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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,269 грн 

1 € = 32,725 грн

1 рос. руб. = 0,431 грн

Не все ж тим цінам зростати

Кількість жертв 

землетрусу 

та цунамі 

в Індонезії 

перевищила 1200 осіб

Рішенням суду 

знижено плату 

за проїзд 

у громадському 

транспорті

стор. 3» стор. 7»

Відбулася 

перша 

професійна проща 

пасічників

стор. 3»

Боже, бджолу 
врятуй!

Газові ціни вже готові з’їдати левову частку доходів українців, яким не вдасться отримати субсидії.
Фото з сайта narodna-pravda.ua.

❙
❙

стор.4»

Пекло на райських островах

Два тижні 
на роздуми

Уряд знову відклав 
подорожчання газу 
для населення. 
З нового року 
куб, iмовірно, 
коштуватиме 8,5, 
а з квітня 
— 13-14 гривень
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«Немає жодної міжнародної зустрічі, жодних переговорів, жодного інтерв’ю, де б Президент України, 
українська влада, всі ми не вимагали посилити тиск на Кремль, тиснути на Путіна з однією вимогою 
— негайного звільнення Романа Сущенка, звільнення Олега Сенцова, звільнення всіх-всіх політв’язнів 
Кремля та тих хлопців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу та Криму».

Ірина Геращенко
перший заступник голови Верхов-

ної Ради України 

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж 30 вересня ситуація на 
фронті залишалася контрольованою 
Об’єднаними силами. Російські оку-
панти 28 разів відкривали вогонь по по-
зиціях наших військ. При цьому ворог 
шість разів застосовував озброєння, за-
боронене Мінськими домовленостями. 
Противник вів прицільний вогонь із мі-
нометів калібру 120 та 82 мм, озброєн-
ня бойових машин піхоти, протитанко-
вих ракетних комплексів, гранатометів 
різних систем, великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї.
 Російсько-окупаційні війська здій-
снювали обстріли позицій Об’єднаних 
сил у районі населених пунктів Кримсь-
ке, Новотошківське, Катеринівка, Но-
возванівка, Троїцьке, Луганське, Опит-
не, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне, 
Лебединське та Широкине.
 По позиціях наших військ у районі 
Луганського на Світлодарській дузі оку-
панти тричі завдавали вогневих ударів з 
мінометів калібру 120 мм. Також упро-

довж дня з мінометів цього калібру об-
стрілювали опорні пункти Об’єднаних 
сил поблизу Гнутового та Водяного на 
Приазов’ї. По оборонцях Гнутового, 
крім того, вели вогонь із мінометів 82-
го калібру та протитанкових ракетних 
комплексів. Вогневого впливу із засто-
суванням протитанкових керованих ра-
кет зазнали й захисники Водяного. По 
позиціях Об’єднаних сил у районі насе-
лених пунктів Кримське, Троїцьке та 
Водяне вели вогонь з озброєння бойових 
машин піхоти.
 У ході бойових дій один військово-
службовець Об’єднаних сил отримав 
поранення. За даними розвідки, впро-
довж доби чотирьох окупантів знищено 
та вісьмох поранено.
 Від початку доби понеділка, станом 
на сьому годину ранку, ворог двічі об-
стріляв позиції Об’єднаних сил із гра-
натометів, великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї в районі населених 
пунктів Новотроїцьке та Водяне. Втрат 
серед наших захисників немає.
 Зауважимо, що українська сторона 

СЦКК наголошує, що бойовики не об-
межують себе в злочинному застосуван-
ні озброєння, забороненого Мінськими 
угодами: у хід ідуть міномети, артилерія 
та стрілецька зброя, причому вибір на-
прямку ведення вогню для збройних 
формувань РФ не принциповий.
 Зокрема, за повідомленням, яке 
надійшло від представників цивільної 
адміністрації, 28 вересня близько 18.15 
бойовики збройних формувань РФ здій-
снили обстріл Майорська із застосуван-
ням стрілецької зброї. Внаслідок обстрі-
лу на вулиці Кільцевій, 10б, за місцем 
свого постійного проживання місцева 
жителька отримала дотичне кульове по-
ранення голови. Потерпіла перебуває у 
Бахмутській центральній районній лі-
карні.
 За повідомленням, яке надійшло від 
працівників сільськогосподарського 
підприємства «Бахмутський аграрний 
союз», того ж дня збройнi формування 
Російської Федерації обстрiляли Ново-
луганське з мiнометiв калібру 122 мм та 
120 мм. Обстріл вели в напрямку Бай-

рак — Новолуганське з 22.05 до 23.35. 
Офіцери української сторони СЦКК, які 
прибули на місце обстрілу, зафіксували 
факти влучань боєприпасів у технічні 
споруди. В результаті обстрілу зазнав 
значних ушкоджень дах одного з при-
міщень для утримання тварин.
 На місці обстрілу представники ук-
раїнської сторони СЦКК виявили один 
снаряд калібру 122 мм, що не розірвав-
ся, а також фрагменти мін калібру 120 
мм. Підрозділ ДСНС знешкодив боєпри-
пас, що не розірвався.
 Від представників Держприкордон-
служби надійшло повідомлення, що 28 
вересня близько 18.20 збройнi форму-
вання РФ з артилерії обстрiляли Гну-
тове. Група офіцерів української сторо-
ни СЦКК на місці обстрілу зафiксува-
ла дев’ять воронок від влучань снарядів 
калібру 122 мм і пошкодження від ви-
бухів снарядів у повітрі. Також було ви-
явлено місця влучань боєприпасів, що 
не вибухнули. На ділянці працюють са-
пери. Постраждалих серед цивільного 
населення, на щастя, немає. ■ 

Ірина КИРПА 

 У неділю, 30 вересня, збігло 
два роки перебування у стінах 
Лефортовського СІЗО власно-
го кореспондента Українсько-
го національного інформацій-
ного агентства «Укрінформ» 
у Франції. Цю сумну дату по-
своєму відзначили активісти 
руху опору країні-агресору в 
Парижі, під стінами російсько-
го посольства. Там кожен день 
проходить акція на підтримку 
всіх українських політв’язнів, 
включаючи Романа Сущенка, 
Олега Сенцова та Володимира 
Балуха.
 Як відомо, всі ці люди були 
затримані та кинуті за ґра-
ти з порушенням усіх існую-
чих норм міжнародного права 
й законів. Український жур-
наліст Роман Сущенко був зви-
нувачений у шпигунстві та за-
суджений Московським місь-
ким судом. 
 У ФСБ Росії проти Романа 
Сущенка сфабрикували спра-
ву про шпигунство, заявив-
ши, що він є працівником Го-
ловного управління розвідки 
Міноборони України та нібито 
«цілеспрямовано збирав відо-
мості про діяльність збройних 
сил й військ національної гвар-
дії Російської Федерації, що є 
державною таємницею».
 Сам журналіст свою про-
вину так і не визнав, назвав-
ши звинувачення проти себе 
відвертою провокацією. Між-
народні спостерігачі визнали, 
що Роман Сущенко є політич-
ним в’язнем та бранцем Крем-
ля, звинувачення проти якого 
висунуті незаконно.
 — За ці два роки ми стали 
свідками найцинічніших про-
явів російського псевдоправо-
суддя, які не враховують ані 
норми міжнародного права, 
ані заклики світової спільно-
ти, — заявив посол України у 
Франції Олег Шамшур. — Я 
переконаний, що причиною 
ув’язнення Сущенка стала його 
професійна діяльність. У Крем-
лі знайшли ефективний спосіб 
змусити замовкнути таланови-

того журналіста.
 Солідарний із цими слова-
ми і генеральний секретар Єв-
ропейського альянсу інформа-
ційних агентств (EANA) Олек-
сандру Гибо, який заявив, що 
його організація готова підтри-
мати Романа Сущенка та висту-
пає за свободу слова для жур-
налістів у всьому світі.
 Слідство у резонансній 
справі тривало понад 23 міся-
ці, за цей час український жур-
наліст лише одного разу зустрів-
ся з родиною й так і не отримав 
права на помилування. Його ад-
вокат Марк Фейгін під надума-
ним приводом був позбавлений 
адвокатського статусу, але про-
довжив свою роботу як громад-
ський захисник. 
 Причиною жорстокого став-
лення до журналіста він назвав 
принципову позицію Романа, а 
також його небажання визнава-
ти законними дії країни-агре-
сора на окупованих територіях 
України. 
 За той час, поки українець 
незаконно перебував у СІЗО 
Лефортово, від важкої хворо-
би помер його батько, а Роман 
так і не зміг провести в останню 
путь найріднішу людину. Дов-
гі місяці за ґратами політичний 
в’язень вів щоденник та ство-
рював картини, які розсилав 
друзям і родичам.
 На початку літа 2018 року 
судді Московського міського 
суду оголосили українському 
журналісту вирок — 12 років 
позбавлення волі у колонії су-
ворого режиму. Офіційні пред-
ставники МЗС України момен-
тально висловили протест, ви-
магаючи від РФ негайно скасу-
вати незаконний вирок у справі 

Сущенка, звільнити його з-під 
варти та забезпечити повер-
нення до України.
 Апеляція захисту на вирок 
була подана 5 червня, але лише 
через три з половиною місяці, у 
середу 12 вересня, Верховний 
суд РФ визнав законність вер-
дикту Московського міського 
суду. Скаргу захисту Романа 
Сущенка розглянули впродовж 
рекордних десяти хвилин.
 «Етапування Сущенка після 
оголошення вироку може затяг-
нутися на два або три тижні, — 
пояснив громадський адвокат 
Марк Фейгін. — Немає сум-
нівів, що проти в’язня Кремля 
застосують тортури та методи 

незаконного морального тиску 
з тим, щоб зламати його волю, 
змусивши підкорятися нелюд-
ській машині репресій».
 Справа Романа Сущенка 
отримала широкий резонанс 
у всьому світі, а такі солід-
ні міжнародні організації, 
як ЄС, ОБСЄ, Міжнародна та 
Європейська федерації жур-
налістів (IFJ / EFG), заклика-
ли представників Кремля при-
пинити тиск на українських 
журналістів.
 Перший заступник Голови 
ВР, уповноважена Президента 
з питань мирного врегулюван-
ня конфлікту на Донбасі Ірина 
Геращенко особисто звернула-

ся до Романа Сущенка зі сло-
вами вибачення за те, що два 
роки не вдається звільнити 
його з російської в’язниці. За 
словами Геращенко, «не-
має жодної міжнародної зус-
трічі, жодних переговорів, 
жодного інтерв’ю, де б Прези-
дент України, українська вла-
да, всі ми, не вимагали поси-
лити тиск на Кремль, тисну-
ти на Путіна з однією вимогою 
— негайного звільнення Рома-
на Сущенка, звільнення Олега 
Сенцова, звільнення всіх-всіх 
політв’язнів Кремля та тих 
хлопців, яких незаконно ут-
римують на окупованих тери-
торіях Донбасу та Криму». ■

НА ФРОНТІ

Великокаліберні розваги ворога
Напрямок ведення вогню для збройних формувань РФ — не принциповий

■

У ПОЛОНІ

Страшне перо для москаля
Два роки тому в Білокам’яній незаконно заарештували українського 
журналіста Романа Сущенка

■

ДО РЕЧІ

 Минає 142-й день із того моменту, як 
відомий український режисер Олег Сен-
цов оголосив безстрокове голодування, 
вимагаючи від Кремля негайно звільни-
ти всіх політичних в’язнів совісті.
 Днями він був доставлений iз тю-
ремної камери до відділення міської лі-
карні у Лабитнангі, нібито на планове 
обстеження. Деталі проведених щодо 
нього медичних маніпуляцій, а також ін-
формацію про стан здоров’я Олега Сен-
цова російські кати тримають у суворій 
таємниці. 
 Зате співробітники Управління 
російської федеральної служби вико-
нання покарань (ФСВП) по Ямало-Не-
нецькому автономному окрузі оприлюд-
нили фотографію, на якій добре видно, 
що від колись квітучого чоловіка зали-
шилися лише шкіра та кістки.
 Сам політичний в’язень заявив, що, 
незважаючи на погане самопочуття та 
жорстоке поводження, буде триматися 
до переможного кінця та ні на день не 
припинить голодування.

■

Олег Сенцов під час медичного обстеження.❙
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Не все ж 
тим цінам 
зростати
Рішенням суду 
знижено плату 
за проїзд у 
громадському 
транспорті
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Із 1 жовтня в обласному центрі з 
5 до 4 гривень подешевшала плата 
за проїзд у «маршрутках» та авто-
бусах приватних перевізників. Пе-
ред цим плату за проїзд знизило ко-
мунальне підприємство «Полтава-
електроавтотранс», зокрема в тро-
лейбусах із 3 до 2 гривень. Секретар 
Полтавської міської ради Олек-
сандр Шамота зазначив, що пере-
візники виконують рішення суду.
 Нагадаємо, що саме напередод-
ні 2018 року Полтавський міськ-
виконком більшістю голосів ухва-
лив рішення про підвищення та-
рифу на проїзд у міському громад-
ському транспорті: до 3 гривень у 
тролейбусах  та 5 гривень в автобу-
сах і маршрутних таксі. Невдовзі 
ж народний депутат України Сер-
гій Каплін звернувся до Полтавсь-
кого окружного адміністративного 
суду з позовом щодо визнання не-
законним цього рішення, оскільки 
воно ухвалене, мовляв, із низкою 
процедурних порушень. З анало-
гічним позовом звернувся й полта-
вець Олег Плескач. На час розгляду 
провадження суддя Ігор Шевяков  
призупинив згадане рішення місь-
квиконкому. 
 Однак перевізники ухвалу суду 
ігнорували. Начальник КП «Полта-
ваелектроавтотранс» Євген Зайцев 
пояснював тоді, що основні причи-
ни, які викликали підвищення та-
рифів на проїзд, — зростання цін 
на електроенергію та паливно-мас-
тильні матеріали, а ще підприємс-
тво збільшило на 40 відсотків фонд 
заробітної плати. «Наприкінці ми-
нулого року Дер жаудитслужба про-
вела фінансовий аудит діяльності 
нашого підприємства й дійшла вис-
новку, що  ми перевозимо пасажи-
рів за тарифами, які не відповіда-
ють економічним реаліям, — навів 
іще один аргумент керівник кому-
нального підприємства. — Щодо 
автобусних перевезень, то для нас 
навіть 5 гривень — уже не актуаль-
ний тариф».
 Представник перевізників — 
директор ТОВ «Євробус-Полтава» 
Михайло Костов — заявив: «Та-
риф 4 гривні вже давно був збитко-
вим, у зв’язку з чим виникли про-
блеми на підприємстві. Ви й самі, 
мабуть, помітили, що великі ав-
тобуси тепер курсують містом на-
багато рідше, натомість на марш-
рутах їздять в основному автобу-
си малого класу торговельної мар-
ки «РУТА». Таким буде майбутнє 
Полтави, якщо здійснюватимемо 
перевезення за збитковими тари-
фами».
 А наприкінці вересня стало ві-
домо, що Харківський апеляційний 
адміністративний суд залишив чин-
ною ухвалу Полтавського окруж-
ного адміністративного суду про 
відміну рішення міськ виконкому 
щодо підвищення тарифів на про-
їзд у громадському транспорті. Цьо-
го разу перевізники таки виконали 
рішення суду. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У Харкові завершив роботу 
черговий економічний форум, 
який приніс місцевим маши-
нобудівникам багатообіцяючі 
контракти. Найкрупніший із 
них (2 мільярди гривень) був 
укладений між АТ «Турбо-
атом» i німецькою компанією 

Siemens. Сторони планують 
узяти спільну участь у модер-
нізації турбін для теплових та 
атомних електростанцій. Це ж 
харківське підприємство на за-
мовлення «Донбасенрего» про-
веде модернізацію обладнан-
ня Слов’янської ТЕС у рамках 
програми імпортозаміщення 
турбін російського виробниц-

тва. Вартість цього контрак-
ту — 250 мільйонів гривень. 
«Майданчик харківського ін-
вестфоруму вже не раз дово-
див свою необхідність, — пові-
домив директор заводу Віктор 
Суботін. — Наші партнери і на-
віть конкуренти намагаються 
тут домовитися на роки впе-
ред». 
 Географія співпраці теж 
розширюється. Цього разу 
список партнерів «Турбоато-
ма» поповнився китайською 
компанією Dongfang Electric 
Machinery, з якою харків’яни 
уклали угоду про спільне ви-
робництво обладнання фактич-
но для всіх видів електростан-
цій.  
 У свою чергу, ДП «Завод 
«Електротяжмаш» офіційно 
подовжив термін співпраці з 

компанією «Богдан-Моторс». 
«Упродовж цього року ми ви-
конуємо укладений раніше 
контракт на поставку елект-
родвигунів у рамках програ-
ми імпортозаміщення, — пові-
домив директор заводу Дмит-
ро Костюк. — Нова угода роз-
ширить наші можливості в 
освоєнні нових ринків у сфері 
будівництва міського елект-
ротранспорту». Йдеться про 
поставку тягових двигунів 
для тролейбусів на суму 150 
мільйонів гривень. 
 Усього, за інформацією го-
лови ХОДА Юлії Світличної, 
в рамках цьогорічного фору-
му було підписано контрактів 
на 6 мільярдів гривень. Ще в 
250 мільйонів доларів оцінені 
інвестиційні наміри потенцій-
них партнерів. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Професійні прощі у Зарваницькому 
Марійському духовному центрі на Тер-
нопільщині, що є однією з найбільших захід-
ноукраїнських святинь УГКЦ, давно стали 
доброю традицією. Упродовж останніх років 
такі вже відбувалися для військових і педа-
гогів, для журналістів і медиків, для аграріїв 
і юристів тощо. А цієї неділі там проходила 
перша професійна проща пасічників. У на-
роді бджіл любовно називають «божими ко-
махами», а без праці пасічників церква б не 
мала воску для свічок, а парафіяни, при-
міром, меду для різдвяної куті чи спасівсь-
ких коржів. Про такий особливий зв’язок 
бджолярів із духовним згадували і під час 
урочистого недільного богослужіння у За-
рваниці. А ще пасічники з Тернопільщини 
та інших областей просили у своїх молитвах 

до Всевишнього захисту для своєї благород-
ної справи та тих, без кого вона неможли-
ва, тих самих «божих комах». Адже, як ві-
домо, для бджіл сьогодні в Україні настали 
аж ніяк не добрі часи. Як повідомляв рані-
ше Союз пасічників України, тільки у трав-
ні-червні в Україні загинули від 20 до 40 ти-
сяч бджолосімей, при тому, що минулоріч 
за цей сезон втрати були як мінімум у 20 (!) 
разів меншими. Одна з причин такої трагіч-
ної ситуації — авіаобробка полів пестицида-
ми. Недарма «Спілка пасічників Тернопіль-
щини» підтримує ініціативу своїх рівненсь-
ких колег, які нещодавно проголосували за 
звернення до керівництва області про забо-
рону внесення пестицидів та інших агрохімі-
катів на поля за допомогою авіації.
 До речі, у 2010 році, за ініціативою міс-
цевих пасічників, у Тернополі було встанов-
лено другий в Україні і Європі пам’ятник 
бджолі. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Не копай яму іншому, бо 
й сам у неї втрапиш. Блокада 
Росією всіх суден в Азовському 
морі, які йшли в українські пор-
ти, вочевидь розсердила не на 
жарт не лише українську вла-
ду, а й американців. Інакше не 
пояснити їхню «дзеркальну» за-
яву у відповідь. США мають на-
мір убити одразу двох зайців — 
учергове продемонструвати під-

тримку України й вирішити свої 
економічні питання.
 А йдеться про заяву амери-
канського міністра внутрішніх 
справ Райана Зінке щодо на-
мірів США, використовуючи 
свій флот, влаштувати морську 
блокаду російським суднам, 
які постачають енергоносії на 
Близький Схід. За його слова-
ми, причиною присутності Мос-
кви в близькосхідному регіоні є 
саме продаж нафти, від якої за-

лежить економіка Росії.
 Пан Зінке підкреслив, що 
можливості флоту США дозво-
ляють блокувати морські шля-
хи, щоб Росія не контролювала 
на Близькому Сході ринок енер-
гоносіїв так, як вона контролює 
його в Європі.
 Нагадаємо, що останніми 
місяцями РФ зовсім знахабні-
ла, здійснюючи регулярні спро-
би розширити зону свого впли-
ву в Азовському морі, блокую-
чи і затримуючи українські ко-
раблі та судна інших країн, що 
прямують у наші порти.
 Без сумніву, недарма цими 
днями проходили масштабні 
навчання ВМС України саме 
в Азовському та Чорному мо-
рях — тим самим ми показали 
недоброзичливому сусіду, що 
маємо зуби й віддавати свої те-
риторії не збираємося.
 Головною метою навчань було 
нарощування спроможностей ор-

ганів військового управління в 
ході ведення оборонних стабілі-
заційних дій військами, плану-
вання та здійснення контрнасту-
пальної операції. Як повідоми-
ли в прес-центрі ВМС ЗСУ: «Зва-
жаючи на присутність нашого 
корабельного складу на Азовсь-
кому морі, шість тактичних груп 
корабельного складу Військово-
Морських сил ЗС України на Чор-
ному та Азовському морях вико-
нують завдання за призначенням 
в інтересах оперативного угрупо-
вання, — розповів заступник ко-
мандувача Військово-Морських 
сил ЗС України з бойової підго-
товки контр-адмірал Олексій Не-
їжпапа. — Ми здійснюємо веден-
ня морської розвідки та стабіліза-
ційних дій, охорону пунктів базу-
вання, супроводження кораблів 
та конвоїв, поставку озброєння, 
військової техніки та запасів у від-
повідні підрозділи, на кораблі та 
судна». ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У ході проведення операції 
«Акциз-2018» та розслідуван-
ня кримінального проваджен-
ня, відкритого за ч. 3 ст. 204 КК 
України про незаконне виготов-
лення підакцизних товарів з не-
доброякісної сировини, що ста-
новить загрозу для життя та 
здоров’я людей, працівниками 
податкової міліції Головного уп-
равління ДФС у Черкаській об-
ласті викрито ділка, який здій-
снював зберігання, транспорту-
вання та збут фальсифікованих 
алкогольних напоїв та спирту.

