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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,67 грн 

1 € = 30,06 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Досить тут 
стріляти 

Донеччани заблокували 

ворожій артилерії шлях 

на позиції і «замінували» 

штучний насип на коліях 
стор. 2 »

Чи буде Єдина 

помiсна православна 

церква справді 

українською?
стор. 8—9 »

Гібридна війна на церковному 
фронті

Роман Полянський здобув «золото» Паралімпіади-2016 в академічному веслуванні на дистанції 1000 метрів у класі ASM1x. ❙

Із прицілом — 
у тріо
На Іграх спортсменів-інвалідів у Ріо наші співвітчизники 
демонструють запаморочливі результати
стор. 15 »

Василь Гацько: «У Кличка — 
криза жанру. Не можна ж щодня 

ламати МАФи»
Співголова «Демальянсу» — про 

ситуацію в столиці, настрої громади 

та майбутнє своєї політичної сили
стор. 4—5 »
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«Ймовірність того, що саме ті чи інші збори, на які потрапляє той чи інший 
резервіст, буде мобілізація, шанс — один iз п’ятнадцяти». Михайло Щербина

начвідділу впровадження служби в резерві 
мобілізаційного управління Генштабу України

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Багатьом жителям окупованої час-
тини Донбасу неабияк допекла агре-
сивність бойовиків. Незважаючи на те, 
що співробітники російської ФСБ по-
силили поліцейський режим в окупо-
ваних містах і прослуховують телефон-
ні розмови на предмет проукраїнських 
настроїв, люди не бояться влаштовува-
ти стихійні акції протесту проти загар-
бників. 
 Так, жителі окупованого Донець-
ка в районі залізничної станції Рут-
ченково, що на околиці міста, днями 
заблокували бойовикам під’їзд до вог-
невих позицій. Люди власноруч зроби-
ли штучний насип на колії та замаску-
вали його під заміновану місцевість iз 
відповідним маркуванням.  
  Як повідомляє Головне управління 
розвідки Міноборони України, сталося 
це ще 10 вересня, коли донеччанам на-
бридло, що бойовики та окупанти ігно-
рують їхні вимоги припинити обстрі-
ли позицій ЗСУ, ховаючись у житло-
вих кварталах.
 Українські розвідники підкреслю-
ють, що саме в цей день відбувся похо-
рон командира окремої артилерійської 
бригади окупаційних військ, який по-
мер 8 вересня після тривалої хвороби, 
причину якої остаточно не з’ясовано. 
 Люди просто скористалися відсут-
ністю ворожих артилеристів на пози-
ціях і своїм насипом припинили об-

стріли на цій ділянці щонайменше на 
кілька днів. 
 Водночас учора стало відомо, що 
терористи так званої «ДНР» затрима-
ли п’ятьох неповнолітніх хлопців у 
Донецьку, яким закидають диверсій-
ну діяльність в інтересах українських 
спецслужб. За версією бойовиків, юні 
патріоти підривали автівки (переважно 
пересувні машини зв’язку) та військові 
об’єкти.
 Утiм СБУ спростувала інформа-
цію щодо вербування підлітків на оку-
пованій території. Радник голови СБУ 

Юрій Тандіт каже, що жертвами таких 
маніпуляцій ворога стають усі патріоти 
України, в тому числі й підлітки. 
  Час відносного перемир’я окупан-
ти в прямому сенсі використовують із 
користю для власної кишені: за дани-
ми ГУР Міноборони, ворог продовжує 
знищувати промислові об’єкти Донба-
су. Зокрема, відведені від лінії розме-
жування окупаційні війська направля-
ють на покинуті підприємства та шахти 
задля демонтажу залишків обладнання 
i розрізання металоконструкцій (насам-
перед вагонеток) на металобрухт. ■

ВІЙСЬКО

Збори — не 
мобілізація
До кінця вересня в Збройних 
силах проведуть  15-ті  
навчання резервістів
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Начальник прес-служби 14-ї окремої ме-
ханізованої бригади ОК «Захід» Владислав 
Якушев днями для інформагенції ZIK дав 
інтерв’ю, в якому повідомив про масове от-
римання нашими резервістами повісток. 
Він наголосив, що в серпні Росія провела не-
сподівану перевірку боєздатності всіх війсь-
кових сил країни. Володимир Путін привів у 
повну бойову готовність війська на кордоні з 
Україною «для локалізації кризових ситуа-
цій». 26 серпня військово-транспортні літа-
ки РФ здійснили переміщення підрозділів 
спеціального призначення з північного захо-
ду Росії на полігони південного військового 
округу. Міністр оборони РФ Шойгу заявив, 
що це найбільші за останню чверть століття 
стратегічні командно-штабні навчання. 
 Із 22 серпня до 20 вересня в Росії прохо-
дять збори з резервістами. 
 Владислав Якушев прогнозує, що якби в 
нашу армію повернулися мобілізовані всіх 
п’яти хвиль, ми б мали одну з найбільш боєз-
датних армій світу. Й зазначає, що збори 
потрібні для того, щоб кожен ветеран знав, 
куди він має прибути у разі повномасштаб-
ного російського вторгнення.
 Екс-заступник начальника Генштабу, 
військовий експерт Ігор Романенко нещо-
давно сказав: «З урахуванням того, що бу-
дуть проводитися навчання «Кавказ 2016», 
Росія може наростити угруповання до 100 
тисяч чоловiк, а це вже стільки, скільки пот-
рібно, щоб почати широкомасштабні дії про-
ти України».
 Спеціально для «УМ» коментар щодо 
тривожних повідомлень дав Михайло Щер-
біна, полковник Генштабу України, начвід-
ділу впровадження служби в резерві Мобілі-
заційного управління. 
 «До оперативного резерву зараховують-
ся лише військовозобов’язані, які вже від-
служили рік за мобілізацією або ж строкову 
службу. І саме ці резервісти (адже вони ма-
ють бойовий досвід, досвід служби) отриму-
ють повістки на навчальні збори, а не на мо-
білізацію.
 Повістка — це обов’язковий засіб, який 
вручається під час зборів. Ще раз наголо-
шую: ці повістки не на мобілізацію, а на за-
лучення на збори. Всім особам, які залу-
чаються на збори, військкомати вручають 
повістки, які є обов’язковим документом, 
котрий є підставою для розрахунків iз під-
приємством: збереження робочого місця, 
виплата середнього заробітку під час зборів, 
які після зборів Міноборони компенсує робо-
тодавцю.   
 Загалом цього року ми вже провели шість 
зборів, зараз триває ще чотири й протягом 
вересня проведемо ще п’ять. Тобто протягом 
року (до кінця вересня) в нас буде проведено 
15 зборів. Тож iмовірність того, що саме ті 
чи інші збори, на які попадає той чи інший 
резервіст, буде мобілізація, шанс — один iз 
п’ятнадцяти. 
 Мобілізація ж може бути оголошена в 
разі загострення обстановки: для цього пот-
рібен указ Президента, затверджений ВР Ук-
раїни. Лише тоді можливо буде залучити ре-
зервістів для участі в АТО. В усіх інших ви-
падках люди проходять збори й повертають-
ся додому».  
 На запитання щодо можливого вторгнен-
ня Росії до настання холодів пан Михайло за-
значив: «Я не оракул. Наскільки мені відо-
мо, навчання Росії вже закінчуються. І вони 
теж призивали резервістів: наприклад, при-
зивали людей у Новосибірську й присилали 
сюди, до наших кордонів. Тобто всі заходи 
проводить наш супротивник також». ■

■

Олена КАПНІК

 Кажуть, що без минулого немає 
майбутнього. На жаль, про цю важли-
ву істину ми забули чи, точніше, нас 
змушували забути у СРСР, а перепи-
сана історія радянськими вченими не 
дала згадати про неї і з прийняттям Не-
залежності. Мабуть, саме тому стало-
ся те, що сталося, — на сході з’явився 
«русскiй мiр» та міфи про братній на-
род, який анексував Кримський півос-
трів. Аби не повторювати помилок ми-
нулого, Міністерство освіти створило 
нову програму викладання історіїї Ук-
раїни у 10-х та 11-х класах. Фактично 
вона є поверненням до попередньої, 
яку в пік режиму Януковича відкину-
ло міністерство, очолюване Дмитром 
Табачником. 
 Відтепер діти знову почують про ге-
роїв Крут, націоналістичний рух, а Го-
лодомор та депортацію кримських та-
тар вивчатимуть як геноцид. Коменту-
ючи «УМ» нові зміни у програмі, вчи-
тель історії Анатолій Мельничук каже, 
що відтепер історію покажуть не одно-
боко і, до прикладу, зрівняють радянсь-
ку комуністичну та нацистську тоталі-
тарні системи, які однаково скоювали 
нелюдські злочини проти українського 

народу. За словами історика, збільшено 
кількість годин на вивчення теми «Ре-
волюція 1917—21-го років», набагато 
більше говоритимуть про Другу світо-
ву війну та внесок українців у неї, а іс-
торію Криму інтегрують у загальну іс-
торію України. 
 Днями громадські активісти та на-
уковці провели семінар для вчителів, 
щоб ознайомити їх iз новою програ-
мою, та презентували створення лабо-
раторії з вивчення теми голодомору та 
інших геноцидів. Такий проект «Нова 
українська школа» покликаний на-
працювати методичні матеріали для 
вчителів, щоб учні мали глибокі знан-
ня та уявлення про злочини минулого 
проти людства. За словами директора 
Українського інституту вивчення Го-
локосту «Ткума» Ігоря Щупака, за су-
часних умов дуже важливо відстоювати 
свою історію і державність, а така мето-

дична лабораторія лише сприятиме по-
ширенню знань про геноцид.
 Істотним кроком на шляху до вив-
чення справжньої історії України є 
те, що українцям розкажуть повну іс-
торію кримськотатарського народу. За 
словами історика та представника спе-
ціальної комісії Курултаю з вивчення 
геноциду кримськотатарського народу 
Гульнари Бекірової, визнання Украї-
ною депортації кримськотатарського 
народу геноцидом є знаковою подією 
для всіх. «Ми повинні донести до вчи-
телів, що трагедія нашого народу — це 
трагедія України. Ми говоримо про те, 
що кримські татари — це частина ук-
раїнської політичної нації. А тому ук-
раїнська історія не є повною без депор-
тації 44-го року, історії національно-
го руху та без долі кримськотатарськх 
правозахисників та дисидентів»,— 
каже пані Гульнара. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Традиційно щороку, в другу неділю вересня, в Україні 
відзначається День танкіста. Цьогоріч у день професійно-
го свята подарунком від держконцерну «Укроборонпром» 
«залізним військам» став новий бойовий модуль «Вій». 
Щоправда, це лише зразок, який і продемонстрували на 
Київському бронетанковому заводі.  
 «Вій» — це скорострільна 23-міліметрова гармата, яку 
планують встановлювати на розвідувальну машину «До-
зор-Б». Раніше її оснащували лише кулеметами, й війсь-
кові нарікали, що їм бракує потужної зброї. Поки що «Вій» 
поставили лише на одну машину. Гармату мають випробу-
вати й, можливо, внести певні зміни.
 «Стріляє добре. Машина в будь-яких площинах тримає 
вистріл. Тобто над нами багато хто сміявся, мовляв, почнете 
стріляти — машина почне перекидатися. Значить, усі ці пи-
тання вирішено. Нічого не перекидається. Все стріляє, по-

цілює, плюс ще раз кажу, це прообраз. Тобто тут можлива 
додаткова установка кращого прицілу... Тут є можливість 
додатково встановити два кулемети спільно з гарматою», — 
розповів інженер-конструктор Андрій Полехін.
 Варто додати — на столичному бронетанковому за-
воді також похвалилися, що впродовж останнього року на 
всі нові та відремонтовані танки встановлюють винятково 
потужні німецькі двигуни. І з нагоди Дня танкістів, крім 
«Вія», відвідувачам показали ще й відремонтовані після 
боїв на Донбасі танки Т-64 і Т-72. ■

ОСВІТА

«Погасили» Табачника
У новій шкільній програмі — правдива історія

■

НА ФРОНТІ

Досить тут стріляти 
Донеччани заблокували ворожій артилерії шлях 
на позиції і «замінували» штучний насип на коліях

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Бойовики так званої «ЛНР» продовжують перешкоджати роботі спостережної місії ОБСЄ на 
тимчасово окупованому Донбасі. Так, в окупованому селищі Шимшинівка, неподалік Луганська, бой-
овики зупинили патруль місії ОБСЄ, що прямував на полігон, і попросили спостерігачів повернути на-
зад, пославшись на навчання з бойовою стрільбою, що проводять на полігоні. 
 Експерти ОБСЄ відзначили, що дороги навколо полігону було перекрито озброєними чоловіками 
у військовому одязі, які охороняли цей район. Спостерігачі відійшли на деяку відстань від полігону, 
однак не побачили й не почули жодних навчань iз бойовою стрільбою. 

■

ЗБРОЯ

«Вій» долетить
Випробовують новий бойовий модуль

■

На «Дозорі» поки що «Вій» один.❙
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Символічні 
іменини
Своє 440-річчя Золотоноша 
відзначила Всеукраїнським 
фестивалем чорнобривців
Людмила НІКІТЕНКО

 Золотоноша знову заквітчалася у чорнобривці. Міс-
то відсвяткувало свій 440-й день народження унікаль-
ним квітковим фестивалем. Цей фест — єдиний не лише 
в Україні, а й у світі. Тож недарма місто називають «сто-
лицею чорнобривців». 
 «Фестиваль чорнобривців проводимо з 2011 року. 
Ця квітка є символом нашого міста й одним із символів 
України, який єднає весь наш народ», — розповідає 
«Україні молодій» міський голова Віталій Войцехівсь-
кий. У суботу в Золотоноші людям роздавали бутоньєр-
ки із пахучих чорнобривців, перев’язані синьо-жов-
тими стрічечками, місто хвалилося доробками із цієї 
чарівної і неповторної квітки. Тут організували вистав-
ку картин, на яких були вимальовані чорнобривці, всі 
охочі могли познайомитися з витворами майстрів на-
родно-прикладного мистецтва та помилуватися непов-
торними хлібобулочними виробами та випічкою. 
 Усіх дуже вразив гігантський вінок, сплетений із 
чорнобривців. За словами міського голови, його діаметр 
становив понад три метри. Вінок містяни пронесли цен-
тральною вулицею та поклали до підніжжя пам’ятника 
Тарасовi Шевченку.
 Також на дні народження свого міста його жителі 
співали на юнацькому фестивалі патріотичної пісні, а 
ще, разом із численними гостями, влаштували парад 
вишиванок. Серед запрошених була й делегація з ні-
мецького Штольберга, котру теж одягли у вишиванки. 
«29 вересня у нас заплановане підписання меморанду-
му про співпрацю з нашими колегами із Німеччини», — 
уточнив міський голова Віталій Войцехівський. 
 «Оскільки на святі були почесні гості з Німеччини, 
то будемо сподіватися, що в майбутньому фестиваль чор-
нобривців стане міжнародним», — підсумовує голова 
Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. ■

ТРАГЕДІЯ

Сезон отруєння
Смерті пов’язують із грибами
Наталя ТУРАК

 Цього року природа щедра на гриби. А це означає, 
що буде немало підозр на отруєння їхніми капелюшка-
ми і ніжками. У неділю з міста Пустомити з симптома-
ми токсикоінфеційного отруєння звернулося п’ятеро 
осіб, двоє з яких — діти, їх госпіталізували. Стан потер-
пілих середньої важкості. Причина можливого отруєн-
ня з’ясовується, хоча все ж основні підозри падають на 
гриби. 
 Минулого тижня, найімовірніше, від отруєння гри-
бами на Чернігівщині померла ціла родина. Чоловік не 
подавав ознаків життя уже вдома, ще до приїзду «швид-
кої». Його дружина та донька померли в реанімації Чер-
нігівської обласної лікарні. В усіх уражено нирки та пе-
чінку, три смерті настали в результаті гострої серцевої 
недостатності. Медики чекають на результати експер-
тизи і попередньо припускають — це отруєння блідою 
поганкою. В такому випадку врятувати людину вкрай 
важко, хіба що вдасться ефективно промити шлунок 
протягом першої години після вживання. Втім жителі 
села Кобижча Бобровицького району, де померли троє 
людей, шукають й іншу причину отруєння. Адже гри-
би разом із потерпілими куштувало ще кілька людей, 
вони почуваються добре. 
 За останні роки щороку реєструється від кількох 
сотень до кількох тисяч отруєнь грибами. На території 
України зареєстровано до 80 видів отруйних грибів, од-
нак найчастіше отруєння спричинюють 20-25 їх видів. 
Нудота, блювота, біль у животі після їжі — ознаки того, 
що сталося харчове отруєння. 
 «Час появи перших симптомів і самі симптоми зале-
жать від того, що стало причиною отруєння. Якщо лю-
дина отруїлася неякісною їжею, перші ознаки інтокси-
кації зазвичай з’являються через 2-4 години після їжі. 
Якщо причиною стали отруйні гриби, ягоди або росли-
ни — зазвичай через 4-12 годин», — розповідає «УМ» 
сімейний лікар Валентина Роженюк. За її словами, при 
перших симптомах слід терміново викликати медичну 
допомогу. ■

■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Скандал на Черка-
щині. Село Ленінське 
Верховна Рада у рамках 
декомунізації перейме-
нувала на Чубівку. При 
цьому селян про це ніх-
то не запитав. Їм звер-
ху спустили нову назву. 
У селі обурюються і ка-
жуть, що декомунізато-
ри у незалежній Україні 
пішли тим же шляхом, 
що й комуністи у мину-
лому столітті, коли на-
зивали село Ленінсь-
ким. 
 «Ми шоковані тим, 
звідки взялася ця Чубів-
ка. Село ніколи так не на-
зивалося. Хотілося б по-
бачити ту людину, котра 
вперше запропонува-

ла декомунізувати село 
Ленінське на Чубівку», 
— говорить «Україні мо-
лодій» Віктор Кравчен-
ко, сільський голова Но-
сачевого, сільській раді 
якого підпорядковуєть-
ся нинішня Чубівка.
 За його словами, ВР 
проігнорувала не лише 
думку жителів села, а й 
сесій сільської, районної 
та обласної рад. Адже і 
громада села на своїх збо-
рах і в листах, і депутати 
на сесіях клопотали про 
те, аби селу повернули іс-
торичну назву — Ленсь-
ке. Оскільки з діда-праді-
да і до 1926 року їхнє село 
називалося саме так. 
 «Поселення було по-
будоване наприкінці 
XVIII століття за спри-

яння графів Бобринсь-
ких. Тоді, для обслугову-
вання цукрових заводів 
по території централь-
ної та північної України, 
будувалися залізничні 
колії та пристанційні бу-
дови, які потрібно було 
обслуговувати», — по-
яснює сільський голова 
Носачевого Віктор Крав-
ченко. Він каже, насе-
лений пункт було назва-
но «Ленським» на честь 
землевласника Ленсько-
го, який безплатно пере-
дав власну земельну ді-
лянку під забудову посе-
лення при вузловій стан-
ції Цвіткове. 
 І звісно, наголошує 
Віктор Андрійович, від-
повідно поселення Ленсь-
ке не може бути транс-

крипцією імені Леніна, 
як це дехто стверджує. 
Бо Ленський і Ленін — 
це не одне й те саме. 
 Тож громада проти 
«Чубівки» та за повер-
нення історичної назви 
свого села, вважаючи це 
справедливим та виправ-
даним. І починає бороть-
бу за це по другому колу. 
 Наразі виконком Но-
сачівської сільської ради 
звернувся з проханням 
до Черкаської обласної 
ради із закликом роз-
глянути на найближчій 
сесії питання про повер-
нення селу Чубівка його 
споконвічної назви — 
Ленське.
  Сільська громада 
сподівається, що депута-
ти обласної ради дослу-
хаються до їхньої думки, 
підтримають її і, у свою 
чергу, приймуть клопо-
тання до ВР про повер-
нення селу історичної 
назви. А народні депута-
ти, хай і з другої спроби, 
таки відновлять справед-
ливість. ■

Валерія НАЛИВАЙКО 

 Проблема сміття і сортування 
відходів у Києві залишається од-
нією з найболючіших. Намагаю-
чись досягти рівня європейського 
розвиненого мегаполісу, елемен-
тарнi контейнери для роздільного 
збору сміття можна знайти лише 
в кількох районах столиці, та й 
культуру користування і розумін-
ня правильного розділення сміття 
влада не прививає містянам, які 
викидають батарейки, пластик, 
алюміній і органіку разом, не пе-
реймаючись тим, що кожен день 
власноруч отруюють навколишнє 
середовище. Тим часом батарей-
ки, наприклад, і використані лам-
пи забруднюють землю важкими 
металами, а при спалюванні виді-
ляють токсичні елементи. Пласти-
ковий пакет у ґрунті розкладати-
меться 100-200 років, а пластико-
ва упаковка чи пляшка — 500 й ти-
сячу років. 
 На сайті Київради перманентно 
з’являються нові петиції від небай-
дужих активістів чи простих гро-
мадян iз пропозиціями налагодити 
систему роздільного сміття. Зокре-
ма, в липні зареєстрована пропо-
зиція про встановлення в кожно-
му кварталі кліток чи контейнерів 
для збору пластикових відходів. 
«Пропоную, щоб ЖЕК у кожно-
му дворі встановив контейнер або 
клітку (як в Ізраїлі), куди можна 
буде викидати окремо пластикові 
пляшки, пакети тощо, — зазначи-
ла авторка петиції Марія Кацева. 
— Пластик розкладається кілька 
сотень років і вважається вічним 
за терміном тривалості розкладан-
ня в природі і тому є найнебезпеч-
нішим для неї! Це дуже важливо 
для екології, щоб ми не жили на 
смітнику». Цікавий факт, в Ізраїлі 
не лише прискіпливо слідкують 
за правильним сміттєзбором, а й 
впроваджують механізми з пере-
робки відходів. Так, з 2011 року 
в Ізраїлі діє закон, за яким усі ви-
робники повинні самі утилізувати 
упаковку від проданих товарів. До 

2020 року виробників зобов’яжуть 
утилізувати 100% упаковок, а ви-
кидати упаковки на звалища буде 
повністю заборонено. Тим часом 
до петиції щодо збору пластику до 
обов’язкових 10 тис. підписів, які 
б провели її до розгляду у Київраді, 
не вистачає ще понад 7 тис., а днів 
залишилось всього 18.
 До слова, схожа петиція про 
необхідність встановлення авто-
матів для збору небезпечних від-
ходів: батарейок, ртуті, пластику 
тощо, зареєстрована у грудні 2015 
року, набрала понад 10 тис. під-
писів і була розглянута на засідан-
ні Київради. Комісія одноголосно 
підтримала актуальність і необхід-
ність врегулювання проблеми сор-
тування відходів, однак до актив-
них дій не приступила й досі. За 
словами мера Києва Віталія Клич-
ка, лише на великих підприємс-
твах, де утворюється порівняно 
велика кількість небезпечних від-
ходів, налагоджено відповідний 
облік і контроль збору й утиліза-
ції такого сміття. «Що ж стосуєть-

ся маленьких підприємств та на-
селення міста, то ця система пот-
ребує суттєвого вдосконалення та 
розвитку», — зазначив мер. 
 Тим часом пропозиція вста-
новити автомати для збору таких 
відходів у населення провалила-
ся через ціну питання: «Питан-
ня, викладене в електронній пе-
тиції, щодо встановлення мережі 
автоматичних систем приймання 
небезпечних відходів у складі по-
бутових, розглядалось, але, з ог-
ляду на високу вартість та низькі 
антивандальні властивості зазна-
чених контейнерів для збору, при-
йняте не було», — наголосив голо-
ва КМДА.
 До речі, 1 вересня з’явилася 
нова петиція щодо встановлення 
у кожному кварталі контейнерів 
для алюмінієвих відходів. Автор 
пропозиції Юрій Гриневич наголо-
шує на необхідності переробляти 
алюміній на сировину й викорис-
товувати повторно. Поки що пети-
цію підтримали 305 підписами, до 
дедлайну залишилось 79 днів. ■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Із-за Чубівки чубляться
Селяни проти нав’язаної їм назви

■

ЕКОЛОГІЯ

Потонемо у ртуті
У столиці намагаються достукатися до КМДА, аби врегулювати 
проблему сортування сміття

■

В Ізраїлі пластикові пляшки викидають окремо.
Фото з сайта petition.kievcity.gov.ua.

❙
❙
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«На жовтень планується «розлучення» між Кличком та Порошенком. 
Скоріше за все, Кличко заявить про відновлення проекту «УДАР».

