півріччі була на 1,3°C вища, 
ніж наприкінці XIX століття. Зокрема, в де-
яких районах російської зони Арктики тем-
пература повітря була на 6-7 градусів вища 
за довгостроковий середній показник, наголо-
шують у ВМО. У багатьох інших арктичних і 
суб арктичних регіонах Росії, на Алясці та на 
північному заході Канади норма перевище-
на принаймні на 3 градуси. Учені вважають, 
що тепер головним завданням людства є убез-
печити себе від загальносвітового підвищен-
ня температури більш ніж на 1,5°C у порів-
нянні з доіндустріальним рівнем і в жодно-
му разі не допустити підвищення на 2°C, що 
може обернутись для планети справжньою 
катастрофою, масштаби якої складно перед-
бачити. Окрім цього, неприємним сюрпризом 
стало те, що концентрація двоокису вуглецю 
в атмосфері, що створює парниковий ефект, 
перевищила в цьому році критично допусти-
мий рівень — 400 частин на мільйон — і до-
сягла рівня 407 частин на мільйон. «Для нас 
це було великим і дуже неприємним сюрпри-
зом. А якщо висловлюватися відверто: ми по-
боюємося того, що може трапитися в найбли-
жчому майбутньому. Скільки ще неприємних 
сюрпризів нас очікують?» — риторично запи-
тує директор програми дослі дження клімату 
ВМО Девід Карлсон.
 За словами генсека організації Петтері Таа-
ласа, США і весь світ уже запізнилися. Швид-
кість темпів глобального потепління так важ-
лива, оскільки зміна клімату і його наслідки 
відбуваються швидше і з великими ускладнен-
нями, ніж очікувалося, зазначив він. Підви-
щення середньої температури атмосфери про-
вокує такі природні лиха, як повені, посухи 
та урагани. До того ж зафіксували, що чер-
вень став 14-м поспіль місяцем, коли темпе-
ратура була рекордно високою як на суші, так 
і в океані. Це призвело до порушення екосис-
тем і знебарвлення коралів. Так, у деяких час-
тинах Великого Бар’єрного рифу біля берегів 
Австралії загинуло 50% коралів.
 У ВМО також додали, що 2016-й стане 
третім роком поспіль, який б’є температур-
ний рекорд.Фахівці прогнозують, що 2017-й 
так само буде спекотним роком, однак споді-
ваються, що температура не підніметься вище, 
ніж піднімалася за останні 20 років. ■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Науковці оголосили, що вже до 2030 року обсяг ви-
кидів парникових газів необхідно скоротити приблиз-
но на чверть більше обіцяного, інакше запобігти стрім-
кому глобальному потеплінню не вдасться. Тоді обсяг 
викидів досягне 54-56 гігатонн у перерахунку на вуг-
лекислий газ. Це значно вище за рівень 42 Гт, необ-
хідний для того, щоб утримати підвищення температу-
ри повітря нижче двох градусів за Цельсієм порівня-
но з доіндустріальним рівнем. Про це йдеться в новій 
доповіді Програми ООН iз навколишнього середови-
ща (ЮНЕП). Експерти пояснюють, що 1 гiгатонна при-
близно еквівалентна кількості викидів, що генеруються 
транспортом Європейського Союзу, включаючи авіа-
цію, впродовж одного року. Автори доповіді закли-
кають країни вкладати кошти в проекти з підвищення 
енергоефективності та активніше розвивати альтерна-
тивні джерела енергії.

■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 У місті Вишгород Київської об-
ласті відбулася конференція, при-
свячена мовному питанню та по-
пуляризації української мови в ре-
гіоні. Організаторами проекту стали 
координатор духовно-просвітниць-
кого центру «Спадщина» Степанія 
Сідляр та депутат Вишгородської 
міської Ради Валерій Виговський. 
 Проект має на меті розвиток мов-
ної політики у конкретному регіоні. 
«Я львів’янка, і коли приїхала сюди, 
то на вулиці, у транспорті, у магази-
нах чула переважно російську мову. 
Мені аж прикро стало. Стільки всьо-
го ми пережили, а й досі до людей 
важко приходить усвідомлення, що 
мова — це перше, що ми маємо роз-
вивати і боронити. Недаремно Леся 
Українка писала, що нація повинна 
боронити свою мову більше, аніж те-
риторію. От територію боронимо, а 
про мову забуваємо», — розповідає 
у коментарі «УМ» Степанія Сідляр. 
 Створюючи проект «Мова — ДНК 
нації», організатори зіткнулися з 
багатьма проблемами. Щоб реалізу-
вати усе заплановане, почали робо-
ту зі створення курсів української 
мови, які вже рiк проходять щосу-
боти у міській бібліотеці. Відвіду-
ють заняття з мови лікарі, вчителі, 
підприємці і значна частина пересе-
ленців із Донбасу. «Курси безкош-
товні. Щосуботи збирається близь-
ко 30 осіб, які прагнуть вивчити або 
ж вдосконалити українську. Це два 
заняття по 45 хвилин. А наприкінці 
навчання люди отримають сертифі-
кат про те, що пройшли курси ук-
раїнської мови», — розповідає ме-
ценат проекту пан Виговський. 
 Проект також передбачає від-
криті лекції та екскурсії. В рамках 

ініціативи у Вишгороді виступав іс-
торик Володимир В’ятрович, який 
читав лекцію про створення ОУН-
УПА. «Окрім цього, ми намагали-
ся відзначати у великому колі всі 
державні свята. Щоб люди про них 
знали і пам’ятали. Ми розповідали 
історію цих свят, що вони означають 
і чим важливі для українців», — ко-
ментує пані Сідляр. 
 За словами організаторів проек-
ту, мовні курси — безстрокові, і за-
ходи, в рамках проекту, лише роз-
ширюватимуться. «Найближчим 
часом хочемо відновити роботу хат-
читалень. Просвіта є, але це потріб-
но популяризувати, запрошувати 
митців, лекторів, мовознавців, щоб 
люди мали бажання ходити і вчити. 
Сподіваюсь, що за місяць нам вдас-
ться це реалізувати. Хочу, щоб люди 
збиралися, спілкувалися і обговорю-
вали теми, які сьогодні актуальні, 
щоб вони відчували підтримку один 
одного у мовних питаннях», — додає 
пані Степанія.
 Також у рамках заходу відбувся 
«круглий стіл» «Буде мова — буде 
нація», у ході якого обговорювали, 
що вже вдалося досягти і що зали-
шається зробити у перспективі. За 
словами пані Сідляр, у перспективі 
проекту «Мова — ДНК нації» є роз-
міщення рекламних носіїв по місту і 

району дер жавною мовою, проведен-
ня уроків історії України для дорос-
лих та дітей, літературні та худож-
ні вікторини на міському рівні, при-
свячені мовній тематиці, популяри-
зація книг про видатних українців, 
історію Вишгорода та створення те-
матичних вечорів (української піс-
ні, до пам’ятних дат), розлога перед-
плата української періодики, яку 
забезпечуватимуть спонсори та бла-
годійнi фонди, розповсюдження ук-
раїномовних періодичних видань у 
громадських місцях, лекції, семі-
нари та «круглі столи», які пору-
шуватимуть питання мови, а також 
культурно-пізнавальні поїздки та 
екскурсії. « Ми маємо багато ідей, 
проектів, які потрібно реалізовува-
ти. Головне, щоб була підтримка з 
боку суспільства та зацікавлення», 
— підсумовує пані Степанія.
 Під час конференції з доповідя-
ми та пропозиціями виступили: уче-
ний секретар правління Товариства 
«Знання» України Василь Василаш-
ко, перший проректор Університе-
ту сучасних знань Сергій Масьондз, 
професор, завідувач кафедри Київсь-
кого міжнародного університету 
Іван Ющук, письменник Василь Не-
волов, завідуюча редакцією часопи-
су «Слово Просвіти», письменниця 
Надія Кир’ян. ■

СЛОВО — ЗБРОЯ

ДНК нації
У Вишгороді запустили пілотний проект із розвитку 
та популяризації української мови

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Згідно з дослідження-
ми авторитетних зарубіж-
них фінансових експертів, 
українці -— одна з найбід-
ніших націй у світі. Такий 
висновок дослідницької 
компанії при швейцарсько-
му банку Credit Suisse опри-
люднено днями у доповіді 
всесвітньовідомої компанії 
Global Wealth Report. 
 Українці разом із росія-
нами та аргентинцями пот-
рапили до трійки аутсай-
дерів: добробут населення 
у згаданих країнах скоро-
тився найбільше. Зокре-
ма, добробут українсь-
ких домогосподарств впав 
на 19%, російських — на 
15%, аргентинських — 
на 27%. Основною причи-
ною цього стали несприят-
ливі коливання валютних 
курсів.
 На пострадянському 
просторі Україна, Молдова, 
Білорусь і Казахстан пот-
рапили до групи країн, де 
дохід одного дорослого чле-
на суспільства в середньому 
становить менше $5 тис. на 
рік. До цієї групи належать 
також кілька країн Африки 
й Індія.
 Більшість сусідів Украї-
ни, за даними Credit Suisse, 
багатші від неї: зокрема, та 
ж Росія, Польща, Румунія 
належать до групи країн, 
де статки дорослого грома-
дянина коливаються в ме-
жах від 5 до 25 тис. амери-

канських доларів. Найбіль-
ше у відсотковому виражен-
ні зросли особисті доходи в 
Японії — на 19%. Це відбу-
лося на тлі зміцнення ієни 
до долара. У трійці лідерів 
також Нова Зеландія й Гон-
конг. А сукупні статки на-
селення світу з середини 
2015 р. до середини 2016 р. 
зросли на 1,4%.
 Варто додати, що згада-
ний «бар’єр» у $5 тис. на 
рік для багатьох працюю-
чих наших співвітчизни-

ків є нездоланним, тож до-
слідження вельмишанов-
них зарубіжних експертів 
ще й дуже перебільшені, 
принаймі щодо статків ук-
раїнців. Зате наші держав-
ні мужі живуть приспівую-
чи, що яскраво продемонс-
трувало е-декларування.
 «Доходи від бізнесу на-
ших можновладців (зокре-
ма Президента) ростуть на-
багато успішніше, ніж до-
ходи більшості українців, 
котрі за останній рік, згід-

но з даними експертів, впа-
ли на 20 %. Ну а Україна 
перетворилася на найбід-
нішу країну Європи. Адже 
якщо десь зменшується, 
то десь — додається, й ми 
знаємо, в кого», — вважає 
політолог Андрій Золо-
тарьов. 
 Експерти з Credit Suisse 
відзначають подальше по-
силення майнової нерів-
ності у світі: нині 10% жи-
телів Землі володіють 89% 
усіх світових активів. ■

ДОСЛІДЖЕННЯ

Хто в Європі найбідніший
Добробут українців зменшився на 19 відсотків

■

«Покращення» ще не скоро.❙
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«Загублений багаж»
 Періодично усі ми почуваємося само-
тніми — тож шукаймо у цьому конструк-
тив!
 Якщо людина почувається само-
достатньою, їй самотність не здається 
страшною. А самітниками найчастіше 
робить нас наша власна вибірковість — 
аж до пошуку виняткових для людсько-
го світу персонажів для нашого найбли-
жчого оточення.
  Самотність незалежних — це свідо-
мий вибір, коли людина пройшла всі 
варіанти єднання контактів різної міц-
ності з оточуючими. Якщо варіанти вибо-
ру пройдено не всі й інтуїція нічого з цьо-
го приводу не віщує, людина почуваєть-
ся недосконалою, окремішньою від соціу-
му, де здаля, зі світоглядного «узбіччя» 
їй усі видаються однодумцями, — і не-
досконалість ця ґрунтована на розгубле-
ності. І це свідчить про живі почуття, які 
не змогли реалізуватися і застигли, не-
наче вулканічна лава, накривши собою 
особистість, яка намагалася обдарувати 
собою світ, що вчинив опір та не став їй 
близьким.
   Переважно нас і оточують не визнані 
світом самотні персони, які почувають-
ся «загубленим багажем». Окрім учених-
невротиків iз патологією геніальності, 
це можуть бути, наприклад, асоціаль-
ні п’ятдесятирічні тітки, які купують 
іграшки, аби шити на них одяг, полюб-
ляють дитячі десерти, забувають шлях до 
ванної кімнати, проте переконані в тому, 
що всі їм заздрять, хоча телефон мовчить 
у них роками — опція зв’язку із зовніш-
нім світом у них наглухо забита, наче сі-
рими дошками, відсутністю досвіду та 
бажання розуміти інших людей, що на-
справді означає заперечення власної цін-
ності. Таким тіткам комфортно у стані 
абсолютної самотності та непристосова-
ності до реалій, і їх не хвилює, наскільки 
їхні бездуховність та соціальна апатія ди-
вують та лякають оточення. 
  Є ще старі скандалісти з узбіччя со-
ціуму — вони вимагають найпильнішої 
уваги з боку своїх дорослих нащадків, 
воліючи бачити їх емоційними рабами, 
але i в їхньому товаристві почуваються 
самотніми, закинутими та... великими 
у своїй незбагненності, яка ще й «укруп-
нюється» увагою «не тих» людей, котрі 
оточують старих соціопатів не тільки 
вдома, а й на роботі, якою вони дорожать 
до глибокої старості, бо вона дозволяє їм 
«випустити пару».
   Людина з менталітетом «загублено-
го багажа» цілком може бути осердям ве-
ликої родини — просто вона забула, що у 
неї є можливість вибору, бути самотньою 
чи ні. Така людина боїться, аби житей-
ські протяги не видули з неї сутності — 
буденної рутинної сірості, яку вона звик-
ла мати за стабільність і покладатися на 
неї як на останній натяк на самозахист. І 
одночасно вона прагне новизни та драй-
ву від контактів iз новими ж людьми. І 
у цьому її криза. Спілкуватися вона не 
вміє, а людські контакти не множаться, 
як на ксероксі. А парадоксальним є те, 
що саме в кількості контактів така особа 
вбачає своє визнання та взагалі відбиток 
власного існування.
  46-річний Єгор — яскравий приклад 
людини з менталітетом «загубленого ба-
гажа». Багато років він був безробітним 