 Як повідомили «Україні 
молодій» у прес-службі Чер-
каського обласного управління 
ДФС, фальсифікована продук-

ція реалізовувалась як шляхом 
безпосереднього продажу, так і 
через закриті групи у месендже-
рах Viber і Telegram.

 За результатами проведення 
санкціонованих обшуків транс-
портних засобів, що викорис-
товувалися у незаконній діяль-
ності, працівниками податкової 
міліції Черкащини із незакон-
ного обігу вилучено 740 літрів 
фальсифікованих алкогольних 
напоїв.
 «Загальна вартість вилуче-
них товарно-матеріальних цін-
ностей становить понад 718 ти-
сяч гривень. Наразі проводять-
ся подальші слідчі дії, спря-
мовані на розслідування цього 
кримінального правопорушен-
ня», — зазначають черкаські 
податківці. ■

СПІВПРАЦЯ

Осінні контракти
У рамках Х Міжнародного інвестиційного 
форуму харківські підприємства підписали 
договори на 6 мільярдів гривень

■

Пам’ятник бджолі у Тернополі
Фото з сайта doba.te.ua.

❙
❙

СПАСИ І СОХРАНИ

Боже, бджолу врятуй!
Відбулася перша професійна проща пасічників

■

ФАЛЬСИФІКАТ

Хочеш випити? 
Вайбер на допомогу
Вилучено велику кількість підробних 
алкогольних напоїв

■

АДЕКВАТНА ВІДПОВІДЬ

Хто де, а ми на морі  
Москва дограється — США мають намір 
блокувати російські кораблі 
на Близькому Сході

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Головна інтрига нинішньої осені 
— скільки ми з вами, тобто на-
селення, платитимемо за газ, а 
отже, за опалення, гарячу воду 
та інший супутній набір елемен-
тів для комфортного існуван-
ня. Той факт, що підвищення 
буде, не так давно особисто 
підтвердив Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман. Нез’ясовані 
наразі нюанси: на скільки саме 
здорожчає «блакитне пальне» 
і якими будуть цінові наслідки 
для всіх нас. 
В уряді, треба розуміти, одно-
значної відповіді на ці питання 
немає. Саме тому влада вчерго-
ве відтермінувала підвищення 
цін: на цей раз до 18 жовтня. Та-
ким чином, дорогий газ ми, схо-
же, отримаємо вже з початком 
нового опалювального сезону. 
Якщо Кабмін, перебуваючи у 
тісному діалозі з Міжнародним 
валютним фондом, не відкла-
де непопулярне рішення ще на 
якийсь період.

Подалі від преси
 За повідомленням прес-
секретаря Прем’єра Василя 
Рябчука, Кабінет Міністрів 
продовжив дію спеціальних 
зобов’язань (PSO) із продажу 
природного газу для потреб 
населення і теплокомуненер-
го (ТКЕ) за зниженою ціною до 
18 жовтня. Трапилося це в ос-
танній робочий день минулого 
тижня, — на спеціальному по-
зачерговому засіданні уряду. 
Журналісти звернули увагу на 
цей момент і обговорення уря-
довців назвали таємним: адже 
про факт проведення засідання 
у пресі не повідомлялося. 
 Тож відому 187-му  постано-
ву Кабміну від березня 2017 року 
знову вдалося відкласти. Як ві-
домо, урядовий документ пере-
дбачав, що спецзобов’язання 
із продажу газу населенню і 
ТКЕ, тобто продаж за знижени-
ми цінами, діятимуть до 1 квіт-
ня 2018 року. Але пізніше уряд 
продовжив їх до кінця травня, 
а ще пізніше — до кінця лип-
ня, серпня та вересня. Таким 
чином, ми знову, хоча й усьо-
го лише трохи більше, ніж на 
два тижні, відклали виконан-
ня раніше взятих зобов’язань 
перед МВФ. Хоча, відповідно 
до підписаного меморандуму, 
мали зробити це ще влітку, а 
потім восени минулого року. 
 Наразі ж питання ціни на газ 
для населення є визначальним 
у діалозі з нашим головним фі-
нансовим кредитором, яке має 
стати ключем для відновлення 
фінансування з боку Фонду. 
 «Підкилимні» перемовини 
між владою України та Між-
народним валютним фондом, 
втім, ще тривають. А отже, де-
талі зростання ціни на пали-
во ще не визначені. З інформа-
ції, що періодично просочуєть-
ся у ЗМІ, можна зробити вис-
новок: газ для населення може 
подорожчати лише з початком 
наступного року. І сягне одна-
кового рівня з вартістю пали-
ва для промисловості не раніше 
2020 року. 
 Першим цю інформацію 
оприлюднив голова правлін-
ня НАК «Нафтогаз України» 
Андрій Коболєв, заявивши, 
що уряд України на перегово-
рах iз МВФ досяг принципо-
вої домовленості про поступо-
ве підвищення ціни газу до рів-
ня імпортного паритету до 2020 
року. Згодом цю тезу повторила 
керівник «оновленої» НКРЄКП 
Оксана Кривенко. «У нас є пос-
танова про прогнозовану оптову 
ціну на електроенергію. У 4-му 
кварталі 2018 року ціна не змі-

ниться, як вона не змінилася в 
другому і третьому кварталах 
цього року. Ціни для непобуто-
вих споживачів залишаються 
стабільними. Оптово-роздрібна 
ціна залишається незмінною. 
Рішень про підвищення ціни 
не планується і не планувалося. 
Ціни на електроенергію для по-
бутових споживачів, тобто для 
населення, ми також підвищу-
вати не плануємо», — заявила 
Кривенко.

Газ — плюс 23,5%, вода — 
плюс 14%. У квітні — вдвічі! 
 Поки влада наразі не може 
оголосити українцям про точ-
ні цифри підвищення ціни, за-
мість неї свої версії оприлюдню-
ють експерти. Експерт у сфері 
енергетики Валентин Зем-
лянський прогнозує: на першо-
му етапі намічено подорожчан-
ня на 23,5%. Причому, за його 
інформацією, ця цифра узго-
джена з МВФ. Тобто 1 кубометр 
газу обійдеться нам з вами в 8,5 
грн.
 За оцінкою ще одного про-
фільного експерта, Юрія Ко-
рольчука, частка вартості енер-
гоносіїв у кінцевій ціні тепла і 
гарячої води становить 60% 
від ціни газу. Тобто якщо газ 
подорожчає на 23,5%, то за гі-
гакалорію або кубометр гаря-
чої води заплатимо більше на 
14%. Якщо зараз середня ціна 
обігріву квадратного метра в 
багатоповерхівці обходиться 
мешканцям в 32 гривні на мі-
сяць, то після подорожчання 
матимемо 36,5 грн. Це озна-
чає, що щомісячний рахунок 
за опалення квартири площею 
60 кв. м зросте на 270 грн. Від-
повідно куб води, який сьогод-
ні коштує у середньому 75 гри-
вень, подорожчає на 10 грн.
 Пізніше, у квітні наступного 
року, очікуємо ще одне підви-
щення. «На квітень 2019 року 
припаде другий етап підви-
щення — до ринкового рівня 

13-14 тис. грн», — заявив Ко-
рольчук. Таким чином, мати-
мемо зростання цін практично 
удвічі: сьогодні вартість куба 
«блакитного палива» для на-
селення становить 6,9 гривень. 
Процеси, які виникнуть у сус-
пільстві внаслідок цих дій, ек-
сперт вважає напрочуд непро-
стими. «Підвищення тарифів 
після опалювального сезону, у 
квітні-травні 2019 року, буде 
«політично дуже складним», 
оскільки рішення ухвалювати-
муть після президентських ви-
борів», — резюмує експерт.
 А це, на його думку, може 
одразу відбитися на кількості 
отримувачів субсидії та як на-
слідок до додаткових виплат з 
державного бюджету. З іншо-
го боку, ситуація нарешті зму-
сить українців заощаджувати 
дорогий енергоносій, а не мас-
штабно опалювати атмосферу, 
— як у нас було заведено ще з 
радянських часів, коли газ, бен-
зин, електроенергія коштували 
копійки. 
 «При комплексному під-
ході до енергоефективності 
будівлі мешканці можуть 
економити 30-50% тепла, — 
стверджує експерт Євген Буш-
ма. — До 40% економії на опа-
ленні дасть індивідуальний 
теплопункт з автоматичним 
регулюванням температури в 
приміщенні в залежності від 
температури повітря на ву-
лиці». Профінансувати і ви-
конати «під ключ» такий за-
хід, на його думку, зможуть 
енергосервісні компанії. До-
датково економії можна до-
битися, утепливши стіни від 
підвалу до даху, горища, са-
мого даху, підвалу, інженер-
них комунікацій, встановив-
ши енергозберігаючі вікна та 
двері. «Такі заходи потрібно 
проводити після енергетично-
го обстеження будівлі — енер-
гоаудиту. У приватних будин-
ках реально істотно заощади-

ти витрати на газ, встановив-
ши сучасні котли з більшим 
ККД і утепливши будинок», 
— додав Бушма.

Плюси високої ціни
 Але можлива модерніза-
ція паливної сфери в Україні 
— не єдиний плюс високої ціни 
на газ. Подорожчання газу, 
на думку аналітиків, потріб-
не нам, щоб Україна створила 
ринок природного газу. Саме 
відсутність цього ринку не дає 
можливості запустити в роботу 
нормальні економічні моделі, 
бізнес-відносини між спожива-
чами і постачальниками на ць-
ому ринку.
 За словами енергетичного 
експерта «Реанімаційного паке-
та реформ» Святослава Павлю-
ка, підвищення тарифів на газ 
вимагає і МВФ не просто так, а 
щоби Україна створила ринок 
газу, стала повноцінним учас-
ником європейського і світово-
го ринків. Адже наша держава, 
в тому числі, має і свій газ.
 «Ми в процесі державного 
регулювання цін догралися до 
того, що власне український ви-

добуток газу скоротився від 70 
мільярдів кубометрів у 70-х ро-
ках до 16-17 мільярдів за мину-
лий рік. Це означає, що всі ці 
роки нам не вистачало грошей 
на підтримку свердловин у ро-
бочому стані, на їх обслугову-
вання і на нові свердловини», 
— розповів експерт.
 Павлюк зазначив: коли Ук-
раїна продає свій газ дешевше, 
ніж він мав би коштувати на 
світовому ринку, — це вбиває 
економічну модель його видо-
бутку. Відповідно, маємо зрос-
тання імпорту газу, потребу у 
валюті. Після подорожчання ж 
українці не будуть витрачати 
гроші бюджету і нескінченно 
дотувати газ. Сьогодні, на його 
думку, через «спеціальну», за-
нижену ціну на газ 100% насе-
лення України отримує таку 
«субсидію» першого рівня від 
держави. Другий рівень — ін-
дивідуальний, для субсидіан-
тів.
 «Але буде у нас: або газ по 
12, умовно, і долар, як є за-
раз, або — ціна на газ та сама, 
але буде втрата фінансової до-
помоги, долар по 40-50, і все 
одно подорожчання газу, тому 
що він імпортний, а отже, його 
вартість усе одно буде перера-
хована в доларах», — конста-
тував експерт.
 «Погоджується з ним і фі-
нансовий експерт Сергій Фур-
са, який пояснив, чому ук-
раїнський газ не повинен бути 
реалізований для українців за 
собівартістю. «Стверджувати, 
що ми маємо продавати газ за 
собівартістю — це небезпеч-
на маніпуляція. Не маємо. Не-
має жодної економічної причи-
ни для цього. Ви не вимагаєте, 
щоб українська картопля про-
давалася за собівартістю тіль-
ки тому, що її виростили в Ук-
раїні? Ціна повинна бути рин-
ковою, тільки таке поняття про 
справедливу ціну існує в цьому 
світі», — заявив Фурса.
 Адже компанія, яка видо-
буває газ, купує ліцензію, пла-
тить ренту. «Ось так народ і 
отримує оплату за свої права. 
Жодного стосунку до прода-
жу цього газу початкове право 
власності народу вже не має. 
Тому що той, хто газ видобуває, 
вже сплатив цей рахунок. На-
род уже отримав оплату за те, 
що хтось видобуває його газ», 
— резюмував експерт. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Два тижні на роздуми
Уряд знову відклав подорожчання газу для населення. З нового року куб, iмовірно, 
коштуватиме 8,5, а з квітня — 13-14 гривень

■

Дорогий газ, як вважають експерти, буде корисним для економіки, але згубним для кишень українців 
та державного бюджету.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 До подорожчання готові
 Влада у переддень подорожчання газу та настання зимових холодів активно 
запасає енергоносії. Щоправда, добрі результати виходять не завжди. «На скла-
дах підприємств Міненерговугілля накопичено 1,977 млн. тонн вугілля, що на 
337,2 тисячі тонн, або на 20,6%, більше показника минулого року. Запаси мазу-
ту становлять 38,3 тисячі тонн, що на 50,4 тисячі тонн, або 56, 8%, менше, ніж у 
2017 році», — інформує прес-служба відомоства. 
 А от безпеосердньо природного газу у підземні сховища закачали вдосталь. 
Україна після завершення опалювального сезону збільшила запаси природно-
го газу в своїх підземних сховищах на 8 млрд. 749,54 млн. куб. м. Таким чином із 
квітня по вересень 2018 року запаси у сховищах зросли майже в 2,2 раза — з 7 
млрд. 435,16 млн. куб. м до 16 млрд. 184,7 млн. куб. метрів. Кабінет Міністрів Ук-
раїни очікує, що запаси газу в ПСГ на 1 листопада 2018 року становитимуть 17 
млрд. куб. м
 Рекордний темп закачування газу вдалося зберегти навіть при тому, що з опа-
лювального сезону 2017/18 років Україна вийшла з мінімальними за останні чо-
тири сезони запасами в сховищах через морозний березень — початок квітня. А 
тому експерти газового ринку впевнені, що взимку не замерзнемо навіть у най-
лютіші морози.

■
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних

Розпочалася передплата 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
на півріччя — 375 грн. 72 коп.,
до кінця року — 751 грн. 44

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
на півріччя — 495 грн. 72 коп.,
до кінця року — 991 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
на півріччя — 138 рн. 66 коп.
до кінця року — 277 грн. 32 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Уже йде передплата на «Україну молоду» на 
2019 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друко-
ваним Каталогом видань України «Преса пош-
тою».
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■

Оксана СИДОРЕНКО

 Минулого тижня у 
Київське водосховище ви-
пустили близько 15 тонн 
мальків риби. Останнє мас-
штабне зариблення водо-
ймищ на Київщині проходи-
ло в 2011 році. Цього разу фа-
хівці з помічниками підсели-
ли у природний аквапростір 
600 тисяч екземплярів ко-
ропа й рослиноїдних риб та 
близько 5 тисяч щученят. 
 В оптимістичній акції 
взяли участь як представни-
ки Держрибагентства і Держ-
екоінспекції, так і громадсь-
кі волонтери.
 На цей рік заплановано 
поповнити українські ріки 

понад 13 мільйонами ек-
земплярів молоді риб, серед 
яких є і червонокнижні. За-
риблення водойм України 
важливе для підтримки еко-
системи, формування про-
мислових запасів риби та за-
безпечення продовольчої 
потреби. За інформацією від 
очільників Мінагрополіти-
ки, масштаб і географію за-
рибнення у цьому році знач-
но розширено. Відновлення 
біоресурсів проводять вже 
не тільки в межах регіону 
розташування рибовідтво-
рювальних заводів, а й у від-
далених регіонах України. 
Крім Київської, акції поши-
рено на Запорізьку, Мико-
лаївську та Дніпропетровсь-

ку області.
 Як повідомив голова 
Держ рибагентства Ярос-
лав Бєлов, нинішнього року 
вперше за багато часу з де-
ржавного бюджету виділи-
ли 10 мільйонів гривень на 
реконструкцію Херсонсь-
кого та Новокаховського за-
водів. Це дозволить збіль-
шити їх продуктивність на 
20 відсотків. 
 На сьогодні відтворен-
ня та селекція водних біоре-
сурсів здійснюється чотир-
ма державними рибовідтво-
рювальними заводами. Вони 
у період з 2010 по 2017 роки 
підселили до водойм України 
понад 66 мільйонів екземп-
лярів мальків. За бю джетною 
програмою на організацію 
діяльності рибовідтворюваль-
них заводів у 2018 році виді-
лено понад 54 мільйони гри-
вень. З цієї суми «Херсонсь-
кий виробничо-експеримен-
тальний завод з розведення 
молоді частикових риб» отри-
мав понад 13 мільйонів, а ще 
20 мільйонів — Новокаховсь-
кий рибоводний завод. ■

ВІДНОВЛЕННЯ

Плодися, рибко!
Київське водосховище зарибнили 
вперше за останніх сім років

■

ОФІЦІЙНО

Підсумок 
вересневих жнив
Збираємо, сіємо, продаємо за кордон

■

Оксана СОВА

Виступ екс-міністра економічно-
го розвитку на вересневій кон-
ференції Large Farm Management 
Conference 2018 у Великій Олек-
сандрівці — лаконічна і влучна 
ілюстрація нинішнього стану віт-
чизняного агробізнесу.
Абромавичус, який 500 днів від-
працював в українському уряді, 
вже понад десять років розвиває 
власну компанію «Агрорегіон». 
Тому має реальне уявлення про 
спільне між великим фермером і 
чиновником. «Насправді його на-
багато більше, ніж ви собі може-
те уявити, — запевняє він. — Усі 
тебе ненавидять, мало платять, 
працювати нормально не да-
ють, працювати складно, багато 
безсонних ночей, переживань... 
Проте — скільки драйву, бажан-
ня і можливостей змінити країну 
на краще!»

Кредити для заможних
 «Був період, коли велика 
кількість романтично налашто-
ваних фінансистів кинула фон-
ди прямих інвестицій і прийш-
ла працювати в агросектор, — 
нагадав Айварас Абромавичус. 
— Агросектор виглядає дуже 
сексі, проте — лише зовні, на-
справді ж тут зашкалює міфо-
творчість. Згадаймо хоча б аг-
рохолдинг «Мрія», який де-
фолтнув на понад 1,1 мільярда 
доларів. Тільки подумайте: се-
редня європейська ферма має 
16-20 гектарів. Якби подібним 
українським господарствам по-
зичили під невеликі відсотки по 
500 доларів на гектар, можна 
було б, замість кредитувати роз-
піарену «Мрію», допомогти 110 
тисячам тамтешніх фермерів! 
А куди пішли кошти? На доро-
ге майно у Франції та Німеччині 
для колишніх власників цього 
агрохолдингу. І хоч збанкруті-
лий агрохолдинг викупили інші 
іноземні інвестори, шкода, що за 
чиїсь маєтки і розкішне життя 

заплатили ми з вами — збільше-
ною відсотковою ставкою по кре-
дитах, великим портфелем непо-
вернутих кредитів у секторі, від-
сутністю нових інвестицій та ін-
весторів... Однак укладаються 
угоди, відкриваються фабрики 
та заводи, з’являються нові тех-
нології, інвестиції, робочі місця. 
Ми повинні рухатись уперед, не-
зважаючи на всі перепони».