Дмитро Раімов
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Чим довше соціум ігноруватиме 
свою участь у політиці, 
тим більше матиме проблем
  n Пане Василю, як засвід-
чило недавнє побоїще у Свято-
шинському провулку, питан-
ня забудови Києва лишається 
одним iз найболючіших. Коли 
врешті-решт такий природний 
процес, як міське будівництво, 
перестане супроводжуватися 
бійками, кровопролиттям та 
участю поліції?
 — Зараз у Києві близько ста 
незаконних будівельних май-
данчиків, що стало наслідком 
процвітаючої в Києві (і не тіль-
ки!) корупції. Що, власне, по-
винно підштовхнути людей до 
додаткових роздумів на тему, чи 
маємо ми право ігнорувати полі-
тику. Неможливо було б розпо-
чати жодне будівництво (як за-
конне, так і незаконне) без доз-
волу найвищого керівництва 
міста. Корупція у судових ко-
лах та у виконавчій владі пере-
творила Київ на місце постійно-
го конфлікту, а киян зробила за-
ручниками корупціонерів. 
 ■ Що робити в такій ситуа-
ції?
 — Складати гуманістичний 
та цивілізований план розвитку 
міста, якого Києву так не виста-
чає. Бракує також чесних та зро-
зумілих правил для будівельних 
компаній, а також прозорої кон-
куренції у цьому середовищі. 
Але плану немає. А відтак усе 
відбувається вельми хаотично. 
Утім план мав би з’явитися як 
плід спільної роботи науковців, 
урбаністів та громади. І тоді на 
місці, де мав бути дитячий садо-
чок, ніколи не виник би ще один 
торговельний центр. Але якщо 
громада не бере участi в органі-
зації свого життєвого простору 
— конфлікт неминучий. 
 ■ А що ви маєте на увазі під 
чесними правилами для буді-
вельних компаній?
 — Дивіться, будівництво 
в будь-якій країні є в принци-
пі дуже позитивним сигналом. 
Це ознака розвитку економіки. 
І коли такого сигналу немає, це 
означає, що країна зупинилася. 
Але в Україні будівельну галузь 
перетворили на суто корупцій-
ну, і сьогодні будь-який чесний 
забудовник зустрічається з ве-
ликою кількістю проблем. Якщо 
ми хочемо, щоб місто нормаль-
но розвивалося, маємо дати лад 
цьому процесу. Приклад зворот-
ного — згаданий вами інцидент 
та компанія «Київміськбуд», 
котра отримує преференції при 
ухваленні корисних для неї рі-
шень. 
 ■ Вона належить місту?
 — Формально — так. Але по 

факту її вже давно вивели під 
управління сторонніх осіб. Це 
почалося ще в часи Януковича. 
Контроль над компанією був ус-
тановлений Сергієм Льовочкіним 
(колишнім головою президентсь-
кої адміністрації. — Авт.) та його 
менеджментом, який і по цей час 
перебуває на своїх посадах. Тож 
«Київміськбуд» і його належ-
ність буцімто громаді — лише 
зручна ширма. Так само, як і у 
випадку з «Укрбудом» Микита-
ся (Максим Микитась — відомий 
забудовник та новообраний депу-
тат Верховної Ради. — Авт.). 
 ■ А що з активами «Київ-
міськбуду»? 
 — Вони розкрадені, а ком-
панія й надалі вважається місь-
кою, хоча насправді місту не на-
лежить. Та й не потрібна вона 
Києву. Бо будівельна галузь по-
винна бути конкурентною. Тому 
зараз головне — це навести поря-
док у «Київміськбуді», змінити 
там менеджмент, урятувати те, 
що ще не розкрадено остаточно, 
і підготувати компанію до прода-
жу. 
 ■ А якого роду преференції 
отримує «Київміськбуд»?
 — Компанія часто задар-
ма отримує земельні ділянки. 
Плюс вона може похвалитися 
особливим ставленням, особли-
вою любов’ю з боку керівництва 
містом. А це аж ніяк не відпові-
дає інтересам громади. Раніше 

«Київміськбуд» декларував ба-
жання зводити соціальне жит-
ло, але насправді про виконан-
ня жодних соціальних функцій 
з боку цієї компанії годі й гово-
рити. Вони будують торговель-
но-розважальні центри, зво-
дять комерційну нерухомість — 
власне, як і будь-яка інша буді-
вельна компанія, от тільки для 
«Київміськбуду» створено чо-
мусь особливі умови. Через це 
вбивається ринок та знищуються 
конкуренти. Свого часу Віталій 
Кличко навідріз відмовився мі-
няти менеджмент «Київміськбу-
ду», а це означає, що із Льовоч-
кіним він має певні домовленос-
ті. У чому саме вони полягають, 
достеменно невідомо, але те, що 
Кличко йде на поводу в олігар-
хічних кланів — це факт. 

Ексцеси на будівництві 
свідчать: усі інші методи 
впливу громада просто 
вичерпала
 ■ Ремарка в тему: Льовочкі-
ну зараз зовсім непереливки — 
згадайте хоча б історію з «Інте-
ром». Одна з версій підпалу те-
леканала полягає в тому, що 
активи Льовочкіна зараз на-
магаються привласнити зовс-
ім інші люди, а вплив колиш-
нього глави АП звести до міні-
муму. 
 — Виключати цього не мож-
на. Бо на події довкола «Інте-
ра» слід дивитися ширше, аніж 
на лише протести проти його ан-
тидержавницької позиції. Хоча 
будь-які підпали та акти агресії 

— зараз не на користь Україні. 
Не хотілось би робити припу-
щення, які потім не справдяться, 
але це може бути як робота спец-
служб іншої країни, так і нама-
гання переділити інформпростір 
перед можливими достроковими 
парламентськими виборами. 
 ■ Із приводу агресії. Дозвіль-
ні документи «Київміськбуду» 
були в порядку, тобто де-юре 
компанія діяла законно. Мож-
ливо, щоб не випадати з юри-
дичного поля, вартувало б спо-
чатку оскаржити ці дозволи в 
суді, в прокуратурі, підготувати 
звернення до депутатів Київра-
ди тощо. Навіть якщо не ста-
вати на бік «Київміськбуду», 
констатуємо, що фізичне про-
тистояння з забудовниками 
стало вже нормою, а зараз — у 

час війни — до боротьби долу-
чаються ще й учасники АТО, 
як-от полк «Азов», приміром. 
Здається, це шлях у нікуди. Ви 
погоджуєтеся?
 — Як правило, історії про-
тистояння із забудовниками за-
свідчують: перед тим, як вда-
тися до радикальних дій, люди 
намагаються спробувати бага-
то інших, менш агресивних ме-
тодів. Але не досягли результа-
ту. Не знаю, як у випадку з цією 
історію, але в попередніх «епізо-
дах» київської будівельної вій-
ни громада мала досвід звернен-
ня і в правоохоронні органи, і в 
інші інстанції. Бували й мітин-
ги, й інтерв’ю, і публікації у ЗМІ, 
і розмови з депутатами, але коли 
все це себе вичерпувало, люди 
вдавалися до тих інструментів, 
котрі видавалися їм набагато 
ефективнішими. 
 Якщо зараз не відновити дові-
ру до владу, не перетворити вла-
ду на медіатора між різними про-
шарками суспільства, ми ризи-
куємо загрузнути в безкінечних 
конфліктах та бійках. Тепер, 
коли навіть і знайдеться чесний 
бізнесмен, котрий захоче побу-
дувати щось хороше та корисне, 
він неодмінно зіштовхнеться із 
колосальною недовірою з боку 
громадян. А так бути не повинно 
— місто повинно розвиватися у 
комфорті та гармонії. І роль гро-
мади в цьому неоціненна. 
 ■ Але бачите, та сама зга-
дувана вами громада обрала 
на додаткових виборах до Вер-
ховної Ради Максима Микита-
ся, чудово знаючи його бекгра-
унд як неоднозначного забудов-
ника. Ви казали про сотню буді-
вельних майданчиків, котрі 
зараз працюють у Києві, — як 
гадаєте, з приходом Микитася 

їх кількість подвоїться?
 — Він напевне вирішив роз-
ширити межі впливу. Бізнес за-
вжди шукає можливостей для 
монополізації своєї ніші. І в цьо-
му немає нічого неприродного, 
бо ніхто не хоче конкуренції, 
але всі хочуть бути самі на рин-
ку. Однак погано й неприпусти-
мо, коли політика стає додатко-
вим інструментом для монополі-
зації бізнесу, і саме для цього в 
політику і йдуть. Тож коли Ми-
китась зіткнувся з протистоян-
ням громади, він вирішив поси-
лити свої позиції, «зайшовши» 
до парламенту. Бо ніхто ж на-
справді не думає, що він йде туди 
писати закони, чи не так?

Кличко отримав свою 
п’ятирічку і може більше 
не напружуватися
 ■ На тлі цього всього ди-
вує відсутність серед активних 
ньюзмейкерів Віталія Кличка. 
Точніше навіть так: дивує втра-
та до нього інтересу з боку мас-
медіа. Як ви гадаєте, чому так 
стається? 
 — По-перше, Кличко от-
римав свою п’ятирічку і може 
більше не напружуватися. По-
друге, піарники Кличка вважа-
ють, що його краще не показува-
ти, аніж показувати. Крім того, 
існує криза жанру — ти ж не мо-
жеш щодня ламати МАФи. Пов-
торюватися не можна, треба де-
монструвати якийсь результат, 
а його немає. Крім того, Кличко 
зараз опинився в доволі склад-
ній політичній ситуації — він 
повністю втратив вагу загально-
українського лідера. Згадайте, 
як на початку Євромайдану його 
цілком серйозно розглядали як 
претендента номер один на пре-
зидентську посаду. А зараз його 

ПРЯМА МОВА■

Василь Гацько: 
жанру. Не можна

МАФи»
Співголова «Демальянсу» — про ситуацію 

в столиці, настрої громади 
та майбутнє своєї політичної сили

Наталія ЛЕБІДЬ

Василь Гацько, співголова партії «Демальянс», зустрічає «УМ» в офісі на вулиці Леонтовича. Офіс 
— скромний, навіть бідний, єдина перевага — центр міста. Гацько відверто говорить про брак коштів, 
про те, що його партія не може конкурувати з олігархічними структурами в плані доступу до ресурсів 
— як грошових, так і медійних. Можливо, це навіть на краще, адже труднощі формують характер. До 
того ж олігархічні партії — це вже вчорашній день, їх ми бачили багато, і тепер не проти подивитися 
на що-небудь нове. Чи вийде з «Демальянсу» справді нове — покаже час. Партія існує давно, з 2010 
року, але по-справжньому про неї заговорили у 2014-му, коли «демальянсівці» отримали два депутат-
ськi місця у Київраді. Щоправда, у 2015-му партія програла вибори до столичного «парламенту», але 
київська тематика Гацьку, як і раніше, дуже близька. З неї ми, власне, й починаємо.
Якщо конкретніше, то розмова точиться довкола відомих нашому читачу подій у Святошинському 
провулку. Там (як це часто буває в Києві) спалахнув конфлікт між забудовником (у даному разі — 
«Київміськбудом») та місцевою громадою, котра виступила проти захаращення їхнього подвір’я чер-
говою спорудою. Таке неодноразово траплялося й у минулому, але нині кожен подібний конфлікт 
перетворюється на міні-Майдан. Противники забудови заручилися підтримкою полку «Азов», який 
прибув у провулок iз шинами, колючим дротом та уламками паркану, що ним було обнесене місце 
будівництва. Поліція відповіла силовими методами: застосувала димові шашки та сльозогінний газ, 
затримала кількох учасників протестів. Визволяти побратимів «азовці» рушили до райвідділку МВС, 
відтак пікетували й офіс «Київміськбуду». Працівники останнього заявили про втручання в роботу 
компанії та оголосили страйк. Ситуація, таким чином, зайшла в глухий кут. Василь Гацько.❙

Проблема не лише в партіях, а й у самих українцях, 
які, в більшості своїй, мають дуже коротку пам’ять. І це 
дозволяє політичним шулерам обманювати їх знову і 
знову. Той самий зміст, ті самі люди, ті самі практики 
загортаються у нову обгортку і продаються. І не тільки 
продаються, а  й купуються — ось це головне.
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Авакова поміняють 
на Турчинова?
 В адміністрації Президента розгляда-
ють можливість відставки Арсена Авакова й 
заміни його на Олександра Турчинова на по-
саді міністра внутрішніх справ. Про це йдеть-
ся в матеріалах iнтернет-видання «РБК-Украї-
на». Джерело в АП називає схему подальших 
кадрових перестановок, які відбудуться у разі 
зняття Арсена Авакова з посади голови МВС. 
Цей пост, iмовірно, займе секретар Ради на-
ціональної безпеки й оборони Олександр Тур-
чинов. На його посаду буде призначено ниніш-
нього главу СБУ Василя Грицака, а спецслуж-
бою замість нього буде керувати Павло Де-
мчина — нинішній перший заступник глави 
СБУ. «Нічого особистого. Просто Президент 
переконаний, що він повинен контролювати 
всіх силовиків, а Авакова він просто не вважає 
«своєю людиною», — сказав високопоставле-
ний представник АП. Своєю чергою в оточенні 
Арсена Авакова також упевнені, що Петро По-
рошенко не проти змінити міністра внутріш-
ніх справ.

«Народний фронт» хоче 
посадити Саакашвілі
 Народні депутати фракції «Народний 
фронт» Микола Княжицький, Павло Пинзе-
ник, Олександр Дроздик та депутат від Бло-
ку Петра Порошенка Дмитро Голубов пода-
ли до Генеральної прокуратури України заяву 
про злочини голови Одеської обладміністра-
ції Міхеїла Саакашвілі. До депутатів, ідеть-
ся в заяві, звернувся перший заступник го-
лови правління ПАТ «Одеський припортовий 
завод» Микола Щуриков. 
 У своєму зверненні обсягом 112 сторі-
нок він навів факти, які свідчать про скоєн-
ня «губернатором» Одещини Міхеїлом Саа-
кашвілі у співучасті з іншими особами низки 
злочинів щодо Одеського припортового за-
воду. Йдеться про протидію законній госпо-
дарській діяльності, службове підроблення, 
зловживання службовим становищем, заві-
домо неправдиве повідомлення про злочин 
(статті 206, 364, 366, 383 Кримінального ко-
дексу України). Скоєні Саакашвілі злочини, 
стверджують автори заяви, спричинили тяж-
кі наслідки для держави, зокрема матеріаль-
ну шкоду понад 6,5 млрд. грн. через знижен-
ня ціни продажу ОПЗ. 
 Розглянувши звернення Щурикова, на-
родні депутати дійшли висновку про наявність 
законних підстав для порушення кримінально-
го провадження за цими статтями КК і початку 
досудового розслідування відносно вказаних 
Щуриковим осіб. 

Петренко все ніяк не допитає 
Януковича
 Міністерство юстиції Російської Федера-
ції наразі ще не надало відповіді на повтор-
ний запит Міністерства юстицїі України сто-
совно відеодопиту колишнього президен-
та України Віктора Януковича. Про це пові-
домив журналістам міністр юстиції України 
Павло Петренко. «На даний момент відповіді 
від мін’юсту наших сусідів не надійшло», — 
сказав він. Нагадаємо, 17 серпня Міністерство 
юстиції України направило міністерству юсти-
ції Російської Федерації повторний запит сто-
совно відеодопиту колишнього президента Ук-
раїни Віктора Януковича.

Кириленко хоче заборонити 
книжки з РФ
 Віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко розра-
ховує на прийняття Верховною Радою законо-
проекту про можливість введення заборони 
на ввезення книжок антиукраїнського зміс-
ту з Росії і Криму до кінця 2016 року. «Голо-
вне, що цей законопроект офіційно вносить-
ся до парламенту як урядовий, тобто це по-
зиція українського уряду на захист гуманітар-
ного простору. Переконаний, парламент уже 
до кінця року ухвалить цей законопроект», — 
сказав він.
 Кириленко зазначив, що заборона на вве-
зення книг антиукраїнського змісту з Росії є 
елементом гуманітарної безпеки України. 
«Дозвільний принцип буде застосовуватися 
тільки до книжок походженням iз Російської 
Федерації, всі інші країни вільно можуть ім-
портувати, згідно з чинним законодавством», 
— додав віце-прем’єр. Він підкреслив, що в 
результаті введених обмежень не постраждає 
російськомовна література, також буде допус-
катися в Україну наукова і художня література з 
Росії, яка не має антиукраїнського змісту. ■

НОВИНИ ПЛЮС■вже ніяк не розглядають. Він довго та на-
полегливо шукав можливості відродити-
ся на національному рівні, але так їх і не 
знайшов. 
 Група Кличка в парламенті ослабла і 
впливу на прийняття рішень не має. Ви 
подивіться: зникла будь-яка синхроніза-
ція дій Верховної Ради та київської влади. 
Адже значну частину київської проблема-
тики — наприклад питання паркування 
— можна було б розв’язати через парла-
мент шляхом ухвалення змін до законо-
давства. Але ті з депутатів, які проходи-
ли по квоті «УДАРу», цими моментами 
не цікавляться. Це означає, що Кличко 
або не може мобілізувати своїх людей, 
або втратив над ними будь-який контроль. 
Знаю, що нинішній мер Києва почав було 
шукати собі нових союзників, проводити 
якісь партійні конференції «УДАРу», але 
все це йому нічого не дало — Кличко спа-
лив себе остаточно. 
 ■ У парламенті Кличко вплив втратив, 
а як щодо Київради?
 — У Київраді він ситуацію ще контро-
лює. Має свою більшість, яка ґрунтуєть-
ся на корупційних інтересах. Власне, ще 
коли проводилися останні київські вибо-

ри, Кличко провів чимало «своїх» людей за 
списками інших партій. Колись більшість 
Кличка була дуже міцною, зараз уже не ті 
часи, проте невелика перевага у нього все 
ж є, і він її тримається. І оскільки всі в цій 
більшості сидять на своїх комерційних ін-
тересах — земельні ділянки, пайові внески 
тощо — йому ще поки що вдається. 
 ■ Позаяк наш Президент до свого мо-
лодшого партнера Кличка інтерес явно 
втратив, у парламенті мер ваги не має, 
київрадівська більшість тріщить по всіх 
швах, а електорат його розлюбив, то чи 
слід у цій ситуації чекати дострокові ви-
бори київського міського голови? 
 — Я вважаю, що для такого сценарію 
сьогодні підстав нема. Але не факт, що 
вони не з’являться у недалекому майбут-
ньому. Кличко не врахував те, що ніяко-
го місцевого самоврядування в Києві на-
справді нема, і що він повністю залежить 
від виконавчої гілки влади, тобто від Пре-
зидента. Самостійності та поля для манев-
ру у мера міста немає. Щоб вибити кош-
ти на ремонт доріг, він змушений iти та 
домовлятися «нагорі». А коли чиновник 
узалежнений від рішень конкретних осіб, 
він завжди на гачку. Тому Кличко навряд 
чи робитиме різкі рухи проти Порошенка. 
Але якщо хтось вирішить остаточно вбити 
політичний рейтинг Кличка й спричини-
ти дострокові вибори в Києві, то для цьо-
го є всі інструменти. Та поки що інтересу 
міняти Кличка на когось іншого, здаєть-
ся, нема — він доволі зручна людина, яка 
робитиме все, що їй накажуть. 

Час для приєднання Саакашвілі 
до команди «Демальянсу» іще, можливо, 
просто не настав
 ■ Поговоримо про партійне будівниц-
тво. Що було вами зроблено за останні 
два місяці — з моменту липневого з’їзду 
«Демальянсу»? Скільки прихильників 
вдалося навернути і як просунутися у 
партбудівництві?
 — Ми поставили перед собою непро-
сте завдання — підготувати партію для 
того, щоб вона прийняла на себе управ-
ління країною. Звідси й тактичні цілі: 
формування команди, підготовка кадрів 
для роботи у виконавчій владі, кристалі-
зація планів щодо того, що саме робити-
ме партія, коли здобуде владу, акумуля-
ція ресурсів тощо. Тому перші два місяці 
ми використали здебільшого для просу-
вання по цих напрямках. 
 ■ Перейняти на себе управління краї-
ною — мета амбітна. Як думаєте цього 
досягти?
 — Ми розуміємо, що єдиною перева-
гою «Демальянсу» будуть люди, оскіль-
ки ми не можемо конкурувати з олігар-
хічними проектами ані в плані ресурсів, 
ані в доступі до медіа. Ще нюанс. Нам до-

ведеться конкурувати з опонентами на 
тлі колосальної зневіри українського сус-
пільства. Відтак зараз ми провадимо ре-
гіональний тур, мета якого — залучення 
людей до спільної з «Демальянсом» робо-
ти. Плюс триває підготовка програмних 
документів: близько 300 експертів зголо-
силися допомогти в цьому плані, аби вже 
восени нам було з чим вийти до людей. 
 ■ Пане Василю, хотілося би більше 
конкретики. Чим саме ви доведете, що 
ви — найкращі?
 — По-перше, ми є саме партією, а не 
тимчасовим політичним проектом. По-
друге, в нас є те, чого не може запропону-
вати жодна інша партія — це підзвітність 
та прозорість. Третій момент: ми спирає-
мося на тісний контакт iз виборцем. Якщо 
подивитися на останні соціологічні опиту-
вання, то всі вони свідчать про те, що полі-
тичні партії не представляють інтереси 
громадян. Партії сьогодні не виконують 
своїх обіцянок, не пропонують реформ, не 
збирають разом однодумців, не готують лі-
дерів для країни. Це означає, що вони не 
здійснюють роботи ані програмної, ані ко-
мандної. Вочевидь, i мотивації відповід-
ної такі партії не мають, якщо створюють-
ся вони лише як технологічний проект.
 Але тут проблема не лише в партіях, 
а й у самих українцях, які, в більшості 
своїй, мають дуже коротку пам’ять. І це 
дозволяє політичним шулерам обманю-
вати їх знову і знову. Той самий зміст, ті 
самі люди, ті самі практики загортаються 
у нову обгортку і продаються. І не тільки 

продаються, а й купуються — ось це голо-
вне. Тож якщо ми хочемо змін, маємо ви-
магати активності й від себе самих. 
 ■ Щодо короткої пам’яті українців — 
маєте рацію. Але через відсутність виб-
ору «купувати» доводиться те, що є… 
 — Саме тому нам потрібні зараз кіль-
ка засадничих речей. Перше: поява нових 
справжніх партій. Не однієї, а багатьох. 
Тому що суспільство має попит і на нових 
лівих, і на нових центристів, і на нових 
правих. Але справжніх лівих і справж-
ній правих! Бо соціум має різні інтереси 
та потреби, які мають бути задоволені. 
Другий фактор — це зміна правил вибор-
чої гри, бо сьогоднішні правила не лиша-
ють нам шансу на оновлення. Ті, хто нині 
при владі, розуміє, що за виконання цієї 
умови у них не лишиться шансів, саме 
тому вони й чинять такий опір новаціям. 
Хоча свого часу і Тимошенко, і Порошен-
ко, і Яценюк обіцяли як відкриті списки, 
так і ліквідацію мажоритарної системи 
(при цьому обіцяли не тільки виборцям, а 
й міжнародним партнерам), проте так ні-
чого й не зробили в цьому напрямі. 
 Ще один чинник — це участь грома-
дян у політиці. Сьогоднішній формат від-

штовхує громадян від політики: для них 
вона залишається засобом обслуговуван-
ня олігархів та інструментом корупцій-
них діянь. Але жодних змін не відбудеть-
ся, якщо нам не вдасться знайти ключ до 
того, щоб залучити людей (хороших лю-
дей!) до політики. Ми маємо вийти за 
межі звичного простору, і це стосуєть-
ся усіх інституцій, які здатні працюва-
ти на зміни. Взяти хоча б елементарне — 
об’єднання співвласників багатоквартир-
них будинків. Для мене особисто ОСББ 
— це не труби і не гаряча вода, а вміння 
домовлятися та використовувати інстру-
менти демократії для ухвалення спільних 
рішень. І тут є колосальна проблема, бо, 
коли я ставлю запитання молодим полі-
тикам, чи створили вони ОСББ у своєму 
будинку, виявляється, що ні — не ство-
рили чи не є його членами. А як вони мо-
жуть створювати політичні партії, якщо 
не здатні домовитися в межах одного бу-
динку? Бо саме так формуються практи-
ки, а не демагоги. 
 ■ Даруйте, але ви і ваші соратники 
самі не змогли домовитися влітку цього 
року, коли очікувалося, що об’єднавчий 
процес буде ширшим. У підсумку ж Са-
акашвілі пішов своїм шляхом, Саква-
релідзе та його група — своїм, «Дема-
льянс» зібрався окремо. Як ви це про-
коментуєте?
 — Повірте, те, що вдалося зробити 
«Демальянсу» в липні, вже є великим до-
сягненням. Це не завершення об’єднання, 
а тільки перший крок. Це сигнал суспіль-
ству, що в його лавах таки є люди, здатні 
домовлятися. І оскільки процес лише роз-
почато, я не схильний до критичних оці-
нок із приводу того, що щось не відбулося. 
Всьому свій час. Який, можливо, ще не на-
став для того ж Саакашвілі. Тим паче, що 
Саакашвілі наразі пов’язаний із виконав-
чою владою плюс є фактор Грузії, де ско-
ро вибори, плюс, можливо, іще якісь по-
важні причини. 
 Не обов’язково всім опинитися в одній 
партії, значно важливіше йти на вибори од-
нією командою. А це може бути як злит-
тя в одну політичну партію, так і форму-
вання спільного списку. У нас час ще є, і 
ми обов’язково продовжимо та завершимо 
об’єднання демократичних сил. Хоча таке 
єднання не має обмежуватися тільки «Де-
мальянсом» та групою грузинів, нам необ-
хідно залучити всі здорові сили. І старт цьо-
му вже дано. Скажу так: сідаючи за стіл пе-
реговорів iз партнерами, я намагався уник-
нути ситуації, коли на виході нас би чекала 
ще більша кількість партій, аніж перед по-
чатком перемовин. ■

Віталій Кличко, мер міста, іще бере участь у всіляких піар-акціях, але розуміє, 
що сфера його впливу тільки цим і обмежена.