інженером — відсутність статусу та за-
требуваності компенсовував фізични-
ми навантаженнями; по півроку жив у 
плавнях у наметі, харчувався рибою та 
стійко витримував дніпровські урагани. 
20-річній дочці він не був потрібний, ос-
кільки, на його власну думку, не мав гро-
шей. Єгор беземоційно промовляв: «Діти 
— це капелюх-обманка: маківку тисне, 
а вухам холодно». Він усе більше зану-
рювався у спогади, до того ж застрягав у 
дрібних деталях: розповідав, як служив 
у армії і як тепло було ввечері біля вог-
нища, як у дитинстві ходив до басейну і 
як роз’їдала очі хлорка, як замолоду лю-
бив бувати на вокзалі, аби демонструвати 
людям, що загубився серед них, і як по-
добався йому запах шпал, просякнутих 
смолою.
 Якось Єгор прибився на зустріч випус-
кників до своєї школи: «Наші дівчатка 
вже бабусі, а взагалі цей народ-«сброд», 
як сміття та кавунові шкірки, прибиті 
до бетонних плит брудної річки»... Ще 
чоловік мав переконання, що вся вікова 
мудрість міститься у прислів’ях та при-
казках і більше немає сенсу нічого чита-
ти. І не те, що для Єгора «народу навкру-
ги більше, ніж людей», — а він сам є ви-
мороченим із самого духовного свого єс-
тва, до того ж він особисто здійснив із 
собою це «харакірі», втративши інтерес 
та довіру до себе.

Ілюзії, що роблять нас самотніми
  Є люди, які завели себе в ізгої, вважа-
ючи себе оригіналами. 48-річна Алла пе-
режила три шлюби з кримінальними зло-
чинцями. У кожну наступну сім’ю вона 
кидалася, як у вир. Повне розчинення у 
кожному вигуку чоловіка, попереджен-
ня навіть найабсурдніших його бажань. 
А їм усім було з нею нестерпно самотньо, 
тому що... її не було. Нині Алла знову са-
мотня — і не одна, у звичному для себе 
статусі «заочки» — подруги ув’язненого 
за листуванням, надсилає незнайомцеві 
теплі шкарпетки та гарячі привіти, зігрі-
ваючись ілюзією своєї значущості для 
нього. 30-річна дочка Алли і «першого 
зека» давно позбулася самої пам’яті про 

матір — і принципово заміж не хоче.
  Самотність часто-густо пронизує ат-
мосферу з вигляду благополучних сімей, 
де всі в’яло-порядні, наче риб’ячі очі. 
44-річна Марина розповіла, що двад-
цять п’ять років живе з чоловіком «на 
різних полюсах» життєвих пріоритетів, 
усе життя чує, що є не настільки освіче-
ною, не настільки розумною і витонче-
ною, не настільки у житті досвідченою, 
як того потребує шлюб iз таким цікавим 
та пристойним чоловіком, за якого має 
себе її партнер по подружжю. Дві донь-
ки виросли, познайомилися в інтернеті 
з провінційними хлопцями та відбули до 
них у регіони, демонстративно залишив-
ши батькам вільний простір для того, 
«аби амбіції наїжджали на покору». Ма-
рина стомилася навіювати собі «силу та 
правильність», їй хочеться бути у шлюбі 
вільною жінкою, яка живе спонтанно, за 

інтуїцією. Як «важіль володіння собою» 
у неї з’явився коханець, і вона не надто 
приховує цей факт від чоловіка. «Закон-
ний» її мужчина зараз по-справжньому 
самотній, і він вибачає їй усе за саму мож-
ливість пережити цей страх і вийти з ньо-
го, ніби нічого й не відбулося. А Марина 
вже зовсім на нього не зважає — вона взя-
ла реванш за цілу низку років спустоше-
ності. «У рутині-павутинні я в’язла над-
то довго. Усе життя вважала, що жінка 
мусить займатися душевною доброчин-
ністю на адресу всього світу і саме у цьо-
му знаходити свій сенс, а виявилося, що 
це ілюзія. А ілюзії роблять нас самотні-
ми, оскільки є незрозумілими іншим лю-
дям, вільним, гідним, раціональним».
   Люди, за великим рахунком, поділя-
ються на два типи, — ті, хто має вибір, 
і ті, хто вибору не має, — останні й оби-
рають або самотність, або залежність від 
партнерів по життю, яка сама по собі при-
рікає на покинутість людини саме у най-
ближчому оточенні. 
  Зв’язок самодостатніх дорослих лю-
дей у шлюбі становить собою ділові сто-
сунки персон, які підходять один одно-
му за сексотипом. Якщо вони свідомо 
створили свою «державу», розриву між 
ними не буде, проте якщо один з учас-
ників цієї гри призначив іншого на цю 
роль, а внутрішнє відчуття призначено-
го з нею не збігається, розриву не уникну-
ти — невідповідність призначеної ролі та 
внутрішнього стану партнера породжує 
самотність, робить кожного у парі «дру-
гим зайвим». Тому так важливо для усіх 
нас обирати для «внутрішнього вжитку» 
ті проблеми, які ми справді хочемо, а не 
вимушені вирішувати.
  57-річна Зоя Павлівна вбиває одним 
своїм поглядом — просвітлений внут-
рішнім болем погляд покинутої матері 
не сплутаєш ні з чиїм. Жила вона у про-

вінції, син окремо зі своєю родиною ви-
ховував доньку, і тут раптом на старості 
років загуляв її чоловік. Жінка обурила-
ся, зібралася покинути його — була но-
каутована одним ударом і потрапила до 
реанімації. Адвокат трапився поганий, 
квартирного розміну Зоя Павлівна не 
домоглася, виїхала до столиці, влашту-
валася продавчинею до кіоску. Амбіцій 
жодних, пам’ять про чоловіка відріза-
на наглухо, просто шкода того часу та 
душевних сил, коли його ж і жаліла — 
саме за жорстокість. Змучив душу розрив 
із сином: той віддав перевагу збережен-
ню добрих стосунків iз батьком, споді-
ваючись успадкувати його житлоплощу 
та діставати дрібні подачки з пенсії... У 
собі вона, до речі, впевнена, почувається 
самодостатньою, нарешті, — чоловік усе 
життя дорікав побутовою залежністю, 
а на сина ніколи і не було ніяких споді-

вань, «адже діти і не зобов’язані жити 
життям своїх батьків», каже жінка. І 
продовжує: «Отже, тільки з Богом люди-
на не самотня, тільки йому і можна дові-
ритися. Довірити себе і свою зневіру». 

Самотність як рушій особистісного 
розвитку і як його гальмо 
 Людина набуває нового досвіду само-
тності на всіх етапах свого особистісного 
розвитку. У процесі розвитку вона пере-
живає кризи — і споглядає у них себе і 
свою поведінку. Якщо у цих етапах осо-
бистісного розвитку чомусь відбувається 
«обрив зв’язку» і починає зяяти порож-
неча (це деколи доводиться надолужува-
ти все подальше життя), люди вдають-
ся до надзусиль, аби повсякчас «латати 
своє душевне покриття». Виникає заго-
стрена потреба у любові та визнанні саме 
для заповнення порожнечі, якщо на пев-
ному віковому етапі людина їх не отрима-
ла від найближчого оточення, від якого 
прагнула розуміння. Однак таку порож-
нечу, яка виникає під час внутрішньої са-
мотності, іншими людьми заповнити не-
можливо. А жити власним життям здат-
на далеко не кожна людина. 
 Усамітнення є позитивним чинником 
регулювання нормального для людини 
рівня міжособистісних контактів. Та й, 
власне, усі відкриття люди роблять на са-
моті. Ізоляція як різновид самотності — 
це явище негативне. І, за класикою, лю-
дина найглибше усвідомлює свою само-
тність, коли вона оточена людьми, які її 
не розуміють, проте від них нікуди поді-
тися. 
 Незбіг цінностей одних людей із цін-
ностями інших у певному середовищі по-
роджує у перших відчуття соціальної са-
мотності. Соціально самотні люди пере-
бувають у ілюзіях, що їх не приймає світ, 
проте часто-густо саме вони не відкрива-
ються світові. Такі «соціальні одинаки» 
воліють розради конкретної: щоб люди 
любили та визнавали їх, а отже, воліють 
використовувати інших осіб для того, аби 
довести самим собі своє власне існуван-
ня в соціумі. І тут людині корисно вчас-
но «перемкнутися» з проблем комуніка-
ції на проблеми споглядання природи, 
плинності життя, зосередитися на своїй 
власній філософії та й просто взяти собі за 
правило любити життя та поважати себе 
у ньому. Слід відповісти самому собі на 
запитання: ти звертаєшся до досвіду ін-
ших людей, щоб впустити до свого жит-
тя дещо нове, або щоб згаяти час і запов-
нити порожнечу просто якоюсь пересіч-
ною інформацією?
  Проте люди часто не відрізняють влас-
ного цілющого усамітнення — для під-
сумків та планів, — що виникає від їх-
ньої ж вибірковості, від відчуття самот-
ності, яке мучить і спустошує. Вільний 
час наодинці з собою, який раптово ви-
пав, треба заповнити свідомим вибором 
задоволення тих самих власних культур-
них потреб. Ми щасливі, коли впевнені 
у собі та не боїмося втрачати контакти з 
людьми. ■

АНАТОМІЯ ДУШІ

Як спокутувати порожнечу глибиною
Коли самотність мучить і спустошує, а коли може бути ліками

■

Соціально самотні люди перебувають в ілюзіях, що їх не приймає 
світ, — проте часто-густо саме вони не відкриваються світові.

Самодостатній людині самотність не здається страшною.❙

Яна ЛАДОМСЬКА   

Подолати життєвий шлях, крокуючи у щільних лавах зі своїм стабільним оточенням, 
неможливо — нові зв’язки з людським світом виникають, старі уриваються. Самотність 
— як концентрація особистісної автономії — необхідна нам iз дитинства, щоб періо-
дично відстоювати на денці душі свою індивідуальність та огранювати її. Отже, є сенс 
говорити навіть про «терапію самотністю» — вона допомагає нам набути солідності, 
розводячи на різні рівні самопізнання нашу особистісну сутність. Таким чином, уса-
мітнення передбачає особистісне зростання. Проте коли самотність — це не свідомий 
вибір, а відсутність душевної близькості зі світом, вона може живитися страхом перед 
новими контактами, а то і пересторогою продемонструвати світові свою особистісну 
неспроможність «розширенням за власні межі». А такий стан, коли людина ніби «зави-
сає» у своїй нереалізованості, може призводити до психосоматичних захворювань.
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Мирослава КРУК

 Ризик підхопити вірусну інфекцію 
морозної погоди меншає, оскільки віру-
си при низьких температурах швидко 
гинуть, кажуть лікарі. Однак людям, 
які мають хронічні захворювання вер-
хніх дихальних шляхів, слід остеріга-
тися охолодження: існує ризик загос-
трення недуг. Наприклад, при хроніч-
ному гаймориті варто добре «проморо-
зити» ноги, як ніс миттю закладає. Або 
починає «першити» у горлі. До речі, біль 
у горлі лікарі радять «гасити» на почат-
ковій стадії. Щойно відчули дискомфорт 
при ковтанні — починайте полоскати 
горло трав’яними відварами календу-
ли, ромашки, шалфею. При хронічному 
тонзиліті чи фарингіті такі полоскан-
ня можна використовувати задля про-
філактики.  
 — Узимку важливо зміцнювати 

