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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,265 грн 

1 € = 32,067 грн

1 рос. руб. = 0,430 грн

Харківщина задихається 

від пилу, аміаку 

і формальдегіду, легко 

дихати у Чернівцях

Газ для українців таки подорожчає 

на 60% — до кінця наступного року. 

Взамін нам обіцяють 

зарубіжні кредити,  щоправда, 

деякі на доволі невигідних умовах

стор. 4» стор.3»

Прима вітчизняного 

тенісу виграла 

підсумковий турнір року 

й піднялася на четверту 

сходинку рейтингу WTA

стор. 15»

Чемпіонський мотив

Ці бігборди, встановлені на кордоні з півостровом навесні, нагадують: місце Криму — в Україні.  

Фото з сайта nahnews.org.
❙
❙

Гранично недопустиме 
повітря

стор. 6—7»

Подорожчання у кредит

Розстріляний 
безпідставно

Трагічна доля 
полковника УНР 
Петра Болбочана 
багато в чому 
нагадує сьогоднішні 
непорозуміння між 
владою й патріотами
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«Гандзюк — це не просто моє прізвище. Це прізвище в ряду 40 
інших прізвищ постраждалих від нападів, що сталися за останній 
рік.  За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських 
активістів. Замовники жодного з яких не були названі». 

Катерина Гандзюк
потерпіла активістка

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби 28 жовтня противник на фронті 
19 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, 
у тому числі тричi з озброєння, забороненого Мінсь-
кими домовленостями. Ворог здійснював обстріли 
позицій Об’єднаних сил у районах населених пунктів 
Кримське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Тарам-
чук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Во-
дяне та Широкине.
 На Луганському напрямку в районі населеного 
пункту Кримське, на Донецькому — біля Лугансько-
го, на Маріупольському напрямку — в районі насе-
леного пункту Гнутове противник застосовував мі-
номети. У першому випадку це була зброя калібру 
120, а в інших — 82 мм.
 Упродовж доби неділі одного військовослуж-
бовця Об’єднаних сил було поранено. 
 Увесь вогонь, крім одного випадку, російські 
окупаційні війська сконцентрували на двох напрям-
ках. Найчастіше ворог відкривав вогонь на Приазов’ї, 
трохи менше обстрілів зафіксовано на Донецькому 
напрямку. Для вогневого впливу окупанти, в основ-
ному, використовували гранатомети та великокалі-
берні кулемети. Підрозділи Об’єднаних сил діяли 
адекватно ситуації. За даними розвідки, 28 жовт-
ня трьох окупантів було знищено, шiстьох — пора-
нено. Станом на сьому годину ранку понеділка оку-
панти вогонь по наших позиціях не відкривали.
 Тим часом українське Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій представило своє 
бачення миротворчої місії на Донбасі. Світовий до-
свід таких операцій там аналізували кілька років. 
І хоча схема все ще в процесі розробки, аналітики 
підраховують, що залучення миротворчої місії ООН 
на Донбас може стати однією з найдорожчих і може 
вартувати щонайменше від мільярда доларів на рік. 
Водночас, згідно з опитуванням Центру Разумкова, 
більшість українців підтримує введення миротвор-

чої місії на Донбасі. 
 Українська схема розміщення миротворців 
включає три напрямки — військовий, поліцейський 
і цивільний. На чолі — Міжнародна перехідна ад-
міністрація, як під час миротворчої місії в Хорватії, 
в 90-х роках минулого століття.
 «Вони на себе беруть функції держави — не 
силові, не міністерства внутрішніх справ, не мініс-
терства оборони. А саме держави. Для більшої візу-
алізації, наприклад, Департамент охорони здоров’я 
району. Його може очолювати представник ООН. А 
всі решта працівники можуть бути місцеві», — по-
яснив заступник міністра з питань тимчасово окупо-
ваних територій України Георгій Тука.
 Зараз «блакитних шоломів» у світі трохи більше 
ста тисяч, вони задіяні в чотирнадцяти миротвор-
чих операціях. На Донбасі хочуть бачити не мен-
ше 25 тисяч миротворців-військових із нейтраль-
них країн плюс від п’яти до десяти тисяч поліцейсь-
ких і цивільний персонал. 
 У Міністерстві з питань тимчасово окупованих 
територій України додають: схему все ще допрацьо-
вують, й остаточне рішення про її майбутнє має при-
йняти українська Рада національної безпеки і обо-
рони, а також Президент. Експерти вбачають у ній 
принаймні один серйозний недолік — потрібно 
приділити увагу перехідній юстиції, яка дiятиме під 
час роботи перехідної адміністрації.
 «Таких місій ніколи не було в ООН. Важко уя-
вити, як це адмініструватимуть і які країни будуть 
готові надати таку кількість персоналу. На сьогод-
ні найбільший персонал, 8 тисяч, пропонує Китай. 
Найбільші зараз є в Індії та Пакистані. А європейсь-
кі країни максимум (якщо я не помиляюся — Фран-
ція і Німеччина) по 800 миротворців», — розпові-
дає членкиня правління аналітичного центру в сфері 
зовнішньої політики і міжнародної безпеки «Рада 
зовнішньої політики «Українська призма» Ганна 
Шелест. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Розібратися у проблемі на Дніп-
ропетровщину приїхав лідер Ради-
кальної партії Олег Ляшко. Пацієн-
ти міської лікарні № 4 жалілися полі-
тику, що в них зуб на зуб не попадає: 
батареї холодні, обігрівачів немає, а 
щілини між вікном і стелею — у три 
пальці.
 «Дуже холодно. Обігрівачів не-
має. Теплу одежу всю і по дві ковдри 
на себе натягуємо, що з дому привез-
ли», — бідкалася жінка.
 Міський голова Анатолій Вершина 
каже: до опалювального сезону підго-
тувалися повністю, але не були готові 
до нових умов від «Нафтогазу». «Ми 
зробили все, щоб працювали котель-
ні і все інше. Але «Нафтогаз» поста-
вив умову: погасити борги і внести пе-
редоплату за газ 51 мільйон гривень. 
У нас річний бюджет розвитку міста 
— 50 мільйонів гривень. У нас немає 
таких коштів», — розвів руками мер 
Павлограда.
 Олег Ляшко підкреслив, що через 
«Нафтогаз» опалення немає не тільки 
в Павлограді, а й Кривому Розі, Тер-
нополі і багатьох інших містах Украї-
ни. «Мільйони людей стали заручни-
ками «драконівської» політики «На-
фтогазу». Люди мерзнуть у лікарнях, 
школах, дитсадках і квартирах, коли 
чиновники «Нафтогазу» виписують 
собі «космічні» премії і встановлю-
ють захмарні ціни на газ. Нехай вони 
повернуть ті 45 мільйонів євро премії 
та включать опалення павлоградцям і 
всім іншим жителям країни. Ми звер-
таємося до уряду з вимогою врегулю-
вати це питання і дати опалення ук-
раїнцям!» — заявив Ляшко.
 Політик наголосив, що значна час-
тина боргів попередніх періодів перед 
«Нафтогазом» — це борги держави 
за різницю у вартості тарифів. Тому і 

покривати їх має держава, а не насе-
лення.
 «Виходить, що кожен житель Пав-
лограда повинен платити за борги де-
ржави перед «Нафтогазом». Чому 
люди стали заручниками, коли мі-
ненерго не може розібратися з поста-
чальником газу? Вихід із цієї ситуації 
один: менше грошей на зарплати чи-
новникам-трутням, а більше — на мо-
дернізацію і видобуток власного газу. 
Щоб у цій лікарні не хворіли від холо-
ду», — зазначив лідер РПЛ.
 Олег Ляшко підкреслив: якщо 
влада не вирішить проблему з підклю-
ченням опалення в Павлограді — міс-
то може стати другим Алчевськом.
 «Нафтогаз» викручує руки міс-
цевій владі — ставить мера міста пе-
ред вибором: або віддати гроші на ме-
дицину і тоді хай Павлоград замерзає 
взимку, або віддати гроші за «кому-
налку» і тоді хай люди помирають, бо 
немає коштів на ліки і медичну допо-
могу. Ось яку альтернативу нам сьо-
годні пропонує влада! У нас — інша 
альтернатива: менше красти, а біль-
ше коштів — на медицину і здоров’я 
людей. Тому ми організовуємо все-
українську акцію протесту 31 жовт-
ня під Кабміном і вимагаємо від вла-
ди проведення позачергового засідан-
ня парламенту щодо ціни на газ. Ми 
вимагаємо припинити тримати в за-
ручниках без опалення такі міста, як 
Павлоград, а також знизити ціну на 
газ мінімум удвічі», — зазначив лідер 
РПЛ.
 Також Олег Ляшко пообіцяв доби-
ватися збільшення витрат на харчу-
вання хворих у лікарнях, підвищен-
ня зарплат лікарям до 25-30 тисяч 
гривень та зниження цін на ліки міні-
мум удвічі. Все це, за словами політи-
ка, цілком реально, якщо викорінити 
корупцію в медицині та звільнити в.о. 
міністра Уляну Супрун iз посади. ■

НА ФРОНТІ

Найдорожча і найбільша
Україна планує задіяти на Донбасі 
25 тисяч «блакитних шоломів»

■

Олег Ляшко пообіцяв добиватися гідних умов лікування 
для павлоградців і всіх українців.

❙
❙

ПИТАННЯ РУБА

Люди у заручниках 
«Нафтогазу»
У Павлограді досі не включили опалення — 
100-тисячне місто мерзне через ненажерливих 
чиновників

■

Ірина КИРПА

 Сергія Торбіна — головного 
підозрюваного у справі про напад 
на активістку Катерину Гадзюк пе-
ревезли з Херсонського ізолятора 
до СІЗО міста Київ. У зв’язку з цим 
його адвокат Юрій Хазов пообіцяв 
зробити офіційну заяву для пре-
си, яка стежить за резонансною 
справою про напад на радника 
глави Херсонського міськвикон-
кому.  Правозахисник 28 жовтня 
звернувся через соціальні мережі 
до Генерального прокурора Украї-
ни Луценка, написавши з трьома 
знаками оклику: «Юрій Віталійо-
вич, попереджаю вас, будь які дії 
без участі захисника є недопусти-
мими доказами». 
 Раніше херсонський суд про-
довжив термін утримання під вар-
тою для підозрюваного у нападі на 
Катерину Гадзюк до 3 грудня 2018 
року.
 Ситуацію також прокоменту-
вав адвокат Масі Найєм. Він при-
пустив, що у переміщенні підоз-
рюваного можуть бути зацікавлені 
співробітники СБУ. Ще 7 серпня 
2018 року Головне слідче управ-
ління цього відомства порушило 
кримінальну справу «за фактом 
організації закінченого замаху 
на умисне вбивство з особливою 

жорстокістю, вчинене на замов-
лення працівників правоохорон-
них та державних органів за спри-
яння сепаратистських організацій 
на території півдня України, з ме-
тою дестабілізації суспільно полі-
тичної ситуації у південному ре-
гіоні держави».
 — Минуло вже рівно три міся-
ці з дня нападу на херсонську ак-
тивістку, однак відповіді на питан-
ня «хто замовив Катю Гадзюк?» 
ще й досі немає, — обурюється 
адвокат Масі Найєм. — Сергій 
Торбін весь цей час мовчав. Я на-
гадаю, що раніше він працював у 
херсонській міліції, отож, цілком 
логічно, що перебуваючи у Хер-
соні, він потрапив під вплив своїх 
колишніх колег. Сподіваюсь, що 
тепер справа скоріше зрушить із 
місця. 
 Масі Найєм нагадав, що пер-
ший заступник глави Національ-
ної поліції України В’ячеслав 
Абро ськін особисто пообіцяв, 
що всіх причетних до саботу-
вання цього розслідування пра-
воохоронців притягнуть до 
відповідальності. Однак за фак-
том, нікого так і не покарали за 
відсутність результатів роботи.
 Почалося все з того, що 31 сер-
пня невідомий чоловік облив сір-
чаною кислотою активістку з Хер-

сона Катерину Гадзюк, це зафіксу-
вали камери спостереження. Ме-
дики діагностували у потерпілої 
понад 45 відсотків опіків тіла, вона 
перенесла вже понад десять опе-
рацій iз пересадки шкіри і донині 
перебуває у лікарні.
 За цей час правоохоронці за-
тримали шістьох осіб, підозрюва-
них у замаху на життя Гадзюк. Усі 
заарештовані — учасники бойових 
дій на Донбасі, а двоє з них, Сер-
гій Торбін та Володимир Васянович, 
мають звання «Народний герой Ук-
раїни» й нагороджені орденом «За 
мужність» третього ступеня. 
 За версією слідства, чолові-
кам заплатили від 300 до 500 до-
ларів США за організацію на-
паду на Катерину Гадзюк, після 
чого вони розділили обов’язки 
між собою. Один зловмисник ку-
пував сірчану кислоту, другий — 
відстежував графік життя Гадзюк, 
третій працював як інформатор, 
а ще двоє — здійснювали при-
криття для Сергія Торбіна у мо-
мент його безпосереднього напа-
ду на працівницю Херсонського 
міськвиконкому. На суді чотири 
людини зізналися у скоєному, од-
нак головні фігуранти справи — 
Сергій Торбін та Володимир Вася-
нович — категорично заперечують 
свою провину. ■

РЕЗОНАНС

Три місяці без правди
Головного підозрюваного у справі про напад на активістку 
Катерину Гадзюк перевезли в київський СІЗО

■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Навіть у сільських райо-
нах Харківщини сьогод-
ні важко знайти населений 
пункт, де б повітря не місти-
ло чималої кількості шкід-
ливих домішок. Такий вис-
новок зробили співробітники 
ДУ «Харківський обласний 
лабораторний центр Мініс-
терства охорони здоров’я 
України», які цьогорiч 
дев’ять місяців брали проби 
для аналізу в різних куточ-
ках регіону. Як з’ясувалося, 
у 4,4 відсотка відібраних 

зразків екологи виявили пе-
ревищення гранично допус-
тимих концентрацій шкід-
ливих  речовин. Найсклад-
нiша ситуація у Дворічансь-
кому, Сахновщинському, 

Лозівському, Близнюківсь-
кому, Куп’янському, Ізюм-
ському, Печенізькому, Вал-
ківському, Зачепилівсь-
кому, Красноградському, 
Шевченківському районах, 

містах Люботин, Куп’янськ, 
Чугуїв, Ізюм, Лозова та Хар-
ків. Тут у повітрі забагато не-
органічного пилу, сірчи стого 
ангідриду, формальдегіду й 
особливо аміаку. Найвищий 
рівень забруднення атмосфе-
ри традиційно спостерігаєть-
ся біля транспортних магіс-
тралей.
 Найжахливіше те, що 
і харківське повітря — не 
найбрудніше в Україні. 
Влітку цього року еколо-
ги взяли аналогічні проби 
в 39 містах, і виявилося, 
що лідером із забруднен-
ня атмосфери став Маріу-
поль, який посів у сумно-
му рейтингу перше місце. 
Відповідно, 39-та сходинка 
дісталася містечку Горіш-
ні Плавні на Полтавщині, 
що було визнано найчисті-
шим. Харків у цьому спис-
ку — 35-й. Легше дихаєть-
ся лише жителям Чернів-
ців, Світловодська та Ізмаї-
ла. Водночас до списку з 
високим рівнем забруднен-
ня потрапили Одеса, Луцьк, 
Кам’янське, Дніпро, Київ, 
Миколаїв, Слов’янськ, 
Кривий Ріг, Краматорськ, 
Рубіжне, Лисичанськ і 
Запоріжжя. ■

Ірина КИРПА

 В окупованому Ар-
мянську знову йдуть кис-
лотні дощі: завод «Кримсь-
кий Титан» відновив свою 
роботу. Небезпечне хіміч-
не підприємство 20 жовтня 
запрацювало після півтора-
місячної зупинки, але поки 
що лише набирає обертів ко-
лишньої потужності. Через 
особливості виробництва на 
повний запуск пішло біль-
ше часу, ніж тиждень. Од-
нак жителі північної час-
тини Криму вже зараз скар-
жаться на погіршення ста-
ну здоров’я, запах металу 
в повітрі та жирний зеле-
ний наліт на всіх відкри-
тих поверхнях на дитячих 
майданчиках, власних лег-
ковиках та велосипедах, а 
також на речах, які збері-
гаються просто неба на бал-
конах будинків.
 Поки що невідомо, чим 
мотивували своє рішення 

співробітники кримського 
управління Росприродна-
гляду, підписуючи дозвіл 
на відновлення робіт для 
заводу з виробництва діок-
сиду титану. Адже причини 
потрапляння отруйних ре-
човин в атмосферу так і не 
були точно встановлені. 
 Нагадаємо, наприкінці 
вересня рятувальники ДСНС 
на Херсонщині після хіміч-
них викидів iз «Титана» со-
довим розчином обробили 
понад 200 кілометрів дорож-
нього покриття. Утім завод 
знову за лічені дні роботи за-
бруднив територію прилег-
лих до нього сіл отруйними 
відходами виробництва.
 За словами працівників 
підприємства, на заводі ос-
танніми роками грубо пору-
шували технологію утилі-
зації хімічних речовин, які 
залишаються в процесі ви-
робництва титану. Впро-
довж трьох років гідролізну 
кислоту скидали до порож-

нього відстійника, де після 
переходу Криму під юрис-
дикцію Росії вже майже не 
було води.
 «Але це не головний 
чинник екологічної катас-
трофи у Криму, — упев-
нений екс-працівник за-
воду «Титан» Олександр 
Іващенко. — Важко собі 
уяви ти, скільки знадоби-
лося б води для того, щоб 
розбавити отруйні відхо-
ди виробництва. Швидше 
за все, можна говорити про 
непрацюючі фільтри та ба-
жання власників заощади-
ти кошти на утилізації від-
ходів».
 Нагадаємо, що перший 
серйозний викид невідомих 
отруйних речовин на пів-
ночі Криму стався цьогоріч 
у ніч на 24 серпня. Після 
цього всі будинки навколо 
вкрилися жирним сіро-зе-
леним нальотом, було зни-
щено урожай на полях при-
леглих сіл, а на території 
аж до самого міста Херсона 
люди відчували запах мета-
лу в повітрі та страждали 
від алергічних реакцій. 
 Так звана влада оку-
пованого Криму 4 вересня 
визнала, що концентра-
ція небезпечних речовин у 
повітрі перевищує норму, 

після чого почалася масова 
евакуація дітей та вагітних 
жінок. А через десять днів 
в окупованому Армянську 
ввели режим надзвичайної 
ситуації через хімічну ка-
тастрофу на заводі «Крим-
ський Титан». Його скасу-
вали 22 вересня. Адмініст-
рації небезпечного підпри-
ємства дали «добро» на 
відновлення роботи. Оку-
панти впевнені, що ситуа-
ція з хімічними речовина-
ми в Армянську нібито пе-
ребуває у межах норми. 
 За фактом екологічно-
го лиха в Криму правоохо-
ронці України порушили 
кримінальне провадження 
за статтею 241 КК Украї-
ни («Забруднення атмосфе-
ри та повітря»). Її санкції 
передбачають штраф у роз-
мірі від 100 до 200 неопо-
датковуваних мінімумів 
доходів громадян (близько 
1700-3400 гривень) або об-
меження волі на термін до 
трьох років.
 Правозахисники Украї-
ни також передали всю ін-
формацію про отруйні ви-
киди в окупованому Кри-
му представникам ООН, 
ОБСЄ, ВООЗ та Міжнарод-
ного комітету Червоного 
Хреста. ■

КРИМІНАЛ

Виплати з 
«авансом»
У військовій частині майор 
вимагав «позолотити руку»
Людмила НІКІТЕНКО

 У військовій частині на Черкащині 
Служба безпеки України викрила на систе-
матичних хабарах начальника фінансово-
економічної служби однієї з військових ча-
стин.
 Про це «Україні молодій» повідомили в 
Черкаському обласному управлінні СБУ.
 Оперативники спецслужби встановили, 
що майор налагодив схему отримання не-
правомірної вигоди від своїх колег — війсь-
ковослужбовців, які звільняються зі служ-
би. За «винагороду» у п’ять тисяч гривень 
він забезпечував оформлення фінансових 
документів, необхідних для проведення пе-
редбачених законом виплат. Коли йому «зо-
лотили руку», він ставав добрим і не ство-
рював перешкод при отриманні відповідних 
довідок. 
 Утім, правоохоронці перервали шурхіт 
копюр у руках хабарника — і затримали 
його у центрі Черкас, під час отримання 
чергової суми від одного з військовослуж-
бовців. 
 Наразі вирішується питання про оголо-
шення майору підозри у скоєнні злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального 
кодексу України, та обрання йому міри за-
побіжного заходу. Тривають слідчі дії для 
встановлення всіх обставин цієї справи і 
з’ясовують осіб, які можуть бути причетні 
до вимагання грошей у військовій частині. 
 Операція з викриття хабарника прово-
дилась спільно з військовою прокуратурою 
Черкаського гарнізону, наголошують у СБУ 
в Черкаській області. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС
Смерть від кору
 У Мукачеві Закарпатської області в лікарні від кору 

помер 12-річний хлопчик, про це з посиланням на го-

ловного лікаря дитячої обласної лікарні Романа Шніце-

ра пише Mukachevo.net. «Захворювання було вже десь 

близько тижня вдома. По медичну допомогу раніше до 

нас не звертався. Щеплений не був. Тобто маємо запіз-

нілу госпіталізацію», — розповів головлікар. 

 Хворого привезли з села Страбичово у стані серед-

ньої важкості, який різко погіршився, тож його забрали 

в реанімацію. «Там продовжувалась негативна динамі-

ка, падіння тиску, розлади життєво важливих органів, 

і на цьому тлі настала смерть дитини. Такий миттєвий 

перебіг хвороби», — констатував Роман Шніцер.

Вихователька дитсадка 
втопила своїх дітей
 Поліцейські Києва затримали жінку за підозрою в 
убивстві двох власних дітей. Тіла хлопчика і дівчинки 
виявили в озері в Дарницькому районі столиці вже піс-
ля того, як горе-матір затримали поліцейські неподалік 
Чернігова і пізно ввечері 27 жовтня доставили в Дарни-
цьке управління поліції. 
 Ще 26 жовтня ввечері в Дарницьке районне управ-
ління київської поліції звернувся чоловік iз повідом-
ленням про те, що його колишня дружина забрала їх-
ніх спільних дітей (дівчинка 2012 р.н., та хлопчик 2013 
р.н.) і зникла. Орієнтування на їх розшук передали всім 
патрулям столиці та колегам з інших областей.  
 36-річна жінка працювала вихователем у дитячо-
му садку, до якого ходили її діти. За словами очільни-
ка Дарницької поліції Сергія Чернишева, підозрювана 
з чоловіком розлучилася. Сім’я переїхала до Києва з 
Криму і раніше не потрапляла до поля зору правоохо-
ронців.
 «Подружжя розлучилося, однак чоловік, який уже 
має іншу родину, завжди підтримував колишню дру-
жину та дітей: орендував квартиру та допомагав фінан-
сово», — зауважив Сергій Чернишев. Сусіди та коле-
ги жінки розповіли, що жінка була замкнутою, «прак-
тично ні з ким не спілкувалася». «При цьому дітки за-
вжди були доглянуті, займалися плаванням, айкідо та 
фігурним катанням», — зауважив очільник районної 
поліції.
 Якщо жінку визнають осудною, їй загрожує довіч-
не ув’язнення. 

