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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,54 грн. 

1 € = 31,36 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Сухолiс
На Черкащинi, як i по всiй Українi, 
загрозливих масштабiв набирає проблема 
вимирання зелених масивiв
стор. 3 »

Пониження ґрунтових вод і короїд б’ють насамперед по соснових лісах. ❙
Фото з сайта ck-oda.gov.ua. ❙

Попередній 

підсумок 

протестної акції 

під стінами 

парламенту
стор. 4 »

На Майдані коло Ради 
революція не йде

В Україні на 7,5% 

зростає вартість газу для 

промисловості. На черзі, 

можливо, нові тарифи 

для населення, а уряд із 

нового року приступає до 

монетизації субсидій
стор.6 »

Труба і рахівниця 

Лiдер гурту «Мандри» за 

океаном робив 

з однодумцями те, до чого 

не дійшли руки у держави
стор. 9 »

Сергiй Фоменко: Попередній період був 
фантастичним, але зараз — новий

Добиває насадження омела австрійська, що поширюється лісами швидкими темпами. ❙
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«Із людьми відверто розправляються за допомогою відкриття фальшивих 
кримінальних справ. Підконтрольним Кремлю правоохоронцям не 
потрібні навіть докази провини людини, щоб засудити на великий термін 
ув’язнення».

Микола Полозов
адвокат Ільмі Умерова

УКРАЇНА МОЛОДА

У ПОЛОНІ 

Зламати 
і залякати
Верховний Суд 
окупованого Криму 
відхилив три апеляції, 
які  подавали на захист 
Ільмі Умерова 
Ірина КИРПА 

 Небезпечний для життя напад гі-
пертонії стався з лідером кримсько-
татарського національного руху Ільмі 
Умеровим через кілька днів після вине-
сення вироку. Нагадаємо, підконтроль-
ний Кремлю Центральний районний суд 
міста Сімферополь засудив Умерова до 
двох років ув’язнення в колонії-посе-
ленні. Покарання за статтею про екс-
тремізм також передбачає, що протя-
гом двох років після звільнення Умеров 
не зможе займатися громадською діяль-
ністю та виступати в ЗМІ.
 — Верховний Суд окупованого Кри-
му відкинув всі три апеляції, які ми по-
давали на захист Ільмі Умерова, — роз-
повів адвокат Едем Семедляєв. — Хоча 
поганий стан здоров’я підзахисного 
прирівнює взяття під варту до повільної 
страти. Адже у свої 60 років Ільмі Уме-
ров є інвалідом третьої групи, має діа-
бет, хворобу Паркінсона та слабке сер-
це. 
 За словами правозахисника, суд узяв 
до уваги важкий стан здоров’я Умерова, 
дозволивши йому перебувати вдома, до-
поки вирок не набуде чинності. Однак 
домогтися пом’якшення вироку право-
захисникам не вдалося.
 — Жорстокий вердикт суддів став 
їхньою реакцією на принциповість моєї 
політичної позиції, — заявив сам Ільмі 
Умеров. — Я щиро радів, коли на Гене-
ральній Асамблеї ООН розглянули ситу-
ацію з правами людини у Криму та при-
йняли резолюцію, яка засуджує злочи-
ни окупаційного режиму на півострові. 
 Лідер кримськотатарського руху Іль-
мі Умеров розповів, що зараз на анексо-
ваному півострові ситуація зі свободою 
слова є навіть гіршою, аніж це було за 
часів СРСР. Проти людей, які не згод-
ні з позицією  влади, відкривають фік-
тивні кримінальні справи та присуджу-
ють вкрай великі тюремні терміни без 
будь-якого жалю. Так, заступник голо-
ви Меджлісу кримськотатарського на-
роду Ахтем Чийгоз отримав вiсiм років 
тюрми, а фігурантів резонансної спра-
ви Хізб ут-Тахрір засудили до 17, 12 та 5 
років тюрми лише за те, що вони дотри-
мувалися канонів ісламу.
 «Із людьми відверто розправляють-
ся за допомогою відкриття фальшивих 
кримінальних справ, — каже адвокат 
Микола Полозов. — Підконтрольним 
Кремлю правоохоронцям не потрібні на-
віть докази провини людини, щоб засу-
дити на великий термін ув’язнення. Ви-
роки лідерам кримськотатарського руху 
в Криму винесли ті колишні українські 
судді, які продалися окупаційній владі. 
Тепер їхнє завдання — вислужитися пе-
ред новим господарем, що вони й роб-
лять, штампуючи непомірно жорстокі 
вироки для людей».
 Найбільшу тривогу правозахисни-
ків викликає питання, де саме буде від-
бувати термін покарання 60-річний Іль-
мі Умеров. Якщо неугодного окупацій-
ній владі патріота України вишлють до 
Сибіру, то допомога родичів та адвокатів 
стане для нього недосяжною. Окупанти 
можуть зробити це свідомо, щоб злама-
ти лідера кримськотатарського народу 
та залякати його послідовників. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Україні є ким пишатися — десять не-
скорених духом воїнів, котрі пройшли 
через страшні жорна війни на сході на-
шої держави й зазнали важких пора-
нень, після багатьох місяців реабілі-
тації взяли участь у 42-му Марафоні 
морської піхоти США. Цей марафон — 
один із наймасовіших у світі й посідає в 
рейтингу подібних заходів дев’яте місце, 
офіційно в ньому беруть участь близько 
30 тисяч учасників. 
 Заокеанський забіг стартував у не-
ділю о 7.45 та 7.55 ранку (14:45-14:55 
за Києвом) у різних місцях, адже бігу-
ни долали різні дистанції. Одні — 10-кі-
лометрову, вони стартували неподалік 
Капітолія, інші пробігли класичну «ма-
рафонку» — 42 км 195 метрів — стар-
тувавши біля комплексу Пентагону (м. 
Арлінгтон). Фінішували учасники обох 
дистанцій у передмісті Вашингтона біля 
монумента Iwo Jima, який вшановує за-
гиблих у всіх війнах морських піхотин-
цiв США.
 Десятикілометрову дистанцію з ук-
раїнської команди подолали Вадим Сви-
риденко, Дмитро Блохін, Юрій Писар-
чук, Юрій Дмитренко, Павло Солоха й 
Артем Лукашук; повноцінний марафон 
пробігли Микола Рудик, Єгор Терехов і 
Олександр Маланіч, а Олександр Чалап-
чій подолав дистанцію на спеціальному 
ручному велосипеді.
 «Ми присвятили цей марафон лю-
дям, котрі вже не повернуться з АТО, 
також цей забіг — заради тих, хто зараз 
у госпіталях, щоб для них це було сти-
мулом, аби вони піднялися», — проко-
ментував змагання Вадим Свириденко, 

який через бої за Дебальцеве втратив чо-
тири кінцівки.
 Юрій Дмитренко після забігу з оп-
тимізмом написав у «Фейсбуці»: «Якщо 
що — фінішував успішно, якщо брати до 
уваги, що це мої перші 10 км у житті. Ре-
зультат на 10 км — 1:11:40. А це 4 тис. 19  
місце з 7 тис. 61 учасника Marine Corps 
Marathon у Вашингтоні. 
 Психологічно допомагало те, що від-
мітки на дистанції у милях, тому 6 миль 
бігти набагато легше, ніж 10 км. Я задо-
волений!»
 Усі бійці української команди наго-
лосили, що для них це не спорт заради 
результатів, а спорт заради реабілітації. 
Наших хлопців на змаганнях підтриму-
вали представники української діаспори 
в США, деякі з них приїхали навіть з ін-
ших штатів. 
 Крім участі у марафоні, українсь-
кі військові зустрінуться з поранени-
ми з інших країн, познайомляться з су-
часними методами реабілітації та на-
лагодять корисні контакти з багатона-
ціональною спільнотою військових, які 
демонструють приклад повернення до 
активного й повноцінного життя після 
поранення.
 Петро Порошенко на своїй сторінці 

у «Фейсбуцi» написав: «Вітаю наших 
воїнів iз чудовим результатом на Мара-
фоні морської піхоти США. Неймовірно! 
Пишаємося вами!». ■

Ірина КИРПА

 Працівники держпідприємства 
«Миколаївський бронетанковий за-
вод» презентували нову модерніза-
цію БРДМ-2 з поліпшеними тактико-
технічними характеристиками. Пе-
ревага оновленої версії військової 
машини полягає у більш потужному 
та економному дизельному двигуні 
марки FTP Iveco Tector.
 За рахунок перекомпонуван-
ня носової частини бронеавтомобі-
ля (з цієї частини машини прибрані 
люки водія та командира) винахід-
ники змогли встановити додатковий 
бронезахист та значно посилити міць 
її лобової частини. Відтепер БРДМ-2 
не боїться атаки протитанковими гра-
натами різних видів, адже облашто-

вана захисною решіткою.
 — Машина має міцну та легку 
броню у вигляді повністю зварено-
го нового корпусу, силової установ-
ки, дизельного двигуна, нової ходо-
вої частини з незалежною підвіс-
кою, — розповідає водій-випро-
бовувач Федір Бойчук. — При всій 
своїй комплектації нова бронемаши-
на зберігає відмінну маневреність та 
керованість.
 Колектив «Миколаївського бро-
нетанкового заводу» передав бійцям 
Прикордонної служби України десять 
із двадцяти бронетранспортерів, які 
пройшли капітальний ремонт у стінах 
їхнього рідного підприємства
 — Це дуже добре, що кожен БТР 
обладнаний протигранатними сітка-
ми за новою технологією, — роз-

повів підполковник Херсонського 
прикордонного полку Анатолій Со-
кирко. — На даний час потреби при-
кордонників, які служать на російсь-
ко-українському кордоні неподалік 
анексованого Криму, повністю задо-
волені.
 Щоб виконати замовлення від 
військових, колектив держпідпри-
ємства «Миколаївський бронетан-
ковий завод» змушений працюва-
ти сім днів на тиждень у дві зміни. 
За півтора місяця напруженої ро-
боти їм вдалося не тільки довести 
до ладу розконсервовані БТРи, а й 
відновити техніку для українських 
морських піхотинців та спроектува-
ти дві броньовані машини швидкої 
допомоги.
 — Капітальний ремонт машини 

був проведений у повному обсязі, — 
розповів виконуючий обов’язки ди-
ректора заводу Олександр Швець. 
— Робітникам Миколаївського бро-
нетанкового заводу довелося роз-
бирати техніку до корпуса, чистити, 
фарбувати та оснащувати кожен БТР 
новими робочими вузлами. Повний 
комплекс робіт провели відповідно 
до вимог сторони-замовника в особі 
Міністерства оборони України.
 Модернізовані бронемобілі 
БРДМ-2 змогли побачити всі відвіду-
вачі чотирнадцятої Міжнародної спе-
ціалізованої виставки «Зброя та без-
пека», яка пройшла в Києві. Там же 
українцям презентували нові досяг-
нення в галузі науки та техніки, які 
зараз уже є на озброєнні українсь-
ких військових. ■

НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ

ЗаБРОНювали для прикордонників
У Миколаєві спроектували першу модернізовану БРДМ-2

■

СИЛЬНІ ДУХОМ

Старт неподалік Капітолія
Українські бійці стали учасниками Марафону морської 
піхоти США

■

Марафон стартував.❙

Іван БОЙКО

 Бойова обстановка ли-
шається майже незмінною на 
східному фронті: противник 
i надалі поодиноко обстрілю-
вав позиції української ар-
мії на всіх напрямках, засто-
совуючи переважно піхотне 
озброєння. Так, на донецько-
му напрямку під вогонь воро-
жих гранатометів, кулеметів 
i стрілецької зброї наприкін-
ці минулої неділі потрапи-
ли наші опорні пункти біля 
Авдіївки та шахти Бутівка. 
Тоді як на приморському на-
прямку бойовики застосову-
вали великокаліберні куле-
мети неподалік Широкино-
го та Старогнатівки, а грана-
томет — поблизу Водяного. 
На луганському напрямку 
ввечері майже півтори го-

дини проросійські найманці 
обстрілювали з 82-мілімет-
рових мінометів, автоматич-
них i протитанкових грана-
тометів наших захисників у 
районі Кримського.
 Загалом за минулу добу 
російсько-окупаційні угру-
повання 12 разів порушили 
режим тиші. У відповідь на 
провокації наші бійці 8 разів 

застосовували зброю на ура-
ження противника. Унаслі-
док бойових дій двоє захис-
ників України отримали по-
ранення. За словами речника 
Міноборони з питань АТО Ан-
дрія Лисенка, один боєць от-
римав поранення внаслідок 
ворожого обстрілу біля насе-
леного пункту Шуми Донець-
кої області, ще один підірвав-

ся на вибуховому пристрої 
поблизу станції «Донець».
 До речі, минулими вихід-
ними Президент Петро По-
рошенко побував у прифрон-
товій Авдіївці й відвідав 
72-гу бригаду. Глава держа-
ви повідомив захисникам 
України про ротацію: «Найб-
лижчим часом підрозділи по-
вернуться в місця своєї пос-
тійної дислокації, на яких 
їх чекають, — на Волині, у 
Білій Церкві, Чугуєві, Сi-
верськодонецьку. На вашу 
заміну приходять інші бри-
гади, які міцно триматимуть 
ваші позиції». Президент По-
рошенко разом iз військовим 
керівництвом провів у Ав-
діївці нараду щодо оператив-
ної обстановки на фронті, а 
також вручив бійцям ЗСУ 19 
орденів та 12  медалей. ■

НА ФРОНТІ

Бойова ротація
Захисників повернуть на відпочинок 
у тил, їхнє місце займуть «свіжі» 
підрозділи

■
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Валентина САМЧЕНКО

 У Києві 21-22 жовтня прохо-
дила насичена фестивальна подія 
«Молодість. Пролог». Це передмо-
ва до повноцінного 47-го кінофесту, 
яку вирішили провести організатори 
Міжнародного кінофестивалю «Мо-
лодість», попередньо оголосивши 
про перенесення термінів найстарі-
шого в Україні кіноконкурсу на кінець 
травня уже наступного року.
 Фільмом-відкриттям стала 
стрічка «Мир вашому дому!». Її 
створення бере початок у 2012 році. 
Ще перед тим виник задум просто 
відзняти блискучу виставу «Тев’є-
Тевель» Театру імені Івана Фран-
ка, головну роль у якому виконував 
Богдан Ступка. Актор відмовився 
від такої ідеї, натомість запропону-
вавши молодому режисеру Володи-
миру Лерту робити кіно. Тев’є-мо-
лочара у стрічці мав зіграти Богдан 
Ступка. Коли його не стало, у тому 
ж 2012-му, для фільму, який взяло-
ся частково фінансувати Держкіно, 
почали підшуковувати нового акто-
ра. Підійшов Євгеній Князєв, яко-
го глядач пам’ятає за серіалом про 
Вольфа Месінга.
 Тепер Євгеній Князєв став для 
показів в Україні каменем споти-
кання і розбрату. Бо його прізвище 
було під заявою 2014 року діячів 
культури РФ, які підтримали полі-
тику Путіна щодо російської війсь-
кової інтервенції в Україну. Прези-
дент «Молодості» Андрій Халпах-
чі запевняє, що Євгеній Князєв — 
ректор театрального інституту імені 
Щукіна не підписував скандальну 
заяву, а його прізвище дописали 
туди, як і декого інших.
 Фільм, який від початку міняв 
кілька разів назву, знятий за п’єсою 
Григорія Горіна «Поминальна мо-
литва», — філософсько-комічно-

трагічний, як його основа, збірка 
«Тев’є-молочар» Шолом-Алейхе-
ма. До речі, фільм «Мир вашому 
дому» виходить у прокат в Україні 
з 26 жовтня.
 Переможцем Національного 
конкурсу короткометражних філь-
мів на «Молодості. Пролог — 47» 
за фільм «Випуск’97» став Пав-
ло Остріков, який уже вчетверте 
випробовував свою майстерність 
на цьому фесті. Він отримав голо-
вний приз — «Золотого Скіфсько-
го Оленя» та грошовий приз у роз-
мірі 50 000 гривень. 
 Двоє молодих режисерів от-
римали спеціальні відзнаки журі 
«Молодості». Фільм «Ма» ре-
жисерки Марії Стоянової — «за 
вдумливе та зворушливе поєднан-
ня витриманої форми та тонке ві-
дображення стану душі в часи вій-
ни». По-суті, це відеоблог спілку-
вання мешканки нині прифронто-
вого Маріуполя з донькою з мирної 
території. «Ма» був знятий в рамках 
MyStreetFilmsUkraine і там отримав 
гран-прі. «Ма» вже показували, зок-
рема, на престижному міжнародно-
му кінофестивалі Biografilm Festival 
| International Celebration of Lives. 
 Ще один фаворит «Молодості» 
— фільм «Останній запис» режи-
серів Сипрієна Клеман-Дельмаса та 
Ігоря Косенка. Його відзначили дип-

ломом «за надзвичайне відображен-
ня поколіннєвого погляду на війну та 
як різні покоління чоловіків ставлять-
ся до війни, за чуттєвий режисерський 
підхід до гострого питання».
 Фільмом-закриттям «Молодос-
ті. Прологу» стала україно-словаць-
ка стрічка «Межа», де зіграла серед 
інших акторів і наша Римма Зюбіна. 
Стрічка вперше в історії українсько-
го кіно отримала «Кришталевий гло-
бус» за кращу режисерську роботу 

на кінофестивалі у Карлових Варах. 
Також там уклали контракт із між-
народним дистриб’ютором — лон-
донською компанією Film Republic. 
Фільм уже вийшов у міжнародний 
прокат. Стрічка успішна у прокаті 
у Словаччині. Ця країна висунула 
«Межу» на цьогорічну премію «Ос-
кар» у номінації «Найкращий фільм 
іноземною мовою». У широкий ук-
раїнський прокат стрічка вийде у се-
редині листопада. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкащина стрімко втрачає свої 
зелені «легені». Тут всихає 11 тисяч 
гектарів лісу. Як повідомили «УМ» у 
Черкаському обласному управлінні 
лісового та мисливського господарс-
тва, основний осередок всихання — це 
Черкаський бір, неподалік обласно-
го центру. Там умирає майже 4 тисячі 
гектарів соснових насаджень. Гостра 
проблема екологічної біди і в Корсунь-
Шевченківському та Канівському ліс-
госпах.
 «Тенденція всихання сосни звичай-
ної дуже негативна. Ще кілька років 
тому ми говорили про сотні гектарів 
всихання соснового лісу, а зараз ідеть-
ся про тисячі. Всихають не поодинокі 
дерева, а цілі лісові масиви», — гово-
рить начальник Черкаського обласно-
го управління лісового та мисливсь-
кого господарства Олександр Дзюбен-
ко. За його словами, глобальні кліма-
тичні зміни стали реальністю, і на них 
треба зважати. Адже підвищення се-
редньорічних температур при малій 
кількості опадів, зміна гідрорежиму 
ґрунтів та пониження ґрунтових вод 
ослаблюють деревостани. І тому чер-
каські лісівники постійно змушені 
вибирати. Якщо вирубувати дерева 

— не завжди є розуміння від громад-
ськості. Якщо ж не рубати, то можна 
зовсім втратити насадження — і тоді 
це вже безгосподарність. А невчасне 
реагування — це заселення ослабле-
них наса джень шкідниками, які руй-
нують їх остаточно. 
 Окрім шкідників, черкаські ліси 
вбиває і такий зелений паразит, як 
омела австрійська. Головний лісівник 
Черкащини каже, що ще років сім 
тому ніхто й не думав, що таке може 
бути. Нині омела з’являється й пара-
зитує на здорових соснових насаджен-
нях, що призводить до їх всихання. За 

4 останні роки площа заселення наса-
джень омелою австрійською виросла у 
три рази, і станом на сьогодні це вже 
як мінімум 2 тисячі гектарів.
 Треба говорити й про економіч-
ну складову, зазначають лісівники. 
Коли деревина втрачає технічну при-
датність, зменшується її ринкова вар-
тість, адже дров’яна деревина у кілька 
разів дешевша за ділову. А це зменшен-
ня відрахувань до бюджетів усіх рів-
нів, соціальних виплат, неможливість 
держлісгоспам оновлювати матеріаль-
но-технічну базу. Тож для лісівників 
важливим є розуміння цієї проблеми 
з боку екологів та громадськості. Бо 
якщо вчасно не проводити комплекс 
санітарно-оздоровчих заходів, то чер-
каські ліси можуть перетворитися на 
суцільно захаращені, хворі, екологіч-
но розладнані, які не виконуватимуть 
екологічну та соціальну функції.
 За даними Державного агентства 
лісових ресурсів України, площа вси-
хання лише соснових насаджень у на-
шій країні становить майже 150 тис. 
га, загалом же площа всихання усіх 
лісів становить 330 тис. га. Осеред-
ки масового всихання охоплюють по-
ловину України. Мають цю проблему 
й інші держави — Білорусь, Польща, 
Чехія, Австрія, Німеччина. ■

РЕЗОНАНС

Смертельна 
безпечність
Чотирнадцятьох слідчих 
долучили до справи 
про харківську ДТП, 
в якій загинуло п’ятеро 
людей
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Винуватицю смертельної ДТП у Харкові взяли під 
варту на два місяці. Результати основних експертиз 
будуть озвучені через 10 днів.
 Олена Зайцева, яка не впоралася з керуванням по-
зашляховиком і врізалася у натовп пішоходів, до се-
редини грудня утримуватиметься під вартою без права 
внесення застави. Її адвокат Юлія Козир доклала чи-
мало зусиль для того, аби дівчину відпустили під до-
машній арешт. Але інформація про те, що повторний 
аналіз виявив у сечі підозрюваної опіати, і резонанс, 
який отримала ця трагедія у суспільстві, вочевидь не 
дозволили судді прийняти інше рішення. Була визна-
на також обґрунтованою підозра з боку звинувачен-
ня щодо потенційної втечі за кордон. Мовляв, родина 
далеко не бідна, тому зможе потурбуватися про уник-
нення донькою відповідальності.
 Водночас імовірність вживання наркотичних за-
собів не вплинуло на статус підозрюваної. Як пові-
домив на брифінгу начальник ГУ НП України в Хар-
ківській області Олег Бех, вказаний факт лише обтя-
жує відповідальність особи, що керувала «Лексусом», 
але перекваліфікації статті, за якою порушено кримі-
нальну справу, не буде.
 За його словами, для розслідування резонансного 
ДТП на вулиці Сумській створено групу з 14 слідчих. 
Вони продовжують вивчати інформацію з камер віде-
оспостереження. На цей час призначено низку експер-
тиз, насамперед авто-технічну експертизу, результати 
якої будуть не раніше, ніж через 10 днів.
 У неділю на місці трагедії було проведено також 
слідчий експеримент, аби уточнити деталі аварії. Не 
виключено, що після опрацювання усіх даних змінить-
ся статус водія «Фольксвагена», який наразі прохо-
дить у справі як свідок. Принаймні адвокат Олени 
Зайцевої на першому засіданні постійно робила ак-
цент на участі в аварії двох фігурантів, намагаючись 
пом’якшити звинувачення, висунуті на адресу  підза-
хисної. Не виключає такого повороту у справі і Олег 
Бех. «Що стосується другого водія у ДТП, який був 
за кермом «Фольксвагена», — сказав він, — то його 
роль у виникненні надзвичайної події на дорозі зараз 
також вивчається слідством. Я не виключаю, що після 
отримання усіх необхідних даних його статус у кримі-
нальному процесі буде змінено».
 Адвокат другого водія Сергій Перепелиця, у свою 
чергу, повідомив, що готується наразі до ймовірних 
несподіванок. «Ми повинні дочекатися результатів 
слідчих експертиз, — каже він. — Але у будь-якому 
випадку у нас є власна позиція, і ми готові її захища-
ти. Перед маневром Дронов переконався, що попере-
ду автомобілів немає, і він фізично не встиг відреа-
гувати на авто, що вилетіло на великій швидкості на 
перехрестя».
 Нагадаємо, фатальна безпечність на дорозі у цен-
трі Харкова увечері 18 жовтня привела до непоправ-
них родинних трагедій. У селищі Солоницівка похова-
ли 49-річну Аллу Сокіл та її 19-річну доньку Настю. 
Самотньою лишилася їхня старенька мама та бабуся. 
До речі, Алла була цивільною дружиною учасника АТО 
Володимира Янчука, який загинув кілька років тому.
 Єдиного сина втратили і батьки сумчанина Олек-
сандра Євтєєва — 27-річного програміста, що потра-
пив під колеса «Лексуса» разом із дружиною Окса-
ною та її молодшою сестрою Діаною. Обох госпіталі-
зували у вкрай тяжкому стані. До тями прийшла лише 
Оксана, але рідні поки що не розповіли їй про втрату 
чоловіка, з яким та побралася влітку цього року. Для 
неї він поїхав у тривале закордонне відрядження. ■

■ЕКОЛОГІЯ

Сухоліс
На Черкащині, як і по 
всій Україні, загрозливих 
масштабів набирає 
проблема вимирання 
зелених масивів

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Золотий олень, мир і війна
На «Молодості» відзначили фільм про відеоспілкування 
мешканки нині прифронтового Маріуполя з донькою 
з мирної території

■

Римма Зюбіна знялася у фільмі «Межа».
Фото з «Фейсбука».

