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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,85 грн. 

1 € = 31,12 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Не «могильник», 
а цінний склад
Централізоване сховище ядерного палива дозволить нам заощаджувати 
сотні мільйонів доларів, менше залежати від Росії 
та дати нові перспективи вітчизняній науці
стор. 6 »

На сховище відпрацьованого ядерного палива в Україні чекають із 2005 року. ❙
Фото з сайта ukrinform.ua. ❙

Наша країна — 

лідер за темпами 

зростання 

вартості 

продуктів 

харчування серед 

країн Європи
стор. 2 »

Українська «дієта»

Держреєстрація 

договорів по землі в 

нотаріуса унеможливить 

рейдерські маніпуляції
стор. 7 »

Із новим 

наставником 

жіноча збірна 

України переможно 

розпочала відбір 

на Євробаскет-

2019
стор. 15 »

Гра на результатОренда під нотаріальним 
контролем
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«За поточний рік продуктовий кошик українців здорожчав більш ніж на 
15 відсотків. На даний час вартість продовольства в Україні зрівнялася 
з ціною аналогічного набору продуктів в Угорщині, Польщі, Литві та 
країнах Східної Європи». 

Олексій Дорошенко 
генеральний директор Асоціації поста-

чальників торговельних мереж

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 За цей рік максимально 
виріс у ціні такий принципо-
во важливий (можна сказати 
— стратегічний) для кожного 
мешканця нашої країни про-
дукт харчування, як сало. За 
кілограм предмета національ-
ної гордості українців продав-
ці правлять від 70 до 330 гри-
вень! 
 Згідно зі статистикою, вар-
тість сала за останні дванад-
цять місяців зросла більше, 
аніж на 65 відсотків. За кілог-
рам м’яса свинини тепер про-
сять не менше 101 гривні, що 
на 47 відсотків дорожче, ніж 
це було рік тому. А ось за кіло 
свіжої яловичини доведеться 
віддати від 112 гривень і вище, 
тобто на 34 відсотки більше, 
аніж раніше.
 Експерти мотивують таке 

подорожчання значним змен-
шенням поголів’я домаш ньої 
худоби. Фермери вважають 
за краще різати корів i свиней 
на м’ясо, адже вартість кормів 
стрімко зростає. Саме цей де-
фіцит і спричиняє підвищення 
цін на м’ясні продукти для ук-
раїнців.
 — Усе дорожчає: бензин, 
транспорт, корми та оплата пра-
ці. Звідси й загальне зростання 

цін, — пояснює ситуацію екс-
перт сільськогосподарських та 
продовольчих ринків Андрій 
Панкратов. — Найменше поки 
що подорожчав хліб, який до 
цих пір залишається найдос-
тупнішим продуктом харчуван-
ня для всіх верств населення на-
шої країни.
 Особливо боляче вдарило 
по людях подорожчання моло-
ка на 30 відсотків, курятини на 

34 відсотки та яєць на 40 відсо-
тків. Якщо раніше ці молочні 
та м’ясні продукти могли кон-
курувати з більш дорогою їжею, 
то тепер — залежуються на при-
лавку.
 — За поточний рік продук-
товий кошик українців подо-
рожчав більше, ніж на 15 від-
сотків, — розповів генераль-
ний директор Асоціації поста-
чальників торговельних мереж 
Олексій Дорошенко. — Най-
вищими темпами з кінця літа 
зростали ціни на овочі та фрук-
ти, потім «підтягнулися» мо-
лочно-м’ясні продукти харчу-
вання. На даний час вартість 
продовольства в Україні зрівня-
лася з ціною аналогічного набо-
ру продуктів в Угорщині, Поль-
щі, Литві та країнах Східної Єв-
ропи.
 Незважаючи на збільшення 
мінімальної зарплати та «осу-

часнення» пенсій, зростання 
цін з’їдає всі благі наміри чин-
ної влади. Ціни на соціально 
значущі продукти харчування 
впритул наблизилися до євро-
пейських, а ось прожитковий рі-
вень у порівнянні з 2014 роком 
тупцює на місці. Те саме мож-
на сказати і про ціни на цукор 
та соняшникову олію, які поки 
що коливаються в межах торіш-
ніх норм. Один лише похід до 
супермаркета обійдеться домо-
господарці в 500 гривень, якщо 
йдеться про повноцінне харчу-
вання для сім’ї з трьох осіб на 
кiлька днів.
 Єдина радість для мешкан-
ців України — недорогі морква 
та гречка, кілограм якої поде-
шевшав на 25 відсотків і зараз 
коштує не більше 24-26 гривень. 
Зате вартість яблук стрімкими 
темпами наближається до ціни 
заморських бананів. ■

Іван БОЙКО

 Ситуація в районі про-
ведення АТО залишаєть-
ся складною: російсь-
ко-терористичні війська 
продовжують порушува-
ти перемир’я на всій лінії 
зіткнення, повідомляє 
прес-центр АТО. За дани-
ми військових, порівняно 
з минулою суботою вже в 
неділю кількість воро-
жих збройних провока-
цій зросла майже вдвічі 
й сягнула 33 обстрілів.
 «Понад десяток фак-
тів використання бойови-
ками зброї характеризу-
ються застосуванням мі-
нометів різних калібрів. 
Особливо активно против-
ник порушує домовленос-
ті про припинення вогню 
за темної пори доби», — 
зазначили в штабі АТО. 
Зокрема, з настанням 
сутінок ворог активізу-
вався на Світлодарській 
дузі, обстрілявши сели-
ще Луганське з мінометів 
і гранатометів.
  «Попри підвищення 
ворожої вогневої актив-
ності, жоден українсь-
кий воїн унаслідок бойо-
вих дій не постраждав», 

— поінформували в прес-
центрі АТО. У свою чер-
гу, речник Міноборони з 
питань АТО Андрій Ли-
сенко зазначає, посилаю-
чись на дані вітчизняної 
розвідки, що захисники 
України за тиждень зне-
шкодили 35 бойовиків.
 «За даними Головно-
го управління розвідки 
Міністерства оборони Ук-
раїни, за минулий тиж-
день втрати противника 
становлять 35 осіб, iз яких 
9 — безповортні», — пові-
домив полковник Лисен-
ко. За його словами, най-
більших втрат російсько-
окупаційні війська зазна-
ли на слов’янському та 
авдіївському напрямках, 
«де так званий 1-й армій-
ський корпус ворога втра-
тив відповідно 10 та 9 воя-
ків». ■

КАДРОВЕ ПИТАННЯ

Обезголовлений НБУ 
та прострочена ЦВК
Президент самоусунувся 
від виконання своїх конституційних 
обов’язків, вважає Олег Ляшко

■

ЦІНИ

Українська «дієта»
Наша країна — лідер за темпами 
зростання вартості продуктів харчування 
серед країн Європи

■

Команда Олега Ляшка має план порятунку економіки, ключове в якому —
робочі місця та гідні зарплати для українців.

❙
❙

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Усупереч закону понад 10 
років не оновлюється склад 
ЦВК, який був обраний на сiм 
років, а Нацбанк уже півроку є 
фактично обезголовленим. Усі 
ці порушення закону — резуль-
тат інтриг і бажання Президен-
та Порошенка узурпувати вла-
ду, вважає лідер Радикальної 
партії.
 Політик звернувся до Пре-
зидента з закликом негайно 
внести подання на новий склад 
ЦВК, у якому будуть представ-
лені всі фракції, щоб унемож-
ливити фальсифікації резуль-
татів наступних виборів. 
 Також Олег Ляшко вима-
гає внести кандидатуру нового 
голови НБУ, який має зробити 
реальні кроки для здешевлен-
ня кредитних ресурсів для біз-
несу.
 «У сьогоднішніх економіч-
них умовах ми дозволяємо собі 
розкіш півроку не мати керів-
ника Нацбанку через те, що 
Президент не може дійти згоди 
в якихось кулуарних домовле-

ностях щодо кандидатури на цю 
посаду. Ми вимагаємо від Поро-
шенка пришвидшити вирішен-
ня цього питання, щоб був пов-
ноцінний керівник цієї структу-
ри, який проводитиме правиль-
ну грошово-кредитну політику 
— здешевлення та доступності 
кредитів для бізнесу. Для цьо-
го ми зареєстрували законо-
проект №5303, під яким підпи-
салися 180 народних депутатів. 
У разі його ухвалення Нацбанк 
отримає додаткові повноважен-
ня для забезпечення економіч-
ного зростання в країні», — на-
голосив учора Ляшко на пого-
джувальній раді в парламентi.
 Окрім того, лідер Радикаль-
ної партії наполягає на ухвален-
ні низки законів, які дозволять 
українцям більше заробляти, а 
економіці — розвиватися. 
 «Без запропонованих нами 
інструментів економічного 
зростання, без податкових сти-
мулів у нас буде знову бюджет 
проїдання. Влада врешті має 
зрозуміти: щоб щось ділити — 
треба заробляти!» — зазначив 
Олег Ляшко. ■

Третій пішов
У Французькій Гвіані та США 
синхронно здійснено запуск 
ракет-носіїв з українськими 
двигунами
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Черговою перемогою українського аерокосмічного буду-
вання сміливо можна вважати запуск 12 листопада із космо-
дрому Куру в Французькій Гвіані (заморському департамен-
ті Франції, розташованому в Південній Америці) ракети-носія 
Vega з українським двигуном.
 Успішним стартом ракети у першу чергу треба завдя-
чувати Державному підприємству «Конструкторське бюро 
«Південне» ім. М. К. Янгеля та Державному підприємс-
тву «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Мака-
рова», адже одні розробили, а інші виготовили маршовий 
двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія. Носій-ракета ви-
вела на навколоземну орбіту марокканський супутник ДЗЗ 
Mohammed VI-A. 
 Нагадаємо, що цей пуск став уже одинадцятим у рамках 
програми Vega та третім у 2017 році, а загалом за п’ять років 

роботи Vega вивела на орбіту 26 супутників для 20 замовни-
ків по всьому світу. Ще в далекому 2004 році державне конс-
трукторське бюро «Південне» отримало право по стачати ра-
кетні двигуни для Vega в межах контракту з італійською фір-
мою Avio. Додамо, що ракету-носій легкого класу Vega із 1998 
року розробляють спільно Європейське космічне агентство 
(ESA) та Італійське космічне агентство (ASI), а незвичну на-
зву ракета отримала на честь найяскравішої зірки північної 
півкулі.
 Варто сказати про ще одну перемогу української науки й 
техніки, адже у цей же день у Сполучених Штатах Америки ус-
пішно стартував космічний вантажний корабель Cygnus, який 
доставить екіпажу Міжнародної космічної станції науково-до-
слідницьке устаткування, і головна конструкція першої ступе-
ні ракети була розроблена також вітчизняним бюро «Півден-
не» та виготовлена на «Південному машинобудівному заводі 
ім. Макарова» в місті Дніпро. 
 Крім того, українці (які працюють у NASA) брали безпо-
середню участь у запуску космічної «вантажівки» — не лише 
у підготовці розрахунків, а й у підведенні корабля до МКС у 
живому режимі. Це вже п’ята місія автоматичного вантаж-
ного корабля Cygnus, і на цей раз вона присвячена астро-
навту Жене Цернану, який пішов із життя в січні 2017 року й 
був останнього людиною, яка побувала на Місяці. Cygnus — 
приватний транспортний космічний корабель, призначений 
для поставок на Міжнародну космічну станцію (МКС) ванта-
жів після виведення космічних кораблів Спейс Шаттл з екс-
плуатації; Cygnus не призначений для повернення вантажів 
на Землю й після завершення місії його зводять з орбіти — 
він згорає у щільних шарах атмосфери. ■

СПІВПРАЦЯ■

НА ФРОНТІ

Тримай, враже, по зубах 
Захисники України знешкодили 35 бойовиків 
упродовж тижня

■

ДО РЕЧІ

 Ватажок бойовиків терористичної «ДНР» 
Олександр Захарченко наказав передавати в 
так звану «державну власність» увесь урожай 
сільськогосподарських рослин, овочів, фруктів, 
винограду тощо, вирощений на окупованій те-
риторії Донеччини. Мовляв, урожай, «вироще-
ний на самовільно використаних земельних ді-
лянках державної та муніципальної форм влас-
ності, є власністю ДНР».
  Згідно з наказом бойовиків, «юридичним і 
фізичним особам — підприємцям та фізичним 
особам — забороняється розпоряджатися вро-
жаєм, отриманим у результаті самовільного ви-
користання земельних ділянок».
  Також сепаратисти повідомляють, що якщо 
місцеві жителі будуть «самовільно» розпо-
ряджатися самостійно вирощеним урожаєм, то 
вони будуть зобов’язані відшкодувати його вар-
тість.
  Показово, що нещодавно спостерігачі ОБСЄ 
зафіксували на кордоні з Росією, на підконт-
рольній бойовикам території, вантажівки з пше-
ницею, які виїжджають у РФ.

■
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Світлана МИЧКО
Тернопіль

 На війні на сході Украї-
ни молодий тернопільсь-
кий лікар Андрій Салагор-
ник очолював загін спец-
призначення «Білі берети» 
і мав позивний «Хрест». Ще 
там, коли зіткнувся з про-
блемою нестачі спец одягу, в 
нього вперше виникла дум-
ка про необхідність створи-
ти оригінальний професій-
ний костюм для медиків. 
Повернувшись до мирного 
життя, він спочатку, поп-
ри всі складнощi, відкрив 
сучасний стоматологічний 
кабінет, а відтак реалізував 
і незвичайну, як для ліка-
ря, ідею — створити влас-
ну марку медичного одягу в 
модному зараз стилі «мілі-
тарі». Відтак сьогодні у 
Тернополі шиють костюми 
зi стійкої до вологи тканини 
у «маскувальний піксель», 
аналогів яким в Україні не-
має. Виготовляють їх у двох 

варіантах — цивільному та 
військовому, хоча другий 
відрізняється від першого 
в основному наявністю на-
шивок для погонів, групи 
крові та позивного. 
 «Лікар-дизайнер» Ан-
дрій Салагорник каже, що 
придумав свій костюм заради 
двох цілей — створити оригі-
нальний і зручний одяг для 
колег та популяризувати ук-
раїнську армію. Сьогодні він 
працює над жіночою версією 
строю. Кого ж костюми «від 
Хреста» зацікавили деталь-
ніше — радимо зазирнути 
на спеціально створену ав-
тором сторінку на Facebook  
https://www.facebook.com/
mil.doctor.ua/. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК

 Конкурс проектів Програми 
транскордонного співробітниц-
тва Польща—Білорусь—Україна 
2014—2020, що фінансується Єв-
ропейським Союзом, у тематично-
му розділі «Спадщина» (програма 
реалізується шляхом фінансуван-
ня партнерських проектів. Загаль-
ний бюджет становить понад 180 
млн. євро) став доволі успішним 
для української сторони, особли-
во для Львівщини: з 17 проектів, 
котрі перемогли у конкурсі, 10 ре-
алізовуватимуть тут. Із загальної 
суми — 32 млн. євро — на Львів-
щині залишиться 6,5 млн. євро. 
Це фактично 20%.  Серед найбіль-
ших і чи не найнагальніших проек-
тів — «Поліпшення системи транс-
кордонного захисту навколишньо-
го середовища в мерії Ксєжполь у 
Польщі та в м. Червоноград в Ук-
раїні через розвиток каналізацiй-
ної інфраструктури». Розмір гран-
ту ЄС, спрямований на вирішен-
ня цієї проблематики, становить 
2 млн. 267 тис 732,65 євро. 
 У ході реалізації проекту пла-
нується модернізація усього об-
ладнання. Внаслідок тривалої ек-
сплуатації без необхідного поточ-
ного ремонту більшість водопро-
відно-каналізаційних господарств 

області перебувають у незадовіль-
ному технічному стані. Червоно-
град, другий після Львова забруд-
нювач річки Буг, нарешті має шанс 
належним чином використати мож-
ливості співпраці для вирішення 
екологічної проблеми. Води ба-
сейну Західного Бугу на території 
Львівщини відносяться до ІІІ класу 
якості. Тут експерти доволі часто 
фіксували перевищення рівня азо-
ту амонійного, нітритів та нітратів. 
Згідно з результатами досліджень, 
небезпечні речовини у водах усіх 
річок у рази перевищують допус-
тимі норми. Однією з причин за-
бруднення поверхневих вод Захід-
ного Бугу є скидання неочищених 
або недостатньо очищених стічних 
вод комунальними або приватними 
підприємствами, які використову-
ють застарілі технології.

 За словами міського голови 
Червонограда Андрія Залівського, 
у межах проекту планується заміна 
всього обладнання, яке працює на 
лінії очистки стічних та каналіза-
ційних вод. «Основна мета — поз-
бутися неприємного запаху», — 
наголосив він.
 Партнером проекту з українсь-
кого боку є Червоноградська місь-
ка рада. «Наразі моя функція як 
голови обласної ради полягає в 
тому, щоб допомогти з дофінансу-
ванням проектів-переможців, ос-
кільки вони вимагають додатко-
вих 10% співфінансування з дже-
рел територій, на яких вони реалі-
зовуються», — підкреслив голова 
Львівської обласної ради  Олек-
сандр Ганущин. Також він акцен-
тував увагу на тому, що основним 
пріоритетом є — за два роки ре-

алізувати ці проекти і продемонс-
трувати здатність працювати з єв-
ропейськими грошима.
 Спроможність кожної команди 
по обидва боки кордону буде пе-
ревірено тим, що за підсумками 
засідання спільного моніторинго-
вого комітету Програми Польща—
Білорусь—Україна всі перемож-
ці отримають не 90, а 85% від за-
питуваної суми на проекти. Решту 
повинен забезпечити конкурсант 
за рахунок власного внеску. Це 
означає, що в Державному бюд-
жеті України має з’явитися наре-
шті рядок на підтримку проектів 
із транскордонної співпраці, адже 
на кону стоїть подальший розви-
ток міжнародних відносин. Зага-
лом за залучені понад 6,5 млн. 
євро упродовж 2018—2020 років 
реалізують інсвестиційні заходи 
зі збереження пам’яток істори-
ко-культурної спадщини, у грудні 
2017 року очікується відбір про-
ектів, що мають на меті розбудо-
ву транспортної та прикордонної 
інфраструктури, а у березні 2018 
року — затвердження переліку 
проектів-переможців у сфері без-
пеки та охорони здоров’я. Окрім 
того, варто зазначити, що восени 
наступного року відбудеться дру-
гий конкурс малих проектів про-
грами «Спадщина». ■

ЗАЙНЯТІСТЬ

У вмілого руки 
не бояться
Безробітні не цураються 
громадських робіт 
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси 

 Цього року 780 черкащан узяли участь 
у громадських роботах, які співфінансу-
ються за  рахунок коштів міського бюдже-
ту Черкас та Фонду загальнообов’язкового 
державного страхування на випадок без-
робіття.
 До себе на громадські роботи запрошу-
вали комунальні підприємства «Дирекція  
парків», «Центральний стадіон», «Комбі-
нат комунальних підприємств», обласна ор-
ганізація Товариства сліпих, спілка бать-
ків молоді з інвалідністю «Перспектива», 
обласна благодійна організація людей, що 
живуть із ВІЛ/СНІД — «Від серця до сер-
ця», обласне відділення Всеукраїнської бла-
годійної організації «Всеукраїнська мережа 
ЛЖВ» та інші.
 Цьогоріч на оплату громадських робіт iз 
міської казни було використано більше 544 
тисяч гривень, наголошують у департамен-
ті економіки та розвитку Черкаської місь-
кої ради. І додають, що така можливість пе-
редбачена міською програмою зайнятості 
населення на 2014—2018 роки та відповід-
ними рішеннями виконкому.
 «За рахунок робочих місць, які нада-
ються Центром зайнятості та міськвикон-
комом, через громадські роботи ми маємо 
можливість надавати медико-соціальний 
супровід людей, які живуть із ВІЛ, прохо-
дять лікування туберкульозу, а також на-
давати сервіси для жінок і дітей, які пост-
раждали від насильства. Це дуже потрібно, 
і в багатьох випадках ми просто не могли б 
собі дозволити таких працівників», — гово-
рить голова правління БО «Черкаська мере-
жа ЛЖВ» Олена Стрижак.
 Загалом у пошуках роботи з початку 
року до центрів зайнятості Черкащини звер-
нулися 24,6 тис. безробітних, що на 6,2% 
менше, ніж за цей період минулого року.
По Україні такий показник складає 2,4%.
 «Порівняно з минулим роком збільши-
лася кількість роботодавців, які співпрацю-
вали з центрами зайнятості щодо подання 
вакансій. Понад 6 тис. роботодавців надава-
ли інформацію про потребу в працівниках», 
— говорять «Україні молодій» фахівці Чер-
каського обласного центру зайнятості. Тож 
iз початку року було зареєстровано 30,2 тис. 
вакансій.
 «На цей час трійку лідерів у регіоні очо-
люють робітничі професії — 61 %, друге 
місце посіли службовці — 19 % і 20 % — це 
вакансії для осіб, які не мають кваліфіка-
ції», — зазначають в обласному центрі зай-
нятості. 
 Нині на Черкащині роботодавці най-
частіше шукають продавців, бухгалтерів, 
кухарів, трактористів, учителів, електро-
газозварників, медсестер, рибалок прибе-
режного лову, комірників, швачок, вихова-
телів, підсобних робітників, водіїв та слю-
сарів -ремонтників.
 Цього року Черкаський обласний центр 
зайнятості допоміг знайти роботу 28,8 тис. 
осіб, у тому числі 17,6 тис. безробітним, що 
значно більше, ніж минулоріч. Тимчасову 
зайнятість було забезпечено майже 10 тис. 
осіб. Середня тривалість укомплектування 
вакансій по області становить 5 календар-
них днів, а по Україні — 10 днів.  
 Для підвищення конкурентоспромож-
ності 6,5 тис. безробітних пройшли проф-
навчання. 
 Цікаво, що цього року за сприяння Чер-
каської служби зайнятості організували 
власну справу як суб’єкти підприємницької 
діяльності  24 особи. На ці потреби кожно-
му з них виділялося по 36 тис. грн. 
 Найпоширенішими видами економіч-
ної діяльності у Черкаській області є опто-
ва та роздрібна торгівля, торгівля транспор-
тними засобами, сільське господарство, лі-
сове та рибне господарство, переробна про-
мисловість, транспорт та зв’язок. ■

■

КОНКУРС

Гроші в трубу
Майже 2,3 млн. євро буде виділено 
на проект розвитку каналізаційної 
інфраструктури Львівщини

