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ІнФорУМ

«Перевізники опинилися на межі банкрутства. Тож існує загроза,
що менш як за місяць вони покинуть місто через збитковість».

Сергій Надал
Тернопільський міський голова

■ ГАРЯЧА ТЕМА

■ НА ФРОНТІ

ЗаТРОМБована
справа

Ворог знову ховається за жінок i дітей

Замовників нападу на відому
громадську активістку Катерину
Гандзюк, яка померла у лікарні, за
понад три місяці так і не встановлено

Тарас ЗДОРОВИЛО

Тарас ЗДОРОВИЛО
Трагічна звістка миттєво облетіла всі українські ЗМІ: 4 листопада померла Катерина Гандзюк — відома активістка
та радниця мера Херсона.
Попередня офіційна версія
— у молодої жінки, яку 31
липня в Херсоні облили
сірчаною кислотою, в результаті чого вона зазнала
30% опіків тіла і перенесла кілька важких операцій, відірвався тромб.
Катерина Гандзюк займалася політичною та громадською діяльністю, волонтерством. Вона була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та
Херсонської міської ради
VI скликання, виконувала
обов’язки керуючого справами виконавчого комітету
Херсонської міської ради,
радницею
херсонського
міського голови, національною волонтеркою ООН.
Була й активною учасницею Херсонського Євромайдану, а згодом безкомпромісно протистояла спробам розпочати у рідному
місті «русскую весну». Після анексії Криму та початку війни на Донбасі опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи
помічником із питань правового захисту Управління
Верховного комісара ООН
у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух
зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.
Упродовж
тривалого часу Катерина Гандзюк
мала численні конфлікти
з проросійськими силами
Херсонщини. Зокрема, з
такими організаціями, як
«Український вибір» Віктора Медведчука, КПУ,
КОБ, Рух екстериторіальних громад. Із 2017 року в
конфлікт Гандзюк із проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто
підтримували, охороняли
та надавали організаційну
допомогу сепаратистським
організаціям Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що
майже 200 «журналістів»
із підробними посвідченнями отримали в обласній
поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014—2018
роках.
Тож не викликає здивування заява, оприлюднена
юристом Масі Найємом, у

якій він переконує, що замах на Катерину Гандзюк,
унаслідок якого вона померла, було здійснено «на замовлення співробітників правоохоронних і державних
органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в
південному регіоні».
Увечері в неділю, у день
смерті Катерини, в Києві,
біля Міністерства внутрішніх справ, відбулася акція
з ушанування її пам’яті —
учасники заходу вимагали
знайти та покарати замовників убивства. Подібні
акції відбулися й у інших
містах: Дніпрі, Житомирі, Луцьку, Одесі, Львові,
Херсоні та Полтаві.
Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін 4 листопада багатозначно заявив, що якщо ми не
зможемо закінчити того, що
робила Катерина Гандзюк,
то точно нічого не зможемо,
й додав на своїй сторінці у
«Фейсбуці»: «Рiч не тільки
в правоохоронних органах.
Рiч у нас і в тому, що ми робимо, аби такого жахіття
не просто не трапилося, а
навіть не можна було уявити. Це буде їй найкращою
даниною, а не просто багато слів».
Ще 22 серпня голова
Нацполіції Сергій Князєв
відзвітував,
що
загалом правоохоронці затримали шістьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, й четверо із них уже
зізналися в причетності до
злочину, але хто є істинним замовником нападу
на Гандзюк, досі достеменно так і не відомо. Тож, вочевидь, варто замислитися: хто буде наступний у
вже чималому списку активістів, на яких нападають за їхню небайдужість
і громадянську позицію?!
Додамо, що 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на «закінчене умисне
вбивство» — розслідування
ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою
осіб, із корисливих мотивів,
з особливою жорстокістю та
на замовлення. В Євросоюзі
закликали притягнути до
відповідальності винних у
смерті Гандзюк.
У Генпрокуратурі України повідомили, що під
час досудового розслідування у цій справі було допитано 367 осіб, проведено
21 експертизу, дев’ять обшуків та 26 оглядів. ■

Окупанти риють траншеї поміж житловими будівлями
Упродовж доби 4 листопада
російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 13
разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник вів прицільний
вогонь із мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметiв i стрілецької
зброї.
Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка,
Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське.
Позиції Об’єднаних сил у
районі Золотого окупанти двічі
обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Там тричі ворог застосував міномети 82-го калібру.
Також обстрiляли опорні пункти наших військ неподалік Новотошківського, Авдіївки, Павлопо-

ля, Водяного, Гнутового та Лебединського.
Підрозділи, що обороняють,
вживають активних заходів, зокрема й вогневих «відповідей» окупантам, із метою недопущення
прориву противника, утримання
займаних позицій і збереження
життя та здоров’я військовослужбовців Об’єднаних сил. Кожен випадок відкриття вогню противником не залишається поза увагою.
Унаслідок бойових дій один
військовослужбовець Об’єднаних
сил загинув, троє зазнали легких
поранень, ще один отримав поранення середньої важкості. За даними розвідки, впродовж неділі
трьох окупантів було знищено та
ще чотирьох поранено.
Станом на 7-му годину ранку 5 листопада російські окупанти двічі обстріляли позиції
Об’єднаних сил на Маріупольському напрямку — в районі населених пунктів Павлопіль i Гнутове. Важке озброєння не застосовували. Втрат серед наших захисників немає.

Світлана МИЧКО
Тернопіль

■ ПРОТЕСТИ

Лише п’ять днів проіснували в
Тернополі «драконівські» тарифи
на проїзд у громадському транспорті — під тиском масових акцій
протесту влада змушена була відмінити їх. Як відомо, з 1 листопада вартість проїзду в тернопільських тролейбусах i «маршрутках»
різко зросла, відповідно від 4 і 5
гривень до 8 і 9 при сплаті готівкою, що стало найвищим показником серед обласних центрів України. І хоч для власників пільгових «Карток тернополянина» та
тих, хто готовий оплачувати проїзд безконтактною банківською
карткою чи користуватися неперсоніфікованим електронним проїзним квитком, було встановлено
дещо нижчі розцінки, тернополян
такий факт шокував і обурив. Спочатку протест назрівав у соцмережах, де народився і флешмоб «на
роботу — пішки», до якого почало
приєднуватися все більше людей.
Відтак у неділю на центральному майдані Тернополя відбулося
багатолюдне «транспортне віче»,
яке прийняло відповідну резолюцію за підписами 885 громадян.
Серед вказаних у ній вимог були,
зокрема, наступні:
— скасувати ганебне рішення
виконавчого комітету Тернопільської міської ради №819 «Про встановлення тарифів на перевезення
пасажирів автомобільним та електричним транспортом у м. Тернополі» від 30 жовтня 2018 року;
— надати та оприлюднити детальну інформацію зi структурою
витрат i розрахунками вартості
проїзду, поданими комунальними та приватними перевізниками
до Тернопільської міської ради;
— створити робочу групу з
представниками громадськості
щодо розробки нових прозорих тарифів на пасажирські перевезення в місті Тернопіль;
— надати інформацію щодо обсягу пасажирських потоків і витрат на перевезення пасажирів на
маршрутах автобусного та тролейбусного транспорту міста;

Українська сторона СЦКК
повідомляє: збройні формування
Російської Федерації продовжують зводити укріплення та розміщувати бойову техніку в житловій забудові, перетворюючи
мирне населення окупованої території України на живий щит для
своєї підступної діяльності.
У звіті СММ ОБСЄ від 3 листопада цього року повідомляється,
що безпілотний літальний апарат
СММ ОБСЄ зафіксував бронетранспортер невстановленого типу та
ЗУ-23 поблизу Довгого, а також
нові траншеї завдовжки 50 метрів, що простяглися між житловими будинками в Жовтому, що
на Луганщині.
Крім того, противник не припиняє перешкоджати роботі міжнародних спостерігачів на окупованих територіях. У тому ж звіті
СММ повідомляється про факти
недопуску представників Місії
для проведення моніторингу в
районі населених пунктів Заїченко, Безіменне, Новоазовськ та Сєверний. ■

Транспортний майдан
Люди змусили владу відмінити
«драконівські» ціни

❙ Акцiя протесту проти підвищення цін на проїзд у Тернополі.
❙ Фото з сайта unian.ua.
— розглянути можливість зміни
так званих «карток тернополянина» на електронні проїзні квитки
довготривалої дії, вирішити проблеми з перевезенням усіх пільговиків;
— звільнити із займаної посади начальника міського управління транспорту І. Мединського.
У резолюції громада давала
міській владі тижневий термін
для виконання своїх вимог, заявляючи, що якщо вони за цей час
не будуть розглянуті та враховані,
то протестні акції продовжуватимуться та розширюватимуться в
усіх можливих формах, що не суперечать законодавству України.
Після «транспортного віче» на
майдані тернополяни також перекрили на знак протесту кіль-