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 До 80-річчя Великого терору, в пам’ять жертв 
невинно репресованих українських кінематогра-
фістів, у Будинку кіно у Києві презентували збір-
ник «Репресовані кінематографісти. Актуальна 
пам’ять». Книжку підготував Центр кінематогра-
фічних студій Національного університету «Киє-
во-Могилянська академія». Це збірник наукових 
статей, присвячених кіномитцям, які загинули від 
куль енкаведистів у застінках в’язниць чи відбули 
покарання в таборах ГУЛАГу, в’язням другої поло-
вини ХХ століття Гелію Снєгірьову та Сергію Па-
раджанову і сучасному політичному в’язню Олегу 
Сенцову.
 Вела вечір Лариса Брюховецька — упоряд-
ник і один з авторів збірника, редактор журналу 
«Кіно-Театр». Анастасія Канівець, старший науко-
вий співробітник Музею театрального, музичного 

та кіномистецтва України розповіла про режисера 
Фавста Лопатинського; Людмила Новикова, кан-
дидат мистецтвознавства, — про акторів Миколу 
Надемського і Степана Шагайду; Сергій Марчен-
ко, кінорежисер, кандидат мистецтвознавства — 
про письменника і сценариста Майка Йогансена. 
Роман Росляк, кандидат мистецтвознавства пре-
зентував доповідь, присвячену репресіям керівни-

ків кінопромисловості України в 1930-ті роки. В об-
говоренні збірника взяли участь відомі кінознавці 
Сергій Тримбач, Оксана Мусієнко, Валентина Сло-
бодян. 
 Невеличкий наклад збірника «Репресовані 
кінематографісти. Актуальна пам’ять» швидко 
розійшовся. Нині Центр кінематографічних студій 
готує додаткове перевидання. ■

 Колектив «України 
молодої» щиро вітає 
Наталію Янковську 
з народженням дру-
гої дитини. Хай сини 
ростуть достойними 
захисниками у мирній 
країні на радість батькам!

ВІТАННЯ■

ПАМ’ЯТЬ

Обірваний кадр
Готують додатковий тираж збірника 
про репресованих кінематографістiв

■
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«Це була перша політична акція, в якій об’єднались купа громадських 
середовищ і політичних партій, яку підтримали незалежні експертні 
організації, за яку вийшли люди. Ми всі маємо єднатися і будемо єднатися». Віктор Чумак

народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ 

Очевидно, особливість українських Май-
данів у тому, що спланувати їх немож-
ливо. «Революція», рішення щодо якої 
ухвалюють у кабінетах за місяць-два 
до початку, приречена на провал. Тоді 
як саме спонтанність — запорука успі-
ху (чи, принаймні, перших кроків задля 
досягнення мети). Протестна акція під 
стінами Верховної Ради, яка гучно стар-
тувала 17 жовтня, була частково згорну-
та вже кілька днів по тому. Таке рішення 
ухвалили її ж організатори. Лишатися 
під парламентом вирішив тільки Міхеїл 
Саакашвілі.

Маємо те, що маємо
 У ході «Великої політичної рефор-
ми» активісти попервах мали намір до-
сягти трьох вимог. А саме — ухвалення 
закону про Антикорупційний суд, ново-
го виборчого законодавства (з переходом 
до відкритих партійних списків та змен-
шенням прохідного бар’єра на виборах 
до парламенту), а також зняття депутат-
ської недоторканності. Згодом з’явилася 
додаткова вимога — ухвалення закону 
про імпічмент Президенту.
 19 жовтня Верховна Рада проголосу-
вала за направлення до Конституційно-
го Суду двох законопроектів про зняття 
депутатської недоторканності. Саме КС 
повинен дати висновок, чи відповідають 
дані законопроекти українській Консти-
туції. Лише після цього їх можна ухвалю-
вати у Верховній Раді.
 Один із законопроектів написаний гру-
пою депутатів, автором іншого є Прези-
дент. Свій законопроект Петро Порошен-
ко зареєстрував в Раді 17 жовтня, у день 
початку акції «Велика політична рефор-
ма», майже зігравши на випере дження. 
«Я радий, що учасники мітингу підтриму-
ють вимоги Президента», — заявив тоді 
Петро Порошенко.
 За скерування законопроектів до КС 
проголосувала більшість депутатів. А 
втім, найцікавіше почнеться тоді, коли 
документи повернуться до сесійної зали 
після експертизи конституціоналістів. 
Адже голосувати за розгляд їх Консти-
туційним Судом — це одна річ, і зовсім 
інша — зважитися натиснути на кнопку 
«за» при остаточному вирішенні питан-
ня з імунітетом.
 В Опозиційному блоці знайдеться неба-
гато охочих підтримати відмову від імуні-
тету — особливо після анонсів Генераль-
ного прокурора Юрія Луценка з приводу 
того, що восени слід чекати нової хвилі за-
тримань та арештів. 
 Помірковано ставляться до подібної 
перспективи й у коаліційних фракціях. 
Хоча в останніх, власне, немає й вибору 
— особливо, після того, як свій законо-
проект вніс Петро Порошенко. Хоча Кон-
ституційний Суд у нас також «президент-
ський», тож відносно його ухвали, як-то 
кажуть, «можливі варіанти».
 Однак чи не найбільше противників 
скасування недоторканності — у «На-
родному фронті». «ПАРЄ і Венеціансь-
ка комісія чітко кажуть: не варто зніма-
ти депутатський імунітет із депутатів у 
країнах молодої демократії. Давайте по-
дивимось, у кого є імунітет. Він є в дип-
ломатів, суддів, адвокатів, журналістів, 
священиків. Чи повинен депутат захища-
ти права людини? Скажіть, у нас усі ста-
ли чесними правоохоронцями, в нас не-
має з ким воювати? Хто каже, що не пот-
рібно, нехай подивиться, які я отримую 
«смс» та як витягую людей із СІЗО. У нас 
корумповані «мєнти», прокурори і судді, 
зате в тюрмах сидять «тільки злодії» чи 
як? Тому уявіть, ніби йдете з ними в бій 
і знімаєте бронежилет», — пояснює член 
НФ Георгій Логвинський в коментарях 
виданню «Лівий берег».
 Наступним пунктом — після скасуван-
ня депутатської недоторканності — йшли 
вимоги змінити виборче законодавство. 
Тож минулого тижня депутати розгляну-
ли три законопроекти щодо нової виборчої 
системи, які пропонують відмінити мажо-
ритарну систему та закриті партійні спис-
ки і впровадити списки відкриті.

 В одному із законопроектів — авто-
рства позафракційного Віктора Чумака — 
також є дуже важлива для молодих політ-
сил норма, яка знижує прохідний бар’єр на 
виборах у парламент до 3%. Це може доз-
волити зайти у Верховну Раду новоство-
реним партіям — таким, як «Рух нових 
сил» Саакашвілі чи «Хвилі» самого Чума-
ка, адже подолати бар’єр у 5% вони, радше 
за все, не зможуть. Але ці документи депу-
тати навіть не починали розглядати.
 Нарешті, у тому, що стосується ство-
рення Антикорупційного суду, просу-
вань немає також. Петро Порошенко досі 
не вніс власний законопроект у Верховну 
Раду, хоча мав це зробити, згідно з реко-
мендацією Венеціанської комісії. Нато-
мість Президент заявив, що готовий по-
дати законопроект від себе, якщо його 
розроблять у Верховній Раді.

Пішли, але обіцяли повернутися
 А тим часом громадський рух  ЧЕСНО, 
Реанімаційний пакет реформ, Автомай-
дан, Антикорупційний штаб та Центр 
протидії корупції оголосили про припи-
нення вуличної акції «Велика політична 
реформа» до наступної парламентської 
сесії. Ініціатори протесту підбили його 
підсумки у наступних словах.
 «Із трьох наших вимог конкретні кро-
ки зроблені тільки по одному — недотор-
канності (...). Що стосується нових за-
конів про вибори, нам удалося змусити 
парламент вперше за три роки взятися 
за їх розгляд. Маємо домагатися резуль-
татів через два тижні (...). Повний провал 
по третьому пункту — Президент відмо-
вився вносити в парламент законопро-
ект про Антикорупційний суд. Глава де-
ржави виявився єдиним політиком, який 
не тільки проігнорував нашу акцію, а й 
знехтував її вимогами. (...) Ми будемо 
продовжувати боротися за наші вимо-
ги власними методами», — говориться у 
спільній відозві організаторів.
 Проте, як саме боротимуться ініціа-
тори «Великої політичної реформи» — 
незрозуміло. За чотири останні пленар-
ні дні (з 17 по 20 жовтня) Верховна Рада 
спромоглася лише на два звершення — ух-
валила медичну реформу та відправила на 
конституційну експертизу законопроек-
ти щодо недоторканності. Відтак депута-

ти зберуться наступного разу лише за два 
тижні. «Революція», поставлена на паузу 
— ось що відбуватиметься під парламен-
том найближчим часом. Адже там — охо-
роняти поставлені намети — залишиться, 
як вже було сказано, лише Саакашвілі та 
очолюваний ним «Рух нових сил».
 Прикметно, що партія Саакашвілі, а 
також нардепи Єгор Соболєв та Семен Се-
менченко з першого ж дня намагалися 
зробити акцію якомога більш схожою на 
те, що відбувалось під час Революції гід-
ності: поставили намети і привезли по-
льову кухню, заявляли про розгони па-
латкового містечка і побиття активістів 
поліцією. Втім уже з першого дня акції 
стало зрозуміло, що люди не готові масо-
во виходити на підтримку проголошених 
вимог. Тому такі відсилання до Майдану 
виглядали дещо награними.

 Хай там як, але саме згадані вище 
політики ухвалили рішення залишатися 
на Майдані до кінця. От тільки про який 
кінець йдеться? «Я все більше впевнююсь, 
що ані Саакашвілі, ані його прихильники 
не ставлять собі за мету добитися виконан-
ня тих вимог, які вони висунули. Їхня 
справжня мета — це реально масштабна 
дестабілізація в Україні для захоплення 
влади будь-якою ціною», — прокоменту-
вав ситуацію голова фракції БПП Артур 
Герасимов.
 Що ж, у даному разі Герасимов є не-
далеким від істини, але з однією поправ-
кою: влади в Україні прагнуть усі політи-

ки, і Саакашвілі тут, звісно, не виняток. 
Власне кажучи, подальший розвиток 
подій цікавий ще й у тому контексті, які 
дивіденди отримає (або ні) екс-«губерна-
тор» Одещини. Схоже, що акція під Вер-
ховною Радою (в тому вигляді, в якому 
вона існує зараз) перетворюється на бене-
фіс Саакашвілі.

Зіграти партію
 Нині політичне майбутнє Міхеїла Саа-
кашвілі експерти бачать переважно у по-
зитивних тонах — навіть незалежно від 
того, чим закінчаться нинішні акції. Ще 
влітку 2017 року рейтинг його партії «Рух 
нових сил» сягав 1,5%, проте після поз-
бавлення політика українського грома-
дянства ситуація змінилася.
 Українці негативно відреагували на дії 
Петра Порошенка щодо колишнього гру-
зинського президента та екс-«губернато-
ра» Одещини. Міхеїл Саакашвілі повер-
нувся до України, прорвавши кордон, і те-
пер їздить регіонами України. Останнє, як 
вказує соціолог Ірина Бекешкіна, впли-
нуло на електоральні настрої. «Фактично 
влада зробила партію Саакашвілі прохід-
ною в парламент», — говорить Бекешкі-
на, яку цитує видання «Новое время».
 А це, власне, і є те, чого прагне ко-
лишній грузинський президент. Рані-
ше представники партії Саакашвілі виз-
навали, що їхня мета — дочасні вибори 
Ради вже наступного року, які нададуть 
їм можливість потрапити до парламен-
ту. Щоправда, українська Конституція 
вимагає від громадянина жити в Україні 
п’ять років для балотування в Раду, і де-
сять років — для балотування у прези-
денти. Тож навіть якщо Саакашвілі по-
верне собі громадянство, його участь у 
виборах сумнівна.
 Утім протест під Радою Саакашвілі 
може розглядати як інвестиції у своє 
політичне майбутнє. Однак було б помил-
кою вважати, що та (доволі нечисленна) 
підтримка, яку здобула «Велика політич-
на реформа», спрямована тільки на ньо-
го одного. Поруч із ним були і депутати 
від партії «Самопоміч» мера Львова Ан-
дрія Садового, і представники «Справед-
ливості» екс-глави СБУ Валентина На-
ливайченка, і «Батьківщини» Юлії Ти-
мошенко, і внутрішньої опозиції в БПП 
(Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та 
Світлана Заліщук). Звичайно, кожна з 
політичних сил переслідувала свою мету, 
беручи участь в акції протесту. Але єдині 
вони були в одному — у своєму ставленні 
до Президента Порошенка.
 Внутрішньополітичний фронт проти 
чинного Президента, контури якого ми 
побачили 17 жовтня, очевидно, буде роз-
ширюватися. Попереду — вибори глави 
держави. Порошенко був і залишається 
одним із головних претендентів на прези-
дентство. Серед тих, хто привів за собою 
на протест людей, щонайменше ще троє 
мріють про крісло глави держави. Питан-
ня — чи зможуть вони домовитися між со-
бою в боротьбі проти Порошенка — поки 
відкрите. ■

КОЛІЗІЇ

На Майдані коло Ради
■

Намети — це ще не революція.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 У неділю Міхеїл Саакашвілі скликав під Верховною Радою мітинг під доволі амбіційним гас-
лом «Україна після Порошенка». Без бійки та штовханини під стінами парламенту й цього разу 
не обійшлося. На щастя, інциденти з правоохоронцями були незначними.
 «Окрім трьох важливих питань, на мітингу ми відстоюємо право України існувати після По-
рошенка. З таким лозунгом ми стартуємо від завтра, — заявив він напередодні. — Я особисто 
розказуватиму, як за 70 днів змінити закони на краще. У будь-якому разі ми багато говоритиме-
мо про те, як побудувати систему без олігархів, з нормальною інфраструктурою, виховуючи ін-
телігенцією», — розповів політик. І додав, що лекції читатимуть Мустафа Найєм, Сергій Лещен-
ко, Світлана Заліщук та гості зі США.
 На думку Саакашвілі, чинний Президент незабаром покине президентське крісло, причому 
без ексцесів і кровопролиття. «Порошенко має покинути посаду настільки швидко, наскільки це 
буде комфортно для суспільства. Він має піти спокійно. Тому ми вже готуємося до того, щоб не 
поміняти шило на мило. Треба, щоб нове покоління українців прийшло до влади», — зауважив 
Саакашвілі. 

■

революція не йде
Попередній підсумок протестної акції під стінами парламенту

Кожна з політичних сил переслідувала свою мету, беручи участь в 
акції протесту. Але єдині вони були в одному — у своєму ставленні 
до Президента Порошенка.
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Ігор ВІТОВИЧ

 Правоцентристський політичний 
рух АNO (абревіатура від «Акція не-
задоволених громадян», або з чеської 
«Так», якщо сприймати абревіату-
ру як окреме слово ) на чолі з мільяр-
дером і другим найбагатшим грома-
дянином у країні Андреєм Бабішем 
здобув перемогу на парламентських 
ви борах у Чехії.
 Згідно з підрахунком 100% бюле-
тенів, ANO набрав 29,64 відсотка го-
лосів виборців, що дає йому 78 з 200 
мандатів у нижній палаті парламен-
ту. На другій сходинці — права Гро-
мадянсько-демократична партія з 
11,32% голосів (25 мандатів). Третє і 
четверте місця дісталися новим опо-
зиційним партіям — чеській Пірат-
ській партії (10,79% і відповідно 22 
мандати) та «Свобода і пряма демок-
ратія» (10,64% і теж 22 мандати). По-
разку на виборах зазнали ліві полі-
тичні сили, зокрема  Комуністична 
партія Чехії і Моравії та соціал-де-
мократи, які набрали менше 10 від-
сотків голосів виборців, опустившись 
відповідно на п’яте і шосте місця.
 Але головне, що поразки зазна-
ли дві головні політичні партії краї-
ни, які з часу повалення комунізму 
почергово перебували у владі. Гро-
мадянсько-демократична партія хоч 
і посіла друге місце, але з відставан-
ням на 18% від переможця. А прав-
ляча дотепер Чеська соціал-демокра-
тична партія завершила вибори з шос-
тим результатом і може розраховува-
ти лише на 15 мандатів. 
 Загалом до парламенту Чеської 

Республіки увійшли 9 політичних 
партій і рухів, які здолали необхід-
ний 5-відсотковий бар’єр — це рекор-
дна кількість партій у парламенті за 
посткомуністичні часи. Участь у ви-
борах взяли 60,83 відсотка виборців.
 Передвиборчі прогнози справди-
лися. Рух ANO прогнозовано став пе-
реможцем виборів 2017 року. Його лі-
дер — мільярдер та колишній міністр 
фінансів Андрей Бабіш — має очоли-
ти наступний уряд Чехії. З огляду на 
надзвичайну строкатість політичних 
сил, які потрапили до парламенту, 
коаліційні переговори можуть три-
вати   місяцями. 
 Глава руху ANO Андрей Бабіш виз-
нав, що до Палати депутатів — ниж-
ньої палати парламенту — про   й шла за-
надто велика кількість пар тій і рухів, 
але звернувся до всіх iз пропозицією 
розпочати співробітництво. За його 
словами, він докладе всіх зусиль, 
щоб склад нового уряду був сформо-
ваний у максимально стислі термі-
ни. На які саме міністерські портфелі 
претендуватиме його політична сила, 
Бабіш іще не повідомив. 
 Лідер виборів також відкинув 
звинувачення, що ANO є популістсь-
ким та антиєвропейським політич-
ним угрупованням. За його словами, 
Чехія є невід’ємною складовою Єв-

ропейського Союзу та НАТО. Проте 
соціал-демократи, які втратили свою 
лідируючу позицію в Палаті депу-
татів, уже  заявили, що не увійдуть у 
коаліцію з ANO, оскільки не можуть 
собі уявити співпрацю з політиками, 
яким було висунуто звинувачення у 
здійсненні кримінального злочи-
ну. Йдеться саме про Андрея Бабі-
ша, який перебуває під слідством у 
справі про махінації з фінансовими 
дотаціями Чехії від ЄС. Адже в чер-
вні цього року він був звільнений iз 
посади міністра фінансів через фі-
нансові зловживання. Тоді чесько-
го магната звинуватили у шахрайсь-
ких діях iз субсидіями Євросоюзу на 
суму два мільйони євро.
 За 63-річним Бабішем, якого на 
батьківщині називають «чеським 
Трампом», тягнеться слід багатьох 
інших звинувачень. Зокрема і в спів-
робітництві свого часу з комуністич-
ними спецслужбами, і маніпулюван-
ні громадською думкою через ЗМІ, 
які йому належать. А Бабіш є най-
більшим чеським медіамагнатом. 
Сам Бабіш відкидає всі звинувачен-
ня. Та й проєвропейським політи-
ком його важко назвати. Програма 
політ сили Бабіша, з якою вона ви-
ходила на вибори, декларувала се-
ред іншого і такі пункти, як недопу-
щення запровадження євро у Чехії, 
протидія прийому біженців та спро-
тив поглибленню співпраці в рамках 
Європейського Союзу. ■

ЗНАЙОМІ ОБЛИЧЧЯ

Гол у першому 
таймі 
Колишнього футболіста київського 
«Динамо» Каху Каладзе обрали 
мером Тбілісі
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Із результа-
том 51,15 відсо-
тка голосів на ви-
борах мера гру-
зинської столиці 
переміг колиш-
ній футболіст 
київського «Ди-
намо», донедавна 
міністр енергети-
ки Грузії й канди-
дат від правлячої 
партії «Грузинсь-
ка мрія» Каха Каладзе. Вибори пройшли в субо-
ту, 21 жовтня. Друге місце посів незалежний кан-
дидат Алеко Елісашвілі (17,46 відсотка голосів), 
а третє — кандидат від партії «Єдиний національ-
ний рух» Заал Удумашвілі (16,48 відсотка). На по-
саду мера Тбілісі претендували загалом тринадцять 
кандидатів. Каладзе підтримав Бидзіна Іванішвілі 
— засновник партії «Грузинська мрія», колишній 
прем’єр-міністр, який є найбагатшою людиною Пів-
денного Кавказу. Партія є опозиційною до екс-пре-
зидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. 
 У міську раду (сакребуло) Тбілісі пройшли чоти-
ри партії. За результатами підрахунку голосів, на 
709 із 737 виборчих дільниць лідером є «Грузинська 
мрія», яка набирає 52,96 відсотка голосів. Ще три 
партії подолали чотиривідсотковий поріг: «Єдиний 
національний рух» (17,62 відсотка), «Європейська 
Грузія» (9,19 відсотка) і «Альянс патріотів» (5,64 
відсотка).
 На місцевих виборах у Грузії також перемагає 
правляча партія. Її кандидати також лідирують на 
виборах у Руставі, Батумі, Поті та Кутаїсі. Нага-
даємо, що засновником опозиційного грузинського 
«Єдиного національного руху» є екс-президент Грузії 
Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває в Україні та 
є лідером українського «Руху нових сил». ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Центральний уряд Іспанії на спе-
ціальному засіданні в суботу, 21 жов-
тня, вирішив відсторонити від влади 
уряд Каталонії на чолі з Карлесом Пучде-
моном, а також розпустити регіональ-
ний парламент. Про це заявив прем’єр-
міністр Іспанії Маріано Рахой після за-
сідання. За його словами, це рішення ух-
валено згідно зі статтею 155 Конституції 
Іспанії, яка дозволяє центральному уря-
ду вжити примусових заходів щодо ви-
конання автономним регіоном своїх кон-
ституційних зобов’язань. Основна мета 
цих заходів — проведення у Каталонії 
дострокових виборів протягом найближ-
чих шести місяців. «Я хочу, щоб ви бори 
відбулися якнайшвидше», — сказав Ра-
хой. Орієнтовно, це може статися вже в 
січні наступного року. 
 Прем’єр-міністр Маріано Рахой скли-
кав це засідання з членами кабінету через 
три тижні після референдуму 1 жовтня, 
що супроводжувався сутичками каталон-
ців iз поліцією, яка намагалася не допус-
тити голосування, виконуючи рішення 
суду в Мадриді. Іспанський уряд заяв-
ляє, що голосування було незаконним, 
однак каталонський лідер Карлес Пучде-
мон наполягає, що за результатами того 
референдуму він отримав повноваження 
проголосити незалежність Каталонії.