■

«КРИМНАШ»

Ідуть кислотні дощі
«Титан» знову запрацював

■

Забруднює повітря й автотранспорт.
Фото з сайта zaknews.in.ua.

❙
❙

ЕКОЛОГІЯ

Гранично недопустиме повітря
Харківщина 
задихається від 
пилу, аміаку і 
формальдегіду, 
легко дихати в 
Чернівцях

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Кінофестиваль «Київсь-
кий тиждень критики» роз-
почався нагородженням 
«Кіноколом».
 Премію за найкращий 
фільм кінокритики прису-
дили драмі «Донбас», Сер-
гій Лозниця також відзна-
чений як найкращий ре-
жисер року. Нагороди за 
найкращі акторські роботи 
отримали Ірма Вітовська за 
роль у фільмі «Брама» Воло-
димира Тихого та В’ячеслав 
Довженко, виконавець голо-
вної ролі у «Кіборгах» Ахте-
ма Сеїтаблаєва.
 Найкращим докумен-
тальним фільмом ста-
ла «Дельта» Олександра Те-
чинського. Стрічка Дмит-
ра Сухолиткого-Собчу-
ка «Штангіст» удостоєна 

премії за найкращий ко-
роткометражний ігровий 
фільм. Премія «Відкриття 
року», яка відзначає авто-
ра найкращого повномет-
ражного дебюту, присудже-
на Марисі Нікітюк за стріч-
ку «Коли падають дерева».
 Премія кінокритиків 
України «Кіноколо» засно-
вана у 2018 році. Вона виз-
начає досягнення українсь-
кого кінематографа та 
діячів кіноіндустрії за ос-
танній рік від імені спіль-
ноти кінокритиків Украї-

ни. Організаторами кі-
нопремії виступають Спіл-
ка кінокритиків України, 
асоціація «Сприяння роз-
витку кінематографа в Ук-
раїні — дивись українське!» 
та компанія «Артхаус Тра-
фік» за підтримки Держав-
ного агентства України з 
питань кіно та Українсько-
го культурного фонду.
 Міжнародний кінофес-
тиваль «Київський тиждень 
критики»  створили з метою 
ознайомлення українських 
глядачів із найкращими но-

вими фільмами, обраними 
професійними українськи-
ми кінокритиками. До про-
грами фестивалю увійшли 
фільми з програм головних 
світових кінофестивалів 
цього року, а також стріч-
ки, що мали значний вплив 
на історію кінематографа 
або присвячені визначним 
діячам кіномистецтва. Із 26 
жовтня по 1 листопада у сто-
личному кінотеатрі «Жов-
тень» «Київський тиж-
день критики» проходить 
удруге. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

«Кіноколо» і критики
Актори Ірма Вітовська і В’ячеслав Довженко — найкращі

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Україна вчиться жити з доро-
гим газом. Шлях до цього буде 
тернистим, але й повернення 
назад  неможливе. Не лише з 
економічних, а й iз політичних 
мотивів. Кредити МВФ, які ми 
виторгували в обмін на подо-
рожчання газу, допоможуть 
державі уникнути дефолту, але 
обіцяний нам експертами Фон-
ду економічний ефект можли-
вий тільки тоді, коли вдасться 
зменшити споживання газу. 

Буде таки 60%. Але в три етапи
 Кабінет Міністрів iз другої 
спроби таки опублікував на своє-
му порталі постанову, згідно з 
якою ціни на газ для населення 
зростатимуть у три етапи. Ціка-
во, що спершу постанова Кабмі-
ну була опублікована на «Урядо-
вому порталі» минулого четвер-
га, але згодом була видалена.
 У документі, коли він знову 
з’явився на сайті, йшлося, що у 
період з 1 листопада 2018 року 
по 1 травня 2019 року ціна на 
газ для населення становитиме 
6235,5 гривні без ПДВ, витрат 
на транспортування та надбав-
ки обл газів. Разом iз ПДВ, вит-
ратами на транспортування та 
надбавками облгазів ціна на газ 
для потреб населення становити-
ме 8550 грн. за тисячу куб. м.
 Другий етап подорожчання 
має відбутися 1 травня 2019 року 
і тривати по 31 грудня 2019 року. 
Ціна на газ для населення мала б 
становити близько 9851,66 грив-
ні за тисячу куб. метрів. А з 1 січ-
ня 2020 року ціна на газ для насе-
лення встановиться на рівні при-
близно 12313,85 гривні. 
 «Нафтогаз» зобов’язують ку-
пувати природний газ у держав-
них Укргазвидобування і «Чор-
номорнафтогаз» за цінами, що 
визначені формулою. У разі, 
коли обсяг природного газу, не-
обхідний НАК «Нафтогаз Украї-
ни» для виконання покладених 
спеціальних обов’язків, переви-
щує обсяг продажу природного 
газу, «Нафтогаз» повинен купу-
вати необхідні обсяги природно-
го газу в інших оптових продав-
ців, у тому числі за кордоном. 
 Продаватимуть газ населен-
ню, як і раніше — газзбути, яким 
НАК «Нафтогаз України» поста-
чає пальне за пільговою ціною і 
які входять до сфери впливу віт-
чизняних олігархів. Найгострі-
шою темою на дискусії з МВФ 
стало питання роботи із газзбу-
тами. «Нафтогаз» наполягає на 
варіанті, за яким зможе прода-
вати газ усім постачальникам 
на оптовому ринку, у тому числі 
газзбутам, на рівних умовах. 

Володимир Гройсман: «Більше 
підвищень не буде! А може, 
буде...»
 Водночас Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман спробував 
заспокоїти населення, заявив-
ши, що ні в цьому році, ні в цьо-
му опалювальному сезоні біль-
ше ціна на газ для населення 
підвищуватися не буде. «Я чув, 
що зараз починають говорити, 
що або в цьому році, або в цьому 
опалювальному сезоні ще буде 
підвищена ціна газу в країні на 
35%, — сказав очільник уряду. 
— Я хочу абсолютно чітко ска-
зати, що ні в цьому році, ні в ць-
ому опалювальному сезоні біль-
ше ціна на газ підвищуватись не 
буде!». 
 На думку Гройсмана, таке 
рішення  є «абсолютно твердим». 
Утiм про твердість слова очільни-
ка уряду ми знаємо ще з минуло-
го року, коли навесні 2017 Воло-
димир Борисович уже обіцяв, що 
не допустить жодного подорож-
чання блакитного палива.

  Зрештою, і зовсім недав-
но, перед тим, як оголосити про 
триступеневе підвищення ціни, 
Прем’єр-міністр також обіцяв, 
що це підняття вартості остаточ-
не і нових подорожчань точно не 
буде. 
 Але якщо навіть і трохи буде, 
то від цього Прем’єр має чудову 
протидію: систему субсидій. Яка, 
на думку Володимира Гройсма-
на, дозволить «захистити всіх 
тих, хто буде потребувати цьо-
го захисту». А ті, хто вже отри-
мують допомогу від держави, як 
вважає перша особа в Кабінеті 
Міністрів, узагалі не відчують 
подорожчання.
 Тим часом у Сполучених Шта-
тах реформу української енерге-
тичної сфери палко вітають. На 
думку спеціального представ-
ника Державного департамен-
ту США з питань України Кур-
та Волкера, підвищення ціни на 
газ для населення сприятиме ре-
формі енергетичного сектора в 
Україні.
 «Зробивши цей крок зараз, 
Київ почне структурну реформу 
енергетичного сектору в Україні 
і всієї економіки. Це необхідно 
було зробити, оскільки цей сек-
тор не такий стійкий, як був ко-
лись. Це рішення сприятиме ста-
більності в енергетичній сфері», 
— сказав Волкер, додавши, що 
ціни на газ для населення раніше 
не відповідали дійсності. Водно-
час, на його думку, система суб-
сидій має пом’якшити зростан-
ня цін для сімей з низьким дохо-
дом.
 «Звісно, в зимовий період, 
коли настане холодна погода, 
підвищення цін може виклика-
ти труднощі у деяких людей. На-
скільки я розумію, уряд реалізує 
доволі значну програму субсидій 
для сімей з низьким доходом, 
що має компенсувати їм високі 
ціни», — резюмував Волкер. 

Транш «під ялинку»
 Також, на думку Волкера, 
Україна, піднявши ціни на газ 
і отримавши взамін обіцянку 
кредиту Міжнародного валют-
ного фонду, поступила напрочуд 
правильно і далекосяжно. Адже, 
як вважає дипломат, нова 14-мі-
сячна програма підтримки еко-
номічної політики «стенд-бай» 
на 3,9 млрд. доларів сприяти-
ме зміцненню бюджету і продов-
женню програми реформ.
 «Ця угода в довгостроко-
вих інтересах України — як 
економічних, так і зміцнення 
бю джету, реформ. Співпраця 
може мати дуже позитивні ре-
зультати в довгостроковій перс-
пективі, — сказав Волкер. — Це 
дозволить уряду продовжувати 
провадити свою діяльність: на-
давати послуги, демонструва-
ти на глобальному ринку силь-
ну і стабільну позицію. З точки 
зору макрофінансових і бюд-
жетних вигод для українського 
уряду досягнення домовленості 
з МВФ дуже важливе».
 В іншому випадку, якби 
співпраця з Фондом перервала-
ся, негативні результати Украї-
на, на думку Волкера, почала б 
відчувати вже в січні-лютому 
2019 року. «Це була б катастро-
фа для України в макрофінансо-
вому плані», — резюмував спец-

представник США.
 Засідання ради директорів, 
яке має затвердити програму 
для нашої держави, очікується 
наприкінці року після ухвален-
ня Верховною Радою Державно-
го бюджету на 2019 рік відповід-
но до рекомендацій МВФ і збіль-
шення тарифів на газ і опалення 
для домогосподарств, що відоб-
ражає ринкові тенденції зі збере-
женням підтримки малозабезпе-
чених споживачів.
 Черговий транш, як ми бачи-
мо з умов його надання, Украї-
на може отримати взимку, тоб-
то, не раніше, ніж початок 2019 
року. Якщо, звісно, не станеться 
дива і уряд не ухвалить бю джет 
на наступний рік достроково. 
Адже зазвичай головний фінан-
совий документ країни затверд-
жують в останні дні грудня, — 
мало сподівань, що цього року 
буде по-іншому, особливо, вра-
ховуючи складності передвибор-
чого періоду.
 Але, на думку економістів, 
кошти, які надійдуть від МВФ, 
не допоможуть уряду виріши-
ти бюджетні проблеми. З огля-
ду на цільове призначення кош-
тів: ці гроші будуть зараховані до 
золотовалютних резервів. Проте 
співпраця з Міжнародним ва-
лютним фондом цінна не тіль-
ки своїми траншами, а й сигна-
лами для інших інвесторів: що, 
мовляв, із цією державою можна 
мати справу. Таким чином, найб-
лижча порція фінансової допомо-
ги відкриє для нас дорогу іншому 
фінансуванню від міжнародних 
партнерів України, дозволить 
вийти на ринки зовнішніх запо-
зичень та отримати фінансуван-
ня від ЄС та Світового банку. 
 На думку відомого амери-
канського аналітика Андерса 
Аслунда, завдяки діалогу з МВФ 
Україна може додатково залучи-
ти щонайменше 6 млрд. доларів. 
«Тепер Україна, ймовірно, отри-
має 2 млрд. доларів від МВФ, 2 
млрд. доларів від ЄС та Світово-
го банку. Уряд України, ймовір-
но, розмістить єврооблігації на 2 
млрд. доларів, а державні ком-
панії розмістять євробонди ще 
на 2 млрд. доларів чи навіть біль-
ше», — сказав Аслунд.

«Терміново потрібні гроші. 
Візьмемо дорого!..»
 Уряд, до речі, вже розпочав 
підготовку до розміщення об-

лігацій. Наприкінці минуло-
го тижня в. о. міністра фінансів 
Оксана Маркарова разом з упов-
новаженим з питань держбор-
гу Юрієм Буцою, представника-
ми Мінекономіки та НБУ зустрі-
чалися з інвесторами у Лондоні, 
Нью-Йорку та Бостоні в рамках 
«роад шоу»: спеціального захо-
ду, на якому потенційним інвес-
торам розповідають про переваги 
вкладання коштів у нашу держа-
ву та можливі зиски для них.
 Передбачається, що Україна 
планує залучити через розміщен-
ня облігацій мінімум 1,2 млрд. 
доларів. Завдання-максимум — 
близько 2 млрд. доларів. Питан-
ня вартості такого розміщення 
наразі не оголошують. На дум-
ку виконавчого директора Між-
народного фонду Блейзера Олега 
Устенка, владі треба поводитися 
із можливістю розміщення акцій 
дуже обережно. «Тут головне — 
не впадати в ейфорію і не наби-
рати невигідних кредитів. Адже 
розміщувати облігації за умова-
ми 9% річних не можна. Навіть 
для власних потреб, не кажучи 
вже про державу», — написав 
Устенко. 
 Тим часом влада думає зов сім 
по–іншому, неофіційно наголо-
шуючи, що вартість грошей для 
них — питання другорядне. А на 
перший план виходить проста 
наявність їх на ринках для Ук-

раїни. Адже ситуація на світо-
вих ринках є вкрай несприятли-
вою для запозичень. 
 Як відомо, з початку 2018 
року на ринках зросла дохідність 
американських облігацій, поча-
лися проблеми в Аргентині і ста-
лася турецька фінансова криза. 
Ці події стали ключовими факто-
рами падіння попиту на євробон-
ди України, оскільки інвестори 
почали виводити кошти у менш 
ризиковані активи. «Ситуація на 
світових ринках наразі не на ко-
ристь країн, що розвиваються. 
Український ризик залишаєть-
ся на високому рівні», — циту-
ють ЗМІ старшого фінансового 
аналітика групи ICU Тараса Ко-
товича. 
 Таким чином, за його слова-
ми, очікувана вартість наших 
бондів і справді буде близькою 
до показника, про який говорив 
Олег Устенко: 9-10%. Це є знач-
но гірше, ніж минулорічні 7,3%. 
«Новини про нову програму спів-
праці з МВФ є тим позитивним 
моментом, який дозволяє збе-
регти оцінку інвесторами нашо-
го ризику на рівні, близькому до 
поточного. Премія за українсь-
кий ризик трохи розширилась, 
а ціни почали знижуватись, але 
без особливого розпродажу. Без 
заяви МВФ ми могли б мати за-
раз значно гіршу ситуацію», — 
додає він. ■

ГАЗОВИЙ АРГУМЕНТ

Подорожчання у кредит
Газ для українців таки подорожчає на 60% — до кінця наступного року. 
Взамін нам обіцяють зарубіжні кредити,  щоправда, деякі на доволі невигідних умовах

■

Влада починає енергетичну реформу із подорожчання газу, втричі більшого, ніж обіцяли спочатку.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Поживитися краденим...
 Журналісти програми «Схеми» виявили, що вкрадений український газ в окуповано-
му Криму розроблятиме бізнес-партнер родини Віктора Медведчука. Розслідування ви-
явило, що підводну ділянку «Глибока» нафтогазового родовища у Чорному морі відда-
ли приватній компанії «Новиє проекти», директором якої є Антон Дорноступ. 
 Ліцензію на розробку ділянки компанії «Новиє проекти» ще в 2016 році своїм 
особистим розпорядженням видав голова уряду Російської Федерації Дмитро 
Медведєв. Йшлося про розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорно-
морського родовища.
 Антон Сергійович Дорноступ — єдиний засновник іншої російської фірми — «Глав-
нєфтєсервіс», яка на 100% володіє «Новими проектами», де сам Дорноступ працює на по-
саді директора. Обидві компанії, відповідно до російських реєстрів юросіб, прописані за 
адресою масової реєстрації у Москві. За цією ж адресою зареєстровані фірми, пов’язані з 
колишнім російським чиновником Валерієм Паком та родиною Медведчука-Марченко.
 Валерій Пак, за твердженням журналістів «Схем», працював на посаді заступника 
міністра природних ресурсів та очолював Федеральне агентство з користування надрами, 
а після звільнення з державної служби у 2015 році працює директором у «НЗНП Трейд». 
Цю фірму контролює кума Володимира Путіна Оксана Марченко, дружина Віктора Мед-
ведчука. Після виходу розслідування журналістів це підтвердив і сам Віктор Медведчук.
 Антон Дорноступ є співзасновником іще декількох російських компаній, які, згідно з 
російськими бізнес-реєстрами, також пов’язані з родиною Медведчука-Марченко. Отже, 
Дорноступ пов’язаний не лише з родиною Валерія Пака, який працює на родину Медвед-
чуків-Марченко, а й безпосередньо з фірмою, якою володіє українська телеведуча Оксана 
Марченко, керує її чоловік — проросійський політик з України Віктор Медведчук.

■
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Олена ЯРОШЕНКО

 Українські аграрії намолотили 
55,8 мільйона тонн зерна з площі 
13,2 мільйона гектарів. Таким чи-
ном, на відмітці 89 відсотків площ, 
які підлягають збиранню, середня 
врожайність зібраного збіжжя за-
фіксована на рівні 42,4 центнера з 
гектара.
 За інформацією Мінагрополіти-
ки, в розрізі культур на кінець ми-
нулого тижня зібрали: ранніх зерно-
вих та зернобобових — 34,3 мільйо-
на тонн при середній врожайності 
34,8 центнера з гектара, гречки — 
133 тисячі тонн при врожайності 
12,6 центнера, проса — 75 тисяч 
тонн при врожайності 15,5 центне-
ра. 20,7 мільйона тонн кукурудзи 
при середній врожайності 69 цент-
нерів із гектара зібрано з 66 відсо-
тків площ. Фінішує також збирання 

технічних культур. Уже намолочено 
13 мільйонів тонн соняшнику при се-
редній врожайності 22,4 центнера з 
гектара, 4 мільйони тонн сої при се-
редній врожайності 25,5 центнера 
та 2,7 млн. тонн ріпаку при середній 
врожайності 26,1 центнера. Цукро-
вих буряків викопали 9,5 мільйона 
тонн. Середню врожайність 483 цен-
тнери з гектара вони показали на 
площі 197 тисяч гектарів, що скла-
ло трохи більше як дві третини від 
тієї, що підлягає збиранню.
 Упродовж осінньої посівної кам-
паніі аграрії вже встигли й засіяти 
6,9 мільйона гектарів озимими зер-
новими при прогнозі 7,2 мільйона 
гектарів. Озимим ріпаком при очі-
куваній площі 888 тисяч засіяно 
мільйон гектарів.
 Тим часом із початку поточного 
маркетингового року Україна експор-
тувала понад 12,5 мільйона тонн зер-

нових культур. Зокрема, на зовніш-
ні ринки продано 7,4 мільйона тонн 
пшениці (у тому числі продоволь-
чої — понад 4,3 мільйона, а фураж-
ної — понад 3 мільйони), а також по-
над два з половиною мільйони тонн 
ячменю і стільки ж — кукурудзи. 
Такі дані оприлюднив Департамент 
фітосанітарної безпеки, контролю у 
сфері насінництва та розсадництва 
Держпродспоживслужби. Щоправ-
да, за аналогічний період минулого 
маркетингового року зернових ми ек-
спортували на мільйон тонн більше: 
майже 13,5 мільйона. Пшениці про-
дано було понад 7,9 мільйона тонн (у 
тому числі продовольчої — 4,5, а фу-
ражної — понад 3,4 мільйона тонн), 
а ячменю — понад 3,4 мільйона тонн. 
Утім, так само, як і минулоріч, у рам-
ках поточного маркетингового року 
ми експортували майже два мільйо-
ни тонн олійних культур. ■

Оксана СОВА

Жорсткий вояж української отари, 
постраждалої у бюрократичних ла-
біринтах, закінчився компромісним 
перепочинком. За повідомленням 
Держпродспоживслужби, фура з вів-
цями, які були повернуті з Туреччини 
ще в першій декаді жовтня, відбула до 
Тульчинської філії ДП «Укрветсанза-
вод» у Вінницькій області для утиліза-
ції загиблих. Живих клінічно оглянуть, 
проведуть лабораторні дослідження. 
З урахуванням отриманих результатів 
прийматимуть рішення про їх подаль-
шу долю. 

Коли незнання закону вбиває
 «З огляду на ситуацію, яка скла-
лася, Держпродспоживслужба іні-
ціювала порушення кримінально-
го провадження за фактом порушен-
ня ветеринарно-санітарних норм та 
жорстокого поводження з тварина-
ми», — офіційно повідомили пред-
ставники державного відомства. Для 
кращої координації дій щодо резо-
нансної ситуації у Вінницьку область 
голова Держпродспоживслужби 
Володимир Лапа поїхав особисто.
 Як раніше вже повідомляла 
«УМ», вантаж із вівцями романівсь-
кої породи (загалом три сотні голів) 
направили на експорт ще 6 жовтня. 
Турецька сторона вантаж не прийня-
ла без пояснення причин, і 12 жов-
тня тварини повернулися в Украї-
ну на термінал відправлення. В пор-
ту на Одещині тварини лишалися 
через низку злощасних збігів: Все-
світня організація охорони здоров’я 
на території Туреччини зареєструва-
ла спалахи небезпечних хвороб тва-
рин, які Україна вже поборола. Зва-
жаючи на загрозу їх поширення, 
й виникли серйозні бюрократичні 
проблеми. Держпродспоживслужба 
звернулася з нотифікацією до компе-
тентного органу Туреччини, щоб там 
надали пояснення причин повернен-

ня вантажу, та попросила вжити за-
ходів, аби в подальшому подібних 
необґрунтованих перепон у двосто-
ронній торгівлі не виникало.
 Критичною причиною трива-
лої ізоляції, що виявилася фаталь-
ною для частини овечого стада, ста-
ло й мовчання його власниці. За 
свідченням представників Держ-
споживслужби, вона лише 24 жовт-
ня звернулася до компетентних ор-
ганів із заявою щодо утилізації по-
вернутих тварин. А саме звернення 
власника вантажу є необхідним про-
цедурним етапом для провадження 
будь-яких дій із ним. 