ка центральних вулиць міста. А
вчора вранці кілька сотень представників тернопільської громади прийшли до будівлі міської
ради. Під тиском громадськості
влада відступила. Міський голова Тернополя Сергій Надал особисто повідомив протестувальників про те, що рішення виконкому про підвищення вартості проїзду скасоване і вже з 6 листопада
тернополяни зможуть їздити за
колишніми цінами. Однак водночас він нагадав, що вони є збитковими, тож дуже скоро транспорт
може просто зупинитися. Тим часом представники громади не заспокоїлися — вони наполегливо
вимагають звільнення начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського. ■
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Українці не повинні платити «космічні» тарифи через корупцію Президента Порошенка та його оточення. На цьому наголосив лідер Радикальної партії
Олег Ляшко на засіданні Погоджувальної ради. Політик підкреслив: мізерне
підвищення зарплат, закладене в держбюджеті, не покриває шаленого зростання цін на «комуналку», ліки та продукти
харчування.
«Влада обманює українців, коли розповідає, що ціна на газ підніметься на
25%. Насправді на 78% упродовж наступних дев’яти місяців. Сьогодні ми платимо майже сiм гривень за кубометр газу, а
з 1 січня 2019 року платитимемо більше
12 гривень. Цього вимагає влада й МВФ.
При цьому підвищення заробітних плат
мінімальне. Воно не покриває інфляцію
й зростання цін на продукти харчування
та ліки. Рішенням Президента Порошенка та уряду про підвищення цін на газ i
тарифів фактично кинули в боргову яму
мільйони українських громадян. Брехня влади про те, що всіх забезпечать субсидіями, розбивається об рішення уряду,
яким три мільйони українців відрізали від
можливості отримання субсидії. А підвищення цін на газ для промислових підприємств, які вже сьогодні отримують газ по
16 тисяч гривень за тисячу кубів, означає
скорочення національного виробництва та
робочих місць, зниження зарплат і рівня
життя українців», — наголосив Ляшко.
Обурився лідер РПЛ і тим, що в парламенті не знайшлося підтримки його
ініціативи щодо скликання позачергового засідання для прийняття мораторію
на підвищення цін на газ і тарифів. «На
жаль, у парламенті не знайшлося 150 відповідальних народних депутатів, які підтримали б нашу ініціативу. Парламент гуляв два тижні замість того, щоб захищати інтереси людей. Наша команда минулої
середи провела багатотисячну акцію протесту біля Кабміну, але нас знову не почули. Влада не збирається знижувати ціни
на газ, піднімати зарплати й перераховувати пенсії. Де українцям узяти гроші на
«комуналку», ліки, продукти харчування, коли не піднімають зарплати, а ціна
на газ зростає? Сьогодні фактично полі-

■ ОЦІНКИ

■ «КРИМНАШ»

Ляшко: Українці платять
не за газ, а за корупцію

Заборонені
барабанщики

Олег Ляшко розповів, як влада наживається на українцях

У Севастополі відкрили
«полювання» на
вуличних артистів
Ірина КИРПА

❙ Люди скаржаться, що мізерної пенсії ледь вистачає на оплату комірного,
❙ а на життя вже не вистачає.
тика Президента і влади прирікає людей
на те, щоб заплатити за газ і сидіти помирати, бо немає за що купити ліки, чи віддати всі кошти за дорогі ліки й сидіти помирати в холодній квартирі від голоду та
холоду, бо ні на що інше не вистачить», —
підкреслив народний депутат.
Команда Олега Ляшка пропонує альтернативу діючій політиці влади, щоб навести лад у країні. «Ми маємо абсолютно
чіткий план дій, який дасть можливість
відновити стабільність і перспективу в
країні, знизити ціни на газ, «комуналку»,
ліки, продукти харчування. Щоб люди
мали можливість їсти м’ясо не раз на рік,
а хоча б щотижня їли борщ iз м’ясом, а також молоко, масло, сир та інші необхідні продукти. Щоб не було трагедією для

■ ТЕХНОЛОГІЇ

Повний утиль
Із використаної упаковки і пластикових
пляшок виготовляють унікальні матеріали
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Зміївська паперова фабрика освоїла технологію, завдяки якій порожні пластикові
пляшки та упаковка для молочних продуктів Tetra Pak перетворюються на дуже цінну і
порівняно дешеву сировину.
На підприємстві вирішують

одразу дві проблеми — утилізовують сміття, що важко піддається переробці, а також заощаджують деревину та природний газ, які використовують у паперовій та хімічній
промисловості.
Технологія повної утилізації на перший погляд здається
фантастичною. Скажімо, усього лише з п’яти картонних упа-

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

■ ДОПОМОГА

У місті Сміла термінової допомоги потребує восьмирічний
Діма Бойко. Про це повідомляють черкаські активісти на
сторінці у «Фейсбуці» «Місяць
на порятунок Діми зі Сміли»,
яку вони створили спеціально
для збору коштів на операцію
хлопчику.
За словами Юлії Фомічової, яка є одним з ініціаторів
організації допомоги хворій
дитині, батьки Діми мріяли
про нього довгих десять років.
«Тепер у них трьох інша спільна мрія — зберегти йому життя. Мрія має ціну — 150 тисяч євро. Саме стільки коштує операція з пересадки кісткового мозку, яка необхідна
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сім’ї, коли дитина йде до школи і батьки
не знають, де взяти 20 гривень їй на обід.
Наш план дасть можливість відновити
економіку, створити робочі місця, перерахувати зарплати та пенсії. Щоб мільйони українських пенсіонерів не бомжували, а молодь не виїжджала за кордон,
бо зарплати в Україні менші, ніж допомога бомжам у Німеччині чи Франції.
Ми вимагаємо від уряду підвищення зарплат, перерахунку пенсій, відновлення
державного контролю за цінами на ліки
та продукти харчування, встановлення
справедливої ціни на газ. Сьогодні українці платять за корупцію Президента
Порошенка та його оточення. Досить цієї
грабіжницької політики!» — підсумував
Ляшко. ■

ковок Tetra Pak можна виготовити матеріал, якого вистачить на створення повноцінної
дитячої книжки. Харківське
видавництво «Ранок» уже почало закуповувати у Зміївської
фабрики еко-папір й надрукувало кілька демонстраційних
видань. Цей же картон ідеально підходить для виробництва блокнотів, альбомів і пакувальних мішечків.
У пластика — своє призначення. Якщо до переробленого поліетилену додати фольгу, то вийде міцний матеріал
для виробництва люків і комунальних труб. А якщо змішати його зі спеціальними
добавками — то це вже гранули, якими посилюють міцність асфальтних сумішей. У

Коли життя має
конкретну ціну
На порятунок восьмирічного хлопчика
лікарі дають один місяць
Дімі. Необхідна, щоб подолати гострий лімфобластичний
лейкоз. Необхідна вже через
місяць», — розповідає Юлія.
Вона каже, що Діма вже
переніс 27 хіміотерапій, одну
високодозну хімію та сім загальних наркозів. Операцію
з пересадки кісткового моз-

ку в Україні не роблять. Діму
оперуватимуть в Італії. Якщо
в Україні вдасться зібрати на
це гроші.
Називаємо реквізити рахунку для порятунку 8-річного Діми Бойка:
4149 4991 1016 0890
Карта ПриватБанку Плато-

списку замовників фабрики
є і підприємства легкої промисловості, бо з переробленої
вторинної сировини тут створюють матеріали для пошиття одягу. Технологія приємно дивує своєю економністю:
для однієї куртки достатньо
утилізувати п’ять пластикових пляшок.
Своєю найбільшою проблемою зміївчани називають
брак «сміття», яким по вінця
заповнені приміські звалища.
Але щоб сировина потрапила
на фабрику, потрібно організувати роздільний збір макулатури і використаних пляшок. Поки що у Харкові біля
будинків встановлюють лише
контейнери для пластику, і то
не в усіх мікрорайонах. ■
нова Віталіна Вікторівна
(мама).
4149 4391 0652 9757
Карта ПриватБанку Бойко
Василь Васильович (тато)
Карта в євро:
4149 4991 1780 3864
Карта в доларах:
4149 4991 1780 3666
«Сума може здаватися захмарною, і вона такою і є для
родини хлопчика. Зібрано вже
близько 19 тисяч євро. Маленький Діма — мій земляк
зі Сміли. І я прошу про допомогу для нього, бо знаю, що ви
небайдужі», — закликає Юлія
Фомічова.
...Для збору необхідних
коштів, аби врятувати цю дитину, залишився один місяць.
Тут важлива кожна гривня та
оперативність. ■

Із листопада 2018 року будь-яка
людина, яка захоче щось заспівати
або зіграти на вулицях Севастополя,
буде змушена брати дозвіл у чиновників Російського головного управління
культури уряду міста. Найбільш суворо відстежуватимуть дотримання
лише зараз встановлених правил на
майданчиках Приморського бульвару, в парку імені Ахматової та у Рибальському сквері.
Начальник профільного управління Микола Краснолицький мотивує жорсткість правопорядку скаргами городян на сторонній шум та
звуки музики, що заважають їм
відпочивати. А ось мер Севастополя
Дмитро Овсянников заявив, що, мовляв, «пішов назустріч побажанням
трудящих», погодивши зі співробітниками фіскального відомства норми, згідно з якими відбуватиметься
впорядкування програми виступів вуличних музикантів, а також перевірка їх репертуару та якості звуку.
Передбачається, що програми
виступів уже не вільних музикантів
затверджуватиме головне управління
культури. Тільки після цього вуличні артисти зможуть розраховувати на
отримання дозвільних папірців терміном на місяць, після чого «іспит»
перед чиновниками знову доведеться
перескладати.
Ще одна нова норма передбачає,
що поліцейські зможуть заарештовувати та кидати за ґрати тих, хто
самовільно виступає просто на вулиці, адже чиновники пообіцяли в найкоротші терміни облаштувати «спеціально відведені місця» для вуличних музик. Ну, а поки вуличні музики
та артисти залишаться поза правовим
полем. Заробляти на життя співом та
танцями вони тепер зможуть лише на
свій страх і ризик.
Нагадаємо, що раніше глава адміністрації Ялти Андрій Ростенко заявив, що вуличним музикантам обмежать доступ на міську
набережну. Влітку поточного року
на цьому курорті вже провели кілька
рейдів із «зачистки» міста від вуличних музикантів.
Підконтрольна Кремлю адміністрація Ялти відзвітувала, що силовики
склали на музик протоколи про порушення правопорядку на вулицях міста.
Справжнім «надбанням» окупантів після рейду стали музичні інструменти, а також звукопідсилююча апаратура, шість колонок. Для того щоб
вуличні артисти не надумали скаржитися, з ними провели профілактичні
бесіди співробітники ФСБ Росії.
Цікаво, що до окупації півострова
Крим Росією вуличні артисти могли
самовиражатися так, як їм заманеться, і ніхто в масовому порядку їх не
заарештовував. Тепер же і репертуар
з адміністрацією міста погоджувати
потрібно, та й місця вибирати лише
ті, які вкажуть чиновники.
Подібне ставлення до представників мистецтва, окрім порушення
прав та свобод людини, вирiзняється ще й відвертим бажанням заробити грошей. Адже на незаконному виконаннi пісень та грi на музичних інструментах, а також складаннi чи нескладаннi протоколів про порушення
правопорядку можна непогано заробляти. ■

4

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ЛИСТОПАДА 2018

Катерина ШУМИЛО
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Політтехнолог, експерт у
сфері стратегічних комунікацій, фахівець із антикризових кампаній Денис
Богуш розповів «Апострофу», які теми будуть
популярні у кандидатів у
президенти, а які вони будуть обходити стороною,
а також розкрив, скільки сьогодні коштує стати
Президентом України.