імунітет — вживати полівітаміни або 
пройти курс препаратів для зміцнення 
захисних сил організму, — розповідає 
лікар-терапевт Ольга Шидловська. — 
Хоча 100-відсоткового захисту від ГРЗ 
це не гарантує, адже нам щодня дово-
диться стикатися з носіями вірусних ін-
фекцій у людних місцях — громадсько-
му транспорті, магазинах. 
 Холодної погоди загострюються за-
хворювання серцево-судинної системи. 
У морозні дні ризик раптової зупинки 
серця через спазми судин на 30 відсотків 
вищий, ніж улітку. Через холод крово-
носні судини звужуються, кров гірше 
плине своїм руслом, з’являється загро-
за інфаркту та інсульту. Уважнішими до 
свого здоров’я також мають бути ті, хто 
страждає на запальні недуги суглобів, 
нирок і сечового міхура. 
 Хоча холод, якщо ним «правильно 
розпорядитися», може навіть допомог-

ти: низькі температури тонізують робо-
ту вегетативної нервової системи. А про-
гулянки на свіжому повітрі бадьорять і 
покращують кровообіг. І запобігають на-
копиченню зайвих кілограмів. Це тим 
паче актуально, оскільки в холодну пору 
лікарі не радять сідати на дієти. 
 — Вчені з університету Мічігана 
(США) довели, що обмеження кількості 
калорій взимку на 40 відсотків відчут-
но послаблює імунітет, — каже Ольга 
Шидловська. — Тож люди, які взимку 
сидять на дієті, частіше підхоплюють 
грип та застуду.
 Лікарі-дієтологи нагадують: взим-

ку, формуючи щоденне меню, важливо 
використовувати продукти, що містять 
білки, корисні жири, складні вуглеводи, 
вітаміни та антиоксиданти. Білки від-
новлюють клітини всіх органів, спри-
яють зміцненню імунітету. Джерелом 
білків є молочні продукти, яйця, м’ясні 
бульйони, риба, бобові. Жири гаранту-
ють організму тривалу енергію, роблять 
клітини непроникними для вірусів і ток-
синів, знімають запальні процеси.
 Якщо плануєте бути на морозі цілий 
день, не забудьте захопити з собою «під-
живлення»: термос із гарячим бульйо-
ном або чаєм із лимоном, пакетик із су-
хофруктами, хлібці. Протягом дня пий-
те багато теплих напоїв — чай, компот, 
навіть просто теплу воду. Вечеря має 
бути некалорійною і складатися з лег-
козасвоюваних страв — запечена риба, 
кисломолочний сир, овочеві рагу, легкі 
супи-креми.
 Ранок дієтолог радить починати 
склянкою теплої води з чайною ложкою 
лимонного соку. Такий напій сприяє 
виділенню жовчі і покращує травлення. 
Жовч — природний очищувач, допома-
гає виводити з організму віруси, бактерії 
та токсини. А перед сном бажано випи-
ти склянку нежирного кисломолочно-
го напою — кефіру, сироватки. Це оздо-
ровлює мікрофлору кишечника і зміц-
нює імунітет.■

 ■ Євгене Яковичу, потріб-
на окрема сторінка, аби назва-
ти всі ваші регалії. Назву ос-
новні: доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафед-
ри ортопедичної стоматології 
Ужгородського національно-
го університету, директор нау-
ково-навчального центру судо-
вої стоматології ДВНЗ УжНУ 
МОН України, голова Aсоціа-
ції судових стоматологів Ук-
раїни, інтегрованої у Всесвітню 
асоціацію одонтостоматологів 
IOFOS, голова Закарпатського 
відділення асоціації стоматоло-
гів-ортопедів та зубних техніків 
України, автор понад 60 нау-
кових робіт та комп’ютерних 
програм ідентифікації осіб по 
стоматологічному статусу на 
основі рентгенологічних до-
сліджень та ідентифікації ма-
теріалів, що застосовуються 
в стоматологічній практиці. 
Як ви досягли всього у свої 43 
роки?
 — Я постійно повторюю, що 
в житті не існує таких вершин, 
якi не можна підкорити, якщо 
ти по-справжньому закоханий 
у свою справу. Це — вирішаль-
ний фактор. По-друге, щоден-
на наполеглива праця і рух упе-
ред, незважаючи на помилки і 
невдачі. Виховуйте в собі бойо-
вий дух!
 ■ Як ви розпочинали свій 
шлях?

 — У медицину я прийшов 
понад двадцять років тому. Роз-
починав із Центральної стома-
тологічної поліклініки Мініс-
терства оборони України. Піз-
ніше працював у лікувально-
оздоровчому відділенні при 
Кабінеті Міністрів України, а 
згодом, після закінчення Націо-
нального медичного університе-
ту іменi О. Богомольця, навчав-
ся і працював в інституті стома-
тології Національної медичної 
академії післядипломної освіти 
іменi П. Шупика. 
 ■ Ви — успішний столичний 
лікар, до якого навіть склад-
но було записатися на прийом, 
вирiшили переїхати до Ужгоро-
да, де вам запропонували поса-
ду декана стоматологічного фа-
культету. Легко зважилися?
 — Мене заінтригувало, що 
факультет фактично створю-
вався з нуля. Інколи навіть зда-
валося, що ми створюємо щось 
міфічне, адже не було навіть 
приміщення. Проте міцна ко-
манда ентузіастів зробила май-
же неможливе: відновила заки-
нуту їдальню та обладнала її за 
останнім словом техніки.
 ■ До речі, у вересні цього 
року факультет відсвяткував 
своє десятиріччя. Розкажіть 
про його здобутки.
 — На стоматологічному фа-
культеті діють чотири кафед-
ри додипломної освіти та двi  

кафедри післядипломної осві-
ти. Тому, зважаючи на велику 
конкуренцію стоматологічних 
шкіл в Україні, ми посіли гід-
не місце серед інших аналогіч-
них внз. Саме це дає нам мож-
ливість уже не перший рік на-
бирати більше студентів, ніж 
наші, скажімо, прямі конкурен-
ти — стоматологічні факульте-
ти, яким уже по сто років. Та-
кож у нас на факультеті навча-
ються іноземні студенти — вони 
опановують фах англійською 
мовою. Без перебільшення ска-
жу, що наша матеріально-тех-
нічна база — одна з найкращих 
в Україні. Ми також створили 
наукові школи: стоматологічну 
та судово-стоматологічну. Кіль-
кість наукових робіт, які готує-
мо, підштовхувала нас до ство-
рення Вченої ради факультету. 
Понад те на стоматологічному 
факультеті УжНУ діє єдина в 
Україні студентська полікліні-
ка, на базі якої можуть практи-
кувати студенти й викладачі. 
Оскільки багато наших випус-
кників працює за кордоном, 
ми провели аналіз навчальних 
планів та програм, які діють у 
Чехії, Словаччині, Угорщині 
тощо й з’ясували, що лише чо-

тирьох предметів бракує в на-
ших навчальних планах. Тому 
за рахунок елективних курсів 
ми ввели ці дисципліни для на-
ших студентів.
 ■ Який відсоток випускни-
ків знаходять роботу після за-
кінчення вишу?
 — Не можу відповісти 
об’єктивно у відсотковому від-
ношенні, проте доволі часто 
наші студенти влаштовують-
ся на роботу в Європі, адже там 
більш сприятлива економічна 
ситуацію, ніж  у нас. І, звісно, 
за кордоном більше можливос-
тей для реалізації професійно-
го потенціалу молодого стома-
толога.
 ■ А як щодо України? Чи є 
попит на молодих лікарів?
 — Звичайно. Якщо це моло-
дий професіонал iз практичним 
досвідом, двері кращих клінік 
будуть для нього завжди відчи-
нені.
 ■ Які новітні тенденції у га-
лузі стоматогії?
 — Нині дуже популярна де-
нтальна імплантологія. Імплант 
— титановий стрижень, який 
замінює природний корінь зуба. 
Коронка, так званий зуб, «одя-
гається» на імплант після вда-
лого занурення його в кісткову 
тканину. Візуально не можна 
відрізнити коронку від справж-
нього зуба.  Наші студенти ак-
тивно практикуються у цьому 
напрямку також. 
 ■ Що ви як лікар поради-
те читачам, які прагнуть мати 
здорові зуби і гарну посмішку?
 — Про гігієну рота напи-
сано цілі трактати. Я обмежу-

ся лише основними порадами. 
Їх декілька. По-перше, не за-
пивайте їжу чаєм або солод-
ким соком. Краще після трапе-
зи прополоскати рот спеціаль-
ним розчином-ополіскувачем. 
Частіше додавайте до свого ра-
ціону моркву, яблука, перець, 
капусту, редиску. Вони сти-
мулюють слиновиділення і за-
побігають прилипанню м’якої 
вуглеводної їжі до зубів, а та-
кож зміцнюють ясна, забезпе-
чують жувальне навантажен-
ня, таким чином покращуючи 
кровообіг. Третє правило: бага-
то хто помилково намагається 
замінити звичне чищення зубів 
жувальною гумкою. Її варто ви-
користовувати лише після при-
йому м’якої їжі (наприклад цу-
керок, шоколаду, борошняних 
виробів) протягом 5-10 хвилин, 
щоб позбутися  вуглеводовміс-
них частинок. Причиною поя-
ви мікротріщин на зубній емалі 
може стати температурний пе-
репад. Облиште звичку запи-
вати гарячу каву холодною во-
дою або після гарячої першої 
страви їсти що-небудь холод-
не. Емаль сама по собі нечут-
лива, але мікротріщини дадуть 
можливість бактеріям проник-
нути в наступний шар зуба — 
дентин, у результаті чого з ча-
сом виникне карієс. А врахо-
вуючи те, що сучасні техно-
логії — абсолютно безболісні, 
процес лікування зубів сьогод-
ні майже те саме, що буденний 
похід до магазину. Позбувай-
тесь стереотипів про радянські 
«садистські» стоматкабінети і 
будьте здорові! ■

НА ЧАСІ

Щоб у горлі не «першило»
Морозної погоди важливо впродовж дня пити теплі 
напої, а про дієти краще забути до весни 

■

Теплі чаї впродовж дня — важлива 
підтримка організму взимку.
 Фото з сайта Kulina.ru.

❙
❙
❙

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

«Лікування зубів сьогодні — 
як... похід до магазину»
Чому краще не запивати їжу чаєм, налягати на моркву і капусту та 
не змiнювати зубну щітку на жувальну гумку 

■

Сучасні технології лікування зубів дозволяють забути про біль...❙

Микола КРИЖАНОВСЬКИЙ

В одному жарті стоматолог звертається до пацієнта: «Мені шкода, 
але я помилково видалив вам здоровий зуб. Тепер доведеться ви-
даляти хворий». Пацієнт: «Яке ж щастя, що ви не окуліст...»
На жаль, така анекдотична ситуація цілком може скластися у ре-
альному житті. Через засилля експрес-стоматологій, які обіцяють 
високу якість за низьку ціну, а результат часто виходить проти-
лежний, багато людей залишається незадоволеними рівнем сто-
матологічних послуг. Проте в цій галузі працюють також люди, якi 
є справжніми фахівцями. По те, як розвивається клінічна стомато-
логія в Україні, які її здобутки і перспективи, говоримо з деканом 
стоматологічного факультету Ужгородського національного уні-
верситету Євгеном Костенком.

Лікар-стоматолог Євген Костенко.❙
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Марія СУЛИМА

 В український про-
кат із 8 грудня виходить 
фільм режисера Оле-
ни Дем’яненко «Моя ба-
буся Фані Каплан». Ця 
стрічка — переможець 
лондонського Crystal 
Palace International 
Film Festival як найкра-
щий іноземний фільм. 
Цю кінокартину було 
номіновано й у кате-
горії «найкращий пов-
нометражний фільм» на 
цьогорічному Одесько-
му кінофестивалі, про-
те в Одесі відзначили 
лише акторську гру Ми-
рослава Слабошпицько-
го, який отримав приз 
як найкращий актор на-
ціонального конкурсу за 
роль Дмитра Ульянова у 
фільмі. 
 Чому «бабуся» — по-
яснила режисер Оле-
на Дем’яненко: «Коли 
я була маленькою, то у 
всіх радянських дітей 
був дідусь Ленін. Оскіль-
ки нині інші часи, то для 
дітей сучасних Каплан 
має бути бабусею».
 Чому взагалі взяли-
ся знімати в Україні на 
дражливу для ниніш-
ніх часів тему? Коли 
більшість стомилася від 
міфів та героїзації, за-
хотілося вже розгледіти 
за такими постатями, як 
Фані Каплан, насампе-
ред людину. Наскільки 
вона достовірна чи вига-
дана постала у стрічці — 
чіткої відповіді на це за-
питання ми вже не знай-
демо. 
 Узагалі, Фані Каплан 
родом із Волинської гу-
бернії. У 1906 р. разом з 
іншими готувала терори-
стичний акт у Києві на 
місцевого генерал-губер-
натора Сухомлинова. У 
номері готелю в резуль-
таті необережного повод-
ження спрацював само-
робний вибуховий при-
стрій — 16-річну Фані 
Каплан поранило. Вона 
частково втратила зір, її 
затримала поліція. Вій-
ськово-польовий суд у 
Києві засудив дівчину до 

страти. Втім неповноліт-
ній замінили вирок на 
довічну каторгу. Звіль-
нилася вона у 1917-му. 
А 30 серпня 1918 р. на 
заводі Міхельсона в За-
москворецькому районі 
Москви відбувся мітинг 
робітників. На ньому 
виступав Ленін, якого 
потім у дворі заводу по-
ранили кількома пост-
рілами. Каплан зааре-
штували поряд, на трам-
вайній зупинці. Фані 
Каплан узяла провину 
на себе. Уже через кіль-
ка днів її не стало. Це за-
гальновідома історія.
 Кінострічка Олени 
Дем’яненко базується на 
слідчій справі Фані Кап-
лан. Найцікавіше те, що 
авторів надихнув не так 
наявний матеріал, як 
відсутній. Зі справи ко-
лись було вилучено 10 
сторінок, що їх, мабуть, 
втрачено назавжди. Як 
припускають, зникло 
саме те, що стосувалося 
взаємин Каплан та брата 
Володимира Леніна — 
Дмитра, лікаря, палко-
го прихильника жінок. 
Проте лишилися свід-
чення самої Каплан. За 
словами режисера Оле-
ни Дем’яненко, саме в 
них дуже багато цікавих 
фактів. Наприклад, те, 
що Фані Каплан як лю-
дина, яка погано бачила, 
добре пам’ятала запахи, 
пам’ятала речі на дотик. 
Саме ці обставини пояс-
нюють те, що всі свідчен-
ня жінки дуже детальні. 