■

ДИЗАЙН

Костюмчик від «Хреста»
Медик і ветеран АТО придумав альтернативу білим халатам

■

Фото зi сторінки Андрія Салагорника у «Фейсбуцi».❙

Ірина КИРПА 

 Компанія «Луганське енергетичне 
об’єднання» (ЛЕО) готується відклю-
чити Західну фільтрувальну станцію, 
яка постачає воду на непідконтрольну 
Україні територію. Про це заявив ген-
директор підприємства Володимир 
Грицай. 
 Утім не все так просто. На від-
ключення цього об’єкта потрібен доз-
віл ДП «Укренерго». ЛЕО впродовж 
року звертається до держпідприємс-
тва, але дозволу не отримує. Нині по 
Західній фільтрувальній станції — 
борг 157 млн. грн., констатував Воло-
димир Грицай. «Я нагадую, що 90 % 
води поступає на непідконтрольну Ук-
раїні територію», — сказав він. 
 Відомо, що прості люди справно 
переводять гроші за спожиту воду на 
рахунки окупантів Донбасу. Однак ці 
кошти залишаються у кишенях керів-
ництва непідконтрольних Києву тери-
торій замість того, щоб поступати на 
рахунки української компанії. Ситуа-
ція з неплатежами триває вже більше 
року.
 Раніше були відключені за борги 
Попаснянський водоканал, а нещо-
давно, 6 листопада, Петровська насос-
на станція, яка постачала воду насе-
леним пунктам у Луганській області. 
Шостий місяць вимушено живуть без 

води майже чотири тисячі мешканців 
міста Попасна, що на Луганщині, а та-
кож мешканці села Смолянинове під 
Сiверськодонецьком.
 На думку представників місії 
ОБСЄ, свою роботу повинна зупинити і 
Донецька фільтрувальна станція. Цей 
об’єкт був серйозно пошкоджений че-
рез масові обстріли, подальша його ек-
сплуатація є небезпечною для людей.
 — Ушкодження тільки однієї з де-
вятисоткілограмових ємностей ви-
сокотоксичного газоподібного хлору 
для очищення води, що зберігаються 
на об’єкті, може коштувати життя сот-
ням людей, — пояснив ситуацію спе-
ціальний представник діючого голови 
ОБСЄ в Україні та Тристоронньої кон-
тактній групі (ТКГ) посол Мартін Сай-
дік. — Така аварія здатна позбавити 
водопостачання майже 350 тисяч осіб 
по обидва боки від лінії зіткнення.
 На думку представників ОБСЄ, не-

обхідно, щоб ворогуючі сторони при-
пинили обстріли цивільної інфра-
структури та створили зони безпеки 
навколо об’єктів життєзабезпечення 
людей.
 Звіт спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ містить інформацію про 
те, що мешканці окупованих тери-
торій Луганської області донині не від-
чувають перебоїв з водою лише через 
можливість використовувати аварій-
ні свердловини. Запасів вистачить на 
кілька днів, адже забезпечувати без-
перебійним водопостачанням треба всі 
населені пункти ЛНР.
 У Міністерстві з питань тимчасо-
во окупованих територій України по-
переджають, що систематичні непла-
тежі за спожиту раніше воду з боку 
окупантів загрожують усім мирним 
мешканцям півмільйонної Лугансь-
кої області повним припиненням во-
допостачання. ■

«КОМУНАЛКА»

Краплі — як сльози
Аварійні свердловини рятують окуповану 
Луганщину, яка лишилася без води

■
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«Ми вважаємо, що у Президента — занадто великі повноваження, і вони 
заважають розвитку нашої країни, тому що створюють конфлікт між 
виконавчою владою і президентською вертикаллю».

Антон Геращенко
народний депутат України, фракція 

«Народний фронт»

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

На суботньому з’їзді «Народ-
ного фронту» не бракувало 
високих слів — очевидно, та-
кою була спроба лідера пар-
тії Арсенія Яценюка підняти 
бойовий дух своїх соратни-
ків. Завданням номер два, 
яке ставив Арсеній Петрович, 
скликаючи збори, було нага-
дування про те, що його політ-
сила не тільки не вмерла, а 
живе майбутнім й налашто-
вується на перемогу. 

Демонстрація м’язів 
 До того ж «Народний 
фронт» унаочнив (вочевидь, 
спеціально для Блоку Поро-
шенка), яким потужним кад-
ровим потенціалом він во-
лодіє і яке опертя на теперіш-
ніх членів уряду він має. Саме 
тому на з’їзді «НФ», окрім 
Яценюка, були присутні сек-
ретар РНБО Олександр Тур-
чинов, голова Верховної Ради 
Андрій Парубій, народні де-
путати на чолі з керівником 
фракції Максимом Бурбаком 
та керівники обласних партій-
них організацій. Десант деле-
гатів доповнили члени уряду, 
призначені за квотою «фрон-
товиків»: міністр МВС Арсен 
Аваков, юстиції — Павло Пет-
ренко, освіти — Лілія Грине-
вич, інфраструктури — Воло-
димир Омелян, екології — Ос-
тап Семерак, молоді і спорту 
— Ігор Жданов, а також віце-
прем’єр-міністр В’ячеслав Ки-
риленко.
 Подібний рівень представ-
ництва, здається, мав врази-
ти передусім одного глядача 
— Президента України Пет-
ра Порошенка. Напередод-
ні перемовини між «НФ» та 
БПП зайшли у глухий кут. 
Можливість глибшої співпра-
ці між членами коаліції обго-
ворювалася з червня, а домо-
вленість про об’єднання ніби-
то була досягнута ще два роки 
тому. Її сенс полягав у форму-
ванні загального списку для 
походу на чергові парламент-
ські ви бори.
 Але віднедавна обговорен-
ня припинили на тлі очевидно-
го охолодження відносин між 
партіями. Блок Порошенка не 
пробачив міністру «фронтови-
ків» Авакову появу протестно-
го майдану під парламентом, 
а «Народний фронт» образив-
ся на БПП через кримінальну 
справу, порушену проти сина 
очільника МВС. Керівництво 
обох політсил висловило сум-
ніви відносно успішності по-
дальшого зближення. При 
цьо му Блок Порошенка аргу-
ментував неконструктивність 
перемовин надто низьким рей-
тингом «Народного фронту». 
 В якості симетричного кро-
ку «фронтовики» вирішили 
нагадати Порошенку, на чиїх 
плечах тримається конструк-
ція його влади. А на додачу 
— самоствердитися як окремі 
політгравці, більше не залежні 
від ласки Банкової. Саме тому 
на суботньому з’їзді звучали 
заяви, які мали б змусити гла-
ву держави здригнутися від не-
приємних передчуттів. 

Порошенко «зробив помилку»
 Взявши слово на з’їзді, лі-
дер партії Арсеній Яценюк 
не відмовив собі у задоволен-
ні кілька разів «копнути» не-
давнього союзника Порошен-
ка. І, зокрема, нагадати Пре-

зидентові про свою відставку. 
«Він зробив помилку, — за-
явив Яценюк. — Але я від-
повім Президенту наступне: 
«Дякую за досвід. Ми стали 
сильніші». Полякав Порошен-
ка Яценюк і повідомленням 
про участь «Фронту» в пар-
ламентських і президентсь-
ких виборах. З деталями цієї 
участі партія обіцяє визначи-
тися вже в 2018 році.
 Також не забув Арсеній Пет-
рович і про улюблену остан-
нім часом тему перерозподілу 
владних повноважень. Яце-
нюк зажадав від Президента 
змінити Конституцію та уріза-
ти власні можливості: «Я звер-
таюсь особисто до Петра Олек-
сійовича, ми можемо це зро-
бити до наступних чергових 
виборів... Президент — це ок-
ремий інститут. Він не відно-
ситься ані до виконавчої, ані 
до законодавчої, ані до судової 
гілки влади. І він, як арбітр, 
має ефективно працювати з 
усіма функціями, які дозво-
лять йому бути гарантом Кон-
ституції та головнокомандува-
чем», — зазначив Яценюк.
 Але таке розділення поки 
не надто підтримує сам Пре-
зидент, про що він однознач-
но заявив під час послання у 
Верховній Раді. Посил Яце-
нюка повторив і Арсен Ава-
ков. Якщо інші члени уряду 
були зосереджені на демонс-
трації своїх досягнень, то Ар-
сен Борисович не втримався 
від політичних оцінок: «Уряд 
Яценюка був атакований, нас 
лупасили як свої, так і чужі». 
Аваков теж має мрію: парла-
ментську республіку «як га-
рантію захисту від тоталітар-
ного майбутнього країни і як 
гарантію внутрішнього балан-
су влади». 
 Загалом урізання прези-
дентських повноважень було 
однією з найчастiше обговорю-
ваних проблем на з’їзді «На-

родного фронту». Про велику 
конституційну реформу гово-
рив і нардеп Антон Геращенко. 
За словами Геращенка, повно-
важення українського Прези-
дента мають бути такими ж, 
як у Німеччині або Польщі: 
щоб Президент був гарантом 
Конституції, але не міг втру-
чатися в процес роботи вико-
навчої влади.
 Геращенко нагадав, що на 
сьогодні Президент сам при-
значає «губернаторів», голів 
районних державних адмініст-
рацій, а також двох міністрів, 
плюс він бере участь у створен-
ні багатьох конституційних 
органів. «Ми вважаємо, що це 
занадто великі повноважен-
ня для Президента і вони зава-
жають розвитку нашої країни, 
тому що створюють конфлікт 
між виконавчою владою і пре-
зидентською вертикаллю», — 
додав Геращенко.

Нова зовнішня політика
 Крім змін до Конституції, 
«фронтовики» приділили ува-
гу ще одній темі, котра викли-
кає очевидну ідіосинкразію у 
команди Президента. Якщо 
коротко, то партія «Народний 
фронт» запропонувала ввес-
ти візовий режим iз Росією 
та розширити санкції проти 
неї до повного відшкодування 
завданих Москвою збитків. 
«Політична рада партії пропо-
нує закріпити в рішенні з’їзду 
необхідність введення візового 
режиму з Російською Федера-
цією», — підкреслив Арсеній 
Яценюк.
 Ця теза знайшла відобра-
ження у резолюції «Народ-
ного фронту» за підсумками 
з’їзду. Також у резолюції наго-
лошується, що необхідно роз-
ширювати санкції проти РФ 
як з боку України, так і її пар-
тнерів, доки Росія «повністю 
не відшкодує збиток Україні 
та її громадянам, заподіяний 

унаслідок збройної агресії».
 У документі наголошуєть-
ся й те, що партія підтримує 
ініціативу введення миро-
творців ООН на Донбас за пев-
них умов. А саме «...за умови 
врахування саме українських 
національних інтересів, щоб 
нам не створили ще один за-
морожений конфлікт», — до-
дав Яценюк.
 Що ж стосується за анон-
сованого походу на вибори, то 
ім’я кандидата на посаду Пре-
зидента «Народний фронт» 
назве не раніше наступно-
го року. «Ми вирішимо, кого 
нам підтримати», — сказав 
лідер «НФ». Водночас, як за-
уважують ЗМІ, керівництво 
«НФ» переконує, що висунен-
ня теперішнього лідера Яце-
нюка аж ніяк не є вирішеною 
справою. Адже подальше при-
мирення з БПП та можливий 
союз iз Порошенком усе ще не 
виключений. 
 Як заявляє Арсен Аваков, 
«Народний фронт» визначить-
ся, чи висуне він свого канди-
дата в президенти, чи підтри-
має «чужого» претендента,  
вже «ближче до дат проведен-
ня виборів». За його словами, 
це ж стосується і формату по-
ходу на парламентські вибо-
ри. «Формулювання порядку 
денного і альянсів відбувають-
ся у безпосередній близькості 
до ви борчого процесу», — за-
значив Аваков.
 Натомість Антон Геращен-
ко переконаний, що голова 
політради партії «Народний 
фронт» Арсеній Яценюк є єди-
ним можливим кандидатом 
на пост Президента України. 
Що ж стосується колишнього 
«в.о.» глави держави і ще од-
ного «фронтовика» Олександ-
ра Турчинова, то той балотува-
тися не збирається. «Я побував 
на посаді Президента, і мені не 
сподобалося», — зізнався Тур-
чинов.■

Саакашвілі провів «Марш 
незгодних»
 Минулими вихідними в Києві відбу-
лася ще одна акція, зініційована екс-пре-
зидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, під 
егідою якого триває протестний майдан 
біля стін Верховної Ради. Акція ця мала 
назву «Марш незгодних», і, за даними 
правоохоронних органів, у «Марші» взя-
ли участь 400 осіб. При цьому захід охо-
роняли 300 співробітників поліції. Цікаво, 
що організатори акції, серед яких були 
присутні Саакашвілі та низка народних 
депутатів України, заявили зов сім інше 
число учасників протесту. За їхніми сло-
вами, на «Марш незгодних» вийшли 
1500 осіб. Нагадаємо, що активісти ви-
магали створення Антикорупційного суду 
в Україні і закликали внести закон про ім-
пічмент Президенту.
 Щодо останнього, то тут протесту-
вальники вказали на чіткий дедлайн. 
«Даємо (владі) час до 3 грудня. Якщо не 
приймуть — збираємо людей і оголошує-
мо «народний імпічмент», — заявив со-
ратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе. 
А сам Саакашвілі відзначив таке: «Наші 
акції реально небезпечні — але своїм 
мирним характером і для олігархату. Ми 
реально намагаємося здійснити перево-
рот, але це переворот свідомості, а не 
в державі». «Ми пройдемо маршем до 
площі Конституції, і там на віче оголоси-
мо наступний план дій», — заявив Са-
акашвілі. Після чого учасники «Маршу» 
рушили з площі в напрямку майдану Не-
залежності та далі по вулиці Інститутсь-
кій, вигукуючи «Імпічмент!». 
 Дійшовши до адміністрації Прези-
дента, учасники акції вигукували «Ба-
ригу на нари!», «Банду геть!» та викла-
ли на проїжджій частині з лампадок на-
пис «Корупція вбиває». За їхніми слова-
ми, це — символічне нагадування Петру 
Порошенку про необхідність боротися з 
корупцією. Також учасники акції кинули 
в поліцію кілька запальничок, але кон-
флікту не сталося: організатори «Мар-
шу» відвели активістів від лінії кордону 
поліції.

Прапор і герб узаконять
 Верховна Рада планує в четвер, 16 
листопада, розглянути законопроект про 
дер жавні символи України. З такою ін-
формацією на погоджувальній раді 
виступив спікер парламенту Андрій Па-
рубій. «У четвер я пропоную розпочати 
нашу роботу з розгляду проекту закону 
про державні символи України, який би 
скоригував питання і прапора, і тризу-
ба, й усіх наших державних символів», 
— заявив він. За словами голови ВР, 
над цим законопроектом комітет пра-
цював дуже довго, і тепер нарешті до-
кумент може бути винесений на розгляд 
Ради. Як відомо, зараз у ВР зареєстро-
вані два законопроекти з цього питання 
— 4103 «Про державні символи Украї-
ни» від 18 лютого 2016 року та 4103-1 
«Про державні символи України, порядок 
їх використання та захисту» від 3 березня 
2016 року. Обидва законопроекти пропо-
нують врегулювати питання опису, вико-
ристання та захисту державних символів 
України.
 Крім цього, Андрій Парубій, а також 
депутати Ірина Фріз та Юрій Береза вно-
сять на розгляд парламенту законопро-
ект №7272. Ним автори пропонують вне-
сти зміни до Закону «Про оборону» з 
метою «підвищення ефективності підго-
товки держави до оборони». Якщо кон-
кретніше, то депутати пропонують Вер-
ховній Раді дозволити проведення роз-
відувальної та інформаційно-аналітичної 
діяльності у мирний час. Так, докумен-
том пропонується закріпити, що підго-
товка держави до оборони в мирний пе-
ріод має включати також проведення спе-
ціальної розвідки та інформаційно-аналі-
тичної діяльності. В цілому завданням 
законопроекту є «забезпечення оборо-
ноздатності України, її готовності до від-
биття зовнішньої агресії до безпосеред-
нього вторгнення противника». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

На з’їзді у Яценюка був несподіваний гість — представник президентського табору Володимир Гройсман. ❙

ПАРТАКТИВ

Осанна від Сєні
Як «Народний фронт» на з’їзді самостверджувався

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У ніч iз суботи на неді-
лю сильні землетруси сталися 
відразу в трьох точках планети: 
в Японії, Коста-Ріці та на Близь-
кому Сході. Останній був най-
сильнішим і завдав найбільше 
лиха. Підземні поштовхи вве-
чері 12 листопада відчули меш-
канці всього регіону, від Ізраїлю 
та Туреччини до Кувейту. Геоло-
гічна служба США заявляє, що 
епіцентр землетрусу розташова-
ний неподалік міста Халабджа 
на північному сході Іраку непо-
далік кордону з Іраком на гли-
бині майже 34 кілометри. Сейс-
мологічний центр Тегерансько-
го університету повідомив, що 
підземні поштовхи розпочали-
ся о 21:48 за місцевим часом (це 
20:48 за Києвом).
 На заході Ірану в результаті 
землетрусу магнітудою 7,3 бала 
загинули щонайменше 335 осіб, 
повідомляє Бі-Бі-Сі з посилан-
ням на владу країни. Загиблі є 
і в Іраку. Кількість жертв про-
довжує зростати. Ще понад чо-
тири тисяч осіб отримали пора-
нення.
 Землетрус викликав пані-
ку серед населення, жителі ви-
бігли зі своїх будинків на вули-
ці. Мечеті в столиці Іраку Баг-
даді транслювали молитви че-
рез гучномовці.
 Багато людей постраждало в 
місті Сарполь-е Захаб, що при-
близно за 15 кілометрів від кор-
дону, сказав голова рятувальної 
служби Ірану Бенкет-Хоссейн 

Куліванд. Руйнувань зазнав 
місцевий госпіталь, куди зво-
зять поранених. Поруч зі зруй-
нованими будівлями розбили 
намети для постраждалих 
 Руйнування є щонаймен-
ше у восьми селах, повідомив 
іранському державному телека-
налу IRINN голова іранського 
відділення Міжнародного руху 

Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця Мортеза Салім. «У 
деяких селах сталися відклю-
чення електроенергії, була по-
рушена телекомунікаційна сис-
тема», — сказав він. Рятуваль-
ні роботи тривають. За словами 
Бенкет-Хоссейна Куліванда, 
роботу рятувальників усклад-
нюють зсуви. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У вчорашньому но-
мері польської газети 
«Дзєннік Газета Прав-
на» з’явилося інтерв’ю 
з міністром закордон-
них справ Польщі Ві-
тольдом Ващиковсь-
ким, у якому він комен-
тує заборону на право 
в’їзду до Польщі окре-
мим посадовим особам 
із України. На запи-
тання про те, хто з ук-
раїнського боку потра-
пив під заборону в’їзду 
та чи йдеться, зокрема, 
про главу українського 
Інституту національ-
ної пам’яті Володими-
ра В’ятровича, глава 
МЗС Польщі відповів: 
«Ми не висловлюємося 
на тему того, хто, яка 
кількість осіб і на які 
терени потрапили під 

заборону в’їзду». Тобто 
міністр визнав, що за-
борону запроваджено, 
але хто і куди не буде 
допущений, оприлюд-
нювати не бажає. Він 
лише додав у згадано-
му інтерв’ю, що список 
«є занадто коротким, 
що демонструє нашу 
далекосяжну толеран-
тність щодо українсь-
кої сторони і рішучість 
у пошуку шляхів про-
гресу у взаємних кон-
тактах та небажання до 
подальшої ескалації». 
 На запитання про 
правові підстави забо-
рони на в’їзд до Польщі 
міністр заявив, що вона 
стосується осіб, які 
«пропагують глибоко 
антигуманні та антиєв-
ропейські цінності». На 
думку Ващиковського, 
заборона на в’їзд не су-

перечить засадам функ-
ціонування Шенгенсь-
кої зони. І підтвердив, 
що він як міністр при-
ймає подібні рішення. 
 Ващиковський та-
кож зазначив, що пер-
спективи заплановано-
го візиту президента 
Польщі Анджея Дуди 
до Харкова залежати-
муть «від готовності 
української сторони 
до врахування наших 
конструктивних про-
позицій». 
 На запитання про 
причини погіршення 
польсько-українських 
відносин Ващиковсь-
кий відповів, що «в 
рамках широкого істо-
ричного діалогу до дов-
гого списку віддавна не 
вирішених постулатів і 
прохань останнім часом 
додалося загострення, 

спричинене незрозумі-
лим рішенням Києва 
про заборону пошуків 
та ексгумації залишків 
польських жертв воєн 
та репресій на території 
України та випадки яв-
ного фальшування іс-
торії Другої Жечі Пос-
политої і періоду Дру-
гої світової війни під 
аспіраціями Українсь-
кої держави». 
 «Ми не маємо впев-
неності, чи залишається 
надалі стратегічне парт-
нерство з Польщею ме-
тою Києва. Я нещодав-
но відвідав Львів, робив 
оцінку місцевої ситуа-
ції і не побачив прогре-
су навіть у найпрості-
ших справах. Зокрема, 
йдеться про інформа-
ційну дошку на музеї 
«Тюрма на Лонцько-
го», де одним залпом го-
вориться про польську, 
нацистську та радянсь-
ку окупацію. Маємо 
2017 рік, а у Львові кос-
тьоли надалі викорис-
товуються як концертні 
зали», — додав міністр 
Ващиковський. І за-
значив, що ці питання 
можна було б легко ви-
рішити за бажання ук-
раїнської сторони. 
 На зауваження жур-
наліста, що за такої си-
туації у виграші може 
виявитися Росія, Ващи-
ковський заявив, що це 
питання потрібно ске-
рувати українській сто-
роні, «чому вона за умов 
збройної агресії від-
штовхує від себе одного 
з останніх союзників». 
На ці слова український 
медіапростір відгукнув-
ся коротко й однознач-
но: з такими союзни-
ками і ворогів не тре-
ба. А Україні давно слід 
розраховувати лише на 
власні сили... ■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Й дитя в яслах 
здивувалось... 
У Франції меру заборонили ставити 
різдвяний вертеп