❙
❙

«У Кличка — криза
ж щодня ламати
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Ірина КИРПА
Херсон—Миколаїв

 Осіннє загострення політич-
ної ситуації на півдні України 
призвело до зміни влади на Хер-
сонщині та Миколаївщині. У цих 
областях не вщухають пристрас-
ті навколо крісла «губернатора» 
та голови обласної ради. Якщо на 
Миколаївщині за посаду керівни-
ка області одночасно змагаються 
більше  аніж 30 осіб, то у Херсоні 
місцеві депутати  знімали з по-
сади главу облради під ревіння 
поліцейських сирен та оголошен-
ня «силовиків» про те, що будів-
лю Херсонської обладміністрації 
заміновано.
 Сам екс-керівник обласної 
Ради Андрій Путілов вирішив не 
випробовувати долю та вперто не 
ставив питання про його зняття 
на голосування. Він навіть устиг 
оголосити про закриття сесії. Од-
нак депутати визнали таку по-
ведінку голови неконструктив-
ною та самі провели таємне го-
лосування вже після того, як усі 
представники фракції «БПП» по-
кинули сесiю. Причому для того, 
щоб доленосне рішення таки 
було прийнято, об’єдналися всі 
без винятку представники опози-
ції. У підсумку, депутати шести 
з семи різних фракцій одностай-
но проголосували за відставку 
Путілова.
 — Це перший випадок в історії 
Херсонщини, коли проти політи-
ка обласного рівня об’єдналася 
така велика кількість депутатів, 
які представляють різні політич-
ні сили, — прокоментував ситуа-
цію херсонський політик Віталій 
Богданов. — Путілова не вряту-
вали навіть маніпуляції та спе-
кулювання на тему російської 
загрози. Бо це робилося з єдиною 
метою — утриматися за владу.
 Також не вразила депутатів 
Херсонської облради заява на-
родного депутата Юрія Солов’я 
про те, що в разі, якщо буде при-
йнято рішення про достроко-
ве припинення повноважень го-
лови облради Андрія Путілова, 
він ініціює у Верховній Раді пи-
тання про введення військово-
цивільної адміністрації на тери-

торії Херсонщини. На думку мiс-
цевих депутатiв, такий захід не 
може бути запроваджено у ре-
гіоні, де не проводяться бойові дії 
та існує достатня віддаленість від 
зони АТО.
 Не допомогла екс-«губерна-
тору» Херсонщини й підтримка 
з боку ветеранів, які воювали на 
Донбасі.
 — Те, що сталося на Херсон-
щині, це, як кажуть фахівці, на-
віть не федералізація, а конфеде-
рація України, — вважає голова 
Асоціації сільських та селищних 
рад Херсонської області Наталія 
Возаловська. — Понад сорок ве-
теранів АТО прийшли підтрима-
ти Андрія Путілова, проте їх ніх-
то не почув...
 Тим часом у Миколаєві вже 
третій місяць не можуть визна-
читися з кандидатурою на поса-
ду місцевого «губернатора». На-
гадаємо, що екс-голова Мико-
лаївської ОДА Вадим Меріков 
був змушений подати у відстав-
ку після корупційного сканда-
лу, головним фігурантом якого 
став його перший заступник Ми-
кола Романчук. Президент при-
йняв  відставку Мерікова, однак 
швидко призначити нового голо-
ву Миколаївської ОДА Порошен-
ко не зміг через закон про дер-
жавну службу. Згідно з цим за-
коном, усі кандидати на високу 
посаду повинні пройти конкурс. 
Прийом документів від канди-
датів на посаду миколаївського 
очiльника тривав до вечора шос-
того вересня. Відомо, що спочат-
ку заяви про те, що вони гідні ке-
рувати такою складною областю, 
подали понад 140 осіб. Але коли 
вже на початку вересня на сай-
ті Національного агентства Ук-
раїни з питань державної служ-
би оприлюднили список канди-
датів на посаду голови Мико-
лаївської ОДА, то нарахували 
лише 31-го реального претенден-
та. Серед них — як відомі політи-
ки місцевого масштабу, так i на-
родні депутати Олексій Савчен-
ко та Давид Макар’ян. Рішен-
ня про те, хто ж усе-таки займе 
крісло очiльника на Миколаїв-
щинi, обіцяють прийняти з дня 
на день. ■

Катерина ЮЩЕНКО, 
голова Наглядової 
ради Міжнародного 
благодійного фонду 
«Україна 3000»

 10 років тому мій 
благодійний фонд по-
чав проект будівництва дитя-
чої лікарні державного рівня 
— «Дитяча лікарня майбут-
нього». Думаю, немає потреби 
пояснювати, чому ми почали 
це робити. Як і більшість гро-
мадян України, я була шоко-
вана тим, що наша країна не 
може належним чином дбати 
про тих, хто найбільше потре-
бує допомоги — хворих дітей. 
Лікарня, яку ми хотіли побу-
дувати, не була якоюсь нездій-
сненною мрією — це було те, 
що доступно сьогодні у будь-
якій цивілізованій країні.
 На жаль, через числен-
ні політичні, бюрократич-
ні та інші причини ми не за-
вершили створення великої 
лікарні. Ми неодноразово 
звітували щодо збору і вико-
ристання благодійних кош-
тів. На проект було зібрано 
100 мільйонів гривень, а вит-
рачено на його реалізацію — 
170 мільйонів. Кошти і нара-
ховані на них відсотки були 
вкладені у розробку архітек-
турного проекту, який от-
римав позитивний висновок 
комплексної державної екс-
пертизи; підготовку земель-
ної ділянки до будівництва, 
організацію стажування за 
кордоном для сотень українсь-
ких медиків. Ми закупили су-
часну хірургічну установку в 
Національний інститут раку, 
придбали вкрай необхідне об-
ладнання для виходжування 
новонароджених в Інститут 
педіатрії, акушерства і гінеко-
логії та багато різного устат-
кування в інші дитячі лікар-
ні України. Обладнання пра-
цює вже понад 5 років і щодня 
рятує українських дітей. Ти-
сячі дітей отримали життя, 
їхні батьки — радість і втіху, 
а мільйони українських бла-
годійників, які долучилися 
до проекту «Дитяча лікарня 
майбутнього», мали б тіши-
тися з того, що саме завдяки 
їхній, навіть найменшій допо-
мозі таке диво, як повернення 
маленької людини до життя, 
стало можливим.
 Та ні. Мій фонд постійно 
зазнає нападок через те, що 
велику лікарню досі не ство-
рено. Левова частка тих, хто 
цькує нас, — це люди, які 
не дали на лікарню ні копій-
ки, ненавидять нашу роди-
ну, або «діячі», які хочуть за-
робити на цій темі додатко-
вий політичний капітал. За 
минулі 5 років ми пережили 
14 перевірок — це були СБУ, 
КРУ, Генеральна прокурату-
ра, Податкова адміністрація, 
міліція. Жодна з перевірок не 
виявила нічого протизаконно-
го у діях нашого фонду, жоден 
зі слідчих не знайшов навіть 
натяк на розкрадання, при-
власнення, нецільове вико-
ристання зібраних благодій-
них коштів.
 Отже, повідомляю вам, 
проти нас знову відкрито 
справу. Цього разу кримі-
нальне провадження.
 Далі я розкажу дуже ціка-

ву річ. Зауважте: 
справу проти нас 
відкрили не тому, 
що фонд якось не-
правильно вико-
ристовував держав-
ні кошти — держа-
ва не дала на цей 

проект ні копійки. І не тому, 
що якось не так спрямували 
приватні благодійні внески — 
усі донори знають, на що були 
використані їхні гроші, і жо-
ден із них не скаржився.
 А тому, що правоохорон-
ні органи отримали звернен-
ня від однієї дуже цікавої ор-
ганізації.
 Ця організація називаєть-
ся «Громадська безпека та 
розвиток». Вона зареєстро-
вана у листопаді 2015 року 
у місті Херсон. Раніше це 
об’єднання мало назву «Нове 
слов’янське покоління». Його 
представляють відкриті се-
паратисти, які кілька років 
тому хотіли створити сепа-
ратистську «Херсонську на-
родну республіку». Почитай-
те про них на сайті — https://
site.ua/aleksey.simo.../3575-
legalizovat-separatistov/.
 Діяльність організації зво-
диться до того, щоб підхопи-
ти якийсь суспільно резонанс-
ний факт — наприклад, готов-
ність шкіл і садочків до нового 
навчального року, створен-
ня розділу електронних пети-
цій на сайті мерії, «примусова 
благодійність» у школах — і 
бомбардувати державні ор-
гани офіційними запитами з 
вимогою «розібратися».
 Звертаються «безпечні і 
розвинуті» і до більш масш-
табних тем. Так, коли одна 
із засновниць організації Те-
тяна Томіліна балотувала-
ся у мери Херсона (!), то свою 
перед виборчу кампанію вона 
побудувала на... нападках на 
Пентагон, який буцімто вит-
рачає 14 мільйонів доларів, 
щоб забруднити Херсон (кому 
не лінь, можете подивитися 
відео  https://www.youtube.
com/watch?v=1vIYRvAqbPA). 
«Жертвою» організації стають 
чесні і прозорі місцеві благо-
дійники, такі як Фонд гро-
мади міста Херсон «Захист». 
Зрештою, нападають вони і на 
саму ідею благодійності, фанд-
рейзингу, гранторозподілу.
 Звичайно, діячі такого 
штибу не могли не звернути 
увагу на наш проект. Вони 
натрапили на наскрізь брех-
ливу і маніпулятивну статтю 
2012 року, розміщену на од-
ному з популярних інтернет-
ресурсів, переказали її свої-
ми словами і настрочили до-
статньо грамотну заяву про 
скоєння кримінального пра-
вопорушення, яку направили 
до СБУ, прокуратури, НАБУ. 
Ці кляузи і стали підставою 
для кримінального провад-
ження.
 Постає питання: звідки 
в «організації невизнаних» 
(так називають у Херсоні це 
смішне об’єднання) такі ґрун-
товні знання в юриспруденції 
і порядках подання заяв про 
скоєння правопорушень?
 Відповідь на це питання 
дають особистості засновників 
організації. Загалом їх п’ять, 
розповім лише про двох.
 Тетяна Томіліна — сум-

нозвісна у Херсоні прибіч-
ниця «русского мiра» та ідей 
Медведчука, колишній ди-
ректор Херсонського ліцею 
ім. О. Мішу кова при ХДУ, 
яка була звільнена за сепа-
ратизм і недостойну педаго-
га поведінку. Відкрито під-
тримує Росію, зневажливо 
ставиться до України та ук-
раїнських символів. Активна 
у соціальних мережах у гру-
пах, що обговорюють діяль-
ність терористичних органі-
зацій «ДНР», «ЛНР» та ін-
ших. У 2015 році балотува-
лася на пост мера Херсона, 
на щастя, програла. Більше 
про неї за посиланням http://
blogs.korrespondent.net/blog/
events/3444677/
 Олександр Гуляєв — гро-
мадський діяч, відкритий се-
паратист, який у недалекому 
минулому служив керівником 
у Херсонській області ініціа-
тивної групи «Український ви-
бір», створеної Медведчуком. 
Під час Революції гідності Гу-
ляєв закликав Януковича бути 
сильним і втопити в крові про-
тестувальників на Майдані 
(на жаль, відеозапис уже зник 
з мережі). У 2014 році взяв 
участь у «з’їзді народних рес-
публік» у Ялті від неіснуючої 
«Херсонської народної респуб-
ліки». Більше про його «діяль-
ність» — тут: http://pravda.
ks.ua/.../print:page,1,29636-
zachem-ukrop-i-sam....
 Отже, обидва «ідеологи» 
не приховують своїх зв’язків 
з Медведчуком, кумом Путі-
на, вбивцею Стуса, головним 
ворогом цілісності і суве-
ренітету України, який деся-
тиліттями безсоромно і циніч-
но провадить антиукраїнсь-
ку політику. Після провалу 
«Українського вибору» він 
ініціював новий сепаратист-
ський проект, у якому під виг-
лядом «територіальних гро-
мад» по всій Україні створю-
ються «ЛДНРи». Докладний 
розбір цього проекту зробили 
Тексти, якщо ви ще не чита-
ли — дуже раджу ознайоми-
тися: http://texty.org.ua/.../
Separatystskyj_projekt_
Medvedchuka_Pi....
 Я не дивуюся тому, що на 
початку нового політичного 
сезону напали на «Дитячу лі-
карню майбутнього». Я диву-
юся, як можна бути настіль-
ки сліпими і навіть не поці-
кавитися, хто саме здійснює 
напади.
 Я звертаюся до поліції, 
прокуратури, Генпрокуро-
ра. Прошу уважно постави-
тися до інформації, яку я за-
раз повідомляю. Ви провадите 
досудове розслідування за оз-
наками вчинення криміналь-
ного правопорушення щодо 
благодійного фонду, який 
діє чітко, прозоро, підзвітно, 
який ви вже перевіряли і пе-
реконалися, що в його діях 
немає нічого протизаконно-
го. Ви перевіряєте цей фонд 
на запит відкритих сепара-
тистів, шанувальників «рус-
ского мiра», за плечима яких 
стоять вороги України. Про-
шу вас розібратися і припини-
ти антиукраїнську діяльність 
організації «Громадська без-
пека та розвиток» (м. Херсон) 
і її «ідеологів» Тетяни Томілі-
ної та Олександра Гуляєва. ■

ВІДЛУННЯ

Пiд дудку сепаратистiв
Чому силовики в 15-й раз «взялися» за проект дитячої лiкарнi

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Політиків не зупинити 
навіть бомбою
Місцеві депутати двічі проігнорували 
повідомлення про те, що будівлю 
облдержадміністрації заміновано, 
та більшістю голосів звiльнили 
з посади главу обласної ради

■

На сесії Херсонської облради було гаряче.
Фото з сайта deputat.ks.ua.

❙
❙
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росiйський журналіст, політичний діяч 
(сайт «Обозрєватєль»)

 Пропагандистські версії ви-
світлення зустрічі Обами та 
Путіна на саміті в Китаї дуже 
смішно змінювали одна одну. 
Спочатку Путін та Обама на-
чебто зіткнулися ніс у ніс у ко-
ридорі, потім нібито Обама пер-
ший підійшов до нього, третя 
версія — він усюди шукав Путі-
на, а в Кисельова вже всі світові 
лідери «вишикувалися в чергу 
в передбаннику» пахана зем-
ної кулі. Це ще раз показує всю 
нікчемність нашої зовнішньої 
політики. Вона повністю зайш-
ла в глухий кут. Ми живемо од-
ним піаром, надуваючи щоки.
 По суті ж зустріч для Путі-
на на G20 закінчилася гуч-
ною поразкою Кремля. Задум-
ки були наполеонівські. Поча-
лося все з «Гляйвіца»: істери-
ка про українських терористів 
у Криму, вбивство російського 
військовослужбовця, «не забу-
демо, не пробачимо», «ми ви-
ходимо з Мінських домовле-
ностей», «нема про що розмов-
ляти», «поговоримо з Оллан-
дом і Меркель без усілякого 
Порошенка» — якого заодно за-
писали в «хунту», чого раніше 
не траплялося, а також назва-
ли його «алкоголіком» та «олі-
гархом». Одразу ж після цього 
— найбільші після Другої сві-
тової війни військові манев-
ри. Масштаби аналогічні тим, 
що були перед вторгненням до 
Чехословаччини в 1968 році, а 
раптової перевірки цивільних 
міністерств в умовах воєнного 
часу не проводили з 1945 року. 
Словом, Путін рвав на собі весь 
одяг: «тримайте мене семеро, 
кинуся на Україну». Цю жа-
люгідну комедію розігрували 
впродовж трьох тижнів, що пе-
редували саміту.
 Проте сам «Гляйвіц» було 
проведено надзвичайно халтур-
но. Звичайно, як злодій, Путін 
не поступається ні Сталіну, ні 
Гітлеру і готовий на будь-який 
злочин. Однак і він сам, і очо-
лювана ним система за силою 
та організованістю не може 
зрівнятися з тими злочинни-

ми аналогами, до яких він ра-
зом зі своїм «конем-Ріббентро-
пом» намагається дотягнути-
ся. У результаті Захід зайняв 
жорстку позицію: Путіну пря-
мо сказали, що не вірять у його 
кримські казки, та ще й значно 
посилили санкції, вперше тор-
кнувшись особистого гаманця 
Путіна — «Газпрому». Голо-
вне, що було прямо зазначено 
причину нових санкцій: прово-
кація, організована Москвою в 
анексованому Криму. Відповід-
но, Путін під’їхав на саміт G20, 
повністю «провалившись».
 Моє особисте враження: з ог-
ляду на його загальну поведін-
ку на госпактиві, дійшов вис-
новку, що не ризикне цей чо-
ловічок почати масштабну вій-
ну. Він лише прикидається 
недоумком для того, щоб виби-
ти для себе можливість збере-
гти бандитську Лугандонію і за-
штовхнути в політичне тіло Ук-
раїни. Але Україна ніколи на це 
не піде. Ніякої гри в Україні в 
нього немає.
 Як я вже неодноразово го-
ворив, Сирію було вигадано 
здебільшого для того, щоб від-
вернути увагу від українсько-
го глухого кута. В принципі не 
зрозуміло, що там узагалі тре-

ба Росії з точки зору національ-
них інтересів. Особисто Путі-
ну це криваве місиво потрібне 
для того, щоб стирчати в телеві-
зорі як «світовий рішала». Його 
цинічну фразу ще згадають на 
процесі військових злочинців: 
«Ми там досить довго можемо 
тренуватися без істотного збит-
ку для бюджету». Від російсь-
ких бомбардувань там загину-
ли сотні мирних жителів. Вико-
ристовують усі види забороне-
ної зброї, включаючи хімічну, 
— привіт «фейку» про хіміч-
не роззброєння, цього дешево-
го трюку, за допомогою якого 
«розвели» американців. Утім 
ті й самі раді були обманюва-
тися, не бажаючи приводити до 
виконання «червону лінію». Ні-
куди хімічну зброю не поділи: 
вона є і в Асада, і в «Ісламсь-
кої держави», з якою Асад під-
тримує вельми ділові відноси-
ни. З найсвіжішого: міністр за-
кордонних справ Сирії заявив, 
що боротьба з ІДІЛ аж ніяк не є 
пріоритетом Дамаска.
 Що ж стосується позиції 
США, то ми неодноразово гово-
рили про те, що американська 
поведінка в цій ситуації вкрай 
принизлива: Керрі бігає по всьо-
му світу за своїм другом «Сєр-

гєєм», увесь час захоплюючись 
якимись «конструктивними» 
результатами. Цілий рік на очах 
в американців російські війсь-
ка знищують їхніх союзників. 
Давно зрозуміло, що мета Мос-
кви в Сирії — це фізично зни-
щити не-ІДІЛiвську опозицію 
і поставити світ перед фактом: 
Асад та ІДІЛ. Будь ласка, ви-
бирайте, хто вам миліший. При 
цьому Обама та Керрі поводять-
ся так зовсім не тому, що люб-
лять Путіна. Вони жертви влас-
ної концепції невтручання і ми-
ротворчості. Москва цинічно їх 
використовує, подаючи їм хиб-
ні надії, а насправді переслідує 
свій порядок денний: убиває 
повстанців і допомагає Асаду 
взяти Алеппо, попутно здійсню-
ючи купу військових злочинів. 
Сподіваюся, що американці змо-
жуть принаймні уникнути остан-
ньої ганьби і не погодяться на за-
прошення Кремля для спільно-
го бомбардування Алеппо. Тим 
самим Путін звільнить себе від 
відповідальності в міжнародно-
му трибуналі: «Ну як же, ми ж 
бомбили разом з американця-
ми!» Здається, що Обама та Кер-
рі в останній момент усе ж від-
сахнулися від цієї конструктив-
ної ідеї шибеника Ріббентропа.

 Путін уперше був абсолют-
но відверто посланий Заходом 
у певне місце. У посиленні аме-
риканської позиції безумовно 
зіграла свою роль безпардон-
на спроба втручання у вибор-
чу кампанію у США. Я маю на 
увазі використання кремлівсь-
кими агентами безграмотного 
Трампа, повне самовикриття 
Ассанжа, кібератаки на штаб 
демократів і, нарешті, «комен-
тар» Путіна на тему розкриття 
чужих серверів.
 Турецька операція «Щит 
Євфрату» відбувається ніби в 
паралельному світі. Сирійська 
катастрофа дуже багатовимір-
на. Там розігрується кілька 
різних сценаріїв, які якось пе-
ретинаються. Все, що стосуєть-
ся турецького втручання, — це 
насамперед турецько-курдсь-
ка історія. Анкара відчайдуш-
но боїться посилення сирійсь-
ких курдів, тому що це стало б 
стимулом для зміцнення пози-
цій курдів у самій Туреччині. 
Зараз фактично йде розділ Си-
рії, та Ердоган у цьому смачно-
му процесі отримує можливість 
контролювати частину її тери-
торії, різко обмеживши курд-
ський анклав, якому перерізу-
ють доступ до турецького кор-
дону.
 Водночас території, які за-
хоплюють повстанці за допомо-
гою сухопутних військ Туреччи-
ни, розташовані в безпосередній 
близькості до Алеппо. Побічно 
«Щит Євфрату» допоможе об-
ложеним бійцям, бо повстан-
ці за допомогою турків підси-
люють свої позиції. Також про-
паганда втрималася від крити-
ки Ердогана. В іншому випадку 
пропагандистська машина оста-
точно збожеволіла б від проти-
лежних векторів: то любимо Ер-
догана і цілуємо його взасос, то 
знову ненавидимо, потім — зно-
ву кращий друг, який вирішує 
питання щодо «Турецького по-
току». Занадто різка серія ког-
нітивних дисонансів. Дах може 
знести в телепузиків.
 Важливо, однак, інше. Для 
Путіна це боротьба за владу. Ро-
зуміючи, що його клептономіка 
на межі краху, він хотів би за-
нурити проблему в пожежу вій-
ни. Однак останні соціологічні 
опитування показують, що вій-
ськовий порядок денний наб-
рид російському населенню і не 
задовольняє публіку. Набагато 
більше його хвилюють безпосе-
редні умови життя і побуту. Та-
ким чином, ми маємо справу з 
багатоплановим провалом вій-
ськового авантюризму останніх 
двох із половиною років. ■

Аж дві опозиціонерки!
 У парламент Білорусі за ре-
зультатами виборів до Палати 
представників, які відбулися 11 
вересня, вперше за два десят-
ки років пройшли два представ-
ники опозиції. Про це в Мінсь-
ку повідомила Лідія Єрмошина 
— голова центрвиборчкому Рес-
публіки Білорусь. В одному з ви-
борчих округів у білоруській сто-
лиці перемогла представник опо-
зиційної Об’єднаної громадянсь-
кої партії Ганна Конопацька, яка 
обійшла екс-кандидата в прези-
денти Білорусі Тетяну Короткевич. 
Ганна — місцевий підприємець, а 
її основним суперником вважав-
ся начальник залізничної стан-
ції «Мінськ-пасажирський» Олек-
сандр Дрожжа. 
 Пізніше стало відомо, що в 
парламент потрапила також заступ-
ник голови «Товариства білоруської 
мови» Олена Анісім, яка підтримує 
опозицію, перемігши в одному з ок-

ругів Мінської області.
 Повний склад парламенту 
Білорусі — 110 обранців. Із них 
— 34 жінки. Повторно білоруси 
проголосували більшістю голо-
сів за 28 депутатів. До парламен-
ту ввійшли представники Компар-
тії, Білоруської патріотичної пар-
тії, Республіканської партії праці 
та справедливості.
 Явка виборців — 74,8%, в аб-
солютних цифрах — прийшло на 
вибори 5 212 745 осіб. Це при-
близно стільки ж, як і чотири роки 
тому.
 «У парламенті сидять люди, 
які не хочуть і не можуть створи-
ти умови для успішного і якісного 
життя. Ось де справжні дармоїди: 
за 4 роки роботи парламент ухва-
лив лише три законодавчі акти», 
— сказала Ганна Конопацька у 
своєму виступі перед виборцями.
 «Бєлорусский партизан» від-
значає, що перемога Олени Анісім 
була прогнозованою, оскільки бук-

вально під час виборів знявся ос-
новний кандидат від влади на її 
окрузі. Було зрозуміло, що округ 
«розчищають» під помірковану 
опозицію.

Новий вибух у Туреччині
 Щонайменше 48 людей от-
римали поранення внаслідок учо-
рашнього вибуху замінованого ав-
томобіля у провінції Ван на сході 
Туреччини. Близько 11-ї години 
вибухнув автомобіль, який був при-
паркований поруч із будівлею офі-
су губернатора провінції. У будівлі 
також розміщувалися місцеві ор-
гани управління й офіс правлячої 
турецької партії. 
 Після вибуху в будівлі спалах-
нула пожежа, пошкоджено кілька 
сусідніх будівель.

Повернемо Нідерландам 
картини
 П’ять украдених творів мистец-
тва з музею Західної Фрісландії в 

короткостроковій перспективі бу-
дуть повернені з України до Ні-
дерландів, про це повідомляє гол-
ландське видання NOS.
 У середу до Києва приїде гол-
ландський експерт, щоб переві-
рити справжність та стан картин. 
Спочатку вони будуть передані в 
посольство Нідерландів, а потім 
повернуться у голландський му-
зей. 
 Як відомо, 9-10 січня 2005 
року з музею Westfries у Хорні (Ні-
дерланди) зникла колекція з 24 
картин і 70 виробів зі срібла, які 
були основою колекції XVII і XVIII 
сторіччя. Картини, які були вкра-
дені в 2005 році з музею Захід-
ної Фрісландії у місті Хорн (Нідер-
ланди), за словами керівництва 
музею, були в руках українських 
збройних формувань.
 Представник музею Західної 
Фрiсландії Артур Бранд заявляв, 
що колекція з 24 викрадених кар-
тин знаходиться у батальйоні ОУН, 

який намагався виторгувати за ці 
полотна 50 млн. євро.
 14 квітня 2016 року в СБУ 
повідомили про виявлення чо-
тирьох картин, які були викрадені 
в січні 2005 року з голландського 
музею. 