 

У слідчій справі зберег-
лися також записи до-
питів свідків замаху на 
Леніна. Серед них авто-
ри фільму натрапили на 
цікаву фразу: «Як вона 
могла вбити, якщо в од-
ній руці в неї був сакво-
яж, в іншій — парасоль-
ка?». 
 Жодних інших свід-
чень про постать Каплан 
фактично не лишилося. 
Використали ще особисті 
листи. «Працювала біль-
ше з людиною, а не фак-
тами», — зауважила ви-
конавиця головної ролі 
актриса Катерина Мол-
чанова.
 «Моя бабуся Фані 
Каплан» — це передусім 
розповідь не про револю-
ціонерку, яка, може, го-
тувала замах, а може — 
й ні. Стрічка про жінку 
— закохану, вразливу, 
яка в 16 років потрапила 
на каторгу, мала пробле-
ми з зором і була вкрай 
нещасливою в особисто-
му житті. Щодо її полі-
тичних поглядів — то 
вони у фільмі ніяк не ок-
реслені. Режисер Олена 
Дем’яненко пропонує їх 
шукати у стрічці «Ленін 
у 1918 році» режисера 
Михайла Ромма (кадри 
з цього фільму є в «Моїй 
бабусі Фані Каплан»). 
 Водночас не можна 
сказати, що нічиї полі-
тичні погляди у стрічці 
не відображають. «Для 
нас було важливо, щоб 
те, що казав Ленін у філь-
мі Ромма, прозвучало ук-

раїнською мовою, оскіль-
ки за 100 років риторика 
нашого сусіда не зміни-
лася. Тож у нас присут-
ні політичні погляди, і 
вони принципово відріз-
няються від тих, що про-
звучали у тому фільмі». 
 Леніна у фільмі Оле-
ни Дем’яненко зіграв 
російський актор Олек-
сій Девотченко. Так ста-
лося, що з ним не дозня-
ли лише один день — ак-
тора знайшли мертвим за 
нез’ясованих обставин у 
квартирі в Москві. Але 
авторам фільму вдалося 
зберегти те, що вже відз-
няли. 
 Образ вождя проле-
таріату створювали за 
останніми фотографіями 
Леніна — вже смертель-
но хворої людини. Репе-
тиції російського акто-
ра відбувалися просто 
на кордоні. Як розповіла 
Олена Дем’яненко, було 
й таке: наші прикордон-
ники змусили Олексія 
Девотченка продемон-
струвати свої знання ук-
раїнської.
 Фільм «Моя бабу-
ся Фані Каплан» знято 
дуже якісно — це сто-
сується як загальної кар-
тинки, так і окремих де-
талей. Цікавим є перехід 
режисера від трагедії до 
фарсу, використання му-
зичного матеріалу, сати-
ра, увага до найменших 
дрібниць, символіка — 
все напрочуд гармоній-
но. А ще — образи, на-
приклад, у картині зай-
ці рятуються, пливучи 
річкою, — таке можливе 
чи ні, вирішувати гляда-
чеві, так само, як і те, що 
ці кадри означають. 
 Окремо слід сказати 
про фінал фільму: коли 
відбуваються найстраш-
ніші речі — просто і ба-
нально. ■
 P. S. Особисто мене 
як глядача не полиша-
ли думки про діалоги 
акторів протягом усьо-
го фільму. Часто вони 
здавалися штучними і 
несправжніми, немов 
неякісний дубляж. Бо 
вивчити текст українсь-
кою мовою — це одне. І 
зовсім інше — українсь-
кою мовою його осмисли-
ти. На жаль, ця проблема 
дуже помітна в українсь-
комовних фільмах. І про-
блема не в тому, що ук-
раїнською складно на-
писати сценарій.

Вікторія ІЛЬКІВ

 Наприкінці листопада у Києві відкрила-
ся виставка «Трієнале сценографії», присвя-
чена творчості видатного театрального ху-
дожника Данила Лідера. У залах Київського 
національного музею російського мистецтва 
представлено макети, ескізи, костюми, фо-
тографії загалом із вистав близько сорока 
українських художників-сценографів за ос-
танні три роки роботи в українських та за-
рубіжних театрах. 
 Відкривала виставку дружина Данила Лі-
дера — Кіра Миколаївна Лідер-Питоєва. По-
між звичайних гостей ходили актори, одягнені 
у костюми з вистав (зокрема з балету «Лус-

кунчик» Раду Поклітару «Київ модерн-бале-
ту»), які у певні моменти згруповувалися для 
невеличких перформативних замальовок. Та-
кож були присутні художники, які розповіда-
ли про свої роботи.
 На виставцi можна уважно розглядати 
макети до спектаклів «Міра за міру» Олексія 
Вакарчука (Київський театр імені Лесі Україн-
ки), «Зона» Андрія Романченка (Дніпровсь-
кий музично-драматичний театр імені Тараса 
Шевченка), «Поступися місцем!» Олексія Гав-
риша (Київський молодий театр), «Мольєріа-
на» Катерини Корнійчук (Київський театр на 
Липках), «Зерносховище» Богдана Поліщу-
ка (Львівський театр для дітей та юнацтва) та 
«Носороги» Олени Поліщук (Київський театр 

імені Івана Франка). Серед цікавинок — ес-
кізи костюмів до вистави «Золотий дракон» 
Світлани Заікіної (Київський театр «Коле-
со»), «Любовний напій» Людмили Нагорної 
(Одеський театр опери і балету), «Ідзакамі. 
Богиня, яка вабить» Андрія Александровича-
Дочевського (Вінницький музично-драматич-
ний театр).
 А ось оригінальна інсталяція з палітра-
ми для фарб Олега Луньова «В очікуванні на 
Годо». Яскраві фото костюмів і сценографії 
вистави «Ерік XIV» Київського театру імені 
Івана Франка (сценографія — Андрія Алек-
сандровича-Дочевського, костюми — Кате-
рини Маркуш). Ескізи до балетів «Снігова 
королева» Марії Левицької (Київський театр 
опери і балету) та «Жизель» Андрія Злобіна 
(«Київ модерн-балет») справляють враження 
не замальовок до вистав, а окремих віртуоз-
них художніх полотен.
 Виставка сценографії відбувається вже 
втретє і триватиме цьогоріч до 11 грудня. Ок-
рім того, вона розпочинає низку заходів зi 
вшанування 100-річного ювілею українсько-
го митця Данила Лідера. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Бачили очі...
Іноді спільне майно ділять, 
навіть якщо це чоловікова «заначка» 
на пиво
Ігор БОНДАР-ТЕРЕЩЕНКО 

 Стародавні часи, коли парубки ходили на вечорни-
ці, а дівчата знайомилися зі своїми нареченими в церк-
ві, давно вже перейшли до рубрики цікавих бувальщин 
в етнографічних рубриках не дуже популярних видань. 
У яких, однак, виславляючи рахманну Україну, авто-
ри не забувають нагадати, які звички і правила панува-
ли на тих самих вечорницях. М’яко кажучи, доволі во-
лелюбні, оскільки попереду був шлюб.
 Тож не дивно, що на початку своєї книжки — безу-
мовно, практичної і потрібної для якнайширшого зага-
лу — її авторка одразу застерігає, що проблем морально-
етичного характеру вона торкатися не буде. І в цьому, 
якщо замислитися над наслідками, скажімо, розлучен-
ня, вона безперечно права. Адже проблем суто практич-
ного кшталту з’являється при цьому іноді стільки, що 
будь-які люб’язності, реверанси і безнадійно розбиті 
серця просто відходять на другий план. А що ж, спитає-
те, постає на першому? Нічого особистого, лише, як ка-
жуть, бізнес на крові. Чи пак, на кревних зв’язках. На-
приклад, діти як об’єкт шантажу для батьків, що насам-
перед дбають про свої амбіції. По-друге, спільне майно, 
яке доводиться ділити, навіть якщо це чоловікова «за-
начка» на пиво. Ну і, не дай Бог, борги, які так само до-
ведеться роздавати обом у випадку, якщо далі вони вже 
поодинці.
 Утім чи думають про це закохані, які книжок не чи-
тають, а, в кращому випадку, дивляться кіно про Амелі? 
А якби прочитали цю книжку, то, можливо, дізналися б 
цікаві факти про те, що «в США, кроме имущественных 
вопросов, соглашение между супругами предусматрива-
ет и другие права и обязанности (ту самую пресловутую 
стирку-уборку, выгуливание собак, приготовление обе-
да-ужина)». Звісно, про те, щоб підстелити собі заздале-
гідь соломки, склавши шлюбну угоду, у нашої юні чо-
мусь навіть мови нема, бо це вже, за батьківським напу-
чуванням, буде «шлюб iз розрахунку», тобто не кохан-
ня. Якщо ж не слухати «міщанських» порад батьків, то 
чим iще зайнятися у цей романтичний період? Чоловік, 
як підказує авторка, «чтобы завоевать понравившую-
ся ему женщину, начинает прыгать выше головы». Що 
ж до жінки, то вона «поражается до глубины души, она 
гордится тем, что не ошиблась в своем выборе».
 І, знову-таки, «міщанських» предків слухати ніх-
то не буде. Хоча в них — але про це згадують лише пое-
ти-класики, яких нині ніхто не читає, — була своя, пра-
вильна, як на радянське суспільство, бухгалтерія сто-
сунків. І той самий парубок iз вірша Льоні Кисельо-
ва знав, «сколько надо котлет к обеду, сколько купить 
билетов в кино», не кажучи вже про дівчину, котра, 
обов’язково будучи з села, як-от у Тичини, пишалася 
тим, що «літом я робила в полі, а як всніжило тіль-тіль, 
я товаришок питала, поступала ув артіль».
 Але все це було давно, коли в церкві шукали і віри, і 
правди, і нареченого, а в громадянському шлюбі жила 
лише солдатка з одноногим Василем край села. Тепер 
усе набагато складніше, і авторка книжки даремно за-
стерігає на початку, що «любое сходство с реальными 
людьми, за исключением публичных персон, является 
чистым совпадением», оскільки кожен iз нас знає пару-
трійку знайомих і родичів, iз якими сталося саме так, 
як описано у «Must have сезона» Наталії Горбаль. І біль-
ше того, навіть знаючи таке, все одно багато хто уподіб-
нюється згаданим солдаткам, колгоспницям і паруб-
кам на вечорницях. І саме в той вікопомний час, коли 
цвітуть конвалії, тьохкають солов’ї, з лектури — са-
мий лише сороміцький Юрко Винничук, і «просчитать 
и описать все варианты развития конфетно-букетного 
периода, как вы понимаете, невозможно».
 Утім у цій книжці все на диво точно пораховано, 
обґрунтовано і підбито в підсумках, сумах і торбах за-
гальнолюдського досвіду. «Сегодня статистика по раз-
водам пугающая: свыше 60% браков, заключенных в 
Украине, распадаются, — нагадують нам. — По коли-
честву разводов наша страна занимает третье место в 
Европе, после России и Беларуси. Пик разводов в укра-
инских семьях происходит в первые годы супружеской 
жизни — от 3 месяцев до полутора лет. На молодые се-
мьи приходится от 52% до 62% разводов в стране».
 Все, достоту все передбачено у цьому посібнику з 
сімейного життя. Точніше, з його пубертатного, пар-
дон май френч, періоду. І те, навіщо все воно треба, 
коли наречена втекла, і чи має юридичну вагу шлюб-
ний контракт на серветці, і як пояснити своїй ко-
ханій «другій половині», що ділитися в майбутньо-
му, скоріш за все, доведеться, — на всі ці запитання 
з проблемами є своя відповідь. Зазвичай нема тільки 
коробочки, в якій була шлюбна обручка, яку тепер не-
відь як йому повертати... ■