 У своєму виступі Рахой виклав захо-
ди, запропоновані урядом, які ще повин-
ні бути схвалені Сенатом, верхньою пала-
тою парламенту Іспанії, де представлені 
всі регіони, зазначає Бі-Бі-Сі. Рахой має 
намір оголосити вибори в Каталонії, «як 
тільки буде відновлено нормальну робо-
ту інституцій». Євросоюз не планує втру-
чатися в конфлікт між Мадридом та Бар-
селоною, заявив напередодні президент 
Європейської Ради Дональд Туск. Лідери 
Німеччини та Франції підтримали цент-
ральну владу Іспанії у цій ситуації. 
 Тисячі протестувальників вийшли на 
вулиці Барселони 21 жовтня після того, 
як прем’єр-міністр Іспанії оголосив про 
плани запровадити пряме правління в 
Каталонії. Поліція Барселони повідо-
мила, що близько 21 тисячі людей взяли 
участь у суботній маніфестації в столиці 
регіону. Повідомляється, що люди скан-
дували «Свободу!» та «Незалежність!» й 
розмахували прапорами Каталонії.
 Лідер Каталонії Карлес Пучдемон за-
явив, що такі заходи іспанського уряду 
«несумісні з демократією і не поважа-
ють верховенство закону». У телезвер-
ненні пізно ввечері 21 жовтня Пучдемон 
закликав каталонський парламент по-
долати кризу. Спікер парламенту Ката-
лонії Карме Форкадел назвав плани Мад-
рида «фактичним переворотом». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У північних італійських регіонах Ломбардія зі 
столицею в Мілані, фінансовій столиці Італії, та Ве-
нето зі столицею у Венеції в неділю, 22 жовтня, від-
булися референдуми щодо посилення їхньої авто-
номії. Результат волевиявлення: 98% ломбардійців 
та 95% венеціанців забажали ширшої автономії.
 Із 1990-х років мешканці північних регіонів 
Італії мріяли про створення власної держави, яка 
мала називатися Паданією. Прихильники незалеж-
ності організовували яскраві демонстрації під пра-
порами із зеленою емблемою та роздавали майбут-
нім паданським громадянам символічні ідентифі-
каційні картки. Та минуло майже 30 років, і мрії про 
Паданію практично зійшли нанівець. Але з почат-
ком каталонських подій правопопулістська партія 
«Північна ліга» (Lega Nord), яка колись була ініціа-
тором відокремлення північних регіонів, запропо-
нувала провести  два легальні, але такі, що мають 
лише консультативний характер, референдуми в 
Ломбардії та Венето. 
 «Карлес Пучдемон (лідер Каталонії. — Ред.) 
упустив унікальний шанс. Він зупинився на півшля-
ху і вже не має тієї сили, яка була в нього спочатку», 
— вважає губернатор Ломбардії Роберто Мароні. Він 
також додає, що Мілан, як це не парадоксально, за-
раз випереджає Барселону в списку можливих пре-
тендентів на розміщення штаб-квартири Європейсь-
кого агентства з лікарських засобів, яке має залиши-
ти Лондон після виходу Великобританії з ЄС.
 На думку експертів, рішення місцевої вла-
ди про референдуми треба розглядати в контек-

сті парламентських виборів, що мають відбутися 
в Італії 2018 року. Як пояснює професор політоло-
гії Крістіна Фузоне, так «Північна ліга» намагаєть-
ся заручитися підтримкою якомога більшої кіль-
кості виборців. Ця політична сила роками залиша-
лася нечисленним, проте критично важливим чле-
ном правоцентристської коаліції на чолі з колишнім 
прем’єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі. 81-річ-
ний Берлусконі підтримав рішення про проведен-
ня референдумів у Ломбардії та Венето, пообіцяв-
ши цим регіонам ширшу автономію в разі перемо-
ги своєї партії на виборах. 
 За італійською Конституцією, з 2011 року ре-
гіони республіки мають право вимагати більшої ав-
тономії в усіх сферах, починаючи з освіти і закінчу-
ючи розподілом податкових зборів. Однак фінансо-
ву самостійність регіонів неочікувано обмежили під 
час економічної кризи в ЄС. Багатші північні регіо-
ни Італії незадоволені цим. Наприклад, Ломбардія 
та Венето з населенням 15 мільйонів осіб наповню-
ють бюджет 60-мільйонної Італії приблизно на 30%. 
І процес майже односторонній: Ломбардія щороку 
вливає до центрального бюджету на 54 млрд. євро 
більше, ніж отримує з нього, а Венето платить на 
15,5 млрд. євро більше, ніж отримує. Велетенські 
кошти йдуть на дотації недорозвиненим регіонам 
півдня Італії. І якби ж то дійсно на їх розвиток, бо 
насправді значна частина дотацій потрапляє в руки 
мафії. Це дратує північних італійців, звідси і сепа-
ратистські настрої. Референдуми в двох регіонах 
— спроба тиску на Рим із метою виправити цю не-
справедливу ситуацію. Про відділення від Італії не 
йдеться. Принаймні, наразі. ■

СПРОТИВ

Приборкання автономії 
Іспанія запроваджує в Каталонії пряме правління: 
сотні тисяч каталонців протестують на вулицях

■ ПАРАД СУВЕРИНІТЕТІВ

Шляхом Каталонії
У двох італійських регіонах відбулися референдуми 
про автономію

■

Грузинською столицею 
керуватиме футболіст. 

❙
❙

Андрей Бабіш.❙

ДО РЕЧІ

 На дострокових виборах до парламенту 
в Японії правляча коаліція нижньої палати 
на чолі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе от-
римала дві третини парламентських місць, 
повідомляє «Рейтер». За попередніми да-
ними, це 311 з 465 місць у нижній палаті. 
Зміцнення парламентських позицій правля-
чої партії прем’єр Абе має використати для 
перенаправлення урядом податкових над-
ходжень та напрацювання конкретніших рі-
шень щодо кризи на Корейському півострові 
у зв’язку з ядерними провокаціями Північної 
Кореї. Місцеві ЗМІ наголошують на тому, що 
таким чином Абе став першим у новітній іс-
торії Японії прем’єр-міністром, який обійма-
тиме свою посаду третій термін поспіль.

■ЇХНІЙ ВИБІР

«Чеський Трамп» 
очолить уряд
На парламентських 
виборах у Чехії переміг 
правий рух АNO

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Обираючи між прихильністю 
МВФ та дешевим газом, уряд 
України, схоже, зробив ставку на 
перший варіант. Відтак — буде-
мо з кредитами і дорогим пали-
вом. З одного боку, це дозволить 
нам убезпечитися від дефолту 
принаймні до кінця 2018 року та 
більш-менш стабілізувати еконо-
міку, забезпечуючи хоча би міні-
мальне зростання ВВП. З іншого 
— у влади є зовсім небагато часу 
для продукування креативних 
ідей на тему, як тримати у при-
стойних рамках інфляцію та як не 
розвалити комунальний сектор, 
уникнувши масових неплатежів. 

Тариф для буржуїнів 
 У листопаді на 7,5% зроста-
ють ціни на газ для промисло-
вості. У компанії «Нафтогаз 
України», яка оголосила про 
це, зазначили: запропоновані 
ціни на природний газ із ресур-
су компанії диференційовані у 
залежності від обсягів закупів-
лі, умов оплати та стану по-
передніх розрахунків iз «На-
фтогазом». І зазначили, що з 
1 жовтня 2015 року введено в 
дію Закон України «Про ринок 
природного газу», яким перед-
бачено, що постачання природ-
ного газу здійснюється за ціна-
ми, що вільно встановлюються 
між постачальником та спожи-
вачем, крім випадків, передба-
чених цим законом.
 При цьому влада запевняє: 
населення це подорожчання не 
торкатиметься. До завершення 
опалювального сезону. Мабуть... 
Але при цьому цілком очевид-
но, що точка ухвалення рішен-
ня з цього питання знаходить-
ся аж ніяк не у Києві. А зовсім 
навіть iз протилежного боку від 
Європи, у США, де розташова-
на штаб-квартира Міжнародно-
го валютного фонду. Там мають 
зовсім іншу думку з цього питан-
ня, ніж населення України. 
 А тому варіант якогось «по-
дорожчання на благо» може ста-
тися у будь-який момент, якщо 
Фонд зуміє достатньо відчутно 
натиснути на офіційний Київ. 
Непрямі підтвердження цьому 
можна періодично почути на-
віть з уст представників влади. 

Дожити до третього етапу 
 Тим часом в Україні прогно-
зують шалене зростання боргів 
за спожиті комунальні послу-
ги. Адже реальні доходи наших 

співвітчизників зменшуються 
навіть попри усі підвищення 
зар плат і пенсій. Причина — ін-
фляція, яка давно вже вийшла 
за всі встановлені для неї вла-
дою береги. І, ймовірно, розпов-
затиметься далі. 
 Як один із варіантів виходу з 
ситуації — влада йде на монети-
зацію субсидій. Міністерство фі-
нансів затвердило план, фактич-
но розроблений для нас Світовим 
банком, який передбачає перехід 
на грошові розрахунки за суб-
сидіями, який включатиме три 
етапи. Перший етап передбача-
тиме монетизацію розрахунків 
за субсидіями на рівні підпри-
ємств — постачальників послуг. 
 На другому етапі — підго-
товка системи до проведення 
монетизації субсидій на рівні 
домогосподарств (створення не-
обхідної інфраструктури, ство-
рення єдиного реєстру та бази 
даних субсидіантів і їх верифі-
кація тощо). На третьому етапі 
— монетизація субсидій на рів-
ні домогосподарств. 
 Наразі ми знаходимося на 
початковому, тобто першо-
му, етапі цієї реформи. З но-
вого року буде запроваджено 
монетизацію субсидій на рів-
ні постачальників цих послуг. 
Замість взаєморозрахунків у 

схемі з’являться «живі» гроші. 
За словами заступника мініс-
тра фінансів Сергія Марчен-
ка, метою цих змін є перехід на 
прозорі та своєчасні розрахун-
ки «живими» грошима за суб-
сидіями між державою та пос-
тачальниками послуг. 
 Після опалювального сезо-
ну 2017-2018 років планується 
перевести частину платежів на 
звичайні поточні рахунки під-
приємств — постачальників пос-
луг. Відбудеться це упродовж 
двох-трьох років. Такий крок, як 
сподівається влада, забезпечить 
ще одну передумову для перехо-
ду до вільного ринку — створить 
можливості для підприємств, 
які хочуть працювати з населен-
ням, і відкриє шлях до прямо-
го перерахування субсидій до-
могосподарствам, які самостій-
но зможуть розраховуватися за 
комунальні послуги. «Перера-
хування субсидії здійснюватиме 
безпосередньо Держказначейс-
тво без будь-яких протоколів. 
Субсидії перераховуватимуть за 
фактично спожиті енергоносії 
та надані послуги, що дасть змо-
гу уникнути ситуацій, коли, на-
приклад, виконавці отримують 
більший обсяг субсидій, ніж спо-
жили домогосподарства», — по-
яснив Марченко.

 Платежі відбуватимуться до 
чітко встановленої дати — 24 
числа кожного місяця. «І при 
цьому виконавці послуг зможуть 
обирати найбільш конкурентно-
го постачальника енергоносіїв 
і розраховуватися з ним «жи-
вими» грішми від субсидій», — 
каже заступник міністра. 

І ПСГ, і ГТС
 Тим часом Україна чи не 
вперше у своїй новітній історії 
впевнено, без скандалів та інт-
риг входить в опалювальний се-
зон 2017-2018 років із достатні-
ми запасами блакитного пали-
ва. Станом на вчорашній день у 
підземні газові сховища з почат-
ку «газового сезону», тобто, пер-
шого дня наповнення ПСГ — 22 
березня 2017 року, було закача-
но 8 млрд. 850 млн. кубометрів 
палива. Таким чином загальні 
запаси становлять 16 млрд. 950 
млн. кубометрів газу. 
 Це суттєво більше, ніж ми 
мали у цей час торік, і практич-
но дорівнює показникові, який 
від України вимагають Європа та 
Росія — задля забезпечення без-
перебійного транзиту нашою те-
риторією. Хоча численні експер-
ти вже довели, що ми виконува-
тимемо свої зобов’язання навіть, 
якщо у наших сховищах буде 
близько 15 млрд. кубів газу. 
 Отже, українські підземні га-
зосховища заповнені на 54,7%. 
Їх загальна місткість становить, 
як відомо, майже 31 млрд. кубо-
метрiв. Значну частину з цих ку-
бометрів «Нафтогаз» планує зда-
ти в оренду зацікавленим струк-
турам із низки центральноєвро-
пейських держав. Перший газ 
на «орендних» умовах до на-
ших ПСГ уже закачано. На черзі 
— інші клієнти, яким українсь-
кі пропозиції є цікавими. Адже, 
як відомо, Україна має у своєму 
розпорядженні значну кількість 
потужностей для зберігання 
газу, які ми не використовуємо, 
у той час як європейські держа-

ви, зокрема, екс-соціалістично-
го табору, навпаки, відчувають 
їх гострий дефіцит.  
 У Європі й надалi цікав-
ляться не тільки нашими по-
тужностями для зберігання 
енергоносіїв, а й транзитними 
 продуктопроводами. Італійська 
компанiя і словацька Eustream 
готові взяти в лізинг частину 
української газотранспортної 
системи. На думку експертів, 
італійсько-словацька пропози-
ція заслуговує на увагу, адже 
пропонований формат співпра-
ці операторів газотранспорт-
них систем не вимагає ні при-
ватизації, ні зміни форми влас-
ності газотранспортної системи 
і підземних сховищ газу Украї-
ни. Згода української сторони на 
такий варіант дозволить продов-
жити транспортування російсь-
кого газу через вітчизняну ГТС і 
після закінчення десятирічного 
транзитного контракту, укладе-
ного в січні 2009 року.
 За інформацією джерел, 
спільно розроблений варіант 
транзиту газу через ГТС Украї-
ни, Словаччини та Австрії до вхо-
ду в ГТС Італії запропонований 
на розгляд Президенту і уряду 
України. Держава на Апеннінах 
сьогодні є найбільшим імпорте-
ром російського трубопровідно-
го газу, який надходить туди пе-
реважно через території України 
та Словаччини. Тож італійська 
компанія не так давно викупи-
ла 49% акцій австрійського опе-
ратора ГТС. Отже, на думку фа-
хівців, трубопровідний маршрут 
доставки російського газу через 
Україну, Словаччину та Австрію 
для Snam і трейдерів ринку Італії 
є поки максимально економічно 
виправданим і вигідним. 
 Виходить, Україні пропо-
нують фактично лізинг своєї 
газотранспортної системи. Але 
головне у подібних угодах за-
звичай криється у деталях, які 
наразі перебувають на стадії 
формування. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 У Радикальній партії переконані, що 
законопроект «Купуй українське, плати 
українцям!» — одна з основ економічної 
політики держави. Після тижнів блоку-
вання апарат ВР усе ж таки зареєстру-
вав ініціативу народних депутатів РПЛ 
Олега Ляшка та Віктора Галасюка під 
№7206.
 «Спочатку їм не сподобалася назва. 
А як нам було назвати законопроект — 
«Не купуй українське і не плати україн-
цям»? Саме таку політику проводить вла-
да впродовж останніх років», — обурю-
вався співавтор документа Олег Ляшко. 
 Суть законопроекту зводиться до на-
ступного: виробляєш продукцію в Ук-
раїні, платиш зарплату українцям, ви-
користовуєш українську сировину, ма-
теріали, компоненти, енергію, фінанси 

— отримай цінову перевагу при держав-
них закупівлях.
 «Досить купувати за кордоном те, 
що здатні виробляти самі! Кожна грив-
ня, заплачена за український товар, від-
новлює економіку, створює робочі місця 
і добробут українців», — прокоментував 
законопроект Олег Ляшко. 
 Документ, у першу чергу, спрямо-
ваний на збільшення державних замо-
влень для національних виробників. 
Політик навів приклад, коли тендер на 
закупівлю трамваїв виграла польська 
фірма, хоча могла виграти українська.
 «Нещодавно польська компанія пе-
ремогла вітчизняний «Електронтранс» 
у поставці трамваїв на суму 1,8 млрд. 
грн., запропонувавши суму контракту 
на 1 000 грн. дешевше українського ви-
робника», — зазначено у пояснювальній 
записці. 

 Олег Ляшко переконаний, що робо-
ту потрібно давати українцям. І пропо-
нує у загальній оцінці тендерних пропо-
зицій визначити питому вагу критерію 
місцевої складової в предметі закупів-
лі на рівні не нижчому 20%. Це дозво-

лить підвищити рівень ефективності ре-
алізації державної політики в сфері пуб-
лічних закупівель та забезпечить умови 
для залучення інвестицій у вітчизняну 
промисловість, локалізації виробництв 
та створення нових робочих місць. ■

ПАТРІОТИЧНО

Роботу — українцям!
Купувати українське та платити українцям закликає 
Ляшко у новому законопроекті

■

Олег Ляшко хоче, щоб за державні кошти купували товари національного виробника. 
Для прикладу, вироби з дерева, які виготовляють на чернігівському підприємстві.

❙
❙

СЕКТОР ГАЗУ

Труба і рахівниця 
В Україні на 7,5% зростає вартість газу для 
промисловості. На черзі, можливо, нові 
тарифи для населення, а уряд з нового 
року приступає до монетизації субсидій

■

Наші транспортні і «складські» потужності у газовій сфері — актив, 
який найбільше цікавить європейців в Україні.
Фото з сайта pravda.com.

❙
❙
❙

ДО ТЕМИ

Російське? А чом би й ні! 
 Україна може повернутися до закупівлі природного газу, видобутого у Російсь-
кій Федерації. Таку ймовірність допустив віце-прем’єр України Володимир Кістіон. 
«Ніколи не кажи ніколи, — заявив чиновник. — Якщо ми би перенесли точку об-
ліку транзиту на східний кордон, такий варіант можна було би розглядати». 
 Зараз купувати російський газ, на його думку, було би дуже ризиковано 
і безвідповідально. «Безкоштовний сир буває тільки у мишоловці», — про-
коментував Кістіон запитання, що російський газ є дешевшим за європей-
ський. І додав: «Ми можемо проаналізувати наш минулий досвід, коли нас 
прив’язували привабливими умовами, а потім вирішували всі питання».

■
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Вікторія КОВАЛЬОВА

На жовтневі змагання зі спортивного 
вилову риби на березі Верхнього озе-
ра у селі Круглик Києво-Святошинсь-
кого району зібралося понад півсотні 
учасників. Серед дев’ятнадцяти команд, 
що приїхали поборотися за звання най-
вправніших рибалок, зустрічалися на-
зви й інтригуючі («Барракуда», «Кра-
кен», «Копай», «На гачку»), і традиційні 
(«Рибачки», «Грибники»), й обнадійлива 
«Мрія». Дехто з учасників поважного 
зібрання, організованого за ініціативою 
профкому державного підприємства 
«Антонов» і активного сприяння філії 
«Антонов-Агро», добиралися зі спортив-
ним знаряддям до місця зустрічі на влас-
них авто, але більшість доставив Анто-
новський автобус «Богдан». Його водій, 
Юрій Іванович Гнетило (команда «Чай-
ка»), також виявився любителем рибної 
ловлі, тому цього теплого осіннього дня 
поєднав роботу з хобі. Уродженець Чер-
нігівщини, який виріс на Десні, впевне-
ний, що найсмачніша риба водиться саме 
у цій річці його дитинства. Втім, спогади 
про малу батьківщину лише пробудили у 
ньому азарт спробувати рибацької вдачі 
на Верхньому озері.

Зустрічалися й чотирикілограмові 
 На Верхньому озері водяться білий 
амур, короп, окунь, толстолоб, судак і 
навіть щука. Від місцевих старожилів 
почула й про чотирикілограмового сома, 
якого витягли років десять тому. Люби-
тельську риболовлю переважно прак-
тикують на Нижньому озері, а Верх-
нє більше орієнтоване на промисловий 
вилов риби. Єдиний рибовод місцевої 
філії «Антонов-Агро» сіткою виловлює 
рибу, яку потім постачають на ДП «Ан-
тонов». Наприклад, за травень-вересень 
він спіймав близько шести тонн риби! 
Крім того, за сезон (весна-осінь) у риб-
ному господарстві філії переробляють до 
десяти тонн куплених оселедця, скумб-
рії, мойви. Рибу коптять на дубових дро-
вах. Продукція реалізується на ДП «Ан-
тонов» та через крамницю «Круглик».
 «За дев’ять місяців цього року ви-
ручка по озерах Верхньому та Нижньо-
му перевершила 1,3 мільйона гривень. 
Зокрема, виручка за аматорську рибо-
ловлю становить 777 тисяч гривень, 
продаж живої риби — 188 тисяч гри-
вень, послуги — 384 тисячі гривень (ко-
ристування катамаранами, будиночка-
ми, альтанками, шампурами, дровами). 
Цьогорічні дані тримаються на рівні по-
казників аналогічного періоду минулого 
року», — розповідає директор філії «Ан-
тонов-Агро» Михайло Михайлович Сту-
перський.
 Озера та риба, що в них водиться, є 
одним із беззбиткових напрямів діяль-
ності «Антонов-Агро». Наприклад, для 
сторонніх відвідувачів вранішня рибо-
ловля на Верхньому озері коштує 200 
гривень, а релакс із вудкою цілий день 
— 350 гривень. Хоча цього року у філії 
заїжджих рибалок стало менше, нам 
удалося їх побачити і в день змагань. 
Причому з непоганим уловом — вели-
ченькими судаками та щуками у коши-
ку. Цього літа біля Верхнього озера ор-
ганізували зону відпочинку, звідки ба-
жаючі також мали змогу помилуватися 
чудовим краєвидом з альтанок, розта-
шованих на березі.

Юшка та сюрпризи
 Змагання Антоновців зі спортив-
ної риболовлі стартували о 9.40. Тоді 
як учасники команд зосереджено спос-
терігали, чи клює риба, їхні вболіваль-
никі — дружини представників коман-
ди «Гараж» Олександра Габітова та Мак-
сима Шаповалова — на мангалі готували 
апетитний курячий шашлик. Вони роз-
повіли, що вже років п’ять виїжджа-
ють порибалити сім’ями. Тому до їхньо-
го похідного комплекту, окрім рибаль-
ського знаряддя, входять не тільки ман-
гал, а й стіл та намет. До речі, на березі 
Верхнього озера це був не єдиний мангал 
із шашликами. Бо справжній, досвідче-
ний рибалка зосереджений не лише на 
рибі єдиній.
 О чотирнадцятій змагання заверши-
лися. Почесна комісія під керівництвом 
тричі чемпіона з рибної ловлі ДП «Ан-
тонов», директора програми Ан-70 Во-
лодимира Федоровича Шмирьова оголо-
сила призові місця у командному заліку. 
Перше місце цього разу посіла команда 
«Грибники» (207 балів), капітан коман-
ди — Андрій Совенко, другий учасник 
— Марія Василь. Друге місце дісталося 
команді «Бриз» (152 бали), капітан ко-
манди — Олег Ковтун, другий учасник 
— Олександр Даниленко. Третє міс-
це посіла Lucky Fishers (148 балів), ка-
пітан команди — Олександр Лещенко, 
другий учасник — Олександр Суворов. 
В особистому заліку перші три призові 
місця розподілилися відповідно: Андрій 
Совенко, Олександр Суворов, Олександр 
Даниленко.
 «Після утворення в структурі проф-
кому держпідприємства молодіжної ко-
місії з питань роботи із молоддю громад-
ська робота та активність членів профс-
пілки значно пожвавішала, відновлю-
ються раніше напрацьовані традиції. 
Так, за ініціативою голови молодіжної 
комісії Віктора Коваля створили та за-
твердили Положення про проведення 
спортивної риболовлі. Віктор став ос-
новним виконавцем усіх підготовчих за-
ходів, що тривали з кінця липня до шос-
того жовтня», — розповідає голова про-
фкому ДП «Антонов» Віктор Петрович 
Гуска.
 Профком відкорегував статті витрат 
профбюджету та придбав кубки, медалі, 
призи для учасників змагань. Значний 

внесок та творчий підхід до організації 
заходу виявив член профкому, худож-
ник-конструктор Денис Олейник. Після 
нагородження кубками та медалями пе-
реможців змагань, профком приготував 
для учасників конкурсу сюрприз: ко-
жен член профспілки отримав коробоч-
ку під снасті, а всі учасники змагань — 
пам’ятний значок «Ан-2». А потім гос-
подарі філії «Антонов-Агро» пригости-
ли всіх смачною юшкою та кулішем. По 
дорозі до Києва водій «Богдана» щиро 
радів: саме про таку функціональну ко-
робочку під снасті він давно мріяв. По-
дарунок припав до душі.
 — Адміністрація і профком ПО ПАУ 
ДП «Антонов» намагаються відродити 
втрачені традиції роботи з молоддю, — 
каже віце-президент-виконавчий дирек-
тор Віктор Федорович Семенцов. — Пла-
нуємо організувати конкурс на кращо-
го молодого робітника, заїзди вихідного 
дня у дитячому-оздоровчому комплек-
сі «Антей» для молоді. Наш досвід свід-
чить, що не все для людей визначається 
грошима. Потрібно згуртуватися, щоб і 
в праці і на відпочинку бути одним ко-
лективом. Думаю, що любителі рибо-
ловлі від такого свята отримали задово-
лення та азарт, і краще працюватимуть. 
Маю надію, що згодом учасників таких 
змагань стане більше.