Прихильників 
відокремлення менше
 Приблизно 800 тисяч людей 
вийшли на вулиці Барселони та 
інших міст Каталонії у день на-
ціонального свята на підтримку 
ідеї відокремлення від Іспанії, за 
повідомленням одного з місце-
вих видань. 
 За інформацією іспанської 
поліції, 540 тисяч осіб мітингува-
ли в Барселоні, столиці регіону на 
північному сході Іспанії, в той час 
як решта зібралися у чотирьох ка-
талонських містах.
 Слід зазначити, що це набага-
то менше, ніж минулого року, коли 
на вулиці вийшли 1,4 млн. людей.

В основі — віра в 
Аллаха
 Мусульмани всього світу 
відзначили вчора одне з голо-
вних своїх свят — Курбан-бай-
рам, свято жертвоприношення. У 
цей день у мечетях збираються на 
особливу святкову молитву. Кур-
бан-байрам також знаменує закін-
чення хаджу — щорічного палом-
ництва до святих міст — Мекки 
або Медини. Згідно з ісламським 
вченням, хадж повинен здійснити 
кожен мусульманин хоча б один 
раз у житті.
 В Україні глава Меджлісу 
кримськотатарського народу Ре-
фат Чубаров привітав мусуль-
ман зі святом та опублікував ві-
деозвернення на своїй сторінці у 
«Фейсбуцi». «В основі всіх наших 
дій — віра в Аллаха, в його ми-
лосердя і справедливість, в те, що 
не можна погоджуватися з неспра-
ведливістю і необхідно з нею боро-
тися», — сказав він. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

ПІСЛЯМОВА

Китайський провал Путіна
Його вiйськовий авантюризм на межi краху

■

«Дружні погляди» свідчать більше за слова.❙
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«Воля Божа створила в Україні державу, а раз ми маємо державу, 
ми повинні мати і свою церкву».

Філарет
предстоятель УПЦ КП, 

Патріарх Київський і всієї Руси-України

УКРАЇНА МОЛОДА

«Проукраїнське крило» МП
 Лідером «проукраїнсько-
го крила» УПЦ МП вважа-
ють митрополита Черкась-
кого і Канівського Софронія 
(Дмитрука), погляд якого на 
створення ЄППЦ зводиться до 
наступного. «Цю тему ... всі 
мусують, щоб ми з’єдналися з 
розкольниками. ... Якщо так 
— хай вони приходять до нас, 
ми не проти. Але суть вихо-
дить така, що ми — законна 
церква — маємо ходити бити 
їм поклони і просити їх». Інак-
ше кажучи, оскільки «закон-
ною церквою» є УПЦ МП, 
тому православне єднання має 
реалізовуватись на її засадах.
 Подібну позицію обсто-
ює й інший представник «про-
українського крила» — митро-
полит Переяслав-Хмельниць-
кий і Вишневський Олександр 
(Драбинко). Останній розуміє 
ЄППЦ, як щось на зразок «про-
української версії» УПЦ МП. 
Митрополит Олександр під-
тверджує бачення організації 
ЄППЦ, висловлене митропо-
литом Софронієм. «Моя пози-
ція — це відновлення церков-
ної єдності на базі канонічної 
автокефалії Української цер-
кви, про яку говориться з 90-х 
років минулого століття і не-
обхідність якої задекларував 
Харківський архiєрейський 
собор» (відбувся 27-28 травня 
1992 р.). Це означає, що йдеть-
ся винятково про утверджен-
ня УПЦ МП і створення на її 
«базі» передумов для «віднов-
лення церковної єдності».
 Що стосується присутності 
УПЦ КП у цій ЄППЦ, то пози-
ція владики Олександра і з цьо-
го питання подібна до тієї, яку 
обстоює митрополит Софроній, 
— Київський патрiархат пос-
тає «розкольницькою» струк-
турою, бодай і з обмовками, 
що, мовляв, «не можна сказа-
ти, що всі вони, всі, хто бажа-
ли помiсного статусу і пішли 
в так званий розкол, поголов-
но є розкольниками і ворога-
ми церкви». На переконання 
цього московсько-православ-
ного ієрарха, Київський пат-
рiархат, хоч і не «поголовно», 
але таки складається з «розко-
льників і ворогів», а тому слід 
ставитись до нього, як до «роз-
кольницької» церкви. Тут від-
чутний натяк на керівництво 
Київського патрiархату, а кон-
кретно на патрiарха Філарета, 
на якого митрополит Олек-
сандр покладає вину за «роз-
кол». Існуючий «розкол», на 
думку цього ієрарха, можна 
побороти, якщо врахувати до-
свід митрополита Володимира 
(Сабодана), який той оприлюд-
нив у своєму «Заповіті». «Бла-
женний митрополит Володи-
мир у своєму заповіті зазна-
чив, що ми не можемо спокій-
но дивитися, на те, як зараз 
роздирається Тіло Христове і 
брат на брата дивиться скоса. 
— повчає владика Олександр. 
— Ми повинні зайнятися залі-
ковуванням цього розколу». 

Яким чином? — За умови збе-
реження єдності УПЦ МП і єд-
нання в лоні цієї церкви всіх 
наявних в Україні православ-
них конфесій».

Про Володимира Сабодана
 Цитуємо «Заповіт» мит-
рополита Володимира (Са-
бодана): «...Наприкінці ми-
нулого століття керівництво 
самопроголошеного Київсь-
кого патрiархату публічно 
заявляло про намір долучи-
тися до невизнаних право-
славних церков, створивши 
таким чином «паралельне 
православ’я». Абсолютизую-
чи автокефалію, прихильни-
ки церковної незалежності 
від Москви створили етно-
філетичну концепцію, згід-
но з якою національна цер-
ква є чи не головним засо-
бом формування українсько-
го етносу... Піклуючись про 
чистоту церковного життя й 
майбутнє Української право-
славної церкви (УПЦ МП — 
П.П.), ми, з одного боку, має-
мо доносити до нашої пас-
тви правильне богословське 
розуміння поняття автоке-
фалії... Українська право-
славна церква об’єднує схід 
і захід, південь і північ на-
шої країни. Вона становить 
приклад для об’єднання Ук-
раїни... Тож будемо уникати 
спокус, зберігати мир у ду-
шах, оберігати єдність церк-
ви (УПЦ МП. — П.П.) і нашої 
земної батьківщини». Інши-
ми словами, досвід, до якого 
закликає звернутися у справі 
об’єднання православ’я мит-
рополит Олександр (Драбин-
ко), зводиться до того, що ос-
кільки УПЦ МП «становить 
приклад для об’єднання Ук-
раїни», то єдність православ-
них України слід усвідомлю-
вати, як єдність УПЦ МП.
 Сьогодні представники 
«проукраїнського крила» цієї 
церкви прагнуть доводити, що 
митрополит Володимир (Са-
бодан) був «великим україн-
цем», а його діяльність на по-
саді предстоятеля УПЦ МП 
була проукраїнською, спря-
мованою на утвердження Ук-
раїни. Людям із колишньо-
го найближчого оточення, які 
нині позиціонують себе, як 
«проукраїнське крило» УПЦ 
МП, зараз вигідно видавати 
бажане за дійсне: прикриваю-
чись власними вигадками про 
якесь «проукраїнство», вони 
у такий спосіб воліють відсто-
ронити себе від антиукраїнсь-
кої серцевини УПЦ МП. Утім, 
подаючи себе «революціонера-
ми» проти Московського пат-
рiархату, представники ото-
го «проукраїнського крила» 
водночас чомусь і надалі про-
довжують перебувати в церк-
ві, яка йому (МП) підпорядко-
вана.
 Нагадаємо, саме за пред-
стоятельства митрополита Во-
лодимира (Сабодана) УПЦ МП 
стала активним осередком ру-

сифікації українців, центром 
російського шовінізму, інс-
трументом її сепаратизації. 
Саме за митрополита Володи-
мира (Сабодана) започатку-
валась практика організації 
в Україні «хресних ходів» під 
російськими державними й 
імперськими прапорами, іко-
нами останнього російського 
царя «за відновлення історич-
ної Русі», «за єдність «русско-
го міра»», «за слов’янську єд-
ність», «за відродження істо-
ричних зв’язків», «за єдність 
Росії й України» тощо; ста-
ла видруковуватись і поши-
рюватись періодика й літера-
тура антиукраїнського зміс-
ту, постали братства і біляце-
рковні організації, мета яких 
зводилась до нав’язування ук-
раїнцям російської імперсько-
православної ідеології. За 
очільництва УПЦ МП митро-
политом Володимиром (Сабо-
даном), попри його засуджен-
ня «політичного православ’я», 
ця конфесія, по суті, перетво-
рилась на «рупор» російсько-
го політичного православ’я в 
Україні, поставши трансля-
тором російської версії історії 
України, популяризатором 
проросійської моделі розвит-
ку України.
 Русофільський дискурс ми-
т ро полита Володимира лю ди з 
найближчого оточення влади-
ки (зокрема митрополит Олек-
сандр (Драбинко), протоієрей 
Георгій Коваленко (останній 
за владики був спікером УПЦ 
МП)) сьогодні бажають подати 

як «український патріотизм». 
Нині вони називають себе 
«проукраїнським крилом» 
УПЦ МП. А за часів керів-
ництва церквою владики Во-
лодимира до якого крила тоді 
вони себе відносили? — Щось 
не чути було, щоб хтось із них 
відкрито виступив проти ідео-
логії «русского міра», засу-
див антиукраїнську складову 
діяльності УПЦ МП. Усе, на 
що тоді спромоглося оте «кри-
ло», то це (і то лише винят-
ково для власного самозаспо-
коєння) обумовити для себе, 
що «русскій мір», мовляв, слід 
розуміти «києворуським» і аж 
ніяк не «російським»; що він 
є таким собі «києвоцентрич-
ним» проектом Москви, спря-
мованим чи не на утверджен-
ня й розвій України (неначе 
в такий спосіб «русскій мір» 
умить перетворюється на ук-
раїноцентричну доктрину).

Перефарбовування
 Уся «проукраїнська» пози-
ція «проукраїнського крила» 
УПЦ МП зводиться, по-пер-
ше, до обстоювання «каноніч-
ної» винятковості УПЦ МП; 
по-друге, до створення ЄППЦ 
на її «канонічному» підмур-
ку; а по-трете (і це головне), 
ЄППЦ розробляється під 
представників «проукраїнсь-
кого крила» УПЦ МП, які зі 
смертю митрополита Володи-
мира (Сабодана), а особливо 
після Майдану, стали маргі-
налами в УПЦ МП і тому нині 
затурбовані на перспективу 

проблемою «працевлашту-
вання». Заходи, спрямовані 
на створення ЄППЦ, аналіз 
ЗМІ чітко доводять, що реалі-
зацією цього проекту найбіль-
ше переймаються представни-
ки «проукраїнського крила» 
УПЦ МП, зокрема митропо-
лит Олександр (Драбинко) і 
протоієрей Георгій Ковален-
ко. Більше того, їхній органі-
заторський запал у справі 
об’єднання православ’я в Ук-
раїні проявився саме тоді, 
коли вони втратили в УПЦ 
МП свій колишній авторитет 
і вплив. 
 Не будемо вже тут говорити 
про «Відкритий православний 
університет Святої Софії-Пре-
мудрості», засновником та го-
ловою правління якого висту-
пив отець Георгій Коваленко і 
який, за його словами, «пред-
ставляє православ’я, яке від-
крите світові, готове до діало-
гу з суспільством, з іншими 
конфесіями, з іншими релігія-
ми. — Даруйте, а що, Київсь-
кий патрiархат чи УГКЦ за-
криті для світу чи подібного 
діалогу? З усього видно, що 
тут ідеться про підняття в Ук-
раїні не інакше як іміджу Мос-
ковського православ’я ство-
рення біляцерковної PR-три-
буни для проголошення такої 
моделі об’єднання православ-
них України, створення умов 
для такого діалогу, які б були 
вигідні для представників 
Московського патрiархату.
 Після майданівських подій 
в УПЦ МП не випадково стали 

ПРОЦЕСИ

Павло ПАВЛЕНКО, доктор філософських наук, релігієзнавець

Сьогодні надто активно просувається ідея створення в Україні 
Єдиної Помiсної православної церкви (далі — ЄППЦ), згідно з 
якою вона мусить об’єднати в собі всі гілки православ’я України. 
Однак при аналізі проекту її розбудови спостерігаємо, що дедалі 
яскравіше проступає той факт, що він (проект), у той чи інший 
спосіб лаштується під УПЦ Московського патрiархату, точніше 
під тих її служителів, які нині позиціонують себе її «проукраїнсь-
ким крилом».

■

Гібридна війна на
Чи буде Єдина помiсна православна церква справді українською?

Українська православна церква Київського патріархату закликає до створення  в Україні єдиної церкви.
Фото Юрія САПОЖНІКОВА.

❙
❙
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ОТАКОЇ!

Бурштиновий 
пшик
За спробу незаконної контрабанди 
2,5 тонни бурштину винні відбулися 
штрафом у 17 тисяч гривень

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Гучна справа із затриманням на Рівненщині рекорд ної 
партії із більш як 2,5 тонни незаконно добутого буршти-
ну завершилася повним пшиком. Як з’ясували рівненсь-
кі журналісти Дмитро Бондар та Інна Білецька, головно-
му обвинуваченому у цій справі — бізнесмену Святославу 
Малецькому — Рівненський міський суд «шляхом погли-
нання меншого покарання більшим» визначив «остаточ-
не покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподат-
кованих мінімумів громадян, що становить 17 000 грн.», 
а також зобов’язав сплатити 42,421 грн. за судові екс-
пертизи. При цьому колишній директор державного під-
приємства «Укрбурштин» Олег Ярошик, у машині яко-
го знайшли «сонячний камінь» і якого затримали під час 
перевезення бурштину в Рівне, перед судом виявився чис-
тим — суддя Крижова визнала правдивими його свідчен-
ня, що він не знав, який вантаж перевозить, бо мав на ру-
ках довіреність на отримання матцінностей від запорізь-
кої фірми «Старт», видану арбітражною керуючою «Укр-
бурштину» Оленою Левкович. Більше того, суд повернув 
Ярошику конфіскований під час затримання мікроавто-
бус Mersedes-Benz, у якому перевозили бурштин.
 Причиною такої поблажливості стала угода, яку на 
стадії досудового слідства уклав підозрюваний iз проку-
ратурою. Причому своє розслідування прокуратура про-
вела абсолютно (чи спеціально) недбало, оскільки в тек-
сті вироку рясніють такі «перли», як «у травні 2015 року 
в невстановлений досудовим розслідуванням час та день» 
підозрюваний «зустрівся з невстановленою досудовим 
розслідуванням особою», що запропонувала придбати 
бурштин. «З формальної точки зору тут до суду претен-
зій немає. Суддя мала право, виходячи з доказової бази, 
зібраної прокуратурою, винести такий вирок. Мораль-
ний бік цієї справи — інша річ», — прокоментували ви-
рок фахівці. Цікаво, що суд відбувся ще 11 квітня, і якби 
не допитливі журналісти, це рішення так би й загубило-
ся в аналах Рівненського суду. «Коротше, пацани, мий-
те і не партеся», — робить висновок Інна Білецька. 
 Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поки що 
жодним чином не відреагував на цю інформацію, хоча 
рік тому одним із перших у «Фейсбуці» повідомив про 
«операцію з викриття найбільшої злочинної групи в Рів-
ненській області з видобутку бурштину».Тоді ж він по-
обіцяв, що «буде продовження, з’являться прізвища — 
у минулому відомого одіозного депутата П., продажних 
правоохоронців i чиновників... — ми свою роботу будемо 
робити». Цікаво, що, за висновками суду, вартість кон-
фіскованого бурштину оцінюють у 2,9 мільйона гривень, 
хоча сам Аваков рік тому заявляв про вартість конфіско-
ваного каменя приблизно у три мільйони доларів. 
 А тим часом на Рівненщині незаконний промисел піс-
ля певного затишшя знову набирає обертів. «Букваль-
но тижнів два тому роботи відновилися. Якщо спочат-
ку були лише місцеві бригади, то зараз потяглися з усієї 
України. Можна вже побачити бригади з Хмельницька і 
навіть iз Луганська. Так, трохи ганяють, але є свої явки 
і паролі. Щоправда, беруть не все і не в усіх, ціна впала, 
але беруть. До речі, найближчим часом епіцентром «бур-
штинової лихоманки» знову може стати Житомирщи-
на, бо світові тренди змінюються: якщо минулого року 
«в ціні» був бурий рівненський бурштин, то зараз мода 
пішла на жовтий — житомирський. А є попит — буде і 
пропозиція», — розповіли «УМ» місцеві джерела.
 Виходом із ситуації, як неодноразово наголошували 
на різних рівнях, могла б стати легалізація бурштиново-
го промислу. Втім пакет із двох «бурштинових» законів, 
який минулого четверга стояв у самому кінці списку по-
рядку денного чергової сесії парламенту, знову не доче-
кався своєї черги.■

■

Ліси потерпають від «чорних» бурштинокопачів.❙

перейматися створенням «про-
українського» іміджу конфесії. 
Її служителі раптом почали 
з’являтися на патріотичних за-
ходах, зібраннях, присвячених 
Шевченківським дням, Голодо-
мору тощо. Про «русскій мір» в 
УПЦ МП стали говорити не так 
голосно, хоча офіційно від нього 
ця церква так і не відмовилась. 
А все тому, що УПЦ МП є скла-
довою Російського православ’я, 
«канонічно» від нього залежить. 
Відтак Московський патрiархат 
використовує УПЦ МП як своє 
знаряддя для просування в Ук-
раїні політичних інтересів Росій-
ської Федерації. Але тепер він 
чинить це інакше — гібридними 
засобами: Москва зрозуміла, що, 
ховаючи свою традиційну анти-
українськість під маску «украї-
новертності», досягти можна 
більшого і при тому легшими зу-
силлями.
 Однак українське суспільство 
чекає від УПЦ МП каяття, а не 
проектів з її пристосування до ре-
алій життя у постмайданній Ук-
раїні. Без каяття за злочини про-
ти України всі розмови про єд-
ність Українського православ’я, 
про Єдину Помiсну православ-
ну церкву будуть наругою і над 
християнством, і над історичною 
пам’яттю і сумлінням українсь-
кого народу. Якщо після майже 
трьох років війни на Донбасі на-
віть активісти «проукраїнсько-
го крила» УПЦ МП продовжують 
i надалі залишатися в лоні Мос-
ковського православ’я, значить, 
слід так їх розуміти, що вони в 
цілому солідаризують себе з Мос-
ковським патрiархатом.  
 Оскільки той чи інший ієрарх, 
клірик, мирянин ідентифікує 
(продовжує ідентифікувати) себе 
з Московським православ’ям, 

значить, або поділяє все те, що 
обстоює Московський патрiар-
хат разом із Кремлем щодо Украї-
ни, або хоче мати з цього зиск. А 
зиск тут такий: проілюструвати, 
що в УПЦ МП є українські пат-
ріоти, що вони не згодні зі став-
ленням Російського православ’я 
до України і що ці патріоти здат-
ні очолити й повести за собою рух 
за розбудову ЄППЦ. От тільки 
вся проблема в тому, що, кажучи 
по-християнськи, каятися за зло-
чини «русского міра», злодіяння 
Московського православ’я проти 
українського народу, його діяль-
ність у справі знищення України 
ніхто з цих патріотів, і передусім 
із «проукраїнського крила», не 
поспішає.

Фарс: спроба об’єднання всіх 
«недооб’єднаних» 
 Нагадаємо, коли 24 серпня 
1991 р. Верховна Рада УРСР про-
голосила Україну незалежною 
державою, водночас постало пи-
тання і про статус УПЦ МП, ос-
кільки юрисдикційно належачи 
до Московського патрiархату, 
по суті бувши представництвом 
Російського православ’я в Ук-
раїні, ця конфесія вже не могла 
відповідати назві «Українська 
православна церква». Промос-
ковський статус конфесії напря-
му суперечив політичному стану 
України як суверенної країни. З 
огляду на це, 22 травня 1992 р. 
у Києві відбувся Всеукраїнсь-
кий форум на захист Українсь-
кого православ’я, в якому взяли 
участь єпископи, духовенство, 
миряни УПЦ та УАПЦ. А вже 
25-26 червня 1992 р. у Києві в ре-
зиденції митрополита Філарета 
відбувся Всеукраїнський право-
славний собор, на якому УАПЦ і 
частина УПЦ МП об’єдналися в 
єдину помiсну православну цер-
кву — Українську православ-
ну церкву Київського патрiар-
хату». Відтак усі з УПЦ МП, 
хто бажав об’єднання увійшли 
до Київського патрiархату, по-
казавши на прикладі методику 
об’єднавчого процесу в межах 
православ’я України, довівши, 
що Київський патрiархат являє 
собою Єдину помiсну православ-
ну церкву.
 На цьому тлі проект створен-
ня ЄППЦ-2 виглядає фарсом, 
спробою якогось об’єднання всіх 
«недооб’єднаних» з УПЦ МП, 
але вже в іншій, новоствореній 
для цього конфесії. Навіть якщо 
припустити, що об’єднання УПЦ 
КП і УПЦ МП формально відбу-
лося, то подібна церковна струк-

тура все одно не принесе Ук-
раїні користі, оскільки буде гра-
ти на її розвал, але тепер уже у 
статусі «національної церкви»: 
московсько-православна «лож-
ка дьогтю» в цій новоствореній 
«Єдиній церкві» завжди буде 
відчутною, завжди буде перепо-
ною на шляху утвердження її 
українськості, виступати про-
ти розбудови європейської і го-
ловне — української України. 
Створення ЄППЦ-2 запустить не 
лише процес знищення Київсь-
кого патрiархату, а й водночас 
гібридно легалізує в статусі «на-
ціональної церкви» діяльність 
Московського патрiархату на 
знищення України.
 Архієрейський собор УПЦ 

КП від 13 травня 2016 р. чітко 
означив, що «на Об’єднавчому 
помiсному соборі 25-26 чер-
вня 1992 р. Українська авто-
кефальна православна церква і 
Українська православна церк-
ва об’єдналися, ставши єдиною 
Українською православною цер-
квою Київського патрiархату... 
Таким чином, у нашій державі 
зараз діє одна справді Українсь-
ка православна церква — нею є 
Київський патрiархат, — яка є 
канонічною та історичною на-
ступницею давньої православ-
ної Київської митрополії Конс-
тантинопольського патрiархату, 
що існувала до 1686 р...Релігій-
на організація, яка іменує себе 
«Українська православна цер-
ква», є неканонічним витвором 
Московського патрiархату в Ук-
раїні, плодом самозваного Хар-
ківського псевдособору 1992 р. 
та спецслужб, які його організу-
вали і провели. 
 Релігійні спільноти в Ук-
раїні, які відділилися від 
Київського патрiархату в 
1992—93 рр., привласнивши 
собі найменування «Українсь-
ка автокефальна православна 
церква», так само є неканоніч-
ним утворенням, яке підпадає 
під визначення «самочинного 
зібрання» згідно з 1-м правилом 
святителя Василія Великого.  
Київський патрiархат вважає 
існуючий тепер у православній 
церкві України стан трагічним 
розділенням, яке потребує по-
долання. Відтак ми вкотре за-
кликаємо архієреїв, кліриків 
та мирян, які належать до обох 
згаданих вище спільнот, до 
відновлення церковної єдності 
з Київським патрiархатом як 
правдивою Помiсною українсь-
кою православною церквою під 

омофором єдиного канонічно 
обраного Предстоятеля — пат-
рiарха Київського і всієї Руси-
України Філарета».
 З огляду на чисельні перехо-
ди громад УПЦ МП до УПЦ КП, 
процес об’єднання православ’я в 
Україні триває. Він дійсно про-
ходить не механічним шляхом, а 
ініційований «знизу», «рядови-
ми» віруючими. Іншого способу 
досягти єдності в Українському 
православ’ї не існує. Якщо Єди-
ну помiсну православну церкву 
мають створювати віряни і свя-
щеники-патріоти, то прикла-
ди добровільного влиття громад 
УПЦ МП до Київського патрiар-
хату це добре засвідчують.
 Кому, як не Москві вигідно 
відібрати у Київського патрiар-
хату його статус Єдиної помiс-
ної православної церкви і пере-
дати його якійсь іншій конфесії 
— «Єдиній помiсній православ-
ній церкві» як ЄППЦ-2, в якій 
Москва точно буде активно при-
сутня. Зреалізувати подібний 
план можна за однієї умови — 
через усунення патрiарха Філа-
рета від керівництва УПЦ КП, а 
опісля — питання возз’єднання 
вже «обезглавленої» УПЦ КП з 
УПЦ МП в ЄППЦ-2 буде спра-
вою суто технічною. Створен-
ня ЄППЦ-2 — це саме той план, 
реалізації якого прагне Моск-
ва. Процес розбудови ЄППЦ-2 є 
взірцем гібридної війни Російсь-
кої Федерації проти України на 
церковному фронті, постає, ка-
жучи тут мовою програмуван-
ня, прикладом творення на ос-
нові «вихідних кодів» Російсь-
кого православ’я форку під на-
звою «Єдина українська помiсна 
православна церква»?  ■

церковному фронті

Філарет і Володимир (Сабодан).❙
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І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведення державної тиражної гро-
шової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ»:

1. Пункт 1.2. Розділу 1 «ФУТБОЛ» Додатку №3 до Умов «Особливості реєстрації 
ігрових варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання» викласти 
в наступній редакції: 