Бюрократію долають 
здоровим глуздом
 Згідно з останньою (на 29 жовт-
ня) інформацією офіційних джерел, 
259 овець вижили після того, як по-
над два тижні перебували у фурі че-
рез проблеми з розмитненням. Ван-
тажівка з ними вже прибула до Він-
ницької області: в Гайсині оформили 
митні документи, а в Тульчині овець 
випустили з вантажівки. Весь цей 
час волонтери-зоозахисники нама-
галися їм за можливості допомогти. 
Спеціалісти оглянули та розсортува-
ли тварин. Вівці, що вижили, протя-
гом 21 дня перебуватимуть на каран-
тині, пройдуть медичний огляд. За-
гиблих утилізують в Тульчині на те-
риторії державного підприємства 
«Укрветсанзавод».
 За словами прес-секретаря Одесь-
кої митниці Олени Гусєвої, митни-
ки отримали лист від одеської служ-

би ветконтролю, в якому зазначено: 
живий вантаж категорично заборо-
няється допускати на митну тери-
торію України, оскільки він побував 
на території Туреччини, де реєстру-
ються особливо небезпечні хвороби 
тварин. Українська сторона надісла-
ла запит до турецької та сподівається 
найближчим часом отримати офіцій-
ну відповідь — звідки саме овець по-
вернули та за яких причин. Пред-
ставники Одеської митниці висло-
вили припущення, що це сталося 
через невідповідність бірок на тва-
ринах. Але власниця тварин ствер-
джує: при виїзді всі необхідні доку-
менти на живий товар були оформ-
лені належним чином. Однак фірму-
власницю тварин одразу обмежили 
двома виходами: повернути товар 
до Туреччини або заявити його «в 
режимі знищення». За словами ди-
ректора фірми «Украніксар» Оле-
ни Севинч, у такому ультиматив-
ному режимі вона погодилася на їх 
утилізацію. Але 26 жовтня зоозахис-
ники перекрили автодорогу на Чор-
номорськ, вимагаючи від протиепі-
зоотичної комісії виконати обіцян-
ку і перевести овець на карантинний 
майданчик. Адже, оскільки вівці на 
землю Туреччини не ступали, вони й 
формально можуть не підпадати під 
дію міжнародних бюрократичних 
приписів.
 Словом, історія про те, як українсь-
кі волонтери рятували овече стадо, 
таки стала рушійною силою для коре-
гування функцій і повноважень пра-
цівників державних підрозділів. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Розкажіть про хижаків
 Український фонд природи Дунайсько-Карпатсь-
кої програми WWF в Україні у рамках всеєвропейського 
проекту з дослідження великих хижаків Європи — Life 
Eurelargecarnivores, проводить опитування щодо оцінки 
стану популяцій та впливу великих хижаків. Оскільки за 
останні роки чисельність вовка, ведмедя, рисі та інших 
диких тварин у Європі значно зросла, тварини почали по-
вертатися на покинуті раніше території. У зв’язку з цим 
постало питання управління популяціями цих видів та 
їхнього співжиття з місцевими громадами. Організація 
WWF просить жителів сіл та міст, фермерів, мисливців, 
лісівників, природоохоронців, представників громадсь-
ких організацій та інших зацікавлених сторін долучити-
ся до всеєвропейського онлайн-опитування щодо оцін-
ки ситуації з великими хижаками. Якщо ви володієте ін-
формацією про великих хижаків чи маєте власний погляд 
на співжиття з ними або знаєте таких людей, дайте від-
повіді на запитання за посиланням: https://goo.gl/forms/
1ozXUCaubAxv1oy62.
 Опитування анонімне, а його результати будуть опри-
люднені на вебсайті проекту www.eurolargecarnivores.eu 
наприкінці 2018 року. Додаткові запитання можна над-
силати на електронну пошту: info@eurolargecarnivores.
eu та bvykhor@wwf.panda.org. Контактна особа — від-
повідальний керівник проекту в Україні Богдан Вихор. 
Дослідження підготував Інститут лісових досліджень у 
м. Баден-Вюртемберг (Forest Research Institute Baden-
Wuerttemberg — FVA) та Інститут Елмауер та Блу від 
імені проекту «Життя Великим хижакам Європи» (LIFE 
Project EuroLargeCarnivores).

Інноваційне застосування добрив 
 З 14 по 18 травня 2019 року в грузинському місті Ба-
тумі відбудеться щорічний Всесвітній конгрес виробників 
мінеральних добрив і пестицидів SCIF 2019 на тему «Інно-
ваційні рішення у виробництві мінеральних добрив і пес-
тицидів». Це захід світового рівня, під час якого провідні 
представники різноманітних міжнародних та національних 
організацій, виробники обладнання, спеціалісти та науков-
ці зберуться для обміну досвідом, інноваційних розробок 
та вирішення спільних виробничих проблем хімічної галузі 
з виробництва мінеральних добрив.
 Детальну інформацію для можливої участі в конг-
ресі можна дізнатися за посиланням: http://scif.top.

Кооперація з французами
 Франція входить у ТОП-6 країн ЄС за вартістю зов-
нішньоторговельного обігу товарами АПК з Україною. 
Диверсифікацію двосторонньої торгівлі та розвиток 
співпраці за пріоритетними проектами обговорили учас-
ники засідання українсько-французької робочої групи 
з питань сільського господарства 23 жовтня у Парижі. 
Перспективними напрямками для співпраці в АПК на-
звано виробництво та сертифікацію насіння відповідно 
до міжнародних норм та стандартів, розвиток галузі тва-
ринництва, дослідження секторів ринку, зокрема у рам-
ках встановленого співробітництва з агенцією ФрансАг-
ріМер. Для подальшого партнерства в галузі між краї-
нами визначено пріоритетні напрями: розвиток іннова-
цій та технологій в аграрному секторі через проекти, що 
реалізуються приватним сектором, та операторів іннова-
ційної діяльності, структуризація галузі виноградарства 
та виноробства на основі французького досвіду, розви-
ток виробництва продукції із захищеними географічними 
зазначеннями, зокрема через спільну роботу в програ-
мі технічної допомоги Європейського Союзу «Підтримка 
розвитку системи географічних зазначень». За інформа-
цією Мінагрополітики, за вісім місяців нинішнього року 
експорт української сільськогосподарської продукції до 
Франції становить 170,6 мільйона доларів США. Ключові 
товари: відходи харчової промисловості — $57,1 млн., 
олія — $54,2 млн., насіння олійних культур — $39,03 
млн., плоди, горіхи та цедра –$10,9 млн., риба — $3,5 
млн., казеїн та альбуміни — $1,6 млн.. Експорт фран-
цузької сільськогосподарської продукції до України ста-
новить 173,8 мільйона доларів США. Найбільше ми за-
куповували: насіння олійних товарів — $41,2 млн., зер-
нові злаки — $28,8 млн., вина –$12,4 млн., залишки та 
відходи харчової промисловості –$14,1 млн., ефірні мас-
ла — $ 24,6 млн., сири і йогурти — $6,2 млн.

Узгоджуємо критерії якості
 Зацікавленість вітчизняних виробників виходом на 
нові ринки збуту враховує доступ потенційних імпортерів 
до перевірки якості продукції. У рамках такої співпраці 
місія Південної Кореї провела оцінку системи державно-
го контролю за виробництвом м’яса птиці та здоров’ям 
птиці в Черкаській та Київській областях. Минулого тиж-
ня представники корейської місії вивчали роботу ДНДІ з 
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної екс-
пертизи, регіональних лабораторій, виробництво продук-
ції птахівництва на підприємствах. У рамках візиту в Ук-
раїну корейська делегація зустрілася також із представ-
никами Держпродспоживслужби, ознайомилася зі струк-
турою, функціями і повноваженнями її територіальних 
органів, українською системою державних лабораторій, 
процедурами держконтролю. Найбільша цікавість потен-
ційних покупців стосувалася систем контролю захворю-
вань птиці, питання реєстрації птахогосподарств та сис-
тем простежуваності.

■ОФІЦІЙНО

Дві третини кукурудзи зібрано
Цього року динаміка експорту зернових з України сповільнилася

■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Битва 
за овець 
Повернуті Туреччиною 
вівці перебувають 
на обстеженні

■

Доки люди вирішували, куди подіти «несанкціонованих» овець, 
тварини кільканадцять діб перебували в ізоляції без їжі і води.
Фото з сайта 20minut.ua.
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Чимало українських героїв, на жаль, ма-
ловідомі широкому загалу. Одним із них 
є легендарний полковник армії УНР Пет-
ро Болбочан — одна з найяскравіших 
постатей визвольних змагань. У зв’язку 
зі 135-річчям з дня його наро дження 
письменник і громадський діяч Роман 
Коваль організував у столичній залі 
КМДА вечір пам’яті визначного українсь-
кого військового діяча.

Мав шанси стати українським 
Бісмарком
 Народився Петро Болбочан 5 жовт-
ня 1883 року в селі Гіджеу Хотинського 
району Бессарабської губернії (нині село 
Ярівка Чернівецької області) в націо-
нально свідомій сім’ї священика. Пров-
чившись лише два роки в Кишинівській 
духовній семінарії, вступив до Чугуївсь-
кого піхотного училища, яке закінчив у 
1909 році. Упродовж першого року світо-
вої війни офіцер 38-го Тобольського пол-
ку — поручник Болбочан — узяв участь 
«у 37 бойових операціях, які нерідко три-
вали понад тиждень, а то й місяць». Був 
поранений і контужений. За хоробрість 
отримав ордени Святого Станіслава та 
Святої Анни 2-го та 3-го ступенів. 
 У лавах борців за українську державу 
в 1918-20 роках проливали кров українці 
різних земель. Були серед них і бессараб-
ці. Найвідомішим серед них став полков-
ник армії УНР Петро Болбочан. Він мав 
шанси стати українським Бісмарком, здо-
бувачем і об’єднувачем українських зе-
мель, творцем козацької держави. Але 
цивільні партійці, які назвали себе того-
часною «верховною владою», побачили в 
цьому непартійному чоловікові реально 
кандидата на командувача українського 
війська, а в разі перемог — і гетьмана ук-
раїнської держави. 
 Але не гордість переповнювала сер-
ця отих «сугубо штатскіх», що в нашому 
війську є люди, готові взяти на себе від-
повідальність за визволення Батьківщи-
ни, а навпаки — острах перед ними. Саме 
у воєначальниках, яких любило військо, 
цивільні бачили чи не найбільшу загрозу 
для себе, тож і поборювали їх — звичай-
но ж, не в чесному герці. Так само й тепер 
влада бачить загрозу власній безпеці не 
стільки в Росії, скільки у добровольцях і 
їхніх командирах. 
 Після лютневої революції Болбочан 
активно розпочав організацію українсь-
ких військових частин і допоміг у фор-
муванні 1-го Українського полку імені 
Богдана Хмельницького з частин росій-
ської армії. Сформував із добровольців 
5-го корпусу Південно-Західного фрон-
ту російської армії 1-й Український рес-
публіканський полк, і 22 листопада 1917 
року був призначений його командиром. 
Проте вже на початку грудня цей полк був 
ліквідований за наказом корпусного сол-
датського комітету, що перебував під кон-
тролем більшовиків: незважаючи на опір 
Болбочана, полк було роззброєно, а казар-
ми підірвано та розбито гарматами, через 
що значна кількість українців загинула.
 У січні 1918 року, напередодні біль-
шовицької окупації столиці, Болбочан 
із частиною старшин з великими труд-
нощами дістався Києва, де формує вій-
ськовий підрозділ — Республіканський 
курінь, хоча офіційного дозволу не отри-
мував. Саме на чолі цього куреня Петро 
Болбочан взяв участь у придушенні січ-
невого повстання більшовиків у столи-
ці. Невдовзі Республіканський курінь 
реорганізовано у 2-й Запорізький піший 
курінь і приєднано до Окремого запорізь-
кого загону. Відступаючи з Києва, загін 
прикривав від’їзд уряду УНР, а після від-
ходу до Житомира Болбочана призначи-
ли губерніальним військовим комендан-
том Волині.
 Після укладення Берестейського миру 
Окремий запорізький загін брав участь у 
наступі на Київ разом із Січовими стріль-
цями та Гайдамацьким кошем Слобідсь-
кої України, керованим Симоном Петлю-
рою. 2 березня 1918 року 2-й Запорізький 
курінь на чолі з Петром Болбочаном, ви-
переджаючи німецькі війська, першим 
увійшов до Києва, який без бою залиши-
ли більшовицькі війська. Через два дні 

Окремий запорізький загін відправи-
ли на більшовицький фронт у авангар-
ді німецьких військ, й невдовзі запоріж-
ці визволили Гребінку, Лубни, Ромодан, 
Полтаву. У середині березня Запорізь-
кий загін реорганізовується у Запорізь-
ку дивізію під командуванням генерала 
Одександра Натієва. Петра Болбочана 
призначають командиром 2-го Запорізь-
кого пішого полку, який став найбіль-
шим і найкращим полком Запорізької 
дивізії. 

Взяття Криму
 Чудовими є спогади «Похід Болбо-
чана на Крим» сотника армії УНР Бо-
риса Монкевича, чия книга піднімає 
бойовий дух, спонукає продовжувати 
боротьбу наших великих попередників. 
Передмовою до неї став такий промовис-
тий спомин сотника: «Бувало, приїжд-
жав старий селянин із синами і звертав-
ся до Болбочана з такими словами: «Чув 
я про Вас багато доброго, пане отамане, 
й вірю, що нашу справу Ви як слід про-
вадите, тому прошу прийняти моїх синів 
під своє керування, замінити їм батька й 
дати можливість послужити Україні». 
 Тож слава про полковника ширила-
ся в народі з уст в уста, а що вже говори-
ти про любов і повагу до свого командира 
його запорожців. Чи не найзнамениті-
шим і найуспішнішим, із військової точ-
ки зору, є похід полковника на Крим та 
його взяття навесні 1918 року. Події роз-
вивалися стрімко — 10 квітня штаб за-
поріжців отримав таємний наказ уряду 
УНР: випереджаючи німецькі війська, 
захопити Крим. Болбочана признача-
ють командиром Кримської групи Ар-
мії УНР на правах дивізії, й несподівано 
для москалів болбочанівці форсують Си-
ваш, переходять «чонгарський міст» — 
цю своєрідну хвіртку в Крим: 22 квітня 
Кримська група захоплює першу вузло-
ву станцію півострова — Джанкой, а 24 
квітня — Сімферополь. Але після ульти-
матуму німецького окупаційного коман-
дування за наказом військового мініст-
ра УНР військові частини Болбочана 
наприкінці квітня виходять із Криму.
 У червні 1918 року, за гетьмана Пав-
ла Скоропадського, розпочався наступ 
більшовиків на Україну. Дивізію Пет-
ра Болбочана відправили на охорону 
українсько-російського кордону на пів-
ніч від Слов’янська: упродовж трьох мі-
сяців запоріжці вели виснажливі бої з 
більшовиками.

Антигетьманське повстання 
 У листопаді 1918 р. полк під коман-
дуванням Болбочана одним із перших 
перейшов на бік Директорії УНР і був ос-
новною силою у повстанні проти гетьма-
на Скоропадського. Полковник підтри-
мав антигетьманське повстання, проте 
висунув умову — зберегти від руйну-
вання державний апарат, але згодом ця 
умова була порушена. Він категорично 
виступав проти спільних дій з більшо-
виками, вважаючи, що варто бороти-
ся лише за «самостійну демократичну 
Українську Республіку, а не за єдину 
Росію, хоч би якою вона була, монархіч-
ною чи більшовицькою».
 У грудні 1918 року Директорія УНР 
призначила Болбочана командува-
чем Лівобережною групою Армії УНР, 
яка протистояла наступу Червоної ар-
мії зі сходу. Як підкреслювали сучас-
ники, «полковник Болбочан — най-
визначніший отаман української армії 
того часу...» Він був успішним коман-
диром, якого поважали і прості солда-
ти, і старшини, викликав заздрість у 
бездарних воєначальників-кар’єристів 
та ненависть у ворогів. Через його твер-
ду позицію та військові успіхи у бороть-
бі з Червоною армією за Петра Болбоча-
на («живого чи мертвого») більшовики 
обіцяли 50 тисяч карбованців.
 22 грудня за наказом Головнокоман-
дувача отамана Симона Петлюри перед 
Чорноморською дивізією, що входила 
до Осадного корпусу, було поставлене за-
вдання зайняти і захищати фронт про-
ти радянських частин по лінії Глухів 
— Шостка — Новгород-Сіверськ і, очис-
тивши залізничну лінію Гомель-Бахмач, 
утримувати її. Дивізія переходила у під-
порядкування командувача Лівобереж-
ного фронту отамана Петра Болбочана. 
Крім того, Запорізький корпус під ко-
мандуванням Болбочана, корпус Січових 
стрільців Євгена Коновальця та дивізія 
Володимира Оскілка були основою армії 
УНР. У цих частинах панувала зразко-
ва військова дисципліна, вони були най-
дієздатнішими та найкраще виконували 
поставлені завдання. На перший погляд 
— дивно, однак ці найбільш дисциплі-
новані, національно свідомі й вірні Ди-
ректорії війська були піддані найбіль-
шій критиці й шельмуванню. Про них 
поширювали різні чутки, критичні вис-
ловлювання постійно з’являлись у пресі 

(особливо підконтрольній більшовикам 
та тим, хто їм співчував). Голова Дирек-
торії Володимир Винниченко, а за ним 
і головний отаман Симон Петлюра все 
більш підозріло дивились на успішного 
полководця.

Наступ на Київ 
 Після вимушеного відступу військ 
Болбочана з Харкова полковника звину-
ватили у здачі міста Червоній армії без 
бою. Ніхто не звернув увагу на об’єктивні 
обставини, в яких опинилася українська 
армія. Якби не цей відхід, то УНР втрати-
ла б найкращі військові частини. Не мов-
чав і сам Болбочан. Він різко критикував 
непослідовну, суперечливу політику уря-
ду УНР та його міністрів. Вказував їм на 
явні помилки та прорахунки.
 22 січня 1919 року Болбочана усуну-
ли від командування Запорізьким кор-
пусом. Його заарештовують за наказом 
сотника Омеляна Волоха — командира 
Богданівського полку на Лівобережному 
фронті (який згодом вдався до низки ан-
тиурядових акцій і, зрештою, вкравши 
державну скарбницю, перейшов на бік 
більшовиків).
 Наприкінці січня Болбочан у Києві 
оприлюднює свого листа, в якому, зокре-
ма, казав: «Бідна Україна, ми боремося з 
большевизмом, весь культурний світ під-
німається на боротьбу з ним, а українсь-
кий новопосталий уряд УНР йде назуст-
річ большевизмові й большевикам!.. Ви 
не можете розібратися в самих простих 
життєвих питаннях, (а) лізете в міністри, 
отамани, лізете в керівники великої де-
ржави, лізете в законодавці замість того, 
аби бути самими звичайними урядовця-
ми і писарцями». Почалося слідство, яке 
не дало підстав для звинувачення Болбо-
чана. Слідство зайшло у глухий кут, од-
нак не припинилось.
 Представники лівих соціалістичних 
течій на чолі з Винниченком вимагали 
для Болбочана суворого покарання, вба-
чаючи у ньому перешкоду на шляху по-
розуміння із радянською Росією, на бік 
якої вони схилялися. Залишаючись під 
вартою без суду і слідства, Болбочан був 
переведений до Станіславова (нині Івано-
Франківськ), де була тимчасова столиця 
Західноукраїнської Народної Республі-
ки, під нагляд місцевої влади. Проте за-
мість того, щоб тихо пересидіти деякий 
час, полковник постійно критикує голо-

Розстріляний 
Трагічна доля полковника УНР Петра Болбочана багато 

в чому нагадує сьогоднішні непорозуміння 
між владою й патріотами

УРОКИ ІСТОРІЇ■

ВШАНУВАННЯ

 Майже рік тому — в листопаді 1917-го 
— Київ віддав належну шану полковнику 
Болбочану: в столиці було перейменовано 
сквер імені Косіора, що на вулиці Січових 
Стрільців, на сквер імені Петра Болбочана. 
Відповідне рішення підтримали 85 депутатів 
Київради.

■

Старшини кінно-гайдамацького полку біля панцерника Окремої запорізької дивізії (квітень 1918 р.)❙
Полковник армії УНР Петро Болбочан 
під час Першої світової війни.

❙
❙



«Кожен вояк ще мусить бути й громадянином, 
а кожен громадянин — вояком».

Петро Болбочан
полковник армії УНР
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вне командування армії УНР, уряд і са-
мого Петлюру, говорячи про них як про 
дрібних авантюристів та інтриганів, в 
ультимативній формі вимагає приско-
рення розслідування, адже проти нього 
нема жодних доказів.
 «Запоріжці» не раз зверталися до ко-
мандування УНР із проханням поверну-
ти їм колишнього командувача, на цьому 
наполягали командири Запорізької гру-
пи. Тим часом, втративши Київ, Жито-
мир, Вінницю, на початку червня 1919 
року армія УНР опинилася затиснута 
більшовицькими військами на незначній 
території Поділля. Директорія та уряд 
перебували у містечку Чорний Острів, а 
єдині боєздатні частини — Запорізький 
корпус — у Проскурові, Січові стрільці у 
Старокостянтинові.
 Петра Болбочана викликають до Чор-
ного Острова, де він зустрічається з Пет-
люрою. Йому ставиться завдання, на яке 
він погоджується — формування частин 
із українських полонених в Італії. Проте 
уряд УНР чомусь всіляко відтягував нове 
призначення. 6 червня 1919 року, очіку-
ючи на нове призначення, Петро Болбо-

чан приїхав до Проскурова. Керівники 
групи звернулися до інспектора УНР при 
дивізії з проханням про повернення Пет-
ра Болбочана. На підставі цього звернен-
ня інспектор Микола Гавришко наказав 
Петрові Болбочану «негайно вступити в 
командування військами Запорізької гру-
пи» і зробив це відповідно до закону УНР 
про інспекторів. Про свій наказ інспектор 
повідомив керівництво й мотивував своє 
рішення необхідністю зміцнення армії й 
врахування настроїв найбільш дисциплі-
нованого її підрозділу. 
 Проте 9 червня з’явився наказ, в яко-
му Болбочана і Гавришка звинуватили у 
самовільному захопленні влади — розпо-
чалося нове слідство. Болбочан мав змогу 
втекти від слідства, але не зробив цього, 

прагнучи довести, що за ним немає жод-
ної вини. 10 червня 1919 року Петра Бол-
бочана заарештували без жодного опору 
за звинуваченням у намаганні призначи-
ти головою Директорії Євгена Петруше-
вича.
 12 червня 1919 року над Петром Бол-
бочаном відбувся військово-польовий 
суд, вирок — смертна кара за звинува-
ченням у невиконанні наказу, незакон-
ному захопленні командування корпу-
сом та участі в широкомасштабній змові 
з метою державного перевороту в умовах 
військового часу. 

«То був шлях блискучих перемог 
над Росією»
 «Україна в ті буремні роки не вико-
ристала свого шансу, — із сумом сказав 
Роман Коваль. — І все ж, як радісно зга-
дати світло-звитяжний шлях запоріжців 
Петра Болбочана на Житомир, Ромодан, 
Полтаву, Харків, Лозову, Мелітополь, 
Крим (Сімферополь, Бахчисарай, Севас-
тополь). Була й бойова співпраця з ні-
мецьким військом у боротьбі проти біль-
шовицької Москви.