■ПРОКАТНИЙ СТАН

Невідома бабуся Каплан
Закоханість i трагедії на тлі більшовицької риторики 

■

«Бабуся Фані Каплан» — виконавиця головної ролі 
Катерина Молчанова.
Фото Марії СУЛИМИ.
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ЧАС «Т»

Сценографія Лідера
Зазирнути у театральні декорації можна у Києві

■
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Англія
 На вершині турнірної таблиці АПЛ знову зміни: після поразок «Лі-
верпуля» та «Манчестер Сіті» лідерство захопили представники Лон-
дона — «Челсі» і «Арсенал». Здолавши у принциповому поєдинку «го-
родян», підопічні Антоніо Конте продовжили свою переможну серію до 
восьми матчів, а «каноніри» вирвались на друге місце завдяки резуль-
тативним діям Санчеса й Озіла.
 А в іншого претендента на високі місця — «Манчестер Юнайтед» 
— дещо затягнулась інша, негативна серія: «манкуніанці» втретє пос-
піль грають внічию. 
 Прем’єр-ліга. 14-й тур. «Манчестер Сіті» — «Челсі» — 1:3 
(Кехілл, 45 (у свої ворота) — Дієго Коста, 60; Вілліан, 70; Азар, 90), 
«Тоттенхем» — «Суонсі» — 5:0, «Сандерленд» — «Лестер» — 
2:1, «Вест Бромвіч» — «Уотфорд» — 3:1, «Сток Сіті» — «Берн-
лі» — 2:0, «Крістал Пелас» — «Саутгемптон» — 3:0, «Вест Хем» 
— «Арсенал» — 1:5, «Борнмут» — «Ліверпуль» — 4:3 (Уілсон, 56 
(пен.); Фрейзер, 76; Кук, 79; Аке, 90+3 — Мане, 21; Орігі, 23; Джан, 64), 
«Евертон» — «Манчестер Юнайтед — 1:1 (Бейнс, 89 (пен.) — Ібра-
гімович, 42).
 Лідери: «Челсі» — 34, «Арсенал» — 31, «Ліверпуль», «Манчес-
тер Сіті» — 30, «Тоттенхем» — 27, «Манчестер Юнайтед» — 21.
 Бомбардири: Санчес («Арсенал»), Дієго Коста («Челсі») — 11.

Іспанія
 Нападник «Гранади» та української збірної Артем Кравець продов-
жує приносити користь своїй команді: у матчі з «Севільєю» 27-річний 
форвард запам’ятався результативним пасом, який допоміг «червоно-
білим» здобути першу перемогу в сезоні.
 Отримав місце у старті минулого тижня і голкіпер «Малаги» Де-
нис Бойко, для якого поєдинок з «Валенсією» став дебютним у Прімері. 
Бойко пропустив двічі, але «анчоуси» зуміли вирвати нічию на остан-
ніх хвилинах.
 А от форвард «Бетіса» Роман Зозуля, схоже, близький до зміни 
клубу — до заявок на матчі іспанського чемпіонату він не потрапляє, а 
нещодавно в пресі з’явились чутки про можливий перехід українця до 
німецького «Дармштадта».
 Прімера. 14-й тур. «Гранада» — «Севілья» — 2:1 (Перейра, 
27; Ломбан, 56 — Бен-Єддер, 90+5 (пен.); Кравець («Г») — до 86 хв., 
пас), «Барселона» — «Реал Мадрид» — 1:1 (Суарес, 53 — Серхіо 
Рамос, 90), «Леганес» — «Вільярреал» — 0:0, «Атлетико» — «Ес-
паньйол» — 0:0, «Бетіс» — «Сельта» — 3:3 (Хосе Карлос, 41 (пен.); 
Санабрія, 53; Песселья, 73 — Аспас, 15, 62; Ронкалья, 85), «Атлетик» 
— «Ейбар» — 3:1 (Беньят Ечебарія, 14; Уільямс, 55; Муньяїн, 90+1 — 
Серхі, 71), «Алавес» — «Лас-Пальмас» — 1:1, «Спортинг» — «Оса-
суна» — 3:1, «Валенсія» — «Малага» — 2:2.      
 Лідери: «Реал Мадрид» — 34, «Барселона» — 28, «Севілья» — 
27, «Атлетико» — 25, «Вільярреал», «Реал Сосьєдад» (13 матчів) — 
23.
 Бомбардир: Роналду («Реал Мадрид») — 10.

Італія
 Центральним матчем 15-го туру італійської першості стало римсь-
ке дербі між «Лаціо» та «Ромою», у якому сильнішими були «вовки». А 
суперник «Динамо» у групі Ліги чемпіонів — «Наполі» — також здо-
був перемогу: підопічні Мауріціо Саррі вдома розгромили «Інтер».
 Серія А. 15-й тур. «Наполі» — «Інтер» — 3:0 (Зелінський, 2; 
Гамшик, 5; Інсіньє, 52), «Ювентус» — «Аталанта» — 3:1 (Алекс Сан-
дро, 15; Ругані, 19; Манджукич, 64 — Фройлер, 82), «Мілан» — «Кро-
тоне» — 2:1, «Лаціо» — «Рома» — 0:2 (Стротман, 65; Наїнгголан, 77), 
«Сассуоло» — «Емполі» — 3:0, «Сампдорія» — «Торіно» — 2:0, «Пес-
кара» — «Кальярі» — 1:1, «Фіорентина» — «Палермо» — 2:1.
 Лідери: «Ювентус» — 36, «Рома», «Мілан» — 32, «Наполі», 
«Лаціо», «Аталанта» — 28.    
 Бомбардири: Ікарді («Інтер»), Джеко («Рома») — 12.

Німеччина
 Якщо у минулому турі Бундесліги одразу три представники ук-
раїнської збірної отримали час на полі, то минулого уїк-енду грав лише 
хавбек «Шальке» Євген Коноплянка: цього разу українець вийшов на 
заміну за 9 хвилин до закінчення матчу, проте не зумів врятувати «гір-
ників» від поразки лідеру — «РБ Лейпцигу».
 Не зумів набрати залікових балів і «Дармштадт» Артема Федець-
кого та Дениса Олійника — «лілії» програли вже п’ять матчів пос-
піль. 
 Перша Бундесліга. 13-й тур. «Майнц» — «Баварія» — 1:3 
(Кордоба, 4 — Левандовський, 8, 90+2; Роббен, 21), «Хоффенхайм» 
— «Кельн» — 4:0, «Байєр» — «Фрайбург» — 1:1, «Боруссія» (Д) — 
«Боруссія» (М) — 4:1 (Обамейянг, 7, 69; Піщек, 16; Дембеле, 64 — 
Рафаель, 6), «Вольфсбург» — «Герта» — 2:3, «Вердер» — «Інголь-
штадт» — 2:1, «РБ Лйпциг» — «Шальке» — 2:1 (Вернер, 2 (пен.); 
Колашінац, 47 (у свої ворота) — Колашінац, 32; Коноплянка («Ш») — 
із 81 хв.), «Дармштадт» — «Гамбург» — 0:2, «Аугсбург» — «Айнт-
рахт» — 1:1. 
 Лідери: «РБ Лейпциг» — 33, «Баварія» — 30, «Герта» — 27, 
«Хоффенхайм», «Айнтрахт — 25, «Боруссія» (Д) — 24.
 Бомбардир: Обамейянг («Боруссія» (Д)) — 15.

Франція
 Найбільшою несподіванкою минулого тижня у французькій Лізі   
стала розгромна поразка чинного чемпіона «ПСЖ» від «середняка» 
«Монпельє»: пропустивши тричі, парижани залишились на третьому 
місці турнірної таблиці.
 Ліга 1. 16-й тур. «Кан — «Діжон — 3:3, «Монпельє — «ПСЖ 
— 3:0 (Ласн, 43; Скірі, 49; Будебуз, 80), «Бордо» — «Лілль» — 0:1, 
«Анже» — «Лор’ян» — 2:2, «Генгам» — «Нант» — 2:0, «Монако» — 
«Бастія» — 5:0 (Мбаппе, 10; Лемар, 67; Фалькао, 68, 74; Каррільйо 
Гідо, 80), «Ренн» — «Сент-Етьєн» — 2:0, «Марсель» — «Нансі» — 
3:0, «Ніцца» — «Тулуза — 3:0 (Плеа, 23; Беланда, 26; Сері, 65).
 Лідери: «Ніцца» — 39, «Монако» — 36, «ПСЖ» — 35, «Ренн» 
— 27, «Генгам» — 26, «Ліон» — 25.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 14. ■

■

Олесь ХОРУНЖИЙ

 Стрімке падіння вболівальни-
цького інтересу до української 
прем’єр-ліги змусило вітчизняних 
футбольних функціонерів видоз-
мінити формат ЧУ. Реформатори 
передбачали, що в другій частині 
першості, коли пелетон учасників 
розділиться на дві — медальну та 
аутсайдерську — підгрупи, суттє-
во має побільшати цікавих та не-
прохідних матчів. Утім в умовах, 
коли український футбол продов-
жує рухатися по низхідній лінії, 
побачити навесні щось цікавень-
ке навряд чи вдасться.
 Після того, як «Динамо» в Пол-
таві зазнало чергових очкових 
втрат, відставання чинного чем-
піона від лідера першості досяг-
ло непристойної величини. Влас-
не десять очок, котрі тепер розді-
ляють «гірників» та динамівців, у 
контексті «золотої» гонки вигляда-
ють нездоланним гандикапом. На-
віть якщо «біло-сині» переможуть 
донецький клуб у всіх наступних 
очних побаченнях, котрих, зага-
лом, буде ще три, підопічні Пауло 
Фонсеки все одно залишаться на 
чільній позиції. Щоправда, з ог-
ляду на «молодіжну реформу», що 
розпочалася в «Динамо», подібний 
перебіг подій виглядає мало реаль-
ним.
 Навіть якщо й так, то споді-
ватися динамівцям на те, що на-
весні, обтяжений єврокубками, 
«Шахтар» зазнає додаткових оч-
кових втрат, також марно. Не 
принижуючи сили  його супер-
ників, слід визнати, рівень їхніх 
поточних можливостей  відверто 
низький, аби викликати у донеч-
чан «головний біль». По суті, виз-
начальною для чемпіонської долі 
«біло-синіх» буде майбутня дуель 
столичних футболістів iз «Шахта-
рем», якою 12 грудня завершиться 
перша частина сезону. Головний 
тренер «динамівців» Сергій Реб-
ров обережно попередив: «Мої пі-

допічні втратили амбіції доводити, 
що вони найкращі». У матчі про-
ти «Ворскли», котрий відбувся на 
засніженому полі стадіону в Пол-
таві, «біло-сині» лише підтверди-
ли слова свого наставника, втра-
тивши перемогу за рахунку 2:0 на 
власну користь. «Дуже вдячний 
працівникам стадіону, що підготу-
вали поле і зробили можливим про-
ведення цього матчу. А ось ми сьо-
годні свою роботу на полі не вико-
нали. За складних погодних умов 
на перше місце повинна була вийти 
боротьба і концентрація в кожному 
епізоді», — наголосив Ребров.
 Теоретично брак «золотої» ін-
триги в поточному розіграші мог-
ла б компенсувати боротьба «за ви-
живання». Проте, враховуючи пос-
тійні очкові штрафи, котрі накла-
дають на клуби-боржники, доля 
невдахи, котрий буде змушений 
залишити елітний дивізіон, най-
імовірніше, вирішиться поза фут-
больним полем.
 Цілком реально, що попроща-
тися з ПЛ доведеться «Дніпру», з 
якого, подейкують, найближчим 
часом можуть зняти 15 очок. І 
тоді команді Дмитра Михайленка 
не допоможуть навіть такі яскраві 
— як звитяга, здобута минулих 
вихідних над «Зорею»,  — тріум-
фи. Утім наразі останнє місце в 
чемпіонаті посідають «Карпати», 
які, до слова, через замерзле поле 
стадіону «Ювілейний» у Сумах не 
змогли зіграти свій поєдинок 17-
го туру проти донецького «Олімпі-
ка».
 Відзначимо, що, змінюючи фор-
мат чемпіонату, футбольні чинов-
ники подовжили осінню частину 
змагань. Якщо минулого сезону 
умовно перша половина першості 
завершилася 28 листопада, то цьо-
го року зимові канікули у колек-
тивів прем’єр-ліги повинні розпо-
чатися на два тижні пізніше. Не 
дивно, що в «замерзлому стані», 
окрім двох чвертьфіналів Куб-
ка країни, котрі не відбулися в 

останній день осені, опинився і 
матч національної першості. Ці-
каво, чи вдасться учасникам ПЛ 
без організаційних втрат прой-
ти заключний тур першого етапу 
ЧУ-2016/2017? ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Важко без мотивації 
Зазнавши чергових очкових втрат, «Динамо» ще більше віддалилося 
від чемпіонської висоти

■

«Шахтар» невпинно рухається до свого ювілейного, десятого за ліком, чемпіонського титулу.
Фото УНІАН.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
17-й тур.
«Ворскла» — «Динамо» — 2:2
 Голи: Турсунов, 15; Ребенок, 34 — 
Сидорчук, 5; Ярмоленко, 14 (пен.)
Полтава, стадіон «Ворскла», 1200 гля-
дачів
«Чорноморець» — «Волинь» — 0:0
 Вилучення: Зубков, 84 («З»)
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 2280 
глядачів
«Зоря» — «Дніпро» — 2:3
 Голи: Безбородько, 57; Караваєв, 61 
— Кочергін, 14, 79; Лучкевич, 23
 Запоріжжя, «Славутич-Арена», 1000 
глядачів
«Шахтар» — «Сталь» — 2:0
 Голи: Марлос, 31 (пен.); Тайсон, 79
 Львов, «Арена Львів», 640 глядачів
«Зірка» — «Олександрія» — 1:1
 Голи: Бацула, 90+4 — Шендрик, 26
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 250 
глядачів
Матч «Олімпік» — «Карпати» — не від-
бувся.