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Державна рада Франції за-
боронила встановлювати різд-
вяні ясла в приміщенні мерії се-
редземноморського міста Безьє 
(регіон Лангедок-Руссільйон), 
повідомляє сайт Міжнародно-
го французького радіо. Таким 
чином Держрада поставила 
крапку в трирічній епопеї, яка 
розпочалася восени 2014 року 
після того, як глава мерії цьо-
го міста Робер Мернар уперше 
встановив різдвяний вертеп у 
приміщенні мерії. 
 Рiч у тiм, що у Франції цер-
ква відділена від держави з 
1905 року, коли був ухвалений 
відповідний закон. Відтоді де-
ржава офіційно не визнає жод-
них вірувань та культів, не доз-
воляє їм втручатися в публічну 
сферу і не фінансує їх. І жод-
ні державні установи не мають 
права розміщувати у своїх сті-
нах релігійну символіку. Ви-
няток зроблено лише для Про-
ванса, де різдвяні сценки виго-
товляють iз місцевого фарфору 
і ці вироби — «сантони» — ста-
ли одним із туристичних сим-
волів провінції. 
 Рішення французької Держ-
ради може мати і політичний 
підтекст, оскільки мер Безьє Ро-
бер Мернар був обраний від край-
нього правого опозиційного «На-
ціонального фронту», після чого 
став вимагати повернення смер-
тної кари, висилки емігрантів та 
заборони одностатевих шлюбів, 
тобто став речником найконсер-
вативніших кіл Франції. З іншо-
го боку, до обрання мером він був 
главою шанованої всесвітньо ві-
домої правозахисної організації 
«Репортери без кордонів», яка 
відстоює права журналістів у 
всьому світі. 
 Після вступу на посаду мера 
і встановлення 2014 року у при-
міщенні мерії першого вертепу 
до судових органів двох фран-
цузьких міст розпочали над-
ходити скарги про порушен-
ня законодавства у світській 
державі. Мерія одного з міст 
— Вандеї — підкорилася су-
довому рішенню і припинила 
виставляти вертепи. Але мер 
Безьє залишався непорушним 
у своєму бажанні дотримувати-
ся старої християнської тради-
ції, тож за його вказівкою різ-
двяні ясла встановлювали і в 
2015-му, і в 2016 роках. Дозвіл 
на це йому видав адміністра-
тивний суд міста Монтпельє. 
Але в квітні цього року апеля-
ційний суд Марселя відмінив 
його, постановивши назавжди 

«виселити» святу родину з Бо-
жественним немовлям та трьо-
ма царями і домашніми твари-
нами з громадського приміщен-
ня. Тоді мер Робер Менар звер-
нувся до останньої інстанції 
— Держради Франції, рішен-
ня якої, як бачимо, було не на 
його користь. 
 До речі, мер Робер Менар і 
звернувся до Держради Фран-
ції тому, що рік тому, 9 листо-
пада 2016 року, вона ухвали-
ла постанову під назвою «Вста-
новлення різдвяних ясел у де-
ржавних установах», у якій 
зазначено, що вертепи мож-
на встановлювати в громадсь-
ких приміщеннях лише в тому 
випадку, «якщо вони мають 
культурний або художній ха-
рактер», але не в тих випад-
ках, «коли вони висловлюють 
визнання будь-якого культу 
чи релігійних преференцій». 
Це розпливчасте рішення до-
зволяє органам влади та насе-
ленню трактувати його довіль-
но, тобто крутити дишлом зако-
ну в будь-який бік.  
 Це друге гучне судове рі-
шення стосовно конфлікту ін-
тересів держави і церкви, яке 
ухвалили у Франції за остан-
ній час. Першим був вердикт 
Верховного суду Франції про 
усунення хреста з пам’ятника 
Папі Івану Павлу ІІ в іншо-
му французькому містечку. 
Ще на пам’яті інший випадок 
кількарічної давнини, коли му-
сульманська емігрантка в Італії 
дійшла аж до Верховного суду 
країни і таки добилася заборо-
ни на встановлення розп’ять у 
шкільних класах, бо вони об-
ражають релігійні почуття її 
дітей. 
 Європа у своєму викривле-
ному сприйнятті лібералізму та 
бажанні догодити мігрантам, 
які, частіше за все, потрапля-
ють на її територію нелегаль-
но, забуває про християнське 
коріння Європейського конти-
ненту, не хоче пам’ятати, що 
вся європейська цивілізація по-
будована і базується на христи-
янських засадах. Як далеко ще 
за йдуть європейські ліберали? 
Наступним логічним кроком 
може бути знесення хрестів на 
християнських храмах та забо-
рона різдвяних ялинок iз зіркою 
на верхівці, бо вони також роз-
ташованi в громадських місцях. 
А там, дивись, і натільні хрес-
тики змусять познімати. При-
наймні випадки, коли мусуль-
манські прибульці лупцювали 
корінних європейців за хрестик 
на шиї, вже зареєстровані.■

Робер Мернар біля шопки. Тепер уже забороненої. ❙

СТИХІЯ 

Земля здригнулась 
у трьох місцях 
Понад 330 людей загинули внаслідок 
землетрусу в Ірані та Іраку

■

Біда прийшла з глибини надр. ❙

КОСА НА КАМІНЬ 

Із такими союзниками 
і ворогів не треба 
Польська влада продовжує курс 
на конфронтацію з Україною

■

Вітольд Ващиковський на Личаківському цвинтарі «зробив оцінку місцевої ситуації». ❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Київ — смт. Буряківка — Київ 

...Дорога на один із найвідоміших ук-
раїнських будівельних майданчиків — із 
Києва майже прямо на північ — впи-
рається у КПП «Дитятки». Далі — вузь-
ка асфальтова смуга зоною відчуження 
Чорнобильської атомної станції. Тут, 
серед пісків і соснових лісів, через два 
роки постане об’єкт, на який Україна че-
кає вже майже півтора десятиліття. 
Централізоване сховище ядерного пали-
ва мало почати свою роботу вже давно, 
але через низку причин, об’єктивних і 
не дуже, процес затягнувся. Утім той 
день, коли Україна нарешті зуміла ста-
ти на шлях диверсифікації зберігання 
відпрацьованого ядерного палива, став 
святковим не лише для ядерної галузі, 
науковців, нардепів, а навіть і для посла 
США у нашій державі Марі Йованович, 
яка особисто приїхала у Буряківку, аби 
привітати українців.

Об’єкт Х у зоні відчуження 
 Саму ліцензію, що дає право буду-
вати ЦСВЯП, НАЕК «Енергоатом» от-
римав 6 липня 2017 року. З того часу 
тривали підготовчі роботи разом із аме-
риканською фірмою, яка, власне, і 
буде спору джувати сховище, — Holtec 
International. «Ми пройшли дуже склад-
ний шлях законодавчого врегулювання 
всіх питань, усі процедури, які були ух-
валені на законодавчому рівні вже піс-
ля підписання контракту. І пройшли 
успішно. Незважаючи на внутрішнь-
ополітичну ситуацію в державі, яка 
постійно змінювалася, та неоднознач-
не ставлення до сховища з боку різних 
політичних сил, які використовували 
його у своїх перед виборчих програмах, 
у 2012 році було завершено процес зако-
нодавчого оформлення проекту — Вер-
ховна Рада України ухвалила Закон про 
будівництво ЦСВЯП», — прокоментував 
подію президент НАЕК «Енергоатом» 
Юрій Недашковський. 
 «Тернистий шлях» розпочався ще 
у 2005 році, проте через низку при-
чин, у тому числі через зміну політич-
ної кон’юнктури, проект довгий час був 
фактично заморожений. Реальна робота 
відновилася лише у 2014 році.
 «Централізоване сухе сховище від-
працьованого ядерного палива пла-
нується розташувати на території в 18,2 
га в Чорнобильській зоні, де буде вста-
новлено 458 контейнерів для зберігання 
16530 відпрацьованих паливних збірок 
iз Південно-Української, Рівненсь-
кої та Хмельницької АЕС», — пояснює 
«УМ» директор із питань інформації та 
зв’язків із громадськістю Асоціації «Ук-
раїнський ядерний форум» Ольга Ко-
шарна.
 За її словами, проектом передбачено 
15 пускових комплексів загальною кош-
торисною вартістю 37,2 млрд. грн., які 
будуть реалізовані впродовж 50 років. 
Найдорожчий iз них — перший пус-
ковий комплекс вартістю 4,460 млрд. 
грн., оскільки до цієї суми входить вар-
тість спорудження всієї необхідної ін-
фраструктури ЦСВЯП. Компанія ж 
Holtec Internatinal, яка будує українсь-
ке ядерне сховище, має величезний до-
свід у спорудженні подібних об’єктів по 
всьому світу. Аналогічні українському 
ЦСВЯП сховища, з використанням об-
ладнання і технологій Holtec, зокрема, 
експлуатуються в Іспанії (АЕС «Аско» 
і «Хосе Кабрера»). Устаткування Holtec 
для сухого зберігання ядерного пали-
ва використовують також у Бельгії, 
Швеції, Великобританії та, звичайно ж, 
у самих США.

Проти «гібридної ядерної війни»
 Перші контейнери з відпрацьованим 
ядерним паливом планується доставити 
на майданчик уже на початку 2019 року. 
Більшість експертів, у тому числі й неза-
лежних, погоджуються, що Holtec зуміє 
реалізувати контракт вчасно. 
 Чи не головний аргумент, чому Ук-
раїні конче треба мати власне ядерне 
сховище, — фінансовий. «Через від-
сутність такого об’єкта Україна змуше-
на щороку витрачати близько 200 млн. 
дол. на оплату послуг iз вивезення та пе-
реробки відпрацьованого ядерного пали-

ва на території Росії. Всього за роки не-
залежності наша країна витратила на 
вивезення палива понад 2 млрд. доларів, 
тоді як ці кошти можна було спрямува-
ти на будівництво власного сховища. І не 
тільки», — продовжує Кошарна. 
 «Уже в 2020 році ми станемо енерго-
незалежними в питанні відпрацюван-
ня ядерного палива і отримаємо змогу 
щорічно акумулювати понад 5,5 млрд. 
гривень у бюджеті України!» — зазна-
чив віце-прем’єр України Володимир 
Кістіон. 
 Другий аргумент — не менш важли-
вий, і знаходиться він у площині націо-
нальної безпеки. Наразі ми цілком і пов-
ністю залежимо від Росії щодо зберіган-
ня ядерного палива. Так, як свого часу 
ми залежали від постачання російського 
газу. До чого може призвести подібна си-
туація у газовій сфері, Україна вже поба-
чила. 
 «В історії України вже був прецедент, 
коли Росія відмовлялася близько трьох 
років приймати на тимчасове зберіган-
ня ВЯП з України. Тоді це поставило ро-
боту атомного енергетичного комплексу 
в кризовий стан. Тож проект будівниц-
тва ЦСВЯП в поєднанні з диверсифіка-
цією поставок свіжого ядерного пали-
ва — це форпост України проти гібрид-
ної війни. Досягнення «Енергоатома» 
заслуговують великої поваги. Крок за 
кроком спільними зусиллями робимо 
Україну енергонезалежною», — заува-
жив Володимир Кістіон. 

Місце закладення цінної сировини
 Утім існує ще один важливий аргу-
мент «за» українське ЦСВЯП. «Ядерне 
паливо, цикл використання якого за-
звичай складає 3-4 роки, «вигорає» 
не більше, ніж на 10%. Тобто в від-
працьованих паливних збірках зали-
шається близько 90% корисних радіо-
нуклідів, які можна використовувати 
повторно, наприклад, у ядерних реак-
торах на швидких нейтронах (брідер). 
Поки розробка таких реакторів тільки 
ведеться, нею зайняті дослідні центри 
США, Японії, Франції, Індії, але екс-
перти очікують, що реактори на швид-
ких нейтронах можуть з’явитися вже в 
найближче десятиліття», — розповідає 
Ольга Кошарна. 

 Тож, за її словами, ЦСВЯП треба роз-
глядати саме як сховище енергоносіїв, 
якими зможуть скористатися майбутні 
покоління. «Тому слово «могильник», 
як намагаються його представити деякі 
противники проекту, абсолютно не ві-
дображає дійсність. Рішення щодо дов-
готривалого зберігання ВЯП відповід-
но до документів МАГАТЕ називається 
«відкладене». Більшість держав, що ек-
сплуатують АЕС, ухвалили саме таке рі-
шення. Після закінчення терміну збері-
гання буде вирішено: чи переробляти 
ВЯП радіохімічним способом, чи вико-
ристовувати для виробництва ядерно-
го палива нових типів реакторів або за-
хороняти його в глибоких геологічних 
формаціях без наступного використан-
ня», — резюмує вона. 
 «Відпрацьоване ядерне паливо — це 
стратегічний ядерно-паливний ресурс, 
що може бути використаний у майбут-
ньому при експлуатації ядерних реак-
торів наступних поколінь. Країни з роз-
винутою атомною енергетикою вже пе-
редбачили економічну привабливість 
використання відпрацьованого ядер-
ного палива і розробляють технології 
виділення корисних залишків із від-
працьованого палива та проектують 
нові реактори, які будуть працювати на 
цих перероблених матеріалах. Україна 
не має залишатись осторонь цих техно-
логічних процесів», — додала секретар 
Комітету Верховної Ради України з пи-
тань паливно-енергетичного комплек-
су, ядерної політики та ядерної безпе-
ки Вікторія Войціцька.
 Попри деякі заяви, нібито Украї-
ну хочуть зробити місцем зберігання 
шкідливих речовин з усього світу, які 
нині активно тиражують деякі політич-
ні сили та деякі експерти, найчастіше 
проросійські, насправді ж ситуація виг-
лядає зовсім не так. Світ активно будує 
так звані сухі ядерні сховища. І бачить 
у цьому необхідний елемент розвитку 
ядерної енергетики. «Будівництво схо-
вища — необхідний етап для розвитку 
атомної енергетики в будь-якій державі. 
Більшість країн, що мають атомні стан-
ції, зберігають відпрацьоване ядерне па-
ливо у власних спеціальних сховищах», 
— зазначає Ольга Кошарна і наводить 
статистику. 

 «Тільки впродовж 2016 року були 
введені в експлуатацію п’ять позаре-
акторних сховищ для відпрацьовано-
го ядерного палива, всі вони — сухого 
типу, із використанням технології бе-
тонних контейнерів. Ці сховища раз-
ташовані в Ігналіні (Литва), Пало Вер-
де (Мексика), Сайзуелле (Велика Бри-
танія), Уоттсі (США) та Саммере (США), 
— каже директор iз питань інформації 
Асоціації «Український ядерний фо-
рум». — За інформацією МАГАТЕ, на кі-
нець 2016 року обсяги відпрацьованого 
ядерного палива, що є на зберіганні, до-
сягли 273 тис. тонн важкого металу, при 
цьому темпи його накопичення станов-
лять близько 7 тис. тВМ/рік. При тому, 
що щорічний обсяг ВЯП на всіх АЕС у 
світі — 10 тис. тВМ». 
  Усього, за її словами, у світі нарахо-
вується 151 позаректорне сховище у 27 
державах, із яких 121 належать до схо-
вищ сухого типу. У США в експлуата-
ції 70 сухих сховищ, які містять близь-
ко 36% відпрацьованого ядерного пали-
ва цієї країні. «Щороку вводяться в екс-
плуатацію нові об’єкти. За прогнозами, 
до 2020 року в США буде нараховува-
тися 74 незалежнi сухi сховища ВЯП. 
Усього ж у Північній Америці — 78. 35 
сховищ сухого типу працюватимуть у 
Європі, 7 — в Азії та одне — в Африці», 
— резюмує Ольга Кошарна. 

І подвійний рівень безпеки
 Централізоване сховище — об’єкт, 
який відповідатиме всім можливим стан-
дартам безпеки, які існують у світі. І на-
віть більше. «Для проекту ЦСВЯП було 
обрано технологію із подвійною стінкою 
контейнерів. Хоча в інших країнах, за 
наявними у нас даними, використову-
ють контейнери лише з одним бар’єром, 
— каже експерт Державного науково-
технічного центру з ядерної та радіацій-
ної безпеки Віктор Шендерович. — Ви-
мога подвійного бар’єра є вищою у порів-
нянні з вимогами, прийнятими в інших 
країнах, наприклад у тих-таки США. Бе-
зумовно, ці норми спрямовані на підви-
щення безпеки, хоча й пов’язані з до-
датковими витратами на виготовлення 
контейнерів, що збільшує вартість про-
екту». 
 За словами експерта, на етапі розроб-
ки ТЕО була проведена незалежна екс-
пертиза основних проектних рішень 
щодо їх відповідності вимогам безпеки з 
урахуванням міжнародних вимог. «Цю 
експертизу проводила угорська фірма 
«TS Енескоп-Kft», яка працює в Буда-
пешті, та за участю фірми Ereterv, також 
угорської, яка свого часу була генераль-
ним проектувальником АЕС «Пакш», 
збудованої в Угорщині», — додає Шен-
дерович.
 Проект ЦСВЯП, за твердженням Вік-
тора Шендеровича, гарантує безпеку та 
низький рівень впливу на навколишнє 
природне середовище при всіх можли-
вих зовнішніх природних і техногенних 
подіях, включаючи екстремальні, які 
стаються рідше одного разу в мільйон 
років, а також суто гіпотетичні події. 
Як, наприклад, падіння літака. 
 ...За словами президента Holtec 
International Кріса Сінгха, споруджен-
ня ЦСВЯП перетворить Україну на лі-
дера європейської ядерно-енергетич-
ної галузі у сфері поводження з відпра-
цьованим ядерним паливом. «Україна 
посідає третє місце в Європі за встанов-
леною потужністю атомних потужнос-
тей, але після введення в експлуатацію 
ЦСВЯП ваша країні посяде перше міс-
це в Європі. Централізоване сховище, 
побудоване за найновішими техноло-
гіями, — це об’єкт, яким Україна може 
дійсно пишатись. У США ми на два роки 
відстаємо від вас за термінами споруд-
женням Централізованого сховища для 
відпрацьованого палива з американсь-
ких АЕС. Це зайвий раз доводить, що 
варто країні прийняти во льове рішення 
та послідовно його виконувати, і вона 
отримає продукт першого класу», — на-
голосив Сінгх. 
 Контракт із Holtec експерти оціню-
ють як вигідний для нашої держави. 
Хоча би тому, що сучасні американсь-
кі технології будуть поступово пере-
дані українському підприємству «Тур-
боатом». ■

МИРНИЙ АТОМ

Не «могильник», 
а цінний склад
Централізоване сховище ядерного палива дозволить 
нам заощаджувати сотні мільйонів доларів, 
менше залежати від Росії та дати нові перспективи 
вітчизняній науці

■

Першими на будівництві ЦСВЯП лопати  до рук взяли міністри, посли і депутати.
Фото з сайта npp.zp.ua.

❙
❙
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Селище майбутнього
Навколо Києва почнуть облаштовувати 
енергонезалежні поселення

■
Отруйна їжа
 Із початку року фахівці Держпродспоживслужби 
не допустили до реалізації 454,2 тонни недоброякісних 
продуктів харчування та понад 6 тисяч тонн небезпечно-
го м’яса та субпродуктів. Про це повідомив на засідан-
ні колегії Державної служби України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту споживачів заступ-
ник директора профільного департаменту Артем Саєн-
ко. Він наголосив, що, за результатами лабораторних 
досліджень, із майже 6,5 тисячi тонн неякісних продук-
тів харчування 244,1 тонни продуктів та 50,9 тонни м’яса 
відправили на знешкодження та знезараження. Понад 
70 тонн продуктів та понад 6 тисяч тонн м’яса утилізу-
вали. Всього впродовж дев’яти місяців поточного року 
державнi лабораторії ветеринарно-санітарної експерти-
зи на ринках провели ветеринарно-санітарну експерти-
зу 7,7 млн. партій продукції тваринного та рослинного 
походження. 

Є 55 мільйонів тонн зернових
 Станом на 10 листопада українські аграрії зібра-
ли 55,1 млн. тонн зернових та зернобобових культур із 
13,4 млн. га (92% від запланованих 14,6 млн. га) при 
врожайності 41,2 ц/га. За повідомленням Мінагрополі-
тики, загалом зібрано:
 — гречки — 195 тисяч тонн при врожайності 10,9 
ц/га;
 — проса — 81 тисячу тонн при врожайності 14,7 
ц/га;
 — кукурудзи — 16,9 млн. тонн (74%) при врожай-
ності 50,9 ц/га. 
 Крім того, на цю дату зібрано технічних культур:
 — соняшнику — 11,6 млн. тонн при врожайності 
19,9 ц/га;
 — сої — 3,5 млн. тонн при врожайності 19,1 ц/га ;

 — цукрових буряків — 12,2 млн. тонн при урожай-
ності 451 ц/га. 
 Завершується посів озимих — засіяно 6,9 млн. га, 
що становить 95 відсотків від прогнозованих. У тому 
числі:
 — озимої пшениці та тритикале — 5,9 млн. га 
(96%);
 — жита — 147 тис. га (93%);
 — ячменю — 818 тис. га (89%); 
 — озимого ріпаку 860 тис. га (112% вiд прогнозу). 

ДПЗКУ наростила продаж продукції 
переробки
 Державна продовольчо-зернова корпорація Ук-
раїни збільшила обсяги реалізації готової продукції 
на внутрішній ринок. Так, за липень-жовтень поточно-
го маркетингового року держкорпорація реалізувала 
24,4 тисячі тонн продукції переробки, що майже удвічі 
перевищує аналогічний показник у попередньому се-
зоні. Як повідомив в. о. голови правління ПАТ «ДПЗ-
КУ» Дмитро Гавриш, одним iз факторів, які позитивно 
вплинули на зростання попиту на продукцію компанії, 
стала реалізація проекту поставки продукції на умо-
вах CPT (Інкотермс 2010), тобто відвантаження про-
дукції безпосередньо на склад покупця. Окрім того, на 
сьогодні близько 80 відсотків контрагентів ДПЗКУ на 
внутрішньому ринку — це виробники готової продук-
ції (макаронні фабрики, хлібозаводи, пекарні), що, в 
свою чергу, забезпечує корпорації можливість пропо-
нувати кожному з них індивідуальні умови якості про-
дукції, гнучку цінову політику та мінімізувати власні 
фінансові ризики. За словами Дмитра Гавриша, цьо-
го року корпорація планує збільшити обсяги реаліза-
ції власної продукції переробки на 10 відсотків. ■

Олена ЯРОШЕНКО

Міністерство юстиції запрова-
дило механізм автоматичного 
обміну даними між реєстром 
майнових прав і Держгеокадаст-
ром, який унеможливить реєст-
рацію подвійних договорів 
оренди землі, оскільки реєстра-
тор просто фізично не зможе 
цього зробити. Про це повідо-
мила заступник міністра юстиції 
з питань державної реєстрації 
Олена Сукманова.