  То був шлях блискучих перемог над 
Росією та її розбійним воїнством. Другий 
запорізький піший полк Петра Болбоча-
на був найбільшим і найкращим полком 
Запорізької дивізії (а згодом Запорізько-
го корпусу). У його лавах було чотири ти-
сячі козаків і старшин, з них 80% — це 
були старшини та інтелігенція. На полко-
вому прапорі довкола тризуба був напис: 
«З твердою вірою в конечну перемогу впе-
ред за Україну». Була і своя полкова при-
сяга».
 Провідні українські історики (профе-
сори Тамара Вронська, Володимир Сідак, 
Юрій Терещенко та Тетяна Осташко) на-
писали лист до Патріарха Філарета з про-
ханням підтримати зведення пам’ятника 
легендарному полковнику в Києві. Ось 
уривок із нього: «Біографія Петра Бол-
бочана — це факти героїчного тріумфу 
новостворюваної української армії часів 
Центральної Ради та Гетьманату. Крим-
ський похід під командуванням Болбо-
чана— славна та яскрава сторінка війсь-
кових перемог, які сьогодні потребують 
особливої уваги, вивчення та вшануван-
ня. У добу української держави гетьмана 
Павла Скоропадського Петро Болбочан 
командував військовими формуваннями, 
які відбивали більшовицькі наступи на 
українсько-російському кордоні на Хар-
ківщині. 
 Наприкінці 1918 року Петро Болбо-
чан очолював український корпус — най-
боєздатнішу та найдисциплінованішу 
частину української армії. 22 січня 1919 
року Болбочан знову був заарештований 

Омеляном Волохом (який згодом перебіг 
до більшовиків) і безпідставно звинува-
чений проводом Директорії у зраді. При 
цьому не було виписано навіть ордера на 
арешт! 
 Перебуваючи під слідством, Болбо-
чан наполегливо вимагав з’ясувати при-
чину арешту, однак обвинувачення про-
ти нього так офіційно й не було висунуто. 
А призначення державним інспектором 
(Миколою Гавришком) Петра Болбочана 
у червні 1919 року на його ж посаду (на 
командира Запорізького корпусу), з якої 
незаконно було знято, було розцінено й 
кваліфіковано як спробу державного пе-
ревороту. Тому за вироком надзвичайно-
го військового суду 28 червня 1919 року 
о 22-й годині Болбочана... було розстрі-
ляно на залізничній станції біля села Ба-
лин (нині Дунаєвецький район Хмель-
ницької області). Слідча комісія у справі 
Болбочана, призначена урядом УНР, за-
кінчила слідство без визначення факту 
здійснення ним спроби державного пе-
ревороту».
 Роман Коваль, коментуючи цей лист, 
додав, що, вивчивши слідчу та судову 
справу полковника Болбочана, закон 
про державний інспекторат у військових 
частинах та інституціях УНР і положен-
ня про державний інспекторат, ухвалені 
Радою народних міністрів УНР 7 трав-
ня 1919 року, професори дійшли виснов-
ку, що інспектор запорізького корпусу 
Микола Гавришко діяв згідно з закона-
ми УНР і цілком законно повернув пол-
ковника Болбочана на посаду команди-
ра Запорізького корпусу.
 Тож ніякого складу злочину не було! 
Полковника Болбочана було розстріля-
но безпідставно!.. До такого ж рішення 
на спеціальному засіданні дійшли ще у 
квітні 1934 року в Празі визначні авто-
ритетні українські правники. Розправа 
над Болбочаном показала неспромож-
ність тогочасних лідерів зрозуміти його 
позицію!

«У нас немає гріхів, ми виконали 
свій борг перед Україною» 
 «Необхідно повертати у сьогодення 
славних синів української землі, — емо-
ційно сказав письменник, видавець Во-
лодимир Шовкошитний. — Без сумніву, 
Болбочан — один із найсвітліших героїв 
часів УНР. Головному отаману Симону 
Петлюрі належать дуже яскраві слова: 
«Не такі страшні московські воші, як 
українські гниди!» І водночас при Го-
ловному отамані тих українських гнид 
було дуже багато. Саме вони й загробили 
Петра Болбочана. Проблема Петра Фе-
доровича була в тому, що для свого часу 
він був дуже грамотним, інтелігентним 
і аристократичним. 
 Народився в сім’ї священика й із са-

мого дитинства виростав людиною гли-
боко духовною. На відміну від більшості 
тогочасного українського уряду він не 
був соціалістом. Він терпіти не міг біль-
шовиків, на відміну від уряду, який з 
ними загравав і, навіть воюючи з ними, 
все рівно намагався до чогось домовити-
ся, як з «братом по розуму». Антибіль-
шовизм Болбочана поставив його проти 
діючої влади. На жаль, у кожної влади 
є одна спільна риса — падлючість! Так 
було й тоді. 
 Ця легендарна людина змогла взяти 
Крим (не так, як чекали москалі), хоча, 
з військової точки зору, його неможливо 
було взяти. Але, що потім сталося? Га-
ранти-німці, за умовами Берестейського 
договору, примусили віддати Крим мос-
калям.
 Життя, подвиг, боротьба Болбочана 
й те, з якою гідністю він прийняв арешт, 
достойні шанування. Адже, коли приї-
хали його арештовувати, то до безтями 
віддані Болбочану запоріжці могли б на 
онучі подерти Волоха з його бандою. Але 
полковник сказав: «Ні, є наказ, і я йому 
підпорядковуюсь», бо знав, що його 
совість чиста». 
 Тож дай Бог, щоб усі ми, проживши 
своє життя, змогли сказати слова, які 
незадовго до страти сказав Болбочан: «У 
нас немає гріхів, ми виконали свій борг 
перед Україною!..» 
 Прикро, але варто додати, що Пет-
люра вкрай негативно ставився до тих 
старшин, які насмілилися допомагати 
дружині Болбочана Марії в тяжкі часи 
її перебування в еміграції. 
 І як не погодитися зі словами пер-
шого заступника голови Держкомтеле-
радіо Богдана Червака, котрий зазначив 
на вечорі-пам’яті, що, говорячи й пишу-
чи про історичні постаті, ми відновлює-
мо історичну та національну справед-
ливість і заповнюємо білі плями нашої 
історії. 
 «Нам потрібен Болбочан і інші наші 
маловідомі широкому загалу герої для 
того, щоб і ми сьогодні тримали націо-
нальний хребет прямим. Вони нас вчать 
національній гідності та честі. І згаду-
вання про них — це не просто віднов-
лення історичної справедливості, а це те, 
що зберігає нашу державу й нашу націю. 
Вони є нашою духовною зброєю, яка до-
поможе невдовзі перемогти московсько-
го окупанта», — резюмував Богдан Чер-
вак.
 Трагічна доля Болбачана, на жаль, 
нагадує сучасний стан речей, коли іс-
тинні високоінтелектуальні українські 
патріоти залишаються за бортом полі-
тичного життя, а часто-густо й в опалі, 
тож і не дивно, що наш «корабель» десь 
ще блукає й ніяк не пристане до тихої, 
благодатної гавані. ■

ДО РЕЧІ 

 У травні цього року на прикордонній з 
Кримським півострові території українські 
волонтери розмістили патріотичні бігборди 
із зображенням Петра Болбочана. Напис на 
щитах — «Сто років тому полковник Болбочан 
зміг, і ми зможемо» — мав нагадувати, що 
рано чи пізно Крим таки повернеться до Ук-
раїни. Блискуча Кримська операція 1918 року, 
під час якої групі військ Української Народної 
Республіки під командуванням полковника 
Болбочана вдалося взяти Сімферополь та 
повалити радянську владу, стала хрестоматій-
ною. На жаль, розумно скористатися тією 
перемогою керівництво України тоді так і не 
спромоглося.

■

безпідставно

Петро Болбочан з дружиною Марією.❙

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Триває передплата на «Україну молоду» 
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 коп.

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 чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намага-
тиметься бути гiдною такої високої оцiнки i ва-
шої уваги, шановнi читачi.
 Нині в розпалі передплата на «Україну мо-
лоду» на 2019 рік як за електронною версією Ка-
талогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса 
поштою».
 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
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Українці вже 
в ЄС 
Серед переселенців 
до Європи лідирують 
наші співвітчизники
Олег БОРОВСЬКИЙ

 З України до Євросоюзу їдуть на робо-
ту, з Сирії — для отримання притулку та 
соціальної допомоги, а з Китаю — на нав-
чання. На громадян цих трьох країн при-
падає рівно третина всіх первинних доз-
волів на перебування, які були видані у 
28 країнах ЄС упродовж 2017 року, пові-
домляє «Німецька хвиля» iз посиланням 
на оприлюднені європейським статистич-
ним відомством «Євростат» дані.
 При цьому, серед цих трьох етнічних 
груп українці лідирують iз великим від-
ривом. Головний потік легальної мігра-
ції до Євросоюзу припав на Україну і вия-
вився більш масштабним, ніж вважалось. 
Українським паспортом володів кожен 
п’ятий іноземець (21,1%), який отримав 
у 2017 році в одній iз країн ЄС вид на про-
живання чи інший статус, який дозволяє 
перебування терміном більше трьох міся-
ців. Ця статистика «Євростату» охоплює 
лише тих громадян за межами ЄС, які 
вперше подавали документи чи не роби-
ли цього впродовж півроку перебування 
в ЄС (продовження вже діючих дозволів 
у цих статистичних даних не враховува-
лось). 
 Із 3,1 мільйона іноземців, які 2017 
року отримали право на перебування 
в ЄС, 662 тисячі є українцями. При ць-
ому 88% з них приїхали легально пра-
цювати. Отже, міграція з України — це 
чітко виражена трудова міграція. Інша 
її специфічна особливість — вона знач-
ною мірою сфокусована на одній-єдиній 
країні: Польщі. 
 Польська влада видала минулого року 
нові дозволи на перебування в країні 
більш ніж 585 тисячам громадян Украї-
ни. Власне, це й перетворило Польщу на 
європейського лідера з прийому інозем-
ців. Двома іншими найбільшими гру-
пами іноземців, які приїхали минулого 
року працювати до Польщі, є білоруси 
(майже 43 тисячі) та молдавани (майже 
8 тисяч). 
 Утiм українці посідають перше місце 
серед отримувачів дозволів на перебуван-
ня ще в п’яти країнах-членах Євросоюзу: 
Угорщині, Литві, Словаччині, Чехії та 
Естонії. До того ж, трудові мігранти з Ук-
раїни, за даними «Євростату», увійшли 
до трійки лідерів ще і в Болгарії, Данії, 
Латвії та Хорватії. Таким чином, вони 
прямують переважно у східноєвропейсь-
кі країни, мешканці яких, у свою чергу, 
у великій кількості виїздять на заробітки 
до західноєвропейських країн ЄС. 
 Другою найбільшою групою іноземців, 
які вперше отримали 2017 року право на 
проживання в ЄС, є сирійці, однак їх май-
же вдвічі менше, ніж українців: 223 ти-
сячі. Тут практично в усіх випадках йдеть-
ся про надання притулку чи возз’єднання 
родин. Найбільшу кількість сирійців, до 
того ж iз великим відривом, прийняла Ні-
меччина: 140 тисяч.
 Третьою після українців та сирійців 
групою іноземців, які отримали дозвіл на 
перебування в ЄС, стали китайці з КНР та 
Гонконгу: їх нарахували 193 тисячі. При 
цьому 65% з них прибули до Європи нав-
чатися, а 11% — працювати.
 Стосовно росіян, то дані «Євростату» 
за 2017 рік не підтверджують поширену 
думку, що вони активно обживають тери-
торію Євросоюзу. Росія не увійшла до де-
сятки країн, чиї громадяни отримали най-
більшу кількість дозволів, а це, слідом за 
Україною, Сирією та Китаєм, — Індія, 
США, Марокко, Афганістан, Ірак, Бра-
зилія та Туреччина. Статистика зафіксу-
вала високу активність росіян лише в ок-
ремих країнах — Латвії, Болгарії, Фін-
ляндії, Чехії, Литві та на Кіпрі. ■

■ Олег БОРОВСЬКИЙ

 Пасажирський літак Air Boeing 737, 
що належить індонезійській авіаком-
панії Lion Air та виконував рейс зі сто-
лиці Індонезії Джакарти до міста Пан-
калпінанг, 29 жовтня зник iз радарів і 
впав у Яванське море, повідомила місце-
ва влада. На борту перебували 189 осіб, 
включаючи сімох членів екіпажу. Серед 
пасажирів літака — троє дітей, з яких 
двоє — немовлята, передає агенція «Рей-
тер». Також відомо, що на борту літака 
перебували 20 співробітників міністерс-
тва фінансів Індонезії, а також праців-
ники служби з держактивів та аукціонів 
і офісу служби держказначейства. Місто 
Панкалпінанг є промисловим центром iз 
видобування олова. 
 Представник агенції з боротьби зі 
стихійними лихами Індонезії опубліку-
вав відео з місця аварії, на якому вид-
но велику пляму пального на поверх-
ні води та уламки літака.  Представник 
пошуково-рятувальної служби краї-
ни Юсуф Латіф заявив, що зараз відбу-
ваються пошуки уламків літака. «Лі-
так упав у воду на глибину від 30 до 40 
метрів», — цитує його агенція «Франс 
Пресс».
 Зв’язок iз повітряним судном був 
втрачений через 13 хвилин після зльо-
ту, коли машина перебувала на висоті 
півтора кілометра. «Літак попросив по-
вернутися до бази, перш ніж зникнути з 
радара», — повідомив генеральний ди-
ректор агенції з цивільної авіації при 
міністерстві транспорту Індонезії Сінду 
Рахаю.
 За даними сайту Flightradar 24, який 
відстежував шлях літака, він спочатку 
курсував на південь, а потім повернув 
на північ, після чого його політ обірвав-
ся над Яванським морем, недалеко вiд 
узбережжя. За даними ресурсу, Boeing 
737, що зазнав катастрофи, був новим 
та використовувався Lion Air лише 

впродовж двох місяців. 
 За словами глави авіакомпанії Lion 
Air Едварда Сірайта, після попередньо-
го польоту Air Boeing 737 його екіпаж 
повідомив про технічну проблему на 
борту, але вона була усунута, після чого 
літак допустив до польотів сертифіко-
ваний інженер.
 Бюджетний авіаперевізник Lion Air 
є найбільшою авіакомпанією Індонезії 
з парком у 115 літаків, що виконує по-
над 600 рейсів щодня, включаючи між-
народні. Але при цьому в міжнародних 
рейтингах безпеки авіакомпаній зай-
має одне з останніх місць. Її літакам 
було заборонено входити у повітряний 
простір ЄС. Індонезія має понад 17 ти-

сяч островів і активно використовує 
повітряний транспорт для внутрішніх 
перевезень. Упродовж останніх років у 
країні сталося кілька великих авіака-
тастроф.
 Представник агенції з подолання 
надзвичайних ситуацій Індонезії пові-
домив учора, що рятувальники знайшли 
на поверхні моря в районі катастрофи 
окремі уламки літака, зокрема, й паса-
жирські крісла та бак пального, що ви-
бухнув. Представники індонезійської 
влади заявили, що люди, які перебували 
на борту, не мали шансів вижити. Пре-
зидент Індонезії Джоко Відодо висло-
вив співчуття родинам загиблих у ката-
строфі. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Ультраправий кандидат та 
колишній військовий у зван-
ні капітана Жаїр Болсонару 
переміг у другому турі пре-
зидентських виборів у Бра-
зилії, які відбулися у неділю, 
28 жовтня, повідомив Вер-
ховний виборчий суд країни. 
Згідно з офіційними даними, 
за Болсонару віддали свої го-
лоси понад 55 відсоткiв вибор-
ців. Натомість його суперник 
у другому турі, кандидат від 
лівої Робітничої партії Фер-
нандо Хаддад отримав під-
тримку трохи більше 44 від-
соткiв бразильців, які взяли 
участь у голосуванні, інфор-
мує агенція «Франс Пресс».
 Переможець, який реп-
резентує Соціал-лібераль-
ну партію, пообіцяв керува-
ти країною твердою рукою, 
«керуючись Біблією та Конс-

титуцією», та захищати «Кон-
ституцію, демократію та сво-
боду». «Ми не можемо продов-
жувати фліртувати з соціаліз-
мом, комунізмом, популізмом 
і екстремізмом лівих», — за-
значив Болсонару. Його інав-
гурація має відбутися 1 січня 
2019 року. Мандат  — на чоти-
ри роки. 
 63-річний колишній де-
сантник Жаїр Болсонару, 
якого називають то «бразиль-
ським Дональдом Трампом», 
то «тропічним Трампом», ві-
домий своїми крайньо прави-
ми поглядами, гомофобською 
та расистською риторикою, а 
також симпатією до часів вій-
ськової диктатури у країні 
(1964-1985 років), яку завж-
ди палко захищає. Він ко-
ристується підтримкою бра-
зильців, які незадоволені ко-
рупційними скандалами та 
посиленням рівня насильс-

тва у країні й хочуть «міцної 
руки».
 Болсонару виступає за різ-
ке обмеження міграції, за віль-
не володіння зброєю, за скоро-
чення податків і соціальних 
програм із метою стимулюва-
ти зростання економіки. Він 
також відомий заявами на за-
хист так званих «традиційних 
цінностей», в яких його опо-
ненти бачать елементи жін-
коненависництва і гомофобії. 
Він обіцяє повернути смертну 
кару, подолати корупцію та 
злочинність, поліпшити від-
носини зі США. Президент 
США Дональд Трамп уже при-
вітав Жаїра Болсонару з пере-
могою на президентських виб-
орах.

 Якщо вірити заявам но-
вого президента, він прагне 
повернути Бразилію «на 40-
50 років назад», тобто у тем-
ні часи диктатури 1964-85 
років, включно з поширени-
ми тоді жахами тортур. Спос-
терігачі побоюються зростан-
ня рівня насильства та погір-
шення соціальної ситуації у 
цій найбільшій країні Півден-
ної Америки.
 Вибори у Бразилії відбува-
лись на тлі найгіршої рецесії 
в історії країни, яка призве-
ла до скорочення економіки 
на сім відсотків у 2015-2016 
роках, а також корупційного 
скандалу довкола нафтового 
гіганта Petrobras і колишніх 
бразильських урядовців. ■

Меркель залишить посаду 
голови ХДС
 Канцлер Німеччини, лідерка 
Християнсько-демократичного со-
юзу (ХДС) Ангела Меркель більше 
не балотуватиметься на пост голови 
партії. Про це вона заявила вчора під 
час засідання президії партії, пові-
домляють німецькі ЗМІ. Одночасно 
Меркель хоче зберегти посаду канц-

лера, інформує dpa. Повідомляється, 
що рішення залишити посаду голови 
партії Меркель ухвалила після про-
валу ХДС під час недільних виборів 
до земельного парламенту у Гессені. 
Там партія посіла перше місце, але 
втратила понад 11 відсотків у порів-
нянні з виборами п’ять років тому. 
Наступника Меркель на чолі ХДС 
можуть обрати у грудні.

У Грузії буде 
другий тур 
виборів президента
 Жоден iз кандидатів на не-
дільних президентських виборах 
у Грузії не набрав 50% голосів для 
перемоги в першому турі, повідо-
мила Центральна виборча комісія 
країни. Лідирує незалежний кан-
дидат, колишня глава МЗС країни 

Саломе Зурабішвілі, яку підтри-
мує правляча партія «Грузинсь-
ка мрія». За неї проголосували 
38,6% учасників голосування. Її 
головний суперник, опозиційний 
кандидат Грігол Вашадзе посту-
пається їй лише одним відсотком 
набраних голосів. Другий тур ви-
борів може відбутися через два 
тижні.

НОВИНИ ПЛЮС■

ЇХНІЙ ВИБІР

Кожній Америці по 
своєму Трампу
Президентські вибори у Бразилії виграв 
ультраправий політик Жаір Болсонару

■

Жаїр Болсонару прагне повернути Бразилію «на 40-50 років 
назад», а не вести вперед.

❙
❙

Літак устиг піднятися на висоту лише півтора кілометра. ❙

КАТАСТРОФИ

Вибух над морем 
В Індонезії розбився пасажирський літак 
зі 189 людьми на борту

■
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Забуте ім’я
 75 років немає серед живих на-
родного лікаря Мар’яна Панчи-
шина. Життя змінилося карди-
нально. 
 Розпитую на вулицях Львова у 
перехожих, як знайти віллу профе-
сора Панчишина. Здивовані погля-
ди, прохання повторити запитан-
ня. «Вілла? Хіба тут є вілла?» — 
знизує плечима літня пані. «Було, 
було таке, — раптом втручається 
в розмову її супутниця. — От тіль-
ки не пам’ятаємо ми тих, про кого 
маємо розповідати дітям». 
 Переповідаю цю розмову за-
відувачу Музею історії медицини 
імені Мар’яна Панчишина Олесю 
Канчалабі. Музей розташовано у 
будинку лікаря. 
 «Лікар Панчишин був відомою 
постаттю свого часу, — розповідає 
Олесь Канчалаба. — Колишній ре-
дактор «Діла» Іван Німчук так оха-
рактеризував професора Мар’яна 
Панчишина: «Він належав до трій-
ці — крім митрополита Андрея 
Шептицького та президента ЗУНР 
Костя Левицького — найвизначні-
ших громадян Галичини першої 
половини двадцятого століття». 
 Мар’ян Панчишин народився 
6 вересня 1882 року у Львові. Ро-
дина була незаможною, не мала 
коштів на навчання сина. «Про-
те Мар’яну Панчишину пощасти-
ло здобути освіту коштом замож-
них львівських міщан, — розпові-
дає Олесь Канчалаба. — У цей час 
у Львові вже діяла система грантів 
приватних фундацій для талано-
витої молоді з незаможних сімей. 
 Протягом 1903-1909 років 
Мар’ян Панчишин здобуває освіту 
на медичному факультеті Львівсь-
кого університету. До речі, впро-
довж шести років навчання Панчи-
шин одержував стипендію Самуєля 
Гловінського, поєднуючи навчання. 
Обдарований юнак ще на першому 
курсі розпочинає анатомічні дослід-
ження будови нирки». 
 Коли молодий лікар закінчив 
університет, рентгенологія лише 
почала розвиватися. Саме Пан-
чишин очолив уперше створений 
при університетській клініці рен-
тгенологічний відділ. 
 Доля була прихильна до моло-
дого лікаря. Пiсля отримання дип-
лома доктора медицини Мар’яна 
Панчишина було прийнято де-
монстратором на кафедру анатомії 
медичного факультету Львівсько-
го університету. 
 Мар’ян Панчишин не лише 
займається науковою роботою, а 

й активно долучається до громад-
ського життя. У червні 1910 року 
створюється українська студентсь-
ка організація «Медична громада», 
до якої вступає Панчишин. Завдя-
ки матеріальній допомозі митропо-
лита Андрея Шептицького (якому 
судилося відіграти неабияку роль 
в його долі) Мар’ян Панчишин ор-
ганізовує в Підлютім санаторій. 
Видатний меценат Андрей Шеп-
тицький надає у розпорядження 
санаторію приватне приміщення 
для хворих студентів. 
 Митрополит — відомий ме-
ценат — не шкодував ані зусиль, 
ані матеріальних статків задля 
розвою України в усіх царинах. 
Промовистий факт: Шептиць-
кий інвестував тисячі доларів у 
першу українську кондитерську 
фабрику «Фортуна нова» (сучас-
на фабрика «Світоч»). Митропо-

лит щедро жертвував на освіту та 
культуру — у цьому вбачав свою 
місію. За підтримки митрополи-
та Шептицького працювали това-
риство «Просвіта», «Рідна шко-
ла», Національне товариство ім. 
Т.Шевченка, об’єднання «Луг», 
«Пласт». Справжній аристократ 
— і за походженням, і за світогля-
дом — митрополит Шептицький 
підтримував українських митців 
Модеста Сосенка та Михайла Бой-
чука. Мар’ян Панчишин також 
увійшов до кола людей, якими 
опікувався Андрей Шептицький. 
 Тим часом розпочалася Перша 
світова війна. Мар’ян Панчишин 
виконує обов’язки полкового ліка-
ря, згодом стає комендантом пере-
сувного бактеріологічного шпита-
лю. У 1917 році професор Антоній 
Глюзінський, якому запропону-
вали очолити кафедру внутрішніх 
хвороб у Варшаві, запрошує їхати 
разом з ним Мар’яна Панчишина. 
Проте народний лікар відмовляєть-
ся від переїзду до Варшави, роблячи 
свідомий вибір на користь України. 
 Народний лікар працює на 
перев’язувальних пунктах, веде 
переговори про припинення 
бойо вих дій для обміну поране-
ними. Здається, що лікарським 
обов’язкам немає ані кінця, ані 
краю. Проте доля виявилася при-
хильною, подарувавши зустріч із 
санітарною хорунжею Українсь-

кої галицької армії Ольгою Кри-
вокульською, яка в майбутньому 
стала його дружиною. 