Турнірна таблиця:
  I В Н П М О
1. «Шахтар» 17 15 2 0 37-8 47
2. «Динамо» 17 11 4 2 35-15 37
3. «Зоря» 17 9 4 4 27-16 31
4. «Олімпік» 16 8 3 5 23-25 27
5. «Олександрія» 17 7 5 5 28-22 26
6. «Чорноморець» 17 6 5 6 13-17 23
7. «Ворскла»  17 5 5 7 19-21 20
8. «Зірка» 17 4 3 10 14-27 15
9. «Сталь» 17 3 5 9 12-22 14
10. «Дніпро» 17 4 5 8 18-27 11*
11. «Волинь» 17 2 4 11 12-29 10
12. «Карпати» 16 2 5 9 16-25 5*
 * —  «Карпати» та «Дніпро» позбавлені  

шести турнірних очок згідно з рішенням ДК ФІФА

 Бомбардири: Мораес («Динамо») — 9, 
Феррейра («Шахтар») — 7.

■



Григорій ХАТА

 У жодній із восьми 
гонок, що відбулися під 
час першого етапу Кубка 
світу-2016/2017 у швед-
ському Остерсунді, ук-
раїнські біатлоністи не 
змогли піднятися вище 
дев’ятого місця. Тако-
го, відверто скромного, 
максимуму досягли «си-
ньо-жовті» в одиночно-
му «міксті» (Ірина Вар-
винець/Олександр Жир-
ний), чоловічому сприн-
ті (Дмитро Підручний) та 
жіночій гонці пересліду-
вання (Юлія Джима).
 Розповідаючи про 
плани на поточний сезон, 
президент Федерації біат-
лону України Володимир 
Бринзак чітко дав зро-
зуміти, що розпорошува-
ти свої сили на всі стар-
ти наші «стріляючі лиж-
ники» не будуть. Основні 
змагання, за які доведеть-
ся відзвітувати націо-
нальній збірній України, 
— лютневий чемпіонат 
світу, який відбудеть-
ся в австрійському Хох-
фільцені. Відтак чекати 
від наших біатлоністів 
якихось серйозних звер-
шень на старті сезону не 
варто. Як видно, форсу-
ванням підготовки ніхто 
не займався. Приміром, 
наша чоловіча команда 
до офіційного старту се-
зону цілеспрямовано вза-
галі не готувалася. Якщо 
дівчата заключну части-
ну передсезонної розкат-
ки провели в сусідній iз 
Швецією Норвегії, то на-

шим хлопцям після тре-
нувального збору в Ка-
наді довелося проходити 
адаптацію до серйозної 
зміни часових поясів.
 Дмитро Підручний — 
один iз тих перспектив-

них українських біат-
лоністів, від якого вже 
давно чекають прогресу. 
Не виключено, що після 
появи на чолі українсь-
кої  чоловічої збірної сло-
вака Юрая Санітри у 25-

річного тернополяни-
на справи підуть знач-
но краще. Спринтерську 
гонку в Остерсунді Дмит-
ро відпрацював без штра-
фу, програвши ходом пе-
реможцеві перегонів — 

неперевершеному Мар-
тену Фуркаду 55 секунд. 
У «персьюті» ж Підруч-
ний відстрілявся краще 
за француза, зробивши на 
один постріл у «молоко» 
менше. Утім, якщо най-
кращий біатлоніст ми-
нулого сезону i з чотирма 
промахами піднявся на 
п’єдестал (третє місце), то 
трьох промахів Підручно-
го для потрапляння в при-
зи, вочевидь, було забага-
то (13-й).
 Не так яскраво, як на 
останньому чемпіонаті 
світу, виглядав у Остер-
сунді володар планетар-
ної «бронзи» Сергій Се-
менов. У жодному з трь-
ох особистих стартів 
— індивідуальній гон-
ці, спринті, «персьюті» 
— він не потрапив до 
«топ-30». Не показала в 
Швеції своїх оптималь-
них кондицій і капітан 
жіночої команди Оле-
на Підгрушна. За кілька 
тижнів до відкриття сезо-
ну вона перенесла серйоз-
ну застуду, тож не змогла 
як слід підготуватися до 
перших гонок Кубка сві-
ту-2016/2017. Кращим 
здобутком ветерана стало 
13-те місце в індивідуаль-
ній гонці. Найвище ж з 
українок у цій дисципліні 
піднялася молода Юлія 
Журавок, яка фінішува-
ла 11-ю. Водночас у інших 
двох гонках поміж наших 
біатлоністок домінувала 
Юлія Джима, котра після 
21-ї позиції у спринті по-
казала дев’ятий час у гон-
ці переслідування. ■
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«Загалом, як для мене, перший етап сезону вийшов непоганим. Щоправда, 
в естафеті трохи «перестаралася» зі стрільбою»

Юлія Джима
українська біатлоністка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після чотирьох стартових турів 
групового раунду Ліги чемпіонів-
2016/2017 в активі запорізького «Мо-
тора» була лише одна перемога, тож, 
здавалося, чемпіон України не зможе 
другий рік поспіль пробитися до раун-
ду «плей-оф» найсильнішого клубно-
го турніру Європи. Утім завчасно зда-
ватися підопічні Миколи Степанця не 
забажали.
 Вдало взяти старт у своєму четвер-
тому розіграші ЛЧ «мотористам» зава-
дили травми провідних гравців. Коли 
ж вони почали залишати клубний ла-
зарет, покращилися справи коман-
ди й у суперлізі. Можна сказати, що 
своєрідним трампліном, який допоміг 
запорізьким гадболістам стрибнути з 
низин турнірної таблиці нагору, стала 
спарена перемога над аутсайдером сек-
стету «D» — португальською «Брагою». 
А потім була феєрична перемога «Мото-
ра» над лідером «пульки» — французь-
ким «Нантом», якому підопічні Степан-

ця завдали першої і наразі єдиної пораз-
ки в розіграші. Вочевидь саме тоді ук-
раїнський чемпіон і відчув, що має всі 
можливості для здобуття однієї з двох 
путівок до «плей-оф». Позаминуло-
го тижня команда Степанця «відчепи-
ла» в боротьбі за прохідну позицію ру-
мунського чемпіона, а минулого «уїк-
енду» залишила «з носом» іншого кон-
курента — турецький «Бешикташ».
 Здолавши вдома стамбульський 

клуб, «Мотор» не тільки узяв реванш у 
«османів», а й офіційно оформив свою 
участь у «стикових» матчах. У першій 
грі турецька команда нам організува-
ла дуже «дружелюбний» прийом, від-
так ми дуже чекали матчу-відповіді», 
— сказав гравець запорізької команди 
Євген Жук.
 У Харкові, де в нинішньому розігра-
ші приймає своїх закордонних опонен-
тів «Мотор», «Бешикташ» опинився 

під подвійним пресом. «Місцеві вболі-
вальники розуміються на гандболі», — 
визнав наставник турецької команди 
Муфіт Арін. На максимальних обертах 
провели поєдинок проти «Бешикташа» 
й гравці «Мотора», перегравши, в під-
сумку, принципових візаві з різницею 
в шість м’ячів — 34:28. «Ми перемог-
ли, достроково забезпечивши вихід із 
групи. Вітаю хлопців», — підсумував 
результат Степанець.
 За тур до завершення групового ра-
унду у «Мотора» залишаються шан-
си на виграш своєї «пульки», котрий 
дозволить йому в «плей-оф» вийти на 
скромнішого за силою візаві. Для цьо-
го в заключному турі хлопцям із За-
поріжжя потрібно переграти дансь-
кий «Хольстебро» й чекати на осічку 
«Нанта» в матчі з аутсайдером. Про-
те, як свідчить Степанець, «Нант» не 
програє». Відтак можливість у «мото-
ристів» уникнути в «стиках» зустрічі 
з потужним французьким «Монпельє» 
— достроковим переможцем сусідньої 
групи «С» — лише теоретична.
 Нагадаємо, що в попередньому 
розіграші ЛЧ аналогічний етап турні-
ру «Мотор» завершив на першому місці 
й переможно пройшов «плей-ф», у яко-
му здолав іспанську «Ла Ріоху». Цього 
разу пробитися до 1/8 фіналу й зустрі-
тися з грандами континентального ган-
дболу, котрі, відзначимо, змагаються 
в «паралельному» груповому турнірі, 
«Мотору» буде значно складніше. Але 
Микола Степанець обіцяє боротися. ■

Хокей 
 Чемпіонат України. 
«Донбас» — «Кременчук» — 
4:2, «Дженералз» — «Білий 
барс» — 4:1, «Дженералз» 
— «Білий барс» — 3:4 ОТ, 
«Кривбас» — «Донбас» — 0:3, 
«Кременчук» — «Білий барс» 
— 13:0.
 Турнірне становище: 
«Донбас» — 54 (22 матчів), 
«Кременчук» — 54 (24), «Крив-
бас» — 42 (22), «Дженералз» 
— 29 (21), «Витязь» — 11 (20), 
«Білий барс» — 8 (23).

Баскетбол
 Чемпіонат України. Су-
перліга. Чоловіки. БІПА — 
«Хімік» — 63:79.
 Турнірне становище: 
«Хімік» — 13 перемог/1 по-
разка, «Будівельник», «Дніп-
ро» — 11/4, БІПА — 9/6, «За-
поріжжя» — 8/7, «Кривбас» — 
9/4, «Черкаські мавпи» — 7/8, 
«Миколаїв» — 6/9, «Кремінь» 
— 2/12, «Волиньбаскет» — 
2/11, «Політехнік» — 1/13.

Бокс
 Після того як через про-
валені допінг-тести британець 
Тайсон Ф’юрі був змушений 
розпрощатися зі своїми чем-
піонськими поясами, вести Во-
лодимиру Кличку перемовини 
щодо бою-реваншу стало ні з 
ким. Нині команда українсько-
го боксера активно готує зуст-
річ з іншим чемпіоном з Вели-
кої Британії — Ентоні Джошуа, 
котрому належить пояс IBF. По-
передня домовленість щодо їх-
ньої зустрічі стосується квітня 
2017 року. ■

БІАТЛОН

Усе — за планом
Перший етап Кубка світу-2016/2017 українські 
біатлоністи завершили без медалей

■ ХРОНІКА■

На старті нового сезону досвідчений Сергій Семенов не демонструє 
високих результатів. 
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙
❙

ГАНДБОЛ

Боротимуться й далі
Чемпіон України 
достроково вийшов 
до «плей-оф» 
найрейтинговішого 
клубного турніру 
континенту

■

«Моторист» Борис Пуховський потрапив до символічної збірної 9-го туру ЛЧ.
Фото прес-служби ГК «Мотор».

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий етап. Група D. 
«Мотор» (Україна) — «Бешикташ» (Туреччи-
на) — 34:28.
 Турнірне становище: «Нант» — 15, «Мо-
тор» — 13, «Бешикташ» — 9, «Динамо» — 8, 
«Хольстебро» — 5, «Брага» — 4.

■



КАНАЛ «1+1»

06.45 Поверніть мені 

красу-2

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 19.30 ТСН

11.00, 23.10 Світське життя

12.00 Комедія «Ржевський 

проти Наполеона»

13.40 Голос. Діти-3

16.40 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 2016

20.15 Українські сенсації

21.15 Ліга сміху

00.10 Вечірній Київ 2016

02.05 Неділя з 

«Кварталом»

ІНТЕР

06.25, 20.00, 2.10 Подробиці

07.15, 2.40 Х/ф «Висота»
09.10 Д/ф «Микола Рибніков. 