Парадокси держпідтримки
 На думку екс-міністра, 
котрий свого часу намагався на-
лаштувати прозорість підтрим-
ки державою драйверів вітчиз-
няної економіки, ліпше було б 
такої підтримки не мати. «Держ-
підтримка, звичайно, потрібна. 
Проте у випадку з Україною до-
цільніше, аби держава просто 
не заважала розвиватись бізне-
су. Введення нових експортних 
мит, введення сертифікації, 
монополізація ринку добрив… 
просто не заважайте, якщо має-
те таку можливість. Ми багато 
можемо повчитись у Європи. Я 
безумовний адвокат тверджен-
ня, що потрібно копіювати най-
кращі практики Швеції, Литви, 
Польщі, а не винаходити свій 
«велосипед». Немає ніякого ук-
раїнського економічного шляху. 
Якби був, його теж копіювали 
б. Але поки що я не бачив жод-
ної країни, яка б хотіла брати з 
нас приклад. Давайте визнає-
мо правду: державна підтримка 
у нас відсутня! За статистикою, 
ЄС має близько 74 мільйонів гек-
тарів угідь, і субсидії на агросек-
тор там складають 59 мільярдів 
євро. Скажімо, моя рідна Лит-
ва має всього 3 мільйони орних 
земель й отримує 575 мільйонів 
євро дотацій з бюджету ЄС. Де-
які господарства близько чверті 
чистого доходу отримують саме 
від прямих субсидій, у деяких 
випадках операційні збитки пов-
ністю покриваються державною 
підтримкою. Держпідтримка ж 
агросектору в Україні цьогоріч 

загалом склала 6 мільярдів гри-
вень, 4 з яких пішло на тварин-
ництво. Таким чином, усім відо-
мі великі підприємства забрали 
її практично всю. Тим часом у 
ЄС в одні руки можна отримати 
20, максимум 50 тисяч євро під-
тримки, а великі субсидії ста-
новлять 2 відсотки від загально-
го обсягу дотацій. І Україні саме 
на підтримку дрібних і серед-
ніх господарств треба витрача-
ти не 6, а щонайменше 10 міль-
ярдів євро щорічно, враховуючи 
наявну кількість орних земель. 
Якщо держава не здатна допомо-
гати у тих самих обсягах, що й 
у США, ЄС та навіть у Росії, то, 
будь ласка, краще просто не за-
важайте...» 

Довга пауза поганих акторів
 «Мали б почати конструктив-
не обговорення земельної рефор-
ми, — нагадує Абромавичус. — 
На жаль, діалог із владою у цьо-
му питанні фактично відсутній. 
Я переконаний, що є багато ду-
мок щодо майбутнього рефор-
ми. Потрібно, аби ми одноголос-
но та більш переконливо доно-
сили їх до влади. Неупорядко-
ваності вистачає: у кабінетах на 
Грушевського сидять спеціаліс-
ти, які не завжди розуміють, як 
розвивається агросектор. Але 
саме вони створюють закони, 
за якими потім вимушені жити 
фермери. І це неправильно, адже 
земельна реформа надважлива 
для нас. Вона дала б можливість 
убезпечити бізнес, адже ми пра-
цюємо на пташиних правах: 
орендуємо паї — а сусіди пере-
куповують пайовиків, фальсифі-
куються кадастрові дані... Мог-
ли б викупити орендовну землю 
і позбавити себе ризиків недоб-
росовісної конкуренції. Зважа-
ючи на зростання вартості землі 
у сусідніх країнах, стає очевид-
ним, що стартуватимемо з від-
носно низької ціни, яка з часом 
ростиме. І це буде найкраще ка-
піталовкладення. Із тих пайови-
ків, які чекають, коли їм дозво-
лять купувати та продавати зем-
лю, користуючись своїм конс-
титуційним правом, майже два 
мільйони вже померли, а ще два 
мільйони старші за 71 рік. І це 
неправильно — не давати їм ви-
бору. Тому ринок потрібно від-
крити цивілізовано, абсолют-
но без іноземців на початковому 
етапі, але дозволити українсь-
ким юридичним та фізичним 
особам взяти участь у цьому про-
цесі». ■

Цариця полів, залишена жниварями наостанок, дає цьогоріч 
57,3 центнера з гектара.
Фото з сайта Prom.ua.
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ТОЧКА ЗОРУ

Державне регулювання 
як споживацтво
Айварас Абромавичус — про конструктив 
і деструктив в агросекторі

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Станом на кінець вересня українсь-
кі аграрії намолотили 40,1 мільйона тонн 
зерна. Зібрано вже три чверті належної 
площі — понад 11 мільйонів гектарів 
при середній врожайності 36,4 цент-
нера з гектара. В числі зібраного: ран-
ніх зернових та зернобобових — 34,3 
мільйона тонн при врожайності 34,8 ц/
га; кукурудзи — 5,3 мільйона тонн (20 
відсотків площ) при врожайності 57,3 ц/
га; гречки — 104 тисячi тонн (76 відсо-
тків) при врожайності 12,6 ц/га; проса — 
65 тисяч тонн (79 відсотків) при врожай-
ності 15,7 ц/га. Продовжується збирання 
технічних культур. Намолочено 8,3 млн. 
тонн соняшнику (64 відсотки) при вро-
жайності 21,6 ц/га, а також 1,7 млн. тонн 
сої (41 відсоток) при врожайності 24,5 
ц/га. Цукрові буряки викопали на п’ятій 
частині площ — 52 тисячах гектарів. 
При середній врожайності 482 ц/га його 
отримали 2,5 мільйона тонн. Одночасно 
зі збиранням урожаю проходить осіння 
посівна кампанія. Так, за інформацією 
Мінагрополітики, аграрії встигли посіяти 
3,3 мільйона гектарів озимих зернових 
(46 відсотків), при загальній прогнозо-
ваній площі 7,2 мільйона. Озимим ріпа-
ком при прогнозованій площі 888 тисяч 
гектарів вже засіяли на вісім відсотків 
більше — 955 тисяч.

 З початку поточного маркетин-
гового року Україна експортувала по-
над 8,8 мільйона тонн зерна. Зокрема, 
продано за кордон майже 5,2 мільйона 
тонн пшениці (у тому числі продоволь-
чої — 3 мільйони, фуражної — понад 
2 мільйони тонн), ячменю — 2, а куку-
рудзи — понад 1,4 мільйона тонн. Такі 
дані наводить Департамент фітосані-
тарної безпеки, контролю в сфері на-
сінництва та розсадництва Держпрод-
споживслужби. За аналогічний період 
минулого маркетингового року було 
експортовано 9,7 мільйона тонн зерно-
вих, зокрема, майже 5,4 млн. пшени-
ці (у тому числі продовольчої — понад 
2,7 млн. тонн та фуражної пшениці — 
понад 2,6 млн. тонн), ячменю — майже 
3 млн. тонн, кукурудзи — понад 1 млн. 
тонн).
 Нагадаємо, для збереження балан-
су споживання та експорту українсько-
го зерна Мінагрополітики з учасника-
ми зернового ринку підписало Мемо-
рандум про взаєморозуміння. У ньому 
зафіксовано обсяг прогнозованого ек-
спорту пшениці продовольчих класів на 
рівні 8 мільйонів тонн і такий самий об-
сяг фуражу. Потреба внутрішнього рин-
ку в продовольчій пшениці складає 4,5 
мільйона тонн, тому за сприятливого 
розвитку жнив кількість експортова-
ного зерна може збільшитися. ■
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Геннадій КАРПЮК

Українське військо створює не 
лише нові бойові підрозділи, 
здатні воювати на суші, в морі й 
навіть у повітрі. Наступного року 
наші Збройні сили матимуть і 
власний загін спецпризначення 
медичного спрямування. Йдеть-
ся про переформатування всієї 
системи медичної евакуації у 
війську під сучасні стандарти 
НАТО та потреби, які постійно 
виникають на передовій.

Медевакуація буде 
професійнішою
 Наразі діє Програма роз-
витку медичної служби ЗСУ до 
2020 року, яка передбачає низ-
ку трансформаційних заходів до 
набуття нею визначальних кри-
теріїв НАТО. Один із елементів 
програми — нові підходи в ме-
дичній евакуації. Завдяки нова-
ціям армійська медслужба пере-
твориться на сучасний високо-
ефективний інструмент, який 
забезпечить однакову його надій-
ність та якість допомоги на всіх 
етапах — від профілактики за-
хворювань до порятунку наших 
військових, здоров’ю та життю 
яких загрожує небезпека. І в умо-
вах воєнного конфлікту критич-
но важливим є постійне удоско-
налення системи медевакуації.
 Міноборони вже розпочало 
створення на базі 65-го військо-
вого мобільного госпіталю експе-
риментального підрозділу з ме-
дичної евакуації — про це дня-
ми розповів очільник Головного 
військово-медичного управління 
(ГВМУ) — начальник медичної 
служби ЗСУ полковник медич-
ної служби Ігор Хоменко. У разі 
успіху проекту такі ж підрозділи 
створять і на базі 66-го, 59-го та 
61-го мобільних шпиталів.
 — Було багато розмов про те, 
що медичною евакуацією зай-
маються всі, починаючи від во-
лонтерів і закінчуючи медика-
ми, — зауважив Ігор Петрович. 
— Саме задля підпорядкування 
цього процесу одному керівниц-
тву нині ми створюємо експери-
ментальний підрозділ медичної 
евакуації у складі Головного вій-
ськово-медичного управління. 
Визначено його штат — 53 війсь-
ковослужбовці, які формувати-
муть 18 екіпажів на автомобілях 
«Богдан» або «Хаммер». Кожен 
з них матиме у складі трьох чо-
ловік — старшого бойового меди-
ка, бойового медика і водія-сані-
тара. Фахову підготовку ці війсь-
ковослужбовці пройдуть на базі 
205-го навчального центру (смт 
Десна) за різними програмами. 
Ці екіпажі постійно перебувати-
муть на передовій у районі прове-
дення ООС і забезпечуватимуть 
евакуацію за територіальним 
принципом із зони своєї відпові-
дальності на тактичному рівні.
 Нинішня система дозволяє 
утримувати незворотні втрати 
на етапі медевакуації на рівні 
1,35%. Це нижчий показник, 
аніж у багатьох воєнних конф-
ліктах сучасності. Цього ЗСУ 
досягнули за рахунок макси-
мального наближення хірургіч-
ної допомоги до зони бойових 
дій. Більшість евакуаційних за-
ходів відбуваються у межах ві-
домого стандарту «золотої» го-
дини. Але наші військові ме-
дики хочуть ще кращого ре-
зультату. Справа тут також і в 
організаційній складовій. Зага-
лом уся медслужба підпорядко-
вана ГВМУ, а військова ланка 
— командирам частин і підроз-
ділів. Тобто, за евакуацію на 
тактичному рівні відповідають 
командири. Але проводить її 
медслужба. І групи, які здійс-
нюють евакуацію, штатно пере-
бувають у визначених бригадах, 

є різними за оснащенням та рів-
нем підготовки. І якщо брига-
ду виводять із району виконан-
ня завдань в ООС, то і згадані 
медики із технікою теж покида-
ють цю територію. Аби вдоско-
налити логістику такого управ-
ління та закінчити подібні «міг-
рації» в медслужбі, і відбуваєть-

ся цей експеримент, наступний 
етап якого стосуватиметься вже 
координації всієї евакуації на 
оперативно-тактичному рівні: 
з військових мобільних госпі-
талів до медзакладів третього 
рівня надання допомоги у Хар-
кові й Дніпрі. Та на стратегічно-
му рівні — з Харкова і Дніпра до 
військово-медичних клінічних 
центрів і Головного військового 
клінічного госпіталю в Києві, 
включно з аероевакуацією. Тим 
часом у ГВМУ сформується від-
діл медичної евакуації. Приміт-
но, що загалом цей проект схва-
лили та підтримали наші іно-
земні партнери.

 Повноцінне введення в дію 
системи медевакуації вивіль-
нить значну кількість військо-
вих лікарів, які зможуть займа-
тися своєю профільною справою 
— вони лікуватимуть, а евакуа-
цією займатимуться інші фахів-
ці, навчені відповідно до натовсь-
ких програм.

 65-й мобільний госпіталь став 
пілотним у цьому проекті тому, 
що в ньому немає, на відміну від 
інших мобшпиталів, автосані-
тарних рот. І це спрощує таке за-
вдання.
 — Ми вже отримали 46 «Бог-
данів», і до кінця року їх кіль-
кість зросте до 100. Ці авто не 
розподілятимуть, як раніше, по 
бригадах, адже після виконан-
ня завдань медики повертають-
ся у місця постійної дислокації, 
і разом з ними їде техніка. Ці ма-
шини перебуватимуть в експе-
риментальному підрозділі або в 
автосанітарних ротах у районі 
бойових дій, — пояснює Ігор Хо-

менко. — Так ми позбудемося 
морально та фізично застарілих 
УАЗів, які мобілізували раніше.

Реформу координує 
«Хоттабич» 
 Зараз відбувається відбір 
кандидатів у підрозділ медева-
куації. Перевагу надаватимуть 
тим, хто вже пройшов бойові дії 
або працював у волонтерських 
підрозділах медевакуації і го-
товий підписати контракт зі 
Збройними силами. Власний 
приклад подав славнозвісний 
«Хоттабич» — Ілля Лисенко, 
колишній бізнесмен, який ор-
ганізував чотири роки тому на 
передовій ефективну рятуваль-
но-евакуаційну службу. Півто-
ра місяця він уже офіційно но-
сить однострій ЗСУ, адже уклав 
контракт із військом і тепер є ко-
ординатором з питань медичної 
евакуації у ГВМУ.
 Ілля Лисенко запрошує лі-
карів-добровольців і волонтерів 
вступати до новоствореного 
підрозділу, а волонтерські й гро-
мадські організації — допомог-
ти привести систему медеваку-
ації у відповідність до критеріїв 
НАТО.
 — Робота над створенням 
підрозділу почалася ще 2016-

го. Власне, весь цей час придив-
лялися, як нам варто діяти, аби 
з концептуальної ідеї, з ураху-
ванням реалій ЗСУ, сформува-
ти дієвий медевак, — каже Ілля 
Джонович. — Його філософія 
дуже проста: кожен військовий 
повинен мати абсолютну упев-
неність, що за його життя боро-
тимуться так само, як він бореть-
ся за нашу Україну. Цей меседж 
передаємо всім, хто входить у 
наш підрозділ. Автосанітарні 
роти дісталися нам у спадок від 
СРСР, де діяла інша парадигма 
війни — боротьба за чиєсь кон-
кретне життя була далеко не на 
першому місці. Ми це змінює-
мо докорінно. Основою медева-
ку стає не техніка, не машина, 
а підготовлений екіпаж, націле-
ний на боротьбу за людське жит-
тя. Перших ластівок вчитимемо 
у 205-му навчальному центрі. 
Надалі проводитимемо атеста-
цію знань і готовності кожно-
го екіпажу. Додатково навчати-
мемо їх доти, доки перестанемо 
припускатися помилок. Ідеаль-
на формула: злагоджена робо-
та трьох людей, готових вико-
нати поставлене завдання неза-
лежно від того, на якій техніці 
це доведеться робити — «Бог-
дані», «Хаммері», МТЛБ, вер-
тольоті чи на морському катері. 
Ці люди не повинні розставати-
ся зі своїм медичним обладнан-
ням у режимі 24/7 так само, як 
солдат із автоматом.

Кожен етап евакуації зможуть 
відслідковувати в Києві
 Нова система дозволить із 
Києва контролювати кожен етап 
медичної евакуації онлайн і ко-
ординувати дії та відслідковува-
ти порядок виконання команд. 
Так з’явиться змога працювати 
над власними помилками.
 — Якщо наш боєць вірить, 
що за його життя відчайдуш-
но борються, ми повинні буде-
мо відповісти за свої слова по-
дальшим удосконаленням ме-
девака, — наголошує Ілля Ли-
сенко. — Створюється не просто 
експериментальний підрозділ, а 
глобальна система медичної ева-
куації та рятувальних операцій 
ЗСУ, спроможна працювати в 
будь-якій частині України. І на-
далі в кожному підрозділі меде-
вакуації буде окремий екіпаж 
медичного спецназу. Це не ме-
дики, а фахівці, здатні приму-
сити людину жити, поки за неї 
не візьметься офіційна медици-
на. Медичний спецназ — вер-
шина нашої системи. Він мати-
ме найкращі підготовку й об-
ладнання. Ми встановили дуже 
швидкий темп розвитку підроз-
ділу. Плануємо до червня 2019-
го сформувати не просто перший 
діючий медевак, а отримати до-
статньо інформації, щоб провес-
ти роботу над помилками і при-
ступити до формування таких 
підрозділів в інших госпіталях. 
Зокрема, подбати і про зменшен-
ня ресурсної витратності такої 
евакуації. Я понад місяць тому 
в себе на сторінці у «Фейсбуці» 
розмістив анкету для бажаю-
чих записатися у медевак. Її за-
повнило вже 106 людей — це пе-
реважно колишні медики з доб-
ровольчих підрозділів.
 Варто зазначити, що напри-
кінці жовтня у Лондоні відбу-
деться форум з медичної еваку-
ації, в якому візьмуть участь 
представники Головного війсь-
ково-медичного управління, які 
обговорюватимуть різні аспекти 
нової для нашого війська систе-
ми. Також військова медслуж-
ба нині очікує на надходження 
зі США приблизно 60 авто «Хам-
мер». Нагадаємо, що 45 таких 
автомобілів медики ЗСУ вже от-
римали. ■

Нове медичне авто для перевезення поранених на базі «Богдана».❙

«Кожен військовий повинен мати абсолютну 
впевненість, що за його життя боротимуться так само, 
як він бореться за нашу Україну».

НОВІ СТАНДАРТИ

Рятувальний спецназ 
В Україні створюють експериментальний підрозділ 
із медичної евакуації

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ 

 На індонезійському острові Сула-
весі, який минулої п’ятниці зазнав 
удару одразу двох стихій — руйнів-
ного землетрусу та цунамі, продов-
жують виявляти нових жертв. «Зага-
лом знайдено 1203 тіла, проте не всі 
ще ідентифіковані», — заявив пред-
ставник гуманітарної організації Aksi 
Cepat Tanggap Інсан Нуррохман, пові-
домляє в понеділок, 1 жовтня, агенція 
dpa. Згодом цю інформацію підтвердив 
і президент Індонезії Джоко Відодо. 
 У неділю вранці рятувальні служ-
би Індонезії повідомляли про понад 
800 загиблих, проте уряд країни по-
боювався, що смертей може бути наба-
гато більше, позаяк поблизу епіцент-
ру, на північ від міста Палу, розташо-

ваний район Дунгала з 300 тисячами 
мешканців. Зв’язок із цим районом 
дуже обмежений, та й рятувальні за-
гони та добровольці дісталися туди з 
запізненням. 
 Саме в районі Дунгала (провінція 
Центральний Сулавесі) було вогни-
ще землетрусу магнітудою 7,4 бала, 
який викликав цунамі. Агенція ме-
теорології, клімату та геофізики Ін-
донезії через 30 хвилин після перших 
поштовхів відмінила попередження 
про загрозу цунамі, оскільки прила-
ди не змогли зафіксувати наближен-
ня шестиметрової хвилі. В агенції по-
яснюють цю трагічну помилку браком 
фінансування. В сейсмічно небезпеч-
ній країні діють лише 130 датчиків 
зміни рівня моря, тоді як у Японії їх 
близько тисячі. 