Усі за мир. Але який?
■ Нещодавно з’явилося
нове опитування, проведене фондом «Демократичні ініціативи» і центром
Разумкова щодо Криму:
42,3% громадян України
вважають, що окупований
Росією Крим можливо повернути до складу України.
І приблизно стільки ж людей вважають, що повернення Криму також можливе, але в тривалій перспективі. Чи будуть кандидати в президенти знову
використовувати цей меседж — повернення Криму, відновлення миру на
Донбасі, адже ця тема, як
ми бачимо, стихла?
— Вона стихла з однієї
простої причини: тому що
жоден кандидат у президенти не може обіцяти це
зробити. Ніхто не знає, і навіть у кращих аналітиків у
країні немає сценаріїв, як
це зробити. Тому що більшою мірою це залежить
від дій Росії. Вона ж не зупиняється: РФ анексувала
Крим, зайшла на Донбас, її
там відкинули трохи, але
вона ж продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні. Виходить абсолютно навпаки: ми відсунули
Росію в релігійному питанні, ми українізували інформаційний простір України,
заборонили російські канали. Ми багато зробили правильних і корисних речей
на цій території, народ уже
згуртований, він не поділений уже на схід і захід.
Тема миру, думаю,
буде тривати, у всіх білосиніх — це залишається основною темою. Але
ніхто ж не розуміє, що
таке мир: віддати Донбас
і Крим чи піти на компро-

■ РОЗРАХУНКИ І ПРОРАХУНКИ

Десятки мільйонів на президентську
кампанію не гарантують перемогу
Політтехнолог Денис Богуш — про важливі складові передвиборчої кампанії
міс? Якщо так, то це одна
історія. Якщо мир — це
«після того, як ми повернемо території, буде мир»
— тоді інша справа. Тема
миру — це дуже російська
тема, тому що вона спрямована на те, щоб ми не
порушувати питання ні
Донбасу, ні Криму, щоб
ми погодилися і сказали:
«Ось, ми хочемо миру. От
тільки, щоб не було війни. Ми будемо сидіти тут,
щоб не було війни, нехай
все так і залишається».
Ця ж тема є і у Тимошенко, вона теж на бордах
пише «Стратегія миру»,
і в Опозиційного блоку. І
там навіть є голуб з паперу — оригамі, це ж їхній
символ, вони цю тему і будуть експлуатувати.
Думаю, що частина
сходу України починає
прозрівати, що мир — це
компроміс, якась дивна
відповідь на все, що відбувається. Повинна бути
реальна стратегія, ми повинні знати, що і як обстоювати. Наприклад,
запропонували, щоб миротворці з різних країн
зайшли на окуповану частину Донбасу. Цієї ідеї не
було півтора року тому, а
тут раз — і є. Росіяни говорять: «Ні, ми тільки по
лінії розмежування». О!
Вже у нас є якась логіка.
Тобто ми розуміємо, що,
якщо там будуть миротворці, то вони помітять,
що там є росіяни, і неможливо буде нічого приховати. Росіяни на це не підуть, але на міжнародній
арені вже розуміють: «О!
У них є логіка!».
Щодо Криму у нас узагалі немає ніякої логіки,
тому ніхто і не знає, що робити. Наприклад, Ляшко
теж спочатку говорив, що
він там усе звільнить. Але
як? Стосовно Донбасу хоча

❙ Денис Богуш.
б є логіка більш-менш зрозуміла, а стосовно Криму
нічого не зрозуміло, і тому
ніхто не береться в таке
грати. Навіть кримчани, які зараз живуть тут,
теж нічого не говорять. У
нас є Новинський — обраний від Севастополя, є ще
купа депутатів із Криму,
і вони теж мовчать. І жоден кандидат у президенти, я думаю, не зважиться
на цю історію. Або, якщо
вирішиться, то це повинна
бути дуже серйозна аналітична робота: крок 1, крок
2, крок 3.
■
Скільки сьогодні
коштує стати Президентом України? Скільки
потрібно витратити на
виборчу кампанію? Наприклад, за оцінками експертів із Комітету вибор-

ців України, для перемоги на президентських виборах доведеться викласти
від 80 до 100 мільйонів доларів.
— Це круто дуже — 80
або 100 мільйонів доларів!
Це дуже складна історія.
Тому що є частина тіньова, яку мало хто розуміє,
розуміють тільки всередині штабу, а є відкрита
частина, яка складається з внеску в ЦВК — 2,5
мільйона гривень, і від
наповнення конкретного
штабу. Це прозора історія:
зі штабів даються гроші
на рекламу на телебаченні, на зовнішню рекламу
і на все те, де з’являється
кандидат. Ось це все повинно оплачуватися з виборчого штабу, і це дуже
прозора цифра.

Непрозорі цифри виникають при оплаті
членів виборчих комісій,
на підкуп. Наприклад,
якщо згадати останні вибори до Верховної Ради в
Чернігові — кандидати
були Корбан і Березенко.
Корбан просто роздавав
на вулиці величезні продуктові набори, а Березенко — гроші у конвертах. І
перемогли гроші. Хоча, я
думаю, що багато хто брав
і те, й інше. Тому, якщо
врахувати підкуп, у вибори вкладається величезна
кількість грошей. Просто
зробити підкуп у конвертах на рівні країни — це
надзвичайно складно. Це
більше можливо на мажоритарних виборах. Плюс
депутати від БПП або від
БЮТу, наприклад, намагаються піднімати свій
рейтинг «добрими справами»: якийсь майданчик
дитячий зробити, лавку
поставити, поміняти поштові скриньки, привітати
зі святом якимось. На це
теж є бюджет. До того ж
гроші потрібні на оплату роботи штабів, агітаторів і так далі. Якщо уявити всю країну — це величезна армія людей. І
тому на фінансування виборчої кампанії потрібно було завжди в районі
20-40 мільйонів доларів,
але зараз, якщо будуть
вкидати дані типу 80-100
мільйонів, то це якісь абсолютно шалені гроші,
які можна людям просто
роздати у вигляді підкупу, і вони проголосують.
І, на жаль, у цій країні це
працює.
■ Тобто, щоб претендувати на пост Президента,
потрібно близько 20-40
мільйонів доларів?
— Можливо, і 60
мільйонів, дивлячись, як
рахувати. Якщо будуть

■ КОЛІЗІЇ

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Газ вугіллю — не товариш

Інтернет для всіх —
газета для обраних

Але, щоб не зупинилася Луганська ТЕС, уряду треба
терміново владнати питання постачання блакитного
палива, застергіає Сергій Шахов
Інф. «УМ»
Луганська ТЕС може припинити роботу через брак
вугілля, запасів якого вистачить лише на декілька днів
роботи. Про це повідомив народний депутат України Сергій
Шахов («Наш край»).
«В області склалася дуже
вибухонебезпечна ситуація. Існує
технічна можливість переходу
роботи станції на природний газ,
собівартість одного кВт електроенергії становитиме близько п’яти
грн.», — сказав він.
Шахов повідомив, що запас вугілля на ЛуТЕС станом на

сьогодн — 13,6 тис. тонн, що
на 116,6 тис. тонн менше норми накопичення і запасів вугілля, згідно з графіком, затвердженим Міненерговугілля.
«Я направив листи Прем’єр-міністру України, голові
НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України» стосовно сприяння найшвидшому вирішенню питань
постачання природного газу
на ТЕЦ і ЛуТЕС, а також врегулюванню компенсації різниці в
тарифі при переході ЛуТЕС на
природний газ», — зазначив
нардеп.
Варто зазначити, що, згідно з даними Міненерговугілля,

❙ Сергій Шахов.
поставки на ЛуТЕС припинилися 12 жовтня 2018 р. 11 жовтня було здійснено останню
поставку антрацитового вугілля в обсязі 6,8 тис. тонн. ■

Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Нині в розпалі передплата на «Україну молоду» на 2019 рік як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за
друкованим Каталогом видань України «Преса
поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ «Укрпошта» 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.