Спогади чемпіона
 Триразовий чемпіон із рибної лов-
лі ДП «Антонов», директор програ-
ми «Ан-70» Володимир Федорович 
Шмирьов у риболовлі особа легендарна. 
Він розповідає, що традиції змагатися у 
цьому виді спорту на підприємстві ви-
никли давно, але активний вид відпо-
чинку з різних причин останнім часом 
не підтримувався. Проводили змагання 
тільки з підльодного лову.
 — Організатором змагань із зимо-
вої рибалки багато років був завіду-
вач спортивного сектору нашої фірми 
Арсен  Олександрович Колонтар. Що-
року два повних автобуси співробітни-
ків виїжджали в різні місця (на Київсь-
ке або Канівське водосховища, під Кор-
нин) і змагалися. У 1987 році я виступав 
у складі команди «Мотор». Став чемпіо-
ном, спіймавши найбільшу рибу. Того 
року нам уперше від профкому роздали 
грошові призи. Оскільки я був перемож-
цем у двох номінаціях (у командних зма-
ганнях, за найбільшу виловлену рибу) та 

друге місце в особистому заліку, то от-
римав 220 рублів при середній зарплаті 
конструктора... 200 рублів (!). Цю подію 
ми тоді добре відзначили... Беззмінним 
капітаном нашої команди був провід-
ний інженер-конструктор КО-17 Віктор 
Васильович Пролєєв. До речі, він напи-
сав книгу «Ловля риби в водоймищах 
Київської області». У мене є її перше ви-
дання від 1976 року. Тоді на друкарській 
машинці було зроблено всього шість при-
мірників, тому що більше не пробивало-
ся, а пізніше Віктор Васильович видав 
версію книги друкованим тиражем. Піс-
ля тре тьої перемоги команди «Мотор» я 
отримав перехідний кубок, який тепер 
зберігається в моєму кабінеті. Радий 
тому, що традиції з проведення змагань 
з рибної ловлі на ДП «Антонов» віднов-
люються. Під час риболовлі на Верхньо-
му озері могли у цьому пересвідчитися. 
Рибалки — це як, правило, жайворонки. 
Вони рано прокидаються. Сови дуже рід-
ко стають рибалками. Думаю, спрацьо-
вують гени добувати щось, займатися 
полюванням. Як правило, всі мисливці 
на 90% рибалки, але не всі рибалки — 
мисливці. Це другий стиль, організація 
роботи. Якщо рибалка має час подума-
ти, то при полюванні мисливець має за 
лічені секунди прийняти рішення. Тут 
інший адреналін. У риболовлі головне 
не улов, а бажання брати участь у цьому 
процесі, спостерігати природу, світанки 
й закати, чекаючи коли клюне рибка... 
Рибна ловля — це спосіб виразитися, пе-
рехитрити, щоб виманити рибу... Най-
кращий час для ловлі коропа травень—
червень. Восени він готується до зими, 
нарощує жир. Щоб упіймати рибу, треба 
багато знати, вивчати її звички. Трофей-
ні екземпляри як правило, ловлять на 
горох, з  правильним прикормленням. 
Усе, що не подобається, короп викидає 
через зябри. Його можна також спійма-
ти на ґудзик на шовковій нитці. До ри-
боловлі потрібно готуватися. Нині в ін-
тернеті все можна прочитати. А раніше я 
користувався книгою Леоніда Сабанєєва 
«Життя і ловля прісноводних риб», пер-
ше видання якої вийшло ще в 1954 році. 
Мені його дядько Яків подарував. Там 
описуються види риб, їхні уподобання, 
способи риболовлі, водоймища. Багато 
порад є актуальними і сьогодні. 
 У командному заліку перше місце 
посіла команда «Грибники», а в особис-
тому — її капітан Андрій Совенко. ■

ІНТЕГРАЦІЯ

У рибній ловлі 
пощастило... 
грибникам
Традиції спортивної риболовлі на сільських ставках 
відроджує міський профком

■

Учасників та гостей змагань пригостили смачною юшкою та кулешем.❙

Риба клює там, де вона є.❙

Володимир Шмирьов радий тому, 
що традиції проведення змагань із рибної
ловлі на ДП «Антонов» відновлюються.

❙
❙
❙
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...У «Механіка» свої рахунки з 
війною. Шрами на обличчі, ру-
ках і ногах не дають забути не-
людського болю від гарячих та 
гострих осколків, що вп’ялися в 
тіло. Ця мить ніколи його не по-
кине. Ось знову спогад про про-
низливий шум у голові від виб-
уху. І як одягом розповзається 
кров... Присмак заліза в роті. 
Свідомість перезавантажується: 
трапилось щось несподіване. Ти 
вкінець перестаєш бути таким, 
яким був до війни, бо загинув 
друг, побратим, й уже нічого не 
годен вдіяти, бо сам непритом-
нієш і стікаєш надією швидше, 
аніж власною кров’ю.

«Іловайська трагедія мене не 
злякала. Лише розізлила»
 28-річний ротний однієї з 
механізованих бригад Олек-
сандр родом із Сумщини. Нав-
чаючись в університеті, за-
ймався кікбоксингом, а на тре-
тьому курсі вишу пішов зароб-
ляти трудову копійку. Узявся 
за ремонт і тюнінг автомобілів. 
Хлопець для себе відкрив, що 
це справді творча діяльність, і 
неабияк приріс до неї. Про таке 
можна лише мріяти, коли пов-
сякденна праця водночас стає 
ще й твоїм хобі. Не знав, не ві-
дав Сашко, що за кілька років 
йому згодяться здобуті на вій-
ськовій кафедрі знання, а зван-
ня офіцера запасу трансфор-
мується у лейтенантські по-
гони діючого командира. І від 
його попередньої пристрасті за-
лишиться лише фронтовий по-
зивний — «Механік».
 — Так, я справді в універ-
ситеті здобув фах, що дозволяв 
бути командиром механізова-
ного взводу на БТР, — опові-
дає ротний, ледь поміщаючись 
під стелею приземистого «опор-
ника». — Коли почалися події 
2014-го, саме мешкав у Києві — 
працював на СТО. Країну терзав 
ворог, і від нього треба було за-
хищатися. Записався у добро-
бат «Донбас». Там познайомив-
ся з хлопцями, які стали бра-
тами. То був кінець літа, якраз 
після Іловайської трагедії. Але 
мене вона не злякала. Лише 
розізлила. Незабаром підписав 
контракт iз механізованою бри-
гадою Збройних сил.
 Олександр швидко вчився 
нового ремесла. Бо тямущий 
до науки, особливо такої спе-
цифічно-чоловічої, як ратна 

майстерність. Але в листопаді 
2015-го зазнав важких пора-
нень від спрацювання розтяж-
ки під Старою Михайлівкою. 
Тоді загинув його близький 
друг «Лем», поранень зазнав 
«Фірс» — вихідці з добробату. 
«Механіка» виходжували в об-
ласній лікарні ім. Мечникова в 
Дніпрі. «Фірсу» там замінили 
рогівку ока.
 «Механік» переконаний: 
якби збройна агресія сталася 
зараз, коли є вишколене вій-
сько, все було б інакше... Тому 
офіцер не шкодує сил на підго-
товку молодого поповнення, 
навчаючи виживання на такій 
війні.
 ■ І як вижити у цій війні?
  — Коли володієш ситуацією 
на місцевості, де стоїш, перед-
бачаєш рівень небезпеки за 
радіоперехопленнями, роботою 
ворожої артилерії, вмієш до-
слухатися до інтуїції, на осліп 
знаєш власні укріплення, вог-
неві засоби, хто з сусідів може 
прикрити, зманеврувати, що 
робити і куди падати, — от тоді 
вже є сенс говорити на теми ви-
живання на війні.

«Якщо комусь бракує 
патріотичної мотивації, 
це рано чи пізно проявиться»
 ■ А чи можна перетворити 
жертву на мисливця?
 — Буває, що хлопці не ви-
тримують такого напруження, 
яке є на передовій. І не варто їх 
за це карати — це не недолік. Ці 
люди можуть бути корисними 
в іншій ролі — необов’язково 
в розвідці чи шанці. Декого, 
звісно, доводиться відправля-
ти додому — вони тільки за-
важають. А дехто потрапив у 
скрутне фінансове становище 
на мирній землі й шукає тут ви-
рішення проблеми. Чи переоці-
нив власні сили, надивившись 

красивих роликів про армію. І 
тоді ми ставимо питання руба: 
«Або ти руйнуєш свої рожеві 
мрії й із заробітчанина швидко 
перетворюєшся на воїна, або 
шукаєш кращої долі деінде, 
але не на «передку». Якщо ко-
мусь справді бракує патріотич-
ної мотивації, це рано чи пізно 
проявиться.
 Військова команда для «Ме-
ханіка» — це ті хлопці, з яки-
ми почав іще з «Донбасу», вони 
зараз є командирами відділень, 
старшинами, взводними. Олек-
сандр знає: якщо треба буде 
йти у вирішальний бій, то цей 
«офіцерський взвод» зробить 
роботу за всю роту. Але в рот-
ного до них високі вимоги, і він 
прагне, аби вони так само вихо-
вували своїх бійців.

 Роботи на їхньому напрям-
ку не бракує. Зараз рота ук-
ріплюється, приділяє багато 
уваги розвідці, плануванню, 
аби не допустити до своїх пози-
цій ворога. Останнього, до речі, 
тут ніколи не недооцінюють.
 — Звісно, влаштовуємо з 
профілактичною метою хибні й 
запасні позиції. Прораховуємо 
варіанти дій противника. Поки 
це дає результат і тримає мене 
в тонусі: я поставив мету, щоб 
воювати далі без втрат — по-
вернутися на ротацію без жод-
ного «двохсотого», — зауважує 
командир.
 Поранення під Старою Ми-
хайлівкою для «Механіка» ста-
ло жорстоким уроком, адже він 
підірвався на своїх же імітацій-
них позиціях. Поміж взводним 

«опорником» і сепаратистами 
його хлопці зробили фальши-
вий ВОП. Інколи імітували там 
рух і життєдіяльність, щоб во-
рог туди «насипав», а основні 
позиції залишалися неушкод-
женими.
 — Ми там усе замінували 
фугасами й розтяжками. На-
передодні одна з них спрацю-
вала. Доповіли про рух навко-
ло позиції. Значить, хтось на-
магався продертися до об’єкта. 
«Відпрацювали» в його на-
прямку кулеметами. Пішли 
утрьох перевіряти результат 
і нарвалися на розтяжку, — 
згадує співрозмовник. — Це 
був урок, який багато кошту-
вав. Там я втратив побрати-
ма, з яким починали з «Донба-
су». То було гаряче рішення — 
діяли зопалу. Ми були ініціа-
тивними хлопцями, попереду 
всіх — «горіли» всім, що нав-
коло діється. Не докумекали, 
що можна просто підняти без-
пілотник й оцінити обстанов-
ку. Зараз намагаюся діяти по-
мірковано, прораховувати на 
кілька кроків уперед. Тепер 
такі ж гарячі голови занурюю 
в реальність, примушую дума-
ти й показую, що вже є певний 
досвід.
 У дніпровській клініці 
Олександр перебував десь iз 
півроку. Міг би довше, але від-
мовився від реабілітації — ску-
чив за роботою. Тим паче, мо-
білізованих тоді вже відправи-
ли додому і треба було готува-
ти контрактників. «Механіка» 
підтримувало багато людей. 
Коли лікувався, дали про себе 
знати чимало старих знайо-
мих, з’явилися нові. Війна вза-
галі зробила перевірку кожно-
го, з ким учився, дружив. Із де-
якими колишніми приятелями 
в Сашка тепер зникло бажання 
спілкуватися. Вони стали дуже 
далекими від того, чим він сьо-
годні насправді живе.
 ...Наостанок цікавлюся, що 
буде далі? Чи є бажання повер-
нутися до автотюнингу?  
 — Напевно, до тюнингу не 
повернуся. Хіба що у власно-
му гаражі й зі своєю машиною, 
не більше, — каже «Механік». 
— Тут багато не сплачено осо-
бистих рахунків — і поки вони 
тиснуть душу, я про щось інше 
не думатиму. Загинули мої то-
вариші, і я відчуваю свою від-
повідальність. А відповідаль-
ність — це дуже важка робота. 
І вона має бути виконана... ■

Геннадій КАРПЮК

 На передовій уже нікого 
не здивуєш усілякою живніс-
тю. Найчастіше поруч із бій-
цями бігає, гавкає, нявкає, 
сторожить, ловить мишок і 
дає щоденну емоційну розра-
ду кудлато-хвостате «війсь-
ко» собак та котів. А на одній 
із позицій, котру нині тримає 
підрозділ механізованої бри-
гади, прижилася парочка гу-
сей. Їх тут називають бойови-
ми, бо пережили з вояками 
кілька обстрілів. 
 Торік ця рота прибула 
сюди, аби замінити підрозділ 
іншої бригади й під час при-
ймання господарства хлопці 
помітили, що позицією бігає 
гуска. Старожили розпові-
ли, що напередодні стався 
обстріл, ворожа міна розірва-
лася й убила гусака. Його ж 
подруга зазнала поранення, 
проте вижила. Від тієї при-
годи в неї на голові лишив-
ся шрам. Птицю, очевидно, 
контузило, бо вона стала глу-
хуватою й нервовою. Почасти 
перната безпричинно бігає й 

кричить-шипить, а інколи і 
пощипує дзьобом — напев-
но, це своєрідний пташиний 
пост травматичний синдром.
 Її самотність розчулила 
бійців, і вони склалися по 
кілька гривень та придбали 
пташині партнера — дорід-
ного гусака. Тепер ця пароч-
ка нерозлучна й постійно сно-
вигає позиціями. Особливої 
дружби з котами й собаками 
гуси не ведуть, але й не воро-
гують — ці птахи чітко слід-
кують за недоторканістю осо-
бистого простору. Буває, що 
за надмірну увагу до їхніх 
персон дістається і людям.
 — Гусака назвали Федо-
ром, а гусці ще не придумали 
імені, триває певна дискусія 
щодо цього, — розповідає мо-
лодший сержант Дмитро Л.

 — Виходить, що у вояків 
давнього Риму були свої гуси, 
римські, а у вас є свої, дон-
баські? — перепитую в бій-
ця.
 — Саме так. Вони стали 
для нас друзями й розрадою, 
адже декому нагадують рідну 
домівку. Коли ми цю пароч-
ку передаватимемо наступни-
кам, наказуватимемо слідку-
вати за ними, як за справж-
німи побратимами. Я не жар-
тую. Гуска у нас iз бойовим 
досвідом: щойно починаєть-
ся обстріл — одразу тікає, 
потім її довго не знайдеш. А 
гусак полюбляє підходити до 
незнайомих людей і уважно 
за ними спостерігати. Якщо 
відчуває брак уваги — почи-
нає ґелґотати, аби його по-
гладили та приголубили. По-

любляє проводити ревізії ки-
шень — у штанях і куртках 
бійців дзьобом весь час щось 
вишукує. Через таку звич-
ку ми іноді його прозиваємо 
«міліціонером». Особливо 
важливо те, що гуси чутливі 
до звуків, найліпше — не-
знайомих, тому в сенсі охо-
рони вони теж вносять певну 
лепту.
 Бойові гуси — персони 
таки незалежні, але весь го-
нор iз них спадає, коли настає 
час поїсти. Хлопці діляться з 
ними тим, що варять собі — 
переважно різними каша-
ми, буває, підкидають і яко-
гось смаколика. Ймовірно, у 
парочки скоро з’явиться по-
томство. Спостережливі хлоп-
ці кажуть, що самка десь при-
ховано заповзялася відкла-
дати яйця — конспіруються 
пернаті. 
 Хлопці, поки я гостював у 
них, постійно тішилися свої-
ми особливими, як для пере-
дової, улюбленцями. І запро-
шували знову провідати їх, 
коли вже підросте найменше 
бойове гусяче відділення! ■

БРАТИ МЕНШІ

Пернаті «побратими» 
На охороні позицій — бойові гуси

■

Гусяча родина прижилася 
на передовій. 

❙
❙

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

 «Відповідальність —  
дуже важка робота» 
Ротний «Механік» поставив собі мету — повернутися на ротацію 
без жодної втрати

■

Олександр: «Тут багато не сплачено особистих рахунків». ❙
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Фома, як його називають друзі та шану-
вальники, — людина багатогранна. Сер-
гій Фоменко не лише чудовий музикант i 
керівник гурту «Мандри», а ще й патріот. 
Не так давно разом із друзями здійсни-
ли тур по Україні — Європі — Америці: 
Сергій був промоутером виставки, яка 
розповідала глядачам про героїзм і муж-
ність Майдану. 

Там про нас нічого не знають 
і не розуміють
 ■ Гурт «Мандри» існує два десятки 
років. Чи всі пісні потрапили в диски, 
яких вийшло вже добрий десяток?
 — Перші пісні я писав... російською 
мовою, тому вони не для «видання», а 
всі україномовні — записані, але не всі 
офіційно видані: деякі живуть своїм 
життям у нетрях інтернету. 
 Останні три роки займався не музи-
кою, а культурною дипломатією: як ав-
тор ідеї, як куратор, компілюючи, аби 
задумане найкраще спрацьовувало. Ми 
зробили велику мультимедійну виставку 
«Майдан. Україна. Шлях до свободи» — 
був її куратором і промоутером. Відкрили 
її в Києві, а згодом вона побувала в Бер-
ліні, Лондоні, Нью-Йорку, Лос-Андже-
лесі, Вашингтоні. Добралися ми навіть 
до конгресу США, показуючи її конгрес-
менам під час бізнес-форуму. Три місяці 
з нею знайомилися студенти Університе-
ту ім. Вашингтона, а завершили експози-
цію в одному з найкрутіших ВНЗ світу — 
Єльському університеті.
 Оскільки виставка була «живою», 
адекватною часу, то з’явилася й дода-
лася друга частина — присвячена вій-
ні. Знайомий сапер «Добровольчого ук-
раїнського корпусу» прислав у Київ 
зрешечений осколками шолом нашого 
загиблого невідомого воїна, й цей арте-
факт згодом бачили на виставці за оке-
аном. Показували ми «там» i щити, па-
лиці, шоломи, бруківку, «коктейлі мо-
лотова» з Майдану, адже свого часу на-
збирали їх цілу фуру (240 щитів, діжки, 
дроти, сім мішків каміння з Інститутсь-
кої й Грушевського, частини барикад 
і т.д.). Наразі всі ці вже історичні речі 
зберігаються на складі мого товариша.
 Аби відвідувачі виставки одразу пот-
рапляли в «ту» революційну атмосферу 
— під час перегляду їх супроводжували 
звуки (постріли, крики, удари кайла по 
бруківці, які пiд час Майдану мої друзі 
музиканти записували на диктофон). На 
жаль, ніхто, крім нас, не зробив від де-
ржави подібної виставки, яка би їздила 
по світу, де була б експозиція артефактів, 
картин, демонструвалися докфільми, 
були б зустрічі з дискусіями, інтерв’ю. 
 ■ Ви були також промоутером «Доб-
ровольців божої чоти»...
 — Так, фактично в цей же період 
часу був промоутером документального 
фільму «Добровольці божої чоти» режи-
сера Леоніда Кантера про бійців «Пра-
вого сектору». Ми з друзями з допомо-
гою української діаспори провели най-
більший у новітній історії тур українсь-
кого фільму та його творчої групи, бо це 
було 14 міст у США та 10 — у Канаді. У 
повних залах, де фільм сприймали фан-
тастично. А ще були ж неофіційні пока-
зи у військових академіях (Вест-Пойнт, 
Королівська академія, канадійська ака-
демія в Кінгстоні). То була серйозна й 
цікава робота, адже треба було чима-
ло всього збирати докупи — логістика, 
переписка. Усе це навчило мене багать-
ох речей, про які я не знав, будучи в Ук-
раїні лише музикантом. 
 ■ Чому, по-вашому, Україна часто 
програє інформвійну?
 — Шкода, що назагал подібні нашим 
проекти для держави були й є нецікави-
ми. Але саме держава повинна прово-
дити таку роботу, бо під час цих турів, 
які були фактично «партизанщиною», 
стало зрозумілим, що там про нас нічо-
го не знають і не розуміють. І досi така 
ситуація, бо ніякої інформації про себе 
ми не транслюємо. У нас немає ніяких 
агентств, холдингів, які б займалися ук-
раїнською «пропагандою», а уявлення 
про нас за кордоном люди складають з 
ефірів на кшталт Russia Today... Тож чи-
новникам варто зрозуміти, що ця ідео-
логічна, інформаційна робота є однією з 

безпекових складових, бо інакше держа-
ви може й не стати. 
 Тож, мотаючись через океан, буваю-
чи на фронті, музикою я займався опо-
середковано, адже то був дивний спосіб 
життя. 
 І врешті, по поверненні з цих числен-
них закордонних турів, зрозумів, що все 
треба міняти, адже набув дуже серйозного 
досвіду. Так сталося, що попередній бага-
торічний склад гурту перестав існувати.