Український таємний університет
 Проукраїнська позиція 
Мар’яна Панчишина далася взна-
ки. У 1919 році він змушений за-
лишити працю в університеті че-
рез шовіністичну позицію частини 
працівників медичного факульте-
ту. Відтоді лікар розпочинає при-
ватну практику, приймаючи па-
цієнтів на вулиці Гловінського, 
2а. Громадська діяльність Панчи-
шина справді вражає. Він працює 
в Українському допомоговому ко-
мітеті, шпиталі «Народна лічни-
ця» ім. митрополити Андрея Шеп-
тицького, вживає всіх заходів, аби 
згуртувати всіх українських лі-
карів. Крім того, чимало зусиль 
Мар’ян Панчшин докладає задля 
відновлення діяльності Українсь-
кого лікарського товариства.
  Окупаційна польська влада 
тим часом також не сидить склав-
ши руки. Звістка про те, що ук-
раїнській молоді заборонено всту-
пати до вищих навчальних за-
кладів, примусила діяти негайно. 
Мар’ян Панчишин активно долу-
чається до творення таємних ме-
дичних курсів, які згодом пере-
творилися на медичний факультет 
Українського таємного універси-
тету у Львові (1920-1925рр.). Пот-
рібно було так організувати занят-
тя, щоб про них ніхто не дізнався. 
Для цього студенти розбивалися 
на групи по 7-8 осіб, розпорошу-
ючись по місту. Це був непоганий 
конспіраційний хід. Адже занят-
тя провадилися у підвальних при-
міщеннях, на приватних кварти-
рах. Після першого ригорозуму 
(екзамену) студенти мали змогу 
продовжити навчання в Чехос-
ловаччині, Австрії, Німеччині. І 
хоча виїзд за кордон відбувався 
нелегально, проте стипендіями 
(завдяки Мар’яну Панчишину) 
студентів було забезпечено. Звіс-
но, що митрополит Андрей Шеп-
тицький також не лишався осто-
ронь, підтримуючи українських 
студентів матеріально. 
 Популярність Мар’яна Панчи-
шина сягала апогею. Стражденні 

та хворі тягнулися до нього з ма-
леньких сіл та містечок. «Бідні се-
ляни знали, що народний лікар 
ніколи не відмовить їм, ретель-
но огляне та призначить лікуван-
ня, — зазначає Олесь Канчалаба. 
— Непоодинокими були випадки, 
коли лікар не лише давав гроші на 
ліки, а ще й купував залізничний 
квиток додому». 
 Крім того, у 1920 році Мар’ян 
Панчишин відновив діяльність 
Українського лікарського това-
риства, був обраний його головою 
та розпочав видавати «Лікарський 
вісник». В усіх справах незмін-
ним помічником лікаря була 
його колега Ольга Кривокульсь-
ка — майбутня дружина. У 1921 
році Мар’ян Панчишин та Ольга 
Кривокульська створили сім’ю, 
а у 1923 році в родині народився 
син Мар’ян. Родина збільшила-
ся, тому потрібно було підшукати 
нове приміщення. 
 У 1923 році львівський ма-
гістрат дав дозвіл лікареві Мар’яну 
Панчишину будувати віллу на 
вул. Кушинській, 3 (сьогодні ву-
лиця Кармелюка). На замовлен-
ня лікаря Панчишина проект бу-
дови двоповерхового будинку в 
стилі модерн iз рисами українсь-
кої народної архітектури вико-
нав львівський архітектор Кази-
мир Тедорович. Будівництво було 
завершено 22 липня 1925 року. 

Цього ж року народився молод-
ший син професора — Юрій. Віл-
ла професора Панчишина була 
відома далеко за межами Льво-
ва, адже народний лікар не відмо-
вляв нікому. Тих пацієнтів, яких 
Мар’ян Панчишин не міг прийня-
ти, залишав ночувати. 
 Ризикуючи своєю безпекою, 
лікар Панчишин у своїй віллі про-
водив заняття Українського таєм-
ного університету. Студенти теж 
були поінформовані про небезпе-
ку і відразу «перетворювалися» 
на пацієнтів, щойно розпочина-
лася облава. Мар’ян Панчишин 
був першим деканом медичного 
факультету Українського таєм-
ного університету (УТУ), один рік 
його обирали ректором універси-
тету, тричі — проректором. На-
родний лікар був настільки заван-
тажений, що годі було думати про 
якісь додаткові обов’язки.
  Мар’ян Панчишин керувався 
життєвим кредо: «Якщо ми того 
не зробимо, то хто зробить замість 
нас?» Несприятливі санітарні умо-
ви, низький рівень життя україн-
ців — усе це не давало спокою ліка-
рю. Він розумів: для того, щоб по-
долати ці негативні наслідки, пот-
рібно організувати просвітницьку 
роботу. Не шкодуючи власного 
часу, доктор Панчишин організо-
вує виїзди в різні куточки Галичи-
ни з науково-популярними лекція-
ми на санітарно-гігієнічну темати-
ку. Проводить роз’яснювальну 
роботу щодо профілактики тубер-
кульозу, пояснює, як доглядати за 
немовлятами. 
 Наприкінці 1928 року Мар’ян 
Панчишин організовує Українсь-
ке гігієнічне товариство, для якого 
купує за власні кошти двоповерхо-
вий будинок на улиці Уейській, 14 
(тепер вулиця М. Устияновича), де 
розміщується протитуберкульоз-
ний диспансер. До речі, рентгено-
апарат теж було придбано за кош-
ти лікаря. 

Світячи іншим, згораю
  «Не було ділянки життя, де б 
не відчувалося щире серце, ясний 
розму, щедра рука народного про-
фесора, — писав про Мар’яна Пан-
чишина лікар і науковець Борис 
Білинський. 
 Світячи іншим, згораю. Цей 
латинський вислів особливо сто-
сується особи Мар’яна Панчи-
шина: довгі роки роботи з рент-
генівськими променями без на-
лежного захисту призвели до не-
зворотних змін на шкірі кистей 
— рентгенівського дерматиту. 
Рубці на серці — свідки глибоких 
переживань сприятимуть згодом 
сумному логічному кінцю. Але 
це все потім, а до того була праця, 
праця, праця... 
 Мар’ян Панчишин — активний 
організатор антиалкогольного руху 
«Відродження», довголітній голо-
ва Українського лікарського і Ук-
раїнського гігієнічного товариств. 
 «Що треба зробити, щоб жит-
тя скоротити? Живи на широку 
стопу,не оминай ніякої нагоди, 
щоб запізнати життєвих розко-
шів. Кури, пий, де тільки можеш, 
і де тільки дають. Не турбуйся пра-
вилами гігієни. Ходи брудний, ди-
хай тютюновим димом, а весь гріш 
лишай у шинку». 
 Настанови лікаря Панчи-
шина позбавлені моралізаторс-
тва. Натомість у кожному речен-
ні відчувається непідробна тур-
бота про здоров’я нації: «Що тре-
ба зробити, або життя скоротити? 
Гуляй вночі, спи вдень, і не огля-
нешся, як скоро мине тобі жит-
тя. Живи так, ніби на світі не було 
смерті. А як продовжити життя? 
Живи за правилами гігієни, спи 
вночі, працюй вдень і був певен, 
що смерть довго не зуміє прийти 
до тебе. Пий воду, їж овочі, горо-
дину — усе це приносить здоров’я, 
відмовся від алкоголю та тютюно-

вих виробів». 
 Дбаючи про здорову націю, 
Мар’ян Панчишин не шкодував 
зусиль для просвітницької робо-
ти. Тим часом на Україну чекали 
нові випробування. «Золотий ве-
ресень» 1939 року визначив по-
дальшу долю Галичини, а для ти-
сячі українців став початком ма-
сового терору. Мар’ян Панчишин 
опинився перед складним вибо-
ром. Переконаний державник, він 
змушений був відповісти на пи-
тання: співпрацювати з радянсь-
ким урядом чи відмовитись? 
 «Панчишин не міг сприйняти 
ні сталінського терору, ні подвій-
ної «моралі», яка утверджувалася 
на Галицькій землі, — пише Борис 
Білинський. — Відомо зі спогадів 
сучасників, що Мар’ян Панчишин 
як депутат Народних Зборів, а піз-
ніше Верховної Ради СРСР пробу-
вав надавати допомогу невинно 
репресованим. У більшості випад-
ків він зазнавав невдач і це ранило 
його добру і чутливу душу. 
 Треба пам’ятати, що Мар’ян 
Панчишин завжди декларував 
себе в першу чергу українцем і як 
таким, що не міг не оцінити істо-
ричного значення возз’єднання ук-
раїнського народу. В цей час він ще 
не міг передбачити трагедії в тюр-
мах Львова 1941 року; а нова вла-
да обіцяла великі можливості для 
розвитку української науки і куль-
тури, яким Мар’ян Панчишин слу-
жив усе своє свідоме життя». 
 І справді, спочатку все скла-
дається підозріло вдало. Мар’ян 
Панчишин очолює кафедру госпі-
тальної терапії. Йому присвоюють 
радянські наукові ступені доктора 
медичних наук і професора без за-
хисту дисертації. Українська пат-
ріотична молодь має за честь нав-
чатися в улюбленого професора, а 
той докладає усіх зусиль, аби яко-
мога більше «українського еле-
менту» долучилося до навчання. 
Проте трагізм доби не вберігає на-
віть найсвятіші душі. 
 У період німецької окупації 
Мар’ян Панчишин докладає всіх 
зусиль, аби зберегти українську 
вищу медичну школу, проте роби-
ти це все складніше. Навесні 1942 
року, в умовах окупації, вдалося 
відновити навчання, під вивіскою 
«фахових курсів». Саме завдяки 
курсам удалося зберегти безпере-
рвність медичної школи і полег-
шити відновлення інституту після 
звільнення Львова від фашистів у 
1944 році. На жаль, Мар’яну Пан-
чишину не судилося взяти участь в 
його роботі. 1943 рік став для ньо-
го фатальним. Саме в цей час роз-
починаються конфлікти між УПА 
та Армією Крайовою. Мар’ян Пан-
чишин одержує постійні погрози. 
Армія Крайова вбиває Андрія Лас-
товецького — професора фізики, 
енергійного помічника Панчиши-
на. Ластовецького звинувачують 
у тому, що він не хотів приймати 
польських студентів на навчання. 
Мар’ян Панчишин відчуває, що 
смерть чатує й на нього. 
 Перевтомлений працею, фі-
зично знесилений, народний лі-
кар важко занедужав. На допо-
могу знову прийшов митрополит 
Шептицький — пацієнт та при-
ятель професора Панчишина. У 
Святоюрській палаті митрополи-
та Панчишин почувався захище-
ним, і все виглядало на те, що вдас-
ться побороти хворобу. 
 На жаль, не судилося. 9 жов-
тня 1943 року втомлене серце лі-
каря Панчишина перестало бити-
ся. Є беззаперечні свідчення того, 
що якби не його фізична смерть, 
уникнути репресій не вдалося б. 
Через роки ім’я народного ліка-
ря повертається до сучасників. 
Як приклад відданого служіння 
українській справі та рідній зем-
лі. Своєю діяльністю Мар’ян Пан-
чишин показав, яким має бути 
справжній лікар. ■

ДІАГНОЗ: УКРАЇНЕЦЬ

Народний лікар 
Ім’я Мар’яна Панчишина ставили 
на Галичині поряд із прізвищами 
митрополита Андрея Шептицького 
та президента ЗУНР Костя Левицького

■

Мар’ян Панчишин.
Фото з «Вікіпедії».

❙
❙

Наталія ОСИПЧУК

Знання і досвід — в ім’я збере-
ження здоров’я українців. Таке 
життєве кредо мав лікар Мар’ян 
Панчишин. Недаремно ще за 
життя його називали народним 
лікарем, який не шкодував ані 
власного часу, ані сил, щоб до-
помогти незаможним українцям. 
Будинок, у якому жив та прий-
мав лікар Панчишин, був відомий 
далеко за межами Львова. Лікар 
приймав усіх стражденних, не-
залежно від їхнього соціального 
статусу. Не було потреби запиту-
вати, де розташований i будинок 
знаменитого лікаря, адже будь-
який перехожий безпомилково 
міг його показати. 

Своєю діяльністю Мар’ян Панчишин показав, 
яким має бути справжній лікар. 
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E II і японський манеж
 Київ—Лисичанськ—Біло-
водськ—Новодеркул. Потягом, 
потім «маршрутками» по безна-
дійно розбитих дорогах. 960 кі-
лометрів. Доба в дорозі.
 Дістатися зі столиці до «Де-
ркульського державного кін-
ного заводу №63» — завдан-
ня не з легких. Туристи сюди 
не доїжджа ють. Представники 
влади бувають украй рідко.
 Уважні користувачі Google 
Maps у низці супутникових 
знімків луганського степу мо-
жуть розгледіти дивні споруди. 
Вони утворюють напис «Е II» 
— зашифрований привіт з ім-
перського минулого.
 У селі Новодеркул будь-
який зустрічний розповість, 
що «Е II» — монограма, що оз-
начає «Катерина Друга». У та-
кому вигляді місцеві стайні збе-
реглися з середини XIX століт-
тя.
 Казенний завод на східній 
околиці Дикого Поля з’явився 
за указом імператриці Катери-
ни Другої. Офіційна дата його 
народження — 25 жовтня 1767 
року. День, коли до річки Де-
ркул доставили першу партію 
племінних коней.
 — Спочатку 73 голови. У 
1776 році налічувалося вже 
469. У 1786-му — тисяча. Були 
й арабські скакуни, й ахал-
текінцi, й важковози з Євро-
пи, — розповідає історик Олек-
сандр Федоров.
 Як будь-який місцевий 
хлопчик, Федоров провів своє 
дитинство у стайнях. 40 років 
працював сільським учителем. 
Коли вийшов на пенсію, взявся 
за вивчення історії та написан-
ня книг. Зараз на правах волон-
тера очолює музей конезаводу.
 — Деркульський замикає 
трійку найстаріших держза-
водів колишньої Російської ім-
перії і є найдавнішим в Україні, 
— говорить він. — Головною ме-
тою були поставки коней в ар-
мію: в гусарські, уланські, дра-
гунські полки.
 — Тут, у радіусі 20-30 кіло-
метрів, так звана «Біловодсь-
ка група кінних заводів», — до-
дає Федоров. — Наш — XVIII 
століття, а Стрілецький, Ново-
олександрівський і Лимаревсь-
кий — XIX. Ці землі — прабать-
ківщина вітчизняного коняр-
ства.
 Місцеві старожили, які за-
стали німецьку окупацію в 
1942-43 роках, зберегли леген-
ду: льотчики Люфтваффе не 
стали бомбити конезавод, знаю-
чи, що його засновниця — Кате-
рина — уродженка Пруссії.
 Правдива ця легенда чи ні, 
але Другу світову Деркульсь-
кий пройшов без серйозних 
каліцтв.
 У 50-х минулого століття в 

гонитві за світлим майбутнім 
тут остаточно зруйнували Ми-
колаївську церкву 1841 року. 
Але цілими, крім центральних 
стаєнь, залишилися садиба ке-
руючого 1828 року та унікаль-
ний манеж 1897-го.
 — Його називають «японсь-
ким», — уточнює Олександр 
Федоров. — Зовні схожий на па-
году. А зсередини — на розкри-
ту парасольку.
 Найдивовижніше в будові 
те, що її каркас тримається на 
одному центральному стовпі. 
Результат складної, геометрич-
но вивіреної системи розтяжок 
та опор.
 — Манеж за призначенням 
використовують досi — для 
тренування, — підкреслює Фе-
доров. — Опори не змінюва-
ли з кінця XIX століття. Тут 
сибірська модрина — вічне де-
рево. З такого ж зроблено палі, 
на яких уся Венеція досі три-
мається.

Вальс Онищенка і смуток 
Тростнiка
 Бублики або морквина — з 
порожніми руками в стайні за-
ходити непристойно.
 Жеребці та кобили, якi сто-
ять у денниках, сунуть крізь 
ґрати цікаві морди, з надією 
обнюхуючи людей. Вологими, 
прохолодними язиками вдячно 
злизують їжу з долонь.
 — Це Сибірський експрес, 
— киває директор музею Олек-
сандр Федоров на стрункого же-
ребця. — Важить 800 кілогра-
мiв. Розвиває швидкість до 60 
км/год.
 А це — Вальс, колись він 
був у стайні олігарха Онищен-
ка (Олександра Онищенка, нар-
депа, який переховується від 
слідства в Іспанії. — «УП»). 
Минулого року, на 250-річчя 
заводу, Вальс відкривав парад 
на сільському іподромі.
 Ось тут — Пінкертон. Наро-
дився в Англії, потрапив до нас 
молодим. Вигравав Кубок Неза-
лежності України. Його батько 
Спектрум — у десятці кращих  
плідників світу.
 Був у нас і жеребець Ка-
малії (співачки, фанатки кін-
ного спорту. — «УП»).
 Олександр Федоров підво-
дить до чергового денника. За 
ґратами — кінь Тростнiк. Свер-
длить оточуючих сумним пог-
лядом.
 — Його доля незавидна, — 
пояснює причину смутку Олек-
сандр Федоров. — Тростнiк пра-
цює жеребцем-пробником. У 
нього одне завдання — визна-
чити, яка матка перебуває «в 
полюванні».
 Тростнiка ведуть у матко-
ву стайню. Він по запаху визна-
чає, хто готовий до спарювання. 
Потім його з кобилою відправ-

ляють у манеж для спарюван-
ня.
 На «пробника» надягають 
щось на зразок бронежилета з 
тілогрійок. Якщо Тростнiк по-
милився, кобила б’є його. Якщо 
нi, Тростнiка відводять. І за 
справу береться справжній же-
ребець-виробник.
 За 251-річну історію де-
ркульськi конярі виростили чи-
мало видатних коней, які заво-
ювали медалі та кубки.
 — Легендарний жеребець 
Гаммурабі, англійська верхо-
ва, в 1906 році виграв Велике 
всеросійське дербі, — показує 
старі фото Федоров. — У 1908-
му він став першим конем iз 
Російської імперії, який висту-
пив на полях Британії, батьків-
щині англійських скакунів.
 У радянський період відзна-
чався жеребець Задорний — 
«тричі вінчаний», який пере-
міг у трьох великих змаганнях 
СРСР.
 — У 60-ті він справив фу-
рор у США, взяв призове міс-
це під Вашингтоном, — про-
довжує Олександр Федоров. — 
Тоді американці пропонували 
за нього 250 тисяч доларів. Але 
Задорного, звичайно, не про-
дали. Він повернувся на бать-
ківщину з іменною попоною. 
На знак того, що Задорний усе-
таки з України, американці на 
попону з радянським прапо-
ром прилаштували синю смуж-
ку (прапор УРСР складався з 
двох смуг, червоної та синьої. 
— «УП»).

«Поки є люди — будуть і коні»
 Людмила Баштова — рід-
кісний для тутешніх місць оп-
тиміст. Десять років тому при-
страсть до копитних привела її з 
рідного Богуслава Київської об-
ласті в луганський степ. Люд-
мила займалася конкуром, була 
жокеєм, а зараз працює брига-
диром маточного відділення.
 Баштова любить повторюва-
ти чийсь афоризм: «Бог не дав 
людині крила, але дав їй коня».

 — Кінь — це душа, — каже 
вона. — Кохання на все життя. 
У конярстві випадкових людей 
не буває.
 Коні — як люди. Все відчува-
ють. Люблять, радіють, зляться 
і навіть ненавидять. Дуже люб-
лять цілуватися. Їм подобаєть-
ся, коли гладять морду, шию.
 Поки Баштова розповідає 
про своїх підопічних, кобили 
оточують. Обнюхують. Напо-
легливо сунуть морди в облич-
чя та руки.
 — Усе, дівчатка, все, доці 
мої! — сміється бригадир, пере-
ходячи на суворий тон. — Так, 
дівчатка, майте совість! Опа, 
опа, опа! Спокійно! Відійдіть, 
ну! Це вони ревнують. Усі хо-
чуть ласки.
 Людмила проводить неве-
личкий майстер-клас, як зро-
зуміти, що на думці у коня.
 — Вушка опущені, очі при-
мруженi — це злість була, — 
пояснює вона. — Коли вуш-
ка вперед, очі до вас звернені 
— проявляють цікавість. Зір у 
них не дуже хороший. Сприй-
мають світ більше за запахом і 
звуками. Не переносять парфу-
ми або пральний порошок.
 ■ Як спілкування з кіньми 

впливає на людей? — цікави-
мося.
 — Людина стає врівноваже-
ною. Але я ж не тільки з ними 
спілкуюся. Доводиться і з людь-
ми (посміхається). З кіньми 
легше. Вони розуміють мене з 
півслова, за найменшим рухом, 
— розповідає Баштова.
 ■ Як вони сприймають лю-
дину?
 — В основному, як друга. Як 
і собаки, агресивними від на-
родження не бувають. Усе зале-
жить від виховання, — відпові-
дає Людмила.
 — Хоча, — поправляється 
бригадир, — жінок до жеребців 
краще не підпускати, особливо 
в «ці» дні (під час менструації. 
— «УП»). Якщо жінка поруч iз 
жеребцем, потрібно з ним бути 
побрутальнiше, щоб він розумів 
— поруч людина.
 Під час вигулу в «японсь-
кому» манежі кобили на пріз-
висько Потеха Баштова впевне-
но тримається в сідлі. Всупереч 
думці про загальний занепад та-
кож упевнено говорить про май-
бутнє деркульського конезаво-
ду.
 — Я — оптиміст, — наполя-
гає вона. — Не згодна з тими, 

ГАЛУЗЬ■

Ровесник
або Як виживає найстаріший кінний завод країни

Євген РУДЕНКО, Ельдар САРАХМАН
(«Українська правда»)

За 80 кілометрiв від окупованого Луганська, в селі Новодеркул, 
розташований найстаріший конезавод України. Він пережив крі-
посне право, кілька воєн, революцій, царів і генсеків. Сьогодні 
251-рiчне підприємство, про існування якого більшість українців 
навіть не підозрює, опинилося на межі виживання.
У 2013-му Деркульський завод і ще з десяток подібних підпри-
ємств об’єднали під вивіскою ДП «Конярство України».
Бюджетних грошей практично не виділяють. Конярі виживають за 
рахунок власних орних земель, на які давно поклали око бізнес-
мени.
У 2015-му Президент Петро Порошенко, говорячи про приватиза-
цію держпідприємств iз трибуни парламенту, запитував: «Хто мені 
може пояснити, для чого державі аж 14 кінних заводів?».
У Новодеркулi цей меседж зустріли без ентузіазму і тепер смирен-
но чекають своєї долі.
Чому Люфтваффе відмовилися бомбити деркульськi стайні, як 
місцеві жеребці підкорювали Європу та США, скільки коштує по-
родистий скакун, і за якого Президента України коням жилося лег-
ше — в репортажі.