вкладатися по 80-100 —
це абсолютно шалені гроші для цієї країни.
■ Такі гроші — це гарантія перемоги?
— Ні, звичайно. Це
взагалі не гарантія перемоги. У нас є приклад —
Сергій Думчев. Його витрати, наскільки я знаю,
у межах 10-12 мільйонів
доларів на Київ, і він навіть не увійшов до другого
туру. Він розмістив близько півтори тисячі бордів
по Києву — рекламу «Голосуй вдумчиво!». Зазвичай політичній силі вистачає півтори тисячі бордів на всю країну. А тут
півтори тисячі бордів — на
Київ, і взагалі ніякого результату. Тому для Києва
це теж скажені гроші, 1012 мільйонів доларів за
кампанію — це дуже великі гроші, але вони були
зовсім нерозумно витрачені, поцуплені. І ще, людина, яка пішла на вибори, я маю на увазі самого
Думчева, він же хотів бути
шанованою людиною, щоб
про нього говорили: «О!
Ось, він був кандидатом
у мери!» А в підсумку він
витратив величезні гроші
фактично безрезультатно,
і тепер про нього думають,
що він лох.
Те, що буде вкладена
величезна сума, не означає, що це принесе перемогу, взагалі не означає.
Дуже важлива стратегія,
і таких людей, які вміють
думати з точки зору країни, дуже мало, дуже мало
людей, які розуміють.
Коли проводять соціологічні дослідження, то дивляться, на які дії люди реагують — рейтинг то підвищується, то знижується,
і ти приблизно бачиш, як
думає країна. На мажоритарних виборах ти повинен розуміти, як думає
ось цей регіон або округ, і
ти щось робиш, а рейтинг
десь або підвищується, або
знижується, або стоїть,
ніяк не рухається — потрібно робити якісь висновки. Тут потрібно думати цілою країною, це дуже
непросто, і у дуже невеликої кількості людей є досвід і розуміння, як це робиться. ■

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 оформлення передплати 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» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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■ КОНТАКТИ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Ще ближче
до Томосу

«ПіС» «здає» великі міста Польщі

5

Другий тур місцевих виборів, який відбувся в Польщі 4 листопада, підтвердив, що правляча консервативно-націоналістична партія «Право і справедливість» загалом виграла вибори по
країні, але поступилася проєвропейській опозиції на західній половині країни та виборах мерів у ключових великих містах країни. У столиці Варшаві вже в першому турі мером обрано проєвропейського опозиціонера. А у другому турі до здобутків опозиції
додалися мерські посади ще у двох ключових найбільших містах
Польщі — Кракові та Гданську. Опозиція також перемагає на виборах у Познані та Лодзі й у 200-тисячному промисловому місті
Кельце.

Під час візиту
до Туреччини
Президент Порошенко
підписав iз патріархом
Варфоломієм угоду
про співпрацю

Сепаратистам — до 25 років в’язниці

Олег БОРОВСЬКИЙ

❙ Президент України та Вселенський патріарх уклали угоду.

Двері до Бога
Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх
Варфоломій І у суботу, 3 листопада, підписали угоду про співпрацю
і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом,
інформує агенція «Інтерфакс-Україна». Підписання угоди відбулося в Стамбулі, де Порошенко перебував iз візитом.
Як повідомив за підсумками
зустрічі Президент України, угода
створює умови для того, щоб «процес надання Томосу було проведено абсолютно в чіткій відповідності
з канонами православної церкви».
«Я впевнений, що рішення про автокефалію приведе до єдності та
об’єднання всіх православних в Україні», — зазначив патріарх Варфоломій після підписання угоди.
За даними прес-служби адміністрації Президента України, підписана Порошенком і патріархом Варфоломієм угода передбачає співпрацю
зі створення незалежної Православної церкви в Україні. Згідно з документом, Вселенський патріарх надає Томос, визнаючи незалежність
Української церкви, і вручає його
обраному на Соборі предстоятелю.
Українська держава, згідно з Конституцією і законами, надає цим процесам сприяння. Також, згідно з угодою, буде зареєстровано місію (ставропігію) Вселенського патріархату в
Києві, яка сприятиме зв’язкам незалежної Української церкви зі Вселенським православ’ям.

Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху за рішучість.
«Я від імені українського народу
дуже вдячний Його Всесвятості,
дуже вдячний Синоду, всім ієрархам
Вселенського патріархату за надзвичайно важливе і мудре рішення
про відкриття для української нації дверей Церкви і дороги до Бога»,
— сказав Петро Порошенко. Адже
Росія чинить шалений спротив намірам України отримати Томос,
зокрема, погрожуючи Вселенському патріарху й звинувачуючи його в
розколі світового православ’я. І треба мати справді неабияку мужність,
аби ігнорувати цей тиск i рухатися в
українському питанні далі.

Туреччина не визнає анексію
Криму
Президент України перебував у
Туреччині з дводенним візитом 3
і 4 листопада. Згідно з програмою
поїздки, відбулися окремі переговори Петра Порошенка з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, де було обговорено та вирішено цілу низку
питань двосторонньої співпраці.
«Починаючи від спільного формування коаліції на підтримку суверенітету, територіальної цілісності
та незалежності України», — зазначив український Президент. Турецький президент уже вкотре заявив, що Анкара не визнавала і ніколи не визнає незаконну анексію
Криму. Також у суботу, 3 листо-

пада, Порошенко та Ердоган домовилися завершити до кінця цього року переговори щодо укладання угоди про зону вільної торгівлі. Окрім того, сторони підписали
міжурядову угоду про співпрацю у
сфері розвитку.
На другий день перебування в
Туреччині, в неділю, 4 листопада, Петро Порошенко відкрив консульство України в турецькій Анталії. Глава держави зазначив, що
Туреччину щороку відвідує понад
1,3 мільйона українців, iз них понад
800 тисяч приїжджають саме в Анталію. Він також зауважив, що місцева громада українців нараховує
понад 35 тисяч осіб, повідомляється
на сайті українського Президента.
«Кожен українець, який приїжджає до Туреччини, Анталії, має відчувати турботу держави. Кожен українець, який проживає в Анталії,
повинен відчувати турботу держави», — заявив український Президент.
Порошенко 4 листопада також
відвідав компанію Baykar Makina,
яка є одним із світових лідерів у виробництві потужних безпілотних
авіаційних комплексів. «Було проведено переговори щодо співпраці
і кооперації між оборонними комплексами України і Туреччини»,
— йдеться у повідомленні на сайті
Президента України. ■
(Продовження теми —
на 8-9 стор.)

Іспанська прокуратура вимагає для 12 каталонських політиків, які очолюють рух за незалежність Каталонії, від 7 до 25 років
ув’язнення. Їх звинувачують в організації «заколоту» та розтраті
державних коштів. Найбільший термін — 25 років в’язниці —
держобвинувачення запросило для колишнього віце-президента
Женералітету Каталонії Оріола Жункераса. 17 років ув’язнення —
для колишнього спікера регіонального парламенту Карме Форкадель та лідерів руху сепаратистів Жорди Санчеса і Жорді Куїшара. Всі вони вже рік перебувають під арештом. Загалом, перед судом постануть 18 каталонських політиків. Колишній глава
уряду Каталонії Карлес Пучдемон перебуває за межами Іспанії.

Український автобус потрапив у аварію в Польщі
У неділю вдень на автостраді А4 (з України через Польщу до
Німеччини) поблизу міста Бохня (Малопольське воєводство) сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів та двоповерхового
автобуса з України. Як повідомили у поліції, автокатастрофа сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4, у районі місцевості
Прошувки. Сімом пораненим, у тому числі двом дітям та вагітній
жінці, надали допомогу на місці, а потім їх доставили до лікарні для подальшої діагностики. 72 пасажири українського автобуса потрапили до школи в місті Прошувки, де вони дочекались іншого автобуса.

У Баварії ХСС і «Вільні виборці»
схвалили коаліційну угоду
Керівництво Християнсько-соціального союзу (ХСС) і партії «Вільні виборці», які домовилися разом формувати уряд Баварії, в неділю, 4 листопада, схвалили коаліційну угоду. Документ під назвою «За Баварію, що враховує інтереси громадян»
був обговорений у ході засідань обох партій. Першими його підтримали «Вільні виборці», за ними таке ж рішення ухвалив ХСС.
Голова ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеегофер назвав узгоджений договір «значним результатом» і «дуже хорошим прикладом того, як формується уряд — за короткий час, із дотриманням дисципліни». Підписати угоду мали вчора, 5 листопада.
Сьогодні представник ХСС Маркус Зедер, як очікується, буде переобраний прем’єр-міністром Баварії.

Перша хвиля біженців прибула до Мехіко
Перша частина каравану мігрантів прибула до столиці Мексики та розмістилася на місцевому стадіоні ввечері в неділю,
4 листопада, повідомляє «Рейтер». Уряд Мексики розмістив на
стадіоні польові кухні та медпункти. До найближчого пункту перетину кордону США залишається близько 805 кілометрів. До
Мехіко прибули загалом понад тисяча мігрантів (за даними інформагенції dpa, близько 1тис. 700 осіб), більшість з яких тікає
від бідності та загрози бандитських нападів у їхніх рідних країнах у Центральній Америці.

■ ГОЛОС НАРОДУ

За ситу і безпечну «залежність»
Мешканці Нової Каледонії проголосували на референдумі проти
незалежності від Франції
Ігор ВІТОВИЧ
У Новій Каледонії в неділю,
4 листопада, відбувся референдум про незалежність від Франції. 56,8% учасників референдуму висловились проти відділення цього архіпелагу в Тихому
океані від материнської Франції. Явка виборців була дуже
високою — близько 81%, що на
чверть більше, ніж під час місцевих виборів 2014 року, повідомляє агенція «Франс Пресс».
На дільницях для голосування
у столиці Нової Каледонії, місті
Нумеа, вишиковувались чималі
черги.
Усього на архіпелазі працювали 283 виборчі дільниці. Право голосу на референдумі мали
174 iз 268 тисяч мешканців регіону. Його визначали за складною системою формування виборчих списків, в яких врахо-

вували 10-річний ценз осілості
та низку інших чинників, які
не дозволяли брати участь у голосуванні французам, які прибули до Нової Каледонії після
1998 року. Варто зазначити, що
цей райський архіпелаг у Тихому океані, немов магніт, притягує французів після виходу на
пенсію.
Саме голоси французьких
пенсіонерів i визначили результат референдуму, бо на окремих
виборчих дільницях на півночі і
півдні найбільшого острова архіпелагу, де мешкає корінне населення, за незалежність проголосували до 90% мешканців.
Опитування перед референдумом також прогнозували, що
більшість мешканців хоче лишитися у складі Франції. Згідно з ними, відділення підтримують передусім корінні мешканці — канаки, але вони станов-