 Міністерство юстиції Індонезії 
повідомило вчора, що зі зруйнованих 
в’язниць на Сулавесі втекли приблиз-
но 1200 в’язнів. Одна з пенітенціар-
них установ у районі Дунгала була 
спалена. Більшість утікачів були за-
суджені за корупцію та причетність 
до обігу наркотичних речовин.
 За даними Національної агенції 
Індонезії з пошуку та порятунку, гу-
манітарна допомога буде потрібна 
двом із половиною мільйона людей. 
Влада країни планує виділити великі 
суми на відновлення інфраструктури 
та допомогу потерпілим. Наразі ж на-
магаються організувати роздачу про-
довольчих товарів, питної води, ме-
дикаментів та предметів першої необ-
хідності, але гуманітарної допомоги 
на всіх не вистачає. В неділю в місті 
Палі відновив роботу аеропорт, звід-
ки евакуювали поранених та iнозем-
них туристів. 
 Європейська Комісія передала 1,5 
мільйона євро з євросоюзного бюдже-
ту на допомогу Індонезії. Брюссель 
також надав знімки з Європейської 
програми спостереження Землі — 
Copernicus, які передаються майже 
в режимі реального часу і допомага-
ють у пошуку та порятунку, а пізні-
ше — в оцінці збитків. Європейський 
центр координації кризового реагу-
вання стежить за ситуацією на міс-
ці і підтримує зв’язок із владою Ін-
донезії. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 На недільному референдумі про 
нову назву Македонії цю зміну підтри-
мали понад 90 відсотків його учасни-
ків, та сам референдум вважається та-
ким, що не відбувся, свідчать результа-
ти Державної виборчої комісії.
 За підтримку зміни назви країни 
проголосували 91,38 відсотка учасни-
ків, проти були 5,63 відсотка. Але явка 
cтановила лише 36,83 відсотка; для 
того, щоб референдум був визнаний 
чинним, у ньому мали взяти участь не 
менше 50 відсотків від усіх зареєстрова-
них виборців. Голова Держвиборчкому 
Олівер Деркоський уже заявив: «Оче-
видно, що на цьому референдумі рішен-
ня не ухвалене».
 На референдум було винесено пи-
тання: «Ви підтримуєте членство в ЄС і 
НАТО, приймаючи Договір між Респуб-
лікою Македонією і Грецькою Респуб-
лікою?» Цей договір, укладений у чер-
вні, передбачає зміну назви держави на 
Північну Македонію, після чого Греція 
обіцяє розблокувати вже підготовлений 
вступ країни в НАТО і переговори про її 
вступ до Європейського Союзу.
 Референдум мав статус консульта-
тивного і не передбачав прямих юри-
дичних наслідків. Але депутати парла-
менту заявляли, що будуть поважати 
його результати. Провал референдуму 
означає, що опозиція почуватиметь-
ся вільною у своєму голосуванні. Для 
того, щоб цей договір набув чинності, 
незалежно від результатів референду-
му, парламент Македонії має внести 

зміну до Конституції країни про її на-
зву принаймні двома третинами голо-
сів законодавців.
 Тож формально результат голосу-
вання не може завадити парламенту 
схвалити нову назву країни. Але в пар-
ламенті Македонії наразі лише 71 за-
конодавець (зі 120) готовий проголосу-
вати за зміну; мінімально необхідні дві 
третини становлять 80 голосів. 49 міс-
ць опозиції — це достатньо, щоб забло-
кувати конституційну зміну.
 Утім референдум є вирішальним для 
уряду Зорана Заєва, який хоче здобути 
підтримку в справі угоди з Грецією. Під 
новою назвою — Республіка Північної 
Македонії, про яку домовилися уряди 
в Афінах та Скоп’є, — колишня юго-
славська республіка зможе вступити в 
лави Європейського Союзу та Північно-
атлантичного альянсу.
 Референдум підтримало чимало за-
хідних політиків, які з цією метою ос-
таннім часом відвідали Македонію. 
Але бойкотувати голосування закли-
кали, наприклад, президент цієї країни 
Джорге Іванов та найбільша опозицій-
на партія — Внутрішня македонська 
революційна організація — Демокра-
тична партія македонської національ-
ної єдності (ВМРО-ДПМНЄ). На багать-
ох будинках з’явилися гасла із закли-
ком до бойкоту, також була кампанія в 
інтернеті.
 Результат референдуму викликав 
суперечливі відгуки і в Македонії, і в 
Греції. Прем’єр-міністр Македонії, со-
ціаліст Зоран Заєв заявив, що все одно 
домагатиметься голосування в парла-

менті про зміну Конституції. У кіль-
кох вечірніх виступах після завершен-
ня референдуму в неділю він говорив 
про те, що «треба поважати голоси тих, 
хто виступив за зміну», але не згадував 
про явку. Він також висловлював рі-
шучість «привести Македонію в Євро-
пейський Союз і НАТО». Натомість на-
ціонально-консервативна опозиція за-
являє, що «договір із Грецією не отри-
мав підтримки народу».
 Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ци-
прас уже зателефонував голові маке-
донського уряду Зорану Заєву, щоб ви-
словити підтримку. Він також відзна-
чив «рішучість i сміливість» Заєва у «за-
вершенні імплементації цієї угоди». 
 У свою чергу Євросоюз закликав усі 
сторони поважати результати волеви-
явлення, а Генеральний секретар НАТО 
Єнс Столтенберг написав у «Твіттері», 
що «двері НАТО відчинені» для Маке-
донії, та назвав референдум «історич-
ною нагодою». Альянс уже запросив 
країну стати своїм членом після зміни 
назви. Державний департамент США 
також привітав підсумки референду-
му, закликавши при цьому македонсь-
ких законодавців «скористатися цією 
історичною нагодою, щоб забезпечити 
краще майбутнє для країни як повно-
цінної учасниці західних інституцій». 
 Напередодні референдуму також 
лунали звинувачення на адресу Росії 
в тому, що вона фактично втручалася 
в процес, підтримуючи бойкот рефе-
рендуму. І це не дивно: Росія виступає 
проти будь-якої можливості розширен-
ня Північно-атлантичного альянсу. ■

ЗВІТИ

Там, де 
пройшли 
кремлівські 
окупанти
За три роки війни в Сирії 
загинули 8 тисяч цивільних 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Унаслідок російських бомбардувань у Сирії за три 
роки загинуло 18 тисяч осіб, включно з вісьмома тися-
чами цивільних мешканців. Про це повідомив у неділю, 
30 вересня, Сирійський центр моніторингу прав людини 
(OSDH). Одночасно в Раді Федерації повідомили, що за 
три роки російської участі у війні в цій країні загинули 112 
російських військовослужбовців. 
 За словами глави сирійського правозахисного центру 
Рамі Абдул-Рахмана, «за період з вересня 2015 року і до 
вересня 2018 року внаслідок російських бомбардувань в 
Сирії загинули 7 тис. 988 цивільних осіб». Окрім того, за 
даними центру, загинули 5 тис. 233 бойовики «Ісламської 
держави» та 4 тис. 875 бійців різноманітних повстанських, 
ісламістських та джихадистських груп.
 Росія діє в Сирії на боці сирійського диктатора Башара 
Асада з 30 вересня 2015 року і завжди заперечувала, що її 
бомбардування будь-яким чином зачіпають цивільне насе-
лення. А у Раді Федерації заявили, що російські військові 
за три роки операції в Сирії знищили приблизно 85 тисяч 
«терористів». 
 Хоча в Раді Федерації і підтвердили загибель 112 росій-
ських військовослужбовців у Сирії, але, традиційно, жодним 
словом не згадали про те, що в цій країні на боці Башара Аса-
да воюють найманці з російських приватних військових ком-
паній (ЧВК) i про втрати серед найманців. У Москві завжди за-
перечували зв’язок iз ЧВК, які в Росії заборонені законом.
 За даними Сирійського центру моніторингу прав люди-
ни, до втручання Росії в сирійський конфлікт режим Баша-
ра Асада «контролював лише 26% території Сирії», а «Іс-
ламська держава» — більше 52%. На цей час угрупован-
ня «Ісламська держава» практично стерте з карти країни, а 
останнім оплотом сирійських антиурядових повстанців за-
лишається провінція Ідліб. ■

■КАТАКЛІЗМ

Пекло на райських островах 
Кількість жертв землетрусу та цунамі в Індонезії 
перевищила 1200 осіб

■

Пошуково-рятувальна операція не припиняється ні на мить. ❙

ДО РЕЧІ

 Індонезія є частиною так званого Тихо-
океанського вогняного кільця (могутнього 
тектонічного розлому). У цьому районі Зем-
ної кулі розташовуються найактивніші тек-
тонічні плити, одна з яких пересувається зі 
швидкістю сім сантиметрів на рік. Щорічно 
сейсмологи реєструють тут 6-7 тисяч зем-
летрусів магнітудою вище 4,0. Так, у 2004 
році біля західного узбережжя Суматри 
стався потужний землетрус силою 9 балів, 
який викликав цунамі. Висота хвилі подеку-
ди сягала 15 метрів, тоді загинули близько 
200 тисяч осіб у понад десяти країнах.

■

НОВИНИ ПЛЮС

Сутички в Каталонії
 У Каталонії минулими вихiдними прокотилася хвиля 
акцій, приурочених до першої річниці референдуму про 
незалежність Каталонії. Незважаючи на протидію поліції, 
протестантам удалося перекрити дороги навколо найбіль-
ших міст регіону: Барселони, Жирони та Таррагони. Рані-
ше глава Каталонії Кім Торра заявив, що уряд регіону нала-
штований боротися з «несправедливою іспанською держа-
вою», яка противиться волі каталонців до незалежності, 
продемонстрованій на референдумі. Він також наголосив, 
що Каталонія має намір повернути собі «громадянські та 
політичні права». Сепаратисти Каталонії в неділю, 30 ве-
ресня, на акції протесту в Барселоні закликали до відстав-
ки уповноваженого з питань внутрішніх справ у регіональ-
ному уряді після суботніх сутичок між прибічниками неза-
лежності та поліцією, під час яких постраждали 24 особи. 

У Москві затримали Миколу 
Рудьковського 
 У російській столиці поліція затримала колишнього 
депутата Верховної Ради України від Партії регіонів та 
екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського. Його зви-
нувачують у нападі на посольство Росії в Україні в 2014 
році, повідомляє телеканал «Дождь». За версією слідс-
тва, 14 червня 2014 року Рудьковський разом з іншими 
особами здійснив напад на російське посольство в Києві, 
зокрема, закидуючи фасад приміщення «підручними за-
собами». Збиток посольству оцінено в 14 мільйонів руб-
лів. Рудьковського затримали 28 вересня в центрі Моск-
ви, на Новій Басманній вулиці. Йому обрано запобіжний 
захід у вигляді арешту.

Помер Шарль Азнавур 
 У Франції у віці 94 років помер відомий співак Шарль 
Азнавур. Про це повідомляє агентство France Presse iз по-
силанням на прес-секретаря Азнавура. Співак пішов iз жит-
тя у власному будинку на півдні Франції, однак причина 
смерті наразі невідома. Шарля Азнавура вважають сим-
волом французького шансону й називають одним iз го-
ловних французьких виконавців ХХ століття. У його твор-
чому доробку — понад 1 тис. 300 пісень, 200 мільйонів 
платівок, проданих по всьому світу, та 60 ролей у кіно. 20 
жовтня в рамках свого світового турне співак мав приїхати 
до Києва.

■

ГОЛОС НАРОДУ

Висока підтримка за низької явки
Більшість македонців бойкотували референдум щодо зміни назви країни

■
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Ярослава МУЗИЧЕНКО

Виставку «Борці за Українсь-
ку Державу» відкрито в Націо-
нальному музеї історії України 
(НМІУ) до 75-річчя створення 
УПА. По суті, це цілий експози-
ційний зал. Тут можна побачити 
артефакти, які вціліли завдяки, 
здавалося б, дивовижним ви-
падковостям. Приміром, архівні 
документи УПА, які близько 70 
років пробули під землею, чи 
прапор ОУН, який як «трофей» 
радянської влади зберігали по-
далі від людського ока у фондах 
столичного музею. За словами 
генеральної директорки Історич-
ного музею Тетяни Сосновської, 
виставка знайомить з обстави-
нами створення УПА, етапами 
її боротьби як проти гітлерівсь-
кого, так і проти сталінського 
тоталітарних режимів. А одна зі 
співтворців виставки, Оксана Та-
раненко, наголосила, що молоді 
працівники музею, які робили 
цю виставку, є ровесниками во-
яків УПА, і дехто з них воював на 
нинішньому фронті.

Знання з-під землі
 «На цій виставці подана ко-
ротка інформація, яку кожно-
му українцеві варто знати. Тут 
чітко й доступно представле-
но структуру Української пов-
станської армії, її керівництво, 
особливості побуту підпільни-
ків, їхню пропагандистську ро-
боту, бойові дії за участі повс-
танців. І, звичайно ж, підсумки 
діяльності УПА, в тому числі 
й цифри — скільки осіб бра-
ли участь у цій боротьбі, скіль-
ки загинуло і яким був внесок 
тих хлопців і дівчат, які відда-
ли своє життя у боротьбі за Ук-
раїнську самостійну соборну 
державу», — розповідає кура-
тор виставки, завідувач відділу 
історії ХХ століття Олександр 
Іщук.
 За словами пана Олександ-
ра, на виставці є унікальні екс-
понати. Приміром, справжній 
прапор Організації українсь-
ких націоналістів. На ньому — 
сліди крові. Цікаво, що відшу-
кали його в глибинах фондів 
НМІУ в... 2015 році. У 1940-ві  
роки цей прапор захопили ра-
дянські партизани Кам’янець-
Подільського з’єднання. На-
прикінці 1940-х його показали 
в Історичному музеї на вистав-
ці «Трофеї радянських парти-
занів». На прапорі навіть є ети-
кетка зі зворотного боку. Потім 
його здали в фонди, і таким чи-
ном він уцілів. Хоча в біль-
шості випадків подібні прапо-
ри комуністи нищили.
 Далі куратор виставки звер-
тає увагу відвідувачів на вели-
кий заіржавілий бідон у музей-
ній вітрині. Це один з архівів 
УПА, які останнім часом зна-
ходять у лісах. Власне, цей бі-
дон-сейф iз документами три 
роки тому знайшли працівни-
ки Національного музею «Тюр-
ма на Лонцького», що у Львові. 
Директор музею Руслан Забі-
лий передав його на зберіган-
ня до НМІУ. На виставці мож-
на побачити матеріали з того 
архіву — і збережені, і ті, які 
не вдалося врятувати. Адже 
дно ємкості прогнило і нижня 
частина архіву, на жаль, втра-
чена. А в бідоні, виявляється, 
зберігалися пропагандистсь-
кі листівки. Під склом праців-
ники Історичного музею виста-
вили їх оригінали, а роздруко-
вані копії листівок, що лежать 
поряд, кожен відвідувач може 
взяти собі на пам’ять. Дивиш-
ся на цей величезний бідон і ди-
вуєшся: якою ж сильною була 
віра у повстанців у те, що Ук-
раїна, попри все, буде вільною, 

що їхні документи збережуть-
ся і за ними наступні поколін-
ня зможуть дізнатися про ідею 
та історію УПА.
 «Кожен українець має зна-
ти постать Романа Шухеви-
ча і багатьох інших героїв, 
які чинили опір і вірили тоді, 
коли вірити, здавалося б, не 
було вже змоги, — перекона-
ний віце-прем’єр-міністр Ук-
раїни з гуманітарних питань 
В’ячеслав Кириленко, який 
побував на відкритті виставки. 
— І коли в декого з нас сьогодні 
з’являється зневіра чи сумнів: 
«А чи тим шляхом ідемо, а чи 
тим темпом?» — маємо згаду-
вати хлопців і дівчат з УПА».

130 підпільних часописів
 Олександр Іщук знайомить 
iз першою вітриною. Тут є фо-
тографії командирів УПА — 
Романа Шухевича, Василя 
Кука, Василя Іваківа, Дмитра 
Клячківського. На карті 1945 
року можна побачити, як ви-
глядала територіальна струк-
тура армії. Частина фото — це 
оригінальні світлини з фондів 
НМІУ, які передали сюди ве-
терани УПА. Більшість експо-
натів — iз фондів Національно-
го музею історії України.
 Дизайнери Історичного му-
зею розробили для виставки 
спеціальні стенди, що відтво-
рюють атмосферу криївок. До 
речі, в УПА були свої інжене-
ри, які проектували криївки. 
Опис бункеру головного осеред-
ку повстанської пропаганди, 
який очолював Петро Федун-
«Полтава», подано на вистав-
ковому банері. У бункері було 
дві кімнати, сполучені довгим 
коридором з виїмкою для скла-
ду харчів, кухня з плитою. Був 
тут і туалет, каналізація, при-
стрій для доступу денного світ-
ла, радіо. У кожній кімнаті 
розміщувалося по два двопо-
верхові ліжка і стіл, за яким 
могли працювати одночасно 
п’ятеро осіб. У кутку — столик 
iз друкарською машинкою. На 
стенді подано типовий розпо-
рядок дня під час перебування 
у криївці: одна година — анг-
лійська мова, одна година — 
на вивчення щоденно 20 іно-
земних слів, двi години на вив-
чення різнопланової літерату-
ри, сiм годин — друкування на 
машинці.
 «У підпільних типографіях 
ОУН і УПА в повоєнний час 
друкували тисячі листівок, за-
кликів, брошур, які поширю-
вали по всій Україні, аби попу-
ляризувати ідею незалежності 
України, — розповідає одна з 
авторів виставки, кандидат іс-
торичних наук Леся Онишко. 
— Чимало видань друкували 
іноземними мовами. В умовах 
тоталітарного СРСР, коли вся 
друкарська техніка перебувала 
під контролем держави, таку 
активну діяльність можна вва-

жати безпрецедентною. Завдя-
ки такій праці повстанцям вда-
валося утримувати високий рі-
вень національної самосвідо-
мості та, зрештою, домогтися 
повалення тоталітарного ре-
жиму». 
 Методи поширення пропа-
ганди були такі: «шептана», 
тобто безпосереднє спілкуван-
ня з людьми, брошури, часо-
писи та листівки зі звернен-
ням до різних соціальних груп, 
підпільні радіопрограми. На-
весні хлопці й дівчата виходи-
ли з криївок, поширювали роз-
друківки серед селян і городян, 
підкидали в потяги, розсилали 
поштою в усі райони СССР.
 «УПА публікувала близько 
130 періодичних видань, півти-
сячі брошур, десятки навчаль-
них посібників», — розпові-
дає Олександр Іщук. — При-
чому пропагандистська діяль-
ність УПА поширювалася не 
лише на терени України. Рейди 
УПА вирушали на територію 
Білорусії, Литви та Румунії. У 
нас представлено листівки ру-
мунською мовою, а також мо-
вами різних народів, які про-
живали на території Радянсь-
кого Союзу. Одним із закликів 
ОУН і УПА був заклик «Воля 
народам — свобода людині». 
УПА боролася як за свободу 
України, так і за волю всіх на-
родів, поневолених в радянсь-
кій імперії». 

Підпільна Україна
 На виставці можна побачити 
і карикатури, і звернення різни-
ми мовами до селян, червоноар-
мійців, робітників, підлітків, 
рекомендації батькам, як вихо-
вувати дітей. Підбірка дає уяв-
лення, що підпілля своєю пропа-
гандою намагалося охопити весь 
народ — починаючи від малих 
дітей і до співробітників МГБ. 
До гебістів писали: «Не боріться 
проти нашого підпілля, все одно 
цим нічого не досягнете, краще 
приєднуйтеся до нас». 
 «Сьогодні стовідсотково під-
тверджено, що в кожній області 
України  існувало підпілля або 
ОУН, або УПА, — розповідає ку-
ратор виставки Олександр Іщук. 
— У повоєнні роки основним за-
вданням було поширювати свої 
друковані видання, проводити 
агітацію своєї ідеї про відновлен-
ня незалежності України, здобу-
вати прихильників і сподівати-
ся на краще в майбутньому».
 Здобувати прихильників і 
боротися за соборність держави 
доводиться і сьогодні. Успіш-
ності цієї боротьби сприяє «ви-
зволена» з блокади інформація 
про попередній досвід. «Ще 15 
років тому в те, що діяльність 
УПА була спрямована не на «ви-
нищення мирних жителів», як 
переконували радянські про-
пагандисти, а на здобуття не-
залежності України, «вірили» 
до 20 відсотків громадян нашої 

держави. Тепер ситуація знач-
но краща», — розповідає Олек-
сандр Іщук.
 Хоча, за словами В’ячеслава 
Кириленка, ця тема і досі для 
декого залишається контра-
версійною. У Національному 
музеї історії України, хоч як це 
дивно, до 2015 року вона зовсім 
не була популярною. Дехто пе-
реконував, що ці знання не ма-
ють бути поширені на всю Ук-
раїну, бо є люди, які «постраж-
дають» від розкриття правди. 
Утім упродовж трьох останніх 
років, зі зміною керівництва за-
кладу, у найбільшому історич-
ному музеї країни створено й 
експоновано вже масу виставок 
і про визвольну боротьбу, і про 
червоний терор, про дисидент-
ський рух в Україні та багато 
інших. «Коли ми завдяки не-
багатьом сміливцям почали оз-
найомлюватися з цими темами, 
то і ті, хто вагалися, зрозуміли: 
це їхня історія, це історія всієї 
України — і Лівого берега, і 
Правого», — підсумовує віце-
прем’єр-міністр. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Мета: соборна, вільна Україна
У Національному 
музеї історії України 
експонується 
виставка 
до 75-річчя 
Української 
повстанської армії

■

«Пропагандистська криївка» 
у музейній вітрині.
Фото автора.

❙
❙
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ВАРТО ЗНАТИ

 На виставці в Національному му-
зеї історії України можна побачити на 
власні очі:
 * печатку, виготовлену художни-
ком-повстанцем Нілом Хасевичем;
 * зброю, якою воювали повстанці;
 * нарукавні пов’язки ОУН;
 * оригінальні повстанські листів-
ки та пропагандистські видання 
1940—50-х рр., серед яких є відоз-
ви до поневолених народів СРСР, які 
друкували іншими мовами;
 * бофон УПА;
 * речі упівців — в’язнів ГУЛАГу: 
листи, щоденники, світлини, докумен-
ти, рушники, вишиті на засланні;
 * велику кількість оригіналів різно-
манітних світлин iз повстанцями;
 * сучасні пам’ятні медалі й монети, 
присвячені УПА.

■

Справжній прапор ОУН.
Фото з сайта asn.in.ua.

❙
❙

Сценарист фільму «Нескорений» про Романа Шухевича, 
Василь Портяк — на виставці в НМІУ.
Фото з сайта НМІУ.

❙
❙
❙



Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua

ВІВТОРОК, 2 ЖОВТНЯ 2018 9XX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ ’2018»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;

газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина РОДІНА 

У середні віки Миколу Хомича урочисто 
спалили б на кострищі, а перед тим під-
дали тортурам за «єресь» його книжок 
та «бісівські» обряди довкола їхніх пре-
зентацій. От, скажімо, остання імпреза 
на честь виходу в світ видання двома 
мовами, у двох книжках, у кожній з яких 
вміщені два романи: «Ніч Русалки», що 
виходила раніше, та щойно написане 
його продовження — «Чорний мі сяць» 
(українською — К.: Друге дихання; 
російською — К.: Радуга).