На нашу «шоблу» виділили 
аж 50 доларів
 ■ Як починалося захоплення музи-
кою й що вплинуло на вибір професії?
 — Мені дуже подобався баян і я пі-
шов у музичну школу. Трохи пізніше по-
міняв уподобання, змінивши баян на гі-
тару й навчившись грати на ній самотуж-
ки. Музика завжди була присутня в моє-
му житті й завжди хвилювала як жанр. 
Любив слухати музику, а ще більше — 
брати участь у тому процесі. Наприклад, 
коли ще був зовсім маленький, то полюб-
ляв гамселити по дивану лінійками, від-
биваючи в такт мелодії, яку слухав. 
 Пізніше, коли вже навчився читати 
й писати, то почав творити пісеньки, а 
далі — більше. Нещодавно, риючись у 
своєму архіві, натрапив на багато своїх 
творінь, які в дитинстві записував на 
магнітофон.
 ■ Що для вас «Мандри»?
 — Група постійно міняється, зараз 
це вже четвертий склад. «Мандри» — 
це скорше бренд, ніж кілька однодум-
ців, які постійно працюють в одному 
напрямку. Цей бренд був придуманий 
дуже давно спершу в одному форматі 
(своєрідний музичний театр «нічогоне-
роблення», тусовка творчих людей) — 
ми собі просто бавилися, граючи такий-
собі «фрінойс».
 На початку 1990-х (нас тоді було 15 
чоловік) якось до нас завітав один із дип-
ломатів і запросив грати імпрезу на від-
критті якоїсь виставки в Будинку вчите-
ля, додавши: «Нам саме не вистачає ось 
такого музичного бешкету», ще й виді-
лив на нашу «шоблу» аж 50 доларів. Ось 
цю нашу імпрезу тоді й можна вважати 
першим публічним виступом. 
 До речі, напередодні виступу цей 

дипломат нас запитав: «Як вас пред-
ставити?» і мені спало на думку краси-
ве слово «мандри» — згодом цей бренд я 
собі й забрав. Почали писатися пісні — 
й «процес» пішов. 
 ■ Ви пишете і музику, і слова — скіль-
ки цей процес поглинає часу, й як бага-
то пісень у вашому доробку?
 — Та десь кілька сотень. Пісня в 
мене народжується з музикою. Буває, 
що прийде лише перше слово, але му-
зику обов’язково треба додати, бо інак-
ше можна загубитися. Тож основна ме-
лодія «приходить» сама. Пісня може 
писатися за 10 хвилин, а на іншу — йде 
кілька років. Ніколи не стараюся, та й 
немає такого бажання, щось із себе ви-
чавити й насильно придумати. Тобто, 
має прийти і рима, і мелодія. Тобі щось 
приходить цікаве — оце перше ти й за-
писуєш. А вже потім намагаєшся «пос-
тавити» риму, і звичайно ж — повинен 
бути зміст. Але, якщо воно не йде, то я 
його не придумаю.
 Наприклад, пісня «Гради вогняні», 
на яку ми зробили кліп, почала писа-
тися ще до початку війни, десь у 2011 
році, коли з’явилися перші рядки: «На 
світанку тануть, як дим/ Зорі — зо-
лоті, золоті!/ Падають у вікна твої/ Зо-
лотих зірок промені». І все. І скільки я 
не бився, далі нічого придумати не міг. І 
ось почався Майдан, потім війна — піс-
ня з’явилася повністю, й вважаю її од-
нiєю зі своїх найсильніших. Ми цей кліп 
уперше показали 24 серпня, адже він — 
на честь українських вояків. 
 ■ Як нині працюєте на музичному 
фронті?
 — Нещодавно підписав контракт із 
«Комп Мюзiк», яка є дочірньою ком-
панією американської Universal, на те, 
що вони займатимуться моїми права-
ми на твори. І, нарешті, почав робити 
все так, як це треба було робити ще... 20 
років тому.
 Наразі інший склад гурту й я опра-
цьовую нову концепцію, що під «Манд-
ри» можна брати будь-кого, хто потрібен 
для втілення того чи іншого творчого за-
вдання: це можуть бути і духові оркест-
ри, й іноземні музиканти. Це не будуть 
одні й ті самi люди, бо досвід поперед-
ніх років показав, що все швидко змі-

нюється. Тож останні півроку дуже щіль-
но працював у студії й нарешті підготу-
вав до видання в листопаді максі-сингл 
«Час летить», який буде ретроспекти-
вою важливих для мене пісень за цей пе-
ріод: створені в 2013—2017 роках. А ще 
будуть зніматися кліпи крок за кроком. 
Згодом видам новий альбом, який уже за-
писано, з абсолютно іншою концепцією.
 ■ Розкажіть про тур, який започатку-
вали влітку.
 — Ми розпочали в серпні перманен-
тний тур «Час летить», який триватиме 
кілька років. Першими слухачами були 
наші бійці на сході (танкісти, гірсько-
штурмові бригади та інші): відіграли 
по два концерти на день в Авдіївці, По-
пасній, Бахмуті, Торецьку, Волновасі й 
Маріуполі. 
 ■ «Мандри» — не лише гурт, а й прос-
то подорожі. Мандрувати почали ще в 
молодості...
 — Зараз я подорожую значно більше. 
А в «совкові» часи то були Пітер, Моск-
ва, Твер, Прибалтика — це була така собі 
хіпстерська юність. Одразу по закінчені 
школи у 1989 році я чкурнув із подру-
гою в цю півторарічну подорож по Сою-
зу ще й через те, щоб подолати депресію 
(у 15 років втратив матусю, яку дуже 
любив, а тата в мене не було). Добре, що 
були якісь накопичення на ощадкниж-
ці, тож про гроші не думав. Ми їхали ав-
тостопом, ночували по дорозі практично 
на голій землі — це був романтичний пе-
ріод життя. Для самооборони в мене був 
великий тесак-мачете, і часом були ситу-
ації, які показували: добре, що мав його 
із собою... 
 Але гроші почали закінчуватися, все 
вже обридло, тож треба було повертати-
ся до Києва.
 ■ Як мiнятиметься гурт «Мандри»?
 — Слова є сакральними, й якщо ти 
називаєш гурт «Мандри», то так воно й 
буде. Щоправда, зараз буде інша назва: 
«Фома та гурт «Мандри». Бо десь 99% 
усього, що відбувалося навколо всього 
«того», концептуальні речі, я робив сам: 
аранжування, пісні, був саунд-продюсе-
ром, ходив на ефіри. Тобто була проведе-
на настільки велика робота, що мені за-
раз простіше розставити акценти: попе-
редній період був фантастичним, але за-
раз — новий. 
 Наразі знову повертаюся в музику, 
але з інакшим досвідом, провівши чима-
ло «історій» за кордоном. Зокрема, нав-
чився шукати гроші (хоч і невеликі) на 
культурні проекти й втілювати саме ті, 
які, на мій погляд, є дуже важливими, й 
робити це якісно.
 ■ Ви встигли навіть побувати «лобіс-
том» закону...
 — Про мовні квоти в українському 
теле-, радіоефірі. Активно попрацював 
у робочій групі під час роботи Коміте-
ту Верховної Ради з питань свободи сло-
ва та інформаційної політики над цим 
дуже потужним і необхідним законом. 
Наприклад, із головою цього комітету 
Вікторією Сюмар переклав українською 
мовою кілька законів про квоти Канади, 
Франції та Польщі. І коли вже були де-
бати й нам розповідали, що то недемок-
ратично, ми показували ці закони трьох 
абсолютно різних демократичних країн, 
у яких квоти ще жорсткіші. 
 Крім того, постійно ходив до Верхов-
ної Ради, ловив депутатів i пояснював, 
переконував їх, що цей закон треба при-
йняти. Це для мене була цікава робота. 
Тож просто музикою ніколи було займа-
тися, бо цей сплеск громадської актив-
ності треба було підтримувати. Вважаю, 
що так треба й надалі робити. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Сергiй Фоменко: Попередній 
період був фантастичним, 
але зараз — новий

■

Лiдер гурту «Мандри» за океаном робив 
з однодумцями те, до чого не дійшли руки у держави

Сергiй Фоменко.
Фото автора.

❙
❙
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Замість Северина Наливайка 
— булава
 ■ Пані Наталю, чому і коли 
вам прийшла ідея малювати 
гетьманів? Чий портрет був 
першим?
 — Що мене наштовхну-
ло — це підручники з історії 
мого сина. Коли він навчався 
у художній школі, то вивчав 
історію. І за всі роки навчан-
ня я гортала ці підручники. Їх 
прикрашали портрети польсь-
ких королів, російських царів, 
султанів Османської імперії 
— їх прижиттєві дуже гарні 
портрети. Мене обурював той 
факт, що, на жаль, не було та-
ких портретів у наших героїв. 
Або був поганий прижиттєвий 
портрет, або не існувало пор-
третів взагалі, як у Северина 
Наливайка — замість нього 
друкували булаву. 
 Мені стало дуже соромно, і 
я почала пробувати писати ці 
портрети. Першим був порт-
рет Богдана Хмельницького. 
Потім мені трапилися дослі-
дження про те, яким був Ма-
зепа, бо прижиттєвих порт-
ретів у нього майже не зберег-
лося. По цих дослідженнях 
мені стало цікаво відтворити 
його портрет. Мазепу я кілька 
разів повторювала, як і Богда-
на Хмельницького. Потім Іван 
Підкова, який за життя дуже 
погано зображений.
 Тобто пальне, яке рухає 
мною — це національний со-
ром. Не стільки національна 
гордість, хоча вона теж є, а на-
ціональний сором за те, що в 
підручнику бачать наші діти. 
Художники, як правило, за-
мислюються над своїм самови-
раженням, як показати себе, 
свою індивідуальність, свою 
творчість. Я йду іншим шля-
хом. Не стільки хочу показати 
свою індивідуальність та твор-
чість, скільки хочу залатати 
білі плями в історії. Можливо, 
в цьому є якась творчість, але 
це більше реконструкція істо-
рична.
 Перш за все, мене прокон-
сультував Музей гетьманства. 
Звідси все починалося. Епоха 
«Фейсбуку» дала знайомство 
з різними істориками, реконс-
трукторами одягу. І зараз, 
уже в останньому портреті До-
рошенка, про те, яким робити 
одяг, мене консультував Сер-
гій Шаменков. Це дуже хоро-
ший реконструктор та дослід-
ник історичного одягу. Раніше 
я його не знала. Зараз настіль-
ки швидко йде інформація, 
що завдяки цьому наступні 
портрети будуть уже на іншо-
му рівні. До цього я не робила 
виставку, бо постійно дума-
ла, що будуть ще кращі і кра-
щі портрети. Виставку у Музеї 
гетьманства зробила спонтан-
но.
 ■ А буде продовження цієї 
колекції?
 — Ще, може, три-чотири 
портрети, не більше, а далі — 
все. Якщо буде якесь замов-
лення: або державне, або при-
ватне, то я, можливо, хотіла б 
заново повторити й Івана Мазе-
пу, і Петра Дорошенка, і Петра 
Сагайдачного, і всіх решту. А 

ще є дуже велика мрія написа-
ти Івана Богуна, про якого за-
раз готується до друку книжка 
Тетяни Таірової-Яковлевої. Ці-
каво буде почитати.
 ■ Розкриєте секрет, кого з 
гетьманів малюватимете на-
ступним?
 — Хочу обов’язково написа-
ти Байду-Вишневецького, яко-
го колись писала, але в цій ко-
лекції його немає. Також у цю 
колекцію хочеться написати 
Івана Сулиму. З двома іншими 
ще не визначилася.

«Дуже люблю Івана Мазепу»
 ■ А хто з гетьманів є вашим 
улюбленим і чому?
 — Вони у мене всі, як ка-
жуть, улюблені. Але, звичай-
но, я дуже люблю Івана Мазе-
пу. Бо це постать одіозна і для 
України значуща. Він понад 20 
років був гетьманом, а не прос-
то там декілька років. Це лю-
дина, яка зробила колосальний 
внесок в Україну. Люблю Івана 
Сірка. До речі, про Сірка-ха-
рактерника. Історики вже до-
вели, що це міф. І мені це дуже 
приємно. Він був настільки ро-
зумний, що прораховував усі 
свої битви. І якщо бачив, що 
програє, то не вступав у бит-
ву, тому він не програв жод-
ної битви. Я хотіла передати у 
портреті його хитрість, розум, 
поміркованість, нестандарт-
не мислення, які я написала 
на основі реконструкції Лебе-
динської, що реконструювала 
по черепу скульптурний порт-
рет Сірка. Із нього я намагала-
ся зробити живописний порт-
рет більш молодого віку.
 ■ Якщо повернутися до Ма-
зепи, що було в тих досліджен-
нях, як у вас склався саме та-
кий образ цього гетьмана? 
Адже існує не так і мало його 
зображень.
 — Першим мені трапилося 
дослідження «Яким був Мазе-
па» у книзі Кіма Скалацького 
«Пошуки, знахідки, відкрит-
тя». Він дуже цікаво надруку-
вав описи французьких дип-
ломатів, козацької старшини, 
які розповідали про зовніш-
ність Мазепи. Також він над-
рукував портрет його друга — 
якогось графа, який був подіб-
ний на Мазепу. На основі цьо-
го я зробила перший портрет. 
Уже коли Ольга Ковалевська 
стала досліджувати це питан-
ня, й «1+1» створив фільм, то 
виявилося, що наші портрети 
дуже схожі. Тобто досліджен-
ня антропологів, судових ек-
спертів iз тих зображень, що 
вони брали, і з тих, що брала 
я, у пiдсумку зійшлися дуже 
близько один до одного. Наші 
образи дуже подібні. Просто 
в них гетьман без шапки, а в 
мене він у шапці і більш заву-
альований. Це ще раз підтвер-
джує, що ми ідемо, мабуть, од-
ними й тими ж шляхами і при-
ходимо до того ж самого ре-
зультату та наближаємося до 
його образу максимально, на-
скільки можливо наблизити-
ся. 
 А от цікаво із Северином 
Наливайком, у якого взагалі 
немає образів.

Лицарство минулого 
переплітається із лицарством 
сучасним
 ■ Так, до речі, як ви відтво-
рюєте портрети тих гетьманів, 
чиї зображення не збереглися?
 — Це дуже важка робота, 
але я трішки ввімкнула логіку 
і подумала про те, що письмен-
ники створювали його літера-
турні портрети. Скажімо, Ми-
кола Вінграновський у романі 
«Северин Наливайко» описує 
його зовнішність. Він пише, що 
Наливайко був гарний, як Бог, 
мав гнучкий високий стан, був 
смаглявий, мав чорний оселе-
дець, був iз темнавими губами. 
До того ще й освічений. Брат 
його був священиком у церк-
ві князя Острозького. Тобто це 
були дуже освічені, шляхетні 
люди, це не були якісь прості 
нерозумні дикуни, як іноді нам 
нав’язують образ шароварщи-
ни. 
 Але справа в тому, що психо-
логічний образ важко було ство-
рити. На час створення цього 

портрета була активна фаза вій-
ни з Росією. В iнтернеті трап-
лялися різні фотографії героїв 
АТО, я їх зберігала і наштов-
хнулася на фотографію Олек-
сандра Мороза із серії Вікторії 
Ясніцької «Портрет солдата». 
Він зовсім рудий, голубоокий, 
не підходив до цього чорнявого 
образу, але психологічний його 
портрет був вражаючим. Він 
мене вразив своєю простотою, 
простим мужнім поглядом лю-
дини, яка брала до рук зброю, 
і не тільки брала, а й воювала 
цією зброєю. Я взяла його пси-
хологічний образ на свій порт-
рет, тобто скористалася оцим 
його поглядом. 
 Потім виявилося, що це Ге-
рой України. Ми знайшлися 
через «Фейсбук» iз ним та його 
дружиною. Цікаво, коли я на-
писала цей портрет і надіслала 
їм фотографію, а у них дитинка 
близько двох років, дівчинка, і 
вони показали їй Северина На-
ливайка та запитали: «Хто це 
такий?», вона сказала: «Тато», 
незважаючи на те, що тато ру-
дий та голубоокий, а Северин 
Наливайко — чорнявий. Тоб-
то психологічний образ вдало-
ся передати. 
 Лицарство минулого пере-
плітається з лицарством сучас-
ним. Хоч війна — це трагедія, 
але, з іншого боку, це дає мож-

ливість подивитися в очі цим 
героям, людям, які настільки 
мужні. Це люди, які пересту-
пають через iнстинкт самозбе-
реження, які жертвують собою 
заради нас. І взагалі, те, що ми 
зараз iз вами отут розмовляємо 
і ходимо по виставці, а Путін не 
в Києві, — це завдяки їм.
 Для попередніх моїх робіт 
— до війни, до Майдану, мені 
позували актори Театру імені 
Франка. От ви кажете, з чого 
зробити? Поганенькі зображен-
ня, поганенькі, але вони хоч 
якісь були, наприклад, Богда-
на Хмельницького з гравюри 
Гондіуса, Байди-Вишневець-
кого є прижиттєвий портрет 
в Історичному музеї. Це, зно-
ву ж таки зображення низької 
якості, але щось можна було з 
них тулити. А от коли я прийш-
ла до якоїсь такої точки, що не-
має взагалі нічого, дуже важко 
щось було створити. 
 Якщо ми візьмемо європей-
ські портрети козацької доби, 
наприклад, у Польщі, в Гол-
ландії, у Британії, в Іспанії над 
ними працювали художники 
XVI—XVII століть: Дієго Ве-
ласкес, Ганс Гольбейн, Ремб-
рандт Харменс ван Рейн. Це 
були видатні художники, які 
робили такий колосальний рі-
вень, порівняно з якими у нас, 
на жаль, дуже велика прірва. 

Але ж ті художники малювали 
з натури, їм королі позували! 
Вони бачили одяг, вони могли 
його намалювати достеменно, 
з усіма деталями, ґудзиками і 
пір’ям. 
 А тут нічого цього не було. 
От я дійшла до цієї точки. І тут 
мені вже покійна Ірина Геор-
гіївна Левицька, художниця 
з театральної сім’ї, сказала, 
що мені потрібен Театр імені 
Франка. І от коли я зробила ос-
таннього Байду-Вишневецько-
го, пам’ятаю, їду потім у мет-
ро, мені так тяжко на душі, і ду-

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Наталія Павлусенко: 

плями в історії
Чому мало знаємо, якими були українські гетьмани, 

і про свою любов до двох Іванів — Мазепи та Сірка — 
розповідає художниця, яка малює портрети 

легендарних провідників

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА 

Із художницею Наталією Павлусенко «Україна молода» поспілкувалася на виставці «Герої козацької 
України» у Музеї гетьманства у Києві. Охочі у підвальній залі будинку, якому не менше 300 років, ми-
лувалися експозицією із семи портретів гетьманів та отаманів. Гостями виставки стали, зокрема, Ігор 
Мазепа , голова координаційної ради міжнародної громадської організації « Родина Мазеп»; Олексій 
Дорошенко, президент Гетьманського фонду Петра Дорошенка; актор Театру імені Івана Франка Во-
лодимир Нечипоренко, з якого пані Наталя малювала одного з гетьманів.
У планах художниці — додати до своєї колекції гетьманів портрети Івана Сулими та Дмитра Вишне-
вецького. А ще Наталія Павлусенко мріє намалювати Івана Богуна. І вдосконалити вже існуючі порт-
рети гетьманів так, щоб ними ілюстрували підручники з історії.

Іван Сірко.❙

Актори Театру імені Івана Франка Володимир Нечипоренко і Тарас Жирко,
з яких пані Наталя малювала гетьманів.

❙
❙
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маю: «Боже, дійсно, ну спробую я 
цей театр». Я звернулася в театр 
Франка з офіційним листом, дов-
го йшли якісь перемовини — і ак-
тори відгукнулися. Вони перед 
виставою «Назар Стодоля» та пе-
ред «Урус — шайтан» уже 
в приблизному козацькому одязі 
та гримі попозували мені для фо-
тосесії.
 ■ Як проходила ця фотосесія, 
ви якось підбирали акторів на 
роль гетьманів?
 — Мені не було навіть що виби-
рати, для мене було головне, щоб 
вони дали мені можливість прос-
то потримати булаву, подивити-
ся приблизний одяг, як лежать 
складки на одязі, на руках, як 
шапка лежить, який психологіч-
ний образ. Завдяки цій фотосесії 
було створено портрети декількох 
гетьманів, зокрема Івана Сірка. 
 Я попросила акторів зробити 
парадний варіант портрета з була-
вою, такий собі парсунний. І ска-
зала: «А потім ви запропонуєте 
щось своє і пофотографуємо те, що 
ви запропонуєте». І от Анатолій 

Чумаченко взяв стілець, сів на 
нього, взяв шаблю, повів шаблю 
туди, шаблю сюди. Коли я потім 
подивилася ці його фотографії, 
мені дуже сподобалося. Іван Сір-
ко взявся з нього, з його положен-
ня, з цього психологічного образу. 
Коли шабля — це його подруга, це 
його така інтимна зброя, з якою 
він розмовляє, це його таке любов-
не ставлення до своєї зброї. Мене 
часто звинувачували у «Фейсбу-
цi», що він не може тримати лезо 
біля сонної артерії. Це взагалі-
то смішно, тому що людина, яка 
воює, ніколи не заподіє собі нія-
кого такого зла. 
 Допомога акторів театру була 
ще до війни, ще до 2013 року. Так 
вийшло, що до війни були ті ли-
царі — театральні, а після війни 
— це вже наші військові лицарі. 

«Зараз картина живе двома 
життями»
 ■ Дивишся на намальовані 
вами портрети — ніби живі люди 
переді мною. Як вам вдається їх 
настільки оживити?

 — Мені хотілося їх оживи-
ти, щоб вони щось промовля-
ли. Я, наприклад, щаслива, що 
ці портрети, які, як ви кажете, 
оживають, є нiби живими обра-
зами, тобто вони промовляють. 
Таке враження, що не ми хоче-
мо подивитися на них, а вони хо-
чуть подивитися на нас, реінкар-
нуватися сюди через ці портрети 
і подивитися. Це за рахунок ак-
торів Театру імені Франка плюс 
герой АТО. Реалістична нату-
ра дає більше. Те, що я бачу, те 
я можу цілком використовува-
ти, ну а далі — вміння, майстер-
ність, яка дає можливість це зро-
бити. 
 ■ Ваші роботи є у приватних 
колекціях. Чи багато поцінову-
вачів такого національно-патріо-
тичного малярства?
 — Дуже мало поціновувачів 
цього патріотичного напряму. 
Я вам скажу, що черги такої не 
стоїть, щоб хтось замовляв. Оця 
колекція створювалася як? Одна 
моя знайома замовила мені пор-
трет, щоб подарувати чоловікові 
на день народження. Я написа-
ла Івана Підкову. Чоловік поба-
чив Івана Підкову і захотів цілу 
серію. 
 Але, щоб хтось у мене запитав-
ся про купити чи замовити — ні. 
Зараз картина живе двома життя-
ми. Перше життя — це її життя на 
полотні, а друге — не менш важ-
ливе — це життя онлайн, життя 
на рекламі, на коробці цукерок. І 
тому заради цього другого життя 
я йду багато на що.

«Хочеться, щоб портрети були 

достовірніші»
 ■ Як ви ставитеся до ідеї ілюс-
трувати портретами, які ви ство-
рили, підручники? 
 — Я дуже хотіла б, але поки 
що не задоволена своїми роботами 
аж настільки. Мені хочеться, щоб 
портрети були достовірніші. Ду-
маю, що Северина Наливайка вже 
можна взяти в підручник. Можли-
во, можна взяти Петра Дорошен-
ка, Богдана Хмельницького, точно 
можна помістити в підручник Іва-
на Підкову. 
 Я була би щаслива, якби ці пор-
трети пішли в підручники і робили 
свою роботу, позитивно впливали 
на дітей, допомогали б, щоб учням 
було цікавіше історію вивчати. Бо 
одна справа — бачити примітивне 
зображення, і зовсім інша — коли 
бачиш красиве зображення. 
 ■ У підручниках часто повто-
рюють одні й ті самi портрети.
 — Тому що там використову-
ються історичні портрети. Це ж 
історія України, а не посібник iз 
мистецтва і культури. Якби діти ще 
вивчали у наших школах ази куль-
тури! 
 От я закінчила міжрегіональ-
ний університет Грінченка. Там 
була покійна Елла Вікторівна Бєл-
кіна, яка зробила підручник для 5-
го класу «Мій Київ» і робочий зо-
шит. Там була культура — всього 
потрошку: і архітектура, і живо-
пис, і кіно. 
 Я думаю, в усіх західних шко-
лах вивчають історію культури, 
мистецтв, а в нас, на жаль, узагалі 
не вивчають на належному рівні, 
тому діти не знають, що таке пор-
трет і що таке музей, де розташо-
ваний оперний театр і що це таке. 
У нашій освіті це величезна про-
галина. Тому в підручник з історії 
будь-що не можна друкувати, тре-
ба, щоб зображення були макси-
мально достовірним з історичної 
точки зору. ■

Художниця з Ігорем Мазепою, головою координаційної ради 
міжнародної громадської організації «Родина Мазеп».