лять близько 40 відсотків тих,
хто має право голосу. Критики
ідеї незалежності, зокрема, згадували про 1,3 мільярда євро,
які французький уряд щорічно
виділяє Новій Каледонії.
Голосування в Новій Каледонії відбувалось під посиленим
контролем правоохоронних органів: безпеку учасників референдуму охороняли 1 тис. 430
жандармів. Щоб уникнути сутичок активістів незалежності з
владними представниками в минулі вихідні на архіпелазі заборонили продаж алкогольних напоїв. Але і так після оголошення
проміжних результатів референдуму в столиці Нумеа розпочалися заворушення. У неблагополучних регіонах міста спалили щонайменше сім машин.
За результатами референдуму уважно стежили в Єлисейському палаці. Після оголошен-

❙ Президент Франції Еммануель Макрон у Новій Каледонії.
ня результату президент Франції Еммануель Макрон не приховував задоволення: «Я хочу
висловити свою гордість як глава держави, що більшість каледонців обрали Францію: це знак
упевненості у Французькій республіці, в її майбутньому та її
цінностях».
Нова Каледонія увійшла до
складу французької імперії 1853
року. 1946 року архіпелаг отримав статус заморської території
Франції. Рух за незалежність регіону сформувався у 1970-х роках. Прибічники відокремлення Нової Каледонії увійшли в гострий конфлікт iз французьким

урядом. 1988 року сепаратисти
взяли в заручники жандармів
острова Увеа. Під час операції з
їх звільнення загинула 21 особа,
серед яких було 19 прибічників
незалежності.
1998 року Франція підписала Нумейські угоди, за якими мешканцям регіону надавалась широка автономія та право
на проведення референдуму про
незалежність до листопада 2018
року. Як бачимо, він провалився, але активісти, що прагнуть
незалежності, мають право провести ще два такі референдуми
до 2022 року. Тому останнє слово ще не сказане. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Українці, зрозумівши, що нинішнє зростання тарифів на газ
— далеко не останнє, прагнуть
зрозуміти, які наслідки матиме
для них урядове рішення. А нововведень, які випливають із рішення давно обіцяного урядом
Міжнародному валютному фонду, буде чимало. І більшість із
них здатні суттєво змінити наші
звичні алгоритми користування
централізованим теплом і цілим
спектром супутніх комунальних
послуг.

■ ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Життя після подорожчання
Щоб зменшити витрати на «комуналку», українцям пропонують самим подбати
про заощадження, а держава готується монетизувати субсидії та хотіла б узагалі
відмовитися від централізованого теплопостачання
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Золотовалютні запаси
і стабільна гривня

У виграші — власники
однокімнатних
Суттєвий вплив на вміст наших із вами кишень матиме вже
перше, листопадове, підвищення цін на газ. Експерти галузі
очікують, що перші платіжки з
підвищеними цифрами ми отримаємо вже під Новий рік. Якщо
Національна комісія з питань
регулювання енергетики і комунальних послуг затвердить нові
тарифи у перші дні листопада.
Пересічні українці вже сьогодні підраховують, на скільки більше їм доведеться платити за комунальні послуги. Озвучив свої розрахунки і міністр
соціальної політики України
Андрій Рева. За його оцінкою,
оскільки газ стане дорожчим
на 23,5%, то, з огляду, що його
частка в ціні тепла і гарячої води
становить 70%, платити народу
за ці зручності доведеться більше на 16%.
Експерти, втім, мають дещо
іншу думку. Так, колишній
прес–секретар «Нафтогазу України», а нині експерт у сфері
енергетики Валентин Землянський налаштований навіть трохи
оптимістичніше за пана Реву.
Гаряча вода і тепло, на його
думку, виростуть у ціні на 15%.
У грошовому еквіваленті таке
зростання становитиме близько 200 гривень, якщо брати до
уваги стандартну квартиру. Чи
дещо більше, якщо вести мову
про елітне житло.
Утім навіть тут населення може зекономити. На думку Землянського, на рахунках
за гарячу воду можна заощадити, скоротивши її споживання. Тобто, встановивши бойлер
або підігріваючи холодну воду
на газі, за який мешканці більшості квартир у багатоповерхівках платять за нормами, а не за
лічильником газу. У цьому випадку рахунки на опалення залежатимуть лише від того, наскільки низькою буде температура за вікном.
У кожному з регіонів суми
в платіжках відрізнятимуться.
Скажімо, у Києві після подорожчання кубометр води, який
сьогодні коштує 75 грн., з листопада може обійтися клієнтові
у 87 гривень. Плата за опалення без лічильника, за нормами,
підвищиться з 31,55 грн./кв. м
до 36,6 грн./кв. м. Якщо ж мешканець користується лічильником, гігакалорія подорожчає з
1356 грн. до 1573 грн.
На думку експертів, якщо
температура за вікном є нижчою за мінус 10 градусів Цельсія, на обігрів одного квадратного метра треба витратити щонайменше 0,02 Гкал/міс. Перевівши цю величину в українські
гривні, отримаємо 32 гривні при
користуванні лічильником тепла і 36,6 грн./кв. м при його
відсутності. Для однокімнатної квартири площею 30 кв. м,
в якій проживають дві людини, що використовують воду за
соціальними нормам — тобто
1,6 куб. м гарячої води на особу
щомісяця, — рахунки за тепло

❙ Реформа енергопостачання повільно, але неухильно підштовхує українців самим дбати про тепло у власних оселях.
❙ Фото з сайта volyn24.com.
зростуть майже на 190 гривень.
Якщо у вашій квартирі встановлена газова плита, додайте ще
близько десяти гривень... Власникам двокімнатної квартири,
в якій зареєстровано три особи,
треба буде заплатити майже на
400 гривень більше. Мешканцям трикімнатної — на понад
550 гривень більше.

Безкоштовне розбещує...
Українці за звичкою все ще
покладаються на «шару»: тобто
на систему житлових субсидій,
за якою держава зобов’язується
компенсувати бідним громадянам непідйомні для них витрати. Але постійні подорожчання
комунальних послуг при тому,
що загальна система енергоефективності у державі не змінюється, призвела до того, що до
категорії «бідні» записали левову частку громадян України.
Влада наразі не може відмовитися від виплати субсидій, що
могло би спровокувати соціальний вибух, тим паче у передвиборчий період. Але і жити по–
старому вже не може. Дослідження довели: людина, яка отримує субсидії, споживає газу
на 25% більше, ніж її сусід, що
не користується пільгами. Користування «нічийним» добром, як свідчить досвід ще Радянського Союзу, нікого не навчило ні раціонально споживати,
ні ефективно використовувати.
Альтернативою безкоштовному може стати монетизація
субсидій. Саме її вимагають від
уряду вітчизняні та зарубіжні
експерти, і, схоже, уряд наважився на цей крок. Нещодавно Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман заявив: його кабінет
планує розпочати монетизацію
субсидій із початком 2019 року
і завершити програму за кілька
етапів.
«Розпочинаємо 1 січня, —
заявив Гройсман. — Це дуже
серйозний процес, який відбуватиметься вперше. Частині —
а це 1 мільйон 300 тисяч домогосподарств — ми вже виплачуємо зекономлені кошти. У
середньому вийшло по 600-700
гривень кожному господарству». Наступний етап, за сло-

вами Прем’єра, — переведення
всіх на особові рахунки.
«Саме туди будемо скеровувати доплату держави за сплату
житлово-комунальних послуг, а
вже звідти кошти мають потрапляти до теплопостачальників та
інших надавачів комунальних
послуг», — повідомив очільник уряду, зазначивши, що він
сподівається до осені 2019 року,
тобто до початку наступного опалювального сезону, повністю завершити реформу субсидії. «Ми
вже створили реєстр субсидій і
рухаємося далі», — резюмував
Прем’єр.
Роботу Державного реєстру
субсидій не так давно започаткувало Міністерство соціальної політики, сподіваючись, що
реєстр спростить безліч процедур, пов’язаних із системою субсидій.

Кредити замість субсидій
Відтак українських громадян підштовхують до розуміння необхідності заощаджувати
енергію. Щоби менше платити
за комунальні послуги, фахівці
радять провести заходи з енергоефективності в масштабах будинку: утеплення фасаду, фундаменту, горища, монтаж теплопункту. Тим більше що після
подорожчання ЖКП витрати
окуповуються швидше.
На думку експертів, нові
тарифи прискорять окупність
енергоефективних заходів на
20%. Вважається, що в старих,
радянських, будівлях можна
заощаджувати 40-50% енергоресурсів, а при повній термомодернізації — до 70%. Сьогодні,
як відомо, мешканці багатоповерхівок можуть профінансувати утеплення своїх будинків за
допомогою «теплих кредитів»,
міських програм «70/30», а в
майбутньому зможуть отримувати кошти від Фонду енергоефективності.
Програма «теплих кредитів», яка нещодавно пригальмувала через відсутність коштів, тепер знову працює. На позачерговому засіданні Кабінет
Міністрів виділив «ПриватБанку» 46,2 млн. грн. на ці потреби. Як повідомили в банку, ця

сума становить майже половину цільових коштів, виділених
державою в рамках програми
«Теплі кредити».
Сьогодні триває етап підготовки підписання додаткової
угоди між Державним агентством енергоефективності та
енергозбереження України та
«ПриватБанком». До моменту підписання угоди банк приймає заявки на кредитування від
ОСББ та ЖБК, при цьому документи, що підтверджують витрати ОСББ, клієнтам необхідно надати в банк до 30 листопада. У банку заявляють: кредити
зможуть отримати до 7 років зі
ставками до 18%, без додаткових умов і прихованих комісій.
Тим часом в Україні дозволили встановлювати лічильники
тепла в старих будинках із вертикальною розводкою опалення, де раніше установка лічильників була неможлива. Технічна можливість установки вузлів визначається при обстеженні
внутрішньобудинкової системи
опалення підприємством, яке
має відповідну ліцензію.
За результатами обстеження
складають акт у довільній формі, в якому зазначається висновок і дані виконавця обстеження. Якщо у висновку зазначено,
що технічна можливість установки вузла розподільного обліку відсутня, відзначається критерій, якому не відповідає система опалення, а також можуть
зазначатися заходи, здійснення
яких дозволить встановити вузли розподільного обліку. Замовити обстеження внутрішньобудинкової системи опалення
може власник або співвласники
будівлі чи окремих приміщень у
будівлі.