 Починаючи з обраного місця для ім-
прези — Андріївський узвіз, — усе тут 
не випадкове, магічне й чаклунське, де 
кожний елемент творить знак, що пе-
регукується з подіями романів: київсь-
кі відьми з мітлами, сатанинська меса з 
дев’яти заповідей, вогняна феєрія біля 
старого цвинтаря.
 Власне, й без яскравих театраліза-
цій кожний новий твір Хомича збурює 
жваве обговорення. За легкою мовою, 
захопливо-карколомними пригодами 
— роздуми письменника про історичну 
пам’ять, про життя і смерть, про будову 
світу. Хомич розмірковує-сперечається 
з уявними опонентами й непомітно для 
читача затягує його у дискусію. І все це 
огорнуте любов’ю до Києва, до природи, 
до жінки, до світу. 
 Вечір з фантастичною виставою 
на дві дії виштовхнув шанувальників 
творчості письменника із повсякден-
ня у чарівний світ української міфоло-
гії й сучасної містики. Дійство не лише 
ілюструвало ключові епізоди, розширю-
вало авторські сенси, а й ставало логіч-
ним продовженням романів. Як тут було 
не підійти до бенефіціанта зі спровокова-
ними усім тим запитаннями? 
 ■ Ваша презентація — повноцінний 
мистецький витвір. Хто все придумав? 
 — Ідея моя: живемо у мультимедій-
ний час, тож захотілося візуалізува-
ти роман. Акторка Юлія Максименко 

поставила в Будинку актора виставу за 
власними оповіданнями. Її тексти ніби 
перегукуються з моїми. Зазнайомилися, 
я надав уривки з мого роману, які «про-
силися на сцену». Гадав, це буде «просте» 
акторське відтворення. Проте Юля вия-
вилася ще й сценаристом та режисером, 
і разом з актором Глібом Івановим вони 
переклали текст на мову драматургії. Та 
ще й додали пластики танцю під музику 
«Пінк Флойд». Вийшло дивовижно.
 ■ А от відображення почуттів вигля-
дало штучним, неначе чоловікові запла-
тили за те, щоб він кохав. І він старанно 
удавав закоханість, аж через силу.
 — Прообразом моєї героїні є біблійно-
легендарний образ Ліліт. Нічний образ, 
пов’язаний із пробудженням чуттєвості 
у чоловіка. Це сексуальна енергія, без-
лика і зваблива, що об‘єднує чоловіче та 
жіноче начало. Фактично, описаний тан-

тричний секс, як в індуїзмі. А то не прос-
то фізіологія, а злиття у космосі двох на-
чал. В індуїстському храмі ви отримуєте 
потрясіння. Головне місце тут — розта-
шоване в центрі скульптурне зображення 
з’єднаних чоловічого й жіночого статевих 
органів. Кожен вірянин покладає туди 
квіти, поливає пахучими маслами. За на-
шим європейським розумінням — сором-
іцьке й навіть дещо моторошне видовище. 
Та індуїсти бачать в цьому більше — со-
творіння Всесвіту, великий вибух. І кожен 
з нас з’явився завдяки цьому з’єднанню. 
У книжці я саме хотів розглянути понят-
тя первинного гріха як чогось ганебного. 
Не диво, що у мого героя роздвоєне відчут-
тя: Діва Марія, народжуючи сина — свя-
та; а в момент зачаття — вона грішниця? 
Православні принципи розривають мозок 
навпіл. Ми — «раби Божі», перекладено з 
грецької на церковнослов’янську. Але ж 
на старогрецькій це «звучить» дещо інак-
ше: «діти Божі». Відчувати себе рабом — 
травматично.
 ■ Несподівано-сміливий фрагмент із 
заповідями Сатани: бо сатанізм, сата-
нинська біблія викликає жах, відторг-
нення. Але саме цей фрагмент з рома-
ну ви взяли до вистави, і він став одним 
з найбільш вражаючим.

 — У «Біблії Сатани» американсько-
го сатаніста Антона ЛаВея прочитав, 
що глупота є страшним гріхом. І стад-
ний конформізм — це також гріх. Поду-
малося: а чи не живемо ми, бува, за Ла-
Веєм? В цьому епізоді — прямі цитати з 
суперопулярного американського про-
повідника. І режисерське рішення було 
креативним. Вийшло красиво, вигадли-
во, часом іронічно.
 ■ Другий акт вашої презентації був 
не менш вражаючим: вогняне шоу-ба-
лет на ходулях — під музику Стравінсь-
кого. А це хто придумав?
 — Мені щастить на творчих людей. 
В інтернеті натрапив на вогняне шоу-
балет Арсена Алюмова. Його дружина 
Яна, хореограф-постановник, прочита-
ла «Ніч Русалки» — їй так сподобало-
ся, що за кілька тижнів повністю пере-
робила їхню репертуарну композицію. 
Вибудувала сюжет за моєю книжкою 
— на музику «Весни священної» Ігоря 
Стравінського. Це той самий знамени-
тий балет Дягілєва, котрий спочатку не 
прийняли й освистали в Парижі… Сю-
жет «Русалки», пов’язаний із давніми 
слов’янськими віруваннями, органічно 
ліг на цю музику. Плюс локація — міс-
це, де колись стояло капище Велеса.
 ■ У виставі-презентації значну роль 
відіграло слайд-шоу з фотографій по-
чатку минулого століття. Ваша колек-
ція?
 — Головна подія роману «Чорний 
Місяць» має конкретний час: 15 квіт-
ня 1910 року, страсна п‘ятниця. Я му-
сив уявити, як виглядав тодішній Київ. 
Що люди носили, якою була мода, аксе-
суари; які події відбулися до й після цієї 
дати. Героїня — Лариса Навська — про-
ходить через роман від дитини, дівчин-
ки, учениці Фундуклеївської гімназії 
до студентки інституту Княгині Ольги. 
Візуалізація мусила бути гранично до-
стовірною. Отже, занурився у старі пош-
тівки, студійні світлини, фотографії з 
тогочасних газет. Тут мені дуже допо-
міг «Музей однієї вулиці» та експозиція 
«Музею Києва». Ну й інтернет — куди ж 
без нього. 
 У старих світлинах багато містики. 
Дивимося в очі людям, які давно стали 
тінями, й відчуваємо, ніби їхні емоції 
входять у нашу свідомість. Наче відбу-
вається психологічний зв‘язок, вступає-
те в якийсь діалог. І тут загадка: а може, 
вони не пішли остаточно? ■

 Думка, прямо сказати, не нова, бо 
відразу навіює слова засновника ук-
раїнського націоналізму Миколи Міх-
новського, писані сто років тому: «Мос-
ковщина, все одно яка — царська чи 
республіканська, абсолютистична чи 
демократична, — ніколи не дасть Ук-
раїні того, на що Україна має очевид-
не право». Але від такої тяглості мос-
ковської «доктрини» стає моторошно 
— надто, коли для наших власних 
очільників усе те ніби новина.
 Аргументацію автор шукає в під-
ході влади до розв’язання численних 
і різноманітних проблем, які є наріж-
ним каменем державотворення: ствер-
дження позицій української мови та 
застосування її в усіх сферах життя 
суспільства; розбудова (точніше ни-
щення) Збройних сил України; творен-
ня олігархату й віддання майже задар-

ма найкращих об’єктів економіки для 
приватизації російським криміналь-
ним бізнесом; нерівноправні (з Росією) 
зовнішньоекономічні стосунки, зокре-
ма газові угоди. Згадано недемаркацію 
кордону, Севастополь усередині чужо-
земної військової бази; ганебне, зрад-
ницьке поводження українських кому-
но-соціалістичних депутатів усередині 
країни й за кордоном («у своїй бороть-
бі проти України політики Росії роб-
лять ставку на антиукраїнську ак-
тивність російської п’ятої колони, 
тобто тієї частини російськомовних 
українських громадян, які не ототож-
нюють себе з українським етносом, не 
несуть у собі української патріотич-
ної ідеї, вважають себе вільними від 
обов’язків щодо держави, в якій вони 
мають громадянство».
 Ще одне риторичне запитання: 

«Хто стане на перешкоді Москві, 
якщо «кремлівським миротворцям» 
спаде на думку однієї теплої ночі ви-
садити військовий десант в Україні 
і, за підтримки «нашої» п’ятої коло-
ни, здійснити антидержавний пере-
ворот?». Відповідь дали самі росіяни, 
брутально потураючи наш суверенітет 
на мисі Опук, острові Тузла, станціях 
гідронавігаційної системи. Ні тоді, ні 
після нападу на Грузію українська вла-
да висновків не зробила.
 Можновладці були глухими й до та-
кого: «Невже досі не ясно: якщо Росія 

хоче захищати російськомовних в Ук-
раїні, а отже, вважає їх своїми, то 
таким чином вони є чужими для нас. 
Якщо на них в Україні розраховує Росія 
(а вони вже з нею, як мінімум, — мовно, 
а отже розраховують на неї), то вони 
нам вороги». Уперше автор опублікував 
цю статтю іще п’ятнадцять років тому. 
Тоді вона, либонь, скидалася на анти-
утопію, тепер же виглядає як хроніка 
пережитих нами подій: «З їхнього про-
російського й російського боку… провока-
ції і диверсії, поширення чуток, страху і 
залякування, організаційна підтримка 
Росією антиукраїнських сил в Україні, 
терористичні акти, розпалювання вог-
ню громадянської війни, створення хао-
су та введення російських окупаційних 
військ «для защіти соотєчєствєнніков 
за рубєжом», про що чітко записано у 
військовій доктрині РФ».
 Якщо «у найбільш свідомої частини 
українського суспільства давно і міц-
но закріпилося уявлення про Росію, як 
про джерело різноманітних небезпек», 
— то кому адресовано книгу? Можли-
во, тим, хто вірить у пророцтва: «За-
кінчення брехливої «комуністичної» 
епохи слід очікувати після останнього 
серйозного протистояння між Росією і 
Україною, тобто після 2022 року, або 
через 175 років після опублікування 
«Комуністичного маніфесту»? ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Кохання поміж тіней:
літературний сеанс ясновидця

■

ОБРІЇ

Хвороби невігластва,
або Коли антиутопії стають спогадами

■

Костянтин ДИКАНЬ

Євген Ґолибард починає книгу «Злочинна рука Росії в Україні. Фрагмент сучасного 
літопису» (К.: Український пріоритет, 2015) риторичним запитанням: «Коли вже (і 
якщо) ми говоримо про незалежність, то завжди треба пояснити: незалежність від 
кого? У даному випадку йдеться про незалежність від Росії, яка саме цієї незалеж-
ності України у жодному варіанті розвитку подій не передбачає».
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Валентина САМЧЕНКО

 У Міжнародний день музики, 1 жов-
тня, у Києві, у Великій залі Національ-
ної музичної академії імені Героя Ук-
раїни Василя Сліпака, проходив «Му-
зичний діалог: Україна — Китай» за 
участі Національного президентського 
оркестру (диригент Василь Василенко) 
і музикантів країни східної культури. 
Родзинкою незвичайного концерту ста-
ло те, що виконавці на деякий час по-
мінялися ролями: китайські митці від-
творювали українську музику, а наші 
— китайську. Проект — один із майже 
двох десятків масштабних дійств, які 
проходять у рамках дев’ятиденного 
«Київ Музик Фесту-2018».
 Двадцять дев’ятий міжнародний 
фестиваль розпочався концертом ук-
раїнських і польських музикантів у На-
ціональній філармонії України імені 
Миколи Лисенка. У першому відділен-
ні вперше у Києві прозвучала написа-
на під враженням від фільму Сергія Па-
раджанова «Тіні забутих предків» ком-
позиція Богдани Фроляк — минулоріч-
ної лауреатки Шевченківської премії у 
номінації «Музичне мистецтво», яка 
святкує цього року 50-річний ювілей. 
Відбулася світова прем’єра «Концерту-
Елегії» для віолончелі з оркестром Іго-
ря Щербакова, лауреата Національної 
премії України ім. Т. Шевченка 1999 
року.
 У другому відділенні слухали мо-
нументальне Credo двічі лауреата пре-
мії «Греммі» польського композитора 
Кшиштофа Пендерецького, який осо-
бисто був за диригентським пультом. 
Тривалі овації викликала синергія май-
стерності Національного симфонічно-
го оркестру України, Національної за-
служеної академічної капели Украї-
ни «Думка», хорової капели хлопчи-
ків та юнаків «Дзвіночок» і польських 

солістів: Івони Госси, Кароліни Сіко-
ри, Анни Любанської та Адама Здуні-
ковського. Цей концерт одночасно став 
першим із трилогії до 100-річчя віднов-
лення власної Незалежності України та 
Польщі, яке обидві країни святкують у 
2018 році. Автором спільного проекту 
«Музика Незалежності» і учасником 
першого концерту став польський дири-
гент із українським корінням Роман Ре-
вакович, який понад 20 років дуже ак-
тивно підтримує музичний діалог між 
Польщею та Україною.
 Загалом «Київ Музик Фест-2018» — 
це 5 симфонічних, 7 хорових, 10 камер-
них концертів і музика 10 країн: Украї-
ни, Польщі, Ізраїлю, Німеччини, США, 
Великої Британії, Франції, Швейцарії, 
Канади і Китаю. Серед зарубіжних 
учасників іще композитори Альфред 
Швайцер (Швейцарія) та Кевін Мело-
ун (США/Велика Британія), виконавці 
Анатолій Коган — флейта (Ізраїль), Бо-
рис Зобін — фортепіано (Ізраїль), Анд-
рій Бєлов — скрипка (Німеччина).
 У Великій залі Національної музич-
ної академії 3 жовтня — симфонічний 
вечір «Концертне дефіле солістів». Ча-
руватиме музикою Симфонічний ор-
кестр Українського радіо (диригент Во-
лодимир Шейко). 
 У Національному будинку органної 
і камерної музики того ж вечора — во-
кально-симфонічний проект «Ангели і 
Світлячки» Ансамблю класичної музи-
ки імені Бориса Лятошинського (дири-
гент Богдан Пліш). Виконуватимуть ду-
ховні твори Альфреда Швайцера, Ганни 
Гаврилець, Олександра Родіна і Кевіна 
Малоуна, чий твір дав назву концер-
тові (він написаний у пам’ять трагічних 
подій і людей, котрі загинули в резуль-
таті краху рейсу UA93 — четвертого лі-
така, що був задіяний у теракті 11 вере-
сня 2001 року). До речі, цей концерт — 
єдиний у програмі «Київ Музик Фесту-

2018», на який треба купувати квитки, 
на всі інші заходи — вхід вільний або за 
запрошеннями.
 Хорові співи заповнюють київські 
храми. У Патріаршому соборі Воскресін-
ня Христового вже прозвучав «Хоро-
вий світ дитинства». У Михайлівсько-
му Золотоверхому соборі 7 жовтня свою 
програму представить камерний хор 
«Хрещатик» (диригент Павло Струць), 
у Лютеранській церкві Святої Катери-
ни 8 жовтня — «Вірую» камерного хору 
«Київ» (диригент Микола Гобдич).
 Знаковою подією стане світова 
прем’єра ораторії Ганни Гаврилець 
«Віють вітри» для мішаного хору, удар-
них та народних інструментів — на ма-
теріалі історичних пісень, записаних 
Олександром Кошицем. Твір присвя-
чується 100-річчю Місії Олександра Ко-
шиця. Виконуватиме ораторію 2 жов-
тня у Національній філармонії Камер-
ний хор «Київ». 
 Концерт-закриття фестивалю у На-
ціональній філармонії 6 жовтня пред-
ставить творчий портрет багаторічно-
го художнього керівника «Київ Музик 
Фесту» — одного з найпомітніших ук-

раїнських композиторів сучасності Ми-
рослава Скорика, який цьогоріч відзна-
чає 80-літній ювілей. 
 Вперше за межами Києва у рамках 
фестивалю відбудеться музичний ма-
рафон у Ворзелі, 7 жовтня. Цей про-
ект композитора Євгена Петриченка, 
який у 2014-му був змушений зали-
шити Донецьк через захоплення міста 
бойовиками «ДНР» і оселитися у Вор-
зелі, — планується як довготривалий і 
циклічний. Цьогорічна тема — «Лято-
шинський єднає». У будинку княгині 
Уварової, стильній будівлі початку ХХ 
століття, відбудеться справжній piano-
battle Ростислава Федини & Олексан-
дра Козаренка та Symphonic Plein Air 
за участі Ансамблю класичної музи-
ки імені Бориса Лятошинського На-
ціонального будинку органної і камер-
ної музики України (диригент Ігор Ан-
дрієвський). 
 Організатори «Київ Музик Фесту»: 
Міністерство культури України, На-
ціональна спілка композиторів, Націо-
нальна музична академія України ім. 
П. І. Чайковського та Національна ака-
демія мистецтв України. ■

Людмила ОЛТАРЖЕВСЬКА

 Перший Всеукраїнсь-
кий театральний фести-
валь-премія «ГРА» ви-
йшов на фінішну пряму 
й оголосив  дати прове-
дення фінального етапу. 
Отже, останній тиждень 
листопада у столиці 
обіцяє трансформувати-
ся у неймовірний за своєю 
концентрацією та емоцій-
ним наповненням теат-
ральний марафон, ском-
понований із найкращих 
прем’єр минулого року. 
Протягом цього часу на 
різних театральних май-
данчиках будуть пока-
зані дванадцять вистав, 
відібраних десятьма ек-
спертами за підсумками 
другого туру у шести но-
мінаціях. Хто саме ста-
не переможцем фестива-
лю й отримає кошти на 
нову постановку — ви-
значатиме вже міжнарод-
не журі, склад якого орг-
комітет премії обіцяє на-
звати незабаром. 
 Але в будь-якому 
разі переможцями ста-
нуть столичні театрали 

та гості міста, які мати-
муть змогу перегляну-
ти добірку надзвичайно 
цікавих спектаклів. Се-
ред яких — легендарний 
«Вій. Докудрама» із Чер-
нігова (режисер — Анд-
рій Бакіров), який уже 
побував на кількох фес-
тивалях, по дві вистави 
від лідерів молодої ре-
жисури Тамари Труно-
вої («Під небом синім», 
«Дідона та Еней») й Мак-
сима Голенка («Віталік», 
«Біла ворона»), музично-
експериментальний іва-
но-франківський «Гам-
лет», де Ростислав Дер-
жипільський зібрав ак-
торів із різних театрів... 
 «Два аспекти для 
мене важливі у «ГРІ», 
— наголошує голова екс-
пертної ради фестивалю-
премії Анна Липківська. 
— Перший — географія 
широка і «некиєвоцен-
трична». 70 заявок із 27 
міст, 22 області. Шорт-
лист — від Чернігова на 
півночі до Миколаєва на 
півдні, від Берегового та 
Івано-Франківська на за-
ході до Харкова на сході. 

Другий — представниц-
тво недержавних театрів 
— понад двадцять відсо-
тків від усієї кількості 
учасників, чверть шорт-
листа. Це означає, що те-
атральна Україна — єди-
на, що у нас є спільний 
мистецький простір, а не 
окремі «хутірці».
 Задля справедливості 
варто визнати, що деякі 
театри ідею нового фести-
валю поки що сприйняли 
з певною недовірою. Так, 
серед заявок експерти не 
побачили пропозицій від 
столичних Національно-
го театру імені Лесі Ук-
раїнки, Молодого театру, 
Театру драми і комедії 
на Лівому березі Дніпра 
тощо. Деякі колективи 
з регіонів апелювали до 
строків, які не дозволи-
ли зробити якісне відео і 
встигнути взяти участь у 
відборі. Наступного року 
фестиваль має стартува-
ли значно раніше, тож 
часу для подачі заявок 
буде більше, конкурен-
ція стане сильнішою, а 
експертний відбір — іще 
ретельнішим. ■

ВИСОКА НОТА 

Солісти, хори й оркестри
«Київ Музик Фест» презентує музику десяти країн

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Неймовірна дюжина
У Києві покажуть найкращі вистави 
— фіналістів  премії «ГРИ»

■

Польський композитор Кшиштоф Пендерецький (праворуч) відкривав «Київ Музик Фест-2018».
Фото Польського інституту в Києві.

❙
❙

 За найкращу виставу для дітей
 1. «Коза-Дереза» Дніпровського місь-
кого театру ляльок «Театр актора і ляль-
ки».
 2. «Ангелик, що загубив зірку» Чер-
нігівського обласного театру ляльок 
імені Олександра Довженка.

 За найкращу експериментально-
пошукову виставу
 1. «Гамлет» Івано-Франківського 
академічного обласного українського 
музично-драматичного театру імені Іва-
на Франка.
 2. «Під небом синім» Київського 
національного академічного театру 
оперети.

 За найкращу хореографічну/
балетну/пластичну виставу
 1. «Спокушені спрагою» Криворізь-
кого академічного міського театру 
музично-пластичних мистецтв «Ака-
демія руху».

 За найкращу музичну виставу 
у жанрі опери/оперети/мюзиклу
 1. «Дідона та Еней» Громадської ор-
ганізації Open Opera Ukraine.
 2. «Біла ворона» Миколаївського 
академічного українського театру дра-
ми та музичної комедії.

 За найкращу виставу 
камерної сцени
 1. «Віталік» «Дикого театру».
 2. «Тату, ти мене любив?» Київського 
академічного театру «Золоті ворота».

 За найкращу драматичну виставу
 1. «RH+» Закарпатського обласного 
угорського драматичного театру (місто 
Берегове).
 2. «Уявний хворий» Харківського де-
ржавного академічного театру ля льок 
імені Віктора Афанасьєва.
 3. «Вій. Докудрама» Чернігівсько-
го обласного академічного українського 
музично-драматичного театру імені Та-
раса Шевченка.