«1.2. Ігрові варіанти у футболі пропонується реєструвати на наступні результа-
ти подій:
 — Перемога однієї з команд, нічия або не нічия, не програш, та перемога з 
Форою.
 — Сумарна кількість забитих голів (Тотал). Якщо результат співпаде із за-
пропонованим Оператором значенням Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї 
на «менше» або «більше» вважаються рівними «1».
 — Кількість забитих голів (індивідуальний Тотал гравця), кількість отри-
маних жовтих карток (далі по тексту — ЖК) гравцем команди. Якщо результат 
співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала, коефіцієнти вигра-
шів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». 
Ігрові варіанти реєструються на гравців стартового складу. По ігровим варіантам 
на гравців, що вийшли на заміну, та на гравців, що не вийшли на поле — випла-
чуються призи із коефіцієнтом виграшу рівним «1». По ігровим варіантами на 
індивідуальний Тотал враховуються тільки голи, забиті у ворота команди-супер-
ника.
 — Перехід (вихід) у наступний круг або в наступний раунд, для кубкових 
змагань, які складаються з декількох матчів. Перехід визначається за сумою усіх 
зіграних матчів. Якщо в основний час матчу не виявлена команда, яка пройшла 
в наступний круг, то перехід команди в наступний круг визначається за резуль-
татами додаткового часу і пенальті (з урахуванням Овертайму (далі по тексту — 
ОТ).
 — Рахунок матчу. У Експресі і Системі забороняється обирати більше ніж 
один результат рахунку футбольного матчу.
 — Тайм-матч. У Експресі і Системі забороняється обрати більш ніж один 
результат тайм-матчу футбольного поєдинку, забороняється обирати більш ніж 
один результат 1-го тайм-матчу та рахунку матчу.
 — Обидві команди заб’ють гол. Пропонується вгадати, чи заб’ють гол оби-
дві команди в матчі або хоч би одна з них гола не заб’є. За рахунку 0:0 ігровий 
варіант на результат «хоч би одна не заб’є», є виграшним для гравця.
 — Час першого голу. Пропонується вгадати, в якому часовому інтервалі, із 
запропонованих у лінії Програми тиражу, буде забитий перший гол. Якщо матч 
закінчився з рахунком 0:0, ігрові варіанти на час першого голу вважаються про-
грашними для гравця.
 — Яка команда заб’є перший гол та гравець «заб’є/не заб’є». Пропонуєть-
ся вгадати, яка з команд заб’є перший гол. Якщо команда забиває м’яч у власні 
ворота (Автогол), то вважається, що гол в її ворота забила команда-суперниця. 
Якщо матч закінчився з рахунком 0:0, ігрові варіанти на те, яка з команд заб’є 
гол першою, вважаються програшними для гравця.
 — Хто перший отримає жовту картку (далі – ЖК). Пропонується вгада-
ти, гравець якої команди першим отримає ЖК. Враховуються жовті картки, 
пред’явлені гравцям, що вийшли на поле та не перебували в статусі запасних. 
Якщо в матчі не показано жодної ЖК, то такі ставки підлягають виплаті зі ко-
ефіцієнтом «1», а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються.
 — Час першої жовтої картки. Пропонується вгадати, в якому часовому інтер-
валі із запропонованих в лінії буде показана перша ЖК воротарю, польовому або 
запасному (що вийшов на поле) гравцеві команди. Враховуються ЖК, пред’явлені 
гравцям, що знаходилися на полі та не перебували в статусі запасних.
 — Час останньої жовтої картки. Пропонується вгадати, в якому часовому 
інтервалі із запропонованих в лінії, буде показана остання ЖК воротарю, польо-
вому або запасному (що вийшов на поле) гравцеві команди. Враховуються кар-
тки, пред’явлені гравцям, що знаходилися на полі та не перебували в статусі за-
пасних.
 — Кількість жовтих карток, кутових ударів, ударів в створ воріт, ударів повз 
ворота, володіння командами м’ячем. Пропонується вгадати, чи буде у футболь-
ному матчі кількість жовтих карток, кутових ударів, ударів в створ воріт, ударів 
повз ворота більше або менше запропонованого числа. Якщо результат співпаде 
із запропонованим Оператором значенням Тоталу жовтих карток, кутових ударів, 
ударів в створ воріт, ударів повз ворота, такі ставки підлягають поверненню. Пов-
торна жовта картка, пред’явлена одному і тому ж гравцеві, що призводить до його 
видалення, не враховується. Враховуються ЖК, пред’явлені гравцям, що знахо-
дилися на полі та не перебували в статусі запасних. Претензії відносно правиль-
ності інформації, опублікованої в офіційних джерелах, Оператором не прийма-
ються.
 — Перший кутовий удар. Пропонується вгадати, яка з команд розіграє пер-
ший кутовий удар. Якщо в матчі немає кутових ударів, то по таким ігровим варіан-
там виплачуються призи із коефіцієнтом «1», а з Експресів і Систем виключа-
ються.
 — Час першого кутового удару. Пропонується вгадати, в якому часовому ін-
тервалі, із запропонованих в лінії Програми тиражу, буде здійснений перший ку-
товий удар.
 — Видалення. Пропонується вгадати, чи буде у футбольному матчі хоча б 
одне видалення гравця (польового або запасного) з поля. Видалення тренерів 
команд, медперсоналу, гравців з лави запасних тощо, не враховується.
 — Перша заміна. Пропонується вгадати, яка з футбольних команд зробить 
першу заміну гравця; за відсутності замін в матчі по таким ігровим варіантам 
виплачуються призи із коефіцієнтом «1». Якщо по протоколу матчу обидві ко-
манди зроблять перші заміни на одній хвилині або в перерві матчу, то по таким 
ігровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1».
 — Кількість фолів в матчі. Пропонується вгадати, чи буде у футбольному 
матчі кількість фолів більше або менше запропонованого числа. Якщо результат 
співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала фолів, коефіцієнти 
виграшів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються рівними 
«1».
 — Сумарна кількість жовтих карток, набраних командами у рамках одно-
го туру національного чемпіонату. Якщо результат співпаде із запропонованим 
Оператором значенням Тотала ЖК, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам 
на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». При перенесенні або відміні 
одного або кількох матчів туру, по таким ігровим варіантам виплачуються призи 
із коефіцієнтом «1». Повторна жовта картка, показана одному і тому ж гравцеві, 
не враховується.
 — Сумарна кількість видалень, набраних командами у рамках одного туру 
національного чемпіонату. Якщо результат співпаде із запропонованим Опера-
тором значенням Тотала видалень, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам 
на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». При перенесенні або від-
міні одного або кількох матчів туру, по таким ігровим варіантам виплачуються 

призи із коефіцієнтом «1».
 — Сумарна кількість пенальті, які пробиваються командами у рамках одного 
туру національного чемпіонату. Нереалізовані пенальті враховуються. Якщо ре-
зультат співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала пенальті туру, 
коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважають-
ся рівними «1». При перенесенні або відміні одного або кількох матчів туру, по 
таким ігровим варіантам виплачуються призи із коефіцієнтом «1».
 — Сумарна кількість м’ячів, забитих командами в рамках одного туру на-
ціонального чемпіонату. Якщо результат співпаде із запропонованим Операто-
ром значенням Тотала голів туру, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на 
«менше» або «більше» вважаються рівними «1». При перенесенні або відміні 
одного або кількох матчів туру, по таким ігровим варіантам виплачуються призи 
із коефіцієнтом «1».
 — Дубль. Пропонується вгадати чи будуть забиті два голи в одному матчі 
одним гравцем. 
 — Хет-трик. Пропонується вгадати чи будуть забиті три голи в одному мат-
чі одним гравцем. Якщо під час матчу мав місце Хет-трик, ставки на дубль вва-
жаються програшними для гравця.
 — Покер. Пропонується вгадати чи будуть забиті чотири голи в одному мат-
чі одним гравцем. Якщо під час матчу мав місце покер, ставки на дубль і хет-трик 
вважаються програшними для гравця.
 — Пента-трик. Пропонується вгадати чи будуть забиті п’ять голів в одному 
матчі одним гравцем. Якщо під час матчу мав місце Пента-трик, ставки на дубль, 
хет-трик і покер вважаються програшними для гравця.
 — Господарі-Гості. Пропонується ігровий варіант «господарі-гості» за ре-
зультатами туру або ігрового дня, декількох ігрових днів. За даного ігрового 
варіанту пропонується спрогнозувати, чи буде різниця забитих «господарями» і 
«гостями» м’ячів більше або менше запропонованої «фори».
 Якщо один або кілька матчів перенесені більш ніж на 25 годин з момен-
ту початку останнього матчу туру ігрового (ігрових) дня, або перервані і не дог-
рані протягом 25 годин iз моменту початку, то за ігровим варіантом «Господарі-
Гості» виплачуються призи із коефіцієнтом «1». Ставка «Господарі-Гості» не 
включаються до ігрових варіантів «експрес» з будь-якими іншими подіями цьо-
го ж туру.
 — Тотал ігрового (ігрових) дня, тотал туру. Пропонується ігровий варіант 
«Тотал ігрового (ігрових) дня, тотал туру». За даного ігрового варіанту пропо-
нується вгадати суму забитих «господарями» і «гостями» м’ячів — буде більше 
або менше від запропонованої кількості.
 Якщо один або кілька матчів перенесено більш ніж на 25 годин з моменту 
початку останнього матчу туру «ігрового (ігрових) дня», або перервані і не дог-
рані протягом 25 годин з моменту початку, то за ігровим варіантом «Тотал туру, 
тотал ігрового (ігрових) дня» виплачуються призи із коефіцієнтом «1». Ставка 
«Тотал туру», «Тотал ігровго (ігрових) дня» не включаються до ігрових варіантів 
«експрес» з будь-якими іншими подіями цього ж туру.» 

2. Пункт 2.1. Розділу 2. «ХОКЕЙ» Додатку №3 до Умов «Особливості реєстрації 
ігрових варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання» виклас-
ти в наступній редакції: 

«2.1. Ігрові варіанти на хокейні матчі пропонується реєструвати на наступні ре-
зультати подій:
 — Чиста перемога однієї з команд, нічия або не нічия, не програш та пере-
мога з Форою, як на весь матч, так і на періоди.
 — Сумарна кількість закинутих шайб (Тотал). Якщо результат співпаде із 
запропонованим Оператором значенням Тотала, коефіцієнти виграшів по Лоте-
реї на «менше» або «більше» вважаються рівними «1».
 — Кількість зроблених кидків тією або іншою командою упродовж основ-
ного часу матчу або з урахуванням додаткового часу. Якщо результат співпаде 
із запропонованим Оператором значенням Тотала кидків, коефіцієнти виграшів 
по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». При 
перенесенні або відміні матчу, по таким ігровим варіантам виплачуються призи 
із коефіцієнтом «1».
 — Індивідуальний Тотал команди. Якщо результат співпаде із запропонова-
ним Оператором значенням індивідуального Тотала команди, коефіцієнти вигра-
шів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважаються рівними «1». 
При перенесенні або відміні матчу, по таким ігровим варіантам виплачуються 
призи із коефіцієнтом «1».
 — Індивідуальний Тотал хокеїста по системі «Гол пас». Якщо результат спів-
паде із запропонованим Оператором значенням індивідуального Тотала хокеїс-
та, коефіцієнти виграшів по ігровим варіантам на «менше» або «більше» вважа-
ються рівними «1». При перенесенні або відміні матчу, по таким ігровим варіан-
там виплачуються призи із коефіцієнтом «1».
 — Перехід в наступний раунд. Такий ігровий варіант пропонується для куб-
кових змагань, які складаються з декількох матчів.
 — Результативність періодів. У випадку однакової результативності, призи 
виплачуються із коефіцієнтом «1».
 — Господарі-Гості. Пропонується ігровий варіант «Господарі-Гості» за ре-
зультатами туру або ігрового дня, декількох ігрових днів. За даного ігрового 
варіанту пропонується спрогнозувати, чи буде різниця закинутих шайб «госпо-
дарями» і «гостями» більше або менше запропонованої «фори».
 Якщо один або кілька матчів перенесені більш ніж на 25 годин з моменту 
початку останнього матчу туру «ігрового (ігрових) дня», або перервані і не дог-
рані протягом 25 годин з моменту початку, то за ігровим варіантом «Господарі-
Гості» виплачуються призи із коефіцієнтом «1». Ставка «Господарі-Гості» не 
включається до ігрового варіанту «експрес» з будь-якими іншими подіями цьо-
го ж туру.
  — Тотал ігрового (ігрових) дня, тотал туру. Пропонується ставка «Тотал іг-
рового (ігрових) дня, тотал туру». За даного ігрового варіанту пропонується вга-
дати суму закинутих шайб «господарями» і «гостями» — буде більше або мен-
ше від запропонованої кількості. 
 Якщо один або кілька матчів перенесено більш ніж на 25 годин з моменту 
початку останнього матчу туру «ігрового (ігрових) дня», або перервані і не дог-
рані протягом 25 годин з моменту початку, то за ігровим варіантом «Тотал туру, 
тотал ігрового (ігрових) дня» виплачуються призи із коефіцієнтом «1». Ставка 
«Тотал туру, тотал ігрового (ігрових) дня» не включається до ігрового варіанту 
«експрес» з будь-якими іншими подіями цього ж туру.»

3. Пункт 5.1 Розділу 5 «ТЕНІС» Додатку №3 до Умов «Особливості реєстрації іг-
рових варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання» викласти 
в наступній редакції: 

«5.1. Ігрові варіанти на тенісні матчі пропонується реєструвати на наступні ре-
зультати подій:

 — Перемога в матчі – чисту перемогу гравця в матчі.
 — Рахунок по сетах – точний рахунок по сетах у матчі.
 — Перемога в сеті – чисту перемогу гравця в сеті.
 — Тай-брейк у сеті – тай-брейк: так/ні. Необхідно вгадати, чи буде в дано-
му сеті тай-брейк чи ні.
 — Тай-брейк у матчі – тай-брейк: так/ні. Необхідно вгадати, чи буде в дано-
му матчі тай-брейк чи ні.
 — Тотал геймів Парне/Непарне – непарне/парне загальну суму геймів у мат-
чі або в сеті.
 — Фора по геймах – сумарну різницю геймів у матчі або в сеті.
 — Тотал геймів – загальну кількість геймів у матчі або в сеті.
 — Індивідуальний тотал по геймах – суму геймів у матчі або в сеті певного 
гравця.
 — Тоталейсів – загальну кількість подач на виліт (ейсів).
 — Тотал подвійних помилок – загальну кількість подвійних помилок.
 — Тоталматчболів – загальну кількість матчболів у матчі.
 — Тотал сетболів в сеті – загальну кількість сетболів у сеті.
 — Максимальна швидкість подачі -км/год – максимальну швидкість пода-
чі.
 — Матч буде виграний ейсом – перемогу в матчі ейсом.
 — Перша подвійна помилка – хто з гравців зробить першу подвійну помил-
ку.
 — Перший брейк у матчі – хто з гравців зробить перший брейк у матчі.
 — Перший ейс – хто з гравців зробить перший ейс в матчі.
 — Середня швидкість 1-ї подачі -км/год – середню швидкість першої по-
дачі в км/год.
 — Середня швидкість 2-ї подачі -км/год – середню швидкість другої пода-
чі в км/год.
 — Хто першим виконає подачу? – хто першим виконає подачу в матчі.
 — Перемога у матчі з матчбола суперника – перемогу в матчі з матчбола 
суперника.
 — Відсоток виконання 1-ї подачі – пропонується вгадати процент виконан-
ня першої подачі тенісистом. Розрахунок ставок проводиться згідно з результа-
тами офіційних сайтів ATP, WTA, а також сайтів, на яких інформація округлюєть-
ся до одиниці.»» Наприклад: — 64,35 при округленні становитиме 64. — 80,5 
при округленні становитиме 81.
 — Відсоток виграшу 2-ї подачі – відсоток виграшу м’яча з другої подачі.
 — Хто виграє гейм – перемогу в геймі. За таким ігровим варіантом пропо-
нується визначити, хто із спортсменів виграє гейм.
 — Чи буде 40-40 в геймі – чи буде в геймі рахунок 40-40.
 — Точний рахунок № гейму – точний рахунок гейму.
 — Хто першим виграє № гейму – хто першим набере певну кількість геймів 
у сеті.
 — Точний рахунок сету – точний рахунок сету по геймах.
 — Тай-брейк переможець – переможця тай-брейку.
 — Тай-брейк точний рахунок – точний рахунок на тай-брейку.
 — Тай-брейк Парне/Непарне – чи буде парна/непарна кількість очок на тай-
брейку.»

4. Абзаци 12 — 21 пункту 6.6 Розділу 6 «НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС» Додатку №3 до 
Умов «Особливості реєстрації ігрових варіантів лотереї в залежності від виду 
спортивного змагання» викласти в наступній редакції:

«На матч:
 «Перемога в матчі»: Перемога Гравця 1 – виграш, Перемога Гравця 2 – про-
граш.
«Тотал Непарне/Парне» – виплата з коефіцієнтом «1».
 «Рахунок по сетах»: 3:0, 0:3, 1:3 – програш, 3:1, 3:2, 2:3 – виплата з ко-
ефіцієнтом «1».
 «Тотал»: ставки на число тотала, яке менше 80, вважаються розіграними. 
Ставки на число тотала, яке більше 80, вважаються нерозіграними та підляга-
ють виплаті з коефіцієнтом «1».
 «Індивідуальний тотал» (Г1): ставки на число «ІТГ1», яке менше 42, вва-
жаються розіграними. Ставки на число «ІТГ1», яке більше 42, вважаються не-
розіграними та підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».
 «Індивідуальний тотал» (Г2): ставки на число «ІТГ2», яке менше 35, вва-
жаються розіграними. Ставки на число «ІТГ2», яке більше 35, вважаються не-
розіграними та підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».
 Фора по сетах»: «-2,5/+2,5», «+1,5/-1,5», «+2,5/-2,5» – вважаються розігра-
ними; «-1,5/+1,5» – відбувається виплата з коефіцієнтом «1».
 «Фора». У даному прикладі існують такі максимально можливі рахунки в 
матчі:
а) 3:2 (11:9, 12:14, 11:7, 9:11, 11:0) – перемога Гравця 1 з перевагою в 13 очок;
б) 2:3 (11:9, 12:14, 11:7, 8:11, 0:11) – перемога Гравця 2 з перевагою в 10 очок.
 Виходячи з цього, діапазон фор від «-12,5/+12,5» до «+9,5/-9,5» неод-
нозначний і підлягає виплаті з коефіцієнтом «1». Всі інші фори, що не входять 
у вищезазначений діапазон, вважаються розіграними.»

5. Розділ 9 «БЕЙСБОЛ» Додатку №3 до Умов «Особливості реєстрації ігрових 
варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання» викласти в на-
ступній редакції: 

«Розділ 9. БЕЙСБОЛ
 9.1. Коефіцієнт ігрових варіантів Фора та Тотал є довільним. Купівля під час 
реєстрації ігрових варіантів на бейсбол заборонена. Усі ігрові варіанти, зареєс-
тровані з порушенням цього пункту Умов, підлягають анулюванню та повернен-
ню, а з Експресів і Систем виключаються, навіть якщо Лотерейна система при-
йому ставок не блокувала такий ігровий варіант.
 9.2. Якщо матч не був зіграний впродовж 10 годин з моменту фактично-
го початку матчу, всі ставки на нього підлягають виплаті із коефіцієнтом рівним 
«1».
 9.3. Якщо інше не обумовлене, розрахунок по усіх ставках робиться на під-
ставі офіційних результатів, включаючи всі додаткові іннінги. У товариських зус-
трічах можливий результат «Нічия». У цьому разі, по ігровим варіантам на пере-
могу виплачуються призи з коефіцієнтом виграшу «1» (якщо в лінії не вказаний 
коефіцієнт на нічию).
 9.4. Під час всіх бейсбольних чемпіонатів, крім MLB, матч вважається таким, 
що відбувся, якщо зіграно не менше 6,5-7 іннінгів. Для чемпіонату MLB матч вва-
жається таким, що відбувся, якщо зіграно не менше 8,5-9 іннінгів.».
 9.5. До Експресу і Системи забороняється включати різні події одного і того 
ж матчу, навіть не взаємозалежні напряму. Якщо до Експресу або Системи були 
включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то ця ставка підлягає ану-
люванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок не бло-
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кувала такий ігровий варіант.
 9.6. Перша половина матчу у бейсболі визначається повністю зіграними 
п’ятьма іннінгами. Пропонується реєструвати ігрові варіанти в першій половині 
гри на Тотал та перемогу з нульовою Форою (у випадку нічиї відбувається випла-
та призу з коефіцієнтом «1» на нульову Фору.»

6. Пункт 11.1. Розділу 11. «БІАТЛОН, ЛИЖНІ ПЕРЕГОНИ, ГІРСЬКІ ЛИЖИ, СТРИБ-
КИ З ТРАМПЛІНУ» Додатку №3 до Умов «Особливості реєстрації ігрових варіан-
тів лотереї в залежності від виду спортивного змагання» викласти у наступній 
редакції: 

«11.1. Ігрові варіанти у вказаних видах спорту пропонується реєструвати на на-
ступні результати події:
 — Переможець гонки. При цьому, переможцем вважається гонщик, який 
зайняв в підсумковому протоколі перше місце. Якщо гонщик не вийшов на старт 
гонки, то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний «1».
 — Хто кращий. За таким ігровим варіантом у запропонованих парах необ-
хідно передбачити гонщика, який виступить краще. При цьому кращим вважаєть-
ся гонщик, який зайняв в підсумковому протоколі більш високе місце. Якщо обоє 
гонщиків зійшли з дистанції, то виплата призів здійснюється з коефіцієнтом «1», 
а з Експресу або Системи виключаються.
 — У біатлоні пропонується ігровий варіант на сумарну кількість промахів 
учасника (Тотал промахів). Якщо отриманий результат дорівнює індивідуально-
му Тоталу, то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний «1».
 — При порiвнюваннi двох учасникiв, якщо один iз учасників відмовився 
від участі у змаганні, то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний 
«1».»

5. Назву Розділу 12. «БОКС» Додатку №3 до Умов «Особливості реєстрації ігро-
вих варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання» перейменува-
ти в «Розділ 12. БОКС. MMA» та викласти у наступній редакції: 

«Розділ 12. БОКС. MMA
 12.1. Поєдинок вважається розпочатим після першого гонгу. При грі на пе-
ремогу одного з учасників, поняття «перемога» містить в собі: перемогу за оч-
ками, перемогу нокаутом, перемогу технічним нокаутом, дискваліфікацію супер-
ника або його відмову. При нічийному результаті поєдинку призи по всім ігровим 
варіантам на перемогу підлягають виплаті із коефіцієнтом «1».
 12.2. Поняття «дострокова перемога» містить в собі нокаут, технічний нока-
ут, дискваліфікацію суперника або його відмову.
 12.3. Поняття «перемога за очками» означає перемогу, здобуту за рішен-
ням суддів після закінчення всіх раундів поєдинку, а також перемогу за «техніч-
ним рішенням суддів».
 12.4. При ставках на кількість раундів, якщо учасник не вийшов на початок 
наступного раунду після удару гонга, то вважається, що матч закінчився у попе-
редньому раунді. Для ММА – ігрові варіанти на кількість дробових раундів при-
ймаються з урахуванням того, що половина раунду — це 50% від часу раунду.
 12.5. Якщо запланована кількість раундів змінилася, то всі ставки на резуль-
тат поєдинку залишаються дійсними, а призи по ігровим варіантам на кількість 
раундів підлягають виплаті з коефіцієнтом «1».
 12.6. При перенесенні поєдинку на іншу арену всі ставки на поєдинок зали-
шаються дійсними.
 12.7. До Експресу і Системи забороняється включати різні події одного і 
того ж матчу, навіть не взаємозалежні напряму. Якщо до Експресу або Системи 
були включені будь-які події, які відносяться до цього матчу, то ця ставка підля-
гає анулюванню та поверненню, навіть якщо Лотерейна система прийому ставок 
не блокувала такий ігровий варіант.
 12.8. Ігровий варіант на перемогу в конкретному раунді — в якому раунді і 
ким буде здобута перемога. У даному випадку мається на увазі перемога учас-
ника в поєдинку, в конкретному раунді. Якщо перемога оголошена за рішенням 
суддів після закінчення останнього раунду поєдинку, всі ставки на перемогу в 
останньому раунді вважаються програшними.»

6. Додати новий Розділ 44 «КІБЕРСПОРТ» в Додатку №3 до Умов «Особливості 
реєстрації ігрових варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змаган-
ня» та викласти його у наступній редакції: 

Розділ 44. КІБЕРСПОРТ

44.1. Загальні терміни:
Фраг (англ. Frag) — ліквідація суперника.
Добивання (англ. Denying) — знищення союзної вежі.
n — будь-яке число.
Best of 1 (Bo1) — серія з ігор до 1 перемоги.
Best of 2 (Bo2) — серія з 2 ігор.
Bets of 3 (Bo3) — серія з ігор до 2 перемог.
Best of 5 (Bo5) — серія з ігор до 3 перемог.
Best of 7 (Bo7) — серія з ігор до 4 перемог.
Best of 9 (Bo9) — серія з ігор до 5 перемог.