Реформа: обігрій себе сам
Серед кардинальних змін,
які можуть очікувати пересічного українця, — відмова від
центрального опалення взагалі.
Це не суто український винахід,
адже подібної звички — давати
всім мешканцям тепло з одного
джерела — не існує у цілій низці держав.
За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цент-

Аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд вважає, що кошти Міжнародного валютного фонду, якщо рада цієї організації підтримає рішення, зможуть суттєво допомогти Україні. Суми, яка вже
оголошена — 3,9 млрд. доларів — за
його словами, має бути цілком достатньо, щоб Україна утримувала достатньо стабільний обмінний курс наступного року.
Крім того, нова програма МВФ
дозволить наростити валютні резерви
центрального банку, обсяг яких зараз
становить біля 16,6 мільярда доларів,
що, на думку аналітика, є «абсолютним мінімумом». «Резерви зростуть
до приблизно 25 мільярдів доларів.
Це буде достатнім на наступний рік
для України, коли відбудуться вибори», — зауважив Аслунд.
ралізоване постачання гарячої
води та опалення в Україні є нерентабельним через те, що значна кількість споживачів встановлюють бойлери та автономні котли. «Хочу сказати наступну, не надто популярну думку. Я
вважаю, що централізоване опалення та водопостачання в Україні скоріше мертве, через низку причин», — заявив Коболєв.
Йдеться про відключення окремих споживачів від централізованого постачання гарячої
води та опалення, підприємствам у цій сфері стає все складніше отримувати прибуток, через що вони вимушені або підвищувати тарифи, або працювати
у збиток.
«Як тільки хтось перший
встановить бойлер, треба підвищувати тариф, щоб тримати
компанію прибутковою. Проте
високий тариф ще більше заохотить людей встановлювати бойлери, як наслідок централізоване постачання помирає», — пояснив Андрій Коболєв.
Наразі ж, поки тепло українці ще отримують централізовано, влада вирішила перевірити, наскільки якісними є послуги з теплопостачання, які надають громадянам. Національна
комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, буде моніторити показники якості у сфері
теплопостачання, що дозволить
інформувати споживачів і всі зацікавлені сторони про рівень надання послуги.
Ухвалення таких форм звітності дозволить НКРЕКП отримувати інформацію про показники якості теплопостачання
за трьома напрямками: безперервність теплопостачання (щорічно); якість теплоносія (щорічно); комерційна якість надання
послуг (щоквартально).
Запровадження моніторингу
дозволить регулятору вже зараз
інформувати споживачів і всі
зацікавлені сторони про показники якості послуг із теплопостачання ліцензіатів комісії, а в
перспективі — враховувати показники якості послуг при встановленні тарифів ліцензіатів у
сфері теплопостачання. ■

СЕЛЯНИ I КО
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■ ГАЛУЗЬ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Зимівля риби

Знайшли п’ять гектарів
«у тіні»

Виловлювати до п’яти-десяти рибин
можна лише зимовими вудками
Оксана СОВА
З першого листопада в більшості українських водойм розпочалася осінньо-зимова заборона
на лов у зимувальних ямах. У переважній кількості областей вона
триватиме до початку нересту
2019 року, в деяких — до кінця
зимового періоду. Задля збереження водних біоресурсів у зимовий період територіальні підрозділи рибоохоронного патруля отримали відповідні накази. В них
зазначено водойми та місця, де
вводиться дана заборона. З документами можна ознайомитись
за посиланням http://darg.gov.
ua/_perelik_zimuvaljnih_jam_v_
0_0_0_4839_1.html .
Риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для
любительського рибальства поза
межами зимувальних ям. При
цьому, любительський лов риби
дозволяється зимовими вудками
з блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10,
мормишкою, наживною і живцевою оснастками. Загальна
кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство, — не більше десяти на одну особу.
За недотримання зазначених
норм передбачена адміністративна відповідальність — штраф від
34 до 680 гривень. Крім штрафу,
за незаконний вилов нараховуються також збитки за кожну
виловлену рибину. Наприклад:
судака — 510 грн., сома — 425
грн., форелі — 340 грн., щуки —
340 грн., сазана (коропа) — 306
грн., білого амура — 255 грн.,
товстолобика — 255 грн., жереха — 255 грн., рибця звичайноОксана СИДОРЕНКО
Члени фермерських господарств, призвані до Збройних
сил України у зв’язку з мобілізацією на особливий період, у разі
виникнення кризової ситуації,
що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про
проведення мобілізації та (або)
введення воєнного стану, на весь
строк їхньої військової служби
звільняються від сплати єдиного соціального внеску. Про це
повідомила Державна фіскальна служба.
«Згідно з п. 7 розділу ІV Інструкції №449 протягом особливого періоду, визначеного Законом України від 21 жовтня 1993
р. №3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
платники, визначені п. п. 6 п.
1 розділу II Інструкції №449,
Олена ЯРОШЕНКО
Щоб забезпечити аграріїв
якісними мінеральними добривами та запобігти їх дефіциту на
ринку, ПАТ «Аграрний фонд»
розпочало осінню кампанію з реалізації вітчизняних мінеральних добрив. У рамках стратегії
підтримки сільгоспвиробників
Аграрний фонд розробив та впровадив спеціальну програму. Відповідно до неї, міндобрива вітчизняного виробництва агровиробник може тепер не лише при-

го — 255 грн., ляща — 170 грн.,
лина — 119 грн., плітки — 85
грн., краснопірки — 68 грн., підуста — 34 грн., плоскирки —
34 грн., карася — 17 грн. тощо.
Держрибагентство закликало
рибалок-любителів, рибалокспортсменів та рибалок-промисловиків дотримуватись заборони на вилов водних біоресурсів
у зимувальних ямах. Виявлених
порушників притягнуть до відповідальності згідно з нормами
діючого законодавства.
Як відомо, з настанням холодів у водоймах відбуваються
зміни, які впливають на поведінку водних біоресурсів. У риб різко знижується активність, практично повністю припиняється
споживання їжі, сповільнюються процеси росту, знижується частота серцевих скорочень,
сповільнюються реакції на подразники. У цей час риба дуже
вразлива, тому вона збирається
у косяки та йде на зимівлю до зимувальних ям. Браконьєри частенько користуються такою безпорадністю риби, тому щороку
доводиться законодавчо вводити подібні мораторії.
Під сезонний «тихий час»
цього року підлаштували і кілька акцій iз зарибнення прісних
водойм. Минулого тижня таким
чином населяли Сулу на Полтавщині. Як повідомляла «УМ», два
роки тому в цій річці внаслідок
варварства промислових підприємств Сумщини та Полтавщини
загинули десятки тонн риби. На
Полтавщині риба отруїлася в
Чорнухинському, Лохвицькому, Лубенському і Семенівському районах ще й після того, як
великі зливи наприкінці червня
і на початку липня 2016 року
змили з відстійників Роменсь-

❙ За оцінками фахівців, лише сорок відсотків з-поміж риби,
❙ випущеної у водойми восени, виживає під час зимівлі.
кого водоканалу стічні води. А
сильна спека спровокувала критичне зменшення рівня кисню у
річці. Спливали щуки, коропи,
лящі. Минулого тижня в Оржицькому районі, поблизу села Тарасівка, провели планове зарибнення Сули: випустили 185 тисяч штук коропа, товстолоба та
білого амура. Тепер, щоб риба
прижилася, необхідно контролювати достатній рівень води у
річці та чистоту її русла. З обласного бюджету за рахунок коштів
екологічного фонду планують iз
наступного року розчищати русло річки та шлюзувати її, щоб рівень води піднявся, аби риби ставало більше. «Сулу ми зариблюємо за державні кошти вперше.

Недавно відновлено роботу херсонського підприємства «Експериментальний завод iз розведення частикових риб». На ньому й
виростили зарибок, який привезли нам на Полтавщину з міста Гола Пристань», — розповіла начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській області
Оксана Кулинич. За її словами,
в Сулу випустили понад 4,5 тонни зарибку. За прогнозами спеціалістів, відсоток риби, яка,
ймовірно, приживеться у водах
Сули та надалі даватиме потомство, становить близько 40 відсотків. Якщо браконьєри таки дотримаються мораторію на вилов
під час зимівлі у ямах. ■

■ ДО РЕЧІ
Рибоохоронні патрулі в 11 регіонах України вже створили інтерактивні онлайнкарти з переліком зимувальних ям та їх географічними координатами. Йдеться
про Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську,
Київську, Луганську, Рівненську, Сумську, Тернопільську та Чернігівську області.
«Для нас важливо відобразити інформацію в максимально зручному форматі
для рибалок. Щоб, перебуваючи безпосередньо на водоймі, громадянин відкрив
карту та зрозумів, в забороненій чи дозволеній зоні для рибальства він перебуває. Сподіваюсь, це допоможе знизити рівень порушень в областях», — повідомив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.
Інформацію, нанесену на карти, регламентують накази Держрибагентства,
Правила промислового рибальства та Правила любительського і спортивного рибальства. Осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних
ямах у більшості областей триватиме до початку нересту 2019 року, а в деяких —
до кінця зимового періоду. У Херсонській області вилов риби буде заборонений iз
10 листопада, а в Миколаївській — з 15 листопада. Держрибагентство закликає
громадян дотримуватися встановленої заборони, а при виявленні порушень оперативно повідомляти на цілодобову безплатну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50.