Фіналісти фестивалю-премії «ГРА»-2018:■
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Валентина САМЧЕНКО

 Кожне видання очікує на резонанс від своїх публіка-
цій. «Україна молода» надрукувала 4 вересня ц. р. у №95 
статтю «Убивство музею. Чому в Жовкві на Львівщині 
припинив існування музей і чи потрібен він». Відразу за-
уважимо, що авторці Софії Каськун, завідувачці музею 
«Жовківський замок» у 2001—2017 роках, ми запропо-
нували написати про ситуацію значно раніше, услід за 
тим, як фактично 19 жовтня 2017 року остаточно при-
пинив існування музей «Жовківський замок» Львівсь-
кої національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького 
(ЛНГМ). Отримавши на початку цьогорічного вересня 
фаховий виважений текст небайдужої уже екс-музей-
ниці, яка продовжує уболівати за поширення правди-
вої української історії і туристичну привабливість Жов-
кви, вирішили його друкувати. Бо він ілюструє, як, при-
криваючись формальними причинами, можна позбави-
ти людей осередку культури і добрих справ.
 Василь Мицько, прес-секретар Львівської галереї 
мистецтв, надіслав у редакцію розлогий коментар до 
статті Софії Каськун. (До слова, тепер екс-завідувачка 
«Жовківського замку» 2012 року Програмою підтрим-
ки музейних працівників була відзначена в числі 10 кра-
щих музейників Україні). Наші читачі знають, що «УМ» 
ніколи не визнавала офіційного стилю письма і канце-
ляризмів, однак деякі аргументи і зневажливі слова від 
імені офіційної установи на адресу своєї «оптимізованої» 
філії нас подивували. Тому ми попрохали надіслати ко-
ментар на офіційному бланкові і з вихідними даними. 
Друкуємо його без змін, лишаємо надісланий заголовок, 
усупереч редакційним правилам, навіть зберігаємо на-
писання слів великими літерами, щоб дати зрозуміти, 
на чому акцентується увага.
 Від редакції дозволимо собі кілька зауваг. «За потуж-
ною назвою «Жовківський замок» стояло ДВІ МУЗЕЙ-
НІ КІМНАТКИ, 9 ЕКСПОНАТІВ ТА 9 ПРАЦІВНИКІВ», 
— переконують нині з ЛНГМ. Насправді музей викорис-
товував 5 музейних залів: спочатку великих, зі склепін-
нями, у приміщенні палацового корпусу, а після затоп-
лення їх через порушення під час реставрації зі сторо-
ни Заповідника, — 5 менших у східному корпусі. Згід-
но з тематико-експозиційним планом в експозиції музею 
було 237 експонатів (звичайно, це узагальнююча назва, 
що включає оригінальні предмети, копії й інше). 
 «Зважмо й на фінанси: прибутки «вбитого музею» за 
2015-й, 2016-й та неповний 2017-й роки становили 40 
ТИСЯЧ ГРН., а витрати на зарплату, електроенергію та 
інше — близько 1 МІЛЬЙОНА 146 ТИСЯЧ ГРН. (!)» — 
виправдовує фактичне закриття музею «материнська» 
Галерея. За 2,5 року витратити на діючий живий музей у 
місті з багатою історією 1 млн. 146 тис. гривень і розпові-
дати, що це багато у країні, в якій деякі посадовці держ-
структур отримують таку суму менш ніж за півроку, — 
не смішно, а дуже сумно.
 І дивно, чому про «відсутність працівників у робочий 
час чи кругову родинну поруку працівників» ЛНГМ зга-
дує лише зараз, а не тоді, коли мала обов’язок слідкува-
ти за виконанням трудової дисципліни своїх підлеглих. 
Нині, коли немає відповідних записів, це просто наклеп. 
А донька Софії Каськун дійсно працювала у музеї з 2014 
року науковим співробітником, Мирослава Скіра пер-
шою підняла тему Жовківського склозаводу, зробила те-
матичну виставку і багато проектів, які приводили у му-
зей молодь, опублікувала наукові праці. До того ж пра-
цювати у музейних установах родичам в Україні не за-
боронено. 
 Чи нудним і бездіяльним був музей «Жовківський 
замок» — трохи проілюструють архівні фотографії. А 
Міністерству культури — бо документ про нову струк-
туру ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького підписував міністр — 
було б незайве розрізняти, коли і хто робить відомству 
ведмежу послугу та яку інформацію надає. ■

ОФІЦІЙНО

Усі живі, 
музейна справа триває!
Львівська національна галерея 
мистецтв ім. Б. Г. Возницького:
 «Нещодавно в виданні «Україна молода» 
була оприлюдена розповідь про події майже 
річної давнини у колишній жовківській філії 
Львівської національної галереї мистецтв ім. 
Б. Г. Возницького. Чинну нині адміністрацію 
Галереї звинувачено у вбивстві... тамтешньо-
го музею. Це думка авторки статті Софії Кась-
кун, колишньої завідувачки згаданої установи 
(історико-мистецький сектор «Жовківський за-
мок») у 2001—2017 роках. Вважаємо за необ-
хідне коротко розтлумачити події, які авторка 
статті описує як помсту за її симпатії до окре-
мих керівників галереї.
 Чому було прийняте таке рішення про за-
криття? Сьогоднішньому керівництву Галереї 
півтора року тому довелось вирішувати непрості 
питання ОПТИМІЗАЦІЇ своєї музейної діяльності, 
до того ж, Київ мав і своє бачення з цього приво-
ду. За потужною назвою «Жовківський замок» 
стояло ДВІ МУЗЕЙНІ КІМНАТКИ, 9 ЕКСПОНАТІВ 
ТА 9 ПРАЦІВНИКІВ. Зважмо й на фінанси: при-
бутки «вбитого музею» за 2015-й, 2016-й та не-
повний 2017-й роки становили 40 ТИСЯЧ ГРН., а 
витрати на зарплату, електроенергію та інше — 
близько 1 МІЛЬЙОНА 146 ТИСЯЧ ГРН. (!).  
 Звісно, культура завжди дотаційна, її не за-
вжди можна оцінити наведеними вище цифра-
ми. Але оскільки такий малий МУЗЕЙЧИК не 
зміг скласти культурної конкуренції своєму ново-
му великому ОРЕНДОДАВЦЕВІ — ЦІЛОМУ ЗА-
ПОВІДНИКУ, ЗАМКУ (!), то керівництво Гале-
реї та Міністерство культури України логічно ви-
рішило перескерувати ресурси в інше русло. Як 
показали подальші події, керівництву заповідни-
ка вдалося чудово відремонтувати та підготува-
ти до експозиції згадані приміщення. До того ж 
основна музейна задача — культурна робота із 
відвідувачами — там і надалі виконується.
 Чинна нині адміністрація Галереї не може од-
нозначно тлумачити плани своїх попередників 
стосовно розростання жовківської філії, а також 
їхні відносини з орендодавцями-сусідами з од-
нієї будівлі. Маються на увазі стосунки Бориса 
Возницького та його наступниці Лариси Разінко-
вої із Володимиром Геричем — директором Де-
ржавного історико-архітектурного заповідника 
у місті Жовква. Але станом на сьогодні між на-
шими установами існує домовленість про мож-
ливу співпрацю. Якщо керівництво Жовківсь-
кого замку забезпечить відповідний темпера-
турно-вологісний режим та охорону, то Галерея 
передасть із власних фондів на довготривале 
експонування заповіднику предмети, які стосува-
тимуться історії Жовкви.
 Хоча заміські філії в різних музейних органі-
заціях часто потребують вирішення таких про-
блем, до прикладу, як відсутність працівників у 
робочий час чи кругова родинна порука праців-
ників — тут «Жовківський замок» теж не був 
винятком, — все ж причиною згаданих змін ста-
ла саме ОПТИМІЗАЦІЯ. Попри те, ми впевнені, 
що досвідчені спеціалісти музейної справи за-
вжди легко знайдуть відповідну роботу». 

■

На «Серпневі зустрічі»-2014 завітав художник Анатолій Бондар, 
вимушений переселенець із Луганська.

❙
❙

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Жовква. Оптимізація
Чи варто економити на музеї мільйон

■

Перші «Жовківські читання». Серед учасників — Борис Возницький. 2011 р.❙Акція «З Україною в серці творимо дива», виготовлення ангеликів-оберегів для воїнів. Лютий 2015 р.❙

Виставка робіт польських художниць «Горизонт випадковостей». 2015 р.❙

Експозицію «Майдан. З вірою в майбутнє» почали створювати у 2014-му, 
ще до міністерської рекомендації вшановувати героїв музейними проектами. 
Учасники Євромайдану принесли багато пам’ятних речей. Прапор передав 
Зеновій Парасюк — батько нині нардепа Володимира Парасюка, який, до речі,
переміг на виборах у ВР Тараса Возняка, котрий у 2016-му очолив ЛНГМ.
Фото 2016 року.

❙
❙
❙
❙
❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00, 2.05 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лото-Забава

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.00 Світ навиворіт

15.05 Х/ф «Інша жінка»

17.30 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 

професію»

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

00.00 Ліга сміху 2018

ІНТЕР

03.05 Д/ф «Леонід 

Куравльов. Це я вдало 

зайшов»

04.00, 5.55 М/ф

04.45 Top Shop

05.15, 20.00 Подробиці

06.25 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

08.00 Удачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Морський 

сезон-2»

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00 Т/с «Політ метелика»

15.50 Х/ф «Мільйонер»
18.00 Крутіше за всіх

20.30 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»

00.30 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

08.40 Т/с «Кров ангела»

12.30 Т/с «Біжи, не озирайся»

16.50, 21.00 Т/с «З минулого з 

любов’ю»

19.00 Сьогодні. Підсумки 

20.00 Головна тема

23.10 Х/ф «Я буду поруч»

01.10, 2.30 Історія одного 

злочину

02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.50 Стендап-Шоу

05.40, 6.50 Kids Time

05.45 М/ф «Том і Джеррі: 

Робін Гуд та Миша-

сміхотунка»

06.55 М/ф «Вартові 

джунглів»

08.55 М/ф «Рататуй»

11.00 Х/ф «Коломбіана»
13.00 Х/ф «Кінгсмен: 

таємна служба»
15.30 Х/ф «Кінгсмен: 

золоте кільце»
18.30 Х/ф «Шпигунка»
21.00 Х/ф «Повітряна 

в’язниця»
23.15 Х/ф «Швидкість: 

автобус 756»
01.10 Х/ф «Із пітьми»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25, 12.45 Факти

05.50 Інсайдер

07.50 Т/с «Відділ 44»

13.00 «На трьох»

14.30 Х/ф «Вершник-

привид-2: дух помсти»

16.15 Х/ф «Шалений Макс: 

дорога гніву»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Оселя зла: 

фінальна битва»

22.50 Х/ф «Дедпул»

00.55 Х/ф «Пункт 

призначення-3»

02.35 Т/с «У полі зору»

03.15 Х/ф «Бережіть жінок»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 0.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТБ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25 Діалоги з Патріархом

14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.25 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.20 Дзеркало історії

19.10 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Про військо

02.10 Кендзьор

02.55 Огляд преси

НТН

05.55 Х/ф «Останній гейм»
07.20 Страх у твоєму домі

11.00 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»

12.30 Х/ф «Справа була в 
Пенькові»

14.25 Х/ф «Скарби 
стародавнього 
храму»

16.55 Х/ф «Блеф»
19.00 Х/ф «Солодка жінка»
21.00 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
22.40 Х/ф «Тіло»
00.45 Х/ф «Шлях війни»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Наталя 

Ворожбит

07.00 Новини 

07.05 Документальний цикл. 

«Дешевий відпочинок. 

Прага»

07.30 Документальний цикл. 

«Дешевий відпочинок. 

Мадрид»

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Світ навколо

09.10 Хто в домі хазяїн? 

09.35 Українська читанка. 

Оксана Забужко

09.50 Фольк-music. Діти 

10.40 100 років української 

історії

10.45 100 років українського 

кінематографа 

10.55 100 років української 

літератури

11.10 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

11.20 Національна опера 

України. Юрій 

Шевченко. «За двома 

зайцями»

13.00 Іван Козленко «Люди і 

апарати. Становлення 

українського кіно». 

UPLectorium.

Розсстріляне 

відродження

14.15 Документальний цикл. 

«Незвідані шляхи»

15.10 Суспільний університет 

15.35 Як це? 

16.10 Документальний цикл.

«Історії великого кохання»

17.05 Концерт Ольги Чубаревої. 

«Єднаймося»

18.30 Документальний серіал. 

«Дешевий відпочинок. 

Лондон» 

19.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

20.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

20.10 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

Марії Заньковецької. 

«Посланіє»

21.20 Концерт гурту «Брати 

Гадюкіни». «Я вернувся 

домів»

23.00 Територія Кіно. Ігор 

Савиченко

23.45 Київський академічний 

Молодий театр. Ів 

Жаміак. «Потрібні 

брехуни»

02.10 Документальний цикл. 

«Історії великого кохання»

03.05 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

03.45 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

04.40 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець

 

СТБ

05.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.55 Хата на тата

13.00 МастерШеф

19.00 Битва екстрасенсів

21.00 Один за всіх

22.15 Х-Фактор

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 11.15, 14.15, 17.15 

«LIVE»

10.00 Політична кухня

12.15, 19.15 Один за всіх

13.00 Кисельов. Авторське

15.00 Слова і музика

16.00 Ток-шоу «18 плюс» 

18.00 Закрита зона

20.00 Підсумки тижня

22.00 «THE WEEK»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 00.00 Змішані 

єдиноборства. UFC 229

08.00 М/ф

10.00 Він, вона та телевізор

13.05 Т/с «Разом назавжди»

16.50 11 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Олімпік»

19.00 Х/ф «12 раундів»
21.10 Х/ф «12 раундів-2: 

перезавантаження»
23.00 Профутбол

02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліон» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Брайтон» — «Вест 

Гем». ЧА

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 Журнал ЛЧ

10.55 «Удінезе» — 

«Ювентус». ЧІ

12.40 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Львів» — «Десна». 

ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

19.25 «Ворскла» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Лаціо» — 

«Фіорентина». ЧІ

00.50, 3.00 Check-in

01.10 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». ЧА

03.25 Журнал ЛЧ

03.55 «Фулгем» — 

«Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.15 «Емполі» 

— «Рома». ЧІ

07.50 «Маріуполь» — 

«Карпати». ЧУ

09.40 «МЮ» — «Ньюкасл». 

ЧА

11.30 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

13.20, 20.55 Журнал ЛЧ

13.50 «Фулгем» — 

«Арсенал». ЧА

16.00 Топ-матч

16.05 «Саутгемптон» 

— «Челсі». ЧА

17.10, 19.25, 22.15 Футбол 

Tables

18.10, 20.25 Check-in

18.25 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». ЧА

21.25 «СПАЛ» — «Інтер». ЧІ

23.25 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

00.30 «Львів» — «Десна». 

ЧУ

04.05 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 19.00 Історія 

криміналістики

10.00 Вирішальні битви 

ІІ Світової

12.00 Таємниці матерії

15.05 Природа сьогодення

17.15 Річкові монстри

21.30 Ера Хаббла

22.25 Всесвіт Хаббла

23.20 Місяць зблизька

00.20 Телеформат

04.20 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.10, 19.15 Орел і 

решка

10.00 Ух ти show

10.45 М/ф «Астерікс і Обелікс 

підкорюють Америку»

00.00 Вечірній квартал

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

12.15 Х/ф «Діти шпигунів-
2: Острів утрачених 
мрій»

14.00 Чотири весілля

17.00 Х/ф «Сам удома 
5: святкове 
пограбування»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Х/ф «Хороші діти»
00.30 БарДак

01.30 17+

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
09.40 Х/ф «Йосип 

прекрасний. Намісник 
фараона»

11.15 Телепродаж
11.40 Своя земля
12.10 #ВУКРАЇНІ
12.40 Перший на селі
13.10 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Церемонія 
відкриття

15.00 ІІІ літні Юнацькі ОІ-
2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки)

16.05 Незвичайні культури
16.50 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки/
дівчата)

18.10 Д/с «Імперія»
19.15 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Плавання
20.10 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Футзал. Груповий 
раунд

21.30 Олімпійська доба
21.50 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Спортивні танці
00.00 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Плавання. Фінали
01.15 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Дзюдо (юнаки, 55 
кг)

02.15 ІІІ літні Юнацькі ОІ-
2018. Важка атлетика. 
Фінали (юнаки, 56 кг)

03.30 ІІІ літні Юнацькі ОІ-2018
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«Настукав» ахіл
 ■ Юрію, у вас був норма-
тив ЕА, ви сюди їхали взяти 
медаль і змагатись у Берліні. 
Розчаровані?
 — Ні. Рiч у тiм, що в мене 
сезон почався невдало. Я 
змінив шипівки, і вони не 
підійшли. Я «настукав» ахіл 
(буквально 2 змагання я зро-
бив у нових шипівках), і у 
мене почалися проблеми з ахі-
лом. Я не міг стрибати. По-
чав лікуватися, тому я був без 
стрибків у висоту цілий міся-
ць. Я намагався підтримувати 
фізичні форму. І в результаті 
— тільки одне нормальне тре-
нування до чемпіонату Украї-
ни. Цього не вистачило. Тому 
такий результат.
 ■ Зараз також у Журавльо-
ва тренуєтеся?
 — Так, у Журавльова. 
 ■ Що він вам сказав перед 
стартом?
 — Ми не розмовляли перед 
стартом, і він мені нічого вже 
давно не говорить, тому що 
в мене вже великий досвід. 
Тільки на секторі обговорює-
мо технічні нюанси, що треба 
підправити.
 ■ А після фінішу що ска-
зав?
 — Що міг стрибнути 2.23. 
Було дуже близько. Міг навіть 
стрибнути і вище, але не був 
готовий технічно. Я відчуваю, 
що фізично міг стрибати 2.26, 
а от технічно ні. Кожна спроба 
виходить по-різному.
 ■ Повернемося в Гельсін-
кі... Після несподіваної для 
багатьох перемоги вас назва-
ли «людиною дощу».
 — Чомусь усі думають, що 
я в дощ виграв чемпіонат сві-
ту. Нехай подивляться пов-
тор. Була чудова погода. Дощу 
не було. Була суха гума, і цьо-
го достатньо, щоб показувати 
високий результат. Дощ був 
перед тим. Дощ був зранку, 
наскільки я пам’ятаю. Але до 
вечора, до фіналу, перестав. 
Так, під час усіх днів змагань 
дощило і було дуже холодно, 
але в день нашого фіналу була 
нормальна погода. Я не знаю, 
чому мене називали «люди-
ною дощу». Хоча я вмію стри-
бати і в дощ. Одного разу я 
виграв Всесвітні воєнні ігри в 
2003 році на Сицилії. Там не 
те що дощ був, а злива. 5 см 
води на гумі. І я переміг. 
 ■ У яку погоду вам комфор-
тно стрибати?

 — Я вже сформував для 
себе одне правило: якщо ти 
стрибаєш, то стрибаєш у будь-
яку погоду. Усі в рівних умо-
вах. Якщо погода тепліша, то 
результат кращий, тому що 
м’язи м’які, зігріті, еластич-
ні. Якщо погода трохи холод-
ніша, то відповідно результат 
у всіх нижчий. Але всі в рів-
них умовах. І в цих умовах ти 
маєш перемогти.

Назвали «старою гвардією»
 ■ Як складалася кар’єра 
після Гельсінкі? Таких гуч-
них перемог не було, але які 
сезони ви можете виділити як  
вдалі, а які не дуже?
 — Таких грандіозних пе-
ремог, як на ЧС, не було, але 
я виграв у 2009 році команд-
ний чемпіонат Європи, про-
те потім на ЧС не потрапив у 
кваліфікацію, тому що невда-
ло виступив. А от у 2011-му 
на Всесвітніх іграх військо-
вослужбовців я був другим, і 
в 2014-му був шостим на чем-
піонаті Європи. Без медалі, 
але близько.
 ■ Де живете і тренуєтесь?
 — Я живу в Києві. Трену-
юсь на стадіоні «Піонер» на 
Нивках. Чудовий стадіон. 
Уже кілька років як реконс-
труйований.
 ■ Богдан Бондаренко на-
звав вас «старою гвардією». 
Що вас змушує виходити в 
сектор знову і знову?
 — Змушує моя мотивація, 
відчуття нереалізованості в 

самому стрибку. Я знаю, що 
можу стрибати в районі 2.30, 
стабільно в кожному старті. 
Але щось не виходить. Фізич-
но я готовий. Але це можуть 
помітити тільки професіона-
ли, які розбираються в стриб-
ках у висоту, тренери. А зви-
чайні люди дивляться повер-
хнево, не бачить «глибини» 
стрибка у висоту.
 ■ Раніше Журавльов гово-
рив своїм учням: «Стрибни на 
особистий рекорд — і ти ста-
неш чемпіоном України». Що 
вам говорив, як мотивував?
 — Ми з ним розбираємо тех-
нічні моменти. І він, і я знає-
мо, якщо в мене буде стабіль-
ний стрибок, я зберусь і пока-
жу характер. А так, оскільки  
я постійно шукаю щось у тех-
ніці, я не можу зібратися пси-
хологічно. У мене певний дис-
баланс. А все має скластися в 
одне.
 ■ За 2.40 стрибнути — це 
реально?
 — За 2.40 не знаю, чи це за-
раз реально. Можливо, у кра-
щі мої роки, 25-27, можна 
було б показати близький до 
цього результат.
 ■ Як уявляєте життя піс-
ля спорту? (Коли перестане-
те стрибати на професійному 
рівні).
 — Скоріше за все, я себе 
бачу в спорті, бо я вже маю 
великий досвід. І оскільки  
виступаю за Збройні сили Ук-
раїни (у мене 15 років стаж), я 
офіцер у званні майора. Мрію 

і далі працювати в армійсько-
му спорті. 
 ■ Ви думаєте будувати тре-
нерську кар’єру чи спортив-
ного чиновника?
 — Я поки що не задумував-
ся. Поки у планах стрибати. 
Я такий, що символізм в мої 
роки присутній, але щось мене 
всередині штовхає і я ще скон-
центрований на результаті.