Довіра без гарантії не спрацює 
 Ідея зобов’язати реєстра-
торів оформляти договори орен-
ди лише за умови документаль-
ного погодження з Держгеока-
дастром виникла ще у вересні. 
До цього часу готувалася техніч-
на частина механізму. Механізм 
запроваджено для боротьби з 
рейдерством. Крім цього, депу-
тати та Мін’юст планують по-
вернути нотаріальне посвідчен-
ня договорів оренди, яке поси-
лить захист земельних ділянок 
від рейдерів. Таким чином гос-
подарство матиме можливість 
укладати договір зі спеціаль-
ним пунктом: змінити оренда-
ря чи умови домовленостей по 
оренді можна тільки в обраного 
учасниками договору нотаріуса 
і винятково в присутності всіх 
суб’єктів договору. «Однією з 
головних причин виникнення 
конфліктів в аграрному секторі 
є існування подвійних договорів 
оренди землі. Ситуації, коли 
двоє орендарів заявляють про 
свої права на одну й ту саму ді-
лянку й обидва показують доку-
менти на неї, на жаль, сьогодні 
не рідкість», — зазначила Оле-
на Сукманова.
 За її словами, перед тим як 
оформити будь-який договір 
оренди землі, реєстратор по-
винен пересвідчитися, що пра-
во оренди землі не було зареєс-
тровано у відділі земельних ре-
сурсів, де до 2013 року реєстру-
вали відповідні договори.
 Для перевірки реєстратор 
зобов’язаний надіслати запит 
у Держгеокадастр та отримати 
відповідь, що ділянка не орен-
дується, відсканувати її та вне-
сти у реєстр. Але на практи-
ці реєстратори або не направ-
ляють запит, або не дочікують-

ся відповіді, а то і не знають, що 
така відповідь повинна бути на-
дана, і повторно реєструють до-
говір оренди земельної ділянки, 
яка вже в оренді.
 Як наслідок, в одного і того 
самого паю з’являються два 
орендарі, які часто силовими 
методами, із залученням охо-
ронних фірм та тітушок, почи-
нають вирішувати, хто має пра-
во обробляти цю землю та збира-
ти з неї врожай. «Щоб вирішити 
цю проблему, ми запровадили на 
технічному рівні автоматичний 
обмін даними між нашим реєст-
ром майнових прав і Держгеока-
дастром. Тепер реєстратор фізич-
но не може завершити процеду-
ру внесення даних і закрити роз-
діл у реєстрі, поки автоматично 
не «підтягнуться» дані від Держ-
геокадастру про наявність чи від-
сутність реєстрації земельної ді-
лянки», — повідомила Олена Су-
кманова.
 За її словами, більше не пот-
рібно як гарантію сподівати-
ся лише на порядність, законо-
слухняність та педантичність 
реєстраторів, оскільки відтепер 
вони змушені будуть витримати 
процедуру — хочуть вони цього 
чи ні.
 Окрім того, згадане технічне 
нововведення є черговим кроком 
Мін’юсту в боротьбі з тими, хто 
захоплює агропідприємства. Ав-
томатичний обмін даними між 
реєстрами звузить можливість 
для рейдерських захоплень, 
адже саме подвійні договори 
оренди часто використовуються 
рейдерами як інструмент атаки 
на фермерські господарства.

Технології для земельного 
кадастру
 Нинішньої осені Міністерс-
тво аграрної політики та продо-
вольства України спільно з Де-
ржавним агентством електрон-
ного урядування та Transparency 
International Україна презенту-
вали оновлений Державний зе-
мельний кадастр, який відтепер 
працюватиме з використанням 
технології Блокчейн. Її впро-
вадження дозволить забезпечи-
ти надійну синхронізацію даних, 
унеможлививши їх підміну в ре-
зультаті зовнішнього втручан-
ня. Блокчейн також забезпечує 
можливість здійснювати громад-
ський контроль за системою.
 Постанову про перехід Держ-
земкадастру на Блокчейн при-

йнято Кабміном iще влітку. Це 
черговий елемент трансформа-
ції земельних відносин, яку про-
водить уряд. У вересні запрацю-
вав регулярний моніторинг зе-
мельних відносин. «Найближ-
чим часом аукціони з оренди 
державних земель також про-
ходитимуть у режимі онлайн на 
технології Блокчейн», — заявив 
перший заступник міністра аг-
рарної політики Максим Марти-
нюк. За його словами, підвищен-
ня транспарентності земельних 
відносин висуває підвищені ви-
моги до гарантування збережен-
ня даних, і на сьогодні найвищий 
ступінь захисту інформації забез-
печує технологія Блокчейн.
 Голова Державного агентс-
тва електронного урядування 
Олександр Риженко повідомив, 
що земельний кадастр став дру-
гим проектом у держсекторі Ук-
раїни, де застосовано техноло-
гію Блокчейн. На початку вере-
сня цю ж технологію було впро-
ваджено у систему електронних 
торгів арештованого майна 
OpenMarket та з її використан-
ням проведено перші  електрон-
ні торги. «Блокчейн — це вдале 
поєднання внутрішньої безпеки 
та громадського контролю, ос-
кільки забезпечує надійну син-
хронізацію даних та захищає їх 
від підміни в результаті зовніш-
нього втручання. Тому для на-
шої країни це ідеальний інстру-

мент для підтримки цілковитої 
прозорості цих даних. А техніч-
на реалізація — це спільне бачен-
ня кращих світових експертів та 
громадськості, яке повністю від-
повідає українським законодав-
чим реаліям», — пояснює Ри-
женко. За його словами, вже до 
кінця поточного року технологію 
Блокчейн також почне викорис-
товувати Реєстр майнових прав.
 При впровадженні техно-
логії експертну допомогу нада-
вала міжнародна антикоруп-
ційна організація Transparency 
International Україна, яка та-
кож обрана зовнішнім аудито-
ром коректності функціонуван-
ня системи. «Ми стали першою 
громадською незалежною ор-
ганізацією, що отримує ноду-ау-
дитора та починає використову-
вати механізм Блокчейн як за-
сіб для публічного онлайн-кон-
тролю за реєстром. Це успішний 
приклад відповідального парт-
нерства уряду, бізнесу та грома-
дянського суспільства», — вва-
жає Ярослав Юрчишин, вико-
навчий директор Transparency 
International Україна.
 Технічну реалізацію проек-
ту підтримав один зі світових 
лідерів у сфері Блокчейн, ком-
панія BitFury. Презентація ін-
новаційної криптографічної тех-
нології традиційно відбулася у 
найбільшому коворкінг-центрі 
країни Creative Quarter. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Оксана СОВА

 У перших двох автономних екопо-
селеннях, запланованих на північ та 
на схід вiд столиці, планують поселити 
одразу 50 тисяч осiб. Передбачено, що 
обидва селища будуть повністю забез-
печені енергоресурсами завдяки вико-
ристанню поновлюваних джерел енер-
гії. А зводитиме їх компанія «Електро-
Юкрейн», яка входить до міжнародної 
групи EST (Electro solar tech) із розвит-
ку енергоефективних проектів. За сло-
вами виконавчого директора компанії 
«ЕлекроЮкрейн» Володимира Тара-
сова, будівництво цих невеликих посе-
лень під Києвом розпочнеться вже на-
весні наступного року.
 «Ми з партнерами придбали дві зе-
мельні ділянки на Бориспільському та 
Житомирському напрямках для одно-
типних поселень на 260 домоволодінь, 
— розповів він. — Наразі проектують-
ся будинки площею від 40 до 160 квад-
ратних метрів. Перші будуть введені в 
експлуатацію восени 2018 року і кош-

туватимуть від 25 тисяч доларів».
 Мешканці нових населених пунктів 
не платитимуть за комунальні послуги. 
Як обіцяє Володимир Тарасов, не вихо-
дячи за певні рамки, власники квартир 
чи будиночків будуть гарантовано за-
безпечені і звільнені від оплати кому-
нальних послуг.
 Як зазначає генеральний директор 
«ЕлектроЮкрейн» Анатолій Кравцов, 
енергонезалежні поселення запланова-
но розташувати на території загальною 
площею близько 4,6 тисячi гектарів. За 
його словами, базова мрія ініціаторів 
ідеї — створити окремий екологічно 
чистий населений пункт, де б люди не 
відчували залежності від комунальних 
послуг. І вже є реальний генплан його 
розвитку. Зараз компанія «Електро-
Юкрейн» будує під Києвом сонячну 
електростанцію потужністю 100 МВт. 
Як повідомив Анатолій Кравцов, га-
рантійний термін експлуатації соняч-
ної електростанції — 25 років. А термін 
окупності такої електростанції — від 
трьох iз половиною до п’яти років. ■

АНТИРЕЙДЕР

Оренда під нотаріальним 
контролем
Держреєстрація договорів по землі 
в нотаріуса унеможливить рейдерські 
маніпуляції

■

ДОВІДКА «УМ»

 Державний земельний кадастр 
— єдина державна геоінформаційна 
система відомостей про землі, роз-
ташовані в межах державного кордо-
ну України, їх цільове призначення, 
обмеження у їх використанні, а та-
кож дані про кількісну і якісну харак-
теристику земель, їх оцінку, про роз-
поділ земель між власниками і ко-
ристувачами.
 Станом на жовтень 2017 року в 
Державному земельному кадастрі 
України зареєстровано 18 млн. 780 
тисяч земельних ділянок. Щоден-
но громадяни України здійснюють 30 
тисяч переглядів публічної кадаст-
рової карти. На технологію Блокчейн 
першою перейшла Система елект-
ронних торгів арештованим майном 
СЕТАМ, тоді ж було проведено пер-
ший онлайн-аукціон.

■
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«Строки дії водійського посвідчення, яке отримала особа вперше, становить два 
роки. Якщо протягом цих двох років особа вчиняє не більше двох адмінпорушень 
безпеки дорожнього руху або не вчинить їх узагалі, то після закінчення терміну їй 
видається посвідчення водія строком на 30 років без здачі додаткових екзаменів».

Арсен Аваков 
міністр внутрішніх справ 

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 
пропонує внести зміни в законодавс-
тво щодо обмеження швидкості руху в 
населених пунктах, системи штрафів, 
посилення відповідальності за керуван-
ня транспортом у нетверезому стані та 
впровадження відеофіксації порушень 
дорожнього руху. 

Жахлива аварійність 
 За словами керманича МВС, наразі 
в нашій державі склалася катастрофіч-
на ситуація у сфері безпеки дорожнього 
руху. Так, у 2016 році в Україні стало-
ся майже 155 тисяч ДТП, з яких понад 
25 тисяч — із постраждалими особами. 
А впродовж 2017 року — майже 117 ти-
сяч ДТП, 19 тисяч з яких — із постраж-
далими.
 «Лише за останні два роки у ДТП за-
гинули понад 5,5 тисячі осіб. Травмо-
вано — понад 57 тисяч. Для порівнян-
ня: за 2016 рік у зоні АТО, де фактич-
но відбуваються справжні бойові дії із 
застосуванням сучасного озброєння, 
загинули 763 нашi військовослужбов-
ці. Я хочу, аби всі ми розуміли, що нові 
правила — це не питання обмеження 
когось у правах і можливостях, а пи-
тання нашої безпеки. У нас на дорогах 
гине вчетверо більше людей, ніж у зоні 
АТО», — зазначив Арсен Аваков, пре-
зентуючи відповідні законодавчі зміни 
на спеціальному засіданні уряду мину-
лої п’ятниці.
 Статистика патрульної поліції за-
свідчує, що від початку цього року за 
вчинення адмінправопорушень за ст. 
130 (керування транспортним засобом 
в стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння) КУпАП складено 88 
тисяч адміністративних протоколів, з 
них судами розглянуто близько 44 ти-
сяч, тобто лише 50 відсотків. Штрафи 
за цією категорією накладено на 31 ти-
сячу осіб.
 «Загальна сума штрафів, накладе-
них iз початку року за керування транс-
портними засобами в нетверезому стані, 
становить 352 мільйони гривень. Проте 

в державний бюджет стягнуто лише 31 
мільйон гривень, або 8,7%. Акцентую, 
що проти цих 8,7% виконаних рішень 
на іншій чаші терезів 2317 загиблих у 
ДТП цього року. На жаль, переважна 
більшість судових рішень залишають-
ся невиконаними», — підкреслює пан 
Аваков.

Штрафи на 40 тисяч і права водія на 
два роки 
 Відтак серед головних новацій МВС 
— обмеження швидкості руху в насе-
лених пунктах до 50 км/год. Ця швид-
кість не лише встановлена в Європі та 
США, а й рекомендована за результа-
тами масштабного дослідження швид-
кості реакції людини в екстремальній 
ситуації Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я.
 «Просте порівняння: при швидкості 

60 км/год. — зупинковий шлях стано-
вить 55 метрів, а ймовірність летально-
го результату при зіткненні з пішохо-
дом — 82%. Натомість при швидкості 
50 км/год. — зупинковий шлях складе 
40 метрів, а ймовірність летальних на-
слідків знизиться до 20%», — стверд-
жує міністр внутрішніх справ.
 МВС також пропонує у кілька разів 
збільшити розміри штрафів за низ-
ку адміністративних правопорушень. 
Зокрема, за перевищення максималь-
но дозволеної швидкості руху більше, 
ніж на 50 км/год., установити штраф 
3400 гривень (зараз штраф за це право-
порушення 510 гривень). За залишен-
ня місця ДТП пропонується встанови-
ти штраф 3400 гривень та передбачити 
можливість позбавлення права керу-
вання транспортним засобом на строк 
до шести місяців.

 При цьому в 20 разів збільшується 
розмір штрафу за управління транс-
портом без права керування — він ста-
новитиме 10 200 гривень, а за повтор-
не порушення — 40 800 гривень. Осо-
би, позбавлені права керування, пору-
шивши закон, сплачуватимуть штраф 
у розмірі 20 400 гривень, а за повторне 
вчинення цього порушення протягом 
року — 40 800 гривень.
 «Острах у таких людей, які свідомо 
сідають за кермо, знаючи, що вони вза-
галі не мають права керування транс-
портним засобом, мінімальний, ос-
кільки найгірше, що для них буде в 
разі зупинення поліцією, — це штраф 
у розмірі 510 гривень. Ми пропонуємо 
штрафи за ці правопорушення прирів-
няти до розмірів стягнень за керуван-
ня транспортним засобом у нетверезо-
му стані», — зазначив Арсен Аваков.
 Новими змінами також планується 
запровадження системи автоматичної 
фото- та відеофіксації порушень ПДР 
та внесення змін до Порядку видачі пос-
відчення водія.
 «Строк дії водійського посвідчення, 
отриманого вперше, становитиме два 
роки. Наступне, якщо особа не вчини-
ла три або більше адмінправопорушень 
у сфері безпеки руху, видаватимуть на 
30 років», — додав очільник МВС.
 Крім того, міністр МВС пропонує по-
силити кримінальну відповідальність 
за порушення ПДР, вчинене в стані ал-
когольного чи іншого сп’яніння, що 
спричинило заподіяння тілесних уш-
коджень середньої тяжкості, — позбав-
ленням волі на строк до 3 років iз поз-
бавленням права керування транспорт-
ними засобами на строк від 3 до 5 років; 
що спричинило тяжкі тілесні ушкод-
ження або загибель людини — позбав-
ленням волі на строк від 7 до 12 років iз 
позбавленням права керування транс-
портними засобами на строк від 5 до 10 
років.
 Для реалізації цих пропозицій МВС 
України виносить на розгляд уряду про-
ект Закону України про посилення від-
повідальності за окремі правопорушен-
ня у сфері безпеки дорожнього руху, а 
також три проекти постанов Кабінету 
Міністрів щодо змін до Правил дорож-
нього руху, Положення про порядок ви-
дачі посвідчення водія та функціону-
вання системи фіксації адміністратив-
них правопорушень.
 «Найближчим часом пакет докумен-
тів буде передано до Верховної Ради Ук-
раїни. Сподіваюсь на підтримку депу-
татського корпусу й термінове прий-
няття відповідних рішень», — підсу-
мував Арсен Аваков. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Фактично випадково спец-
призначенці Нацполіції за-
тримали двох молодиків, у 
яких у багажнику автомобі-
ля була вибухівка. Затриман-
ня відбулося на парковці тор-
гового центру на Осокорках у 
Дарницькому районі Києва у 
неділю ввечері. Правоохорон-
ці зауважили, що чоловіки в 
авто марки «Фольксваген» за-
нервували, помітивши їх. 
 Як повідомляє прес-служба 
МВС, «під час огляду транспор-
тного засобу поліцейські вияви-
ли в багажнику рюкзак, у яко-
му було п’ять брикетів пласти-
ду загальною вагою 6,5 кг та 10 
електродетонаторів». При цьо-

му вибухівка була підготовле-
на до використання. Тоді як за-
тримані молодики не мали при 
собі засобів зв’язку: ні мобілки, 
ні тим більше якоїсь портатив-
ної рації. 
 Затриманих одразу допита-
ли слідчі поліції і СБУ. Свід-
чення молодиків дуже вже на-
гадують раніше підготовлену 
«легенду». Як розповів ТСН 
співробітник полку поліції особ-
ливого призначення №1 Андрій 
Пирогов, затримані ледь не бо-
жаться, що нічого не знали про 
пластид та ще й у такій кіль-
кості. 
 «Вони кажуть, що не знали, 
що там є. Повідомили, що їх 
попросили перевезти цю сум-
ку і сказали, що в цій сумці за-

пчастини до авта, попросили не 
відкривати, бо там дуже дорогі 
запчастини», — розповів Пиро-
гов.
 За словами затриманих, 
вони привезли сумку із Мука-
чевого Закарпатської області.
 «Познайомились на диско-
теці з хлопцем — він запропо-
нував їм доставити ці запчасти-
ни. В Києві вони повинні були 
підійти забрати цю передачу на 
цьому місці», — розповів полі-
цейський.
 От тільки чому хлопці з пе-
редачкою не мали при собі мо-
білок, хоча на авто, так би мо-
вити, заробили? Усе просто: за-
вдяки мобільним можна від-
стежити всі останні контакти 
затриманих. 

 «Імовірно, у них є спіль-
ники. Слідчо-оперативна гру-
па проводить документуван-
ня та встановлює всі обстави-
ни події», — лаконічно зазна-
чають у МВС.

 Нагадаємо, що поліція Киє-
ва та області до неділі перебува-
ла на посиленому режимі несен-
ня служби через небезпеку тер-
актів. ■

ПОРУШИВ — ВІДПОВІДАЙ!

На дорогах, як на фронті 
В Україні склалася катастрофічна ситуація з безпекою дорожнього руху: 
в аваріях гине більше людей, ніж на війні

■

Міністр МВС Арсен Аваков під час презентації змін у Кабміні.❙

ВИБУХІВКА

«Передачка» із Закарпаття
На столичних Осокорках затримали молодиків,  у багажнику 
їхнього авто виявили 6,5 кг тротилу з під’єднаними детонаторами

■

Слідчі допитують затриманих молодиків із тротилом.❙
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Нікотин, алкоголь — це отрута! 
Уникайте їх повсякчас
 Жити довго і не хворіти — 
«універсальна» мрія людини. А 
також якомога надовше відтер-
мінувати старість. Як допомог-
ти організму якомога довше пе-
ребувати в тонусі й обійти під-
ступні «рифи», які прискорю-
ють старіння? Лікарі вважають, 
що стан здоров’я людини лише 
на 10 відсотків залежить від ме-
дицини, на 20 — від генетики 
(спадковості), ще на 20 — від 
навколишнього середовища, а 
на 50 відсотків — від нас самих. 
 Столичний лікар сімейної ме-
дицини Марія Світловська пере-
конана: здоров’я і молодість лю-
дини — результат того, як вона 
живе. «Дуже велике значення 
має те, як людина харчується, 
чи займається фізичними впра-
вами і спортом, чи має шкідливі 
звички, чи достатньо часу пере-
буває на свіжому повітрі, як про-
водить дозвілля», — наголошує 
фахівець.
 Алкоголь, тютюн, іонізуюче 
опромінення, а також нераціо-
нальне харчування, психічні і 
фізичні навантаження, мало-
рухливість (гіподинамія) позна-
чаються на процесі відновлення 
клітин людського організму. Усі 
ці фактори, на думку медиків і 
вчених, підштовхують «вікові» 
зміни, призводять до порушен-
ня функцій органів і систем, за-
пускають механізм тієї чи іншої 
недуги.
 «Важливо, аби людина заду-
мувалася над тим, що вона їсть, 
чи достатньо рухається, чи ви-
конує бодай якісь оздоровчі про-
цедури, чи дотримується режи-
му праці та відпочинку, — каже 
Марія Світловська. — А також 
замислилася, для чого отруює ор-
ганізм нікотином і алкоголем».

Заплющте очі і пригадайте 
приємні моменти...
 З віком у людини зменшуєть-
ся еластичність судинних сті-
нок, може підвищуватися ар-
теріальний тиск, погіршується 
увага, пам’ять, зір, слух, збіль-

шується ламкість кісток, погір-
шується робота опорно-рухового 
апарату. Так, літнім людям до-
кучають проблеми з опорно-ру-
ховим апаратом: великої при-
крості завдають такі недуги, як 
остеопороз, остеоартроз, остео-
хондроз. Попередити або відтер-
мінувати ці неприємності мож-
на завдяки раціональному хар-
чуванню та достатній руховій 
активності. Достатнє надход-
ження в організм природного 
кальцію робить кістки міцни-
ми. «Джерело кальцію — мо-
лочні, кисломолочні продукти, 
твердий сир, творог, — нагадує 
Марія Світловська. — Раджу 
частіше споживати пшоняну 
кашу, яка багата на вітаміни, 
амінокислоти, мікроелементи. 
Але не забувайте: є продукти, 
які перешкоджають засвоєнню 
кальцію в організмі. Зокрема, 
це смородина, аґрус, щавель».
 Лікар також просить не за-
бувати про важливість занять 
спортом. «Бажано — простою 
гімнастикою без переванта-
жень, — пояснює Марія Воло-
димирівна. — Найкорисніший 
і найбезпечніший спорт — це 
ходьба. На Заході практику-
ють ходьбу з лижними пали-
цями, адже важливо, щоб руки 
під час руху також працювали. 
Взагалі, рух — це життя. Впра-
ви і прогулянки на свіжому 
повітрі мають тривати щонай-
менше годину-півтори щодня. 
Дуже корисні плавання та ма-
сажі — вони поліпшують кро-
вопостачання, живлення кісток 
і м’язів, сприяють збереженню 
їх функцій». 
 Важливо також зберегти зір. 
З віком прогресує атрофія сли-
зових залоз, зменшується виді-

лення сльози, погіршується зво-
ложення очного яблука. Це може 
викликати відчуття стороннього 
тіла, дискомфорт при погляді на 
світло. Аби уникнути таких при-
крощів, лікарі радять змазувати 
краї повік вазеліном для очей, 
користуватися вітамінними оч-
ними краплями. Медики також 
вважають, що для загального 
зміцнення здоров’я і збережен-
ня зору варто обмежити вживан-
ня чаю і кави.
 Часто літні люди нарікають 
на погіршення пам’яті. Але в 
будь-якому віці людина може 
тренувати свій мозок, покращу-
вати запам’ятовування, кажуть 
медики. Цьому сприяє регулярне 
прослуховування радіопередач, 
музичних творів, віршів, обгово-
рення і переказ сюжетів фільмів 
у колі друзів. До речі, спілкуван-
ня теж позитивно впливає на ро-
боту мозку. «Тренуйте пам’ять. 