■ ПОДАТКИ

Поставте «соцстрах» на паузу
Фермерів-військових звільнили від сплати ЄСВ
звільняються від виконання своїх обов’язків, зокрема, у
разі призову на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов’язків
щодо мобілізації за посадами,
передбаченими штатами воєнного часу, — з першого календарного дня місяця призову на
військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, в
якому платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію)», — йдеть-

ся у повідомленні ДФС. Підставою для звільнення у випадках,
зазначених у п. 7 розділу IV Інструкції №449, є заява, зокрема,
члена фермерського господарства та копія військового квитка
або копія іншого документа, виданого відповідним державним
органом, із зазначенням даних
про призов такої особи на військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий
період, які подаються до органу
доходів і зборів такою особою
протягом 10 днів після її демо-

■ БАРТЕР

Добрива за пшеницю
Аграрний фонд реалізовує міндобрива
українського виробництва
дбати, а й обміняти за вигідними
цінами на сільгосппродукцію:
продовольчу пшеницю, насіння
соняшнику, сою та кукурудзу.

Як повідомила прес-служба ПАТ «Аграрний фонд», у запропонованому товариством
асортименті на сьогодні наявні:

білізації або після закінчення її
лікування (реабілітації).
Ця норма застосовується з
першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 17 березня 2014 року
№303 «Про часткову мобілізацію», та протягом усього особливого періоду.
«Водночас члени фермерського господарства, прийняті на військову службу за
контрактом, не звільняються
від сплати єдиного внеску», —
звертають увагу в ДФС. ■
аміачна селітра (марки Б), карбамідно-аміачна суміш (КАС),
карбамід (марки Б), вапняково-аміачна селітра (ВАС), сульфат амонію (NPK 12:24), діамофоска (NPK 10:26:26). Аграрний фонд має широку мережу
баз для відвантаження добрив,
тому обіцяє забезпечити швидку та зручну їх доставку. Детальнішу інформацію про умови продажу міндобрив зацікавлені сторони можуть знайти за посиланням: mindobryva.
agrofond.gov.ua. ■
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На Полтавщині правоохоронці затримали осіб, які незаконно вирощували
зернові культури на території державного підприємства, що призвело до недоотримання підприємством прибутку на 10
мільйонів гривень. Як повідомила пресслужба Національної поліції України, оперативники Управління захисту економіки
в Полтавській області задокументували
протиправну діяльність директора однієї
з філій державного підприємства, який,
вступивши в злочинну змову з керівниками приватних підприємств, підписав
завідомо збитковий договір про спільний обробіток та вирощування зернових
культур на п’яти гектарах землі. 31 жовтня правоохоронці отримали ухвалу суду
на проведення понад 30 обшуків на території Полтавської, Кіровоградської та
Черкаської областей. Під час проведених обшуків в офісних, складських приміщеннях та за місцем проживання посадових осіб працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції,
слідчі Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили комп’ютерну техніку,
бухгалтерську документацію та зібраний
урожай зернових, що підтверджує причетність групи до протиправної діяльності. Всіх учасників злочинної групи затримано.

Переробка вимагає кооперації
Харчова промисловість уже стала
стратегічно важливою галуззю, яка забезпечує продовольчу безпеку та соціальну стабільність України: абсолютна більшість продуктів харчування, що
споживаються в нашій державі (майже
90 відсотків) — українського виробництва. Затребувані вони вже не тільки на
внутрішньому ринку, але поступово завойовують позиції й на зовнішніх. Минулого року експорт продукції харчової промисловості досягнув позначки
9,1 мільярда доларів США, і це, за даними Мінагрополітики, більше половини
нашого аграрного експорту. В останньому спеціалізованому форумі з переробки продуктів рослинництва та тваринництва AgroPro, який проходив 1-2 листопада у Запоріжжі, взяли участь чимало представників міжнародних проектів
технічної допомоги ЄС, Німеччини, Канади, Швейцарії, міжнародних бізнесасоціацій. «Стимулювання конкурентоспроможності української продукції є
пріоритетним напрямом аграрної політики. На сьогодні 426 наших підприємств
впровадили систему управління безпечністю харчових продуктів HACCP, а до
2020 року з нею працюватимуть усі українські виробники харчової продукції»,
— повідомила заступник міністра агрополітики Олена Ковальова. Під час форуму пріоритетними темами також стали кооперація сільгосптоваровиробників
у переробці для виходу на ринки з вищою прибутковістю, поліпшення технології виробництва, відносин із торговими
мережами, вдосконалення можливостей
малого та середнього бізнесу через ринкові об’єднання та співпрацю.

Партнерство зТуреччиною
У Стамбулі відбулись переговори
віце-прем’єр-міністра України Геннадія
Зубка та першого віце-прем’єр-міністра
України Степана Кубіва з міністром торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан. Як повідомляє прес-служба Кабміну, обговорювали збільшення товарообігу та інвестицій, залучення турецьких технологій у
переробку в АПК та інфраструктуру. Планується налагодити горизонтальні торговельно-економічні зв’язки між регіонами України та Туреччини. Наразі підписано 32 угоди про співробітництво між
адміністративно-територіальними одиницями країн. Як стало відомо, Туреччина увійшла до ТОП-10 іноземних інвесторів в Україну. За січень-липень 2018
року товарообіг товарами між Україною
та Туреччиною збільшився майже на 16
відсотків і становить $2,41 мільярда, а
товарообіг послугами зріс на 18,6 відсотка — до $267,3 мільйона.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ЛИСТОПАДА 2018

РЕЛIГIЯ

■ БОЖЕ Ж МІЙ!
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України, заступник голови Спілки офіцерів України,
генерал-лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук

У Російській православній церкві дуже нервово відреагували на підписання угоди
між Президентом України Петром Порошенком та Вселенським патріархом Варфоломієм, який ще більше наблизив Україну, УПЦ до отримання Томосу про автокефалію.
Очільник відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, митрополит
Волоколамський Іларіон назвав рішення патріарха Варфоломія політичним кроком і
таким, що «перебуває поза канонічним полем». «Виконуючи замовлення з-за океану,
спрямоване на ослаблення і розчленовування єдиної Російської церкви, патріарх Варфоломій поспішає виконати це замовлення, поки не змінилася політична кон’юнктура
і поки при владі в Україні перебуває нинішній Президент», — додав він. Істерику РПЦ
неважко зрозуміти, адже Росія втрачає духовну Україну. Цього разу — неминуче!

Російська церква —
«пристанище демонів»
і «служителька Антихристу»
Російська православна церква, очолювана патріархом Кирилом, оголосила Україні «священну війну», а окупацію частини
території України назвала «Хрестовим походом православ’я» і
благословила президента Росії
Путіна на воєнну агресію проти
України і війну в Сирії.
У травні 2015 року Президент Петро Порошенко під час
урочистого засідання Верховної
Ради зачитував імена Героїв України, половина з яких загинула в боротьбі проти російської агресії. Щоб вшанувати хвилиною
мовчання загиблих Героїв, піднялися всі присутні в парламенті
представники церков і конфесій і
навіть іноземці. Лише священики Московського патріархату на
чолі з Онуфрієм демонстративно
не встали.
Представники МП у Криму
і на Донбасі відкрито підтримують російську агресію, брали активну участь у проведенні референдумів та проголошенні так
званих «ЛНР» і «ДНР» і приєднанні Криму до РФ, закликали
парафіян брати в руки зброю і
вбивати українців, благословили
ватажків терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» на війну
проти України, надавали бойовикам пристановище в культових і
храмових приміщеннях, переховували в храмах і церквах зброю.
Навіть Святогірську лавру використовували як базу для російських диверсійних груп і сховище
для зброї.
Російський диякон Андрій
Кураєв так прокоментував появу
бойовиків і російських військових у церквах і храмах Донбасу
зі зброєю в руках: «Згідно з Правилами (69) Трулльського собору
та традиції, яка зародилася ще в
ранній Візантійський період, не
тільки воїни, а навіть імператори
перед тим, як зайти в Храм, знімали з себе зброю і залишали її
поза храмом».
Патріарх Кирило на появу
російських вояків зі зброєю у храмах зауважив: «Їм зі зброєю в храм
дозволено — вони захисники».
Зафіксовані непоодинокі випадки, коли російські священики зі зброєю в руках перебували
в лавах окупаційних військ на
Донбасі й на руках мають кров
українців. Були випадки, коли
вони катували українських військовополонених. Священики
МП відмовлялися відспівувати
українських військових, які загинули на війні.
Митрополит РПЦ Ілларіон
зазначає: «У нашому національному характері переважає холуйство і холопство, похабство і
кровожерливість, безжальність і
п’янство».
Існує ціла мережа російських священиків, які є таємними
агентами або кадровими офіцерами ГРУ і ФСБ РФ і активно допомагають російським військовим
та їх найманцям на сході України. РПЦ МП у Києві є важливою
складовою так званої «гібридної

війни», яку Росія веде проти України.
Воістину, російська церква —
це «пристанище демонів» і «служителька Антихриста», а Кирило — диявол у рясі!
Вдумайтесь лише, що вчинили політичний і релігійний психопати-маніяки президент Путін
і патріарх Кирило зі своїми співвітчизниками: громадян Росії —
етнічних росіян, православних
за вірою, вони послали в Україну вбивати своїх братів і сестер по
вірі і крові в ім’я чергового міфу
— «Вєлікой Росії» і «русского
міра».