❙
❙

Северина Наливайка Наталія Павлусенко малювала з фотографії 
Героя України Олександра Мороза.

❙
❙

Хочу залатати білі

ІСТОРІЯ

Україна — 
не «окраїна»
Учені давно розвінчали імперські міфи 
про утворення назви нашої держави
Ігор ДЕМ’ЯНЧУК, кандидат технічних наук

 Про назву «Україна» написано багато, у тому числі багато вигадок. Упер-
ше в літописі Україна згадується 1187 році, у зв’язку зi смертю князя Володи-
мира Глібовича: «Україна много постона»; з XVII століття назва набула поши-
рення.
 Україна не є окраїною. Пізніші колоніальні назви: «креси», «Малополь-
ща», «Малоросія» — мають смислові ознаки «окраїни», але інші філологічні 
корені. Українці не стали б у самоназві заявляти про нібито належність до яко-
гось державного центру, бо такого не було. У 1187 році для українських (русь-
ких) князівств окраїнними були малі польські князівства, село Москва. 
 Були спроби пов’язати Україну з племенем укрів (укранів), які жили в ба-
сейні річки Укер (Саксонія), і про яких є письмова згадка лише у Х столітті. Наз-
ва племені та німецькі топоніми (Uckerland) походять від назви річки. Заселен-
ня простору між Укером і Дніпром міфічним народом, міграція від однієї ріки 
до другої — псевдопатріотичний вимисел. Нечисленні західні укри не мають 
стосунку до України, її назви, етногенезу.
 Гіпотеза мовознавця К. Тищенка («Український тиждень» №39, 2012), що 
«Україна» походить від лужицького Wukraj (чужина), є хибною. Лаба (Ельба) 
до Дніпра трохи ближче, ніж Укер, та все ж далеченько. Для лужицьких сер-
бів чужими є всі не лужицькі землі, а не лише Україна з українцями. Якби лу-
жичани спробували нав’язати українцям свій варіант назви, ті б не погодили-
ся, бо українець — не wukrajnik (іноземець), бо живуть вони на рідній землі, а 
не в чужій Wukrajini. Тищенко також стверджує, що Україна — «країна, що ле-
жить за межами батьківщини чи області», «в степу». У 1187 році Русь-Украї-
на була у лісостеповій зоні, степ iще не був українським. За Тищенком, Украї-
ною називали Дике поле.
 Вірогідною є думка історика та політичного діяча С. Шелухіна («Україна», 
Прага, 1936), який показав, що назва «Україна» походить від дієслова «края-
ти». Краяти можна не лише з краю, а й посередині, «край» має значення зем-
ля, а не лише те, що на межі. Обкраяти (окраяти) — це одрізати по зовніш-
ньому периметру (звідси окраїна), а вкраяти (викраяти) — це відділити, виді-
лити (вкраїна).
  Всякий народ перш за все викраює, виокремлює у свідомості з велико-
го світу свою землю, потім одкраює подумки від маловідомого світу більш 
знані (мова, звичаї, правителі) землі сусідів, виділяє їх як окремі частини, са-
мостійні землі, області, краї, країни, україни. Таких украяних земель було ба-
гато: «Ой по горах, по долинах, по широких українах». Вони були в Московії, 
Україні, Польщі; на Балканах прижився варіант «крАїна»; у літописi С. Велич-
ка мовиться про Померанію як про «тамошню україну». У пісні «Побратався 
сокіл...» є слова: «А сам я полину в чужу україну, в чужу вкраїноньку, в чужу 
сторононьку».
 Багато народів додавали до назв своїх країв національну ознаку: Дойт-
члянд — Німецька земля, є Сербська Країна, в Угорщині в 1918-19 роках була 
автономія Руська Країна. Українці обійшлися без прикметників. Поступово ім’я 
загальне «україна» перетворилося на власне, спочатку до нього, як видно з пі-
сень і дум, застосовувалися означення «своя», «наша», «рідна» Україна, потім 
вони стали необов’язковими, відпали. Українці були впевнені, що весь світ і так 
мусить знати, де їхня земля і хто вони такі. ■

■

РЕАКЦІЯ

«Карлик» лютує
Путіна роздратувало відкриття 
пам’ятника Симону Петлюрі у Вінниці
Євдокія ФЕЩЕНКО 

 Минулого тижня президент РФ Володимир Путін публічно озвучив невдо-
волення з приводу вшанування у Вінниці Симона Петлюри пам’ятником. Нага-
даємо, відкрили його у День захисників України 14 жовтня, на Покрову, коли 
ми відзначаємо 100-річчя Української Народної Республіки. Головний Отаман 
знову біля своєї Канцелярії у Тимчасовій столиці — так лаконічно охарактери-
зували співвітчизники подію. Після відкриття пройшла історична реконструк-
ція військових дій між арміями УНР, білогвардійцями та красноармійцями.
 Це роздратувало очільника країни, яка анексувала Крим і четвертий рік 
відправляє на схід України військових і зброю. Виступаючи на сесії міжнарод-
ного дискусійного клубу «Валдай», Путін сказав про Симона Петлюру: «Це лю-
дина нацистських поглядів, антисеміт, який винищував євреїв під час війни. 
Крім сіоністського конгресу, всі мовчать. Вам своїх клієнтів шкода в Києві?» 
За словами агресора, це робить не український народ, а правлячі структури. 
«Чому ж ви мовчите? Поки не прийде усвідомлення, що неможливо цю про-
блему вирішити, впливаючи на другу сторону цих подій (конфлікту на Донбасі), 
нічого не буде», — пропагандистськи маніпулює Володимир Путін, підтвер-
джуючи цими словами причетність Росії до війни на сході України і бажання 
далі пхати свого носа в українські справи.
 Історичні факти спростовують чергову брехню «карлика», що уявляє себе 
володарем світу. Симон Петлюра у 1921 році видав звернення «До населен-
ня України», в якому засуджуються єврейські погроми. У ньому, зокрема, на-
писано: «...єврейське населення, так як і ви, селяни, жде не діждеться визво-
лення від комуністів-грабіжників». Попри позицію Петлюри, його убивство 25 
травня 1926 року у Парижі було представлено як «акт справедливої помсти за 
масові вбивства євреїв в Україні». ■

■
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Олександра ТИМОЩУК

На сцені Національної філар-
монії у Києві наприкінці жов-
тня відбудеться сольний кон-
церт знаного дуета заслужених 
артистів — флейтиста Юрія 
Шутка та піаніста Юрія Кота 
«Вольфганг Амадей Моцарт: від 
вундеркінда до генія». Це наго-
да згадати про життя і творчість 
великого австрійського компо-
зитора-класика, які обплутані 
загадками та легендами і часто 
пов’язані з флейтою.

Музика вундеркінда
 Цей музичний інструмент — 
флейта — супроводжував ком-
позитора від самого дитинства 
й до смерті. Оперою «Чарівна 
флейта» Моцарт закінчив свій 
творчий шлях. Перші ж твори 
— сонати для флейти та клаві-
ру — він написав у вісім років 
під час перебування у Лондоні, 
де разом із батьком давав кон-
церти місцевим аристократам 
та особисто королю Георгу ІІІ 
і його дружині королеві Шар-
лоті. Королівська пара дуже 
любила музику, тому із захва-
том слухала виступи малень-
кого Вольфганга, який імпро-
візував на клавесині, скрипці 
та органі. 
 Батько юного музиканта 
Леопольд Моцарт так описував 
свої враження від перебування 
у Лондоні: «27 квітня ми були 
у Сент-Джеймському палаці у 
присутності короля і короле-
ви з шостої до дев’ятої години. 
Вже п’ятого дня після приїз-
ду нас прийняли при дворі. По-
дарунок склав всього двадцять 
чотири гінеї, але люб’язність Їх 
Величності була буквально не-
вимовна. Одним словом, за ма-
нерою поводження з нами ко-
роля і королеви ніяк не можна 
було б повірити, що вони — ко-
роль і королева Англії».
 У королівському палаці ро-
дина Моцартів грала в сімей-
ному колі без дотримання ети-

кету. Король Георг ІІІ не вва-
жав незручним сісти поруч із 
маленьким Вольфгангом і пе-
регортати йому нотні аркуші, 
коли той акомпанував на 
клавірі королеві Шарлоті, яка 
мала приємний голос і добре 
співала. Тому не дивно, що не-
вдовзі створені вундеркіндом 
сонати для флейти було при-
свячено  саме королеві Шар-
лоті. Вона ж на знак подяки та-
лановитому хлопчикові звелі-
ла вручити п’ятдесят гіней та 
люб’язного листа.
 Сонати вражають своєю ди-
тячою безпосередністю, світліс-
тю й щирістю звучання флейто-
вих тем, які перекликаються з 
грайливою партією акомпане-
менту, є свідченням неординар-
ного таланту вундеркінда Мо-

царта. Уперше у Києві на сцені 
Національної філармонії вони 
прозвучать у виконанні флей-
тиста-віртуоза Юрія Шутка, що 
грає на унікальній флейті, від-
литій із чистого золота. Пар-
тію фортепіано виконуватиме 
піаніст Юрій Кот, який упев-
нений: у цих сонатах відчутна 
рука генія. 
 — Вони є незаслужено забу-
тими й не входять до репертуару 
студентів та професійних вико-
навців, а дарма, — каже флей-
тист Юрій Шутко, — оскіль-
ки флейтові сонати маленького 
Моцарта — прекрасні за стилем 
і формою написання. Уперше в 
Україні їх виконав мій колиш-
ній педагог — народний артист 
України, професор Олег Кудря-
шов.

Три флейтові концерти та 
чотири квартети — за 200 
золотих флоринів
 Саме флейта стане рятівною 
паличкою у дорослому житті вже 
знаного композитора, який у по-
шуках заробітку завітав разом із 
матір’ю 1777 року до німецького 
Мангейма. Саме там працював у 
капелі курфюрста Карла Теодо-
ра відомий флейтист-соліст Йо-
ган Баптист Вендлінг, натхненну 
гру якого Моцарт чув ще у семи-
річному віці, коли гастролював 
із батьком у Швецінгені. Остан-
ній запропонував йому концерт-
не турне до Парижа, але для того, 
щоби воно відбулося, треба було 
залишитися на кілька місяців у 
Мангеймі. Проте грошей у Мо-
царта не було. Тоді йому на до-
помогу прийшов Вендлінг, який 
познайомив його з флейтистом-
любителем де Жаном. Той замо-
вив за 200 золотих флоринів Мо-
цартові три флейтові концерти та 
чотири квартети. 
 Це потішило композитора, 
який, щоправда, не очікував, що 
робота над цими творами вия-
виться нелегкою. Адже Моцарт, 
як зазначають його біографи, 
відчував недовіру до флейтистів. 
Вендлінг у цьому плані став ви-
нятком, адже був, за словами 
композитора, «не якимось там 
дударем, і тому з ним весь час не 
потрібно було боятися, що якщо 
з’явиться якийсь звук, то він (як 
це часто трапляється) буде сильно 
низьким або занадто високим... 
тут він завжди точний, у нього є 
серце та вуха, і кінчик язика — на 
правильному місці, і він не думає, 

що можна чогось досягти, якщо 
лише дути і правильно тримати 
пальці...».
 За два місяці роботи над за-
мовленням де Жана Моцарт 
 встиг написати йому лише по-
ловину творів — три квартети 
та два концерти для флейти, 
один з яких став копією тако-
го ж твору для гобоя. Замість 
третього концерту, композитор 
вручив замовнику лише повіль-
ну частину анданте До-мажор, 
яке по праву називають «арією 
для флейти», адже його виточе-
на наспівна мелодія ніби ство-
рена для цього співучого інстру-
мента. Цей прекрасний твір, як 
і флейтовий квартет Ре-мажор 
Моцарта, також прозвучить у 
Національній філармонії у дру-
гому відділі концерту. 

Вершина творчості
 У програмі серед творів 
пізнього періоду творчості Мо-
царта — й скрипкові шедеври 
у перекладі для флейти — ада-
жіо Мі-мажор та рондо До-ма-
жор, які вирізняються витонче-
ним характером, різноманітніс-
тю образів, примхливою зміною 
гармоній та ритмічних фігур. Їх 
Моцарт написав на прохання ві-
домого італійського скрипаля 
Антоніо Брунетті.
 На завершення концерту 
солісти виконають рондо зі зна-
менитої Хаффнер-серенади, що 
є однією з вершин творчості Мо-
царта. Її композитор створив 
для весілля дочки бургоміст-
ра Зальцбурга Елізабет Хаф-
фнер 21 липня 1776 року. Рон-
до з Хаффнер-серенади є жит-
тєрадісним твором, віртуозна 
тема якого нагадує жарти весе-
лого й винахідливого автора.
 Загалом, цей концерт є пев-
ною ретроспективою значимих 
камерних творів Вольфганга 
Амадея Моцарта, музика яко-
го у професійному виконанні 
солістів не залишить байдужи-
ми завзятих меломанів і люби-
телів класики. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Ще кілька днів, до кінця тижня, 
можна встигнути долучитися до оз-
найомлення у залах Національного ху-
дожнього музею України з масштаб-
ним «Проектом Енеїда», який урочис-
то презентували у День Незалежності. 
Нагадаємо, «Енеїда» у шести частинах 
вийшла у світ після смерті Івана Кот-
ляревського, у 1842 році. За 175 років 
від першої повної публікації поема на-
була смислів та візуальності, які роз-
повідають про Україну різних періодів. 
Ювілей культової для української куль-
тури книги було розпочато у рамках фо-
кус-теми «Книжкового арсеналу-2017», 
втім зріз ілюстративної складової «Енеї-
ди» досі жодного разу не демонструвався 
широкому загалу. «Проект Енеїда» став 
першою мультимедійною виставкою, на 
якій представили близько 200 артефак-
тів: ілюстрації, станковий живопис і 
графіку, театральні афіші, фото- та ві-
деоматеріали, книжкові видання, які 
стосуються поеми Івана Котляревсько-
го. Зібрали їх у НХМУ з приватних ко-
лекцій та 11 музеїв України.
 Із першого і до останнього дня діє у 
рамках проекту паралельна програма 
виставки. І в ній події — на всяк смак. Чи-
тання поеми влаштовував міністр куль-

тури Євген Нищук. Літературознавець 
Тамара Гундорова читала лекцію «Рим 
навиворіт: агент імперії, національний 
наратив і поп-культура в «Енеїді» Кот-
ляревського». Мистецтво знавець Діана 
Клочко занурювала охочих у теми «Герої-
ка та еротика в Енеїді» та «Жіночі обра-
зи в Енеїді». Кураторські лекції проводи-
ли також Павло Гудімов, Поліна Ліміна, 
Данило Нікітін. Показували одноймен-
ний мультфільм і організовували зустріч 
із його творцями, створювали комікси.
 Театральні історії розповідав режи-
сер Сергій Проскурня, якому потала-
нило бути помічником режисера виста-
ви «Енеїда», прем’єру якої у 1986 році 
показав Національний театр імені Іва-
на Франка. Постановка Сергія Данчен-
ка з аншлагами на сцені йшла 17 років. 
Образ Енея створив Анатолій Хостікоєв, 
який першу виставу, до речі, грав із тем-
пературою 39 градусів, а потім потрапив 
у лікарню із двосторонньою пневмонією. 
Непроста роль випала Богдану Ступці — 
його слова «від автора». І хоч був актор 
удягнений подібно Котляревському, за-
уважує Сергій Проскурня, не зовсім ним 
був. Із пером Богдан Ступка перетворю-
вався на диригента «Енея» — вистави, 
яка базувалася на бурлескові, гротескові 
і травестії.
 У рамках виставки, завдяки рестора-

тору Дмитру Борисову, запрацював на-
віть мистецько-гастрономічний pop-up 
проект — у стінах музею відтворили ле-
гендарне кафе «Еней». У ньому проходи-
ло, зокрема, лекційно-дегустаційне дійс-
тво «Мед, пиво, брага, сирівець: п’янка 
історія бенкетів в «Енеїді». «Тимчасове 
кафе «Еней» — це не просто можливість 
ознайомитися з виставкою «з користю та 
смаком», це спроба опрацювати два різні 
джерела, пов’язані зі становленням ук-
раїнської гастрономії та культури. Пер-
ший: «Енеїда» — знаковий літератур-
ний твір. Другий — легендарне київсь-
ке кафе «Еней», яке протягом тривалого 
часу було центром інтелектуального жит-
тя міста», — каже Дмитро Борисов.
 Цього тижня у Художньому музеї у 
Києві можна ще зустрітися з Олексієм 
Базилевичем — сином графіка Анатолія 
Базилевича, який ілюстрував «Енеї-
ду». Разом із Поліною Ліміною та інши-
ми Олексій Базилевич став автором кни-

ги про книгу «Енеїда Базилевича». Її упо-
рядники — Діана Клочко і Павло Гуді-
мов. «З усіх художників, які працювали 
над «Енеїдою» Котляревського, найпо-
тужніші образи належать Анатолію Ба-
зилевичу, — ідеться в анотації книж-
ки. — Починаючи з року першого видан-
ня «Енеїди» Базилевича (1968), книга з 
яскравими та дещо незвичними персона-
жами перевидавалася понад півтора де-
сятка разів, зведений наклад склав по-
над мільйон примірників, а самі ілюстра-
ції отримали народну любов. Відкриття 
родинних архівів, порівняльний аналіз зі 
зразками світового мистецтва, розповідь 
сина художника, оригінальні ілюстра-
ції до книги, авторські макети та ескізи 
— все це складає основу нового формату 
«книги про книгу».
 Лекція Павла Гудімова, а потім зус-
тріч з усіма кураторами стануть остан-
ньою крапкою «Проекту Енеїда» в остан-
ній день роботи виставки у НХМУ. ■

ВИСТАВКА

Культ Енея 
Різні іпостасі 175-літньої «Енеїди» 
у Національному художньому музеї

■

Анатолій Хостікоєв у виставі Театру 
імені Івана Франка «Енеїда».

❙
❙

Ілюстрація до «Енеїди» Анатолія 
Базилевича, 1962, папір, туш, гуаш.

❙
❙

ВИСОКА НОТА

Флейта чистого золота
У Києві звучатимуть маловідомі шедеври 8-річного Моцарта 
і його рондо зі знаменитої Хаффнер-серенади

■

Юрій Шутко та Юрій Кот.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Аналітична збірка Національ-
ного інституту стратегічних 
досліджень «Світова гібридна 
війна: український фронт»(Х.: 
Фоліо, 2017) — вельми по-
живна книжка. З тих, що здат-
ні корегувати вади політичного 
кругозору. Але чи багато серед 
українських читачів тих, хто ус-
відомлює свою залежність від 
кліп-свідомості й ладен вчи-
тися бачити заново? Навчання 
— неабияке напруження, а у 
посттоталітарному суспільстві-
бажання «вантажити» голову 
— в дефіциті.

 Біда не в тому, що половина 
народу не читає книжок. Хоч як 
сумно — так є у світі. Там, де чи-
тачів більше, вони живуть кра-
ще. І навпаки. До всього, «істо-
ричний матеріалізм» свідчить: 
нечитаюча публіка — мобіліза-
ційний резерв авторитарних со-
цекспериментів на кшталт фа-
шизму, комунізму чи «руського 
міру». І ще одна цікава законо-
мірність: коли державні про-
відники не просто читають, а 
й прилюдно висловлюють свої 
книжкові враження — спонтан-
но виникає модний тренд. Ав-
жеж, знатися на речах, що ними 
оперують ВІПи, — престижно. 
Через це також меншає відсоток 
телевізорозалежної вати.
 Українська біда — у небажан-
ні провідників вчитися. Книж-
ка «Світова гібридна війна...» 
якраз є доказом у цій справі, бо 
у нормальних владних локаціях 
аж гуділо би по її виході — при-
наймні, від полум’яних «за» і 
гнівних «проти». Може, дійшло 
би й до висування з цієї різниці 
потенціалів корисного політич-
ного знання.Але ні — видання у 
продажу вже дев’ять місяців, а 
ніхто з політістеблішменту ніяк 
не зреагував бодай та такі тези: 
«Перемоги не буде» або «шансів 
на те, що ліберальна модель бли-
жчим часом пошириться на схід 
і південь від кордонів Європейсь-
кого Союзу, практично не зали-
шилося».
 Звичайно, насамперед хоті-
лося б почути думку Президента 
стосовно аналітичних висновків, 
що доводять хибність його курсу: 
«Формат Мінських перемовин 
був створений на основі розумін-
ня природи цього конфлікту як 
внутрішньоукраїнського, що пос-
тійно обмежує ефективність 
наших дипломатичних зусиль. 
Невизнання за РФ ролі агресо-
ра принципово викривлює зміст 
подій, що відбуваються в Ук-
раїні... Внаслідок ухвалення змін 
до Конституції в існуючій редак-
ції Україна ризикує залишити-
ся наодинці з новими вогнищами 
сепаратизму, сплеском актив-
ності ультрарадикальних рухів 
та Росією, готовою знову вдати-
ся до збройної агресії — вже під 
приводом «захисту» прав «окре-
мих регіонів»... Досягти перемоги 
у гібридній війні можна лише не-
виконанням набору політичних 
вимог агресора».
 Теоретично все вірно: Захо-
ду — аби заспокоїти небезпеч-
ну російську тварюку в межах 
її лігва. Нехай і коштом віддан-
ня України під її «інтереси»: 
«Миру прагнуть досягти шля-
хом фактичної капітуляції або 
за рахунок значних поступок з 
боку жертв агресії». Тож, аналі-
тики Інституту стратегічних до-
сліджень прогнозують: «Навряд 
чи можна очікувати жорсткі-
шої позиції ЄС щодо РФ, якщо ос-

тання вдасться до розгортан-
ня більш масштабних воєнних 
дій в Україні... Тому Україна по-
винна вже зараз планувати 
свою діяльність так, ніби жод-
них санкцій немає, а міжнарод-
ний контекст складається не 
на нашу користь». І далі ремар-
ка: «Нашому керівництву дово-
диться дотримуватися тих са-
мих міркувань, якими керується 
Захід, бо інакше виникає небез-
пека залишитися наодинці з аг-
ресором».
 Після цього думаєш: а якої 
президентської реакції очікува-
ти? Його публічне маніпулюван-
ня «Мінськом» — це той самий 
танок «між краплинками». Він 
— реально на фронті, на диплома-
тичному. А «війна — це мистец-
тво брехні», як сформулював іще 
давньокитайський стратег Сунь-
Дзи (Мистецтво війни.— Л.: Ви-
давництво Старого Лева, 2015). 
Може, й добре, що головний діє-
вець не говорить зайвого — тіль-
ки йолоп розкриватиме свої карти 
перед ворогами та союзниками-
супротивниками. Але ж мусили б 
активно ганяти пробні шари його 
фракційці? Та — не чути. Або ж 
не читали «Світову гібридну вій-
ну...» (бо коли ця книжка пот-
рапляє до рук, від коментарів не 
втриматися). Або ще гірше — не 
здатні її вчитати, бо вона оперує 
не телевізійним набором запитань 
«що, де, коли?», а інтелектуаль-
ною проблематикою, розрахова-
ною на рівень IQ, вищий за серед-
ній по парламенту.
 «Україна молода» вже аналі-
зувала «Світову гібридну вій-
ну...» у номері від 1 серпня. Та 
коли автори (науковий редактор і 
упорядник Володимир Горбулін) 
ставлять питання «Чи здатні 
ми на масштабну соціально-ад-
міністративну підготовку до іс-
нування в рамках гібридного сві-
ту?» — одненькою рефлексією 
не відбудешся. Ось, до прикла-
ду, вибрана навмання проблема 
завтрашнього дня: як бути з міс-
цевою донбаською молоддю по 
звільненні краю? Адже школярі 
на окупованих територіях уже 
три роки навчаються ненависті 
до всього українського — і то не 
лише за партами, а й поза уроків, 
в «Юнармії» (аналог сумнозвіс-
ного «Гітлерюгенда») під егі-
дою міністерства оборони РФ... 
у «військово-патріотичних» та-
борах російських терористів, які 
діють за перевіреними методи-
ками радянських спецслужб та 
ісламських фундаменталістів... 
Їм нав’язують антиєвропейські, 
антидемократичні, людиноне-
нависницькі переконання, зреш-
тою, їх вчать убивати». Експер-
тний прогноз, м’яко кажучи, 
невтішний: «Здійснити у май-
бутньому реабілітацію, соціаль-
ну адаптацію, інклюзію цих під-
літків до мирного суспільства 
буде вкрай проблематичним». 
Найпростіша реакція на такі 
виклики — страусяча. Часом 
агресивно-страусяча: мовляв, 
публічне обговорення подібних 
перспектив — «розхитування 
ситуації». Та здебільшого реак-
ція правлячого класу дебільна у 
прямому смислі: топ-чиновни-
кам просто бракує клепки, що ре-