«Між сезонами намагаюсь 
вилікувати травми»
 ■ Маєте хобі?
 — Мені дуже подобаєть-
ся великий теніс. Подобаєть-
ся більярд, але оскільки зи-
мою в мене була травма, то 
мій фітнес-тренер заборонив 
мені грати й у теніс, й у біль-
ярд. Був певний час без своїх 
хобі. 
 ■ Слідкуєте за тенісними 
змаганнями?
 — Звичайно, я слідкую за 
всіма турнірами «Великого 
шолома».
 ■ Є серед знайомих ук-
раїнські тенісисти?
 — Ні, знайомих немає.
 ■ Хто улюблений тені-
сист?
 — Я вболіваю за улюблен-
ця публіки, Роджера Федере-
ра.
 ■ Чому?
 — Мені подобається його 
стиль гри, поведінки.
 ■ Що розкажете про роди-
ну?
 — У мене прекрасна дру-
жина, чудова дитина, якій не-

щодавно виповнилося чотири 
роки. Усе добре.
 ■ Як ви думаєте, ваш син 
буде займатися спортом?
 — Не знаю. Змушувати 
його я не збираюся. Якщо в 
нього буде бажання, тоді бу-
демо розвивати . 
 ■ Він уже розуміє, що його 
тато спортсмен, вболіває на 
змаганнях?
 — Ще не повністю розуміє, 
але знає, що тато їде на зма-
гання. Він буває зі мною на 
стадіоні. Йому подобається бі-
гати, він хоче бути швидким. 
Але  скільки це триватиме, не 
знаю.
 ■ Дружина зі світу спорту?
 — Так, дружина Анастасія 
зі світу спорту, з легкої атле-
тики. Бігала 400 м, намага-
лася стрибати потрійним, але 
травмувалася. 
 ■ Як ви відпочиваєте між 
змаганнями, між сезонами?
 — Між сезонами намага-
юсь вилікувати травми. Від-
почиваю, відновлююсь.
 ■ У Висоцького є слова з 
пісні «Розбіг, стрибок і сором 
підніматись»... Із вами таке 
трапляється?
 — Звичайно. Трапляється 
після кожної невдалої висо-
ти, особливо з третьої спроби. 
Не хочеться підніматися. Так, 
таке відчуття присутнє.
 ■ Як ви боретеся з цим?
 — Ніяк. Не приємно, не-
рвую, але доба-дві, все пере-
варюєш і потім перегортаєш 
цю сторінку, і починаєш спо-
чатку з новою мотивацією.
 ■ Що найбільше запам’я-
товується під час змагань?
 — Коли подорожуєш, 
запам’ятовуються країни, 
міста. Враження залишають-
ся від кожного місця...
 ■ Яка улюблена країна або 
яка найбільше вразила?
 — Мені сподобалась Бра-
зилія. Ріо-де-Жанейро — 
найкрасивіше місто, у яко-
му я був. Там просто приємно 
перебувати, відпочивати. Я 
не знаю, як там жити, але як 
туристу відпочивати — дуже 
сподобалося.
Був дуже гарний акцент на 
психологію
 ■ Як потрапили в легку ат-
летику?
 — Мене на стадіон привели 
батьки. Мій тато тренувався у 
Віктора Олексійовича Лонсь-
кого у Бердичеві. Мене у 8 
років привели в секцію стриб-
ків. І все. З того часу я стри-
баю.
 ■ Це школа з традиціями, 
там не говорять, перспектив-
ний ти чи ні. Там усі стриба-
ють. Вам щось у дитинстві го-
ворили про перспективи?
 — Я скажу, що наша шко-
ла відрізняється тим, що тут 
був дуже гарний акцент на 
психологію, на традиції шко-
ли. Ось у чому фішка школи 
Лонських, такий метод. І я 
вдячний, що сформувався у 
дитинстві там. Недарма вона 
називається школою, бо все 
дається зі школи.
 ■ Пам’яєтаєте перший 
стрибок?
 — Мені так відклався у 
пам’яті перший стрибок, пер-
ше тренування, бо був же ди-
тиною. Пам’ятаю навіть, що 
там була алюмінієва планка 
в старому залі, там його вже 
немає, здається, тепер бок-
серський зал.
 ■ Уві сні все ще перестри-
буєте планку?
 — Так, буває. Усе ще снить-
ся. Буває, що дуже легко до-
лаю, буває, що не можу подо-
лати: то збив, то якось важко. 
Як у житті, так і уві сні. ■
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Юрій Кримаренко: Я 
вмію стрибати і в дощ 
Екс-рекордсмен світу розповідає про тренування на столичних Нивках, 
фішку школи Лонських і «глибину» стрибка у висоту

■

Юрій Кримаренко.
Фото: EPA/UPG.

❙
❙

Олена ЗАПОЛЬСЬКА 

На головному легкоатлетич-
ному старті сезону, окрім Бог-
дана Бондаренка, не виступав 
ще один знаний український 
стрибун у висоту, екс-рекорд-
смен світу Юрій Кримаренко. 
Йому не вдалося застрибнути 
на п’єдестал у Луцьку. Але він 
не засмутився, привітав при-
зерів та з посмішкою відпові-
дав на запитання «України 
молодої».
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Англія
 Успішним вийшов попередній тиждень для українців в 
АПЛ — Олександра Зінченка і Андрія Ярмоленка. Вихова-
нець «Шахтаря» Зінченко, який до матчу Кубка Ліги у цьо-
му сезоні взагалі не мав ігрової практики в «Ман. Сіті», про-
вів в основі «городян» два матчі поспіль на уже звичній для 
англійського етапу кар’єри позиції лівого захисника.
 А екс-капітан «Динамо» Ярмоленко пропустив кубко-
вий матч «Вест Хема» проти нижчолігового «Максфілда», 
але допоміг лондонцям переграти кризовий «Манчестер 
Юнайтед». Нападник української збірної став співавтором 
другого гола у ворота «манкуніанців».
 Кубок ліги. 1\16 фіналу. Найцікавіші результа-
ти. «Тоттенхем» — «Уотфорд» — 2:2 (по пен. 4:2), «Ар-
сенал» — «Брентфорд» — 3:1, «Вест Хем» — «Макс-
філд» — 8:0, «Ліверпуль» — «Челсі» — 1:2 (Старрідж, 58 
— Емерсон, 79; Е. Азар, 85), «Вест Бромвіч» — «Крістал 
Пелас» — 0:3, «Міллволл» — «Фулхем» — 1:3, «Борн-
мут» — «Блекберн» — 3:2, «Манчестер Юнайтед» — 
«Дербі» — 2:2 (по пен. 8:7; Мата, 3; Феллаїні, 90+5 — Віл-
сон, 59; Мерріот, 85), «Вулверхемптон» — «Лестер» — 
0:0 (по пен. 1:3), «Оксфорд Юнайтед» — «Манчестер 
Сіті» — 0:3 (Габріел Жезус, 36; Р. Марез, 78; Фоден, 90+2; 
Зінченко («МС») — 90 хв.).
 Прем’єр-ліга. 7-й тур. «Вест Хем» — «Манчестер 
Юнайтед» — 3:1 (Феліпе Андерсон, 6; Лінделеф, 43 (у свої 
ворота); Арнаутовіч, 74 — Рашфорд, 71; Ярмоленко («ВХ») 
— до 72 хв., асист), «Арсенал» — «Уотфорд» — 2:0, «Ман-
честер Сіті» — «Брайтон» — 2:0 (Р. Стерлінг, 29; Агуеро, 
65; Зінченко («МС») — 90 хв.), «Евертон» — «Фулхем» — 
3:0, «Хаддерсфілд» — «Тоттенхем» — 0:2, «Ньюкасл» 
— «Лестер» — 0:2, «Вулверхемптон» — «Саутгемптон» 
— 2:0, «Челсі» — «Ліверпуль» — 1:1 (Е. Азар, 25 — Стар-
рідж, 89), «Кардіфф» — «Бернлі» — 1:2.
 Лідери: «Манчестер Сіті», «Ліверпуль» — 19, «Челсі» 
— 17, «Тоттенхем», «Арсенал» — 15, «Уотфорд» — 13.
 Бомбардир: Е. Азар («Челсі») — 6.

Іспанія
 Головні претенденти на перемогу у Ла Лізі — мадрид-
ський «Реал» і «Барселона» — майже синхронно втрачають 
очки: у четвертому турі «галактікос» розписали «мирову» з 
«Атлетіком», не обіграли команду з Більбао минулого тижня 
і каталонці. Коли ж «Барса» несподівано програла «Легане-
су» Андрія Луніна, «вершкові» подарували ще більшу сенса-
цію — вони розгромно поступились «Севільї».
 Український голкіпер Лунін, до речі, минулого тижня 
вперше потрапив до заявки «Леганеса» на матч Прімери, 
але на поле так і не вийшов.
 Прімера. 6-й тур. «Еспаньйол» — «Ейбар» — 1:0, 
«Реал Сосьєдад» — «Райо Вальєкано» — 2:2, «Атле-
тико» — «Уеска» — 3:0 (Грізманн, 17; Тейє Партей, 30; 
Коке, 34), «Атлетик» — «Вільярреал» — 0:3, «Леганес» 
— «Барселона» — 2:1 (Ель-Жар, 53; Оскар Родрігес, 54 
— Коутіньйо, 12), «Валенсія» — «Сельта» — 1:1, «Севі-
лья» — «Реал Мадрид» — 3:0 (Андре Сілва, 17, 21; Бен-
Єддер, 39), «Алавес» — «Хетафе» — 1:1, «Вальядолід» 
— «Леванте» — 2:1, «Жирона» — «Бетіс» — 0:1.
 7-й тур. «Райо Вальєкано» — «Еспаньйол» — 2:2, 
«Реал Сосьєдад» — «Валенсія» — 0:1, «Барселона» — 
«Атлетик» — 1:1 (Ель-Хаддаді, 84 — Де Маркос, 41), 
«Ейбар» — «Севілья» — 1:3 (Хоан Хордан, 99 — Андре 
Сілва, 48; Банега, 58, 94), «Реал Мадрид» — «Атлетико» 
— 0:0, «Уеска» — «Жирона» — 1:1, «Вільярреал» — «Ва-
льядолід» — 0:1, «Леванте» — «Алавес» — 2:1, «Бетіс» 
— «Леганес» — 1:0 (Морон, 89).
 Лідери: «Барселона», «Реал Мадрид» — 14, «Севі-
лья» — 13, «Атлетико», «Бетіс» — 12, «Алавес» — 11.
 Бомбардир: Андре Сілва («Севілья») — 7.

Італія
 У чемпіонському темпі продовжує грати «Ювентус»: 
чинні володарі «скудетто» у принциповому поєдинку здо-
лали головного конкурента — «Наполі», в активі зіркового 
форварда туринців Кріштіану Роналду — дві передачі.
 Серія А. 6-й тур. «Інтер» — «Фіорентина» — 2:1 
(Ікарді, 45 (пен.); Д’Амброзіо, 77 — К ‘єза, 53), «Удінезе» 

— «Лаціо» — 1:2, «Аталанта» — «Торіно» — 0:0, «Дже-
ноа» — «К’єво» — 2:0, «Кальярі» — «Сампдорія» — 0:0, 
«Наполі» — «Парма» — 3:0 (Л. Інсіньє, 4; Мілік, 47, 85), 
«Рома» — «Фрозіноне» — 4:0, «Ювентус» — «Болонья» 
— 2:0 (Дібала, 12; Матюїді, 16), «СПАЛ» — «Сассуоло» — 
0:2, «Емполі» — «Мілан» — 1:1.
 7-й тур. «Рома» — «Лаціо» — 3:1 (Пеллегріні, 45; Ко-
ларов, 71; Фасіо, 86 — Іммобіле, 67), «Ювентус» — «На-
полі» — 3:1 (Манджукіч, 26, 49; Бонуччі, 76 — Д. Меренс, 
10), «Інтер» — «Кальярі» — 2:0 (Л. Мартінес, 10; Політа-
но, 90), «Болонья» — «Удінезе» — 2:1, «К’єво» — «Торі-
но» — 0:1, «Фіорентина» — «Аталанта» — 2:0, «Фрозі-
ноне» — «Дженоа» — 1:2, «Парма» — «Емполі» — 1:0, 
«Сассуоло» — «Мілан» — 1:4.
 Лідери: «Ювентус» — 21, «Наполі» — 15, «Фіорен-
тина», «Інтер», «Сассуоло» — 13, «Лаціо» — 12.
 Бомбардир: Пентек («Дженоа») — 8.

Німеччина
 Єдиний український легіонер у Бундеслізі Євген Ко-
ноплянка минулого тижня вийшов у старті в обох матчах 
чемпіонату. У поєдинку з «Фрайбургом» Коно був одним 
із найактивніших, але не допоміг «Шальке» врятуватися 
від п’ятої поспіль поразки. А у суботу, на свій день наро-
дження, хавбек оформив перший у сезоні асист.
 Перша Бундесліга. 5-й тур. «Вердер» — «Герта» 
— 3:1, «Баварія» — «Аугсбург» — 1:1 (Роббен, 48 — 
Ф. Гьотце, 87), «Ганновер» — «Хоффенхайм» — 1:3 
(Фюллюкруг, 54 (пен.) — Бренет, 20; Кадержабек, 50; Біт-
тенкорт, 90+4), «Фрайбург» — «Шальке» — 1:0 (Коноп-
лянка («Ш») — до 69 хв.), «Фортуна» — «Байєр» — 
1:2, «Боруссія» (Д) — «Нюрнберг» — 7:0 (Я. Ларсен, 9; 
Ройс, 32, 58; Хакімі, 49; Аканджи, 74; Санчо, 85; Вайгль, 
88), «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» — 2:0, «Боруссія» 
(М) — «Айнтрахт» — 3:1, «Майнц» — «Вольфсбург» 
— 0:0.
 6-й тур. «Герта» — «Баварія» — 2:0 (Ібішевіч, 
23 (пен.); Дуда, 44), «Штутгарт» — «Вердер» — 2:1, 
«Вольфсбург — «Боруссія» (М) — 2:2, «Нюрнберг» — 

«Фортуна» — 3:0, «Шальке» — «Майнц» — 1:0 (Шопф, 
11; Коноплянка («Ш») — 90 хв., асист), «Хоффенхайм» 
— «РБ Лейпциг» — 1:2, «Байєр» — «Боруссія» (Д) — 
2:4 (Вайзер, 9; Та, 40 — Я. Ларсен, 65; Ройс, 69; Алька-
сер, 86, 90+4), «Айнтрахт» — «Ганновер» — 4:1, «Аугс-
бург» — «Фрайбург» — 4:1.
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 14, «Баварія», «Герта» 
— 13, «Боруссія» (М), «Вердер», «РБ Лейпциг» — 11.
 Бомбардир: Дуда («Герта») — 5.

Франція
 Беззаперечним лідером Ліги1 є чинний чемпіон — 
«ПСЖ»: парижани здобули вісім поспіль перемог на стар-
ті та відірвались від переслідувачів на 8 пунктів. Срібний 
призер минулого сезону «Монако» після поразок від 
«Анже» і «Сент-Етьєна» опустився на вісімнадцяте міс-
це. «Ліон», iз яким у вівторок у ЛЧ зіграє «Шахтар», спо-
чатку розгромив «Діжон», а потім втратив очки у матчі з 
«Нантом».
 Ліга 1. 7-й тур. «Монако» — «Анже» — 0:1, «Нант» 
— «Ніцца» — 1:2, «Тулуза» — «Сент-Етьєн» — 2:3, 
«Ам’єн» — «Ренн» — 2:1, «Бордо» — «Лілль» — 1:0, 
«Кан» — «Монпельє» — 2:2, «Діжон» — «Ліон» — 0:3 
(Дембеле, 16, 19; Терьє, 35), «Марсель» — «Страсбур» 
— 3:2 (Пайє, 39 ( пен.); Сансон, 45; Жермен, 90+3 — Лала, 
27; Да Кошта, 89), «Нім» — «Генгам» — 0:0, «ПСЖ» — 
«Реймс» — 4:1 (Кавані, 5, 44; Неймар, 23 (пен.); Меньє, 
55 — Шавалерен, 2).
 8-й тур. «Сент-Етьєн» — «Монако» — 2:0, «Ніц-
ца» — «ПСЖ» — 0:3 (Неймар, 22, 90+2; Нкунку, 46), 
«Анже» — «Генгам» — 0:1, «Кан» — «Ам’єн» — 1:0, 
«Ліон» — «Нант» — 1:1 (Ауа, 22 — Бошилья, 62), «Рей-
мс» — «Бордо» — 0:0, «Страсбур» — «Діжон» — 3:0, 
«Ренн» — «Тулуза» — 1:1, «Монпельє» — «Нім» — 
3:0, «Лілль» — «Марсель» — 3:0 (Н. Пепе, 64 (пен.); 
Ж. Бамба, 86 (пен.), 89).
 Лідери: «ПСЖ» — 24, «Лілль» — 16, «Монпельє», 
«Сент-Етьєн» — 15, «Ліон» — 14, «Марсель» — 13.
 Бомбардир: Неймар («ПСЖ») — 7. ■

Григорій ХАТА

 Подібне у футболі 
трапляється доволі рід-
ко, але факт залишаєть-
ся фактом. У минулому 
турі чемпіонату країни 
жоден iз шести поєдин-
ків не завершився пере-
могою господарів. За-
галом, лише в одному 
матчі команда, котра 
володіла перевагою 
власного поля, спромог-
лася розжитися заліко-
вими очками. Поповни-
ти свій доробок у домаш-
ніх умовах змогла лише 
«Зоря», розписавши 
мирову зі «Львовом», 
— 0:0. Як часто буває в 
поєдинках без голів, го-
ловними героями про-
тистояння в Запоріжжі, 
де, нагадаємо, вже чет-
вертий рік поспіль грає 
луганський колектив, 
стали голкіпери. Особ-
ливо продуктивно в мат-
чі попрацював бразиль-
ський кіпер «Зорі» Луїс 
Феліпе, котрий уряту-
вав свою команду від 
кількох м’ячів.
 А от для воротаря ін-
шої львівської коман-
ди минулий уїк-енд 
склався просто жахли-
во. Футболісти «Шах-
таря» шість разів за-
смутили воротаря «Кар-
пат» Максима Кучинсь-
кого. Уже традиційно 
за «гірників» відзначи-
лися вихідці з Латинсь-
кої Америки — Марлос 
та Мораес, збільшивши 
таким чином лідерство в 

бомбардирській гонці.
 Паралельно з чем-
піонами свій поєдинок 
виграли й їхні головні 
конкуренти за «золо-
то», щоправда, отрима-
ти перемогу динамівцям 
виявилося неймовірно 
складно, хоча протисто-
яв «біло-синім» далеко 
не найсильніший опо-
нент.
 З огляду на вихідні 
позиції суперників важ-
ко було уявити, що у ди-
намівців у матчі про-
ти відвертого аутсайде-
ра першості — «Арсе-
налу-Київ» — можуть 
бути проблеми. Ро-
тація, котру застосу-
вав наставник «Дина-
мо» під час формуван-
ня складу на гру, надав-
ши можливість зіграти 
футболістам з незнач-
ним ігровим досвідом, — 
лише підтверджував цей 
факт. Однак  у підсумку 
все пройшло за абсолют-
но іншим сценарієм. На 
полі розгорнулася за-
пекла «рубанина», ре-
зультатом якої стали 
три вилучення зі складу  
«Динамо». Окрім двох 
польових гравців «Ди-
намо» — воротаря Бу-
щана та захисника Ша-
банова, — за межі поля 
арбітр матчу відправив 
іще й наставника «біло-
синіх» Олександра Хац-
кевича. Важко сказати, 
чим би в підсумку закін-
чилося столичне дербі, 
якби в першому таймі 
за віце-чемпіонів дебют-

ним голом не відзначив-
ся новобранець Міккель 
Дуелунд. Утім, маючи в 
запасі гол та якісну іг-
рову перевагу над аут-
сайдером, котрий піді-
йшов до гри без повно-
цінного наставника (а з 
понеділка новим настав-
ником «канонірів» став 
В’ячеслав Грозний), на-
віть удев’ятьох динамів-
ці втримали мінімальну 
перемогу. 
 Щоправда, здобуті 
три пункти не зупини-
ли представників дина-
мівського клубу в питан-
ні критики суддівської 
роботи. «Ми вимагаємо 
дотримання футбольних 
законів від гравців, нато-

мість судді у нас ні за що 
не відповідають. При цьо-
му помилка, коли суд-
дівська бригада не зара-
хувала чистий м’яч Ци-
ганкова, була очевид-
ною», — заявив після 
матчу Олександр Хацке-
вич. Підтримав тренера 
й президент динамісько-
го клубу Ігор Суркіс, на-
звавши роботу арбітра 
Миколи Балакіна жах-
ливою.
 Окрім неоднознач-
ної роботи рефері, важ-
ко оминути увагою й 
поведінку біло-синіх 
ультрас на клубному 
стадіоні «Динамо», який 
як домашню арену вико-
ристовують «каноніри». 