Зима на Зарічній вулиці»

10.00, 4.10 Х/ф «Дівчина 
без адреси»

11.50 Х/ф «Дівчата»
13.50 Х/ф «Тариф 

«Щаслива родина»
15.45 Х/ф «Її серце»
17.40, 20.30 Т/с «Терор 

любов’ю»

22.30 Добрий вечір на «Інтері»

23.15 Навколо М

00.15 Х/ф «Лок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.45 

Події

07.10, 4.40 Зоряний шлях

10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова

11.00 Х/ф «Любов із 
пробірки»

13.10, 15.20 Т/с «Я — 

ангіна»

16.50, 19.40 Т/с «Янгол у 

серці»

22.00 Т/с «Багаття на снігу»

02.25 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Факти

05.50 Більше ніж правда

06.45 Секретний фронт

07.40 Інсайдер

08.35 Громадянська оборона

09.35 Антизомбі

10.30, 13.00 Т/с «Пацики»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Місія 
нездійсненна»

16.10 Х/ф «Місія 
нездійсненна-2»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Місія 
нездійсненна-4. 
Протокол Фантом»

22.45 Х/ф «Місія 
нездійсненна-3»

01.05 Х/ф «Придурки»

02.35 Т/с «Спіраль»

04.05 Стоп-10

04.55 М/с «Пригоди 

мультинят»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.50 Абзац

04.45, 6.00 Kids Time

04.47 М/с «Губка Боб»

06.02 Хто зверху?

08.00 Ревізор

11.15 Пристрасті за ревізором

14.00 Зірки під гіпнозом

16.00 Х/ф «Сахара»
18.20 Х/ф «Армагеддон»

21.00 Х/ф «2012»
00.05 Х/ф «Афтершок»
01.55 Х/ф «Пряма та явна 

загроза»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою

06.35 Кордон держави

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція 

щодо ситуації у зоні 

АТО

13.10, 3.20 Кіно 

з Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.15, 4.35 Час інтерв’ю

15.30 Палата

16.10 Фінансовий 

тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 За Чай.com

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 

з Я. Соколовою

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Окупація»

02.15 В кабінетах

НТН

05.20 Х/ф «Фронт за 
лінією фронту»

08.35 Х/ф «Вони воювали 
за Батьківщину»

11.30, 3.55 Речовий доказ

13.30 Склад злочину

14.50 Т/с «Детективи»

19.00, 3.20 Свідок

19.30 Т/с «Вогнем і мечем»

23.20 Х/ф «Король клітки»
01.20 Т/с «Рейк»

03.50 Випадковий свідок

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

06.15 Степан Ганжа. Відлуння 

грому 

06.30 Польська кров 

української групи 

07.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 4 

07.30 Як це було. 

Середньовічні міста 

Приазов’я 

08.00 Досягти мети. Юрій 

Фединський 

08.25 Новини-cвіт 

08.35 Новини 

08.50 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

09.05 Історія однієї картини. 

Художник Микола 

Ярошенко

09.20 Територія Кіно. Радна 

Сахалтуєв 

10.10 Києвотека. Київські 

імена. Федір 

Кричевський 

10.30 Діалог. Василь Герасим’ 

юк — В. Моренець, ч. 3 

(Про Леоніда Талалая)

11.00 Гала-концерт Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

12.30 Інший... инший 

Грінченко. Фільм та 

його передісторія 

13.20 Буша — заповідна 

земля 

14.00, 02.00 Іван Франко 

«Украдене щастя». 

Вистава Київського 

академічного обласного 

театру 

ім. П. Саксаганського

16.00 Світ дитини 

16.10 Казки Лірника Сашка

16.20 Дитячі таємниці

16.45 Історія однієї картини. 

Іван Їжакевич

17.00 Під сузір’ям Глієра, ч. 2. 

У пошуках гармонії

17.30 Митці Майстренки

18.00 Сумщина інкогніто. 

Троїцький собор

18.25 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 2

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. 

Катерина Волошина. 

Без зайвих слів

19.45 Театральні силуети. 

Дмитро Мілютенко

20.35 Видатні українці. Петро 

Тронько

21.00 Колізей. Ель-Джем. 

Туніс

22.40 Мандри Великим 

Лугом. Запоріжжя у 

просторі і часі

23.00 Джаз Коло. Дуети, ч. 2

23.40 Танець пам’яті 

00.45 33 хвилини

01.20 Земля козаків. Погляд 

через віки 

04.00 Джеймс Мейс. Серце, 

віддане Україні

04.55 Кирило Стеценко 

«Друга літургія 

св. І. Золотоустого»

05.20 Портрет. Тадей Едер

СТБ

05.40 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55, 21.25 Т/с «Коли ми 

вдома»

12.40 Зважені та щасливі-6

15.55 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-7

22.25 Х-Фактор-7. Підсумки 

голосування

23.30 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.05 Х/ф «Весна»
09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 20.25 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.35 Іпостасі спорту

14.05 Завтра — сьогодні

15.20 Путівник прочанина

15.35 Соціальний статус: 

ваша пенсія

21.40 Життя в цифрі

22.05 Океан-ВЕТ

22.30 Х/ф «Каяття»
00.05 Вихідний, після 

опівночі

01.15 Щоденники Червоного 

Черевичка

02.15 Ніч чорних краваток

02.45 Життя на Вершині

03.40 Світські хроніки

04.05 Х/ф «Меланхолія»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Маски-шоу

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.35 Облом.UA

08.55 Вайпаут

10.45 Богатирі

11.45 Top Gear

13.50 18 тур ЧУ з футболу 

«Волинь» — 

«Ворскла»

16.00 Х/ф «Шанхайський 
полудень»

18.05 Х/ф «У пошуках 
скарбів нібелунгів»

20.25 Х/ф «Бандитки»
22.15 Бокс

02.00 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

ФУТБОЛ

06.05 «Малага» — 

«Гранада». ЧІ

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Саутгемптон» 

— «Хапоель». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Зоря» — «МЮ. Ліга 

Європи УЄФА

12.10 «Брага» — «Шахтар». 

Ліга Європи УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Вотфорд» — 

«Евертон». ЧА

16.50, 19.00, 21.25 Топ-матч

16.55 «Арсенал» — «Сток 

Сіті». ЧА

19.25 «Лас-Пальмас» 

— «Леганес». ЧІ

21.40 «Реал» — 

«Депортіво». ЧІ

23.40 «Осасуна» — 

«Барселона». ЧІ

01.25 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

02.20 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

04.10 «Сосьєдад» — 

«Валенсія». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.45 WATTS

05.00, 20.00 Футбол

07.45, 16.45 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

08.15, 12.30, 15.30 Біатлон. 

Кубок світу

09.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Огляд

09.30 Санний спорт. Кубок 

світу

10.15, 11.30, 13.30, 14.30, 

16.30 Гірські лижі. 

Кубок світу

19.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

22.45 Велоспорт (трек). 

Шість днів 

Амстердама

00.05 Зимові види спорту. 

Огляд подій

01.00 Кінний спорт

02.00, 3.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Фінал

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00 Прихована реальність

08.40 У пошуках істини

10.20 Наземні битви

12.30, 21.00 Великі битви 

богів

14.20 Загадки планети

16.20 Дика Канада

18.20 Містична Україна

23.40 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

10.10, 1.50 Х/ф «Соляний 
принц»

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.40 Х/ф «Найкраще в 
мені»

15.50, 16.50 Орел і решка

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

03.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 М/ф «Малюк Великий 

панда»

12.20 Х/ф «Зубна фея-2»
14.05 Х/ф «Агент під 

прикриттям»
15.50 Х/ф «Шопоголік»
17.50, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.55 Казки У

20.00, 23.00 Країна У

22.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

05.25 М/с «Лис Микита»

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.15 Смакота

08.35 Територія закону

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Мандрівники в 

часі»

09.45 Як це?

10.10 Хто в домі господар?

10.30 Хочу бути

10.50 Школа Мері Поппінс

11.05 Казки Лірника Сашка

11.40 Чарівна Скрипка Ігоря 

Поклада

12.40, 3.55 Біатлон. Кубок 

світу. ІІ етап. Гонка 

переслідування 12, 5км. 

(чол.)

13.30 П’ять баксів.net

14.55 Обличчя війни

15.10 Книга.ua

15.40, 4.40 Біатлон. Кубок 

світу. ІІ етап. Спринт 

10км. (жін.)

16.30 Чоловічий клуб. Спорт

17.50 Чоловічий клуб

18.40 Д/ф «Українська 

Рапсодія»

19.20 Д/ф «Одеська трагедія: 

кривавий слід «Русской 

весны»

20.30 Баклани на Балкани

21.00, 5.30 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

21.55 Розсекречена історія

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Вперед на Олімп

23.40 Золотий гусак

01.20 Музичне турне

02.30 Біатлон. Кубок світу. 

ІІ етап. Спринт 7,5км. 

(жін.)
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Неділя з «Кварталом»

07.00 ТСН

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 Гроші

11.00 Світ навиворіт-8

12.00 Новий інспектор 

Фреймут. Міста

13.35 Українські сенсації

14.35 Комедія «Село на 

мільйон»

18.30 Комедія «1+1». 

«Недотуркані»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Мелодрама «Папараці»

01.00 Аргумент кiно

01.35 Світське життя

02.35 Мольфарі

ІНТЕР

05.40 Х/ф «Дівчата»
07.40 Подробиці

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

11.00 Орел і Решка. Шопінг

12.00 Добрий вечір на 

«Інтері»

13.00 Т/с «Терор любов’ю»

17.00, 21.30 Т/с «Розумниця, 

красуня»

20.00 Подробиці тижня

22.35 Х/ф «Її серце»
00.30 Х/ф «Ігри дорослих 

дівчат»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.00 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

11.00 Т/с «Янгол у серці»

15.15 Х/ф «Бестселер з 
любові»

17.15, 20.00 Т/с 

«Пограбування 

по-жіночому»

19.00, 5.50 Події тижня 

22.10 Т/с «Я — ангіна»

01.30 Т/с «Співачка 

і доля»

04.30 Реальна містика

ICTV

05.35 Факти

06.15 Звезда YouTube

07.25 Що? Де? Коли?

08.30 Краще не повторюй

08.55 Х/ф «Місія 
нездійсненна»

11.00, 13.00 Х/ф «Місія 
нездійсненна-2»

12.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Місія 
нездійсненна-3»

16.05 Х/ф «Місія 
нездійсненна-4. 
Протокол Фантом»

18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Місія 
нездійсненна-5. 
Нація ізгоїв»

23.00 Х/ф «Еволюція»
00.50 Х/ф «Любов на 

трьох»
02.30 Т/с «Спіраль»

04.05 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

04.45 Абзац

05.40, 6.55 Kids Time

05.42 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

06.57 Т/с «Пригоди Мерліна»

10.35 Х/ф «Сахара»
12.55 Х/ф «Армагедон»
15.50 Х/ф «2012»

18.55 Х/ф «Некерований»
20.50 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»
23.00 Х/ф «Святий»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: 

підсумки тижня 

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

06.55, 1.55 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Час інтерв’ю

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.35 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 За Чай.com

19.25 Невигадані історії

20.00 Д/ф «Я піду за сонцем»

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

02.15, 5.15 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.50 Правда життя. Професії

05.05 Легенди бандитської 

Одеси

05.10 Х/ф «Версія 
полковника Зоріна»

06.45 Х/ф «Велике золото 
містера Грінвуда»

08.00 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста»

09.40 Т/с «Туди, де живе 

щастя»

13.30 Х/ф «Тривожна 
неділя»

15.00 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

16.45 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «13»

23.00 Х/ф «Палаючий 
острів»

00.45 Х/ф «Вантажівка-
привид»

02.25 Х/ф «Король клітки»
04.05 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Історія однієї картини. 

Іван Їжакевич 

06.15 Під сузір’ям Глієра, ч. 2. 

У пошуках гармонії 

06.40 Митці Майстренки 

07.10 Сумщина інкогніто. 

Троїцький собор 

07.35 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 2 

08.05 Так було. Барон Федір 

Штейнгель

08.25 Дитячі таємниці 

08.55 Світ дитини 

09.05 Казки Лірника Сашка 

09.20 Позиція. Катерина 

Волошина. Без зайвих 

слів 

09.45 Театральні силуети. 

Дмитро Мілютенко 

10.35 Видатні українці. Петро 

Тронько 

11.00 Колізей. Ель-Джем. 

Туніс 

12.40 Мандри Великим 

Лугом. Запоріжжя у 

просторі і часі 

13.00 Джаз Коло. Дуети, ч. 2 

13.40 Танець пам’яті 

14.00 «Віденський вальс». 

Вистава та її історія 

на сцені Національної 

опери України

16.00 Садиба-музей 

В’ячеслава Чорновола

16.30 Д/ф «Інтернет 1964. 