агує на відтерміновані загрози.
 Укладена В. Горбуліним 
книжка має статус наукового ви-
дання. Тож, її авдиторія — при-
наймні, формально, — депутат-
сько-міністерський корпус. Утім 
програма-мінімум народного об-
ранця — заочне набуття канди-
датського чи й докторського сту-
пеня — на жаль, не забезпечує 
автоматичного налаштування 
високопосадових мізків на аналі-
тичне сприйняття світу. Тому 
існує інший спосіб їх активі-
зувати: прилюдно ставити запи-
тання, на котрі ВІП-чиновники 
мусять відповідати (розуміють ті 
запитання чи ні) згідно посадо-
вих обов’язків. Цей спосіб подо-
лання експертного відторгнення 
полягає у написанні книжок для 
широкого освіченого читача. Як-
от зробив політолог Євген Маг-
да книжкою«Гібридна агресія 
Росії: уроки для Європи»(К.: 
Каламар, 2017), що з’явилася 
практично водночас — з різни-
цею в місяць — з попередньо ог-
лянутою.Частина її заголовку 
формулює фокус-авдиторію, а 
далі у тексті знаходимо обґрун-
тування екстраваґантної про-
позиції: «Західним політикам, 
представникам медіа та й зви-
чайним громадянам... необхід-
ний вступний курс «Гібрид-
ність для чайників». 
 Якщо реципієнтам зі справ-
ді демократичного, з традицією 
медіаграмотності, суспільства 
потрібні такі посібники «для чай-
ників», то українському читачеві 
— і поготів. Втілення цілком від-
повідає намірові: починаючи від 
«по-комп’ютерному» структуро-
ваного дизайну — і до посилання 
на цитовані джерела, переважно 
інтернетного походження. Мова 
викладу різнобарвна, на відмі-
ну від суворої графіки «Світо-
вої гібридної війни...», і рясніє 
влучними метафорами, екзотич-
ними для академічних текстів 
(«Київська Русь — як «справж-
ня європейська Русь» на про-
тивагу більш пізній азіатській 
франшизі»;«декілька років дис-
танційного керування Україною 
з Кремля за допомогою Віктора 
Януковича»; «гібридна агресія 
— трансформер»;«туристич-
ні формування»; «килимове бом-
бардування дезінформа цією»; 
«війна емоцій»).
 Історичний екскурс до 
першопроявів гібридної війни 
 широко-сміливий: «Першим... 
випадком застосування не-
стандартних військових дій 
була Троянська війна... Військові 
хитрощі Одіссея можуть послу-
жити майже енциклопедією ідей 
для тих, хто задумав починати 
гібридні дії». Ця главка вельми 
ефектна, але поживніша — на-
ступна, де подано ретроспективу 
радянських практик. Й водно-
час ця частина тексту неабияк 
контраверсійна. Автор пише: 
«Росія відпрацьовувала перші 
практики «гібридної війни» в 
20–30-ті роки проти сусідніх 
держав — Польщі, Китаю, а 
також країн Центральної 
Азії». Це так, але ж уже 1917-го 
«сусідньою державою» була й 
Україна, і те, що виробляли тут 
росіяни до 1921-го, — цілком 

відповідає сьогоднішнім уяв-
ленням про гібридну агресію. Та 
й пізніші, часів Другої світової, 
радянські партизани — не 
просто терористи, як вважає 
Є.Магда, а терористи кінчені, 
бо їхня «діяльність» також 
ідентифікується з нинішніми 
визначеннями масового терору.
 У книжці Євгена Магди зна-
ходимо й низку інших тез, що 
викликають принаймні здиву-
вання. Ось він попереджає сво-
го гіпотетичного європейського 
читача, ловлячи Кремль на 
маніпуляціях із «братньою» 
термінологією: «Якщо Росія 
ТАК діє проти «братів», то 
що її стримає від агресивних 
проявів на адресу інших країн?». 
Здається, це не спростування, а 
ствердження; російська погроза 
полягає у демонстрації — саме 
так захищатимемо «братів» 
від «хунти», що продалася 
Заходові.
 Або, приміром, автор ди-
вується з донбаського «референ-
думу»: «На їх вибір не вплинув 
навіть той факт, що в період з 
2010 по 2013 роки тези «Донбас 
годує Україну», «Україна пропа-
де без Донбасу» становили осно-
ву державної інформаційної полі-
тики». По-перше, саме через те 
навіювання і голосували за відо-
кремлення. А по-друге — його ре-
зультати були настільки сфаль-
шовані, що взагалі не піддаються 
мотиваційному аналізові.
 Важко погодитися з тим, що 
інформаційна трансляція на 
окуповані території мусить мати 
пріоритетом «використання 
доброзичливої манери». Там тре-
ба говорити не про терапію, а про 
хірургію. А скальпель та політ-
коректність — речі мало суміс-
ні. І вже геть незрозуміла пере-
сторога стосовно «формування 
думки, що зараз для української 
еліти вибори в парламент важ-
ливіші, ніж події на сході Украї-
ни». А хто так безглуздо ставить 
питання? Ідеться радше про те, 
що оновлений законодавчий ор-
ган, можливо, стане ефективні-
шим у боротьбі з лихом.
 Парадоксально, але подібні 
моменти виявляють не так 
слабкість, як силу книжки: вона 
не стільки напомповує чита-
ча політзнанням («найдієвіший 
захід — медіаграмотність»), 
скільки дискутує з ним. В тому 
числі — й несподіваними фор-
мулюваннями. Ось, до прикла-
ду, як автор говорить про вищий 
гібридний пілотаж: «Не стільки 
знищення противника, скільки 
його деморалізація та позбавлен-

ня здатності до опору... Довести 
до ситуації, коли застосування 
військової сили стане просто за-
йвим, як це було в Криму». Щодо 
Криму, то це, схоже, адекватніше 
пояснення, аніж в академічному 
виданні В.Горбуліна, де читаємо: 
«Успішність російської гібридної 
тактики у Криму зумовлена... 
небажанням су противника чи-
нити опір». Оте «небажання» 
— наслідок майстерної ворожої 
операції. Цікаво порівняти й 
оцінку ідеї Мінського процесу 
в обох рецензованих виданнях; 
Є.Магда пояснює так: «Крах про-
екту «Новоросія» змусив Кремль 
спробувати повернути Донбас 
під юрисдикцію Києва, звичайно 
ж, на своїх умовах».
 Деякі спостережливі заува-
ження автора заслуговують на 
ретельний сценарний опис, нап-
риклад, «перетворення біженців 
на засіб акцентованого впливу 
на суспільні настрої, що вигля-
дає російським ноу-хау». Часом 
він залучає соціопсихологіч-
ний інструментарій, мало коли 
напряму використовуваний у 
політаналітиці — там, де йдеть-
ся про «механізм масового от-
римання індульгенції мільйона-
ми росіян». Інколи епізоди його 
книжки ви глядають як пропози-
ція дисертаційного дослідження 
для молодих науковців, скажі-
мо, про «використання інформа-
ції, культури і грошей як зброї». 
Справді, серйозного дослідження 
українофобської прози (не лише 
росій ської — згадаймо бодай оде-
сита Л.Вершинина чи донечча-
нинаФ.Березіна) досі немає. Пан 
Магда справедливо зазначає, що 
«словесні конструкції пересели-
лися зі сторінок книг у повідом-
лення російських інформаційних 
агентств». Але небезпечнішим 
є їхнє «переселення» у свідомість 
української «п’ятої колони».
 Серед основних важелів тис-
ку РФ на Україну наш автор на-
зиває «проблему російськомовно-
го населення». Проблему, котра 
відверто ігнорується вітчизня-
ними керівниками під облудним 
камуфляжем політкоректності. 
Кілька років тому колишня дру-
жина російського президента 
Людмила Путіна на всеросійсь-
кій мовній конференції заяви-
ла: «Межі російської мови — це 
межі Росії». Український політ-
клас сором’язливо удає глухого. 
Натомість книжка «Світова гіб-
ридна війна...» фіксує подальшу 
«русифікацію мовно-етнічного 
простору України, що є досить 
вагомою етнополітичною за-
грозою... Тісний зв’язок... із враз-
ливістю до російської пропаган-
ди». Та про це слід міркувати 
окремо. ■

ОБРІЇ ■

Експертне відторгнення
Чому ВІПам не потрібні книжкові компаси?
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Єврокубки
 Українські клуби в ЛЄ продовжують збагачувати свій 
очковий багаж: у третьому турі «Динамо» записало до сво-
го активу один бал, а «Зоря» — одразу три.
 Кияни на НСК «Олімпійський» розписали бойову ми-
рову з добре знайомим швейцарським «Янг Бойзом», а лу-
ганчани вдома були сильнішими за берлінську «Герту».
 Наступні матчі наші команди проведуть 2 листопада з 
тими ж суперниками на виїзді.
 Ліга Європи. Основний раунд. Група А. 3-й тур. 
«Астана» (Казахстан) — «Маккабі» (Т-А, Ізраїль) — 
4:0, «Вільярреал» (Іспанія) — «Славія» (Чехія) — 2:2 
(Соболь («С») — 90 хв., пас).
 Турнірне становище: «Вільярреал», «Славія» — 5, 
«Астана» — 4, «Маккабі» (Т-А) — 1.
 Група В. 3-й тур. «Динамо» (Україна) — «Янг 
Бойз» (Швейцарія) — 2:2 (Мбокані, 34; Морозюк, 49 — 
Ассале, 17, 39; «Д»: Коваль, Піваріч, Віда (Пантіч, 79), Ка-
дар, Кендзьора, Морозюк, Сидорчук (Гармаш, 63), Буяльсь-
кий, Жуніор Мораес, Д. Гонсалес, Мбокані (Бєсєдін, 90+2)), 
«Скендербеу» (Албанія) — «Партизан» (Сербія) — 
0:0.
 Турнірне становище: «Динамо» — 7, «Янг Бойз» 
— 3, «Партизан», «Скендербеу» — 2.
 Група С. 3-й тур. «Брага» (Португалія) — «Лудого-
рець» (Болгарія) — 0:2 (Пластун («Л») — 90 хв.), «Хоф-
фенхайм» (Німеччина) — «Істанбул Башакшехір» (Ту-
реччина) — 3:1.
 Турнірне становище: «Лудогорець» — 7, «Брага» 
— 6, «Хоффенхайм» — 3, «Істанбул Башакшехір» — 1.
 Група D. 3-й тур. «Мілан» (Італія) — «АЕК» (Греція) 
— 0:0, «Аустрія» (Австрія) — «Рієка» (Хорватія) — 1:3.
 Турнірне становище: «Мілан» — 7, «АЕК» — 5, 
«Рієка» — 3, «Аустрія» — 1.
 Група Е. 3-й тур. «Евертон» (Англія) — «Ліон» 
(Франція) — 1:2, «Аталанта» (Італія) — «Аполлон» 
(Кіпр) — 3:1.
 Турнірне становище: «Аталанта» — 7, «Ліон» — 5, 
«Аполлон» — 2, «Евертон» — 1.
 Група F. 3-й тур. «Злін» (Чехія) — «Копенгаген» 
(Данія) — 1:1, «Шериф» (Молдова) — «Локомотив» 
(Росія) — 1:1.
 Турнірне становище: «Локомотив» — 5, «Копенга-
ген», «Шериф» — 3, «Злін» — 2. 
 Група G. 3-й тур. «Лугано» (Швейцарія) — «Вік-

торія» (Чехія) — 3:2, «Хапоель» (Б-Ш, Ізраїль) — «Стя-
уа» (Румунія) — 1:2.
 Турнірне становище: «Стяуа» — 9, «Лугано», «Вік-
торія», «Хапоель» (Б-Ш) — 3.
 Група H. 3-й тур. «Црвена Звезда» (Сербія) — «Ар-
сенал» (Англія) — 0:1, «БАТЕ» (Білорусь) — «Кельн» 
(Німеччина) — 1:0.
 Турнірне становище: «Арсенал» — 9, «Црвена 
Звезда», «БАТЕ» — 4, «Кельн» — 0. 
 Група І. 3-й тур. «Коньяспор» (Туреччина) — «РБ 
Зальцбург» (Австрія) — 0:2, «Марсель» (Франція) — 
«Віторія Гімарайнш» (Португалія) — 2:1.
 Турнірне становище: «РБ Зальцбург» — 7, «Мар-
сель» — 6, «Коньяспор» — 3, «Віторія Гімарайнш» — 1.
 Група J. 3-й тур. «Естерсунд» (Швеція) — «Атле-
тик» (Іспанія) — 2:2, «Зоря» (Україна) — «Герта» (Ні-
меччина) — 2:1 (Сілас, 42; Сваток, 79 — Зельке, 57; «З»: 
Лунін, Сухоцький, Прийма (Сваток, 22), Гречишкін, Опана-
сенко, Гордієнко, Харатін (Андрієвський, 63), Сілас, Кара-
ваєв, Луньов (Громов, 81), Юрі).
 Турнірне становище: «Естерсунд» — 7, «Зоря» — 
6, «Атлетик» — 2, «Герта» — 1.
 Група К. 3-й тур. «Ніцца» (Франція) — «Лаціо» 
(Італія) — 1:3, «Зюлте-Варегем» (Бельгія) — «Вітесс» 
(Нідерланди) — 1:1.
 Турнірне становище: «Лаціо» — 9, «Ніцца» — 6, 
«Вітесс», «Зюлте-Варегем» — 1.
 Група L. 3-й тур. «Зеніт» (Росія) — «Русенборг» 
(Норвегія) — 3:1, «Вардар» (Македонія) — «Реал Со-
сьєдад» (Іспанія) — 0:6 (Новак («В») — 90 хв.).
 Турнірне становище: «Зеніт» — 9, «Реал Сосьє-
дад» — 6, «Русенборг» — 3, «Вардар» — 0.

Англія
 Героєм попереднього туру в АПЛ став аргентинський 
форвард «Ман. Сіті» Серхіо Агуеро, котрий після забитого 
пенальті у ворота «Бернлі» став найкращим бомбардиром в 
історії «городян». Одноклубник «Куна» — українець Олек-
сандр Зінченко — цього разу опинився поза заявкою.
 А от конкурент «синіх» — «Манчестер Юнайтед» — 
несподівано програв: підопічні Моуріньйо мінімально пос-
тупилися «Хаддерсфілду».
 Прем’єр-ліга. 9-й тур. «Вест Хем» — «Брайтон» — 
0:3, «Челсі» — «Уотфорд» — 4:2 (Педро, 12; Батшуаї, 71, 
90+5; Аспілікуета, 87 — Дукуре, 45; Р. Перейра, 49), «Хад-
дерсфілд» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1, «Манчес-
тер Сіті» — «Бернлі» — 3:0 (Агуеро, 30 (пен.); Отаменді, 73; 

Сане, 75), «Ньюкасл» — «Крістал Пелас» — 1:0, «Сток 
Сіті» — «Борнмут» — 1:2, «Суонсі» — «Лестер» — 1:2, 
«Саутгемптон» — «Вест Бромвіч» — 1:0, «Евертон» — 
«Арсенал» — 2:5, «Тоттенхем» — «Ліверпуль» — 4:1 
(Кейн, 4, 56; Сон Хин Мін, 12; Аллі, 45 — Салах, 24).
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 25, «Манчестер Юнай-
тед», «Тоттенхем» — 20, «Челсі», «Арсенал» — 16, «Уот-
форд» — 15.
 Бомбардир: Кейн («Тоттенхем») — 8.

Іспанія
 У Ла Лізі продовжує упевнено лідирувати «Барсело-
на» — каталонці невимушено виграли у «Малаги». До 
«призової» трійки повернувся й мадридський «Реал» — 
підопічні Зідана вдома легко розібралися з «Ейбаром».
 Головною ж сенсацією туру стала перемога «Валенсії» 
над «Севільєю» з різницею у чотири м’ячі.
 Прімера. 9-й тур. «Леванте» — «Хетафе» — 1:1, 
«Бетіс» — «Алавес» — 2:0, «Валенсія» — «Севілья» — 
4:0 (Гонсалу Гуедеш, 43, 90+2; Дзадза, 51; Міна, 85), «Бар-
селона» — «Малага» — 2:0 (Деулофеу, 2; Іньєста, 56), 
«Вільярреал» — «Лас-Пальмас» — 4:0, «Сельта» — 
«Атлетико» — 0:1, «Леганес» — «Атлетик» — 1:0, «Реал 
Мадрид» — «Ейбар» — 3:0 (Олівейра, 18 (у свої ворота); 
Асенсіо, 28; Марсело, 82).
 Лідери: «Барселона» — 25, «Валенсія» — 21, «Реал 
Мадрид» — 20, «Атлетико» — 19, «Леганес» — 17, «Ві-
льярреал» — 16.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 11.

Італія
 Після 9-го туру Серії А у топ-5 європейських чемпіо-
натах не залишилося команд без очкових втрат — остан-
нім оступився «Наполі», розписавши «суху» нічию з «Інте-
ром».
 Осічкою лідерів сповна скористався чемпіон — 
«Ювентус»: «Стара синьйора» легко розгромила «Удіне-
зе» та скоротила відставання від неаполітанців до трьох 
пунктів.
 Серія А. 9-й тур. «Сампдорія» — «Кротоне» — 5:0, 
«Наполі» — «Інтер» — 0:0, «К’єво» — «Веорна» — 3:2, 
«Аталанта» — «Болонья» — 1:0, «Беневенто» — «Фіо-
рентина» — 0:3, «Мілан» — «Дженоа» — 0:0, «СПАЛ» — 
«Сассуоло» — 0:1, «Удінезе» — «Ювентус» — 2:6 (Пе-
ріца, 8; Даніло, 48 — Самір, 14 (у свої ворота); Хедіра, 21, 
59, 87; Ругані, 52; П’янич, 90), «Лаціо» — «Кальярі» — 3:0 
(Іммобіле, 7 (пен.), 41; Баштуш, 49), «Торіно» — «Рома» — 

0:1 (Коларов, 69).
 Лідери: «Наполі» — 25, «Інтер» — 23, «Ювентус», 
«Лаціо» — 22, «Рома» (8 матчів) — 18, «Сампдорія» (8 
матчів) — 17.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 13.

Німеччина
 Серед українських легіонерів Бундесліги минулого 
тижня грав лише Євген Коноплянка — 28-річний хавбек 
провів на полі 22 хвилини та допоміг «Шальке» обіграти 
«Майнц».
 Дортмундська «Боруссія» несподівано втратила пе-
ремогу над «Айнтрахтом», а Андрій Ярмоленко увесь матч 
просидів у запасі.
 Не грав і «опорник» «Байєра» Владлен Юрченко — 
23-річний півзахисник знову не потрапив до заявки.
 Перша Бундесліга. 9-й тур. «Шальке» — «Майнц» 
— 2:0 (Коноплянка («Ш») — із 68 хв.), «Боруссія» (М) — 
«Байєр» — 1:5, «Айнтрахт — «Боруссія» (Д) — 2:2 (Алле, 
64 (пен.); Вольф, 68 — Шахін, 19: Філіпп, 57), «Аугсбург» 
— «Ганновер» — 1:2, «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» — 1:0 
(Забітцер, 23), «Гамбург» — «Баварія» — 0:1 (Толіссо, 
52), «Кельн» — «Вердер» — 0:0, «Фрайбург» — «Герта» 
— 1:1, «Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — 1:1. 
 Лідери: «Боруссія» (Д), «Баварія» — 20, «РБ Лейп-
циг» — 19, «Хоффенхайм», «Шальке» — 16, «Ганновер» 
— 15.
 Бомбардир: Обамейянг («Боруссія» (Д)) — 10. 