Директор музею Олександр Федоров.❙

Ціна на деркульських коней, як і на інших коней iз держзаводів України, коливається в середньому 
від 400 до 3 тисяч доларів.

❙
❙



11УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 30 ЖОВТНЯ 2018СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ

хто каже, що завод скоро зник-
не. Тут за 250 років нічого не 
змінилося. І ми теж вистої-
мо. Будемо живі — не помре-
мо! Поки є люди, будуть і коні. 
Шкода тільки, що в селі зараз 
тільки двоє дітей займають-
ся в сідлі. Одна з них — моя 9-
річна дочка. У решти дітей те-
пер інші інтереси — інтернет і 
комп’ютери.

Хміль для Кучми та Ідеал 
для Лужкова
 Скільки коштує породистий 
кінь?
 Павло Бруско, головний зоо-
технік Деркульського заводу, 
пояснює: чим більше резуль-
татів і досягнень, тим дорож-
чий.
 — Це як у футболі з прода-
жем гравців, — наводить він 
зрозумілу аналогію. — Хоча, 
якщо футболіст бігає в дублі, 
це не означає, що він поганий. 
Просто не було можливості себе 
проявити.
 Ціна на деркульських ко-
ней, як і на інших коней iз де-
ржзаводів України, коливаєть-
ся в середньому від 400 до 3 тис. 
доларів.
 — На одних продажах галузь 
не існує, — роз’яснює Бруско. 
— В Європі вона тримається на 
цілій системі: хтось виробляє, 
хтось купує, хтось бере участь 
у перегонах.
 Наприклад, в Ірландії уряд 

дотує маточне виробництво. 
Це — питання стратегічне. У 
нас же на конярство «забили 
болт».
 За роки незалежності жо-
ден з українських президентів 
не удостоїв деркульський завод 
своєю увагою.
 За словами Павла Бруска, 
хоч якісь спроби підтримати 
племінну справу були при Вік-
торі Ющенку. А до того довело-
ся задобрювати Леоніда Кучму 
подарунком — жеребцем на 
прізвисько Хміль. Хоча й це не 
сильно допомогло. Конярі Но-
водеркула отримували зарпла-
ту в основному натурою — з 
навколишніх полів.
 — Наш кінь був й у Володи-
мира Литвина (нардепа, колиш-
нього спікера Ради. — «УП»), 
— продовжує розповідь голо-
вний зоотехнік.
 — Так, може, вам і Порошен-
ка потрібно задобрити, коня по-
дарувати? — пропонуємо.
 — Йому, як я розумію, не 
треба! — махає рукою Бруско.  
— Він не любитель коней. І Рі-
нат такий же (Рiнат Ахметов. 
— «УП»). Якби Рінат любив ко-
нярство так, як футбол, то в нас 
коні шикували б.
 Про те, які умови для коней 
можуть забезпечити заможні 
люди, Павло Бруско знає не з 
чуток. У 2003-му як подарунок 
він відвозив на дачу мера Моск-
ви Юрія Лужкова в Горках коня 
на прiзвисько Ідеал.
 — Дружина Лужкова, Олена 
Батуріна, вона ж — спортсмен-
ка. Виступала за збірну столи-
ці РФ. На дачі зробила кінний 
клуб. Їй нашого Ідеала купив за 
10 тис. доларів і подарував Га-
почка (Микола Гапочка, нардеп 
IV скликання. — «УП»), — зга-
дує Павло Бруско.
 — Ідеала могли не довез-
ти, — продовжує він. — Нас на 
російській митниці сім годин 
протримали. У коня почалися 
потім кольки, ледве відкача-
ли.
 У Лужкова нормальна така 
дачка була — 100 гектарів. Ба-
туріна вийшла і навіть, суч-
ка, не привіталася. Зажерлася. 
Морда. Там я, до речі, вперше в 
житті побачив тренажер для ко-
ней.

Зберегти генофонд
 Щоб утримати стайні на пла-
ву, потрібно бути невиправним 
фанатом. Сьогодні на деркуль-
ському заводі 170 голів. Їх об-
слуговують 54 людини. Одна з 
них Олена Дуранчева. Потомс-
твений коняр, перебралася в 
Новодеркул з Одеси 12 років 
тому. Вона готова доглядати за 
тваринами за 3 тис. 800 гривень 
на місяць.
 — Любов до коней у крові, 
— пояснює вона. — Прадід ра-
зом iз Будьонним (Семен Бу-
дьонний, командуючий Пер-
шою кінною армiєю, маршал 
СРСР. — «УП») воював. Якби 
нам ще гроші стабільно плати-
ли, взагалі нема про що шкоду-
вати. Іноді по півроку зарплату 
не бачили.
 — Потрібно, напевно, бути 
великим ентузіастом, щоб так 
працювати? — припускаємо.
 — Мене зараз не знімають? 
— запитує Олена і змовницьки 
шепоче на вухо. — Треба бути 
великим д ***** бом.
 Без бюджетного фінансуван-
ня деркульський завод пережи-
ває найскладніший етап у своїй 
251-річній історії. У Києві, схо-
же, закривають очі навіть на 
те, що комплекс деркульських 
будівель належить до нерухомої 
культурної спадщини. А сам за-
вод утворили на дев’ять років 
раніше, ніж в Америці прий-

няли Декларацію про незалеж-
ність США.
 — Нам на капітальний ре-
монт потрібно близько 2 млн. 
гривень, — розповідає началь-
ник конезаводу Сергій Глад-
ков. — Для держави — менше, 
ніж копійки. Куди ми тільки не 
зверталися, починаючи від «гу-
бернатора», закінчуючи урядом 
і парламентом. Результату — 
нуль.
 На утримання працівників 
і поголів’я потрібно 500 тис. 
гривень на місяць. Тримаємося 
тільки за рахунок ріллі.
 Ситуація, в якій опинив-
ся деркульський конезавод, — 
красномовний приклад того, в 
якому убогому становищі опи-
нилось усе конярство України.
 — Основне наше завдання — 
зберегти генофонд таких порід, 
як чистокровна верхова та ук-
раїнська верхова, — говорить 
Сергій Гладков. — Чи зможуть 
це зробити приватні стайні — 
велике питання.
 Так, серед приватників є фа-
нати своєї справи. У нього паль-
ці віялом, а він сидить у денни-
ках, у багнюцi. Чекає, коли 
ожеребиться кобила. Але таких 
— одиниці. Для всього конярс-
тва катастрофічно мало.
 У Польщі, наприклад, піс-
ля приватизації зберегли кіль-
ка конезаводів під крилом де-
ржави. У Туркменії, Казахстані 
уряд теж дотує галузь.
 Ще одна проблема, за сло-
вами Гладкова: в Україні роз-
валена система іподромів. То-
талізатор, на відміну від країн 
iз розвиненим конярством, за-
боронили законом. Повноцінної 
обкатки коней немає. Виникає 
брак зоотехніків, тренерів, жо-
кеїв.
 — Приватник хорошому жо-
кею платить, скажімо, тисячу 
доларів, а ми — 200-300, — про-
довжує Гладков. — У Новодер-
кулi перериваються цілі дина-
стії коневодiв — люди їдуть за 
кордон, працюють у західних 
стайнях.
 У те, що буде краще, Сергій 
Гладков вірить насилу. Його 
прогнози позбавлені рожевих 
тонів.
 — Сумніваюся, що після ва-
шого матеріалу на нас звернуть 
увагу, — підсумовує він. — 
Знаєте, пiтьма якась! Ідемо по 
інерції. Існуємо тільки тому, 
що народилися тут і продовжує-
мо справу предків.
 Політики приїжджають 
сюди рідко. Ходять з опущени-
ми очима. Нічого бачити нав-
коло не хочуть, а наостанок за-
питують: «Скільки у вас землі? 
Хто на ній сидить?». Коні їм 
байдужі.
 Песимізм новодеркульців, 
на щастя, має межі. Він зникає 
з кожним дотиком до оксами-
тової шкіри скакунів. Здаєть-
ся, час у стайнях зупиняєть-
ся. Запах гною, сіна, вогкості, 
пилу. Павутина на арочних сте-
лях, більш схожих на царські 
палати. Тільки рідкісні плас-
тикові вікна, електричні лам-
пи та звуки радіоточки нагаду-
ють про сучасність.
 У лабіринтах XIX століт-
тя луною віддається стукіт ко-
пит, іржання та пирхання ко-
ней. Серцебиття сповільнюєть-
ся. Стає спокійно, як у храмі.
 — Пережили монархістів, 
соціалістів, нацистів і ко-
муністів — переживемо й капі-
талістів, — iз посмішкою гово-
рять у Новодеркулi. — Є речі, 
які не можна чіпати. Якщо ви, 
наприклад, у своєму Києві від-
дасте ділкам ту бабу зi щитом і 
мечем (Батьківщину-матір. — 
«УП»), що про вас народ поду-
має? ■

Сьогодні на деркульському заводі 170 голів. Їх обслуговують 54 працівники.
Фото з сайта pravda.com.ua.

❙
❙

Місцеві старожили, які застали німецьку окупацію в 1942-43 роках, зберегли легенду: льотчики Люфтваффе 
не стали бомбити конезавод, знаючи, що його засновниця — Катерина, уродженка Пруссії. 
Уважні користувачі Google Maps у низці супутникових знімків Луганського степу можуть розгледіти дивні споруди.
Вони утворюють напис «Е II» — зашифрований привіт з імперського минулого.

❙
❙
❙
❙

США,

Нелегко нині коневодам в Україні.❙
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Дмитро ВОЙНАЛОВИЧ

 Американський співак і ак-
тор із білоруським корінням 
Алекс Громаковський випус-
тив перший студійний сингл. 
Цікаво, що пісня «Мамі», яка 
вийшла 19 жовтня, записана 
українською мовою.
 «Ця пісня присвячена усім 
матерям. У ній iдеться про те, 
як син (на прикладі своєї ма-
тері) намагається тонко відчу-
ти весь їхній внутрішній світ і 
природу; зануритися в глибину 
їхніх думок, почуттів, пережи-
вань і бажань... І, звісно, про 
те, що ми повинні частіше гово-
рити своїм матерям добрі й теп-
лі слова», — коментує дебютну 
пісню Алекс Громаковський.
 До речі, вивчити українську 
Алекса спонукали любов до на-
шої країни і дружина-україн-
ка. Вона й допомагала освоюва-
ти артисту мову. Зі своїми ук-
раїномовними піснями артист 
уже встиг виступити на бага-
тьох фестивалях у США. А не-
щодавно його голос мали наго-
ду почути відвідувачі концерту 
гурту СКАЙ. Під час виступу 
українських рокерів відбувся 
імпровізований перфоманс за 
участі Громаковського і Собчу-
ка.
  «Усе сталося спонтанно. 
Мені, як білорусу, який співає 

українською, було приємно, 
адже публіка прийняла мене 
тепло, і я абсолютно не відчу-
вав себе чужим. Українці — 
найгостинніший народ!» — 
говорить про свій перший ук-
раїнський виступ Громаковсь-
кий.
 Зараз співак працює над ук-
раїномовним альбомом, а та-
кож найближчим часом обіцяє 
показати кліп на композицію 
«Мамі».
 Алекс Громаковський наро-
дився у Білорусі. Професійно 
займався бодібілдингом. Зго-
дом почав зніматися у фільмах 
(зокрема, його можна побачи-
ти в комедії «8 перших поба-
чень»). Зараз разом із дружи-
ною-українкою живе у Чика-
го. Саме у Сполучених Штатах 
розпочалась його кар’єра 
співака. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 У рамках другого фести-
валю української музики у 
Швеції «Переосмислюючи 
Європу: Україна» (Rethinking 
Europe: Ukraine), який про-
ходитиме 1-3 листопада у цій 
скандинавській країні, ком-
позитор Мирослав Скорик 
особисто представить свій но-
вий твір. Цей музичний фес-
тиваль — єдина платформа 
Скандинавії, де меломани ма-
ють змогу познайомитися з 
українською класичною му-
зикою.
 Торішній перший фести-
 валь  Rethinking Europe:
Ukraine представляв слуха-
чам більшою мірою романтич-
ну національну музику. Цьо-
горічний — представить ук-
раїнську музику епохи баро-
ко — Максима Березовського 
та Дмитра Бортнянського. Та 
трьох найзначніших постатей 
української сучасної музики 
— Мирослава Скорика, Єв-
гена Станковича, Валентина 
Сильвестрова — у виконанні 
відомих скандинавських та 
українських солістів Генрі-
ха Френдіна (альт), Наталі 
Пасічник (фортепіано), Оль-
ги Пасічник (сопрано), Еміля 
Джонассона (кларнет), Ми-
рослави Которович (скрипка) 
та шведського оркестру «Ре-
барок».
 У рік свого 80-ліття Миро-
слав Скорик відвідає фести-
валь і представить спеціаль-
но написаний для цієї події 

твір — «Варіації на Шведсь-
ку тему», присвячений ук-
раїнсько-шведській піаніс-
тці Наталі Пасічник. Музи-
кантка вже  більше 25 років 
живе у Швеції, є успішною і 
знаною в Європі та Америці 
концертуючою піаністкою, 
яка невтомно  пропагує на 
всіх континентах українську 
музику, зокрема багато вико-
нує творів Мирослава Скори-
ка. 
 «Варіації...» будуть пев-
ним українським фестиваль-
ним алаверди. Адже важли-
вим інгредієнтом гала-кон-
церту минулорічного фести-
валю Rethinking Europe була 
присвята шведської компози-
торки Андреа Тарроді: вона 
взяла нашу мелодію «Сизок-
рилий голубоньку» та швед-
ську народну «Чисті зорі», 

поєднала їх, і вийшло кон-
цертино Songs of the Sky. Для 
фахової спільноти це була 
подія. 
 Серія концертів у рам-
ках фестивалю відбудеться за 
участі юних віртуозів із різних 
куточків України. Цього разу 
з творами українських ком-
позиторів шведських слуха-
чів знайомитимуть обдаровані 
діти, які вже встигли завою-
вати призові місця на найпре-
стижніших музичних конкур-
сах України і за кордоном: Ві-
ра Вільховченко (11 років, м. 
Кременчук, фортепіано), Ар-
тур Чорний  (14 років, 
м. Олександрія, скрипка), Ан-
тон Бондаренко (16 років, 
м. Дніпро, фортепіано), бра-
ти Роман і Олександр Федюр-
ки (8 і 13 років, м. Київ, фор-
тепіано). ■

Валентина САМЧЕНКО

 «Тільки сучасна драматургія» — під 
таким гаслом Херсонський обласний ака-
демічний музично-драматичний театр 
імені Миколи Куліша презентує гастроль-
ні вистави у Києві 30–31 жовтня. На двох 
сценах Національного драматичного теат-
ру імені Івана Франка представлять три 
постановки за п’єсами Наталі Блок, Пав-
ла Ар’є та Андрія Курейчика.
 Уже у вівторок увечері столичним гля-
дачам представлять за жанром «нескін-
ченну комедію», як визначили постанов-
ники, — виставу «Кайдаш & Sons». Гляда-
чі матимуть змогу бачити на сцені сімейне 
життя у стилі «140 років потому».
 Ідея поставити сучасну «Кайдаше-
ву сім’ю» виникла у головного режисе-
ра Херсонського театру Сергія Павлю-
ка два роки тому. Спочатку він працю-
вав над власною сценічною версією, в 
якій дії відбувалися в Олешках рідної 
області. Втім, активна фаза підготовки 
спектаклю розпочалася, коли цьогоріч 
весною до роботи долучилася херсонсь-
ка драматургиня Наталя Блок, яка пе-
ренесла місце дії на чорноморське узбе-
режжя — у курортний Залізний Порт. 
Прем’єра п’єси за мотивами повісті Іва-
на Нечуя-Левицького у Херсоні тільки 
відбулася — 19 жовтня.
 У виставі показують сучасну ук-
раїнську родину, яка намагається за-
робляти невеличким бізнесом: Кайдаш 

має майстерню з ремонту машин, Кайда-
шиха — пече пиріжки для туристів. І от 
— з’являються дві невістки... Чи зможе 
Кайдашиха усвідомити, що її сини ви-
росли? Чи зуміє Кайдаш поділити біз-
нес? Чи закопають вони калюжу, яка 
так дратує кожне покоління? На ці та 
інші питання відповість вистава, яка 
віддалено нагадує всім відому історію 
Івана Нечуя-Левицького. До речі, серед 
дійових осіб є і Совість.
 В останній день жовтня одночасно на 
камерній і головній сценах Театру імені 
Франка йтимуть уже випробувані часом 
і фестивалями аншлагові постановки 
Херсонського театру імені Миколи Кулі-
ша. Комедійна трагедія «Баба Пріся, або 
На початку і наприкінці часів» — режи-
серська робота від автора однойменної 
п’єси Павла Ар’є, прем’єра якої відбу-
лася у березні 2017-го. Цьогоріч виста-
ву з успіхом показали у Португалії (міс-
то Брага). У вересні на Фестивалі театрів 
«Молоко» в Одесі «Баба Пріся...» посіла 
перше місце, а виконавиця головної ролі 
народна артистка України Олена Галл-
Савальська отримала номінацію «Кра-
ща актриса». 
 Про дивну сім’ю, яка мешкає в 30-
кілометровій Чорнобильській зоні від-
чуження неподалік від річки Прип’ять: 
бабу Прісю, її дочку Славку та онука Вов-
чика, нагадаємо, розповідають художній 
фільм «Брама» і постановка «Сталкери» 
київських «Золотих воріт» і Молодого 

театру (в обох проектах у головній ролі 
Ірма Вітовська-Ванца). Вистава херсон-
ців — без містики. Сцену заповнює ре-
алістичність відточеного проживання 
наслідків трагедії, коли обставини пе-
ретворили сім’ю на людей, яких ніхто 
не може захистити: дільничничий на-
магається виселити, а «мисливці»-ма-
жори для розваги відстрілюють не лише 
звірину... Баба Пріся у виконанні Олени 
Галл-Савальської — берегиня, хоча за-
хисникам інколи доводиться вбивати...
 Трагіфарс «Ображені. Росія», який 
має позначку 18+, показуватимуть на 
Камерній сцені імені Сергія Данченка 
франківчан. Це перша і поки що єди-
на в Україні постановка вистави за од-
ноіменною п’єсою Андрія Курейчика. 

Прем’єра відбулася у травні цього року, 
під час ХХ Міжнародного театрального 
фестивалю «Мельпомена Таврії». У ве-
ресні вистава взяла участь у фестивалі 
«Коломийські представлення».
 Режисер Сергій Павлюк виставою на-
тякає на внутрішню сліпоту людей і то-
тальну втрату цінностей. А загалом це 7 
монологів, кожен з яких — крик душі 
і бажання вижити за будь-яку ціну в 
країні «повної демократії». Доля кож-
ного з персонажів закінчується однако-
во трагічно, і продовжують лунати фаль-
шиві гасла. Зі сцени. Для того щоб гля-
дачі усвідомили, що треба вчитися чути 
один одного і діяти не за сценарієм полі-
тиканів. ■

«Баба Пріся, або На початку і наприкінці 
часів»: Вовчик (Павло Костенко) з бабцею
(Олена Галл-Савальська, народна 
артистка України).
Фото з сайта teatrkulisha.org.
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ЧАС «Т»

Баба Пріся й інші
У Києві Херсонський театр імені Миколи Куліша 
показує три вистави

■

Алекс Громаковський.
Фото з власного архіву.

❙
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ПРЕМ’ЄРА

Білоруська шана
Співак зі США 
віддав шану
матерям 
українською
піснею

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Варіації на Шведську тему
Композитор Мирослав Скорик присвятив музику піаністці 
Наталії Пасічник

■

Наталія Пасічник.
Фото надане компанією «Дель Арте».

❙
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Трагіфарс «Ображені. Росія».
Фото Дена МАКСИМОВА.

❙
❙
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Станіслав ГОЦУЛЯК 

На Варшавському кінофестивалі ук-
раїнську стрічку «Коли падають дере-
ва» демонстрували в позаконкурсній 
програмі «Відкриття». До того пов-
нометражний дебют Марисі Нікітюк 
демонстрували на міжнародних 
Берлінському (світова прем’єра) та 
Одеському (українська прем’єра) фес-
тивалях. Ще раніше сценарій фільму 
став переможцем 10-ї сесії ScripTeast 
Award, яку проводили під час Каннсь-
кого кінофестивалю. У Варшаві були 
аншлаги на всіх трьох показах.
Про фільм, який встановлює нові 
стандарти візуалізації сексуально-
го, кримінального і магічного в на-
ціональному кіно, ми говорили за 
лаштунками Варшавського кінофес-
тивалю з його продюсером Ігорем 
Савиченком. Утім, не оминули й про-
блеми сучасного українського кіно 
загалом. А почалася розмова з подій 
самого фестивалю, на якому наш кі-
нематографіст виконував ще й функ-
ції члена журі.