Під вечір, заплющивши очі, при-
гадайте найприємніші моменти, 
які сталися з вами цього дня, 
внутрішнім зором «переберіть» 
деталі цих подій», — радить пані 
Марія.

Відчуття, що ти потрібен, 
продовжує життя
 Ще одна вкрай важлива умо-
ва функціонування організму — 
раціональне харчування. Воно 
важливе в будь-якому віці, але 
для літніх людей — особливо. Для 
збереження ясного мислення діє-
тологи радять вживати продук-
ти, багаті на амінокислоту лізин. 
А також звернути увагу на бобові, 
горіхи, кукурудзу, какао, пророс-
лі зерна пшениці, вівса, соняшни-
ку. Дуже корисний вівсяний від-
вар. Для здорового холестерино-
вого обміну бажано вживати ка-
пусту, моркву, зелений горошок, 
кавуни, дині.
 «Віддавайте перевагу рослин-
ній і екологічно чистій їжі, пий-
те більше рідини, — зауважує лі-

кар Світловська. — Обмежуйте 
кількість солоної їжі — вона за-
тримує рідину в організмі. Для 
поліпшення кровообігу мозку 
вживайте настоянки суниці, 
смородини, відвари липового 
цвіту, материнки, звіробою».
 Ще одна незамінна кислота, 
що гальмує процеси старіння, — 
триптофан. Цього мікроелемен-
ту багато в рибі, горіхах, м’ясі 
птиці, фініках, інжирі, куразі, 
бананах, винограді. Бажано, 
щоб ці продукти якомога часті-
ше були на вашому столі.
 «І створюйте собі гарний на-
стрій, обмежуйте потік негатив-
ної інформації, що йде з телеві-
зора чи від знайомих, — нагадує 
лікар. — Більше спілкуйтеся з 
тими, хто дивиться на життя з 
оптимізмом, знайдіть заняття 
для душі — вирощуйте квіти, 
вишивайте, спробуйте себе доб-
ровольцем-волонтером. Якщо 
людина відчуває себе по трібною 
— вона менше піддається де-
пресії і хворобам. ■

Мирослава КРУК

 Вірус грипу, як відомо, пере-
дається повітряно-крапельним шля-
хом. Причому в більшості випадків 
достатньо добре вдихнути заразних 
бацил, які під час кашлю або чхання 
«втекли» від хворого колеги чи попут-
ника в транспорті, — і через кілька 
годин висока температура, слабкість 
надовго виб’ють вас зі звичної колії. 
Недавно швейцарські вчені, вивчив-
ши два штами вірусу грипу — H3N2 
і H1N1, які останнім часом виклика-
ли епідемію у світі, — дійшли виснов-
ку: вірус може передаватися і... через 
руки. Вчені наносили віруси, взяті з 
дихальних шляхів хворих на грип, на 
кінчики пальців тих, хто погодився на 
участь в експерименті. З’ясувалося, 
що віруси зберігали свою заразну дію 
15 хвилин! І навіть через півгодини на 
руках iще залишалися штами, здатні 
спричинити недугу.
 Звідси висновок: руки з милом 
треба мити частіше! Особливо піс-
ля відвідання громадських місць — 
транспорту, поліклініки, магазину, 
банківських установ тощо. Враховую-
чи, що у багатьох із нас є звичка до-
торкатися до обличчя, особливо носа, 
поправляти волосся, ми ризикуємо 
передавати заразу із рук у руки. На ви-
падок, якщо мила і води може не ви-
явитися в потрібний момент, у період 
епідемій завжди майте при собі вологі 
серветки або дезінфікуючий розчин. 
 Аби не підхопити вірус, лікарі ра-
дять більше часу гуляти на свіжому 
повітрі і регулярно провітрювати при-
міщення. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Тривожна тенденція: кількість захворю-
вань на рак і серцево-судинні недуги серед 
чоловіків у віці до 35 років дедалі зростає. 
На думку лікарів, це пов’язано з темпом жит-
тя у великому місті, хронічними стресами, фі-
нансовою кризою. А також шкідливими звич-
ками, проблемами в особистих стосунках. І, 
звісно ж, — незбалансованим харчуванням. 
 Багатьом недугам можна запобігти, якщо 
збагатити раціон певними продуктами, пере-
конані медики. Скажімо, чудовий вплив на 
здоров’я представників сильної статі мають 
морепродукти. Ідеться не тільки про так звані 
афродизіаки — продукти, що сприяють по-
тенції. Устриці, мідії, кальмари, креветки ба-
гаті білком і мікроелементами, зокрема цин-
ком, який запобігає розвитку раку простати. 
Цинк є також у яловичині і бобових. 
 Дуже бажана в раціоні риба, особливо 
жирні її сорти. Лосось, тунець, скумбрія, осе-
ледець, форель, сьомга містять омега-3 жир-
ні кислоти, які допомагають знизити рівень 
холестерину, запобігти раку простати, а та-
кож стимулюють кровообіг, покращують ро-
боту серця та імунної системи. 
 Лікарі радять залучати до раціону ка-
пусту броколі. Вона містить речовини, що 
захищають організм від вільних радикалів, 

які провокують розвиток онкологічних не-
дуг. Броколі багата вітаміном С, бета-кароти-
ном, калієм і сульфорафаном, який має силь-
ний протипухлинний вплив. Дослідники Гар-
вардського університету довели, що 5 порцій 
овочів сімейства хрестоцвітних (до яких на-
лежить броколі) на тиждень знижують ризик 
розвитку раку сечового міхура на 50%.
 І не ігноруйте банани. Їхня солодка 
м’якоть багата на калій, який украй необхід-
ний для нормального функціонування нерво-
вої системи і серця. Регулярне споживання 
цих південних плодів допоможе знизити ри-
зик серцевого нападу. ■

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

З оптимізмом — до довголіття
Раціональне харчування, фізична активність і гарний настрій додають здоров’я і 
продовжують людині життя

■Мирослава КРУК

ВАЖЛИВО

 Лікарі наголошують, що недостат-
ність м’язової діяльності — одна з 
причин передчасного старіння організ-
му. Тому ефективним засобом бороть-
би за довге і активне життя є заняття 
фізичними вправами. Науковці дове-
ли: фізкультура для літніх людей, на-
віть якщо розпочати заняття в похило-
му віці, допомагає істотно знизити за-
грозу серцево-судинних захворювань, 
покращує стан імунної системи, зміц-
нює опорно-руховий апарат. Найкра-
щий варіант спорту для літніх людей 
— ранкова гімнастика. Це може бути 
простий, доступний кожному комплекс 
вправ — повороти, нахиляння, при-
сідання. Вправи краще виконувати в 
повільному темпі, хвилин 10-15. Голо-
вне — робити це систематично.

■

Фізична активність і оптимізм продовжують людині життя.
Фото з сайта VistaNews.ru.

❙
❙

АКТУАЛЬНО

Не чхайте на грип!
Вірус може передаватися не тільки 
через повітря, а й за допомогою... рук

■

Грип — підступна недуга. Не легковажте з нею.
Фото з сайта www.volynnews.com.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Цього сезону грипом може перехворіти кожен шостий українець, застерігають 
лікарі. У Центрі грипу та ГРЗ прогнозують, що наступна зима буде значно важчою 
в епідеміологічному плані, ніж попередня. За даними ВООЗ, узимку 2017—2018 
року в Україні лютуватимуть кілька штамів вірусів, вони прийдуть по черзі, і най-
перший iз них — у грудні-січні — «Мічиган», який найбільше зачіпатиме працез-
датних людей у віці 25-49 років. З січня курсуватиме «курячий грип», який особ-
ливо вражатиме літніх людей та дітей, а наприкінці зими — на початку весни ма-
тимемо справу з вірусом грипу «Брісбен». Він буде трохи слабший і не такий масо-
вий. Єдиний захист від грипу — вчасна вакцинація, нагадують лікарі.

■

ДО СТОЛУ

Банани — щит для серця
Які продукти важливо включати до щоденного 
раціону чоловіків

■

Банани дуже корисні для чоловіків!
Фото з сайта BBC.com.

❙
❙
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«Якби не було Леніна, ми б ніколи не дізналися про існування Маркса». Гері Норт
соціолог та економіст 

УКРАЇНА МОЛОДА

Маркс — платний донощик 
 — Варто, мабуть, почати з 
того, що Маркса завербувала 
поліція ще в юні роки, i він був 
платним агентом-донощиком 
усе життя, — розповідає Ми-
кола Сядристий. — Злочинний 
бізнес приносив чималий при-
буток, адже, коли проживав у 
Англії впродовж 33 років і був 
разом з Енгельсом пангерманіс-
том, він за кожен донос отриму-
вав 25 фунтів стерлінгів. 
 І твердження одного з авто-
рів поважної газети, що нібито 
Маркс «розглядався тодішнім 
прусським урядом як злісний 
небезпечний ворог «існуючого 
державного ладу», не відпові-
дає дійсності, бо ця думка взята 
із брехливих радянських книг 
про Маркса. Навпаки, він був 
таємним секретарем і радником 
Бісмарка, який на основі Прус-
сії об’єднав Німеччину і був пер-
шим рейхсканцлером імперії з 
1871-го по 1890 роки. У секрет-
ній розмові з німецьким юрис-
том Вебером Маркс сказав, що 
він «перебуває у дружніх від-
носинах із прусським урядом, 
чим дуже здивував співрозмов-
ника». 
 Про те, що був завербова-
ним агентом Пруссії й Бісмар-
ка, Маркс навіть зізнався в од-
ному зі своїх листів до Енгель-
са: «Учора Бісмарк прислав до 
мене адвоката Варнебольда (це 
між нами). Він хотів би «вико-
ристати мене й мої великі та-
ланти (в наклепницькій жур-
налістиці й у агентурі. — М.С.) 
на користь німецького народу». 
Між іншим, історію з Бісмар-
ком ти повинен тримати в пов-
ній таємниці!»
 За протекцією Маркса 
Бісмарк у своєму уряді мініст-
ром фінансів поставить Йоган-
на Мікеля, який був давнім дру-
гом Маркса й навіть входив до 
складу так званого «Союзу ко-
муністів», члени якого постій-
но випивали з Марксом та Ен-
гельсом, а також збирали для 
них усіляку інформацію про 
різних відомих людей того часу. 
Потім цю інформацію «Маркс-
бізнесмен» за гроші продавав 
поліції. 
 Під час франко-прусської 
війни 1870-71 років, коли ні-
мецькі війська розстрілювали 
паризьких комісарів, приду-
шуючи їхнє повстання, Маркс 
і Енгельс оспівували в реакцій-
ній прусській пресі успіхи ні-
мецьких військ у Франції, хоча 

до початку війни для особисто-
го фальшивого авторитету вони 
хвалили повсталих комісарів! 
 Підтримуючи Бісмарка і 
пруссько-німецькі війська, Ен-
гельс писав Марксу: «Моя впев-
неність у військових успіхах 
німців росте з кожним днем. 
Отож, першу серйозну битву 
ми дійсно виграли. Кінцевий 
результат, що, врештi-решт, 
переможуть німці, — для мене 
без усякого сумніву». 
 Повертаючись до вищезга-
дуваного «Союзу комуністів», 
слід наголосити, що, притри-
муючись принципу брехні й 
антиморальності, його очіль-
ники Маркс і Енгельс вважа-
ли членів цього Союзу віслюка-
ми й бандитами, котрих вони, 
як істинні агенти поліції, три-
мали під своїм контролем: «До-
рогий Маркс! Хіба ми впро-
довж стількох років не роби-
ли вигляд, ніби всіляке збори-
ще — це наша партія, тоді як у 
нас не було ніякої партії. Яке 
значення має «партія», тобто 
банда віслюків, які сліпо нам 
вірять...» — напише Енгельс 
«побратиму».
 А ось думка Маркса, яку не-
одноразово любив повторювати 
Ленін: «У політиці заради відо-
мої мети можна укласти союз 
навіть із самим чортом, — лише 
треба бути впевненим, що ти об-
дуриш чорта, а не чорт тебе». 
Інший вислів Маркса теж до-
статньо «багатозначний»: «Ко-
муністи взагалі не проповіду-
ють ніякої моралі». 
 Після гучного судового про-
цесу в Англії 1850-х років, 
коли широкому загалу стало 
відомо про тісні зв’язки Марк-
са з поліцією (зокрема, арешт 
комуністів у Кельні, яких ви-
дала поліції великосвітська 
повія пані фон Бек, завербова-
на агентом Маркса, і яка рапто-
во померла за загадкових обста-
вин під час допиту), осоромле-
ний як таємний агент поліції, 
Маркс назавжди йде з політич-
ної й суспільної сцени. І остан-
ні 30 років свого життя прове-
де як політичний труп. Але в 
СРСР цей факт будуть ретельно 
приховувати.
 І як не згадати слова автори-
тетного Гері Норта: «Якби не було 
Леніна, ми б ніколи не дізналися 
про існування Маркса». 

Клептоман із бородою 
 Маркс був параноїдальним 
клептоманом: він постійно крав 

чужі демократичного напрям-
ку праці й спотворював їх у са-
танинському дусі для створен-
ня в державах злочинів і хаосу. 
Той же «Маніфест комуністич-
ної партії» — програмний до-
кумент комуністів, написаний 
Марксом і Енгельсом, насправді 
є спотвореним плагіатом «Мані-
фесту» Віктора Консідерана — 
«Принципи соціалізму — мані-
фест демократії ХІХ століття». 
Про цю типову крадіжку Мар-

кса писали літературний кри-
тик Георг Брандес, соціал-де-
мократ Лабріола, Карл Каут-
ський та Іван Франко. У СРСР 
цю правду про Маркса люди не 
знали, та й у принципі не зна-
ють і зараз, бо їх водять за ніс, 
як і колись, за радянської вла-
ди, різноманітні «поводирі».
 Член-кореспондент АН 
СРСР Давид Розенберг, який, 
виконуючи завдання ЦК КПРС, 
написав спеціальну книгу-ко-
ментар до Марксового «Капіта-
лу», що був плагіатом «Капіта-
лу», написаного Йоганном Род-
бертусом (1805—1875 рр.), го-
ловним німецьким економістом 
Пруссії й Німеччини. Родбертус 
був главою лівого центру прус-
ських Національних зборів, а 
його праця «Капітал» була ви-
дана в Росії раніше, аніж скан-
дальний і безграмотний плагіат 
— «Капітал» Маркса.
 Гері Норт, філософ, історик 
і найкращий знавець псевдона-
укового марксизму, писав, що 
Маркс «був третьорозрядним 

економістом, але навіть як і тре-
тьорозрядний економіст Маркс 
не особливо блищав-світився». 
 Цьогоріч виповнилося 150 
років із часу виходу друком 
першого тому «Капіталу» — 
головної праці «мислителя». 
Мало хто знає, що не хто ін-
ший, як особисто Маркс у своїх 
листах до Енгельса називав 
свій невдалий «Капітал» гім-
нОм (ScheiВe). І це не дивно, 
бо Маркс дуже слабо розбирав-

ся навіть у елементарній ариф-
метиці, про що писав не хто-
небудь, а його головний «по-
водир» і товариш по чарці Ен-
гельс, якому Маркс зізнавався: 
«Арифметика ніколи не давала-
ся мені». 
 Видатний економіст, істо-
рик і філософ, нобелівський ла-
уреат, англієць Фрідріх Хайєк 
був дуже ввічливою й корект-
ною людиною, але у своїх стат-
тях про Маркса відзначав над-
звичайну убогість і неграмот-
ність його думок та заяв. У 
зв’язку з чим Хайєк писав: «У 
майбутньому, якщо людство 
виживе, найдивнішим анекдо-
том буде спогад про те, що Мар-
кса колись вважали (в СРСР. — 
М.С.) великим економістом». 
 У свою чергу, Бобер — ви-
датний дослідник життя й 
діяльності Маркса — писав, 
що той «демонструє невираз-
ну уяву про функції, які ви-
конують капіталістичні під-
приємці». Роблячи свій «Ка-
пітал» iз «Капіталу» Ротберту-

са, Маркс, щоб приховати свою 
крадіжку, вставляв у свій пла-
гіат фрагменти думок різних 
економістів: Адама Сміта, Бас-
тіа, Рікарда, Мілля та інших. 
Але, не будучи грамотним еко-
номістом, цим лише заплутав 
свою книгу, у результаті чого, 
прочитавши її, навіть Енгельс 
писав Марксу, що 200 сторінок 
«знаменитого «Капіталу» йому 
незрозумілі. Щоправда, потім 
Енгельс напише: «Але все це не 

має значення». Згодом Маркс 
відповість Енгельсу: «Вся спра-
ва в тому, щоб «створити шум», 
і це важливіше, ніж те, як стат-
ті написані й наскільки вони 
ґрунтовні».

На похорон Маркса 
прийшло... 12 людей
 Маркс як параноїдальний 
тип був надзвичайно дволиким, 
злобним і мстивим. Він нещад-
но і в зневажливій формі крити-
кував усіх, кого знав і не знав, 
включаючи тих, хто надавав 
йому будь-яку допомогу — ма-
теріальну, психологічну чи мо-
ральну. Через це від нього вре-
штi-решт усі відійшли, крім 
членів його сім’ї та Енгельса. 
І тому на похорон Маркса при-
йшли... 12 дюдей.
 Маркса обґрунтовано при 
його житті всі боялися, як свар-
ливого поліцейського донощи-
ка, який любив говорити: «Про-
тивна чернь мені, чужа до таєм-
ниць моїх». Таємниця, яку при-
ховував Маркс і від «черні», і 

БЕЗ КУПЮР■

Найбільший цинік та ідеологічний шахрай Карл Маркс насправді 
маловідомий його послідовникам

«У політиці 
союз навіть із

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Поштовхом для написання цього матеріалу стали публікації у по-
важній газеті «День». У вересні нинішнього року там надрукували 
статтю про Карла Маркса, який, за ініціативою Леніна, був голо-
вним комуністичним ідеологом у ХХ столітті. У своїй статті автор 
фактично погоджується із твердженням декого з сучасників Мар-
кса, що, мовляв, той — «першорядний, блискучий філософ, еко-
номіст, соціолог та політичний журналіст», i після досить широко-
го аналізу життя й діяльності «мислителя» робить висновок, що 
«спадщину Маркса треба обговорювати і вивчати». У жовтні в цій 
же газеті з’являється інша стаття про Маркса вже іншого автора, 
який пише, що «резонним є його (попереднього автора. — Ред.) 
заклик до подальшого вивчення й обговорення ідей Маркса». 
Що ж, спробуємо з’ясувати, ким був насправді великий «геній» i 
«титан думки».  «УМ» звернулася до незалежного історика Миколи 
Сядристого, який у 2016 році видав книжку «Коммуно-мраксизм: 
ловушка диявола для рабiв», аби розібратися, ким насправді був 
Карл Маркс (народився 1818 р. у прусському містечку Трір, а по-
мер  1883 р. у Лондоні). Цій книзі передувало глибоке вивчення 
Миколою Сергійовичем усієї «творчої» спадщини Маркса (у тому 
числі листування). Вражало, що, відповідаючи на запитання, пан 
Микола цитував по пам’яті різних філософів, економістів, істори-
ків, а ще безліч сторінок не лише Маркса, а й Енгельса, Леніна, 
Гітлера, Муссоліні та інших політичних злочинців, які, як вони го-
ворили, «вчилися у Маркса». 

Доля Давида Рязанова, головного розповсюджувача незаслуженої слави Маркса, 
склалася трагічно: в біографії про Маркса він необачно написав, що «Маркс сильно 
пив». І це була правда, бо і Маркс, і Енгельс добряче заглядали в чарку.

Микола Сядристий — незалежний історик і геніальний мікро мініатюрист.
Фото Софії РОЗУМЕНКО.

❙
❙
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від усіх, дуже проста. Про неї 
німецький демократ, депутат 
франкфуртських Національ-
них зборів Карл Фогт видав до-
кументальний нарис, де він пи-
сав про Маркса як платного 
агента поліції: «Я відкрито за-
являю: всякий, хто зв’язується 
з Марксом і його товаришами в 
яких-небудь інтригах, рано чи 
пізно попадає в руки поліції». 
Після цього нарису, який увіб’є 
останнього цвяха в «репутацій-
ну домовину» Маркса, остан-
ній буде повністю забутий не 
тільки в Європі, а й в Англії. У 
одному з листів до Лассаля він 
пише: «Із 1851 року я не пере-
буваю ні в яких зв’язках ні з 
одним з офіційних товариств 
робітників, навіть із так званим 
комуністичним».
 Пройде багато років, поки 
все, що писав Фогт про Маркса 
як таємного поліційного стука-
ча, підтвердиться документаль-
но: 9 січня 1960 року німець-
ка газета Reishsruf розповість, 
що канцлер Австрії Юліус Рааб, 
перебуваючи в Москві, передав 
Микиті Хрущову договір між 
Марксом і поліцією, в якому 
так званий «вождь пролетаріа-
ту» і «титан усього людства» 
(так писали про Маркса в СРСР) 

зобов’язувався бути платним до-
нощиком поліції. Цей документ 
був випадково знайдений в авс-
трійських таємних архівах.  