 44.3. Ігрові варіанти у Кіберспорті приймаються на наступні дисципліни: Dota 
2, League of Legend, World of Tanks, Overwatch, StarCraft 2, Counter-Strike: Global 
Offensive, Smite, Heroes of the Storm, Hearthstone: Heroes of Warcraft.
 44.4. Ставки приймаються на переможця в матчі і турнірі.
 44.5. Матч може складатися як з однієї, так і з декількох мап/ігор. Число 
мап/ігор залежить від регламенту і стадії турніру. У разі 1 мапи/ігри (best of 1) 
команди грають 1 мапу (гру), перемога на мапі/грі означає перемогу в матчі. У 
разі, якщо регламентом передбачений матч до 2 або 3 перемог в мапах / іграх 
(best of 3; best of 5), для перемоги команді необхідно виграти 2 або 3 мапи/гри 
відповідно. В разі, якщо регламентом передбачений матч з серією з 2 мап/ігри 
(best of 2), можлива нічия.
 44.6. Ігрові варіанти реєструються на матч та його фази. Обмеження за ча-
сом немає, ставки приймаються до перемоги однієї з команд в матчі і/або мапі/
грі.
 44.6. Під час гри можливі паузи через технічні проблеми в матчі.
 44.7. У разі перенесення гри на 25 годин і більше через технічні проблеми, 
а також якщо подія була перервана і не буде закінчена, по всіх ставках, крім ста-
вок, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки події, відбуваєть-
ся виплата призів із коефіцієнтом «1».
 44.8. При прийомі ігрових варіантів на «Переможець матчу» ігрові варіанти 
реєструються на те, яка команда виграє всю серію мап/ігор. Прийом ставок на 
цю позицію можливий в наступних дисциплінах: Dota 2, League of Legend, World 
of Tanks, Overwatch, StarCraft 2, Counter-Strike: Global Offensive, Smite, Heroes of 
the Storm, Hearthstone: Heroes of Warcraft.
 44.9. При прийомі ігрових варіантів на «Переможець мапи/гри «n»» парі 
приймається на те, яка команда виграє «n» мапу/гру. Для перемоги на мапі в 
League of Legends, Dota 2, Smite необхідно зруйнувати головне спорудження на 
базі противника, при цьому рахунок по фрагах може бути на користь команди, що 
програла. Також у команди є можливість достроково здатися, що прирівнюється 
до поразки на поточній мапі. Прийом ставок на цю позицію можливий в наступ-

них дисциплінах: Dota 2, League of Legend, World of Tanks, Overwatch, StarCraft 2, 
Counter-Strike: Global Offensive, Smite, Heroes of the Storm, Hearthstone: Heroes of 
Warcraft.
 44.10. При прийомі ігрових варіантів на «тотал фрагів» парі приймається на 
загальну суму фрагів на мапі/грі без урахування ліквідації від нейтральних істот. 
Також можливий прийом ставок на загальний «тотал фрагів» в матчі. При ігро-
вих варіантах на «фору по фрагам» парі приймається на різницю між фрагами 
команди 1 і команди 2 на мапі/грі, також можливий прийом на загальну «фору 
по фрагам» в матчі. // Приклад: Матч формату «До 2 перемог». Перша мапа/
гра: команда 1 зробила 27 фрагів, а команда 2 зробила 21 фрагів, «тотал фра-
гів» на мапу/гру отримуємо 27 + 21 = 48, а «фора по фрагам» буде 27-21 = 6 на 
команду 2. Друга мапа/гра: команда 1 зробила 25 фрагів, а команда 2 зробила 
10 фрагів, «тотал фрагів» на мапу/гру отримуємо 25 + 10 = 35, а «фора по фра-
гам» буде 25-10 = 15 на команду 2. Загальний «тотал фрагів» на матч дорівнює 
83, а загальна «фора по фрагам» на матч — 21 на команду 2. Прийом ставок на 
цю позицію можливий в наступних дисциплінах: Dota 2, League of Legend, World 
of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive , Smite.
 44.11. При прийомі ігрових варіантів на «тотал мап/ігор» парі приймаєть-
ся на загальну суму мап/ігор в події, при ставках на «фору по мапах /іграх» — 
на різницю між кількістю виграних ігор/мап командою 1 і командою 2. // При-
клад: матч формату «До 2 перемог», команда 1 виграла 2 мапи/гри, а команда 
2 не виграла жодної мапи/гри. «Тотал мап/ігор» на цьому матчі буде дорівнює 2, 
а «фора по мапах/ іграх» буде дорівнює -2 для команди 1. Прийом ставок на цю 
позицію можливий в наступних дисциплінах: Dota 2, League of Legend, World of 
Tanks, Overwatch, StarCraft 2, Counter-Strike: Global Offensive, Smite, Heroes of the 
Storm, Hearthstone: Heroes of Warcraft.
 44.12. При прийомі ставок на «непарне/парне» парі приймається на непарне/
парне загальної суми фрагів на мапі/грі. // Приклад: команда 1 зробила 25 фра-
гів, а команда 2 зробила 22; загальна кількість фрагів дорівнює 47, що є непар-
ним числом. Прийом ставок на цю позицію можливий в наступних дисциплінах: 
Dota 2, League of Legend, World of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive, Smite.
 44.13. При прийомі ігрових варіантів на «Яка команда першою набере «n» 
фрагів?». Ігрові варіанти приймаються на те, яка команда першою набере «n» 
фрагів на мапі/грі. Прийом ставок на цю позицію можливий в наступних дис-
циплінах: Dota 2, League of Legend, World of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive, 
Smite.
 44.14. При прийомі ігрових варіантів на «Яка команда першою зробить 
фраг?» Ігрові варіанти приймаються на те, яка команда першою зробить фраг 
на мапі/грі. Прийом ставок на цю позицію можливий в наступних дисциплінах: 
Dota 2, League of Legend, World of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive, Smite.
 44.15. При прийомі ігрових варіантів на «Яка команда першою втратить 
вежу?» Ігрові варіанти приймаються на те, яка команда першою втратить вежу 
на мапі/грі. У Dota 2 є можливість добивання (англ. Denying) своїх веж: добиван-
ня своєї вежі прирівнюється до її втрати командою. Прийом ставок на цю пози-
цію можливий в наступних дисциплінах: Dota 2, League of Legend, Smite.
 44.16. При прийомі ігрових варіантів на «Тривалість мапи від X хвилин до Y 
хвилин», ігрові варіанти приймаються на те, якої тривалості буде мапа/гра. Пози-
ція «Так» означає, що тривалість мапи/гри буде в межах заявленого часу, пози-
ція «Ні» — що тривалість мапи/гри вийде за рамки заявленого часу. Тривалість 
мапи визначається внутрішнім ігровим таймером. // Приклад: «Тривалість мапи 
від 0 хвилин до 40 хвилин», мапа тривала 40 хвилин 01 секунди. Це рахується як 
41 хвилина гри, і виграшною позицією в даному випадку буде «Ні». Прийом ста-
вок на цю позицію можливий в наступних дисциплінах: Dota 2, League of Legend, 
Smite.
 44.17. При прийомі ставок на «Яка команда зробить» n «фраг?» Ігрові 
варіанти приймаються на те, яка команда зробить «n» фраг на мапі /грі. При-
йом ставок на цю позицію можливий в наступних дисциплінах: Dota 2, League of 
Legend, Smite.

44.18. League of Legends
 44.18.1. При прийомі ігрових варіантів на «Хто першим зруйнує інгібітор?», 
ігрові варіанти приймаються на те, яка команда першою зруйнує інгібітор (англ. 
Inhibitor) на мапі /грі.
 44.18.2. При прийомі ігрових варіантів на «Хто першим ліквідує дракона?», 
ігрові варіанти приймаються на те, яка команда першою ліквідує дракона (англ. 
Drake) на мапі /грі.
 44.18.3. При прийомі ігрових варіантів на «Хто першим ліквідує Нашора?», 
ігрові варіанти приймаються на те, яка команда першою ліквідує Нашора (англ. 
Nashor) на мапі /грі.
 44.18.4. При прийомі ігрових варіантів на «Тотал зруйнованих веж на «n» 
мапі», ігрові варіанти приймаються на сумарну кількість зруйнованих веж на мапі 
/грі у обох команд.

44.19. Dota 2
 44.19.1. При прийомі ігрових варіантів на «Ліквідація кур’єра», ігрові варіан-
ти приймаються на те, чи буде ліквідований кур’єр (англ. Courier) під час мапи/ 
гри.
 44.19.2. При прийомі ігрових варіантів на «Чи буде GODLIKE Streak?», ігрові 
варіанти приймаються на те, чи зробить хоча б один гравець GODLIKE Streak (без-
перервна серія з 9 набраних фрагів без випадків ліквідації самого гравця від во-
рожих персонажів/веж) на мапі /грі.
 44.19.3. При прийомі ігрових варіантів на «Рошан — тотал ліквідацій», іг-
рові варіанти приймаються на те, скільки разів буде ліквідовано Рошан (англ. 
Roshan) на мапі /грі.
 44.19.4. При прийомі ігрових варіантів на «Тотал зруйнованих веж на «n» 
мапі», ігрові варіанти приймаються на сумарну кількість зруйнованих веж на мапі 
/грі у обох команд.

44.20. Counter-Strike: Global Offensive
 44.20.1. У грі беруть участь 2 команди по 5 чоловік у кожній.
 44.20.2. Гра складається з 2-х періодів. Перший — 15 раундів (наприклад 
9-6), другий період закінчується, якщо команда набирає в цілому 16 раундів (на-
приклад 16-13).
 44.20.3. У разі, якщо після закінчення 2-х періодів команди мають рівну кіль-
кість виграних раундів (15-15), призначаються 2 додаткових періоди по 3 раунди 
(переможцем буде та команда, яка першою виграє 4 раунди в додатковій серії; у 
випадку нічиєї в додатковій серії (18-18) призначаються ще 2 періоди по 3 раун-
ди і т.д. до визначення переможця мапи/гри).
 44.20.4. При прийомі ігрових варіантів на «Тотал раундів» , ігрові варіанти 
приймаються на те, скільки раундів буде в мапі/грі.
 44.20.5. При прийомі ігрових варіантів на «Фору по раундах» , ігрові варіан-
ти приймаються приймається на різницю виграних раундів між командою 1 і ко-
мандою 2 в мапі /грі.
 44.20.6. При прийомі ігрових варіантів на «Тотал фрагів», ігрові варіанти 
приймаються на те, скільки буде зроблено фрагів в «n» раунді.
 44.20.7. При прийомі ігрових варіантів на «Фору по фрагах», ігрові варіан-
ти приймаються на різницю фрагів між командою 1 і командою 2 в «n» раунді.
 44.20.8. При прийомі ігрових варіантів на «Яка команда першою виграє» n 
«раундів?», ігрові варіанти приймаються на те, яка команда першою виграє «n» 
раундів на мапі/грі.

 44.20.9. При прийомі ігрових варіантів на «Яка команда виграє» n «раунд?», 
ігрові варіанти приймаються на те, яка команда виграє «n» раунд на мапі/грі.

44.21. StarCraft 2
 44.21.1. У грі беруть участь 2 гравця.
 44.21.2. На мапі необхідно зруйнувати базу супротивника. Також в учасни-
ка є можливість достроково здатися, що прирівнюється до поразки на поточній 
мапі.

44.22. World of Tanks
 44.22.1. У грі беруть участь 2 команди по 7 гравців.
 44.22.2. Команди грають по 1 раунду в атаці та захисті на мапі, після чого 
відбувається зміна поля бою.
 44.22.3. Матч грається в форматі, обраному організатором турніру (Best of 
5, Best of 9).
 44.22.4. При прийомі ігрових варіантів на «Тотал раундів», ігрові варіанти 
приймаються на те, скільки раундів буде в мапі/грі.
 44.22.5. При прийомі ігрових варіантів на «Фору по раундах», ігрові варіан-
ти приймаються на різницю виграних раундів між командою 1 і командою 2 в 
мапі/грі.
 44.22.6. При прийомі ігрових варіантів на «Яка команда першою виграє 
«n»раундів?», ігрові варіанти приймаються 44.22.7. При прийомі ігрових варіан-
тів на «Яка команда виграє «n» раунд?», ігрові варіанти приймаються на те, яка 
команда виграє «n» раунд на мапі/грі.
 44.22.8. При прийомі ігрових варіантів на «Тотал фрагів» ігрові варіанти при-
ймаються на те, скільки буде зроблено фрагів в «n» раунді.
 44.22.9. При прийомі ігрових варіантів на «Фору по фрагам», ігрові варіан-
ти приймаються на різницю по зробленим фрагам між командою 1 і командою 
2 в «n» раунді.

44.23. Офіційні джерела турнірів:
44.23.1. Dota 2
The International — http://www.dota2.com/international/overview/
The Major – http://ru.dota2.com/
The Summit – http://beyondthesummit.tv/
ESL One – http://en.esl-one.com/gate/
EPICENTER – http://www.epicenter.gg/
WePlay League — http://weplay.tv/
JoinDOTA League — http://www.joindota.com/
ProDotA Cup — http://prodota.eu/
Global Grand Masters — http://globalgrandmasters.com/
SL i-League StarSeries — http://dota2.starladder.tv/
Major League Gaming — http://www.majorleaguegaming.com/
DreamLeague — http://dreamleague.dreamhack.com/
Dreamhack — http://dreamhack.com/

44.23.2. League of Legends:
LoL Continental League – http://ru.lolesports.com/
World Championship – http://ru.lolesports.com/
Europe Championship Series – http://ru.lolesports.com/
LoL Champions Korea — http://ru.lolesports.com/
North America Championship Series — http://ru.lolesports.com/
Intel Extreme Masters — http://intelextrememasters.com/

44.23.3. Counter-Strike: Global Offensive:
ESL Pro League –http://en.pro.eslgaming.com/csgo/proleague/
ESL One — http://en.esl-one.com/gate/
ELEAGUE – http://www.eleague.com/
DreamHack – https://www.dreamhack.se/splash/
CyberGamer — http://au.cybergamer.com/
Electronic Sports World Cup — http://www.eswc.com/
Esports Championship Series — http://www.csgoleague.com/
Evetech Champions League — http://www.evetech.co.za/ecl/
Global Grand Masters — http://globalgrandmasters.com/
Hitbox Cup — http://www.hitbox.tv/esports
Intel Extreme Masters — http://intelextrememasters.com/
Major League Gaming — http://www.majorleaguegaming.com/
Northern Arena — http://www.northernarena.ca/
Owayo Masters — http://www.owayo-masters.com/
PGL — http://csgo.pglesports.com/
StarLadder i-League Star Series — http://csgo.starladder.tv/
Stream.me Gauntlet — https://www.stream.me/gauntlet

44.23.4. StarCraft 2:
World Championship Series –http://wcs.battle.net/sc2/en#schedule
Intel Extreme Masters — http://intelextrememasters.com/

44.23.5. World of Tanks:
WGL — http://ru.wgleague.net/

44.23.6. Smite:
Smite Pro League — http://esports.smitegame.com/
DreamHack — https://www.dreamhack.se/

44.23.7. Overwatch:
ESL — http://www.eslgaming.com/
Overwatch Open — http://www.overwatchopen.com/

44.23.8. Heroes of the Storm:
ESL — http://www.eslgaming.com/
Dreamhack — https://www.dreamhack.se/

44.23.9.Hearthstone: Heroes of Warcraft
Dreamhack — https://www.dreamhack.se/
SeatStory Cup — http://seatstorycup.com/». 

II. Прикінцеві положення

1. Ці Зміни набирають чинності з дня їх опублікування.

2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності 
цими змінами, підлягають виконанню на раніше діючих умовах. Всі умови 
Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишають-
ся незмінними.

Генеральний директор                                    Бочковський А.С.

«Українська національна лотерея». Зміни до Умов випуску 
та проведення лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ»

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Цвіт кохання
Василь Мисик крізь призму листів 
і документів
Катерина КОТВІЦЬКА

 У сучасному українсь-
кому літературному ви мі-
рі все частіше автори вда-
ються до об’єктивності 
розповіді й дослідження. 
Тенденція, спрямована 
на вивчення листів i доку-
ментів, глибоко врізуєть-
ся в контекст забутих мит-
ців. Серед таких праця — 
нове дослідження на доку-
ментальній основі, в якій iдеться про страдницьке 
життя класика української літератури Василя Ми-
сика. Більшість не відомих досі біографічних фактів 
видатного поета, прозаїка, перекладача, публікуєть-
ся вперше. Цю, без перебільшень, титанічну працю 
«Цвіт вишні, або Втрачене кохання Василя Мисика. 
Оповідь у листах і документах — iз коментарями» на-
писав Олександер Шугай.
 Феномен поета Василя Мисика розкриває Олек-
сандер Шугай у своїй новій книжці. Шугай — автор 
монументального роману-дослідження двокнижжя 
про життя Івана Багряного, книги-відкриття про Ар-
кадія Казку, Григора Тютюнника, тому загартова-
ний такими глибокими дослідженями й уже давно 
не новачок у біографістиці. Автор у новій праці, ок-
рім біографічних фактів і документів, широко вико-
ристовує епістолярій Мисика, даючи змогу йому са-
мому коментувати ті чи ті події з його життя.
 Дуже обережно і без зайвого втручання Шугай ко-
ментує, що відбувалося з Мисиком, пояснює, яка ат-
мосфера була в суспільстві, вплітає це все у контекст 
доби.Через життєпис конкретної людської біогра-
фії автор коментує епоху, в якій він жив, iдеться не 
лише про приватне, побутове, особисте життя одного 
з яскравих поетів ХХ століття. Мисик ніколи й ніде 
не оприлюднював ніяких своїх творчих маніфестів, 
однак саме з цих листів маємо змогу скласти систему 
його поглядів на мистецтво перекладу і на мистецтво 
поетичне загалом.
 Тематичний стрижень книжки — кохання Васи-
ля Мисика та Ніни Неєлової. Основний масив пра-
ці — їх листування. Окрема тема — особиста драма 
Василя Мисика. Болісна втрата коханої дружини, з 
якою поет не міг змиритися аж до останніх своїх днів. 
Делікатно й тактовно пише про це Шугай, дає змогу 
висловитися про це самому поетові. У листах до сес-
три померлої дружини Мисик пише про свої почут-
тя і спогади про ті дні щастя, коли вони з дружиною 
були разом.
 Є й чимало інших епістолярних матеріалів, щоден-
никових записів, нотаток тощо. Є у «Цвіті вишні» й 
інші теми. Важливою темою серед цього корпусу тек-
стів є процес зовнішньої та внутрішньої реабілітації 
поета після ув’язнення в сталінських таборах, після 
полону та Другої світової війни: спроби юридичної 
реабілітації, листування з радянськими поетами. 
 Прикметно, що Шугай не приховує свого ставлен-
ня до героя, захоплюється його літературним талан-
том, цитує і коментує ті рядки, що йому особливо по-
добаються. Авторський голос тут чергується з голо-
сом героя, створюючи інтелектуальний діалог всере-
дині книжки. 
 Книга Шугая — не просто путівник по Мисиковій 
біографії чи коментар до неї. Автор стає реставрато-
ром, аналітиком i біографом, що з найдрібніших фак-
тів складає загальну картину всього, пов’язаного з 
Мисиком, осмислює долю цієї людини в широкому іс-
торичному контексті, систематизує унікальний жит-
тєвий матеріал. Це й підвело до розуміння жанру, в 
якому вміло «плаває» Шугай, біографічного роману, 
епістолярного роману, роману-розслідування й літе-
ратурознавчої розвідки.
 Документалізм книги полягає і в тому, що суп-
роводжується детальними коментарями та виснов-
ками автора, що стає путівником у масиві історії ХХ 
століття. За це Шугаєві мають дякувати не лише до-
слідники літератури.
 Варто зауважити, що багато цінного матеріалу 
— листи, рідкісні, вперше оприлюднені світлини — 
взято не з архівів, а власноруч зібрані ним у сестер, 
близьких  і знайомих письменника. 
 Крізь життєву історію і страшні колізії, що при-
несли в життя події ХХ століття, Шугай написав іс-
торію літератури ХХ століття в біографічному та 
літературному портреті Мисика. Усе це витвори-
ло правдиву і захопливу оповідь про поета, якого, на  
жаль, несправедливо нині призабули. І книга «Цвіт 
вишні» — перший і сміливий крок до того, аби це 
змінити.  ■

■

Олена КАПНІК

 У столиці — десь 
біля Лядських воріт, у 
мистецько-гастрономіч-
ному просторі для зуст-
річі вільних людей, на-
роджених трьома модер-
ними українськими рево-
люціями, — в «Останній 
барикаді» днями старту-
вав курс осінніх поетич-
них читань. Так, y рамках 
туру MeridianCzernowitz 
відбувся Винно-поетич-
ний вечір письменника 
та поета Ігоря Померан-
цева. Попри те, що знай-
ти ресторацію не так прос-
то, адже пройти до неї 
можна лише за підказка-
ми, що починаються біля 
ліфту до ТЦ «Глобус», a 
потім на вході слід ще й 
сказати пароль — Шев-
ченкове «Борітеся — по-
борете!», на літературно-
му вечорі ніде було і яб-
луку впасти. Ті, кому по-
щастило забронювати 
місце, радо сиділи за сто-
ликами, інші ж тіснили-
ся y проході та вміщува-
лися на східцях біля сце-
ни. Утім, як кажуть, тіс-
но, та зате тепло. 
 Посеред залу, на імп-
ровізованій сцені, — він-
тажні лампи, столик зі 
стосом книг i два крісла: 
одне для Померанцева, 
інше — для його гостей. 
Цього дня на вірші та ке-
лих вина до пана Ігоря 
завітали українські пое-

ти та письменники Сер-
гій Жадан, Ірина Цілик, 
Оксана Забужко, німець 
Макс Чоллек та ізраїль-
тянка Аді Кессар, які де-
кламували українською, 
російською, німецькою та 
на івриті. У тому строка-
тому кріслі пан Ігор нага-
дував «андерсенівського» 
Оле Лукойє, дарма, що без 
парасольки та смішного 
головного убору. Подібно 
до героя данського казка-
ря поет зачаровував при-
сутніх своєю творчістю та 
недитячими розповідя-
ми про улюблений алко-
гольний напій. Він бага-
то жартував та без упину 
говорив про свою улюбле-
ну залежність від «пурпу-
рового, бордового, роже-
вого, багряного кольору, 
суничного, абрикосового, 
мигдального запаху, тер-
пкого, кедрового чи айво-
вого смаку», якому «від-
дав половину своєї печін-
ки».
 Утім не всі запро-
шені гості розповідали 
про власну велику лю-
бов до вина. Поетеса Іри-
на Цілик зізналася, що 
не є винним гурманом i 
тим паче не відчуває різ-
ниці між напоєм за 5 i 100 
євро, a «еротична освіта» 
Макса Чоллека узагалі 
почалася з найдешевшого 
вина. Утім i тут Померан-
цев знайшов, що сказати, 
i похвалився, що має ве-
лику знижку аж y п’яти 

винних лавках! «Я писав 
про вино, бо для мене го-
ловні елементи нашого 
життя — це ґрунт, мова, 
волога, вогонь. Маю ре-
путацію «винного крити-
ка». Не тільки я захопив-
ся цією темою. Без вина б 
не були написані «Діало-
ги» Платона та «Застiльні 
бесіди» Плутарха. Фран-
цузький філософ Хосе 
Ортега-і-Гассет у 1930-ті 
написав есе «Три карти-
ни про вино». Він гово-
рить, що вино — це кос-
мічне явище, але чому — 
не пояснює. Я довго думав 
і зрозумів. Коли ми п’ємо 
вино, то відчуваємо смак 
сонця. А сонце — це кос-
мічне явище», — каже 
пан Ігор. 
 Ось y такій невиму-
шеній атмосфері поезії 
та білого чи червоного су-
хого вина й тривав вечір. 
Не обійшлося без жар-
тів, здавалося б, від стро-
гої Оксани Забужко. По-
етеса назвала себе вино-
вою людиною i розповіла 
про любов до цього терп-
кого напою, яка розпоча-
лася ще y далекому 86-
му році. Мовляв, тоді всі 
з ранку до вечора залива-
ли каберне, бо ширилася 
чутка, що червоне вино 
виводить радіацію. «Гру-
зинські вина брутальніші 
за середземноморські, 
за французькі. Вони 
м’ясистіші і пахнуть во-
лохатим мужиком. У цьо-
му є певний шарм. У вині 
й у віршах є спільна риса 
— чуттєвість», — поділи-
лася з гостями вечора пані 
Забужко. А на останок по-
етеса прочитала вже не та-
кий легковажний «Дип-
тих 2008 року»: «Се люди 
Твоя, Господи. // Пош-
ли їм іще раз Сина свого. 
// Приходь, Господи: // 

вони готові». 
 Чи не найсерйозні-
шим серед поетів був Сер-
гій Жадан. Чи то йому не 
настільки смакує вино, 
чи то декламував поезію, 
з якою не посмієшся. На 
вечорі митець зачитав по-
езію зі свого нового збірни-
ка «Тамплієри», що є пев-
ним поетичним щоденни-
ком за 2015-й та першу по-
ловину 2016 року. «Якщо 
ви всі прорветесь і уник-
нете облав, //якщо загу-
битесь у чужих містах, 
// ви все одно не зможете 
бути щасливими там, де 
вас ніхто не чекав. // Виг-
нання завжди обертаєть-
ся тишею на вустах», — 
емоційно зачитує автор на 
сцені, a y залі панує, зда-
валося, мертва тиша. До 
слова, y новій збірці Жа-
дан пише про неоголоше-
ну війну в нашій країні, 
жертви, любов та надію. 
Збірку доповнив 18 ілюс-
траціями відомий одесь-
ких художник Олександр 
Ройтбурд. «Тамплієри» 
— 39 віршів про війну, 
яку ніхто не оголошував, 
про біль, із яким ніхто не 
може впоратися, про лю-
бов, від якої ніхто не може 
відмовитися, та надію, на 
якій усе тримається», — 
переконаний Сергій Жа-
дан.
 Коли всі вірші були 
прочитані, вдячна публі-
ка ще довго не відпуска-
ла своїх кумирів: a тому 
було багато фото та авто-
графів. Утім i після цьо-
го письменники не поп-
рощалися, a запросили 
всіх приєднатися до туру 
Meridian Czernowitz-
2016: Київ — Чернівці — 
Львів — Берлін — Фран-
кфурт-на-Майні та тро-
хи помандрувати разом 
iз поезією. ■