Віктор Глушков»

17.00 Шлягери звідусіль

18.00 Історія однієї картини. 

Художник Микола Ге

18.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика»

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Планета Океанія 

Миколи Заваріки, ч. 1

19.50 Музей видатних діячів 

української культури. 

Михайло Драгоманов

20.10 Головна роль. Наталя 

Ворожбит

21.00 «Зачарований». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

23.00 Діалоги з Романом 

Колядою. Тарас 

Петриненко

00.20 Світ у прямокутнику. 

Леонід Левіт, ч. 1

00.50 Буковинська «пташка»

01.05 Головна роль. Галина 

Яблонська, ч. 2

СТБ

06.55 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Т/с «Коли ми вдома»

13.20 МастерШеф-6

19.00 Битва екстрасенсів-16

21.15 Один за всіх

22.30 Х-Фактор-7

02.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Х/ф «Цирк»
07.50 Натхнення

09.50 Чарівні світи

11.00 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.35 Будьте здорові!

14.00 Teen-клуб

15.15 Путівник прочанина

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.05 Концерт 

18.00 Баскетбол. Суперліга. 

«Хімік» (Южне) 

— «Будівельник» 

(Київ)

20.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.00 Шеф-кухар країни

21.40 Євромакс

22.05 Х/ф «Меланхолія»
00.30 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.40 Ніч чорних краваток

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Маски-шоу

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.35 Облом.UA

09.00 Бушидо

10.35, 16.00 Роби бізнес

11.00 Люстратор 7,62

12.00 Люстратор. Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

13.50 18 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Зірка»

16.25 Х/ф «Льодовиковий 
період»

18.05 Х/ф «Невловимі»
19.55 Х/ф «Списаний»
21.30 Профутбол

23.15 Х/ф «Фабрика 
футбольних 
хуліганів»

01.05 Х/ф «Мегаакула 
проти Мехаакули»

02.50 Х/ф «Лісова 
пісня»

ФУТБОЛ

06.00 «Вотфорд» — 

«Евертон». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Реал» — 

«Депортіво». ЧІ

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Моя гра

10.50 «Арсенал» — «Сток 

Сіті». ЧА

12.30, 0.50 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.55 «Ейбар» — 

«Алавес». ЧІ

14.55 Топ-матч

15.10 Моя гра

16.00, 18.55 Футбол LIVE

16.55 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Сталь» — «Зоря». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Сельта» — 

«Севілья». ЧІ

01.20 «Челсі» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

03.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

04.05 «МЮ» — 

«Тоттенгем». ЧА

ЄВРОСПОРТ

06.00, 21.00 Зимові види 

спорту. Огляд подій

07.00, 18.30 Велоспорт (трек). 

Шість днів Амстердама

08.30, 17.00 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

09.30 Санний спорт. Кубок 

світу

10.15, 11.30, 13.30, 14.30 

Гірські лижі. Кубок світу

12.15, 15.30, 17.45 Біатлон. 

Кубок світу

22.00 WATTS

22.15 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

23.00 Футбол

01.45 Перегони. HK 

International

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00 Прихована реальність

08.40 У пошуках істини

10.20 Наземні битви

12.30, 21.00 Великі битви 

богів

14.20 Загадки планети

16.20 Вовчиця: шлях до 

влади

17.20 Жирафи: вартові 

савани

18.20 Підроблена історія

23.40 Єврорабині

00.40 Органи на експорт

01.40 Ліліпути

02.40 Жертви краси

03.30 Бізнес на залякуванні

04.20 Секти. Контроль 

свідомості

05.10 Прокляття відьом

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.50 Х/ф «Найкраще в 
мені»

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25, 14.25 Орел і решка

20.00 Х/ф «Білявка в 
ефірі»

21.50 Вечірній квартал

23.50 КВК

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 М/ф «Школа монстрів: 

Бу Йорк, Бу Йорк»

12.05 М/ф «Малюк Великий 

панда»

13.40 Х/ф «Справжні 
індійські хлопці»

15.50 Віталька

16.50, 20.00 Країна У

17.50, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.55 Казки У

22.00 ООН

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

05.25 М/с «Лис Микита»

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

07.05, 23.20 Тепло. Ua

07.20, 23.40 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Спорт. Тиждень

09.30 Баклани на Балкани

10.00 Театральні сезони

10.30 Мистецькі історії

10.40 Спогади

11.30 Гра долі

12.10 Біатлон. Кубок світу. ІІ 

етап. Естафета 4х7, 5км. 

(чол.)

13.45 Фольк-music

14.55 Твій дім

15.10 Обличчя війни

15.25 Біатлон. Кубок світу. 

ІІ етап. Естафета 

4 х 6км. (жін.)

16.55 Борхес. «Як російський 

генштаб «вигадав» 

Україну»

17.30 Т/с «Епоха честі»

21.00, 1.20 Новини

21.30 Перша шпальта

22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.30, 1.40 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line
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соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Невже ці касети тобі нічого 
не коштували?
 — Жодної копійки! Спочатку 
в мене була одна, яку я слухав 24 
години на добу. А потім сусіди 
почали дарувати мені все нові й 
нові.

* * *
 Подруга запитує:
 — Цікаво, а твій чоловік 
пам’ятає дату вашого весілля?
 — На щастя, ні.
 — А чому «на щастя»?
 — Я нагадую йому про 
це кілька разів на рік і щоразу 
отримую подарунки.

* * *

 Лiкар говорить пацієнту, який 
прийшов до тями пiсля наркозу:
 — Операцію ви перенесли 
добре, а ось перед нею ви 
поводилися погано: виривалися, 
кричали. А ось ваш знайомий iз 
сусіднього лiжка поводився ще 
гірше!
 — Ще б пак! Адже нас в 
лікарню послали вікна мити.

* * *
 Дзвінок у домофон:
 — Хто там?
 — Установка вікон.
 — Так ви ж тільки що 
зайшли!
 — Я випав!

По горизонталі:
 2. Інфекційне захворювання, 
відоме як «болотна лихоманка». 
6. Молочний продукт, який полюб-
ляють їсти з хлібом. 8. Українсько-
литовський князівський магнатсь-
кий рід із династії Гедиміновичів. 
9. Гірський масив, який розділяє 
Європу і Азію. 10. Поверхня водо-
йми. 12. Балада Тараса Шевчен-
ка. 14. Вибухівка, яку застосову-
ють у гірничій та військовій справі. 
16. Назва кількох гірських хребтів 
у Середній Азії та Сибіру, що пере-
кладається як «строкаті гори». 18. 
Ім’я головного героя поеми Пушкіна 
«Цигани». 20. Почет короля, най-
ближче оточення. 21. Людина, що 
виділяється епатажним зовнішнім 
виглядом та зухвалою поведінкою. 
22. Мідний духовий інструмент. 23. 
Сучасна українська поетка, голо-
вний редактор «Видавництва Ста-
рого Лева». 24. Літературний твір, 
як правило, наукового чи релігійно-
го характеру. 
По вертикалі:
 1.  Річка, що протікає на Сум-
щині і Полтавщині, ліва притока 
Дніпра. 3. Ім’я куртизанки, відомої 
як Дама де Боте, першої офіційно 
визнаної фаворитки французького 
короля Карла VII. 4. Бойове споряд-
ження. 5. Київський князь, старший 

син Святослава Хороброго. 6. Благо-
родний олень. 7. Хата, домівка, жит-
ло. 10. Крилатий міфічний кінь, пок-
ровитель поетів і поезії. 11. Рослина-
паразит, яка робить свої «кубла» на 
деревах. 13. Сорт винограду, з яко-
го роблять однойменне вино з харак-
терним терпкуватим смаком. 15. Ім’я 
башкирського національного героя, 
одного із керівників селянської вій-
ни 1773—1775 років під проводом 
Омеляна Пугачова. 17. Зменшення 
ваги кінцевого продукту в результаті 
варіння. 18. Лискуча шовкова ткани-
на. 19. Пожертва. 21. Давньогрецьке 
місто, засновником якого був міфіч-
ний Кадм. ■

Кросворд №148 
від 30 листопада

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -6…-11

 -2…-7

Північ -10…-15

 -5…-10

Центр -10…-15

 -5…-10

Схід -10…-15

 -7…-12

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -6…-11

 -2…-7

Ната НЕТУДИХАТА

 Святкова літургія з нагоди свята Вве-
дення в Храм Пресвятої Богородиці в росій-
ському містечку Боголюбово цього року за-
кінчилася хресним ходом до міської влади 
з черговою категоричною вимогою заборо-
нити будівництво на місці старого цегляно-

го заводу сучасного підприємства з вироб-
ництва матеріалів медичного призначення. 
Найбільше боголюбців обурює те, що на но-
вому заводі планують випускати памперси 
та... презервативи. «Уявіть собі, на упаков-
ці з цими виробами будуть писати адресу — 
«Боголюбово». На памперсах, які потім бу-
дуть обкакані, обпісяні і викинуті у смітник! 

Чи на тій гадості, про яку навіть згадувати 
гидко», — обурювалася одна із активісток.
 У руках учасники ходи тримали само-
робні плакати із написами «Багато діток — 
це добре», «Мати Божа, захисти від оск-
вернення», «Ні — виробництву презерва-
тивів на святому місці», а також стилізовані 
під ікони портрети російського царя Мико-
ли ІІ та його дружини Олександри Федорів-
ни. Вони вимагали відповіді на свій запит, 
який направили від імені громади в проку-
ратуру, місцевій владі і патріарху.
 Активісти готові стояти за свої пере-
конання до кінця. Утім власники заводу 
заявили, що в будівництво уже вкладе-
но великі гроші, тож відмовлятися від на-
мірів вони не збираються, тим більше, що 
це гарантуватиме біля 200 нових робочих 
місць. ■

ОТАКОЇ!

«Небогоугодна» справа
У Росії віряни протестують проти будівництва 
заводу з виробництва презервативів

■

Аліса КВАЧ

 33-річна Міла Куніс і 38-річ-
ний Ештон Катчер стали батьками 
вдруге. Довгоочікуваний хлопчик 
з’явився на світ ще в середу, 30 лис-
топада, однак про цю щасливу нови-
ну новоспечені батьки повідомили 
лише тоді, коли мама з дитиною ви-
писалися з лікарні. 
 Певний час зберігалася інтрига з 
іменем новонародженого. Ще до по-
логів Ештон Катчер поділився, що 
хотів би назвати сина Хокай, що пере-
кладається як «Соколине око». Поп-
ри незвичність імені, пояснюється 
воно просто – це символ Університету 
науки і техніки штату Айова, в якому 
навчався актор. Однак невдовзі стало 
відомо, що Міла таки переконала ко-
ханого зупинитися на слов’янському 
варіанті імені Дмитро, і Ештон таки 
погодився. «Димитрій Портвуд Кат-
чер народився в 1:21 30-го листопа-
да вагою 3,6 кілограмів», — написав 
Катчер на своєму сайті.
 У такому рішенні нема нічого див-
ного, якщо згадати, що Міла Куніс на-
родилася в Чернівцях, звідки її бать-
ки емігрували до США. Втім родичі 
актриси досі проживають в Україні, 

і Ештон Катчер, щоб краще їх 
розуміти, навіть почав вив-
чати їхню мову. Щоправда, 
з’ясувалося, що це російсь-
ка, яка видалася американ-
цю надто агресивною. «Ба-
бусі і дідусі Міли говорять в 
основному тільки російсь-
кою, тому я пройшов шес-
тимісячний курс вивчен-
ня мови, щоб розуміти, 
що вони говорять. Російсь-
ка мова дуже агресивна. Не-
залежно від того, що ви гово-
рите, здається, що ви кричите. 
Вони всі говорили дуже агресив-
но, і я думав, що вони мене не 
люблять і що вони засмучені. 
Але тепер я розумію, що вони, 
навпаки, завжди говорили, як 
я їм подобаюся. Тепер я знаю, 
що вони люблять мене», — 
зізнався Ештон в одному з шоу 
Сета Майерса.
 Тепер у них буде шанс научи-
ти російської і сина. До речі, у 
пари уже підростає дворічна до-
нечка Вайєтт, яка вільно спіл-
кується англійською та іспансь-
кою. Такий от у них мовний інтер-
націонал. ■

БЕБІ-БУМ

Дмитро Ештонович
Голлівудська зірка з Чернівців Міла Куніс 
народила сина

■

Міла Куніс.❙

7 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. На 
дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 
м/с. Температура вночi -11...-13, удень -6...-8.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -8...-10, удень -3...-5. Яремче: 
вночi -7...-9, удень -3...-5. Мiжгiр’я: вночi -5...-7, удень -
1...+1. Рахiв: уночi -5...-7, удень -1...-3. 

5 грудня висота снігового покриву становила: 
Славське — 22 см, Плай — 11 см, Мiжгiр’я — 20 см, 
Рахiв — 29 см, Івано-Франкiвськ — 3 см, Яремче — 3 
см, Пожежевська — 5 см.
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