Давид Рязанов — творець 
міфу про Маркса
 Історія — це величезні пере-
гони обманутих мас по історич-
ній савані. Це насильницьке пе-
ретворення (в більшості випад-
ків) цілих націй, народів і де-
ржав у покірний натовп. Варто 
зауважити, що історія постій-
но повторюється, змінюються 
лише прізвища головних грав-

ців, політичних злочинців і кло-
унів у цій вічній грі. 
 Марксистсько-ленінський 
комунізм існував iще до нашої 
ери в часи Платона, який опи-
сав його до найточніших психо-
логічних і соціальних деталей 
у своїх творах. Будучи параної-
дальним аферистом, Маркс, ук-
равши ідеї побудови комунізму 
із книги Платона, писав Вірі За-
сулич: «Новий стрій», до яко-
го іде сучасне суспільство, буде 
відродженням у більш доско-
налій формі суспільства архаїч-
ного типу. Отже, не слід особли-
во боятися слова «архаїчний».
 Маркс постійно й скрізь, 
якщо йому було вигідно, бре-
хав. Це була основна риса в його 
характері. Але люди, як вів-
ці, ідуть за своїми політичними 
вождями й цього не помічають. 
Бо так легше й простіше жи-
веться. Правда, в антидемокра-
тичних країнах маси періодич-
но повстають проти злочинної 
влади, але потім усе знову по-
вертається на круги своя...
 Для обману величезних на-
родних мас політичні злочин-
ці створюють різні міфи. У ХХ 
столітті найбільшим був міф про 
побудову комуністичного раю за 
програмою «Маніфесту комуніс-

тичної партії», написаний Мар-
ксом і Енгельсом. Величезним 
міфом був також міф про Мар-
кса — «вождя пролетаріату», 
який насправді був агентом авс-
трійської, прусської, німецької 
та французької розвідок. Такий 
у Маркса був бізнес. 
 Основним творцем міфу про 
Маркса та його нібито благород-
ну діяльність був Давид Ряза-
нов (Гольдендах) (1870—1931 
рр.), який, за вказівкою Лені-
на, вперше в Росії створив для 
роздування світової слави давно 
забутого в Європі Маркса «Інс-

титут К. Маркса і Ф. Енгель-
са» й очолював його з 1921-го 
по 1931 роки. Подібні інститу-
ти були створені в усіх респуб-
ліках СРСР.
 Для тотального одурманення 
мільйонів людей не лише в Росії, 
а й у всьому світі, почала прово-
дитися величезна робота з пропа-
ганди Маркса та його сатанинсь-
ких поглядів, які трактувалися 
як взірець найвищого людино-
любства. Це було справжнє свя-
то марксистської антихристи-
янської дияволіади.
 Доля Давида Рязанова, го-
ловного розповсюджувача не-
заслуженої слави Маркса, скла-
лася трагічно: в біографії про 
Маркса він необачно написав, 
що «Маркс сильно пив». І це 
була правда, бо і Маркс, і Ен-
гельс добряче заглядали в чар-
ку! Алкоголем Маркс «поса-
див» печінку, в результаті чого 
він постійно хворів і сильно 
страждав від карбункульозу й 
інших хвороб. Крім того, силь-
но пила дружина Маркса, яка 
згодом померла від хвороби пе-
чінки. Батьківську любов до ви-
пивки успадкували й діти. 
 У СРСР писати чи говорити 
що-небудь негативне про Маркса 
— символа радянської ідеології 

— було вкрай небезпечно. Тож не 
дивно, що Рязанова одразу після 
«наклепу» на Маркса в 1931 році 
вислали з Москви у Саратов, де 
згодом і розстріляли. 

«Злодії, грабіжники, убивці 
виступили на поверхню»
 Будучи антихристами й са-
таністами, Маркс і Енгельс над-
звичайно раділи, їх навіть охоп-
лював певний ейфорійний екс-
таз, коли в якійсь країні наста-
вала економічна чи якась інша 
катастрофа. У них від цього, 
як у психічно ненормальних 
людей, навіть покращувалося 
здоров’я. «Криза буде також 
корисна для мого організму, як 
морські купання, я це вже за-
раз відчуваю», — якось напи-
сав Карл до Фрідріха. 
 Більше того, Маркс і Ен-
гельс не тільки з радістю спос-
терігали різні катастрофи в 
людському суспільстві, а й самі 
сприяли їх виникненню й роз-
витку. Енгельс — Бернштейну: 
«У Росії наші товариші пере-
творили царя в полоненого, дез-
організували уряд, розхитали 
народні традиції — катастрофа 
повинна настати в найближчий 
час, навіть і без нового сильного 
уряду, й триватиме вона рока-
ми, як у 1789—1794 роках (тоб-
то в часи Великої французької 
революції. — Ред.)». 
 А ось уривок листа Маркса 
до Лассаля: «...Принципово ми 
повинні, за висловом Лютера 
про господа Бога, «бити одного 
злодія iншим» і використову-
вати всякий шанс, щоб вносити 
сум’яття і сприяти всезагально-
му розкладу... Треба вливати 
отруту скрізь, де тільки потріб-
но». Або ж Маркс — Арнольду 
Руге: «Треба пробити в христи-
янській державі стільки про-
ломів, скільки можливо, й про-
вести туди контрабандою стіль-
ки раціонального, скільки в на-
ших силах». 

 Маркс вважав, що голо-
вною ударною і революційною 
силою в суспільстві є проле-
таріат, тобто соціальні й кримі-
нальні низи. При цьому він по-
яснював: «Цей результат роз-
паду суспільства, як особливий 
стан, є пролетаріат». Розвиваю-
чи диявольські думки Маркса, 
Ленін стверджував: «Диктату-
ра пролетаріату є керівництво 
політикою з боку пролетаріа-
ту». Говорячи про те, кому по-
винна належати влада в ра-
дянському суспільстві, Ленін 
відверто брехав: «Перехід полі-
тичної влади до пролетаріату — 
ось у чому суть» (в дійсності — 
влада належала Леніну та його 
уряду, який майже увесь скла-
дався з ленінських заколотни-
ків єврейського походження — 
М. С.).
 Академік Вернадський, лю-
дина енциклопедичних знань, у 
березні 1920 року в своєму що-
деннику дуже глибоко й пра-
вильно описав марксистсько-
ленінський пролетаріат: «Спос-
терігаючи сучасне життя розва-
лу, дивуєшся одній очевидній 
аномалії. Зверху, біля влади й 
на чолі осіб діючих, розмовля-
ючих, ніби тих, що дають тон — 
не кращі, а найгірші. Усі злодії, 
грабіжники, убивці й злочинні 
елементи у всіх течіях виступи-
ли на поверхню».
 Дволика й злочинна марк-
систсько-ленінська ідеологіч-
на система доводила, що про-
летаріат є найрозумнішою час-
тиною людського суспільства, 
у зв’язку з чим ціла держава — 
Радянський Союз — називала-
ся пролетарською. Але, потопа-
ючи в болоті політичної брехні, 
Ленін самовикривально говорив, 
що пролетаріат — як у селах, так 
і містах, неграмотний і тупий, і 
вся його «мудрість» полягала в 
тому, що він іде за міжнародним 
політичним злодієм і шахраєм 
Леніним та його партією. 
 Ось лише деякі з висловлю-
вань Леніна щодо пролетаріа-

ту: «Не можна надіятися, що 
пролетаріат села ясно і твер-
до усвідомлює свої інтереси»; 
«У нас немає другої опори, ок-
рім мільйонiв пролетарів, які 
геть усі темні, нерозвинені, не-
грамотні, але які ідуть за своєю 
партією». 
 Твердження щодо геніаль-
ності Маркса, який нібито був 
«вождем пролетаріату», які 
розповсюджувалися продажни-
ми радянськими істориками й 
ЗМІ, — демагогія. Ніяким пер-
шорозрядним, блискучим фі-
лософом і економістом Маркс 
ніколи не був. Видатний еко-
номіст і історик Михайло Ту-
ган-Барановський (міністр фі-
нансів часів Центральної Ради) 
писав: «Ніякої закінченої сис-
теми своїх філософських пог-
лядів Маркс не дав. В історії фі-
лософії для нашого доктора фі-
лософії майже немає місця».
 Загальновідомо, що всі на-
ції і народи відрізняються між 
собою в національній культурі, 
яка є історичним підсумковим 
досвідом у всіх видах людсь-
кої діяльності. Але, не беручи 
до уваги цей важливий факт, 
ленінський нарком  освіти Лу-
начарський писав: «Маркс не 
залишив ніякого цілісного тво-
ру, присвяченого мистецтву». 
Те ж саме він писав і про Лені-
на: «Ленін мало писав і гово-
рив про мистецтво». А у книзі 

«Про виховання і освіту» Лу-
начарський знову стверджу-
вав: «Усе, що говорили Маркс і 
Ленін про освіту, може влягти-
ся в тоненьку брошуру, на якій 
далеко не поїдеш, якою б тала-
новитою вона не була». 
 У своїй книзі «Истоки и 
смысл русского коммунизма» 
видатний історик, філософ і 
культуролог Бердяєв писав, що 
у Леніна «не було великої розу-
мової культури». Те саме мож-
на сказати й про Маркса, інак-
ше він би не говорив, що «при 
комунізмі всі нації зникнуть, 
зіллються».

«Вельми радісна новина: 
помер дядько»
 Маркс ніколи не співчував 
навіть своїм родичам, коли з 
ними траплялося яке-небудь 
горе, хвороба чи навіть смерть. 
Коли Енгельс повідомив Марксу 
про смерть Мери Бернс, з якою 
він жив у цивільному шлюбі, 
той відповів: «Хіба не могла б 
на місці Мері опинитися моя 
мати, котра достатньо прожила 
на своєму віку й тягне своє існу-
вання, переповнене всілякими 
фізичними недугами?».
 А ось інший лицемірний 
лист Маркса — Енгельсу: «Єди-
ну хорошу новину отримали 
ми від моєї своячки — це нови-
на про хворобу дяді моєї дру-
жини, володаря незламного 
здоров’я. Якщо негідник тепер 
помре, то я вийду з тяжкого фі-
нансового становища». І, коли 
через декілька років «негід-
ник» таки помер, Маркс знову 
пише товаришу: «Вельми радіс-
на новина. Учора нас повідоми-
ли про смерть 90-рiчного дядь-
ка моєї дружини. Вона отримає 
приблизно 100 фунтів стерлін-
гів; могло б бути й більше, якби 
старий хрич не залишив части-
ни своїх грошей економці».
 На похорон свого батька 
Маркс не поїхав, пояснюючи, 
що «їхати з Берліна до Тріра за-
надто далеко, до того ж у мене є 

важливішi справи». А ось ури-
вок iз листа Маркса — Арноль-
ду Руге: «Моя сім’я, де засіло 
декілька попів та інших моїх 
ворогів...». 
 І якщо Маркса не цікавило 
життя своїх близьких, то наїв-
но було б думати, що він пере-
живає за життя якогось там 
робітничого класу, про який 
якщо і згадував у листах, то 
лише в егоїстичному й циніч-
ному ключі, на кшталт: «Немає 
більших віслюків, як ці німець-
кі робітники», чи «Цей резуль-
тат розкладання суспільства 
як особливий клас — є проле-
таріат». Прекрасно знаючи ха-
рактер відносин між Марксом 
і робітниками, котрих він за-
вжди зневажав, Енгельс казав 
йому: «Ну, а любити нас демок-
ратична, червона чи комуніс-
тична чернь ніколи не буде».
 Проте створена Леніним гі-
гантська державна ідеологічна 
система 75 років доводила ра-
дянському народу й усьому сві-
ту абсолютно протилежне. І до-
сягла в цьому дивовижних ус-
піхів, під гіпнозом котрого досi 
перебуває величезна кількість 
людей. І фундамент найнебез-
печніших сьогоднішніх сус-
пільних і державних проблем 
— у цьому факті. Адже найне-
безпечнішими для незалежної 
держави є вчорашні раби при 
владі! ■

На похорон свого батька Маркс не поїхав, 
пояснюючи, що «їхати з Берліна до Тріра занадто 
далеко, до того ж у мене є важливішi справи».

можна укласти 
самим чортом»

Маркс і Енгельс — «вожді» світового пролетаріату, 
який вони... відверто зневажали.

❙
❙
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Відкривається завіса і чути звук поїз-
да, який мчить у невідомість. Одразу 
відчуваєш свист вітру, завірюху, чо-
мусь стає холодно і ось ти вже не в 
концертному залі, а там, у товарняку, 
який вивозить не просто цілі родини, 
а цілі села туди, де їх ніхто не чекає.
У цих поїздах і маленькі діти, і старші 
люди — триває операція з виселення 
лемківських родин. Сьогодні ми вже 
трохи знаємо про цей страшний зло-
чин проти українського народу, але 
все одно величезний пласт культури, 
традицій, творчості просто випалений 
із нашої пам’яті. І повністю відродити 
його, повернути вже неможливо.
Актриса Івано-Франківського театру, 
заслужена артистка України Галина 
Баранкевич по краплиночці збирає те, 
що хоч трохи залишилося в пам’яті 
— лемківські пісні. І її концерт — то 
справжня історія лемківського села. 
На сцені спочатку свято і маленькі діти 
спускаються в зал і роздають гляда-
чам яблучка і сливи, далі залицяння, 
весілля, колискові, відхід до війська, 
депортація... Усе це через пісню. Чому 
виникла потреба створити такий кон-
церт-драму, говоримо із співачкою.

 ■ Галю, твоя концертна програма 
називається «Вигнані з раю», чому ти 
обрала саме таку назву?
 — Назва виникла декілька років 
тому, коли я писала сольний лемківсь-
кий альбом «Вигнані з раю». Зазвичай 
з альбому вибирають одну із знакових 
пісень і називають нею альбом. Для 
мене культура лемків, коли я почала 
в неї вникати, виявилася такою бага-
тогранною і бездонною, що виділяти 
якусь конкретну пісню я не могла і не 
хотіла. В альбомі зібрані різножанрові 
пісні: і до вигнання, і після вигнання. 
Якось мені відома лемкиня Анна Кир-
пан дала тексти різдвяних духовних 
лемківських наспівів. І там була піс-
ня про те, як Бог виганяв Адама і Єву з 
раю. Тоді я подумала: що таке рай для 
людини? 
 Для нас рай — невидимий, ми знає-
мо, що там дуже добре, що там немає 
зла, що там душі спокійно. А де на зем-
лі нашій душі найспокійніше? Звичай-
но, вдома, біля сім’ї, в теплій затишній 
домівці. І коли уявити, що в нинішній 
час до тебе в дім може хтось увірвати-
ся і сказати, що ти тут уже не живеш і 
їдеш, незрозуміло куди і навіщо... Це 
стрес, шок, від такого на місці можна й 
померти одразу. Тому рідний дім, рід-
на земля і є раєм.
 ■ Альбом ти записувала три роки 
тому, концерт робиш зараз. Тема не 
відпускає?
 — Тема тримає і ще більше заго-
стрилася, адже зараз позбавлені своїх 
домівок багато людей на сході краї-
ни. Позбавлені домівок наші жінки 
і чоловіки заробітчани, які в пошу-
ках кращої долі, в намаганні утрима-
ти сім’ю кудись їдуть. Це теж вигнані 
з раю люди. Коли стаються якісь важкі 

події у країні, тема цього альбому заго-
стрюється і починаєш розуміти ці піс-
ні по-іншому. Коли почали розвива-
тися в нашій країні військові події, я 
просто мусила взяти до альбому пісню 
«Кедь ми прийшла карта нароковац», 
хоч вона і чоловіча. Але так мені дик-
тували життя, простір, обставини. 
 ■ Біда, яку пережили лемки, для 
тебе не просто знайома, а й родинна?
 — Так, моя бабуся Ганна Дзюбинсь-
ка, яка померла вісім років тому, лем-
киня, яка в десятирічному віці пере-
жила ці жахливі події, коли їх товар-
няком вивозили з рідних місць. Пра-
бабуся була вагітна п’ятою дитиною 
і вони їхали лише з тим, що встигли 
зібрати в дорогу. Але прадід узяв із со-
бою скрипку і баян. Це ще одне свід-
чення того, наскільки лемки були 
співучими і духовно багатими людь-
ми, якщо прадід, окрім чотирьох ді-
тей і вагітної дружини, віз із собою 
ще й баян і скрипку. Їх відвезли в Лу-
ганську область, діти адаптувалися, 
почали розмовляти російською. Коли 
почався голод, їм вдалося втекти, виї-
хати на Прикарпаття. 
 ■ Наскільки важливо проговорю-
вати всі ці сторінки історії сьогодні? 
І проговорювати на різних рівнях — 
у розмовах, у піснях, у фільмах?
 — Те, що робиться душею, знай-
де свого глядача, слухача. У нас є проб-
лема: ми мало спілкуємося на рівні дер-
жави. Коли ми з виставою «Нація» за 
книгою Марії Матіос приїхали на схід, 
до нас прийшли місцеві жителі, які ак-
тивно допомагали «ополченцям», і за-

питали: «Где вы раньше были? Поче-
му вы не приезжали? Нам не такую ис-
торию рассказывали». Ми не прийшли 
їх чогось учити. Ми їм просто показа-
ли інший бік медалі, те, що пережива-
ли люди. Нам дуже потрібний культур-
ний, духовний обмін. Коли люди при-
їжджають сюди і бачать наше Різдво, 
наш Великдень, як це все шанується, 
вони розуміють, чому ми так це захи-
щаємо. Ми дуже мало спілкуємося, але 
дуже багато обурюємося і на агресію од-
разу відповідаємо агресією. Нам усім 
потрібно знаходити в собі більше лю-
бові.
 Потрібно, щоб люди знали, щоб ро-
зуміли цю історію, те, що колись люди 
переживали набагато гірші часи. Ми 
іноді скаржимося, що нам зараз най-
гірше. Ні, не найгірше, і це треба ціну-
вати. Я хочу показати життя лемків, їх-
ній побут, кохання, весілля. Я хочу, аби 
люди знали ці пісні, щоб наша культу-
ра не завершувалася лише «Несе Галя 
воду» чи «Ой на горі два дубки». Ми 
набагато багатші, і європейські країни 
хотіли б мати такі пісні, в нас усе це різ-
нопланове, різножанрове, і важливо це 
демонструвати.    ■

 PS. На завершення концерту Гали-
на Баранкевич сказала зі сцени, що де-
портацію лемків потрібно на держав-
ному рівні визнати злочином проти 
людства, потрібно покарати всіх, 
причетних до цього злочину. Адже за-
раз дуже важливо — вивчити цей урок, 
аби страшна доля лемків більше ніко-
ли не повторилася на нашій землі.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У столичному культурному цен-
трі «Краків» відбулася прем’єра 
вистави «Кав’ярня №6» Київського 
театру-студії «Міф». Сама вже наз-
ва заінтригувала. Та й у фойє гляда-
чів зустрічала дивна пані, яка май-
же кожного запитувала: «Чи немає 
у вас срібної парасолі?» Більшість 
розводила руками, хтось пропону-
вав синю... На стільцях на глядачів 
чекали маленькі подарункові паку-
ночки з... зернами кави.
 Чи задоволені ви своїм жит-
тям? А може, хотіли щось змінити? 
І що ви готові для цього зробити? 
Про це — в історії, про яку йдеться 
у виставі «Кав’ярня №6». Вона роз-
криє секрети позитивних змін у жит-
ті. А сюжет такий: молода жінка, кан-
дидат історичних наук, вирішує ра-
дикально змінити своє життя. Вона 
кидає роботу, рідну домівку та від-
криває кав’ярню в «Місті Х». Про-

те поріг переступив перший відві-
дувач — і героїня починає сумні-
ватись у правильності свого рішен-
ня. Адже жителі цього дивакуватого 
міста не люблять чужинців. Дуже не 
люблять. Настільки — що варто по-
дивитися цю комедію.
 Виставу створено за п’єсою відо-
мого українського драматурга Неди 
Нежданої «Коли повертається дощ». 
Чому саме цей твір обрали, постави-
ла я запитання режисерці Олександ-
рі Кравченко. «Саме цей твір, бо по-
бачила в ньому відтворення сьогод-

нішньої реальності в Україні, — каже 
режисерка. — Ми всі дуже хочемо, 
щоб наше життя змінилося. Для всіх 
ці зміни різні, але факт бажання зали-
шається. Проте люди не готові щось 
робити для цих змін. Багато хто живе 
застарілими поняттями про життя. Ми 
хочемо рухатись у майбутнє на коле-
сах від старих автомобілів?» 
 Олександра не любить ілюстра-
цій. Вважає, що найважливіша нота — 
місце подій. За п’єсою — це маленьке 
провінційне містечко. У виставі — сто-
лиця. Адже «риба гниє з голови».

 «Для мене не існує поняття ти-
пажу, — говорить Олександра Крав-
ченко. — Лише внутрішні точки пере-
тину актора з героєм. Проте, враховую-
чи, що мої актори паралельно з виста-
вами отримують у театрі акторську 
освіту, деяких, призначаючи на ролі, я 
кидаю в стресові умови виходу із зони 
комфорту. Даю образи, які для них 
видаються кардинально протилежни-
ми їхнім характерам. Так, наприклад, 
сталося з Нотікою Юрченко, яка зіг-
рала роль Тіні. (До речі, це вона запи-
тувала до початку вистави у глядачів 
про срібну парасолю). На перших по-
рах їй здавалося, що роль абсолют-
но не її. Але згодом вдалося подола-
ти внутрішні блоки. Ярослав Коваль-
чук завжди намагався уникати будь-
якої хореографії. У «Кав’ярні №6» він 
танцює танго. Вважаю, що лише таки-
ми стресами можна навчити артиста 
долати свої зажими».
 ...А глядачам краще один раз по-
бачити.■

ПРОКАТ

Стрімголов — 
до щастя
На кінофестивалі у Марокко 
приз за найкращу жіночу роль 
отримала Дар’я Плахтій
Валентина САМЧЕНКО

 Головні локації стрічки «Стрімголов», яка ми-
нулого тижня вийшла у прокат в Україні, — київсь-
кі Золоті Ворота і автовокзал «Видубичі», Троєщи-
на і Нижньоюрківська, 31, пристоличний Ворзель 
і «Барбара Бар». Знімальна команда констатує: 
«Вже сьогодні деякі з цих місць змінились назавж-
ди, але у вас є шанс повернутись в осінь 2016-го — 
Київ, рожево-блакитний, як бетонний паркан Ви-
дубичів, жовтогарячий, як сонний Ярвал, епічний, 
як Троя, неоновий, строкатий, хаотичний, холод-
ний, Київ «тут і зараз» і Київ «я тут ненадовго». 
 Світова прем’єра фільму «Стрімголов» відбу-
лася на кінофестивалі в Карлових Варах у липні. 
Психологічна драма тяжіє до арт-хаусу (авторсько-
го кіно). Нещодавно на 22-му Міжнародному фес-
тивалі акторського кіно в Рабаті (Марокко) приз за 
найкращу жіночу роль отримала Дар’я Плахтій, 
яка зіграла юнку Катю. І все ж фільм розрахова-
ний на масового глядача, який хоче побачити кра-
сиву і трохи ірреальну історію кохання, відчути 
переживання і побачити ненав’язливо окреслені 
проблеми нашого життя: від жіночого алкоголіз-
му і непростих взаємин батьків та дітей різних по-
колінь — до АТО, незаконного вирубування лісів і 
наркозалежності.
 Дещо флегматичні розвиток подій і герої 
у «Стрімголов», місцями — ніби спеціально 
уповільнено кадри, але від того лише виразніше і 
глибше відчуваєш людей і все, що відбувається нав-
коло. Поступово розкриваються долі і характери 
головних героїв кінооповіді: через картину Мико-
ли Глущенка, рядки відомого поета, страх від пер-
шого падіння з велосипеда... Дар’я Плахтій нази-
ває фільм «тихою історією». Втім, це той випадок, 
коли екран без істерик, розбивання машин (лише 
рана на коліні) і гучних розборок дає можливість 
глядачеві сконцентруватися не на другорядному, 
а на головному. 
 Повнометражний режисерський дебют Мари-
ни Степанської показують лише у 26 кінотеатрах 
країни (їх усього близько 500): зокрема, у Львові, 
Тернополі, Одесі. «Якщо ви хочете побачити 
фільм, хоча б приблизно в тій якості, над якою ми 
працювали рік, iдіть у «Жовтень», зал «Классік» 
(Київ), там хоча б звук передає атмосферу. Якщо 
ви хочете побачити фільм в усій повноті «зобра-
ження-звук-атмосфера» — запрошую вас на по-
кази в Польші, Празі, Стокгольмі, Тбілісі, Каїрі і 
ще буде трохи далі», — це порада від Марини Сте-
панської. Вона у «Фейсбуцi» написала: «...я від-
чуваю, що українські кінотеатри досі ставляться 
до українського кіно, як до другорядного продук-
ту, і можна подолати обставини і навіть себе, ви-
робляючи фільм, але не межі кінозалу «Сінемате-
ка» в прокаті. Власне, цей пост я пишу, оскільки 
не можу заспокоїтись, що роботу такої кількості 
професіоналів так і не побачать ті, для кого, це все, 
власне, робилося».
 Стрічку повністю профінансувала держава. 
Її бюджет склав 10 мільйонів гривень. «Стрімго-
лов» — історія про юнку Катю, яка орендує квар-
тиру у спальному районі Києва і має шанси виїха-
ти у Берлін; спочатку дивакуватого Антона (Анд-
рій Селецький), який навіть не має мобільного те-
лефона; діда (Олег Мосійчук) молодого чоловіка, в 
якого навіть рушниця виявилася для самооборони 
— хочеться передивитися ще. Бо красивий фільм 
і, попри все,  насамкінець залишає глядачам про-
світ у майбутнє героїв.■

■

«Стрімголов»: Катя (Дар’я Плахтій) і Антон 
(Андрій Селецький).