Анастасія СЕМЕНЧУК

 Минулими вихідними в 
Києві, розважальному комплек-
сі SkyFamilyPark, відбувся фінал 
нацвідбору на Дитяче Євробачен-
ня-2016. До національного фіналу 
пройшли 12 конкурсантів віком від 
9 до 14 років.
 Переможницею національно-
го відбору на Дитяче Євробачення-
2016 стала киянка Софія Роль. Саме 
вона з піснею Planetcravesforlove 
представить Україну на міжнарод-
ному конкурсі, що цьогоріч пройде 
на Мальті, 20 листопада.Своєю піс-
нею вона хотіла донести, що кож-
на людина є крихіткою на цьому 
світі. «Але ця крихітка може змі-
нити хоча б себе, а за нею змінить-
ся хтось інший, її ближній. Так змі-
нюється світ, і я прагну миру», — 
сказала юна артистка.
 Переможця обирали шляхом 
змішаного голосування глядачів 
та журі. Телеглядачі могли надси-
лати за своїх фаворитів смс-пові-
домлення. Головою журі була спі-

вачка, композитор, автор понад 150 
пісень Марія Бурмака. До складу 
журі національного відбору також  
ввійшли: заступник генерального 
директора Національної телеком-
панії України з розвитку міжнарод-
ного співробітництва Вікторія Ро-
манова, музичний продюсер Олек-
сандр Ксенофонтов, музичний і 
саунд-продюсер Вадим Лисиця, ге-
неральний директор телеканалів 
М1 і М2 Валентин Коваль. 
 Софія  у свої 14 — уже досвід-
чена співачка, адже неодноразово 
була учасницею конкурсів та лауре-
атом різноманітних музичних фес-
тивалів. Уперше Софія вийшла на 

сцену в 4 роки. Дівчина зізнається, 
що своє майбутнє планує пов’язати 
з музикою, вокалом. 
 Підтримати конкурсантів у 
концерті прийшла молода співач-
ка Світлана Тарабарова, яка була 
в складі журі у півфіналі. Співачка 
розповіла: «І для дітей, і для їхніх 
батьків участь навіть у відборі на 
Дитяче Євробачення — це вже дуже 
статусно. Це ніби титул, завдяки 
якому всі інакше до тебе ставлять-
ся. Ти говориш: «Я брав участь або, 
слава Богу, переміг на Дитячому 
Євробаченні», і тобі зразу відкри-
ваються, як і в будь-якій професії, 
нові двері, нові грані. Українці на 
Дитячому Євробаченні майже за-
вжди посідають перші, другі, треті 
місця. Наші діти дійсно дуже тала-
новиті, і ми там фаворити, бо є така 
риса в характері нації — боротися. 
Зламати нас дуже складно».
 До речі, Україна стала восьмою 
країною, яка визначилася зі своїм 
представником на Дитячому Євро-
баченні-2016. До цього своїх вико-
навців уже назвали Албанія, Бол-
гарія, Мальта, КЮР Македонія, 
Вірменія, Росія та Білорусь.
 Це буде 14-те за ліком дитяче 
«Євробачення» і вдруге пройде на 
Мальті. Пісенний конкурс відріз-
нятиметься від попередніх років. 
Про зміни повідомив організатор 
цьогорічного шоу, мальтійський 
суспільний мовник Мальти PBS. 
Шоу проходитиме на декількох ло-
каціях міста Валетта удень. Рані-
ше міжнародний фінал показува-
ли ввечері в суботу, але цьогоріч 
вирішили переорієнтуватися на 
денний час, щоб зробити трансля-
цію більш зручною для сімейного 
перегляду. ■

МЕТРИ

Вино i поезія
У столиці відбувся поетичний вечір 
Ігоря Померанцева

■

КОНКУРСИ

Роль вокалу
Софія Роль 
представлятиме 
Україну на дитячому 
пісенному конкурсі 
«Євробачення-2016»

■

Софiя Роль.❙



Тисячі втрачених церков
 Підвищена вологість, вели-
чезні щілини під вікнами та две-
рями, жахливі пошкодження 
даху — цей традиційний перелік 
проблем до болю знайомий кож-
ному реставратору або ж просто 
небайдужому майстру, який опі-
кується реанімацією старої церк-
ви. Сучасний підхід до відновлен-
ня дерев’яної архітектури врахо-
вує вплив природних чинників: 
учені-фахів ці обробляють дере-
вину спеціальним антисептиком, 
який має надійно захистити храм 
від шкідливої дії вологи та гриб-
ків. Утім якщо сніг, дощ чи ви-
сока вологість є руйнуючим фак-
тором, який спочатку діє зовсім 
непомітно, то вогонь стає дійсно 
просто катастрофiчною силою, 
яку важко зупинити. 
 Дивує парадоксальний факт 
— через безглузде ставілення до 
охорони пам’яток архітектури та 
небажання відповідальних осіб 
докладати власні зусилля до охо-
рони храмів за роки нашої Неза-
лежності згоріло більше церков, 
ніж знищено за роки атеїстичної 
радянської влади. Зокрема, на 
Львівщині за останні роки зник-
ло більше тисячі храмів. Так, 
лише у 2009-му, за інформацією 
в журналі Верховної Ради Ук-
раїни «Віче», впродовж року в 
Західній Україні згоріло більше 
півсотні церков. А якщо зникає 
старий храм, церковне керівниц-
тво будує для вірян новий, проте 
ця споруда не може компенсува-
ти втрату пам’ятки культури, бо 
вік деяких старих церков сягає 
300—500 років. 

Охорона ЮНЕСКО
 Реставратори, які спеціалізу-
ються на старих дерев’яних цер-
квах, часто мандрують українсь-
кими селами та дослі джують 
критичний стан церков, доку-
ментують їхній аварійний стан, 
щоб за допомогою державних 
коштів та своїх наукових знань 
відтворити церкви. Поки все уз-
годжують, місцеві мешканці са-
мотужки пробують «відрестав-
рувати» храм. Керуються доб-
рими намірами: щоб не розвали-
лася свята церква. І вона трохи 
довше може простояти, але її ху-
дожню цінність уже втрачено. 
Стару церкву, яка через погод-
ні умови та вік утратила первіс-
ну форму та значно деформува-
лася, як правило, зовні покри-
вають бляхою. Після цього храм 
стає схожим на консервну бан-
ку. Про культурну пам’ятку вже 
мало що нагадує, хіба що спога-
ди старих мешканців села. 
 Попри сумні факти, варто 
подивитися на проблему з іншо-
го боку. Є по селах майстри, які 

вважають справою своєї гідності 
відновлення будівлі старого хра-
му. У тому випадку, якщо століт-
ня церква вже загинула, але нау-
ковці мають точну інформацію, 
як вона виглядала (зовнішньо та 
в інтер’єрі), талановиті майстри 
можуть старими прадідівськими 
засобами знову відродити церк-
ву. Вони точно знають, яку саме 
треба взяти деревину та яким ме-
тодом скласти дошки, як запобі-
гати грибку, вологості та іншим 
руйнiвним факторам. Щоправда, 
таких чудо-майстрів зов сім неба-
гато — вони ходять по селах, іноді 
працюють на спеціальних завдан-
нях, бо вже відомі як справжні 
фахівці із золотими руками. 
 Дослідники вже давно пропо-
нують на державному рівні зро-
бити конкретні кроки для збе-
реження сакральних архітек-
турних шедеврів, а саме: вив-
чити кожну пам’ятку, створити 
індивідуальний режимний пас-
порт, суворо заборонити не-
кваліфікованим особам втруча-
тися в процес відновлення хра-
му. Необхідно також зробити ін-
вентарізацію храмів, та утворити 
позавідомчу комісію, яка резуль-
тативно опрацює зібрану інфор-
мацію та об’єднає фахівців над 
комплексною реставрацією са-
мої будівлі, а також і розписів в 
інтер’єрі та іконостасів. Нарешті 
після цього можна розпочати всі 
комплексні роботи з відтворення 
нашого національного культур-
ного надбання. 
 Проте всі ці плани просува-
ються вперед лише завдяки влас-
ному ентузіазму зацікавленних 
науковців та майстрів. Відбува-
ються цей рух не так швидко, 
як потрібно для ді євого захисту 
дерев’яних церков. Крім того, 
сам стан країни, яка має війну 
на сході, значно зменшує реаль-
ні шанси на плідну роботу зi збе-
реження будь-яких культурних 
цінностей. 
 Українські фахівці зверта-
лися до ЮНЕСКО з пропози-
цією щодо включення унікаль-
ної архітектури дерев’яних хра-
мів України до списку Всесвіт-
ньої спадщини, маючи надію 
на конкретні кроки щодо збере-
ження цих пам’яток. Утім маємо 
знати, що існують певні критерії 
відбору, а саме: церква повин-
на бути автентичною, мати істо-
ричну, культурну та мистецьку 
цінність, бути вже відреставро-
ваною фахівцями-науковцями і 
мати всі сучасні системи сигналі-
зації та засоби для пожежогасін-
ня. До списку ЮНЕСКО внесені: 
церква Святого Юра в Дрогобичі 
(XV—XVII cтоліття), церкви Зі-
шестя Святого Духа в Рогатині та 
в Потеличі (XVI століття); церк-

ви Святої Трійці в Жовкві та Свя-
того Архангела Михаїла в Ужку 
(XVIII століття), а також церкви 
XIX століття: Собору Богороди-
ці в Маткові; Вознесіння Господ-
ня в Ясіні й Різдва Богородиці в 
Нижньому Вірбіжі.

Перлини Святого духа
 Фахівці-мистецтвознавці та 
історики, художники та рестав-
ратори, докладають чимало зу-
силь задля вивчення та збере-
ження дерев’яних храмів у Над-
дніпрянщині, в Галичині та 
Поліссі та в інших регіонах на-
шої країни, бо вони є абсолютно 
унікальними. Найстарішою вва-
жають церкву Св. Миколая у селі 
Середнє Водяне, її дерев’яні зру-

би датують 1428 роком. Святому 
Миколаю присвячений і храм у 
селі Колодне у Закарпатті — його 
побудовано у 1470 році під впли-
вом готичного стилю. Сотні по-
чорнілих дерев’яних будівель 
під гонтою викликають у місце-
вих вірян найтепліші почуття. 
 Деякі з таких храмів є 
пам’ятками архітектури, їх від-
реставровано та облаштовано під 
музеї. Кожна має свою історію і 
гідна уваги — зупинимося до-
кладніше на історіях кількох. 
Вражаючою цифрою — 1777 ро-
ком — датується будівля Ше-
лестівської церкви на честь Ар-
хiстратига Михаїла. Ця будівля 
є унікальною для Закрапаття — 
вона побудована в лемківському 
стилі. Створюючи архітектур-
ний образ сакральної будівлі, об-
даровані майстри вдало поєдна-
ли шатровий та барочний стилі. 
Наприкінці 1920-х років церк-
ву було придбано православною 
громадою Мукачевого, після цьо-
го її перевезено, а потім — у 1972 
році, вона потрапила на тери-
торію Закарпатського обласного 
музею народної архітектури та 
побуту в Ужгороді. Цікаво, що в 
побудові церкви використовува-
ли тільки дерев’яні цвяхи, немає 
жодного металевого. 

 За час свого існування церк-
ва зазнала неодноразових спроб 
ремонту, відновлення та рестав-
рації, а на початку XX століття 
стіни зрубів було поштукатуре-
но та побілено. Взимку 2008-го 
знов відбулися планові рестав-
раційні роботи, при цьому дере-
вину, яку використовували для 
виконання робіт, оброблювали 
спеціальним антисептичним за-
собом, який повинен захистити 
її певною мiрою від шкідливих 
навколишніх чинників. Серед 
іншої деревини віддали перева-
гу міцному дубу з красивою текс-
турою на зрізі. Майстрів для рес-
таврації Шелестівської церкви 
на честь Архiстратига Михаїла 
знайшли у Солотвині на Тячів-

щині, адже вони навчені прадав-
нім секретам роботи з деревом. 
 Як свідчить історія, до ста-
ровинної церкви Зішестя Свято-
го Духа в Рогатинi Івано-Фран-
ківської області часто ходила 
молитися донька священика — 
майбутня Роксолана. Будівля 
храму одноверха, тризрубна, з 
квадратним центральним зрубом 
та гранчастим п’ятистінним вів-
тарем і подовженим  бабинцем. 
Дату спору дження — 1598 рік 
— вирізано просто на дерев’яній 
стелі. Там дійсно нібито зупинив-
ся час: майже 400 років тому міс-
цеві віряни молилися бiля вів-
таря, який уже у 1650 році був 
створений на замовлення рога-
тинського братства. Фахівці вва-
жають, що це перший на Гали-
чині ренесансно-бароковий іко-
ностас, його виконали майстри 
Львівської школи. 
 У  2006 році Управлінням 
туризму і культури Івано-Фран-
ківської ОДА разом iз Львівсь-
ким філіалом Національного на-
уково-дослідного реставраційно-
го центру України було розроб-
лено проект збереження цієї 
пам’ятки архітектури. Проведе-
но заміри вологості деревини стін 
і підлоги, виявлено діяльність 
двох червононогого-точильника 

та жука фіолетового вусача; здій-
снено мікологічні обстеження 
з метою ідентифікації грибних 
культур та підбору антисепти-
ків, а також і обстеження темпе-
ратурно-вологісних показників 
— зроблено часткову реставра-
цію. Сьогодні храм Зішестя Свя-
того Духа в Рогатинi перетворено 
на музей сакрального мистецтва. 
Насамперед на особливу увагу за-
слуговує церковний іконостас. Із 
1983 року з’явилася можливість 
також побачити і твори іконопи-
су, скульптури та різьби, а також 
церковне малярство Галичини 
XVI-XIX століть. 
 Імовірно, всі українці та ба-
гато хто з іноземцев добре зна-
ють, або ж просто чули, про церк-
ву Святого Юра в Дрогобичі. Цю 
тризрубну будівлю було споруд-
жено у стилі в XVI—XVII століт-
тях у селі Надіїв, у 1657 році її 
перевезли до сучасного місцезна-
ходження, де нині вона належить 
краєзнавчому музею «Дрогобич-
чина». Величний храм збудова-
но в національних традиціях під 
впливом тогочасного європейсь-
кого маньєризму. Квадратна у 
плані, побудована в чотири яру-
си церква має величний купол, 
побудований у стилі бароко. 
 Дзвіниця церкви Святого 
Юра має певні риси оборонних 
дерев’яних башт, у поєднанн-
ні з рисами суто сакральної ар-
хітектури.  Церква унікальна за 
багатьма показниками — зокре-
ма, має каплицю, яку добудова-
но на другому ярусі західної час-
тини храму, — це Введенський 
приділ, що присвячений пре-
святій Богородиці. Такі каплиці 
були дуже поширеними у XVII 
столітті в західноукраїнських 
церквах. Проте, на жаль, вони 
майже не збереглися до сьогоден-
ня, тому що були розібрані в біль-
шості храмів упродовж XVIII—
XIX століть  Лише в церкві Свя-
того Юра маємо зразок такої кап-
лиці. До речі, також збереглися 
іконостас та  дивовижні розписи 
на стінах. Хто хоч би раз побачив 
ті образи, ніколи не залишиться 
байдужим до українського сак-
рального малярства. Церква Свя-
того Юра є пам’яткою національ-
ного значення, яка перебуває під 
опікою ЮНЕСКО. ■

ПАМ’ЯТКИ

Дерев’яні кораблі віри
Давні храми потребують захисту

■

Церква Святого Юра у Дрогобичі. 
Фото Сергія КРИНИЦІ.

❙
❙

Олена ШАПІРО, мистецтвознавець

Богослови кажуть, що церква — це корабель нашого спасіння, який 
пливе по неспокійному морю життя, долаючи хвилі пристрастей та 
гріхів, конфліктів та війн. Будівля храму Божого має особливу місію, 
адже тут людина залишає всі життєві негаразди, долає кордон між 
«земним» та «небесним» і духовно відкривається щирому спілкуван-
ню зi своїм Творцем. 
Історія сакральної архітектури наслідує всі злети та падіння суспіль-
ства, адже за часів атеїзму в нас безжалісно знищували кам’яні та 
дерев’яні храми, шедеври іконопису кидали просто у вогонь. Втра-
чено назавжди тисячі святих книг, розкрадено церковні речі для 
богослужіння. А коли виникло розумне й шанобливе ставлення до 
сакрального мистецтва як до скарбу нації — вже стало неможливо 
відродити все втрачене. Тому особливо актуальним є  питання збере-
ження нашої духовної та культурної спадщини. 
Дерев’яні храми швидше руйнуються через спеціфику матеріалу. 
Будували їх переважно по селах, де більшість населення взагалі не 
сприймає столітні церкви як важливі пам’ятки культури, що їх треба 
охороняти. Натомість часто трапляються спроби «відновити» зовніш-
ні стіни або інтер’єрні розписи «своїми силами», тобто без допомоги 
професійних художників та реставраторів.
Дослідники опублікували цифри — на териториторії нашої країни 
існує 2 550 дерев’яних церков, що датовані XVI—IX століттями. Біль-
шість із них — в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Черні-
вецькій, Закарпатській, Волинській, Винницькій областях. Є також і 
сотні пам’ятників української дерев’яної сакральної архітектури на ет-
нічних територіях: у Білорусі, Румунії, Польщі, Словачині, Росії, Чехії. 

Хто хоч би раз побачив ті образи, ніколи не залишиться 
байдужим до українського сакрального малярства. 
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Англія
 Перше в сезоні манчестерське 
«дербі» більшою мірою розгляда-
лося не як битва принципових супер-
ників-претендентів на головний тро-
фей, а як дуель іменитих наставни-
ків-новачків прем’єр-ліги — порту-
гальця Жозе Моуріньйо та іспанця 
Хосепа Гвардіоли,. Зрештою, у про-
тистоянні «Юнайтед» та «Сіті», за-
вдяки переможному удару молодого 
нападника Іхеаначо, сильнішими ви-
явилися підопічні іспанського «ко-
уча», ставши після цього одноосіб-
ними лідерами чемпіонату.
 Не так добре поки йдуть спра-
ви у чинного чемпіона «Лестера» 
— на чотири м’ячі «Ліверпуля» 
«лиси» відповіли лише влучним 
пострілом Варді, зазнавши при цьо-
му другої поразки в чотирьох стар-
тових поєдинках сезону.
 Прем’єр-ліга. 4-й тур. «Ман-
честер Юнайтед» — «Манчестер 
Сіті» — 1:2 (Ібрагімович, 42 — Де 
Брюйне, 15; Іхеаначо, 36); «Арсенал» 
— «Саутгемптон» — 2:1; «Сток Сіті» 
— «Тотенхем» — 0:4; «Вест Хем» — 
«Уотфорд» — 2:4 (Антоніо, 6, 34 — 
Ігало, 41; Діні, 45; Капуе, 53; Олебас, 
64); «Мідлсбро» — «Крістал Пелас» 
— 1:2; «Борнмут» — «Вест Бром-

віч» — 1:0; «Бернлі» — «Халл Сіті» 
— 1:1; «Ліверпуль» — «Лестер» — 
4:1 (Фірміно, 13, 89; Мане, 31; Лал-
лана, 57 — Варді, 38); «Суонсі» — 
«Челсі» — 2:2.
 Лідери: «Манчестер Сіті» 
— 12; «Челсі» — 10; «Мачестер 
Юнайиед» — 9; «Тотенхем» — 8; 
«Ліверпуль», «Арсенал» — 7.
 Бомбардири: Антоніо («Вест 
Хем»), Дієго Коста («Челсі»), Ібра-
гімович («МЮ») — 4.

Іспанія
 У четвертому турі іспанської 
прімери дебютували за свої клуби 
українські нападники Артем Кра-
вець та Роман Зозуля. 
Кравець, який зіграв за «Гранаду» 
весь другий тайм, зумів відзначи-
тися у  першому ж матчі за новий 
клуб, але цей гол не допоміг «чер-
воно-білим» утримати нічию у поє-
динку з «Ейбаром».
 А Роман Зозуля, котрий 
з’явився на полі у переможному 
поєдинку «Бетіса» з «Валенсією» 
лише на 82-й хвилині, результатив-
ними діями не відзначився.
 Прімера. 3-й тур. «Реал Со-
сьєдад» — «Еспаньйол» — 1:1; 
«Сельта» — «Атлетико» — 0:4; 
«Реал Мадрид» — «Осасуна» 
(Роналдо, 6; Даніло, 41; Рамос, 45; 

Пепе, 56; Модріч, 62 — Рієра, 64; 
Гарсія, 79); «Севілья» — «Лас-
Пальмас» — 2:1 (Сарабія, 89 (пен.); 
Фернандес, 90+4 — Тана, 16); «Ма-
лага» — «Вільярреал» — 0:2; 
«Барселона» — «Алавес» — 1:2 
(Матьє, 46 — Дейверсон, 39; Ібай, 
64); «Спортинг» — «Леганес» — 
2:1; «Валенсія» — «Бетіс» — 2:3 
(Зозуля («Б») — із 82 хв.); «Гра-
нада» — «Ейбар» — 1:2 (Кравець 
(«Г») — із 46 хв., гол); «Депорті-
во» — «Атлетик» — 0:1.
 Лідери: «Реал Мадрид» — 9, 
«Севілья», «Спортинг» — 7, «Лас-
Пальмас», «Барселона», «Ейбар» 
— 6.
 Бомбардир: Кастро («Бетіс») 
— 4.

Італія
 Після трьох турів у Серії А 
прогнозовано лідирує «Ювентус» 
— чергову перемогу «старій синь-
йорі» забезпечив дубль новачка 
команди, екс-форварда «Наполі» 
— аргентиця Ігуаїна. Намагається 
не відставати від туринців «Рома», 
три очки якій приніс точний удар із 
пенальті Франческо Тотті. Леген-
дарний капітан «вовків», до слова, 
встановив новий рекорд чемпіонату 
Італії, забивши у 23-му сезоні пос-
піль. А «Наполі» — віце-чемпіон 

країни та сьогоднішній суперник 
київських динамівців у стартовому 
турі еліт-раунду Ліги чемпіонів — у 
гостях розгромив «Палермо» й ра-
зом зі столичним клубом переслі-
дує чинних володарів «скудетто». 
 Серія А. 3-й тур. «Ювентус» 
— «Сассуоло» — 3:1 (Ігуаїн, 5, 10; 
П’яніч, 28 — Антей, 33), «Палер-
мо» — «Наполі» — 0:3 (Гамшик, 
47; Кальєхон, 51, 65), «Болонья» — 
«Кальярі» — 2:1, «К’єво» — «Ла-
ціо» — 1:1, «Аталанта» — «Торі-
но» — 2:1, «Мілан» — «Удінезе» 
— 0:1, «Рома» — «Сампдорія» — 
3:2 (Салах, 8; Джеко, 61; Тотті, 90+2 
(пен.) — Муріель, 19; Квальярелла, 
41), «Пескара» — «Інтер» — 1:2 
(Баебек, 63 — Ікарді, 77, 90+1).
 Лідери: «Ювентус» — 9, 
«Наполі», «Рома» — 7, «Дженоа 
(2 матчі), «Сампдорія», «Сассуо-
ло» — 6.
 Бомбардири: Белотті («Торі-
но»), Кессі («Аталанта») — 4.

Німеччина
 Дебют Євгена Коноплянки у 
Бундеслізі припав на матч про-
ти «Баварії». Український хавбек 
«Шальке» провів на полі 55 хви-
лин, проте не зміг допомогти своїй 
команді вирвати бодай нічию.
 Натомість здобув перемогу 

«Дармштадт», за який грають Фе-
децький та Олійник. Щоправда, у 
поєдинку з «Айнтрахтом» українсь-
кі футболісти участі не брали.
 Перша Бундесліга. 2-й тур. 
«Шальке» — «Баварія» — 0:2 
(Левандовські, 81; Кімміх, 90+2; 
Коноплянка («Ш») — до 55 хв.); 
«Байєр» — «Гамбург» — 3:1; «Ін-
гольштадт» — «Герта» — 0:2; 
«Фрайбург» — «Боруссія» (М) 
— 3:1; «Дармштадт» — «Айнт-
рахт» — 1:0; «Вольфсбург» — 
«Кельн» — 0:0; «РБ Лейпциг» 
— «Боруссія» (Д) — 1:0 (Н. Кей-
та, 89); «Вердер» — «Аугсбург» — 
1:2; «Майнц» — «Хоффенхайм» 
— 4:4 (Де Блазіс, 3, 23; Кордоба, 
27; Езтуналі, 43 — Вагнер, 39; Ют, 
71, 72; Салаі, 84).
 Лідери: «Баварія», «Герта» 
— 6, «Кельн», «Вольфсбург», «РБ 
Лейпциг» — 4, «Фрайбург» — 3.
 Бомбардири: Левандовські 
(«Баварія»), Пох’янпало («Байєр») 
— 4.

Франція
 Четвертий тур французької 
Ліги 1 пройшов під знаком феє-
ричного дебюту Маріо Балотеллі, 
голи якого допомогли «Ніцці» здо-
лати «Марсель». 
 Ліга 1. 4-й тур. «ПСЖ» — 

«Сент-Етьєн» — 1:1 (Лукас Моура, 
66 (пен.) — Беріч, 90+2); «Ліон» — 
«Бордо» — 1:3; «Лілль» — «Мона-
ко» — 1:4 (Пальм’єрі, 90 — Сідібе, 
2; Траоре, 17; Фабіньйо, 47; Глік, 71); 
«Лор’ян» — «Нансі» — 0:2; «Бас-
тія» — «Тулуза» — 2:1; «Анже» — 
«Діжон» — 3:1; «Генгам» — «Мо-
непельє» — 1:1; «Нант» — «Мец» 
— 0:3; «Ренн» — «Кан» — 2:0; 
«Ніцца» — «Марсель» — 3:2 (Ба-
лотеллі, 7 (пен.), 78; Сіпрієн, 88 — 
Товен, 14; Гоміс, 72 (пен.).
 Лідери: «Монако», «Ніцца» 
— 10, «Мец», «Бордо» — 9, «Ген-
гам» — 8, «Ренн» — 7.
 Бомбардир: Ляказетт 
(«Ліон») — 6. 