Про фестивальну селекцію
 ■ Ігоре, розкажіть про роботу в 
журі на Варшавському фестивалі. 
 — Робота у Варшаві видалась до-
сить спокійною, нас усього було троє 
в журі конкурсу дебютів. До питан-
ня винесення вердикту ми виріши-
ли підійти з такої позиції — з ким із 
цих режисерів хотілося б працювати в 
майбутньому, з наступним фільмом? 
Саме з цієї точки зору ми підходили 
до вибору переможця і дипломантів. 
 У нас в команді були режисер, 
script doctor, тобто сценарист-кон-
сультант, і я, як продюсер. Хоча, 
швидше, я — креативний продюсер, 
що займається творчістю і майже не 
втручається у фінансові питання. 
 Отже, чию наступну роботу хоті-
лося б побачити? У програмі були пев-
ні роботи, які щось наслідують. Нап-
риклад, стрічка «Не будеш вбивати» 
— це такий типовий для румунської 
хвилі фільм. Умовно кажучи, якщо б 
я хотів зняти новий фільм у стилісти-
ці румунської хвилі, я зробив би це з 
Крістіаном Мунджіу (неодноразовий 
володар Золотої пальмової гілки Кан-
нського фестивалю. — С.Г.). Я б не ці-
кавився кимось, хто наслідує Мунд-
жіу, а пішов би одразу до нього. 
 У конкурсі була ціла низка філь-
мів, які дуже цікаві, але, з моєї точки 
зору, вони наслідують когось. Ми дов-
го сперечались у журі і знайшли пев-
ний компроміс. Але з точки зору фес-
тивальної селекції, враховуючи те, що 
це конкурс дебюту, я б фільмів 6-7 уза-
галі не допустив би. Тому що вони не 
є чимось новим і їх режисер не зробив 
якийсь свій шалений стрибок. Такий 
стрибок, після якого режисера хоті-
лося б підштовхнути ще далі. Так, на-
приклад, як це відбулось з Марисею 
Нікітюк. У неї був вдалий стрибок, і 
хочеться зробити другий, не менш вда-
лий, і ми вже працюємо над цим. 

Історія дорослішання
 ■ Чого якісно нового для українсь-
кого кіно вдалося досягти стрічкою 
«Коли падають дерева»?
 — Фільм дуже нетиповий для ук-
раїнського кіно з багатьох різних при-
чин. Це така нова кіномова. Коли ще 
у 2013 році Марися принесла мені цей 
сценарій, вона на той час була лише 
сценаристом, причому сценаристом 

лише коротких метрів. І коли я його 
прочитав, подумав, кому б його відда-
ти? Потім зустрівся з Марисею і чесно 
зізнався, що не знаю, кому його відда-
ти. Єдиний «кризовий» варіант, який 
я бачив, це витратити кілька років і 
зробити з Марисі режисера. «Крім тебе 
самої класно зняти цю історію ніхто, 
мабуть, не зможе», — так їй і сказав. 
 Із цього моменту вона почала біга-
ти на знімальний майданчик, працю-
вати з хлопавкою, і це був дуже ціка-
вий досвід. А потім зняла перший свій 
фільм «В деревах», потім «Мандраго-
ру». Перший із них потім перевтілив-
ся у кримінальну частину «Коли пада-
ють дерева», а другий — у магічну. Так 
усе і склалось, незважаючи на відсут-
ність у Марисі режисерської освіти.
 ■ Як гадаєте, чи будуть наслідува-
ти фільм Марисі?
 — Мені здається, так. Фільм уже 
називають «нове українське поетич-
не кіно». Хоча що в ньому поетич-
ного, я не знаю. Можливо, еротичні 
сцени можна назвати якось по-ново-
му поетичними. Але це такий шале-
ний мікс, крос-жанр, якщо так каза-
ти. Ми його називаємо історією дорос-
лішання, coming of age drama, але це 
набагато більш складний жанр. Він у 
себе включає й історію дорослішан-
ня, і соціальний реалізм, і магічний 
реалізм, і просто реалізм, і драму, і 
еротичну драму... 
 Я намагаюсь критиків не підштов-
хувати до певних рішень. Але щора-
зу, коли хтось із моїх знайомих іно-
земних критиків дає якесь ревю, я 
десь у «Фейсбуці», в листі чи під час 
особистої зустрічі запитую, а як би ти 
визначив жанр? І ніхто не може від-
повісти однозначно. Це крос-жанр, в 
якому дуже багато намішано.
 І от власне те, що Марисі вдалося 
змішати стільки жанрів в єдине так, 
щоб це не розвалило фільм, а навпаки, 
зробило його і цільним, і цікавим, ство-
рило щось нове. Будемо сподіватися, 
що хтось після нас зробить дещо схоже, 
потім ще хтось, і, зрештою, цьому при-
думають якусь назву. Гадаю, цей фільм 
будуть наслідувати, як уже наслідують 
Слабошпицького, Тихого... 
 І ще один факт, який треба окремо 
зазначити, це — перший український 
фільм, який зробив еротику цікавою. 
Як на мене, на ці еротичні сцени ціка-
во дивитись, вони дикі, натуральні і 
водночас не вульгарні, не спортивні.

Потрібне промо
 ■ А чи було щось, що не вдалось у 
цьому фільмі, якісь труднощі, яких у 

наступній стрічці ви спробуєте уник-
нути? 
 — Ну, фінансові труднощі є у 
всіх, і про них нема сенсу говорити. 
Я, може дещо несподівано для вас, 
назвав би таку проблему. Колись ще 
зовсім юні митці, хлопці, які стоя-
ли у витоків того самого українсько-
го поетичного кіно, обмінювались іде-
ями, робили щось спільно в єдиному 
пориві, на єдиному подиху. Зараз, на 
жаль, такої єдності у нас нема. 
 У Румунії, скажімо, є така єдність, 
дещо песимістичного штибу, але є. 
До певного часу вона була в цій хвилі 
французького післявоєнного кіно, в 
італійському. Вони умовно сиділи в 
одному кабаку і дуже багато спілку-
вались і щось створювали. В Україні 
такого кола спілкування, такого сере-
довища, дуже міцного, нема. 
 Утім, якщо подивитись фільми, 
які останнім часом повиходили, ви-
ходять або скоро вийдуть, то багато 
з цих фільмів пройшло лабораторію 
«Україно, good bye!» і «Мудаки. Ара-
бески». Це і Слабошпицький, і Сухо-
литкий-Собчук, який теж був на Вар-
шавському фестивалі, і та ж Марися 
екранізувала не один сценарій в рам-
ках цих програм. Ще можна назва-
ти Івана Тімшина, вже згадуваного 
мною Володимира Тихого... Споді-
ваюсь, цільна творча спільнота сфор-
мується колись і у нас. 
 Що ж стосується суто робочих мо-
ментів... Були, скажімо, проблеми із  
таймінгом, коли треба схрестити ко-
манду кращих людей, але зібрати їх 
разом дуже важко. Тому від нас відпа-
дав багато хто, з ким ми хотіли спів-
працювати з самого початку. Ми мали 
три зовсім різних типи акторів. Тобто 
це старше, театральне покоління, та-
кож середнє покоління, що звикло до 
серіальної роботи, і просто молоді, не-
досвідчені. Отже, треба було «вирівню-
вати» акторів, щоб вони грали на од-
ному емоційному рівні. Ми вирішили 
більшість цих проблем. Проблема, яку 
ми не вирішили, — це постпродакшн. 
Промо — це і творча складова, і марке-
тингова. Треба заздалегідь розуміти, як 
буде виглядати постер, як ти хочеш за-
явити про свій фільм цілому світу, що 
ти хочеш йому сказати візуально в од-
ній картинці? Це і слоган, який корот-
ко пояснює, про що саме твій фільм, і 
трейлер, який зацікавлює, підштовхує 
подивитись більше. І це все треба ро-
зуміти вже в процесі зйомок. Це дуже 
важливі моменти, які в наступній на-
шій роботі з Марисею ми обов’язково 
врахуємо з самого початку. ■

ВИСОКА НОТА

Звучатиме 
претендент 
на Греммі
У Києві — другий українсько-
польський концерт «Музики 
Незалежності»
Тетяна МІЩЕНКО

 Польський дири-
гент Роман Ревакович, 
який має українське 
коріння і вже більше 
20 років дуже актив-
но підтримує музич-
ний діалог між двома 
близькими йому краї-
нами, є ініціатором 
проведення у Києві 
трьох різножанрових 
концертів, приуроче-
них нинішньому од-
ночасному 100-річчю 
відновлення власної 
Незалежності Україною та Польщею. Пер-
ший, вересневий, концерт був і урочистим від-
криттям 29-го Міжнародного музичного фес-
тивалю КyivMusicFest, на який завітав знаний 
Кшиштоф Пендерецький, що диригував свій 
монументальний твір Credo. Тоді українську 
частину програми представляв Роман Ревако-
вич. 
 Другий концерт проекту «Музика Неза-
лежності» відбудеться 31 жовтня у Націо-
нальному будинку органної та камерної му-
зики України. Мабуть, вперше звучатимуть 
разом духовні твори для хору «а капела» по-
ляка Генріха Міколая Гурецького (1933-2010) 
та 81-літнього українського композитора Ва-
лентина Сильвестрова. Обидва автори, спер-
шу  сповідуючи авангардні композиторські 
техніки, у 70-ті роки минулого століття,  пе-
рейшли до спрощеної гармонії та музичної на-
рації, наповнюючи заодно свої твори глибоким 
змістом. Концерт відбудеться за участю Націо-
нальної академічної капели «Думка».
 Ім’я польського композитора Генрика Мі-
колая Гурецького значиться у британському 
рейтингу «100 геніїв сучасності», який опуб-
лікувала газета «Телеграф». Платівка із за-
писом його Симфонії № 3 для сопрано та сим-
фонічного оркестру була продана тиражем 
більше мільйона примірників. Музикант вив-
чав композицію у Болеслава Шабельського в 
Державній Вищій музичній школі у Катові-
цах. 
 На початку творчої кар’єри в 1960-х ро-
ках Генріх Міколай Гурецький вражав пуб-
ліку як один із найрадикальніших авангар-
дних композиторів Польщі. Втім згодом зди-
вував мистецьку спільноту, перейшовши до 
стилі стично протилежної музичної мови. Тво-
ри Гурецького неодноразово відзначали на 
польських і міжнародних конкурсах. Серед 
його нагород — І премія за Симфонію (1969) 
на паризькому Бієнале Молодих; першість за 
Ad Matrem на Міжнародній трибуні компози-
торів ЮНЕСКО, псалом Beatus vir був пред-
ставлений на спеціальному концерті у Кракові 
з нагоди візиту Папи Івана Павла ІІ до Польщі 
(1979). Митець відомий і як педагог та музи-
кознавець. Він був ректором Академії музики 
в Катовіцах (1975-1979).
 Валентин Сильвестров у 1960-ті роки вхо-
див до творчої групи «Київський авангард», 
яка сповідувала нову музичну естетику та 
рівнялася на європейські тенденції всупереч 
жорсткому тиску захисників панівної у СРСР 
естетики соцреалізму. Неофіційно надсилав 
свої експериментальні твори на міжнародні 
конкурси. 1967 року став лауреатом премії ім. 
С. Кусевицького у США, 1970-го — міжнарод-
ного конкурсу композиторів Gaudeamus у Ні-
дерландах. Після цього Сильвестрова виклю-
чили зі Спілки композиторів. У своїй подаль-
шій творчості митець спирається на стилісти-
ку «нової простоти» на противагу авангарду. 
За твір «Реквієм для Лариси» композитор був 
номінований на Греммі (2005). Вибрані части-
ни цього твору прозвучать у концерті 31 жовт-
ня. ■

■

Роман Ревакович.❙

Ігор Савиченко із сином Андрієм і Марися Нікітюк.
Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.

❙
❙

ТАКЕ КІНО

Фільм, який зробив 
еротику цікавою 
Продюсер кінокартини «Коли падають дерева» Ігор Савиченко — 
про унікальність роботи Марисі Нікітюк

■
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Григорій ХАТА

 Слідом за ковтком позитив-
них емоцій, котрий вболівальни-
ки київського «Динамо» отрима-
ли після першої перемоги їхньої 
команди в поточному розігра-
ші Ліги Європи, фанатів «біло-
синіх» накрила потужна хви-
ля обурення та розчарування. У 
матчі 13-го туру чемпіонату краї-
ни підопічні Олександра Хацке-
вича вдома зазнали сенсаційної 
поразки від «Львова», котрий 
до поєдинку на НСК «Олімпій-
ський» у своєму активі мав уд-
вічі менше очок, ніж столичний 
колектив. Із огляду на те, що го-
ловний конкурент динамівців у 
чемпіонській гонці свого в матчі 
з аутсайдером турніру не віддав, 
«біло-синім», а особливо їхньому 
наставнику, доведеться прийня-
ти на себе чималу порцію крити-
ки. Цілком імовірно, що на ад-
ресу динамівського клубу зно-
ву полетять заклики з вимогою 
відставки Олександра Хацкеви-
ча, колектив якого припустився 
проколу в матчі з не найсильні-
шим опонентом.

 Варто пригадати, як на по-
чатку 2018 року у Львові дина-
мівці несподівано програли но-
вачку прем’єр-ліги — «Вересу», 
втративши тоді важливі для чем-
піонської гонки залікові бали.
 Після фіаско «Львову», 
котрий в елітному дивізіоні, нага-
даємо, продовжує традиції «Вере-
са», позиції «Динамо» в боротьбі 
за лідерство знову ослабли. І, схо-
же, Хацкевич та К° знову припус-
тилися схожих помилок. «Не вис-
тачило останнього пасу», — пос-

каржився на проблеми з «креати-
вом» динамівський очільник.
 Вдавшись після виграного єв-
рокубкового матчу з «Ренном» до 
очікуваної ротації, білоруський 
наставник «біло-синіх» видозмі-
нив конфігурацію лінії півзахис-
ту, що, не виключено, й вплинуло 
на підсумок двобою.
 Хоча останнім часом «Ди-
намо» доволі активно працюва-
ло на трансферному ринку, тож, 
здається, у Хацкевича є достат-
ньо можливостей, аби кадрова 
ротація аж занадто не послаблю-
вала колектив. Однак адаптація 
новачків — Че Че, Сідклея, Дуе-
лунда — неабияк затягнулася. Не 
з’явився у динамівському таборі 

й забивний форвард.
 «Окремим виконавцям «Ди-
намо» не вистачає майстерності», 
— каже екс-футболіст столично-
го клубу Василь Кардаш. 
 При цьому головний тре-
нер «біло-синіх» радить якнай-
швидше забути про негативний 
результат зі «Львовом», який 
після успішного вояжу до столи-
ці піднявся в турнірній таблиці 
в єврокубкову зону. Цілком за-
кономірно, що наставник «горо-
дян» Юрій Бакалов, який, нага-
даємо, вже по ходу сезону очолив 
команду, отримав від УПЛ виз-
нання кращого тренера туру.
 «Ми дуже добре вивчили су-
перника», — так пояснив секрет 

успіху в матчі з «Динамо» капі-
тан «Львова», воротар Олександр 
Бандура.
 Вочевидь, дуже детально роз-
бирали свого суперника в 13-му 
турі й футболісти іншого львівсь-
кого клубу, котрі минулого уїк-
енду в Одесі здобули розгромну 
перемогу над «Чорноморцем».
 «Свого часу «Карпати» та-
кож пройшли через подібне. 
Бажаю супернику не опускати 
рук», — каже наставник «біло-
зелених» Жозе Мораїш, натя-
каючи, що його колектив, який 
упродовж тривалого часу знахо-
дився в ігровій депресії, нині по-
чав демонструвати ознаки оду-
жання. ■

Ліга Європи
 Минулий тиждень у другому за рангом європейсько-
му турнірі вийшов успішним для українських команд — 
«Динамо» після двох нічиїх нарешті взяло три очки у мат-
чі з «Ренном», а «Ворскла» здобула історичну перемогу, 
обігравши на виїзді «Карабах». Для полтавчан це — пер-
ша звитяга на групових стадіях ЛЄ.
 Кияни у своєму квартеті ділять лідерство з «Аста-
ною», а у ворсклян з’явилися шанси на вихід у «плей-
оф». 
 Груповий етап. 3-й тур. Група А.«Цюріх» (Швей-
царія) — «Байєр» (Німеччина) — 3:2 (Маркезано, 45; 
Домджоні, 59; Одей, 78 — Белларабі, 50, 54), «АЕК Лар-
нака» (Кіпр) — «Лудогорець» (Болгарія) — 1:1 (Хор-
хе Ларена, 26 (пен.) — Лукокі, 8).
 Турнірне становище: «Цюріх» — 9, «Байєр» — 6, 
«Лудогорець», «АЕК Ларнака» — 1.
 Група В. «РБ Зальцбург» (Австрія) — «Русен-
борг» (Норвегія) — 3:0 (Даббур, 34, 59 (пен.); Вольф, 
53), «РБЛейпциг» (Німеччина) — «Селтік» (Шотлан-
дія) — 2:0 (Кунья, 31; Брума, 35).
 Турнірне становище: «РБ Зальцбург» — 9, «РБ 
Лейпциг» — 6, «Селтік» — 3, «Русенборг» — 0.
 Група С. «Зеніт» (Росія) — «Бордо» (Франція) — 
2:1 (Дзюба, 41; Кузяєв, 85 — Бріан, 26), «Копенгаген» 
(Данія) — «Славія» (П, Чехія) — 0:1 (Матоушек, 46).
 Турнірне становище: «Зеніт» — 7, «Славія» — 6, 
«Копенгаген» — 4, «Бордо» — 0.
 Група D. «Андерлехт» (Бельгія) — «Фенербах-
че» (Туреччина) — 2:2 (Баккалі, 35, 50 — Фрай, 54; Алі 
Калдирим, 57), «Спартак» (Т, Словаччина) — «Дина-
мо» (З, Хорватія) — 1:2 (Горбані, 32 — Гаврановіч, 65; 
Оршич, 77).
 Турнірне становище: «Динамо» (З) — 9, «Фенер-
бахче» — 4, «Спартак» (Т) — 3, «Андерлехт» — 1.
 Група Е. «Спортинг» (Португалія) — «Арсенал» 
(Англія) — 0:1 (Уелбек, 77), «Карабах» (Азербайджан) 
— «Ворскла» (Україна) — 0:1 (Кулач, 48; «В»: Шуст, 
Якубу (Ніколас Карека, 46), Ард. Даллку, Чеснаков, Пер-
дута, Скляр, Шарпар, Сапай, Ребенок, Кулач (Сергійчук, з 
77 до 90; Чижов, з 90 хв.), Коломоєць).
 Турнірне становище: «Арсенал» — 9, «Спортинг» 
— 6, «Ворскла» — 3, «Карабах» — 0.
 Група F.«Мілан» (Італія) — «Бетіс» (Іспанія) — 
1:2 (Кутроне, 83 — Санабрія, 30; ЛоСельсо, 55), «Дюде-
ланж» (Люксембург) — «Олімпіакос» (Греція) — 0:2 
(Торосідіс, 66; Фортуніс, 81).
 Турнірне становище: «Бетіс» — 7, «Мілан» — 6, 
«Олімпіакос» — 4, «Дюделанж» — 0.
 Група G. «Вільярреал» (Іспанія) — «Рапід» (Ав-
стрія) — 5:0 (Форнальс, 26; Токо-Екамбі, 30, 45; Раба, 
63; Херар Морено, 85), «Рейнджерс» (Шотландія) — 

«Спартак» (М, Росія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Рейнджерс», «Вільярреал» 
— 5, «Рапід» — 3, «Спартак» (М) — 2.
 Група H.«Марсель» (Франція) — «Лаціо» (Італія) 
— 1:3 (Пайє, 86 — Уоллес, 10; Кайседо, 60; Марушич, 90), 
«Айнтрахт Франкфурт» (Німеччина) — «Аполлон» 
(Кіпр) — 2:0 (Костіч, 13; Алле, 32).
 Турнірне становище: «Айнтрахт Франкфурт» — 9, 
«Лаціо» — 6, «Марсель», «Аполлон» — 1.
 Група I. «Бешикташ» (Туреччина) — «Генк» 
(Бельгія) — 2:4 (Вагнер Лав, 74, 86 — Самата, 23, 70; 
Ндонгала, 81; Посуело, 83; Маліновський («Г») –)— 
90 хв., асист.), «Сарпсборг» (Норвегія) — «Мальме» 
(Швеція) — 1:1 (Хальворсен, 87 — Віндхейм, 79).
 Турнірне становище: «Генк» — 6, «Мальме», 
«Сарпсборг» — 4, «Бешикташ» — 3.
 Група J.«Севілья» (Іспанія) — «Акхісар» (Туреч-
чина) — 6:0 (Роке Меса, 8; Сарабія, 9 (пен.); Промес, 35, 
60; Муріель, 50; Меркадо, 67; Селезньов («А») — до 63 
хв.), «Стандард» (Бельгія) — «Краснодар» (Росія) — 
2:1 (Емон, 47; Лайфіс, 90+3 — Арі, 39).
 Турнірне становище: «Севілья», «Краснодар», 
«Стандард» — 6, «Акхісар» — 0.
 Група K. «Ренн» (Франція) — «Динамо» (Украї-
на) — 1:2 (Граньє, 41 — Кендзьора, 21; Буяльський, 89; 
«Д»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзьора, Вер-
біч (Супряга, 74), Шепелєв, Морозюк (ЧеЧе, 80), Сідклей, 
Гармаш (Сидорчук, 68), Буяльський; вилучення: Шепелєв, 
84), «Яблонець» (Чехія) — «Астана» (Казахстан) — 
1:1 (Поважанец, 4 — Педро Енріке, 11).
 Турнірне становище:«Астана», «Динамо» — 5, 
«Ренн» — 3, «Яблонець» — 2.
 Група L. «Челсі» (Англія) — «БАТЕ» (Білорусь) — 
3:1 (Лофтус-Чік, 2, 8, 54 — Ріос, 79), «ПАОК» (Греція) 
— «МОЛ Віді» (Угорщина) — 0:2 (Хусті, 13; Стопіра, 45; 
Шахов («П») — до 52 хв.).
 Турнірне становище: «Челсі» — 9, «ПАОК», 
«БАТЕ», МОЛ Віді» — 3.

Англія
 Минулий тиждень в АПЛ запам’ятався не тільки 
подіями на полі. Власник «Лестера» Вішай Шріваддана-
прабха загинув під час аварії вертольота біля стадіону піс-
ля домашнього матчу з «ВестХемом». Тайський мільяр-
дер купив клуб із Лестера у 2010 році, а у 2016-му «лиси» 
уперше в історії стали чемпіонами Англії.
 У цьому ж сезоні Прем’єр-ліги поки лідирує «Лівер-
пуль»: підопічні Клоппа завдяки голам Шакірі, Салаха і 
Мане розгромили «Кардіфф».
 Прем’єр-ліга. 10-й тур.«Фулхем» — «Борнмут» 
— 0:3, «Ліверпуль» — «Кардіфф» — 4:1 (Салах, 10; 
Мане, 66, 87; Шакірі, 84 — Патерсон, 77), «Уотфорд» 
— «Хаддерсфілд» — 3:0, «Саутгемптон» — «Нью-
касл» — 0:0, «Брайтон» — «Вулверхемптон» — 1:0, 

«Лестер» — «ВестХем» — 1:1, «КрісталПелас» — «Ар-
сенал» — 2:2, «Бернлі» — «Челсі» — 0:4 (Мората, 22; 
Барклі, 57; Вілліан, 63; Лофтус-Чік, 90+3), «Манчестер 
Юнайтед» — «Евертон» — 2:1 (Погба, 29; Марсьяль, 49 
— Сігурдссон, 77 (пен.)).
 Лідери: «Ліверпуль» — 26, «Челсі» — 24, «Ман-
честер Сіті» — 23 (9 матчів), «Арсенал» — 22, «Тоттен-
хем» — 21 (9 матчів), «Борнмут» — 20.
 Бомбардири: Е. Азар («Челсі»), Обамейянг («Арсе-
нал») — 7.