❙
❙

«Вигнані з раю».
Фото  Івано-Франківського драмтеатру.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Вигнані з раю
Актриса Галина Баранкевич створила концерт-
драму про історію лемківського села

■

ЧАС «Т»

Кава і... риба
Змінювати обставини власними діями 
закликає «Міф»

■
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Григорій ХРАМОВ
Львів 

«Львів — одне з найкрасивіших міст...», 
— ці слова почули львів’яни з вуст Бо-
риса Чичибабіна на творчій зустрічі з 
поетом, яка відбулася 1992 року. А пер-
ша звістка про нову яскраву зірку на 
поетичному обрії України — харківця, 
до того широкому загалу невідомого, 
— з’явилася дещо раніше.

 На початку листопада 1990-го пре-
са повідомила про чергове присудження 
Державних премій СРСР. А 16 листопада 
того ж року «Львовская правда», обласна 
газета, що виходила російською мовою, 
вмістила (у відповідь на запит читача) пуб-
лікацію про одного з лауреатів — Бориса 
Чичибабіна, удостоєного цієї нагороди за 
збірку віршів «Колокол» («Дзвін»), вида-
ну, як було зазначено, «коштом автора». 
У редакційному вступі йшлося: «Публі-
куємо розповідь про поета, підготовле-
ну на прохання редакції педагогом, що 
виступав із лекціями про Б. Чичибабіна 
на курсах підвищення кваліфікації вчи-
телів при Львівському університеті».
 Ось фрагменти цієї розповіді: «Спо-
чатку була платівка: «Борис Чичибабін. 
«Дзвін». Вірші. Читає автор»... Потім був 
голос: густий та глибокий...  
 Так почалася для мене поезія  Бориса 
Чичибабіна...
 Моторошно стає від думки, що можна 
було майже двадцять років обкрадати чи-
тачів, позбавляючи їх такої поезії...
 Увесь зі свого часу, Борис Чичибабін, 
одначе, часто  випереджав його...
 Поезія Чичибабіна — уся — настояна 
на величезній любові до Людини, до жит-
тя, на вірі у безсмертну людську душу і на 
соромі за те, що цю душу вічно гнобили... 
Духмяним хмелем степу п’янить ця мова з 
мозаїковими вкрапленнями українського 
слова, дихає прохолодою лісів, іскриться 
первинною сніжною білістю, зцілює душу 
джерельною чистотою,  «деревинною ніж-
ністю».
 І ще — це книга Любові, в якій кохана 
проходить із поетом увесь його хрестовий 
шлях...
 Не знаю, не пам’ятаю за останні  два 
десятки років таких поетичних розко-
шів. Справді щільний сплав думки і зву-
ку. Воістину «Дзвін». І він сповіщає про 
головне». 
 Під публікацією підпис: Жанна Хра-
мова, учителька  Львівської школи №28.
 Збірка віршів, скромно видана «кош-
том автора» (а насправді — з фінансовою 
допомогою друзів), зворохобила застійні 
поетичні ковбані післятоталітарних років 
і безпрецедентно (недержавне видання!) 
була удостоєна Державної премії. І діста-
ла широчезний читацький відголос. Зок-
рема, й у Львові. А «звела» поета з рідним 
містом Жанна Храмова, шкільна вчитель-
ка. Писала йому листи, надсилала власні 
вірші. І запросила до Львова.
 «За її запрошенням ми побували у 
Львові, — згадує (у книзі спогадів про по-
ета) його дружина Ліля Карась-Чичиба-
біна, — де відбувся творчий вечір, який 
вела Жанна Храмова. Під час вечора став-
ся несподіваний інцидент: у Бориса Олек-
сійовича запаморочилася голова, і він був 
змушений перервати читання, щоб ужити 
ліки. Довгу паузу було заповнено хвилю-
ючим читанням Жанни «Сонетів до коха-
ної» та перекладів віршів Чичибабіна ук-
раїнською мовою. Завдяки Жанні Вік-
торівні твори Чичибабіна було вміщено у 
«Хрестоматію російської літератури. 10 
та 11 класи» (Львів, 1999). В її перекладах 
опубліковано вірші «Молитва», «Зніми 
знемогу з мене, матір Смерть...», «Тобі, 
моя Русь...», «В гаю солов’їнім...».
 «Не подаруй легкої долі», — просить 
Чичибабін у своїй «Молитві», — зауважи-
ла у передньому слові ведуча вечора. І го-
ворила про тюремне ув’язнення за так зва-
ну «антирадянську агітацію», і про табо-
ри,  і найтяжчі, за його визнанням, після-
табірні роки: адже зараз нам відомо, що це 
таке —  тавро колишнього політв’язня за 
тих часів. Але була свобода, яку ніхто за-
брати у нього не міг, навіть у тюремній ка-
мері. І Поезія, відображене у ній життя. І 
ще — кохана, про яку казав стисло, чітко: 
«Мене врятувала Ліля».
 Добре пам’ятаю цей вечір. Зніякові-
лий від несподіваної овації, у неприміт-

ному піджачку (згадалося «папужачо-
го» кольору вбрання Євгена Євтушенка, 
перед тим гостя львів’ян), високий, суту-
луватий, з дещо вибачною усмішкою («за 
що така гучна зустріч?»), зачекавши на 
тишу, почав, трохи погойдуючись, про-
мовляти — розмірено, наче хвиля за хви-
лею — рядок за рядком. Не «читав вірші» 
(ні аркушика в руках, ані книжки), а ви-
дихав їх, наче народжених тут, у нас на 
очах. 
 Безліч запитань. І прямі, недвознач-
ні, часом такі ж гострі, як вірші, гранично 
щирі відповіді. Тон розмови поважний, із 
намаганням у відповіді не відбутися «за-
гальниками», а «дійти до самої суті».
 Читає одну із записок. «Ви за вільну 
Україну чи за оновлений Союз? Напишіть 
вірш, будь ласка, про вільну Україну. Від-
повідає так: «Писати на замовлення я не 
вмію. Я напівжартома кажу, що кращі мої 
вірші мені диктує Бог. Це таїна — як при-
ходять вірші. Отож, якщо Бог продиктує, 
напишу про вільну Україну обов’язково. 
Так, я за вільну Україну. Але можу дода-
ти, що все не так просто... Здається — ось 
суверенітет, ось вільна Україна. Однак 
після цього тільки й починаються найго-
ловніші труднощі, найголовніші муки...
 — Борисе Олексійовичу, а як щодо 
інтерв’ю? — запитую вже вдома (хар-
ківські гості — Борис та Ліля — не всто-
яли перед натиском Жанни, яка запроси-
ла їх до Львова, і погодилися перебувати 
не в готелі, а в нас). — Для «Високого За-
мку». Таку назву має тепер наша колиш-
ня «Львовская правда», яка першою про 
Вас львів’янам розповіла...
 І ось уривки з цього інтерв’ю: «Я на-
родився на Україні. Це моя Батьківщи-
на. Земля України, її повітря, її природа 
— це єдине, що мені рідне... Моє дитинс-
тво і майже все моє життя минуло на Сло-
божанщині, це Харківська область, це лі-
состеп, милі, домашні, затишні українсь-
кі ліси... Усе моє життя пов’язане з Украї-
ною.
 Коли виник Рух, я був одним із пер-
ших, які вітали його, захищали від на-
падок тих, хто до нього ставився з упе-
редженням, підозрою. Розумів: спра-
ва відродження культури, відроджен-
ня мови, відроджения духу нації, яка не 
мала можливості розвивати свою культу-
ру, свою мову, свою самостійність, духов-
ність, —  це, безумовно, свята справа.
 Народ український твердо проявив 
свою волю, висловившись за повне відо-
кремлення від Союзу... Але побоююсь, що 
шлях буде нелегкий, досить тривалий.
 ■ Вам близькі кращі відмінні риси ук-
раїнців, чи не так? 
 — Мене приваблює багато чого у тра-
диціях українського народу. До речі, коли 
кажуть (а є такі тенденції навіть у Сол-
женіцина), що, мовляв, українці й не на-
род зовсім, — це неправда.  Україна має 
свої традиції, іноді, я сказав би, проти-
лежно відмінні від деяких рис російсько-
го народу. Українцям, до прикладу, аж 
ніяк не притаманний ось той дух рабства, 

про який писав Василь Гроссман (як на 
мене, дуже справедливо писав). Адже вся 
історія Росії була саме історією рабства, і 
свободу там чим далі, тим більше приду-
шували. Україна самою своєю історією 
була від цього вільна. В Україні живе дух 
Запорозької Січі.
 Тому я вважаю, що Україна має 
свій шлях, відмінний від російського, 
пов’язаний із відмінностями від росій-
ського характеру, від російського духу. 
Тому я вітаю і відродження українського 
духу, духовності української, і прагнен-
ня до справжньої самостійності, незалеж-
ності... 
 Гасло «Слава Україні!» я розумію так: 
«Слава вільній Україні». І за таку Україну 
закликаю боротися усіх в Україні сущих 
неукраїнців.
 Щоб стало, нарешті, так, що ми пере-
станемо зосереджуватись на тому, якої ми 
нації, а просто будемо людьми. Адже саме 
про те говорив великий Тарас:
 І на оновленій землі
 Врага не буде, супостата,
 А буде син, і буде мати,
 І будуть люди на землі.

 Ось до цього треба йти, цього прагну-
ти».
 ...Ходили Львовом, милувалися ним.  
Щедро й багато читав нам віршів Борис 
Олексійович тими днями, на жаль, дуже 
короткими.
 Згодом ми гостювали у Чичибабіних 
у Харкові. І були листи до нас, у Львів, із 
ретельно переписаними (круглими, наче 
горошини, літерами) новими, ще ніде не 
публікованими віршами.
 І бандеролі з публікаціями — у часо-
писах, альманахах, свіжовиданих збір-
ках — з теплими, сердечними словами 
привіту львів’янам.
 І трагічна звістка — перестало битися 
серце...
 А хвилі чичибабінського впливу розли-
валися все ширше. Вечори пам’яті поета у 
Львові, «Слово про Чичибабіна», з яким 
виступала незмінна ведуча вечорів у шко-
лах, вишах, національно-культурних това-
риствах. Вечір пам’яті у Києві; у запрошен-
ні — перелік промовців: кияни Іван Дзюба, 
Микола Вінгранов ський, Юрій Шанін, Га-
лина Крюкова, Ігор Римарук, харків’янка 
Ірина Євса, львів’янка Жанна Храмова.
 ...Серед багатьох папірців, у прозорому 
«файлику» — пожовклий аркуш паперу з 
віршовими рядками, написаними кругляс-
тим чичибабінським почерком. Читаю: 

 Чьи над миром крылья распростёрты?
 То ль безумны, то ли во хмелю вы — 
 снова пущен в лёт орёл двумордый,
 когтелапый и кровавоклювый.
 
 Пригадую: Борис Олексійович, 
від’їжджаючи зі Львова, залишив цьо-
го аркуша зі словами: «На додаток до 
інтерв’ю. Ще ніде не публікувалося...» Це 
був щедрий дар поета — миттєвий відгук 
на повернений iз небуття хижий царський 

герб — двоголовий орел, що розправив 
крила над «новою Росією». Львів’яни цю 
гнівну «оду» «криваво клювому» прочита-
ли в газеті раніше за інших — задовго до її 
появи в інших виданнях.
 Читаю на аркушику далі:  
 И одна башка его на запад, 
 на восток таращится вторая, —
 он убийством выкормлен и занят,
 зенки вдаль прожорливо вперяя.
 
 Оживлён охраною и свитой,
 взмыл стервец зловонный и зловещий,
 как дракон из пьесы знаменитой,
 вечно алча крови человечьей.
 
 Ждёт и бдит, злопамятен и хищен,
 мстлив и жирен, этакая нечисть!
 Мы ж героя меж себя не сыщем,
 да и вряд ли на такого меч есть.
 
 Где ни сядет выходец из ада,
 там все травы кровию кропимы,
 и одна у несыти досада — 
 что достать не может Украины.

 ...І мурашки по шкірі: провидець! 
Написати таке, передбачити таке тоді 
— чверть століття тому!
 Це був влучний постріл у хижака. 
Поет навів приціл точно. Подумалось: 
чому б цю зброю не використати на-
шим сучасним інформаційним «збро-
ярам»? Надрукувати цього вірша ма-
совим накладом і розповсюдити яко-
мога ширше. Щоби справжнє обличчя 
російського «орла двомордого» поста-
ло у всій красі перед кожним в Україні 
сущим. Щоб «стерво смердюче і зловіс-
не», «кігтьолапе і кривавоклюве» зах-
линалося від прикрості, що дістати не 
може України. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

«Не подаруй легкої долі...»
Борис Чичибабін у Львові. 95-річчю поета присвячується

■

Борис Чичибабін.❙

ДОСЬЄ «УМ»

 Борис Чичибабін (псевдонім — прізвище ма-
тері, за паспортом — Полушин), поет. 
 Народився 9 січня 1923 р. у Кременчуці.
 До 1930 р. родина проживала в Кіровограді, 
потім у селищі Рогань поблизу Харкова.
 У шкільні роки відвідував літературний гурток, 
публікував свої вірші у шкільній та міській газетах 
під псевдонімом Борис-рифмач.
 Більшу частину життя поет прожив у Харкові.
 У червні 1946 р. Чичибабіна заарештували й 
засудили за антирадянську агітацію. 
 Після майже дворічного слідства (по березень 
1948 року, коли перебував у Луб’янці, Бутирській 
і Лефортовській в’язницях), Чичибабіна відпра-
вили для відбування п’ятирічного строку у Вятлаг 
Кіровської області.
 1951 рік — повернувся у Харків, працював різно-
робом, підсобним працівником сцени в театрі, потім 
закінчив бухгалтерські курси і влаштувався за спе-
ціальністю в домоуправління, потім у вантажний авто-
таксомоторний парк.
 У 1958 році з’являється перша публікація поета 
в московському журналі «Знамя» (під прізвищем 
Полушин). У Харкові в маленькій кімнатці Чичиба-
біна на горищі збираються любителі поезії.
 У 1963 році виходять друком дві перші збір-
ки віршів Чичибабіна. У Москві видається «Мо-
лодість», у Харкові — «Мороз і сонце».
 У січні 1964 р. Чичибабіну доручають керів-
ництво літературною студією при БК працівни-
ків зв’язку, яку через два роки на негласну вимогу 
КДБ розігнали. 
 У 1965 р. у Харкові виходить збірка «Гар-
монія», 1968 р. — «Пливе Аврора». Потім у 1972 
році з’явилася збірка його віршів у самвидаві.
 1966—1989 рр. — працював старшим майс-
тром матеріально-заготівельної служби (по-просто-
му — рахівником) харківського трамвайно-тролей-
бусного управління.
 У 1973 р. Чичибабіна виключають зі Спілки 
письменників СРСР. (Поновлять у 1987-му).
 1990 р. за видану власним коштом книж-
ку «Дзвін» Чичибабіна було удостоєно Державної 
премії СРСР. Поет стає учасником роботи товарис-
тва «Меморіал», дає інтерв’ю, здійснює поїздки в 
Італію, Ізраїль.
 Пішов в іншосвіт 15 грудня 1994 року. 

■
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Григорій ХАТА

 Збірній Словаччини — супернику, 
матчем з яким українські футболісти ми-
нулого тижня закрили футбольний рік, 
— із усіх учасників відбору на чемпіонат 
світу-2018 пощастило найменше. Вибо-
ровши в непростому протистоянні з ко-
мандами Шотландії та Словенії в своєму 
секстеті другу позицію, словаки в під-
сумку стали дев’ятими зайвими поміж 
претендентів на участь у «плей-оф» пла-
нетарної кваліфікації. Серед усіх збір-
них, які посіли в своїх групах другі міс-
ця, збірна Словаччини здобула наймен-
шу кількість залікових очок, через що 
наприкінці 2017 року була змушена гра-
ти вже не офіційні, а товариські поєдин-
ки.
 Протистоянь с подібними словацько-
му колективу «синьо-жовті» проводять 
не так уже й багато. І попередній очіль-
ник нашої національної команди Михай-
ло Фоменко, й нинішній її керманич Ан-
дрій Шевченко змушені були наголошу-
вати, що «матчі з пристойними опонента-
ми коштують чималих грошей». Відтак 
у процесі пошуку опонентів для спарин-
гів Шева мусить покладатися не тільки 
на зусилля ФФУ, а й на власні зв’язки, 
благо, у вітчизняної зірки їх у футболь-
ному світі чимало.
 Попри те, що формально поєдинок зі 
словаками став завершальним для збір-
ної у нинішньому календарному році, для 
керманича «синьо-жовтих» його можна 
вважати своєрідним прологом до ново-
го відбіркового циклу. За кілька днів до 
матчу у Львові Андрій Шевченко пролон-
гував свою співпрацю з ФФУ, котра бла-
гословила молодого тренера на ще один 
кваліфікаційний відбір. Сам же настав-
ник пообіцяв: «Участь на ЧЄ-2020 гаран-
тую».
 Потрапити на наступне Євро конти-
нентальні збірні зможуть якщо не через 
основний відбір (він, як і фінальна час-
тина турніру, проходитиме за новим ор-
ганізаційним форматом), то шляхом ус-
пішного виступу в новоствореній «Лізі 
націй».
 Передбачається, що Ліга націй УЄФА 
прийде на зміну товариським поєдинкам, 
прохолодне ставлення до яких останнім 
часом усе частіше демонстрували не тіль-

ки вболівальники, а й самі футболісти. 
 У цьому контексті, думається, зовсім 
невипадково на матч проти словаків Ан-
дрій Шевченко виставив бойовий склад, 
хоча перед грою говорив про бажання 
перевірити на «Арені Львів» найближ-
чий резерв. Зрештою, з широкого чис-
ла викликаних на збір новачків місце в 
«основі» отримав лише один виконавець 
— форвард «Ворскли» Юрій Коломоєць. 
Позиція, де тренерський штаб «синьо-
жовтих» дав нагоду проявити себе дебю-
танту, знову «не зіграла», хоча в підсум-
ку без компліментів від головного трене-
ра полтавчанин не залишився.
 Проявили ж себе в матчі, як і нале-
жить, лідери нашої збірної, до числа 
котрих з недавнього часу відноситься й 
натуралізований бразилець Марлос. Сло-
вакам другий за результативністю голе-
адор УПЛ-2017/2018 не забив, утім своє 
вагоме слово «гірник» сказав: у найвід-
повідальніший момент, коли збірна Ук-
раїни програвала гостям 0:1, «гірник» 
обікрав захисника словаків і віддав голе-
вий пас на Андрія Ярмоленка. А другим у 
складі української команди відзначився 
колега Ярмоленка по бундеслізі — Євген 
Коноплянка, забивши переможний гол у 
матчі.
 Загалом, попри непростий початок 
двобою «синьо-жовті» змогли продов-
жити давню львівську традицію й, проде-
монструвавши в матчі зі словаками волю 
до перемоги, продовжили до 15 поєдинків 
серію без поразок. Власне, повернувшись 
на «Арену Львів» після дворічної пере-
рви, котра була обумовлена дискваліфі-
кацією ФІФА, збірна України здобула у 
місті Лева 13-ту перемогу. «Хороший су-
перник. Хороший матч. Чудова підтрим-
ка вболівальників. Будуть ще сильніші 
опоненти — будемо грати», — поставив 
крапку в 2017-му футбольному році Ан-
дрій Шевченко. ■

Європейський «плей-оф»: успіх 
хорватів та страждання Північної 
Ірландії

 Кваліфікація на ЧС-2018 стрімко 
наближається до фінішу — вже відомі 
імена 27 учасників «мундіалю» із 32. 
 До десяти європейських «гран-
дів», які забезпечили собі поїздку на 
світовий форум ще у жовтні, додали-
ся Швейцарія та Хорватія, котрі були 
сильнішими за Північну Ірландію та 
Грецію. 
 Швейцарці виграли 9 із 10 матчів 
у групі відбору, але в останньому турі 
все ж поступилися прямою путівкою 
на ЧС-2018 чинним чемпіонам Європи 
португальцям. У «плей-оф» же «черво-
но-білі» не без проблем здолали Північ-
ну Ірландію — єдиний гол після сумнів-
ного пенальті забив захисник «Мілана» 
Рікардо Родрігес.
 «Я ніколи не бачив гіршого суд-
дівського рішення, ніж це. Наш захис-
ник Коррі Еванс не грав рукою, м’яч 
влучив у задню частину плеча — ар-
бітр усе бачив», — обурювався настав-
ник «зелених» Майкл О’Ніл. 
 Нагадаємо, що збірна Північної Ір-
ландії, яка не грала на Кубках світу 
вже 32 роки, не вперше стає жертвою 
суддівського скандалу — у матчі «плей-
оф» на ЧС-2010 французи, нагадаємо, 
обіграли «зелено-білу армію» після гри 
рукою Тьєррі Анрі.
 Ще один переможець «плей-оф» — 
Хорватія — напрочуд легко здолала 
греків: після вирішальної перемоги над 
українцями у боротьбі за «стикові мат-
чі» підопічні Златко Далича «на кура-
жі» здолали і тріумфаторів ЧЄ-2004.
 Не обійшлося й без сенсацій — ам-
бітні шведи вдома мінімально обіграли 
титулованих італійців. Володарі сві-
тової корони 2006 року ризикують не 
потрапити на «мундіаль» уперше за 60 
років, утім «скуадра адзурра» на чолі з 
легендарним Буффоном ще мала шанси 
виправити ситуацію у домашньому поє-
динку, який відбувся вчора увечері.