Туреччина
 Опонент луганської «Зорі» в де-
бютному поєдинку групового раунду 
Ліги Європи — «Коньяспор» — піс-
ля двох мирових на початку першості 
здобув першу перемогу, здолавши в 
гостях «Антальяспор» (3:1). Водно-
час «Фенербахче», якому в четвер 
належить помірятися силами з ін-
шим українським повпредом у ЛЄ, 
зазнав другої поразки в трьох стар-
тових поєдинках чемпіонату. Супер-
ник «Шахтаря» — до речі, срібний 
медаліст минулої першості — вдома 
програв «Кайсаспору» (0:1). ■

Олексій ПАВЛИШ

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■

Григорій ХАТА

 Аудиторію, яку в Харкові на стадіоні 
«Металіст» зібрало українське класико, — 
а це майже 40 тисяч глядачів — вже давно 
не доводилося бачити на вітчизняних фут-
больних аренах. Власне жоден матч мину-
лої першості не відвідувала такої кількості 
армія шанувальників футболу.
 Організатори чергової дуелі грандів зро-
били все можливе, аби на «Металісті» «гір-
ники» почувалися як удома, а на трибу-
нах був аншлаг. Граючи впродовж останніх 
кількох сезонів свої домашні поєдинки чем-
піонату країни у Львові, футболісти «Шах-
таря» змушені були відзначати, що особли-
вої підтримки з боку місцевих фанів вони не 
відчувають. Якщо на єврокубкових матчах 
публіка й була на стороні донецьких фут-
болістів, то в їхніх протистояннях з «Дина-
мо» львівські футбольні фанати ставали на 
сторону столичного клубу.
 Своє бажання прийняти «Динамо» яко-
мога ближче до своєї території «гірники» 
виказували ще в минулому сезоні й навіть, 
було, вже домовилися з ФФУ про проведен-
ня домашньої гри з киянами в Запоріжжі. 
Але, в підсумку, той поєдинок, який, до сло-
ва, вже не мав жодного турнірного значен-
ня, зіграли в тому ж таки Львові.
 Цікаво, що в минулому чемпіонаті обид-
ва «українські класико» завершилися з ра-
хунком 3:0 на користь «гірників», водночас 
«золото» національної першості дісталося 
динамівцям.
 У першому з чотирьох запланованих 
на поточний чемпіонат загальнонаціональ-
них «дербі» переможця не було виявлено. 
Щоправда, у «біло-синіх» був цього разу не-
абиякий шанс нарешті засмутити принци-
пового суперника й наздогнати його в тур-
нірній таблиці. Утім утримати перемож-
ний рахунок підопічним Сергія Реброва не 
вдалося. «Напевно, злякалися, що можемо 
виграти», — так очільник «Динамо» пояс-
нив причини, через які за 15 хвилин до фі-
нального свистка його підопічні дозволили 
Дентіньйо з близької відстані вразити уда-
ром головою ворота Шовковського. Приміт-
но, що голеву комбінацію «гірників» органі-
зували двоє футболістів, які вийшли на за-
міну. Богдан Бутко, котрий змінив травмо-
ваного капітана Даріо Срну, зробив навіс у 

штрафний майданчик, де спритнішим за ди-
намівських захисників виявився бразильсь-
кий півзахисник «Шахтаря».
 Загалом, після перерви донецькі фут-
болісти серйозно переважали своїх опонен-
тів і навіть були близькими до тріумфу, якби 
головний арбітр матчу , харків’янин Ана-
толій Абдула наважився наприкінці гри пос-
тавити у ворота киян пенальті. Проте суддя 
ФІФА вирішив не карати гостей 11-метро-
вим ударом за гру рукою Домагоєм Відою 
у своєму штрафному майданчику. «У нас 
відібрали перемогу», — приблизно таким 
був лейтмотив усіх після матчевих комен-
тарів, зроблених представниками «Шах-
таря», зокрема й їхнім керманичем Пауло 
Фонсекою.
 Своє незадоволення діями судді виказав 
і керівник футбольної федерації. «На жаль, 
вчорашнє свято було зіпсоване спірними 
суддівськими рішеннями. Тема арбітражу 
знову вийшла на перший план, і я сподіва-
юся на справедливу оцінку тих подій від Ко-
мітету арбітрів ФФУ. Таке суддівство може 
породити чергову хвилю обурень про необ-
хідність повернення до іноземних арбітрів 

на центральних матчах», — у своєму «Фей-
сбуці» написав президент ФФУ Андрій Па-
велко.
 Після чергового «класико» буде робота 
й у контрольно-дисциплінарного комітету 
ФФУ, якому доведеться прийняти рішення 
щодо агресивної поведінки капітана «гірни-
ків» по відношенні до Абдули. Прогнозуєть-
ся, що за свій «наїзд», здійснений по завер-
шенні матчу, на служителя Феміди, котрий 
і справді відзначився доволі неоднозначни-
ми рішеннями, Срну покарають триматче-
вою дискваліфікацією.
 Що ж до самого харківського поєдин-
ку, то по його гарячих слідах Андрій Павел-
ко заявив: «Харків заслуговує, аби сюди по-
вернувся на регулярній основі великий фут-
бол. Щоб тут знову відбувся фінал Кубка Ук-
раїни, щоб тут провела відкрите тренування 
збірна України. Не виключено, що тут «си-
ньо-жовті» проведуть і свій наступний тре-
нувальний збір». Нагадаємо, що перед стар-
том поточного сезону атестаційний комітет 
ФФУ не видав місцевому «Металісту» сер-
тифікат для участі в національних турнірах 
професіональних клубів. ■

Перше в нинішньому чемпіонаті країни «українське класико» завершилося миром.
Фото УНІАН.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«Злякалися перемоги»
Перша частина чотирисерійного протистояння між «Шахтарем» та «Динамо» 
завершилася мировою

■ ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 7-й тур.
«Шахтар» — «Динамо» — 1:1
 Голи: Гусєв, 24 (пен.) – Дентіньйо, 75
 Харків, стадіон «Металіст», 39677 гляда-
чів
«Зоря» — «Сталь» — 2:2
 Голи: Любенович, 81; Караваєв, 83 – 
Карікарі, 15; Васін, 54
 Вилучення: Воронін, 47; Малакян, 85 
(обидва — «С»)
 Запоріжжя, «Славутич-Арена», 1200 гля-
дачів
«Зірка» — «Карпати» — 1:0
 Гол: Фаворов, 81 (пен.)
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 4200 
глядачів
«Ворскла» — «Волинь» — 2:1
 Голи: Хльобас, 20; Турсунов, 74 — Ді-
денко, 25 (пен.)
 Полтава, стадіон «Ворскла», 5700 глядачів
«Чорноморець» — «Олександрія» — 1:0
 Гол: Гітченко, 57 (у свої ворота)
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 6020 гля-
дачів
«Олімпік» — «Дніпро» — 3:0
 Голи: Богданов, 10, 21, 51
 Суми, стадіон «Ювілейний», 7120 гляда-
чів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 7 6 1 0 18-5 19
2. «Динамо» 7 5 1 1 13-6 16
3. «Зоря» 7 4 2 1 13-6 14
4. «Ворскла»  7 3 3 1 9-6 12
5. «Чорноморець» 7 4 0 3 7-9 12
6. «Олімпік» 7 3 1 3 11-12 10
7. «Олександрія» 7 3 0 4 10-10 9
8. «Дніпро» 7 2 2 3 9-10 8
9. «Сталь» 7 1 3 3 5-9 6
10. «Волинь»  7 1 1 5 5-13 4
11. «Зірка» 7 1 1 5 5-15 4
12. «Карпати» 7 1 1 5 7-11 -2*
 * — «Карпати» позбавлені 6 турнірних очок 

згідно з рішенням ДК ФІФА

 Бомбардири: Мораес («Динамо»), Ка-
раваєв («Зоря»), Коломоєць, Хльобас (обид-
ва — «Ворскла») — 4.

* * *
Перша ліга. 8-й тур. 
 «Арсенал-Київ» — «Геліос» — 1:0; 
«Полтава» — «Черкаський Дніпро» — 3:1; 
«Оболонь-Бровар» — «Нафтовик» — 0:3; 
«Іллічівець» — «Миколаїв» — 2:0; «Скала» 
— «Тернопіль» — 1:0; «Гірник-Спорт» — 
«Верес» — 1:6; «Інгулець» — «Буковина» 
— 1:1; «Авангард» — «Суми» — 0:2; «Дес-
на» — «Колос» — 0:4.
Лідери: «Іллічівець» — 24; «Верес» — 19, 
«Колос», «Геліос» — 17, «Десна» — 14, 
«Черкаський Дніпро», «Нафтовик» — 13.
 Бомбардир: Кисіль («Іллічівець») — 
10. ■

■
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«Я виграла другий турнір «Великого шолома» за сезон. 
Це кращий рік у моїй кар’єрі».

Ангелік Кербер
німецька тенісистка-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На тлі блідого виступу ук-
раїнських олімпійців у Ріо, 
котрі, нагадаємо, з велики-
ми труднощами, загалом, ви-
бороли 11 нагород, на своїх го-
ловних стартах чотириріччя 
наші спортсмени-інваліди де-
монструють просто блискучі ре-
зультати. Після чотирьох зма-
гальних днів на XV літній Па-
ралімпіаді наші повпреди міцно 
закріпилися в лідируючій трій-
ці збірних-медалістів, здобув-
ши 18 золотих, 13 срібних та 18 
бронзових відзнак. Цікаво, що 
після третини змагальної дис-
танції українські паралімпійці 
мають ужинок, який за кількіс-
тю перевищує половину медаль-
ного доробку Лондона-2012, де в 
активі «синьо-жовтих» було 85 
медалей. У Ріо у своєму активі 
«синьо-жовті» вже мають 49 до-
рогоцінних нагород, поступаю-
чись як за загальною кількістю, 
так і за «об’ємом» золотих від-
знак збірним Китаю (39 золо-
тих, 30 срібних та 23 бронзові 
медалі) та Великої Британії (23 
— 14 — 19). 
 Варто відзначити, що попе-
редні Ігри наші спортсмени-ін-
валіди завершили на четверто-
му загальнокомандному місці, 

пропустивши поперед себе, ок-
рім уже згаданих китайців та 
британців, опонентів iз Росії.
 Водночас у Ріо збірна росій-
ських паралімпійців відсутня в 
повному складі — у дії так зва-
на допінгова дискваліфікація, 
накладена на росіян Міжнарод-
ним паралімпійським коміте-
том за системне використання 
заборонених препаратів у спор-
ті найвищих досягнень.
 Попри те, що збірну Росії 
не допустили до Паралімпіа-
ди-2016, їхній триколор усе 
ж з’явився на урочистій цере-
монії відкриття. Прапор сусід-
ньої держави на легендар-
ну «Маракану» виніс 53-річ-
ний співробітник міністерства 
спорту Білорусі Андрій Фомоч-
кін, щоправда, пройшовши з 
ним кілька десятків метрів, бі-
лоруський функціонер був зму-
шений віддати не запланова-
ний регламентом атрибут ор-
ганізаторам урочистостей.
 Зухвалий вчинок Фомоч-
кіна не залишився без уваги 
— поважного білоруса позба-
вили акредитації на змагання 
та попросили залишити Бра-
зилію.
 Хай там що б не відбувало-
ся «за лаштунками» Паралім-
піади-2016, а головні події у ве-

ресневому Ріо все ж точаться на 
спортивних аренах, де жоден 
день не обходиться без тріум-
фу наших співвітчизників. На-
разі найбільш урожайним для 
українських спортсменів-ін-
валідів став другий змагаль-
ний день, коли вони одним ма-
хом взяли 17 медалей, шість 
iз яких були найвищої проби. 
Власне, стільки ж золотих на-
город вони взяли в третій день, 
іще п’ять аналогічних відзнак 
прийшлося на другу серію за-
галом 11-денного змагально-
го серіалу. Примітно, що стар-
товий день Паралімпійських 
ігор українці завершили вель-
ми скромно — здобувши лише 
одне «золото», володарем якого 
став полтавський плавець (клас 
S7) Євген Богодайко. 
 Загалом, тріумфальними 
для України вже стали плаван-
ня (Денис Дубров, Єлизавета 
Мерешко (два «золота»), Олек-
сій Федина, Катерина Істоміна, 
Геннадій Бойко, Дмитро За-
левський, Максим Кріпак (2), 

Дмитро Виноградець), дзюдо 
(Інна Черняк), велоспорт (Єгор 
Дементьєв), «пінг-понг» (На-
таля Косміна), легка атлетика 
(Ігор Цвєтов, Лейла Аджамето-
ва), академічне веслування (Ро-

ман Полянський) та пауерліф-
тинг, де перемогу у своїй кате-
горії здобула Лідія Соловйова 
з Дніпра, ставши таким чином 
медалісткою п’ятої поспіль Па-
ралімпіади. ■

ПАРАЛІМПІАДА-2016

Із прицілом 
— у тріо
На Іграх спортсменів-інвалідів у Ріо 
наші співвітчизники демонструють 
запаморочливі результати

■

«Мастодонт» пауерліфтингу з Дніпра Лідія Соловйова стала призером п’ятої поспіль Паралімпіади.❙

Олексій Федина під час переможного запливу на дистанцію 
100 метрів брасом.

❙
❙

Григорій ХАТА

 До 11 вересня 2015 року іменита Се-
рена Уїльямс навряд чи могла сказа-
ти щось погане про Відкриту першість 
США. До того моменту, коли в півфі-
налі минулорічного «Ю-Ес оупен» вона 
сенсаційно поступилася італійці Робер-
ті Вінчі, втративши таким чином нагоду 
виграти за підсумками сезону такий жа-
даний «Великий шолом», Уїльямс-мо-
лодша на домашньому «Мейджорі» здо-
була п’ять тріумфів. Утім зупинившись 
у 2015-му, по суті, за крок від легендар-
ного досягнення, в «товариських стосун-
ках» «Чорної перлини» та «Ю-Ес оупен» 
щось порушилося. Як і торік, у найвід-
повідальніший момент Серена знову 
втратила концентрацію. Отримавши 
реальну нагоду побити рекорд непере-
вершеної німкені Штеффі Граф за кіль-
кістю виграних турнірів серії «Велико-
го шолома», вдруге поспіль американсь-
ка тенісистка не змогла подолати півфі-
нальну стадію домашнього турніру. Так, 
на шляху Уїльямс-молодшої (до слова, 
посіяної на «Ю-Ес оупен»-2016 під пер-

шим номером) до 23-го в кар’єрі «шо-
лома» непереборним бар’єром постала 
чешка Кароліна Плішкова — 2:6, 6:7 
(5:7). При цьому, разом із чудовим шан-
сом переписати історію сучасного тенісу, 
Серена втратила ще й звання прими сві-
тового тенісу. 
 З огляду на успішний виступ її пере-
слідувачки — німкені Ангелік Кербер, 
яка, йдучи паралельним курсом, дістала-
ся фіналу, американка, аби втриматися 
на вершині рейтингу WTA, будь-що мала 
перемогти на «Флешинг Мідоуз». Утім 
ушосте підкорити Нью-Йорк їй не суди-
лося. Натомість Кербер удруге в кар’єрі 
здобула тріумф на «Гранд слемі». По-
точний рік для 28-річної німкені розпо-
чався перемогою на «Аустреліен оупен»-
2016, а завершився, завдяки звитязі над 
Плішковою (6:3, 4:6, 6:4), взяттям аме-
риканського «шолома». Утім головний 
здобуток Кербер — титул першої ракетки 
планети, який дістався їй у «спадок» від 
Серени Уїльямс, котра 187 тижнів пере-
бувала на вершині «табелю про ранги».
 Цікаво, що за підсумками Відкри-
тої першості США також змінився й 

перший номер українського чоловічо-
го тенісу. Після майже п’ятирічного пе-
ребування в лідерах званням найсиль-
нішого тенісиста країни Олександр 
Долгополов був змушений поступитися 
Іллі Марченку, котрий на цьогорічно-
му «Ю-Ес оупен» показав тут свій най-
кращий результат, діставшись четвер-
того кола змагань. Водночас Долгополов 
свої виступи на кортах «Флешинг Мідо-
уз» завершив у першому колі, що при-
звело до його падіння в рейтингу АТР 
на 58-му сходинку. Водночас зароблені 

в Нью-Йорку залікові бали допомогли 
Марченку стрибнути в цьому реутингу  
з 63-ї на 50-ту позицію.
 До речі, і в чоловічому турнірі «Ю-Ес 
оупен»-2016 перший сіяний не зумів під-
твердити свій статус. У фіналі перша ра-
кетка світу, серб Новак Джокович посту-
пився третьому номеру посіву — швей-
царцеві Стену Ваврінці — 7:6 (7:1), 4:6, 
5:7, 3:6. Щоправда, невдача не похит-
нула позицій Ноло, котрий після онов-
лення рейтингу залишився на його вер-
шині. ■

ТЕНІС

Падіння «могікан»
У рейтингах жіночої тенісної асоціації та чоловічого 
тенісу України змінилися лідери

■

Німкеня Ангелік Кербер — тріумфаторка «Ю-Ес оупен»-2016 та нова прима світового тенісу.
Фото з сайта www.usopen.org.

❙
❙
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Лікарю, у мене щось з оком 
погано.
 — А без ока, думаєте, буде кра-
ще?

* * *
 На проїжджу частину несподівано 
вибігає товста дама. Водій злегка її чіп-
ляє. Обурена жінка починає кричати:
 — Неподобство, невже не мож-
на було об’їхати?
 — Вибачте, я побоявся, що в 
мене не вистачить бензину.

* * *
 — Офіціанте, кава була абсо-
лютно холодна!

 — Добре, що ви мені про це 
сказали. Охолоджену каву продає-
мо на дві копійки дорожче.

* * *
 Лiкарю, мені важко дихати.
 — Ну що ж ви себе так мучите? 
Не дихайте.

* * *
 Лiкар вислуховуючи хворого, 
примовляє:
 — Добре, добре.
 — Що добре? — з надією запи-
тує хворий.
 — Добре, що все це у вас, а не 
в мене!

По горизонталі:
 1. Церковний причет. 4. Сорт 
груш. 7. Індійський національний 
жіночий одяг. 8. У грецькій міфо-
логії — найвищий шар чистого й 
прозорого повітря, в якому нібито 
жили боги. 10. Хижа риба, з якою 
часто порівнюють журналістів. 11. 
Річка, в якій хрестили Ісуса Хрис-
та. 13. Річка на Закавказзі, прито-
ка Кури. 16. У середні віки — до-
кумент, що засвідчував які-небудь 
права або привілеї. 17. Фантастич-
ний роман Олексія Толстого. 18. 
Жінка. У якої помер чоловік. 21. 
Малюнок, зроблений на свіжій вог-
кій штукатурці. 24. «Ленін! Всьо-
го лиш п’ять літер, А скільки енер-
гій! Так ... ж! Царям не поможуть ні 
брехні, ні жест! Шумуй-вишумовуй, 
залізний протест!» (Павло Тичина). 
25. Легендарне місто, оспіване Го-
мером у поемі «Іліада». 26. Палка, 
на якій робилися засічки для ра-
хунку, лічби. 27. Академічна чоти-
рикутна шапочка, яку одягають ра-
зом із мантією студенти вишів. 28. 
Риб’ячі яйця. 
По вертикалі:
 1. Останній цар Лідії, що сла-
вився своїм багатством. 2. «Іще не 
сніг і навіть ще не ..., ще чути в полі 
голос череди. Здригнувся заєць — 
ліс такий осінній, куди не ступиш, 
все щось шарудить! (Ліна Костен-
ко). 3. «... душка, ...любка, ... ми-
лая голубка, ... рибка, ... птичка, ... 
цяця-молодичка» (народна пісня). 

4. В давньоримській міфології — 
уособлення місяця, богиня природи 
і полювання. 5. Двомачтовий чи три-
мачтовий вітрильник із косими віт-
рилами. 6. Кінопоказ. 9. Російське 
місто, куди втік з України Віктор Яну-
кович. 12. Творче псевдо французь-
кої письменниці Аврори Дюпен-Дю-
деван, авторки роману «Консуело».  
14. Організм, предмет або явище, що 
збереглись як залишок давніх епох. 
15. Столиця Еквадору. 17. Частина 
сонати, характерна швидким, енер-
гійним темпом. 18. Річ, предмет для 
вжитку. 19. Сузір’я, характерне трьо-
ма зірками вряд у центрі. 20. Стан 
сильного нервового збудження, коли 
людина не контролює себе. 22. У Се-
редній Азії — зрошувальний канал. 
23. Вбрання християнського свяще-
ника чи монаха. ■

Кросворд №107 
від 7 вересня
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Аліса КВАЧ

 Тиждень високої моди, який роз-
почався в Нью-Йорку, ознаменував-
ся черговим скандалом з приводу ко-
лекції відомої британської співачки, а 
нині — успішного модельєра Вікторії 
Бекхем. Вікі, яку свого часу в гурті 
Spice Girls за надмірну худобу назива-
ли Вікі-Скелет, укотре звинуватили у 
пропаганді анорексії за вибір для пока-
зу надто худих моделей. Окремі крити-
ки натякнули, що Вікі шиє одяг лише 
для плоских як дошка підлітків чи та-
ких же безформних унісекс-осіб, а жін-
ки із нормальними формами її вбрання 
просто не надягнуть.
 До речі, такі звинувачення регу-
лярно супроводжують покази Вікторії 
Бекхем на Тижні моди в Нью-Йорку. 
Минулого року критики накинулися 
на 17-річну модель Пейтон Найт, поре-

комендувавши Вікі погодувати дів-
чину перед тим, як випускати її на 
подіум. Утім модельєрка відкидає 
будь-які закиди і, попри крити-
ку, її одяг таки користується по-
питом. Навіть сестра британської 
принцеси Кейт Міддлтон Піпа   
замовила їй весільну сукню.
 Свідченням популярності 
бренду Victoria Beckham ста-
ла також інформація, що Вікі 
свою лімітовану колекцію за-
мовила відома фірма-виробник 
парфумерії та косметики Estee 
Lauder. Ця колекція також де-
монструвалася в неділю в рам-
ках тижня моди. А відсьогод-
ні їх можна знайти в продажу 
на території США та Британії. 
Так що критики критикують, 
а Вікі своє діло знає. ■
    

Ната НЕТУДИХАТА

 Багато батьків мріють про 
те, щоб дні народження їхніх 
дітей якщо не збігалися ціл-
ком, то були близько. Так і 
зекономити можна на святку-
ванні та подарунках, і дітей не 
розчарувати.
 А от американській ро-
дині Лорен та Сету Стівенсо-
нам із штату Північна Дакота 
в цьому плані суперпощасти-
ло. Усі їхні троє дітей побачи-
ли світ в один і той же день iз 
різницею в один рік. Старший 
син Аксель народився першо-

го вересня 2014 року, рівно за 
рік у родині знайшлася донеч-
ка Томмі, а цього року 1 вере-
сня до них приєднався братик 
Генрі.  Лікар місцевої клініки 
Вільям Лоу, який усі три рази 
приймав у Лорен пологи, за-
явив, що це перший подіб-
ний випадок у його медичній 
практиці.
 Тепер родина Стівенсонів 
мріє відсвяткувати великий 
день народження для своїх 
дітей, оскільки досі це не 
вдавалося. «Щоразу, коли 
ми намагалися влаштува-
ти святкування, я вируша-

ла на-
роджува-
ти чергову 
дитину. Ду-
маю, цьо-
го разу у 
нас буде 
одна вели-
ка вечір-
ка на всіх і 
один вели-
кий «деньна-
родженний» 
торт», — вис-
ловлює сподіван-
ня Лорен.
 Щоправда, для 
того щоб ці мрії збу-
лися, їй із Сетом пот-
рібно буде змінити тра-
диції чи бути обачніши-
ми під час святкування 
Нового року. Бо, очевид-
но, саме бурхливі новоріч-
ні ночі і є головною причи-
ною такого цікавого медич-
ного феномену в родині 
Стівенсонів. ■

14 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +9...+11; удень близько 20.

Миргород: без опадiв. Уночi +6...+8; удень +17...+19.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18; удень +25...+27.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +11...+13; удень +23...+25. Моршин: уночi 
+12...+14; удень +24...+26.

12 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 21-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 21.

БУВАЄ!

Один на трьох
Американка третій рік поспіль 
народжує дитину першого вересня

■

ВИСОКА МОДА

Погодуйте їх хоч трошки
Вікторію Бекхем укотре звинуватили 
в пропаганді анорексії

■

Х И М К А С Е Р А Ф И М

А І К А Т Е О Е

Р У Х Е И М Л І Д

А К Л А Р Н Е Т Е

Л А В Р О О З Е М Л Я

У О О Л Е Т А

Г Е Р П Е С К С Е Р К С

Р И А Т О Р К

С А К В А Р В І Т Е Р

У А Б Р А З И В И

Ч У Б Р Ф Ш Г О П

О І И І О Н Н К

К О Л О С О К Я Р Е М А

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10

11

12 13 14 15

16

17

18 19 20

21 22 23

24 25

26

27 28

Вікторія Бекхем.❙
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