Вони знову нагадали про 
себе неетичним банером 
та яскравим фаєр-шоу, 
через яке суддя був зму-
шений навіть призупи-
нити поєдинок.
 Цікаво, що  динамів-
ська клубна арена прий-
мала матчі прем’єр-ліги 
впродовж двох днів пос-
піль. Перед столичним 
дербі там з’ясовували 
стосунки «Олімпік» та 
«Олександрія». Попри 
гостьовий статус матчу 
підопічні Володимира 
Шарана здобули в Києві 
першу за чотири тури пе-
ремогу, котра дозволила 
його команді зберегти за 
собою третє місце в тур-
нірній таблиці. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Динамівський новобранець — данець Міккель Дуелунд — приніс перемогу «біло-синім» 
у неймовірно складному столичному дербі з «канонірами». 
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
9-й тур.
«Карпати» — «Шахтар» — 1:6
 Голи: Швед, 90+2 — Ракицький, 
13; Фернандо, 26; Мораес, 29; Мар-
лос, 35, 45; Матвієнко, 79
 Львів, стадіон «Україна», 9120 
глядачів
«Олімпік» — «Олександрія» — 2:3
 Голи: Кольцов, 11; Політило, 29 — 
Шастал, 25; Банада, 73; Грицук, 89 (пен.)
 Київ, стадіон «Динамо», 190 глядачів
«Десна» — «Ворскла» — 0:2
 Голи: Кулач, 4; Шарпар, 62
 Чернігів, стадіон ім. Ю. Гагаріна, 
2840 глядачів
«Чорноморець» — «Маріуполь» — 0:1
 Гол: Вакула, 69
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 
4850 глядачів
«Зоря» — «Львів» — 0:0
 Запоріжжя, «Славутич-арена», 
3190 глядачів
«Арсенал-Київ» — «Динамо» — 0:1
 Гол: Дуелунд, 35
 Вилучення: Бущан, 52, Шабанов, 
75 (обидва — «Д»)
 Київ, стадіон «Динамо», 6360 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 10 9 0 1 29-5 27
2. «Динамо» 10 7 2 1 13-4 23
3. «Олександрія» 10 6 1 3 13-8 19
4. «Ворскла»  9 6 0 4 11-11 18
5. «Зоря» 10 3 4 3 11-8 13
6. «Маріуполь» 10 4 1 5 12-16 13
7. «Олімпік» 10 3 3 4 14-17 12
8. «Львів» 10 2 5 3 9-10 11
9. «Десна»  10 3 1 6 9-15 10
10. «Чорноморець» 10 2 3 5 7-12 9
11. «Карпати» 10 2 3 5 10-17 9
12. «Арсенал-Київ» 10 1 1 8 5-20 4
 Бомбардир: Мораес («Шахтар») 
— 9, Марлос («Шахтар») — 7.

* * *
 Перша ліга. 11-й тур. «Гірник-
Спорт» — «Авангард» — 1:1, «Суми» 
— Інгулець» — 0:1, «Зірка» — «Рух» — 
0:2, «Металіст-1925» — «Миколаїв» 
— 1:0, «Агробізнес» — «Колос» — 0:3, 
«Дніпро-1» — «Балкани» — 3:0.
 Лідери: «Дніпро-1» — 24 (10 мат-
чів), «Колос» 22 (10), «Інгулець» — 
20, «Металіст-1925» — 19 (10), «Во-
линь» — 19 (9), «Авангард» — 17.
 Бомбардири: Кожанов («Во-
линь»), Акименко («Інгулець») — 7. 

■ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Крайніми призначили суддів
Після перерви в Києві знову відбулося столичне дербі, особливого колориту якому 
додали арбітри та вболівальники

■
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«Це вже третя гра поспіль, в якій ми поступаємося в першому таймі 

супернику 5-6 м’ячів, а в другому намагаємося довести, що здатні його 
наздогнати. Сподіваємося, що ми винесемо з цього урок і виправимо 

допущені помилки».
Патрік Ромбел
польський наставник ГК «Мотор» (Запоріжжя)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після чотирьох років без-
роздільного домінування в «ко-
ролівських» перегонах пілотів 
«Мерседеса» на початку ниніш-
нього сезону здалося, що наре-
шті в «Ф-1» повертається чем-
піонська інтрига. Обмінюючись 
перемогами упродовж першої 
частини чемпіонату, чинний 
чемпіон світу з «Мерса» Льюїс 
Хемілтон та його опонент iз 
«Феррарі» Себастьян Феттель 
вели відчайдушну боротьбу за 
лідерство в особистому заліку 
пілотів. Успіх, який лідер «Ску-
дерії» відсвяткував на першому 
після літніх канікул Гран-прі, 
подарував надію на продовжен-
ня чемпіонської битви. Проте 
в один момент у роботі «Фер-
рарі» щось розбалансувалося 
й, починаючи з домашнього ета-
пу в Монці, Феттель планомір-
но здає позиції. В Італії, Сінга-
пурі та останнього уїк-енду — в 
Росії — кожного разу на вищу 
сходинку п’єдесталу сходив 
Хемілтон. При цьому макси-
мум, на який спромігся Себас-
тьян у трьох останніх гонках, — 
два бронзові подіуми.
 Гоночний уїк-енд в Сочі від 
самого початку складався не на 
користь «Феррарі». У кваліфі-
кації дві перші позиції зали-
шилися за гонщиками «Мерсе-
деса», при тому що «поул» не-
сподівано дістався його друго-
му пілоту — Вальтері Боттасу. 
Відтак на шляху до умовної пе-
ремоги Феттель мусив проби-
ватися через тандем болідів iз 
конкуруючої команди, в безпо-
середньому суперництві з голо-
вним опонентом. 
 Однак зі стартового наскоку 
досягти бодай якогось позицій-
ного прогресу німцеві з «Чер-
воної стайні» не вдалося. Зага-
лом, стартове розташування пі-

лотів — Ботас — Хемілтон — 
Феттель — зберігалося в гонці 
до 23 кола, аж поки в «Мерсе-
десі» не вирішили поміняти на 
трасі місцями своїх пілотів.
 Позиції Вальтера Боттаса в 
«Мерседесі» не настільки по-
тужні, аби сперечатися з капі-
танськими наказами. Іти стопа-
ми своїх попередників — Фер-
нандо Алонсо та Ніко Росбер-
га, котрі не бажали миритися 
зі статусом другого пілота, фін 
намірів не мав і без будь-яких 
вагань пропустив поперед себе 
лідера команди.
 «Вальтері вчинив як 
справжній джентльмен. Упро-
довж усього уїк-енду він вис-
нажливо працював, проте за 
чемпіонський титул він бороть-
бу не веде. Зрештою, виграла 
вся команда», — заявив після 
перегонів Хемілтон, якому, ви-
ходить, перемога дісталася без 
боротьби. 
 Утім далеко не всі в «фор-
мульному» світі вважають вчи-
нок Боттаса джентльменським. 
Загалом, подібного роду коман-
дні «фінти» в «Ф-1» шануваль-

ники автоспорту сприймають 
неоднозначно. Утім, як відзна-
чив керівник «Мерседеса» Тото 
Вольфф, задля захисту позицій 
у гонці він був змушений піти 
на такий непривабливий крок. 
«Ми помилилися з піт-стопом 
Льюїса, через що він був зму-
шений в екстремальних умовах 
для гуми відвойовувати другу 
позицію у Феттеля. Надалі ж, 

аби на пошкодженій гумі (з «пу-
хирем») він міг спокійно про-
довжити гонку, було вирішено, 
що Вальтері його прикриє зза-
ду», — пояснив командну стра-
тегію Вольфф.
 При цьому сам Феттель не 
надто обурюється діями «Мер-
седеса», більше зосереджую-
чись на власній роботі. «Я зро-
бив усе можливе, але цього вия-

вилося недостатньо, аби випере-
дити опонентів», — резюмував 
лідер «Феррарі».
 Після переможного «дуб-
ля» в Сочі позиції «Мерса», як у 
Кубку конструкторів, так і в за-
ліку пілотів, стали ще потужні-
шими: перевага Хемілтона над 
Феттелем становить 50 балів, 
«Мерседеса» над «Феррарі» — 
53 пункти. ■

«ФОРМУЛА-1»

Вчинок джентльмена
Неприховано 
використавши 
командну стратегію, 
«Мерседес» 
відсвяткував у Сочі 
переможний дубль

■

Аби переграти «Феррарі» на Гран-прі Росії, «Мерседесу» довелося зробити непривабливий крок.
Фото з сайта sport-express.ru.
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Григорій ХАТА

 Запорізький «Мотор» упродовж 
не одного сезону прагнув потрапити 
до клубної еліти чоловічого гандболу, 
котра змагається в Лізі чемпіонів. Коли 
ж багаторічному незмінному чемпіону 
України таки вдалося заскочити до од-
нієї з двох елітних груп, з’ясувалося, 
що рівень найсильніших клубів Старо-
го світу значно відрізняється від тих, 
з якими в попередні сезони регулярно 
й з успіхом змагався «Мотор». Нині ж 
вийшло так, що після трьох зіграних у 
групі В турів український чемпіон посі-
дає в своїй пульці незавидне останнє міс-
це, залишившись єдиною командою в 
октеті, котра не набрала на старті турні-
ру ще жодного очка.
 Після невдалого «лігочемпіонсько-
го» дебюту під куполом реконструйова-
ного запорізького Палацу спорту в мат-
чі проти «ПСЖ» та гостьової невдачі в 
Данії з «Ск’єрном» «Мотору» знову ви-
пало грати в рідних стінах iз потужним 
європейським грандом. Угорський «Пік 
Сегед» — новоспечений чемпіон Угор-
щини й регулярний учасник основно-

го раунду Ліги чемпіонів. Загалом, 17 
разів угорський клуб змагався в ЛЧ, при 
цьому в останніх кількох сезонах двічі 
діставався чвертьфінальної стадії.
 Кілька місяців тому команда з міс-
та Сегед уже гостювала в Запоріжжі, 
де брала участь у «Кубку Дніпра». Тоді 
«мотористи» з перевагою в два м’ячі пе-

реграли угорського чемпіона, вигравши, 
в підсумку, міжнародний домашній тур-
нір. Утім «лігочемпіонська» дуель при-
несла команді польського наставника 
Патріка Ромбеля діаметрально проти-
лежні емоції. Попри те, що в другому 
таймі «Мотор» продемонстрував неаби-
яку жагу до перемоги, героїчні зусилля 

відіграти шестиочковий «гандикап», 
котрий після першого тайму заробив 
собі «Пік Сегед», запорізькому клубу не 
вдалося. Підібравшись за п’ять хвилин 
до завершення поєдинку на відстань од-
ного м’яча до суперника (31:32), коман-
да Ромбеля спромогтися на більше не 
змогла.
 Цікаво, що по завершенні поєдинку 
наставники обох колективів в унісон го-
ворили про необхідність детальної ро-
боти над помилками. «Зробити виснов-
ки» з третьої поспіль поразки пообіцяв 
Ромбел. Детально розбирати дії своїх 
підопічних, особливо в другому тай-
мі запорізького матчу, буде й очільник 
«Пік Сегеда»  Хуан Карлос Пастор Го-
мез. «Після перерви грали на резуль-
тат, за що суперник нас ледь не пока-
рав», — наголосив очільник угорсько-
го чемпіона.
 Натомість Ромбел, аналізуючи стар-
тові невдачі, планує зосередитися на 
подіях перших таймів, в яких у діях 
його хлопців постійно спостерігається 
провал.
 «Це вже третя гра поспіль, у якій ми 
поступаємося в першому таймі супер-
нику 5-6 м’ячів, а в другому намагаємо-
ся довести, що здатні його наздогнати. 
Сподіваємося, що ми винесемо з цього 
урок і виправимо допущені помилки», 
— відзначив польський наставник «Мо-
тора». ■

ГАНДБОЛ

«Помилкове» вчення
Український чемпіон 
програв третій поспіль 
поєдинок у новому для себе 
дивізіоні Ліги чемпіонів

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група В. 3-й тур. 
«Мотор» (Україна) — «Пік Сегед» (Угорщина) 
— 31:32 (13:19).
 Турнірне становище: «ПСЖ», «Пік Сегед» 
— 6, «Ск’єрн» — 4, «Нант», «Фленсбург», «За-
греб», «Цельє» — 2, «Мотор» — 0.

■

Героїчними зусиллями «Мотору» вдалося скоротити відставання в матчі з «Пік Сегедом», 
але здобути бодай очко все ж не вдалося.
Фото прес-служби ГК «Мотор».

❙
❙
❙
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Сьомо, де краще дивитися 
кіно — вдома чи в кінотеатрі?
 — Звичайно, в кінотеатрі. Там і 
цілуватися можна.
 — Але ж і вдома можна цілува-
тися.
 — Ні, вдома дружина.

* * *
 — Ваш собака підпускає до 
себе близько чужих?
 — Звичайно, а як же інакше вiн 
укусить?

* * *
 — Тату, пишу тобі, бо не маю 
можливості терпіти злиднi, тож про-
шу вислати мені 1000 гривень.
 — Синку, висилаю тобі потрiбну 
суму. І запам’ятай, що число «сто» 
пишеться з двома нулями.

* * *
 — Куди ви так біжите?
 — Поспішаю виконати свій под-
ружній обов’язок.
 — Але ви живете в iншому боцi.
 — А туди я вже не донесу.

* * *
 Із правил поведінки у вищому 
суспільстві:
 — Якщо хтось сказав вам «ду-
рень», не поспішайте викликати його 
на дуель — можливо, він просто вам 
вiдрекомендувався.

* * *
 Біля входу в нічний клуб вста-
новлено дві камери. Перша камера 
фіксує тих, хто входить у клуб, а дру-
га, добре замаскована, стежить, щоб 
першу не поцупили.

По горизонталі:
 1. Кістяк, металева або дере-
в’яна основа якої-небудь речі чи 
споруди тощо. 7. Спеціаліст, який 
знає все про риб. 8. Ім’я голлівуд-
ського актора, виконавця ролі Віто 
Корлеоне у фільмі «Хрещений бать-
ко». 9. Останній головнокомандувач 
УПА. 10. Дорога, обсаджена з обох 
боків деревами. 12. Англійський ви-
робник автомобілів люкс-класу, ос-
новний постачальник представни-
цьких автомобілів до двору Бри-
танської королеви. 15. Алкогольний 
напій, настояний на вишні. 18. Істо-
ричний період Середньовіччя, епоха 
Відродження. 19. Місто біля Вільню-
са, колишня резиденція литовських 
князів. 22. Зневажлива назва старо-
го чоловіка. 24. Популярне в Швеції 
чоловіче ім’я. 25. Лірична пісня. 26. 
Відомий курорт у Ставропольському 
краї Росії. 27. Популярний томатний 
соус. 
По вертикалі:
 1. Верхня частина воза, саней 
із боковими стінками й сидінням. 
2. Коштовний камінь червоного ко-
льору. 3. Світлочутлива оболонка 
ока. 4. Багнет. 5. Ім’я першої коха-
ної Ромео із шекспірівської трагедії. 
6. Популярне місце літнього відпо-
чинку. 11. Ім’я олімпійської чем-
піонки з плавання, української «зо-

лотої рибки». 13. Шанобливе звер-
тання до дружини старшого брата у 
кримських татар. 14. Країна, яка ста-
ла другою батьківщиною для Роксо-
лани. 16. Шестеро коней, запряже-
них цугом. 17. «Шкіра» дерева. 18. 
Одна з найбільших в Україні громад-
ських організацій, що сприяла націо-
нальному відродженню кінця 1980-х 
— початку 1990-х. 20. Вправа у фіт-
несі, коли, лежачи на спині, людина 
піднімає ноги вгору, а тоді опускає 
їх по черзі то на правий, то на лівий 
бік. 21. Біблійний персонаж, зем-
ний батько Ісуса Христа. 23. «Зги-
нуть наші воріженьки як ... на сон-
ці». (Павло Чубинський). 24. Уділь-
не володіння в Золотій Орді.■

Кросворд №104
від 25 вересня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +3…+8

 +10…+15

Північ +3…+8

 +10…+15

Центр +5…+10

 +14…+19

Схід +7…+12

 +17…+22

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +7…+12

 +17…+22

3 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ. Вiтер пiв-
денно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +6...+8,  удень 
+13...+15. 

Миргород: мiсцями невеликий дощ. Уночi +7...+9,  удень 
+16...+18.
Вiнниця: мiсцями невеликий дощ. Уночi +6...+8,  удень 
+16...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +9...+11,  удень +19...+21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий 
дощ. Трускавець: уночi +4...+6,  удень +12...+14. Моршин: 
уночi +4...+6,  удень +12...+14.

Адреналіна ШУГАЙ

 У неділю оголошено ім’я но-
вої «Міс України 2018». Нею ста-
ла 19-річна Леоніла Гузь. Красуня 
родом із Херсонської області, за 
фахом вона перукар-стиліст. Ле-
оніла зізнається, що про корону 
«Міс України» мріяла змалечку, 
тож досі не може оговтатися від 
несподіваного щастя. Адже тиж-
день тому переможницею назва-
ли зов сім іншу дівчину — Вероні-
ку Дідусенко. 
 Проте королева краси вияви-
лася королевою обману. Вероні-
ка, нагадаємо, приховала від журі 
той факт, що є розлученою та має 
дитину. А це заборонено правила-
ми конкурсу. Коли правда сплив-
ла, розгорівся неабиякий скандал. 
Вероніку дискваліфікували. І доб-
ре, що це з’ясувалося зараз, адже 
якби правда відкрилася на кон-
курсі «Міс Світу», де, за правила-
ми, королева мала представляти 
Україну, то могли б дискваліфіку-
вати всю країну, й не на один рік! 
Вероніка Дідусенко вирішила не 
просто піти, а ще й добре грюкну-
ти дверима: дівчина оголосила, 
що своїм вчинком хотіла поборо-
тися за права вродливих матусь, 
яких через дискримінаційні умови 
конкурсу не допускають до участі 
в змаганнях. І певною мірою Ве-
роніка має рацію. Вона сама, нап-
риклад, підкорила суддів не тіль-
ки своєю вродою (яку не зіпсува-
ли ні вагітність, ні материнство), а 
й соціальним проектом, який пок-
ликаний допомагати дітям із не-
благополучних родин. Та чи болі-
ли б королеві проблеми дітей, якби 
вона сама не була матусею? От у 
чому річ! Утім, правила є правила, 
і поки вони не змінені, жодна брех-
ня не виправдовує і не красить ко-
ролеву. 
 Отож у телеверсії конкурсу виз-
начили нову українську «Міс», і 
саме вона поїде представляти нашу 
країну на всесвітній конкурс, що 
відбудеться в грудні в Китаї. Вибір 

журі багатьох здивував, адже при-
пускали, що корону віддадуть ко-
мусь із трьох головних фіналісток 
— «Міс Землі», «Міс глядацьких 
симпатій» або «Міс International», 
а Леоніла жодного з цих титулів 
не отримала. Цікаво, що нова фа-
воритка журі жила в одній кім-
наті з дискваліфікованою Вероні-
кою Дідусенко під час проведення 
конкурсу. В «Інстаграмі» Леоніла 
викладала спільні фото з підписом: 
«Ми жили 10 днів в одній кімнаті. 
Засинали і просинались разом. І 
дійшли до фіналу». Приймаючи 

корону, дівчина підтвердила, що 
незаміжня і не має дітей. При цьо-
му пожартувала, що про всяк випа-
док після скандалу з Веронікою ви-
далила із соцмереж фото з племін-
ником.
 Зріст Леоніли  — 173 см, пара-
метри — 83-59-83. Перед конкур-
сом дівчина зізналася журналіс-
там, що може їсти що завгодно і не 
поправлятися. А от з англійською 
в неї не надто добрі стосунки, тож 
перед конкурсом їй доведеться пі-
дучити мову, інакше на «Міс Сві-
ту» їй буде дуже нелегко. ■

НАЙ-НАЙ…

Без дітей і чоловіка  
Корону «Міс України» отримала 19-річна Леоніла Гузь

■

Леоніла Гузь.❙
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