Товариські матчі: мільйон для Мессі 
та знущання над фанатами
 Поки ж європейські збірні та пред-
ставники міжконтинентальних «плей-
оф» борються за останні місця на ЧС-
2018, його головні фаворити вже роз-
почали підготовку до турніру. «Бун-
дестім», яка готується до захисту 
титулу, розписала «суху» нічию з анг-
лійцями, фіналісти Євро-2016 францу-
зи «на класі» виграли в міцної команди 
Уельсу (2:0), а переможці африкансь-

кого «мундіалю» у ПАР — іспанці — 
перевірили атакувальні здібності фор-
вардів у спарингу з Коста-Рикою (5:0).
 Активно готуються до світового фо-
руму і господарі — росіяни: на відкрит-
тя оновленого московського стадіону 
«Лужники» Російський Футбольний 
Союз не пошкодував 1 мільйон доларів 
зірковій збірній Аргентини. Знач-
но збільшила гонорар «альбіселесте» 
участь у поєдинку 5-разового володаря 
«Золотого м’яча» Ліонеля Мессі, який 
вивів свою команду на «мундіаль» «хет-
триком» у ворота Еквадору.
 Після трьох поспіль невдач у фіналах 
великих турнірів (ЧС-2014, Кубок Аме-
рики-2015, 2016) Мессі вирішив завер-
шити кар’єру у збірній, але через 3 мі-
сяці повернувся. За словами футбольно-
го агента Гільєрмо Тофоні, через відсут-
ність 30-річного форварда «Барселони» 
Федерація футболу Аргентини могла що-
року втрачати 10-12 мільйонів доларів.
 На спаринг проти срібних призерів 
останнього мундіалю претендувала й 
наша збірна, але потім ФФУ виріши-
ла, що  мільйон доларів гонорару — за-
багато.
 Сам матч Росія—Аргентина завер-
шився мінімальною перемогою гостей 
(гол Агуеро), утім  футбольна громадсь-
кість більше обговорювала не результат 
поєдинку, а проблеми господарів iз під-
готовкою.
 «Проблеми при виході з трибун піс-
ля матчів — це жах. Верхній ярус iз жін-
ками та дітьми не випускали півгодини. 
Ми так само будемо робити і на чемпіо-
наті світу? Ганьба! Це не заходи безпе-
ки, а знущання над фанатами. Страш-
ний холод, діти плачуть! Ніде у світі та-
кого немає», — не приховував емоцій 
посол ЧС-2018 Дмитро Губернієв. ■

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2018

Особливості підготовки
Росіяни — з обуреними фанатами, Північна Ірландія 
— з новим суддівським скандалом

■ЗБІРНА

Фартова арена, 
успішні лідери
Новий етап роботи на чолі збірної України Андрій 
Шевченко розпочав з перемоги над словаками

■

Повернувшись після дворічної перерви на «Арену Львів», збірна України здолала словаків.
Фото УНІАН.

❙
❙

ТАБЛО

 Товариський матч. Україна — Словаччина 
— 2:1 (Ярмоленко, 39; Коноплянка, 55 — Штетіна, 
9; У: П’ятов (Коваль, 46), Караваєв (Бутко, 63), Ха-
черіді (Шабанов, 80), Ордець, Соболь, Малиновсь-
кий (Шахов, 81), Ротань, Ярмоленко, Марлос (Ан-
дрієвський, 78), Коноплянка (М’якушко, 90), Коло-
моєць).

■

Збірна Північної Ірландії вдруге не потрапляє на «мундіаль» через суддівський скандал.
Фото з сайта: https://www.irishfa.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Кваліфікація на ЧС-2018. Європа. 
«Плей-оф». Північна Ірландія — Швейцарія 
— 0:1 (Р. Родрігес, 58 (пен.)), Швейцарія — 
Північна Ірландія — 0:0, Хорватія — Греція 
— 4:1 (Модріч, 13 (пен.); Калініч, 19; Перішич, 
33; Крамаріч, 49 — Сократіс, 30), Греція — 
Хорватія — 0:0, Швеція — Італія — 1:0 (Йо-
ханссон, 61), Данія — Ірландія — 0:0.
 Міжнародні товариські матчі. Англія — 
Німеччина — 0:0, Франція — Уельс — 2:0 
(Грізманн, 18; Жиру, 71), Португалія — Са-
удівська Аравія — 3:0, Польща — Уругвай 
— 0:0, Японія — Бразилія — 1:3, Шотландія 
— Нідерланди — 0:1, Румунія — Туреччи-
на — 2:0, Китай — Сербія — 0:2, Іспанія — 
Коста-Рика — 5:0 (Альба, 6; Мората, 23; Сіл-
ва, 51, 55; Іньєста, 73), Росія — Аргентина — 
0:1 (Агуеро, 86).

■Олексій ПАВЛИШ
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«Маємо доводити на майданчику, що ми сильніші 
за Голландію та Болгарію».

Горан Бошкович
сербський наставник жіночої збірної України з баскетболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Далеко не з тим результа-
том повернулася з Євробаске-
ту-2017 жіноча збірна Украї-
ни, тож рішення національної 
федерації попрощатися з го-
ловним наставником команди 
Володимиром Холоповим не-
сподіваним не стало. Маючи 
доволі перспективний склад, у 
підсумку на минулому ЧЄ далі 
1/8 фіналу «синьо-жовті» не 
просунулися. І хоча сподівань 
своїх уболівальників вітчиз-
няні баскетболістки не виправ-
дали, без хорошої преси Аліна 
Ягупова та її партнерки не за-
лишилися, не в останню чер-
гу завдяки двом перемогам ук-
раїнок у відбірковому турнірі 
ЧЄ-2017 над збірною Сербії — 
переможницями Євробаскету-
2015.
 Звернув увагу на «синьо-
жовтих» і сербський настав-
ник Горан Бошкович, відтак 
запрошення ФБУ очолити жі-
ночу збірну України прийняв, 
довго не розмірковуючи.
 «Про збірну України знав 
небагато, але в Європі до неї 
ставляться з повагою, тому над 
пропозицією я довго не вагав-
ся», — пояснив Бошкович. До 
останнього часу легіонерський 
парад (як гравців, так і тре-
нерів) більше мав місце в віт-
чизняному чоловічому баскет-
болі, проте останні здобутки 
наших дівчат на міжнародній 
арені видозмінили ситуацію.
 Зрозуміло, що, запрошу-
ючи до табору жіночої збірної 
України іноземного спеціаліс-
та, очільники вітчизняного 
баскетболу дивляться значно 
далі, ніж успішна єврокваліфі-
кація.

 Дарма, що в другому відборі 
на ЧЄ поспіль «синьо-жовтим» 
випало грати з чинним чемпіо-
ном Старого світу. Можливість 

з другого місця напряму потра-
пити на наступний єврофорум, 
котрий у 2019 році приймуть 
Сербія та Латвія, робить май-

бутні протистояння з однією з 
найтитулованіших збірних кон-
тиненту — іспанською — не та-
кими вже й безнадійними.

 За словами нового настав-
ника української команди, го-
ловне в новому відборі для його 
підопічних — удало зіграти в 
перших двох поєдинках — про-
ти Голландії та Болгарії.
 Стартовий матч підопічні 
Горана Бошковича проводили 
в Амстердамі, де доволі легко 
підтвердили свій фаворитсь-
кий статус.
 Завдяки продуктивним діям 
неперевершеної Аліни Ягупо-
вої збірна України лише в пер-
шій половині протистояння, 
котре завершилося мінімаль-
ною перевагою господарок, по-
чувалася «не в своїй тарілці». 
Набравши за матч 33 очки, лі-
дер «синьо-жовтих» змогла 
компенсувати команді ігрові 
негаразди, котрі були пов’язані 
з кадровими пертурбаціями.
 «Після гри тренер ска-
зав, що пишається тим, як ми 
змогли зібратися і провели 
другу половину гри. Мовляв, 
якщо ми так будемо грати, то 
нам під силу будь-яка коман-
да. Це дійсно було приємно», 
— відзначила після матчу ук-
раїнська збірниця Аріна Біло-
церківська.
 У середу на збірну України 
чекає ще один тест — у столич-
ному Палаці спорту вітчизняні 
баскетболістки прийматимуть 
болгарок. ■

БАСКЕТБОЛ

Гра на результат
Із новим наставником жіноча збірна України переможно розпочала 
відбір на Євробаскет-2019

■

Переможний старт збірної України у єврокваліфікації-2019 в Амстердамі.
Фото з сайта fbu.kiev.ua

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Жін-
ки. Кваліфікація. Голландія — 
Україна — 58:72 (20:25, 21:15, 
10:17, 7:15; Трефферс (11 + 13 
підборів) — Ягупова (33 + 10 під-
борів), Мосс, Бережинська (по 
11)).

■

Григорій ХАТА

 Зайве було б думати, що, перебуваю-
чи в статусі беззаперечного аутсайдера, 
найтитулованіша команда російського 
гандболу «Чеховські ведмеді» буде лег-
ко й без боротьби роздавати очки своїм 
суперникам по секстету D в Лізі чем-
піонів-2017/2018.
 Щоправда, після того, як у стартово-
му поєдинку групового раунду «Мотор» 
удома розгромив команду заслуженого в 
гандбольному світі спеціаліста Володи-
мира Максимова (36:23), могла скласти-
ся протилежна думка.
 Утім, потроху-помалу, а в активі 
«Ведмедів» уже є три бали. Спочатку 
переграли росіяни в гостях македонсь-
ких «металургів», а минулих вихідних 
відібрали гандболісти з Чехова очки й у 
«Мотора».
 У Запоріжжі відповідально готува-
лися до повторного побачення з росій-
ським чемпіоном. Білоруський легіонер 
«Мотора» Борис Пуховський говорив: 
«Максимов (наставник «Чеховських 
ведмедів») нас уже промацав і щось 
точно придумає». Зрештою, один iз лі-
дерів запорізького клубу не помилив-
ся. Флагман російського гандболу без 
сюрпризів своїх візаві з України не за-
лишив. Загалом, у матчі з «моториста-
ми» «ведмеді» дуже близько підібрали-
ся до перемоги, і якби не гол їхнього 
колишнього гравця Сергія Шельмен-
ка, святкували б росіяни другу перемо-
гу в групі.
 Утім старий досвід російського ле-
гіонера «Мотора» Шельменка, котрий, 
до речі, не один сезон (ще маючи ук-
раїнський паспорт) провів у Чехові, 
допоміг його нинішньому клубу уник-
нути спортивного приниження. Зро-
бивши на останній секунді поєдинку 
результативний кидок, правий напів-
середній запоріжців приніс своїй ко-
манді нічию — 30:30.

 Як відомо, нічия для гандболу — 
справа не така вже й часта. Утім у ниніш-
ньому розіграші суперліги «Мотор» уже 
втретє розписав із суперниками мирову. 
Такий миролюбний характер у поточно-
му груповому турнірі ЛЧ, де змагають-
ся 28 колективів, окрім запорізького ко-
лективу, демонструє ще тільки німець-
кий «Рейн-Некар».
 Однак, незважаючи на такі неод-
нозначні результати, «мотористи» про-
довжують утримувати в своїй групі дру-
гу позицію, випереджаючи найближчо-
го конкурента — португальський «Спор-
тинг» — на три пункти. У наступному 
турі «Мотор» матиме можливість в оч-
ному протистоянні з лісабонським клу-
бом розібратися в тому, хто більше вар-

тий зіграти від секстету «D» в так звано-
му раунді «плей-оф» — проміжному між 
груповим та стадією 1/8 фіналу етапом.
 У будь-якому разі потенціалу для ус-
пішного завершення групового раунду 
у «Мотора» досить багато. А нічийний 
синдром — підтвердження того, що ко-
манді поляка Патріка Ромбеля ще є над 
чим працювати. ■

«Формула-1»
 Не змігши скласти чемпіонську конкуренцію лі-
деру «Мерседеса» Льюїсу Хемілтону й достроково 
дозволивши йому перемогти в загальному заліку пі-
лотів ЧС-2017, перший номер «Феррарі» Себастьян 
Феттель виграв передостанній Гран-прі сезону в Бра-
зилії. У той же час Хемілтон, уже в статусі чотири-
разового чемпіона світу, стартувавши з останнього 
ряду, не зміг пробитися на п’єдестал, завершивши 
перегони четвертим. ■

ХРОНІКА■

ГАНДБОЛ

Потенціал для прогресу
Український чемпіон 
розписав третю мирову 
в груповому раунді Ліги 
чемпіонів-2017/2018

■

Від поразки «Чеховським ведмедям» 
«Мотор» урятувався лише на останній
секунді матчу.
Фото з сайта handball.motorsich.com.

❙
❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група D. «Че-
ховські ведмеді» (Росія) — «Мотор» (Украї-
на) — 30:30 (15:17), «Спортинг» (Португалія) 
— «Бешикташ» (Туреччина) — 34:27, «Мета-
лург» (Македонія) — «Монпельє» (Франція) 
— 21:27.
 Турнірне становище: «Монпельє» — 14, 
«Мотор» — 9, «Спортинг» — 6, «Бешикташ», 
«Металург» — 5, «Чеховські ведмеді» — 3.

■
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Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №136■

ПОГОДА■

«Є три моменти мого життя — до війни, під час 
війни, а найважчим періодом стане «після війни»

УКРАЇНА МОЛОДА
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 Лежить чоловiк на операцій-
ному столі, перед наркозом він 
запитує у хірурга, який є його зя-
тем:
 — Пам’ятаєш, що сказала 
твоя теща?
 — А що вона сказала?
 — Вона сказала, що якщо зі 
мною щось трапиться, то вона пе-
реїде жити до тебе!

* * *
 — Як думаєш, у кого товар 
дешевший — у виробника чи в 
дилера?
 — Дешевший — у сторожа!

* * *
 — Цього літа я чудово відпо-
чив!
 — Ти їздив у відпустку на 
море?
 — На море їздили дружина і 
теща, а я був удома!

* * *
 — Ти повідомив у поліцію, що 
в тебе викрали автомобіль?
 — Коли підремонтують і пе-
рефарбують, тоді й повідомлю.

* * *
 — Ватсоне, я впевнений, що 
вранці ви дуже поспішали і зараз 
на вас смугасті труси!
 — Так Холмсе, але як ви про 
це здогадалися?
 — Елементарно Ватсоне, ви 
забули надіти штани!

* * *
 Англія. Дворецький звертається 
до лорда:
 — Пане професоре, прийшов 
ваш кравець і каже, що не піде доти, 
доки ви не заплатите за останні три 
костюми!
 — Чудово, приготуйте гостьову 
кімнату для кравця!

По горизонталі:
 4. Єврейське передноворічне 
свято, під час якого щодня протя-
гом восьми днів горять свічки, щод-
ня на одну більше. 7. Сильний вітер 
із вихором, що все засмоктує. 8. Лі-
рична пісня про кохання. 9. Відомий 
український звукорежисер і продю-
сер, друг Кузьми і рідний брат спі-
вака Левка Дурка. 10. Загрозливий 
вираз собачої морди. 11. Українсь-
кий вчений-мовознавець, політич-
ний, громадський і церковний діяч, 
один із фундаторів УАПЦ, відомий 
під іменем митрополита Іларіона. 
15. Юрист, який у суді відстоює ін-
тереси обвинуваченого, захисник. 
19. Музичний фільм або вистава, 
класичним зразком яких є «оска-
роносні» фільми «Чикаго» чи «Ла-
ла-ленд». 20. Особа, що має право 
перевіряти стан фінансово-госпо-
дарської діяльності організацій чи 
підприємств. 21. «Я прокидаюся ні-
мий. А ніч глуха, хоч … вий. Пульсує 
по ікони тлі свинець багряний. І тіль-
ки морок степовий карбує інеєм на 
склі портрет Світлани» (пісня). 22. 
Популярна марка лікеру. 23. Шпага 
для смаження шашликів. 
По вертикалі:
 1. «Хребет» рослини, на яко-
му все тримається. 2. Садовий ре-

манент, на який люблять наступати 
наші політики. 3. Російський пись-
менник, автор казки про «Жабу-ман-
дрівницю». 4. Давній народний ри-
туальний танок, учасники якого хо-
дять, тримаючись за руки. 5. Жіноча 
прикраса, коралі. 6. Великий урочис-
тий музичний твір для хору, солістів 
і оркестру. 12. «Виноградний цу-
кор». 13. Найвищий керівник цер-
ковного життя кожної єпархії у біль-
шості християнських церков. 14. 
Давня назва чорнильниці. 16. Вод-
на витяжка з лікарської рослинної 
сировини, отримана при кип’ятінні. 
17. Чотири рядки у вірші. 18. При-
стрій, який дозволяє довго зберіга-
ти сталу температуру рідини. 

Кросворд №134 
від 8 листопада
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 У середині 90-х пісні у ви-
конанні Андрія Державіна були 
справжніми хітами. Його «Не 
плач, Аліса» чи «Чуже весіл-
ля» лунали на кожній диско-
теці. Але пізніше музикант 
зробив крутий поворот у своїй 
кар’єрі, відмовився від сольних 
виступів і пішов клавішником у 
легендарну «Машину времени» 
Андрія Макаревича.
 Другий крутий поворот у 
своїй кар’єрі Державін зробив 
у 2014-му, підписавши сумно-
звісний «Лист творчої інтелі-
генції» на підтримку анексії 

Криму та політики Путіна за-
галом. Це було, щонайменше, 
дивним, оскільки сам Андрій 
Макаревич у цій ситуації зай-
няв чітко проукраїнську пози-

цію і його помічали на мітингах 
із жовто-блакитною стрічкою на 
одязі.
 І от стало відомо, що перед 
гастрольним туром «Машины 

времени» Андрій Макаревич роз-
прощався з Державіним, звіль-
нивши його з гурту. Сам Мака-
ревич в ефірі радіо «Ехо Моск-
ви», правда, поспішив запевни-
ти, що політика тут ні до чого і 
звільнити Державіна його зму-
сили інші причини. Хтозна. Зро-
зуміло одне — доки не виба-
читься, в Україну музикантові 
дороги немає. 
 А українську публіку чека-
ють улюблені хіти Андрія Мака-
ревича. Гастролі «Машины вре-
мени» розпочнуться з 20 лис-
топада. Концерти відбудуться в 
Одесі, Львов, Харкові, Кривому 
Розі та Києві.  ■

Аліса КВАЧ

 Психологи кажуть, що найщасливіши-
ми і найуспішнішими є ті, хто зміг своє хобі 
зробити професією. У цьому голлівудський 
красунчик, зірка фільмів «Матриця» та «На 
гребені хвилі» Кіану Рівз удвічі щасливчик. 
По-перше, він знявся у багатьох фільмах, і 
це йому приносить не лише неабияке задо-
волення, а й солідні гонорари. А по-друге, 
десять років тому разом зі своїм другом, ін-
женером-механіком Гардом Холлінгером, 
Рівз заснував фірму із випуску ексклюзив-
них мотоциклів. 
 Сам Кіану Рівз захоплюється мотоцикла-
ми з дитинства. Свій перший байк він зібрав 
у 10 років. А справжній смак швид-
кої їзди відчув у 22, коли у Мюнхені 
познайомився зі співробітницею 
компанії «Баваріяфільм», яка 
приїжджала на роботу на мо-
тоциклі Kawasaki. «Я попросив її навчити мене 
керувати байком. А як повернувся до Лос-Ан-
джелеса, купив собі Kawasaki», — згадував 
актор. Відтоді він наче приріс до сталевого 
коня і практично на кожній зйомці купує або 
бере напрокат нового байка. 
 А пізніше, після знайомства з Гардом 
Холлінгером, з’явилася ідея започаткува-
ти власну фірму. Як розповів у одному з 
інтерв’ю Холлінгер, він довго вагався, чи 
братися за таку сумнівну справу. «Я пояс-

нив Кіану всі причини, чому ми можемо про-
горіти. І тоді він сказав: «Гард, ти мені вик-
лав усі аргументи, чому в нас не вийде. А ти 
можеш сказати, чому в нас вийде?» І це ста-
ло початком», — каже майстер.
 Фірма Рівза вже виготовила три моделі 
мотоциклів. Ціни стартують від 78 тисяч до-
ларів (для порівняння — найпопулярніші се-
ред байкерів моделі Harley-Davidson V-Rod 
та Ducati XDiavel S коштують відповідно $17 
тис. та $31,8 тис). Однак вони того варті — 

мотоцикли Рівза існують у єдиному варіан-
ті, у кожній моделі для максимального ком-
форту під власника підганяється висота 
керма, підніжки, крісло, ручки переключан-
ня швидкостей тощо. На виготовлення однієї 
моделі іде до трьох місяців.
 Судячи з усього, байки від Рівза корис-
туються популярністю, бо він проговорився, 
що планує випускати до 30 машин на рік. Що 
ж, якщо зроблено з любов’ю, то й грошей не 
шкода. ■

КРУТИЙ ПОВОРОТ

Не плач, Андрію
«Машина времени» приїде 
до України без свого клавішника 
Андрія Державіна

■

ЗІРКОВЕ ХОБІ

Крутий байк — від Кіану

■

Зірка «Матриці» має власну компанію з випуску 
ексклюзивних мотоциклів

Чому повернення 
до мирного життя 

стає нелегким 
випробовуванням 

для бійців

15 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 5-10 
м/с. Температура вночi -1...+1, удень +4...+6.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi 0...-2, удень +3...+5. Яремче: вночi 0...-2, удень 
+4...+6. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +8...+10. Рахiв: 
-1...+1, удень +8...+10.

7 листопада висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — немає, Плай — 10 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв 
— немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — не-
має, Пожежевська — 23 см.
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