Франція
 По-різному склався минулий уїк-енд для головних 
фаворитів Ліги 1 — «ПСЖ» й «Монако». Парижани лише 
на третій компенсованій хвилині зусиллями Кавані зуміли 
урятуватися від поразки «Марселю», а «монегаски» «на 
класі» здолали «Кан» завдяки вдалим діям свого бомбар-
дира Фалькао.
 Ліга 1. 10-й тур. «Сент-Етьєн» — «Монпельє» — 
0:1, «Монако» — «Кан» — 2:0 (Б. Кейта, 22; Фалькао, 59 
(пен.)), «Ам’єн» — «Бордо» — 1:0, «Анже» — «Тулуза» 
— 0:1, «Мец» — «Діжон» — 1:2, «Нант» — «Генгам» — 
2:1, «Ренн» — «Лілль» — 1:0, «Ніцца» — «Страсбур» — 
1:2, «Труа» — «Ліон» — 0:5 (Траоре, 21; Депай, 49, 66, 70 
(пен.); Діас, 90), «Марсель» — «ПСЖ» — 2:2 (Луїс Густа-
во, 16; Товен, 79 — Неймар, 33; Кавані, 90+3).
 Лідери: «ПСЖ» — 26, «Монако» — 22, «Нант» — 
20, «Ліон» — 19, «Марсель» — 18, «Сент-Етьєн» — 17.
 Бомбардир: Фалькао («Монако») — 13. ■

Григорій ХАТА

 Без забитих голів і навіть без 
вилучень — таким мало приваб-
ливим у сухому підсумку вийш-
ло чергове українське «класи-
ко». Зробивши ставку на оборо-
ну, «Динамо» так і  не скоротило 
семиочкове відставання від «гір-
ників» у чемпіонській гонці. Од-
нак сам донецький колектив, не 
надто прагнучи форсувати події 
в київському матчі, в підсумку 
порадів і «синиці в руках», адже 
зберіг комфортний «гандикап» в 
«золотій» гонці.
 Зігравши посеред минуло-
го тижня непрості єврокубкові 
поєдинки, кожен iз вітчизня-
них грандів був змушений ра-
хуватися з існуючою реальніс-
тю, котра, без сумніву, не до-
зволяла учасникам «класико» 
показати в ньому весь свій мак-
симум. Після переможного во-
яжу до Роттердама наставник 
донеччан Пауло Фонсека вирі-
шив не змінювати  склад коман-
ди, тоді як його візаві Олексан-
дру Хацкевичу довелося шука-
ти заміну травмованим у матчі з 
«Янг Бойз» двом основним грав-
цям — Сергію Сидорчуку та До-
магою Віді. Зрештою, і без того 
ослабленому «Динамо» (після 
продажу до «Боруссії» з Дорт-
мунда Андрія Ярмоленка мало 
хто буде сперечатися, що «біло-
сині» втратили свою родзинку) 
не залишалося нічого іншого, 
як грати від оборони. Коли ж 
через травму, отриману, як ка-
жуть, на рівному місці, посеред 
першого тайму поле залишив 
«гірник» Бернард — автор пе-
реможного в матчі з «Фейєнор-
дом» дубля, поменшало атаку-
вального запалу й у «помаран-
чево-чорних».
 У підсумку все скотилося до 
позиційного перетягування ка-
ната, в якому ніхто так і не зміг 

довести свою перевагу. Щоправ-
да, була у динамівців непогана 
нагода вивести з рівноваги свого 
опонента й заволодіти ігровою 
ініціативою, проте в моменті, 
коли після удару головою Мора-
еса м’яч у штрафному майдан-
чику потрапив у руку Богдану 
Бутку, головний арбітр поєдин-
ку Віталій Романов жодних під-
став для пенальті не побачив.
 Загалом, саме цей епізод і 
став основою, котра дозволи-
ла динамівцям говорити про 
результативну помилку арбіт-
ра на користь суперника, по-
збавивши таким чином експер-
тів підстав для неупереджено-
го аналізу ігрових дій команд. 
Попри те, що найбільше кри-
тикував за «короткозорість» 
рефері Олександр Хацкевич, 
здається, що саме динамівсь-
кому «коучу» найбільше зігра-
ло «на руку» його неоднозначне 
рішення.
 Напередодні українського 
«класико» бажаючих додати 
йому додаткової інтриги було 
доволі багато. Найбільше ж пе-
ред грою «Динамо» та «Шахта-
ря» говорили про чотириматче-
ву серію «біло-синіх» без пере-
мог та можливу — в разі невда-
чі — відставку динамівського 
очільника. Зрештою, перерва-
ти неприємний для себе ланцюг 
нічиїх i поразок динамівці не 
змогли. Утім і покласти себе на 
лопатки принциповому конку-

ренту не дозволили, змусивши 
при цьому футбольну громадсь-
кість країни ще й говорити про 
«вкрадену» арбітром перемогу. 
В умовах, коли тренер «Дина-
мо» неприховано каже про пе-
реважаючу індивідуальну силу 
футболістів «Шахтаря», й до-
машня «мирова» є непоганим 
здобутком. Хоча сам Хацкевич 
визнає, що в турнірному плані 
нічия з «гірниками» — негатив-
ний результат.
 А от головному тренеру 
«Зорі» Юрію Вернидубу матч 

його команди в 13-му турі ЧУ 
приніс купу позитивних емо-
цій. Відверто невдало розпо-
чавши сезон, iз часом футболіс-
ти «Зорі» набрали хід й, роз-
громивши минулих вихідних 
у Маріуполі в очному протисто-
янні прямого конкурента за міс-
це в єврокубковому секстеті, пі-
допічні Вернидуба піднялися в 
першу шістку. «Знімаю перед 
хлопцями капелюха», — ска-
зав очільник «Зорі», особливо 
дякуючи автору «хет-трику» 
Олександру Андрієвському. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Саме цей момент із потраплянням м’яча в руку Богдана Бутка став 
визначальним для матчу «Динамо» — «Шахтар» та його післямови.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Перший етап. 13-й тур.
«Олімпік» — «Зірка» — 1:0
 Гол: Полегенько, 90 (у свої ворота)
 Вилучення: Ковальов, 38; Фаво-
ров, 59 (обидва — «З»)
 Київ, стадіон «Динамо», 200 гля-
дачів
«Олександрія» — «Верес» — 1:1
 Голи: Старенький, 77 — Морозен-
ко, 63
 Вилучення: Полярус, 86 («О»)
 Олександрія, стадіон «Ніка», 1100 
глядачів
«Ворскла» — «Карпати» — 0:1
 Гол: Мякушко, 83
 Полтава, стадіон «Ворскла», 2010 
глядачів
«Сталь» — «Чорноморець» — 1:1
 Голи: Малакян, 62 (пен.) — Васін, 52
 Київ, «Оболонь-арена», 260 глядачів
«Маріуполь» — «Зоря» — 2:5
 Голи: Білий, 6; Кожанов, 31 — Ан-
дрієвський, 30, 38, 63; Гречишкін, 35 
(пен.); Опанасенко, 90+1
 Нереалізоване пенальті: Гречиш-
кін, 38 («З»)
 Вилучення: Вакуленко, 49 («М»)
 Маріуполь, стадіон «Іллічівець», 
6880 глядачів
«Динамо» — «Шахтар» — 0:0
 Київ, НСК «Олімпійський», 38618 
глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 13 10 2 1 26-10 32
2. «Динамо» 12 7 4 1 25-9 25
3. «Олімпік» 13 6 5 2 13-8 23
4. «Ворскла» 13 6 3  4 15-12 21
5. «Верес» 13 4 7 2 15-8 19
6. «Зоря» 13 4 5 4 21-17 17
7. «Маріуполь» 12 4 4 4 16-15 16
8. «Карпати» 13 2 6 5 8-22 12
9. «Олександрія» 13 1 7 5 10-15 10
10. «Зірка» 13 2 4 7 8-17 10
11. «Чорноморець»  13 2 4 7 8-21 10
12. «Сталь» 13 2 3 8 9-20 9
  Бомбардири: Феррейра — 8, 
Марлос (обидва — «Ш») — 6. ■

■ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Захисний мінімалізм
Не змігши переграти вдома «Шахтар», «Динамо» подовжило до 
п’яти матчів у всіх турнірах серію без перемог

■



Григорій ХАТА

 Коли на старті нинішнього 
сезону перший пілот «Феррарі» 
Себастьян Феттель виграв дві з 
трьох гонок, подумалося, що в 
«королівських перегонах» на-
решті завершується домінуван-
ня «Мерседеса». Але, не маючи 
достатньої підтримки від сво-
го напарника по команді Кімі 
Райкконена, дуже швидко ста-
ло зрозуміло, що одних лише 
старань Себа для припинення 
домінування «Мерса» буде за-
мало. Коли ж після літніх кані-
кул «Феррарі» припинило про-
гресувати, сумнівів, що «Ску-
дерія» припиняє боротьбу за 
Кубок конструкторів, а водно-
час і втрачає хороший шанс на 
виграш своїм головним пілотом 
чемпіонського титулу, не зали-
шилося.
 Від часу поновлення чемпіо-
нату-2017 пілоти «Ф-1» проїха-
ли шість етапів. І лише на одно-
му з цих гран-прі перемогу від-
святкував не британець Льюїс 
Хемілтон. Загалом, у другій 
половині сезону домінування 
«Мерседеса» над конкурента-
ми набуло тотального характе-
ру. Як наслідок, достроковий 
виграш четвертого поспіль Куб-
ка конструкторів.
 Вітання з нагоди свого 
тріумфу в командному заліку 
2017 року представники «Мер-
са» почали приймати після за-
вершення Гран-прі США, де їх-
ній перший пілот відсвяткував 
дев’яту перемогу в сезоні.
 При цьому Хемілтон іще 
на крок став ближчим до свого 
четвертого індивідуального ти-
тулу чемпіона світу. Його ж го-
ловний конкурент у боротьбі за 
чільну позицію в індивідуаль-
ному заліку пілотів — Феттель 
— в Остіні нарешті піднявся на 
п’єдестал. Після трьох проваль-

них етапів Себастьян знову опо-
нував британцеві, проте підня-
тися на Гран-прі США вище 
другого місця таки не зміг.
 «Справа тут не в стратегії. 
Перемагає той, хто демонструє 
вищу швидкість», — підбив 
підсумок гонки в Остіні Фет-
тель. На її старті німцеві вдав-
ся хороший маневр і на пев-
ний час у нього за спиною опи-
нився володар «поул-позишн» 
— переможець кваліфікації 

— Хемілтон. Але, як наголо-
сив Себ, утримати лідерство 
йому не дозволив болід. Занад-
то вже швидкий «Мерседес». 
Особливо зростає продуктив-
ність «срібних стріл» після літ-
ніх канікул, що вже можна вва-
жати фішкою німецької стайні. 
«Швидким болід робить уся ко-
манда. Наші співробітники пра-
цювали фантастично — 24 годи-
ни 7 днів на тиждень. Вони бага-
то чим пожертвували — я ними 

пишаюся», — підкреслив керів-
ник «Мерса» Тотто Вольфф.
 Щодо можливого персональ-
ного тріумфу свого гонщика, то 
Вольфф радить не поспішати: 
«Доки у Феттеля існують мате-
матичні шанси на перемогу, бо-
ротьба буде продовжуватися».
 Утім можливості німця за-
вадити Хемілтону порівнятися 
з собою за кількістю чемпіонсь-
ких титулів лежать абсолютно в 
теоретичній площині.

 Як наголошує очільник 
«Мерседеса», перший пілот його 
команди демонструє (особливо в 
другій частині сезону) безпомил-
кове водіння, тож уже найближ-
чим часом на одному iз заключ-
них етапів — у Мексиці, Бразилії 
чи, пiд кінець, в ОАЕ — Хеміл-
тон зможе оформити четверте в 
кар’єрі чемпіонство. ■

ВІВТОРОК, 24 ЖОВТНЯ 2017 15СПОРТ

«Під час турніру «Континентальний Кубок» ми бачили значно 
швидкісніший хокей, ніж він є наразі в Україні».

Сергій Вітер
головний тренер ХК «Донбас» (Україна)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Яким би потужним не 
було домінування «Донба-
су» на внутрішній арені, 
де в 12 матчах українсь-
кий чемпіон має стовідсо-
тковий результат, класти 
«однією лівою» молодих 
та недосвідчених опонен-
тів з української хокей-
ної ліги — зовсім не одне 
й те саме, що протисто-
яти представникам, на 
перший погляд, не най-
сильніших європейських 
хокейних першостей — 
Естонії, Польщі та Латвії. 
І якщо почати свій виступ 
у поточному Континен-
тальному Кубку «Донба-
су» вдалося перемогою 
над чемпіоном Естонії, то 
в наступних двох поєдин-
ках підопічні Сергія Віте-
ра не знайшли дієвих ар-
гументів, після чого були 
змушені завершити свій 
єврокубковий сезон.
 Поєдинок з естонсь-
кою «Нарвою» до числа 
проблемних не входив: 
перший період донечча-
ни присвятили розвідці, 
після чого в кожній iз на-
ступних 20-хвилинок здо-
бували нехай і мінімаль-
ну, але перевагу. У під-
сумку — 4:2  і хороший 
настрій перед господаря-
ми ризької «пульки».
 Було зрозуміло, що, 
зголошуючись на про-
ведення на своєму льо-

ду другого групового ета-
пу Континентального 
Кубка-2017/2018, місце-
вий «Курбадс» точно не 
сповідує олімпійський 
принцип, у якому йдеть-
ся про те, що «головне не 
перемога, а участь у тур-
нірі». Проте продовжи-
ти боротьбу за єврокубко-
вий трофей міг лише один 
клуб, відтак легковажно 
поставитися до «Донбасу» 
ризькі хокеїсти не могли.
 Важко сказати, на що 
в столиці Латвії розра-
ховував «Донбас». Пе-
реживши в міжсезоння 
серйозне омолодження, 
навряд чи «червоно-чор-
ні» всерйоз сподівали-
ся повторити успіх сезо-
ну 2013/2014 років, коли 
донецький клуб уперше в 
історії виграв Континен-
тальний Кубок. Утім, ду-
мається, і на грандіозний 
розгром у протистоян-
ні з латвійським повпре-
дом колектив Вітера та-
кож не очікував. Однак 
від представника Латвії 

«Донбас» отримав вісім 
шайб, змігши закинути 
у відповідь лише одну. За 
великим рахунком, саме 
в протистоянні українсь-
кого та латвійського ко-
лективів і вирішувалася 
доля переможця «пуль-

ки». Після стартової пере-
моги над польським клу-
бом «Тихи» було зрозумі-
ло, що перемога над іще 
одним серйозним конку-
рентом зробить «Курбадс» 
без п’яти хвилин учасни-
ком наступного раунду 

змагань. Зрештою, ризь-
кі хокеїсти вирішили від-
мовитися від проявів ввіч-
ливості й завдали гостям 
з України болючого удару 
по амбіціях. Не дивно, що 
після такого «нокдауну» в 
своєму третьому матчі на 

турнірі підопічні Сергія 
Вітера ще довго не могли 
прийти до тями.
 У першому таймі 
«Донбас» дозволив поль-
ському колективу заки-
нути три шайби без від-
повіді, позбавивши таким 
чином поєдинок інтри-
ги. У першій перерві на-
ставнику донеччан трохи 
вдалося збадьорити підо-
пічних, проте їхнього іг-
рового спалаху вистачи-
ло ненадовго. 2:4 — і ук-
раїнський чемпіон у ранзі 
третьої команди «пуль-
ки» завершив 21-й за лі-
ком розіграш Континен-
тального Кубка. «Ці поє-
динки принесли нам цін-
ний досвід», — так оцінив 
виступ «Донбасу» в Ризі 
один iз представників 
його молодої гвардії Ілля 
Коренчук. ■

ХОКЕЙ

Гіркий, але цінний досвід
Найсильніший колектив української хокейної ліги не зміг надовго 
затриматися на євроарені

■

Повізши на Континентальний Кубок-2017/2018 до Риги омолоджений склад, чемпіон 
України не зміг пробитися до наступного раунду змагань.
Фото з сайта uhl.com.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Континентальний Ку-
бок. Другий груповий етап. 
3-й тур.«Тихи» (Польща) — 
«Донбас» (Україна) — 4:2, 
«Курбадс» (Латвія) — «Нар-
ва» (Естонія) — 2:1. 2-й тур. 
«Курбадс» — «Донбас» — 
8:1, «Нарва» — «Тихи» — 
0:11. 1-й тур. «Курбадс»— 
«Тихи»— 5:2, «Донбас»— 
«Нарва» — 4:2.
 Підсумкове становище: 
«Курбадс» — 9, «Тихи» — 6, 
«Донбас» — 3, «Нарва» — 0.

■

Шахи
 Як повідомляє Федерація шахів Ук-
раїни, другий рік поспіль найсильніша 
шахістка країни Ганна Музичук виграла 
чемпіонат Європи зі швидких шахів, який 
проходив у Монако. В одинадцяти партіях 
наша співвітчизниця набрала дев’ять пун-
ктів, на півбала випередивши Катерину 
Лагно з Росії. Третьою стала інша росіян-
ка Олександра Гарячкіна. ■

ХРОНІКА■

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. 17-й етап. 
Гран-прі США. 1. Хемілтон («Мерсе-
дес») — 1:33.50,993. 2. Феттель — 
відставання 10,143 сек. 3. Райкконен 
(обидва — «Феррарі») — +15,779. 4. 
Ферстаппен («Ред булл») — +16,768. 
5. Боттас («Мерседес») — +34,967. 6. 
Окон («Форс Індія») — +1.30,980. 7. 
Сайнс («Рено») — +1.32,944. 8. Перес 
(«Форс Індія»). 9. Масса («Уїльямс»). 
10. Квят («Торо россо») — 1 коло.
 Загальний залік. 1. Хемілтон — 
331 очко. 2. Феттель — 265. 3. Боттас 
— 244. 4. Рікк’ярдо («Ред булл») — 
192. 5. Райкконен — 163. 6. Ферстап-
пен — 123. 7. Перес — 86. 8. Окон — 
73. 9. Сайнс — 54. 10. Масса («Уїль-
ямс») — 36...
 Кубок конструкторів. 1. «Мер-
седес» — 575 очок. 2. «Феррарі» — 
428. 3. «Ред булл» — 315. 4. «Форс 
Індія» — 159. 5. «Уїльямс» — 68. 6. 
«Торо россо» — 53. 7. «Рено» — 48. 
8. «Хаас» — 43. 9. «Макларен» — 
23. 10. «Заубер» — 5.

■
«ФОРМУЛА-1»

Швидкість проти стратегії
Четвертий сезон поспіль Кубок конструкторів виграв «Мерседес»

■

Дев’ята перемога в сезоні Льюїса Хемілтона допомогла «Мерседесу» в Остіні достроково виграти четвертий 
поспіль Кубок конструкторів.
Фото з сайта www.f1news.ru.

❙
❙
❙
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 Сарочка розмовляє з Розою:
 — Уявляєш, мій благовірний 
учора купив водяне ліжко!
 — Так це ж здорово! Буде лю-
бов на воді.
 — З його активністю це буде 
не любов на воді, а круїз по Мерт-
вому морю.

* * *
 Дуже товстий працівник сви-
ноферми на всякий випадок но-
сить бейджик iз написом «спів-
робітник».

* * *
 Одеса. Телефонна розмова:
 — Привіт, мій поїхав на два 
тижні! Як тільки звільнишся, 
відразу ж до мене. Ой, вибачте, 
я, здається, телефоном помили-

лася.
 — Нічого, таки диктуйте ад-
ресу.

* * *
 «Осінь. Краплі дощу сумно 
стукали у вікно. Вітер завивав, не-
мов поранений вовк. Здавалося, це 
саме небо плаче, як мала дитина. У 
таку погоду так хочеться загорну-
тися в теплий плед...»
 — Петровичу, ви якось не так 
пишете пояснювальну з приводу 
запізнення на роботу.

* * *
 — Соня! Навіщо ваш Яша хо-
дить у музичну школу? У нього ж 
немає слуху!
 — Яша ходить туди не слуха-
ти, він ходить туди грати.

По горизонталі:
 1. Буддійський храм. 7. Під-
ставки на ноги, на які ставали дав-
ньогрецькі актори, щоб видаватися 
вищими. 8. Ім’я відомого філософа 
епохи Відродження, автора тракта-
ту «Похвала глупству». 9. Повстяна 
накидка без рукавів, характерна для 
народів Кавказу. 10. Зведений брат 
Тома Сойєра. 11. Зброєносець і по-
мічник козака. 13. Фігурні стовпчи-
ки, елемент балюстради. 16. Ост-
рів на Дніпрі, де була Чортомлиць-
ка Січ. 19. Лісовий дух із козлячими 
ногами в давньогрецькій міфоло-
гії. 20. Вечірка з танцями, популяр-
на у ХІХ столітті. 21. Повна темря-
ва. 23. Один із типів письма в старо-
винних рукописах, за яким кожна лі-
тера виписувалась окремо, відірвано 
від сусідніх, прямо і чітко. 24. «А ти 
старий ..., ізігнувся, як дуга. А я мо-
лоденька, гуляти раденька» (народ-
на пісня). 25. Представник козацької 
старшини на Запорозькій Січі.
По вертикалі:
 1. Літературний гурток українсь-
кої молоді, створений у 1888 році за 
ініціативою Лесі Українки та її бра-
та Михайла Косача. 2. Густий солод-
кий сироп, яким покривають конди-
терські вироби. 3. Земляний насип, 
який захищає від розливу рік і під-
топлення. 4. Перевертень, міфічна 

істота, яка може бути і людиною, і 
вовком. 5. Вимерлий бик, символ 
сили і хоробрості у давніх слов’ян. 6. 
Ім’я археолога і шукача скарбів, яко-
го майстерно зіграв Гаррісон Форд. 
12. Двадцять третя літера грецької 
абетки. 13. Один із найвидатніших 
полководців часів Визвольних зма-
гань, полковник армії УНР, розстрі-
ляний Петлюрою. 14. Воскоподібна 
речовина, з якої роблять свічки. 15. 
Двобій. 17. Підставка для камери чи 
фотоапарата. 18. Зупинка в поході. 
19. Тварина, поширена в Північній 
Америці, яка відлякує ворога непри-
ємним запахом. 22. Шістнадцять кі-
лограмів.

Кросворд №125 
від 19 жовтня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +2…-3

 +4…+9

Північ +2…-3

 +4…+9

Центр +2…-3

 +4…+9

Схід +2…-3

 +1…+6

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +1…+6

 +9…+14

25 жовтня за прогнозами 
синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура 
вночi близько 0...-2, удень +6...+8.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iс-
тотних опадiв. Славське: уночi +0...+2, удень 
+7...+9. Яремче: уночi +0...+2, удень +7...+9. 
Мiжгiр’я: уночi +2...+4, удень +11...+13. Рахiв: 
уночi +3...+5, удень +11...+13.

Аліса КВАЧ

 «Подружка Леонардо Ді Капріо» 
— це в Голлівуді майже як «подруж-
ка Джеймса Бонда»: в кожній серії 
нова, але статус лишається на все 
життя. Не оминула ця доля і відо-
му ізраїльську супермодель  Бар Ра-
фаелі, яка свого часу три роки зуст-
річалася з красунчиком Лео і навіть 
була заручена з Ді Капріо. 
 Проте це «діла давно минулих 
днів». У 2012 році Бар познайоми-
лася з директором компанії Neto ME 
Holdings Ltd Аді Езрою, і в 2015-му 
пара відгуляла романтичне весіл-
ля в долині гори Кармель в Ізраїлі. 
А вже влітку 2016-го Бар та Аді ті-
шилися новонародженою донечкою 
Лів.
 І, схоже, бути мамою Рафаелі 
сподобалося. Бо днями прес-сек-
ретар медичного центру Тель-Аві-
ва повідомив, що у родині Езри 
з’явилася ще одна донечка. Ново-
народжену вирішили назвати Ель. 
Мама та донька почуваються добре, 
тож уже вчора вони поїхали знайо-
мити з крихіткою інших членів ро-
дини.

 А тим ча-
сом Леонардо Ді 
Капріо продовжує 
змінювати подру-
жок, як рукавич-
ки. Днями його по-
мітили в Нью-Йор-
ку в компанії моделі 
Аліни Байкової. Па-
параці одразу ж ви-
рахували, що дівчина 
родом із Кривого Рогу, 
а нині робить успіш-
ну модельну кар’єру в 
Китаї, Франції, США 
та інших країнах. І 
хоча про романтич-
ні стосунки між Лео 
та Аліною говори-
ти рано, все може 
бути. Принайм-
ні вона абсолютно 
вписується в образ 
«подружки Лео»: 
білявка, тонка, дов-
гонога, ще й модель. 
Скільки таких було 
біля найзатятішого 
холостяка Голліву-
ду!.. ■

БЕБІ-БУМ

Ель для Рафаелі
Екс-наречена Леонардо Ді Капріо 
народила другу дитину

■

Бар 
Рафаелі.

❙
❙

Ната НЕТУДИХАТА

 Добропорядний президент, 
крім першої леді, має ще мати 
першого домашнього улюблен-
ця. В більшості президенти на 
роль останнього обирають псів. 
Не став винятком і новообраний 
президент Франції Еммануель 
Макрон, який після обрання на 
посаду за 250 євро в притул-
ку для тварин купив грифона і 
чорного метиса лабрадора, яко-
го назвав Немо.
 Саме цей пес став «ге-
роєм» нещодавньої ділової 
зустрічі Макрона з міністра-
ми. Очевидно, хтось забув ви-
гуляти пса або йому просто на-
скучили серйозні розмови, тож 

він якоїсь миті просто підій-
шов до каміна і підняв задню 
лапу. Найцікавіше, що зуст-
річ знімало телебачення, тож 
конфуз стався просто перед 
об’єктивами телекамер.
 Така «нечемна» поведінка 
Немо викликала сміх і кпини з 
боку присутніх. Міністр регіо-

нального розвитку Жульєн Де-
норманді жартома поцікавив-
ся, чи часто пес собі таке доз-
воляє? На що Макрон відповів, 
що причиною конфузу стали 
саме гості. «Ви викликали аб-
солютно незвичну поведінку в 
мого собаки», — заявив фран-
цузький президент.

 Попри те, що інцидент було 
вичерпано, розпорядникам Єли-
сейського палацу є над чим за-
мислитися. Тепер вони мають 
або навчити Немо правильних 
манер, або не допускати його 
появи в присутності високих 
гостей. Бо перший пес держави 
таки має бути бездоганним. ■

ОТАКОЇ!

Некультурний Немо
Пес французького президента грубо порушив 
правила етикету

■

Центр практичної допомоги захис-
никам України допомагає бійцям 
працевлаштуватися і навіть розпо-
чати власний бізнес із «нуля»
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