Іспанія
 Уперше з 2009 року «ель-класико» між «Барсело-
ною» і мадридським «Реалом» пройшло без участі голо-
вних зірок світового футболу — Мессі і Роналду. Арген-
тинець пропускав гру через травму, а португалець цього 
літа поїхав підкорювати Італію. 
 До поєдинку з каталонцями «галактікос» програли 
два поспіль матчі у Ла Лізі, а розгром від «Барси», схоже, 
став останньою краплею для президента мадридців Фло-
рентіно Переса — за словами ЗМІ, замість Хулена Лопе-
тегі  тренувати «вершкових» буде Антоніо Конте.
 Ла Ліга. 10-й тур. «Вальядолід» — «Еспаньйол» 
— 1:1, «Жирона» — «РайоВальєкано» — 2:1, «Атле-
тик» — «Валенсія» — 0:0, «Сельта» — «Ейбар» — 4:0, 
«Леванте» — «Леганес» — 2:0, «Атлетико» — «Реал 
Сосьєдад» — 2:0 (Годін, 45; Філіпе Луїс, 60), «Хетафе» 
— «Бетіс» — 2:0, «Барселона» — «Реал Мадрид» — 
5:1 (Коутіньйо, 11; Суарес, 30 (пен.), 75, 83; Відаль, 87 
— Марсело, 50), «Алавес» — «Вільярреал» — 2:1, 
«Севілья» — «Уеска» — 2:1 (Сарабія, 65, 78 — Пулідо, 
90+3).
 Лідери: «Барселона» — 21, «Алавес» — 20, «Севі-
лья», «Атлетико» — 19, «Еспаньйол» — 18, «Валья-
долід» — 16.
 Бомбардири: Стуані («Жирона»), Аспас («Сельта») 
— 8.

Італія
 Поки «Реал» після втрати Роналду потрапив у кризу, 
зірковий португалець веде до перемог новий клуб — ту-
ринський «Ювентус». Завдяки «дублю» п’ятриразового 
володаря «Золотого м’яча» «стара синьйора» здолала не-
поступливий «Емполі». 
 Другим iде срібний призер минулого сезону «На-
полі», який врятувався від поразки у матчі з «Ромою».
 Серія А. 10-й тур.«Аталанта» — «Парма» — 3:0, 
«Емполі» — «Ювентус» — 1:2 (Капуто, 28 — Роналду, 
54 (пен.), 70), «Сассуоло» — «Болонья» — 2:2, «Торіно» 
— «Фіорентина» — 1:1, «Дженоа» — «Удінезе» — 2:2, 
«Кальярі» — «К’єво» — 2:1, «СПАЛ» — «Фрозіноне» 
— 0:3, «Мілан» — «Сампдорія» — 3:2 (Кутроне, 17; Ігу-
аїн, 36; Сусо, 62 — Сапонара, 21; Квальярелла, 31), «На-
полі — «Рома — 1:1 (Мертенс, 90 — Ель-Шаараві, 14).

 Лідери:«Ювентус» — 28, «Наполі» — 22, «Інтер» 
— 19 (9 матчів), «Лаціо» — 18 (9 матчів), «Фіорентина», 
«Сампдорія» — 15.
 Бомбардир: Пентек («Дженоа») — 9.

Німеччина
 У лідери Бундесліги вирвалися головні фаворити на 
«срібну салатницю» — дортмундська «Боруссія» і мюн-
хенська «Баварія». Підопічні Ніко Ковача скоротили від-
ставання від «джмелів», «на класі» здолавши «Майнц». 
А колишній клуб Андрія Ярмоленка не втримав перевагу 
в матчі з «Гертою».
 Не надто вдало поки йдуть справи у «Шальке» Євге-
на Коноплянки — «кобальтові» набрали лише 7 пунктів у 
9 турах, а український хавбек минулого уїк-енду не грав.
 Перша Бундесліга. 9-й тур.«Фрайбург» — «Бо-
руссія» (М) — 3:1, «Боруссія» (Д) — «Герта» — 2:2 
(Санчо, 27, 61 — Калу, 41, 90+1 (пен.)), «Ганновер» — 
«Аугсбург» — 1:2, «Майнц» — «Баварія» — 1:2 (Боеть-
юс, 48 — Горецка, 39; ТьягоАлькантара, 62), «Фортуна» 
— «Вольфсбург» — 0:3, «Хоффенхайм» — «Штут-
гарт» — 4:0 (Бренет, 49; Жоелінтон, 51; Бельфоділь, 57, 
60), «Нюрнберг» — «Айнтрахт Франкфурт» — 1:1, «РБ 
Лейпциг» — «Шальке» — 0:0, «Вердер» — «Байєр» — 
2:6.
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 21, «Баварія» — 19, «Бо-
руссія» (М), «Вердер» — 17, «РБ Лейпциг», «Герта» — 
16.
 Бомбардири: Алькасер («Боруссія» (Д)), Костіч 
(«Айнтрахт Франкфурт») — 7.

Франція
 Чинний чемпіон Ліги 1 — «ПСЖ» — продовжує йти 
без втрат: минулого тижня парижани обіграли «Марсель» 
завдяки голам Мбаппе і Дракслера. Після перемог у стар-
тових одинадцяти турах підопічні Томаса Тухеля повтори-
ли рекорд англійського «Тоттенхема» 58-річної давнини 
— «шпорам» тоді також вдалося взяти максимум очок на 
старті сезону.
 А суперник «Шахтаря» у групі ЛЧ — «Ліон» — був 
сильнішим за «Анже». Підопічні Женезіо поки йдуть на 
четвертому місці.
 Ліга 1. 11-й тур. «Нім» — «Сент-Етьєн» — 1:1, 
«Анже» — «Ліон» — 1:2 (Лопез, 89 — Ауа, 63; Депай, 
87), «Ам’єн» — «Нант» — 1:2, «Генгам» — «Страсбур» 
— 1:1, «Лілль» — «Кан» — 1:0 (РафаелЛеан, 56), «Мо-
нако» — «Діжон» — 2:2, «Тулуза» — «Монпельє» — 
0:3, «Ренн» — «Реймс» — 0:2, «Бордо» — «Ніцца» — 
0:1, «Марсель» — «ПСЖ» — 0:2 (Мбаппе, 65; Дракслер, 
90+5).
 Лідери: «ПСЖ» — 33, «Лілль» — 25, «Монпельє» 
— 22, «Ліон» — 20, «Марсель» — 19, «Сент-Етьєн» — 
17.
 Бомбардир:Мбаппе («ПСЖ») — 10. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Криза жанру
Динамівці сенсаційно програли вдома 
супернику, котрий має вдвічі менший 
очковий доробок

■

«Карпати» в гостях познущалися над «моряками».
Фото з прес-служби ФК «Чорноморець».

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем`єр-
ліга. 13-й тур. 
 «Десна» — «Маріуполь» — 2:0, 
«Арсенал-Київ» — «Шахтар» — 
0:3, «Зоря» — «Олександрія» — 
0:0, «Чорноморець» — «Карпати» 
— 0:5, «Динамо» — «Львів» — 0:1, 
«Ворскла» — «Олімпік» — 2:1.
 Турнірне становище: «Шах-
тар» — 34, «Динамо» — 29, «Олек-
сандрія» — 26, «Ворскла» — 21, 
«Львів», «Маріуполь» — 17, «Де-
сна» — 16, «Зоря» «Олімпік» — 15, 
«Карпати» — 13, «Чорноморець» — 
9, «Арсенал-Київ» — 7.

■
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«Я дуже довго працювала над психологічною стійкістю.

 Саме це й допомогло мені на турнірі. Мені не хотілося починати його, 
як торік. Коли я кваліфікувалася на турнір, сказала собі, 

що до Сінгапуру їду за перемогою».
Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уся спортивна Україна аплодує 
вітчизняній тенісній примі Еліні 
Світоліній, яка тріумфально за-
вершила свій виступ на Підсум-
ковому турнірі WTA, котрий тра-
диційно, починаючи з 1971 року, 
проходить наприкінці тенісного 
сезону.
 23-річна українська тенісис-
тка, хоча й мала на турнірі в Сін-
гапурі лише шостий номер посіву, 
дуже впевнено пройшла всю тур-
нірну дистанцію, не програвши на 
шляху до головного трофея жодно-
го матчу. Загалом, успіх, якого до-
сягла Світоліна, є історичним для 
вітчизняного тенісу досягненням, 
адже до неї нікому з її співвітчиз-
ників не вдавалося вигравати зма-
гання подібного рангу.
 Примітно, що наша співвітчиз-
ниця стала першою з 2013 року 
чемпіонкою «Підсумкового тур-
ніру WTA, котра подолала його 
без поразок. У фіналі Еліна в на-
пруженій боротьбі переграла нову 
американську тенісну зірку, котру 
називають наступницею Серени 
Уїльямс, тріумфаторку Відкри-
тої першості США-2017 — Слоан 
Стівенс — 3:6, 6:2, 6:2. «У Еліни 
є привід для гордості. Вона прове-
ла неймовірний фінал», — заяви-
ла американка.
 Торік, уперше в кар’єрі пробив-
шись на Підсумковий турнір року, 
Еліна Світоліна не змогла подо-
лати груповий етап, розпочавши 
його з «сухої» поразки майбутній 
тріумфаторці Каролін Возняцьки. 
Натомість друга спроба Світоліної 
підкорити Сінгапур виявилася на-
прочуд удалою. «Останні п’ять мі-
сяців я дуже сильно працювала й, 
попри погані результати, намага-

лася залишатися позитивною», — 
наголосила прима вітчизняного 
тенісу.
 Упевнені перемоги над Квіто-
вою, Плішковою й Возняцьки — у 
групі, важка звитяга над голлан-
дкою Кікі Бертенс — у півфіналі 
(7:5, 6:7 (5:7), 6:4) та завершаль-
ний тріумф у протистоянні з Сті-
венс принесли першій ракетці Ук-
раїни титул неофіційної чемпіон-
ки світу. Упродовж останніх двох 
років від Світоліної аргументовано 
очікували успіху на турнірах «Ве-
ликого шолома», проте якісь неви-
димі сили щоразу ставали у неї на 
шляху. Вочевидь до турнірної сис-
теми, в якій iз кожним новим ра-
ундом зростає рівень та клас опо-
ненток, Еліна призвичаїлася ще 
не надто добре. Натомість у сін-
гапурській атмосфері, коли «про-
стих поєдинків не буває», най-
сильніша тенісистка України по-
чувалася як риба у воді.
 «Я дуже довго працювала над 
психологічною стійкістю. Саме 
це й допомогло мені на турнірі. 
Мені не хотілося починати його, 
як торік. Коли я кваліфікувалася 
на турнір, сказала собі, що до Сін-
гапуру їду за перемогою», — наго-
лосила перша ракетка України.
 А чемпіонські можливості Сві-
толіної добре відомі. У минулому 
сезоні вона виграла п’ять титулів 
WTA. Цього ж року, разом iз Під-
сумковим турніром, їй підкорили-
ся чотири вершини. «Я провела в 
Сінгапурі прекрасний тиждень. 
Переграла сильних опоненток. Але 
мій теніс не був ідеальним. Мені є 
над чим працювати», — резюмува-
ла Світоліна, котра після виграшу 
Підсумкового турніру року в рей-
тингу WTA піднялася iз сьомої на 
четверту сходинку. ■

ТЕНІС

Чемпіонський мотив
Прима вітчизняного тенісу виграла підсумковий турнір року 
й піднялася на четверту сходинку рейтингу WTA

■

Еліна Світоліна з чемпіонським кубком WTA.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Потенціал вітчизняних бор-
ців виглядає настільки потуж-
ним, що їхня відсутність на сві-
товому п’єдесталі навіть не роз-
глядається. Інша справа, кіль-
кість наших співвітчизників, 
які в конкретний час та конк-
ретному місці здатні здобути 
нагороди планетарного форуму. 
Приміром, на минулорічному 
ЧС у Парижі українські майс-
три килиму обмежилися лише 
двома нагородами. Натомість 
цьогорічний «мундіаль»,  який 
приймав Будапешт, вітчизняні 
борці завершили з п’ятьма від-
знаками, замкнувши при цьому 
топ-10 медального заліку.
 Піднятися на доволі серйоз-
ну висоту в загальному прото-
колі синьо-жовтій команді доз-
волила золота медаль досвід-
ченої борчині зі Львова Алли 
Черкасової. У вирішальному 
поєдинку на угорському ки-
лимі львів’янка перемогла 
француженку Селену Кумбу 
— 15:10, принісши таким чи-
ном збірній України першу ме-
даль на ЧС-2018. Почала ж свій 
тріумфальний похід Черкасо-
ва з перемоги над білорускою 
Марією Мамащук, після чого 
— в чвертьфіналі — розібрала-
ся з болгаркою Вікторією Бобє-
вою, а в півфіналі здолала ки-
таянку Джоу Фен.
 Окрилені успіхом своєї ко-
леги по збірній, в наступні 
дні планетарного форуму на 
п’єдестал піднялися ще двоє 
підопічних Володимира Євоно-
ва. Учетверте у своїй кар’єрі ме-
даль чемпіонату світу — знову 
бронзову — отримала титулова-
на Юлія Ткач.
 Як і на «мундіалях» 2015-

го та 2017-го років — у Лас-Ве-
гасі та Парижі відповідно, вона 
знову зупинилася на третій схо-
динці п’єдесталу. Цього разу 
піднятися на вищий щабель 
протоколу Юлії завадила май-
бутня віце-чемпіонка світу-
2018 — японка Юкако Каваї. 
Водночас у поєдинку за «брон-
зу» Ткач переборола іншу чем-
піонку світу, господарку кили-
ма Маріанну Шаштін.
 Японська борчиня, так само 
— в півфіналі, зупинила пере-
можний хід іншої українки — 
Оксани Ливач. Ставши, в під-
сумку, володаркою «золота», 
Юі Сусакі змусила нашу бор-
чиню вести спаринг за «брон-
зу», в якому Ливач упевнено 
перемогла Ріту Ріту з Індії.
 Три нагороди українсь-
ких борчинь у Будапешті ста-
ли своєрідною сатисфакцією за 
«безмедалля» наших «вільни-
ків». Натомість збірна Украї-
ни з греко-римської боротьби 
в столиці Угорщини взяла дві 
нагороди. Зрозуміло, що голо-
вні медальні надії синьо-жов-
тих «класиків» на планетар-
ному форумі 2018 року були 
пов’язані з срібним медаліс-
том Олімпіади-2016 Жаном Бе-
ленюком. На ЧС-2015 в Лас-Ве-
гасі він виграв «золото», тож, 
без сумніву, мав усі підстави 
повторити той успіх.
 Однак стати дворазовим чем-

піоном світу Беленюку не дозво-
лив турок Метехан Башар. За 
фінал, у якому жоден із претен-
дентів на найвищий титул не 
спромігся на результативний 
прийом, Беленюк згодом про-

сив пробачення у своїх фанів, 
вибачаючись таким чином за 
«срібло».
 А от його колега по збірній — 
молодий Ленур Теміров — упер-
ше в кар’єрі підкорив п’єдестал 

дорослого «мундіалю», що, без 
сумніву, не могло не порадува-
ти молодого борця-«класика». 
Його успіх у «бронзовому» фі-
налі над китайцем То Ербатом 
— на вагу «золота». ■

БОРОТЬБА

Ознака медального класу
Чемпіонат світу в Будапешті вітчизняні борці завершили у першій десятці кращих збірних

■

На ЧС-2018 українські борчині здобули три нагороди.
Фото з сайта ukrwrestling.com.

❙
❙
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Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 
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«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Куме, як життя?
 — Та суцiльна арифметика: Рот-
тердам — плюс, зарплата — мiнус.

* * *
 Після того як маленький Вітя 
навчився рахувати, татові довелося 
ділити пельмені порівну.

* * *
 Після співбесіди:
 — До себе на роботу ми вас не 
візьмемо. Але будемо платити пот-
рійний оклад, якщо влаштуєтесь на 
роботу до наших конкурентів.

* * *
 У квартирі пожежа. Чоловік кри-
чить:
 — Що виносити будемо в пер-
шу чергу?

 Здавлений голос із шафи:
 — Шафу.

* * *
 Поліцейський серед ночі зупи-
няє на дорозі машину:
 — Пане професоре, ви усві-
домлюєте, що вашу машину мотає 
по всій дорозі?
 — Так. Вибачте, я випив кiлька 
чарок.
 — Але ж це ж не привід пускати 
дружину за кермо.

* * *
 Чоловік хотів завести кохан-
ку. Я відмовила: «Мовляв, дорого, 
не потягнемо». Краще я заведу ко-
ханця, зайва копійка в хаті не зава-
дить.

По горизонталі:
 3. Інфекційне захворювання, 
відоме як «болотна лихоманка». 7. 
Королівський трон за своєю суттю. 
9. Українсько-литовський князівсь-
кий магнатський рід із династії Ге-
диміновичів. 10. Лікарська процеду-
ра, яку так бояться діти. 11. Поверхня 
водойми. 13. Квітка, емблема фран-
цузьких королів. 15. Вибухівка, яку 
застосовують у гірничій та військовій 
справі. 17. Назва кількох гірських 
хребтів у Середній Азії та Сибіру, що 
перекладається як «строкаті гори». 
19. Ім’я головного героя поеми Пуш-
кіна «Цигани». 21. Почет короля, 
найближче оточення. 22. Людина, 
що виділяється епатажним зовніш-
нім виглядом та зухвалою поведін-
кою. 23. Мідний духовий інструмент. 
24. Біблійне ім’я Бога-отця. 25. Літе-
ратурний твір, як правило, наукового 
чи релігійного характеру. 
По вертикалі:
 1. У стародавніх греків, римлян, 
єгиптян та інших народів — жрець, 
який пророкував майбутнє від імені 
божества. 2. Річка, що протікає на 
Сумщині і Полтавщині, ліва притока 
Дніпра. 4. Ім’я куртизанки, відомої 
як Дама де Боте, першої офіційно 
визнаної фаворитки французького 
короля Карла XVII. 5. Бойове споря-
дження. 6. Київський князь, старший 

син Святослава Хороброго. 7. Хата, 
домівка, житло. 11. Крилатий міфіч-
ний кінь, покровитель поетів і поезії. 
12. Рослина-паразит, яка робить свої 
«кубла» на деревах. 14. Сорт виног-
раду, з якого роблять одноймен-
не вино з характерним терпкуватим 
смаком. 16. Ім’я башкирського націо-
нального героя, одного із керівників 
селянської війни 1773–1775 років 
під проводом Омеляна Пугачова. 
18. Зменшення ваги кінцево-
го продукту в результаті варіння. 
19. Лискуча шовкова тканина. 
20. Головний убір української заміж-
ньої жінки. 22. Давньогрецьке міс-
то, засновником якого був міфічний 
Кадм.
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Дара ГАВАРРА

 Нещодавно лос-андже-
леський поліцейський зу-
пинив Джессіку Альба — ві-
дому голлівудську актрису 
— за порушення правил до-
рожнього руху в престиж-
ному передмісті Беверлі-
Хіллз, а саме за розмови по 
«мобільнику» під час руху 
автомобіля (у Каліфорнії 
діє заборона на водіння з 
телефоном у руці). Зірка 
«Міста гріхів» (символіч-
но, чи не так?) «включила» 
весь свій зірковий арсенал 
— посмішку, харизму, щоб 
якось запобігти прогнозо-
ваному покаранню, проте 
страж порядку був байду-
жим до її чар — на перший 
раз він виписав порушни-
ці попередження і відпус-
тив її. Преса повідомляє, 
що популярність актриси 
не стала запорукою її без-
карності не тільки тому, 
що офіцер поліції просто не 

впізнав її, а й тому, що ще 
існують принципові люди, 
для яких порушники не ма-
ють «імунітету».
 Нагадаємо, популярна 

актриса стала втретє мамою 
напередодні нового, 2018, 
року (саме 31 грудня у неї 
та її партнера по фільму 
«Фантастична четвірка», а 
також чоловіка Кеша Уор-
рена народилося третє маля 
— син Хейс), тож мала би 
бути більш обачною за кер-
мом, адже вдома на матусю 
завжди чекають, окрім ма-
люка Хейса, дві донечки — 
старшечка Онор Марі та мо-
лодша Хевен Гарнер.
 Що ж до порушників, 
то американські стражі по-
рядку завжди напоготові 
зупинити їх, незважаючи 
на звання, регалії, імена. 
От би й нашим поліцейським 
таку принци  повість!.. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Нещодавно букваль-
но всі соціальні мережі 
облетіли фото і відео зі 
стамбульського дефіле 
мод, на якому біленька 
кішечка, зовсім не соро-
млячись і не комплексу-
ючи, вийшла на подіум 
і почала спочатку вили-
зувати лапки, причепу-
рюючись. Потім, навів-
ши в такий спосіб красу 
і зрозумівши, що гото-
ва до показу себе, краси-
вої, пройшлася по «язи-

ку» (так моделі назива-
ють вузьку доріжку, по 
якій вони проходять, 
демонструючи одяг від 
кутюр’є). Звідки взялася 
тваринка на показі мод, 

ніхто не завважив, проте 
зал відреагував сміхом, 
веселими вигуками та 
клацанням фотокамер 
і зйомками на мобільні 
телефони. Ні на грам не 

знітившись, кицюня по-
чала проходжатися по 
подіуму, мов справжня 
модель, граційно виги-
наючи спинку, а потім 
і взагалі почала загра-
вати з дівчатами-моде-
лями (а може, це була 
не кицюня, а кіт, судя-
чи з поведінки?). Сло-
вом, парад мод удався 
на славу — організато-
ри і нові наряди зумі-
ли продемонструвати, і 
настрій гостям підняти, 
та ще й стати «зірками» 
інету. ■

ЗІРКА І ЗАКОН

Родом 
із «міста гріхів»
Джессіка Альба — порушниця 
правил... дорожнього руху

■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Котяче дефіле
Стамбульський показ мод 
показав нову «модельку»

■

Джессіка Альба.❙

31 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-
схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +7...+9,  удень 
+13...+15. 

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв.
Славське: вночi +8...+10, удень +17...+19.
Яремче: +8...+10, удень +18...+20.
Мiжгiр’я: вночi +7...+9, удень +18...+20.
Рахiв: уночi вночi +7...+9, удень +18...+20.

Кого хочеш вибирай... Вибори на низькому старті: сезон обіцянок відкрито, але 
абсолютної ставки на переможця ще немає
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