Бездушний убивця і бандит
В інтерв’ю журналу New
Yorker віце-президент США Джозеф Байден розповів про свій візит до Путіна в 2011 році, який
на той час був прем’єр-міністром Росії. «Я сказав йому: «Пане
прем’єр-міністре, я дивлюся вам в
очі і мені здається, що у вас немає
душі». Він поглянув на мене, посміхнувся і відповів: «Ми з вами
розуміємо один одного», — повiдомив Байден.
Пригадую власне знайомство з Путіним наприкінці 1990
року в кабінеті голови Ленінградської міської ради народних
депутатів Анатолія Собчака, у
якого він був радником. Маленький на зріст, сором’язливий, у
пом’ятому обвислому піджаку,
чоловіче рукостискання і скляні,
риб’ячі очі, від яких віяв холод.
Дивлячись декілька секунд у вічі
Путіну, я бачив у них темну прірву його душі. Згадалася тоді і тибетська мудрість: «Очі — дзеркало душі». Згодом, коли Путін уже
вдруге став президентом Росії,
прочитав пророцтва болгарської
Ванги, де вона передбачила, що
Росією буде правити «карлик з
чорною душею на ім’я Володимир», який розв’яже війну з Україною...
Сенатор США Джон Маккейн
у грудні 2016 року заявив: «Володимир Путін бандит, убивця
й агент КДБ. Давайте називати
Путіна тим, ким він є». З Путіним
потрібно говорити саме з позиції
сили, як це робив президент Рональд Рейган, — наголосив Маккейн. У лютому 2017 року, виступаючи в Сенаті, Джон Маккейн
заявив: «...Усі знають, що Путін
є вбивцею. Він м’ясник і головоріз». Під час промови Маккейн
перерахував загиблих політичних
опонентів Путіна і журналістів, у
вбивстві яких обґрунтовано звинувачують президента Росії.

«У Путіна ввійшов Сатана»
У вересні 2014 року Патріарх
Київський і всієї України-Русі
Філарет заявив: «Серед правителів світу цього, які за фактом
хрещення належать до Православної церкви, виявився справжній новий Каїн — не по імені, але
по справах — Путін. Він називає
себе братом для українського народу, але насправді Путін за ділами своїми істинно став новим Каїном, проливаючи братню кров та
брехнею обплутуючи весь світ. У
Путіна, як в Іуду Іскаріота, ввій-

«Хрестовий похід»
шов Сатана, але кінець сили його
— близький».
У березні 2009 року Путін
відвідав Православну гімназію
у Тольятті і передав їй у дар
Іверську ікону Божої Матері
XVIII століття. Передаючи ікону, Путін перехрестився лівою рукою. Цензура телевізійного каналу ФСБ «Звєзда» не помітила це і
пропустила сюжет в ефір. Російські спеціалісти у сфері теології і
Богослов’я відзначають, що хрещення лівою рукою є ознакою сатанізму, яка в Путіна проявилася
на підсвідомому рівні.
Саме враз пригадати, що
майже двісті років тому один iз
найшанованiших у православ’ї
святих, Преподобний і Богоносний Серафим Саровський Чудотворець своїм пророцтвом попереджав Росію: «Серед слов’ян
російських народиться істинний Антихрист — Бісолюд. Антихрист народиться в Росії, між
Петербургом і Москвою, в середині ХХ століття. Коли прийде
Антихрист, йому на землі скрізь
доступ буде... Але Київська церква захистить вас, і істинному
православ’ю нічого не зможе зробити Антихрист». Богослови виявили понад десять ознак і пророцтв, які вказують, що Путін є
Антихристом. Антихрист — людина, яка видає себе за Месію
(Мф. 24:4), але має злу сутність
(2.Фес.2:8). У Святому Писанні
сказано: Антихрист — посланник Сатани, буде переможений
(2.Фес.2:8).

Хто ж такий патріарх Кирило?
Згідно з висновками комісії
президії Верховної Ради РРФСР з
розслідування причин і обставин
ГКЧП (серпень 1991 рік), яку очолювали Глєб Якунін і Лев Пономарьов (я був експертом-консультантом Комісії. —Г. О.), на основі
архівних документів КДБ СРСР
було встановлено «антиконституційне використання ЦК КПРС
і КДБ СРСР низки церковних органів у своїх цілях шляхом вербування і засилання в них агентури
КДБ. Виявлено, що багато ієрархів РПЦ були таємними агентами
КДБ, які мали стрімке просування по церковній ієрархії. Характер виконуваних ними доручень
засвідчує про невідділення синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків від держави та
трансформацію цього церковного відділу в таємний центр агентури КДБ серед віруючих. Владика
Кирило (Гундяєв Володимир Михайлович, уродженець Ленінграда) був одним із таємних агентів
КДБ під псевдонімом «Михайлов», який часто виконував таємні доручення КДБ у закордонних
поїздках».
Російський публіцист Борис
Стомахін відзначав, що в Радянському Союзі «місце ідеологічного відділу ЦК КПРС давно і міц-

Як Московія привласнила православ’я
Київської Русі та чому не хоче
втрачати вкрадене
но зайняла РПЦ — тоталітарна
секта, створена Сталіним у 1943
році під виглядом відродження
православ’я, яка у радянські роки
була фактично філією КДБ».
Зазначу, що «синодальний
центр РПЦ-КДБ-ФСБ» Кирило
очолював iз 1989-го по 2009 рік.
Путін розповів, що його хрестив у Преображенському соборі
в Ленінграді священик Михайло
(також агент КДБ — Авт.) — батько патріарха Кирила.
У Росії Гундяєва охрестили
«тютюновим олігархом» з особистим статком у чотири мільярди доларів.
Віце-прем’єр Болгарії Валерій
Симеонов заявив, що «глава РПЦ
Кирило, відомий як агент КДБ і сигаретний митрополит Росії, не має
права вказувати Болгарії, як і що їй
робити. Ця людина не спустилася
з небес, не вийшла з Раю і не є посланником Ісуса Христа. Кирило відомий як сигаретний митрополит
Росії. Цей хитрун iз 1996 року ввіз
на 14 млрд. доларів безакцизних
сигарет і на 4 млрд. доларів вина
для потреб церкви. У нього є приватній літак і годинник, що коштує
30 тисяч доларів».
«Хто такий Кирило? Це не
східноєвропейський духівник. Це
другосортний агент «Михайлов»
радянського КДБ. І ця особа має
нахабство роздавати правосуддя.
Уявіть собі, патріарх Неофіт поїде до Путіна і почне пояснювати,
хто такі Кирило і Мефодій. Агент
КДБ не може розповідати Болгарії «що правильно, а що ні», —
зауважив Симеонов.
Попередник Кирила — патріарх Московський Алексій ІІ
(Рідігер Олексій Михайлович) був
завербований КДБ у лютому 1958
року під псевдонімом «Дроздов».
У грудні 1975 року митрополит
Алексій ІІ був одним із засновників організації «Родіна» (обраний
членом її ради), організації для
прикриття діяльності КДБ під кураторством старшого офіцера зовнішньої розвідки КДБ СРСР Васильєва П. І.
Восени 1989 року мені випала
нагода познайомитися у Москві
особисто і з Алексієм ІІ, і з Кирилом. Після розвалу Радянського
Союзу було ще декілька зустрічей
iз ними. Цікаві були розмови...
Уже тоді у їхніх висловлюваннях
було недружелюбне, навіть вороже, ставлення до проголошення Україною незалежності та утворення УПЦ КП, її засновника
Патріарха Київського Мстислава
та Блаженнійшого Митрополита
Київського і всієї України Філарета. На моє зауваження, що ми
тепер незалежна держава і повин-

ні мати свою єдину помісну автокефальну Українську православну церкву, яка у нас була ще до
появи Москви, вони, не сприймаючи ніяких доводів й історичних
фактів, повчально говорили, що
росіяни й українці — братні народи, єдиний слов’янський народ,
для якого лише РПЦ є духовним
центром, і що Україна це споконвічна канонічна територія Російської церкви. Кожен iз нас залишився при своїй думці...
Російський історик Василь
Ключевський зазначав: «Російське духовенство завжди вчило
паству свою не пізнавати і любити Бога, а лише боятися чортів,
яких воно ж і розплодило зі своїми священниками».
Нагадаю, що московські священики у XV столітті у незаконний (неканонічний) спосіб відділилися від Київської митрополії.
Майже півтора століття Вселенський патріархат не визнавав московську церкву, називаючи її
«пристанищем демонів», «служителькою Антихриста». У 1589
році, коли патріарх Константинопольський Єремій ІІ прибув до
Москви, російський цар Борис Годунов ув’язнив його у монастирі
й утримував доти, поки той, під
психологічним тиском і залякуваннями бути страченим, не підписав грамоти про визнання московської церкви.
Відколовшись від Київської
митрополії в 1589 році, московська церква в неканонічний (незаконний) спосіб отримала в 1686
році Синодальний лист, який надав право московському патріарху в порядку ікономії висвячувати Київського митрополита.

Міф, що «Москва — третій
Рим», луснув, як мильна
бульбашка
Через 332 роки історична
правда і справедливість були відновлені — Україна отримала Духовну незалежність від релігійної
окупації Московії і духовну перемогу над нею! 11 жовтня 2018
року Синод Вселенського патріархату прийняв історичне рішення для України: 1) скасував неканонічний Синодальний лист 1686
року, 2) відновив Ставропігію (автономію православної церкви)
Вселенського патріарха в Києві,
одну з його багатьох Ставропігій
в Україні, які зажди там існували (тобто УПЦ КП і УАПЦ визнані канонічними), 3) визнав недійсною анафему, накладену на
Філарета і Макарія та канонічно
поновив їх у єпископському і священицькому сані і відновив сопричастя їхніх вірних iз Церквою, 4)
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«І пізнаєте істину, і істина
зробить вас вільними».
(Євангеліє від Іоанна: 8, 32)
приступив до надання автокефалії
Православній церкві в Україні.
На початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії
призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. У РПЦ це викликало паніку. Московські попи розцінили направлення екзархів до
Києва як «вторгнення на канонічну територію Російської церкви».
Митрополит Онуфрій відмовився
зустрічатися з екзархами, а Си-

вич (агент КДБ під псевдонімом
«Жолудь»), Віктор Медведчук
(агент КДБ під псевдонімом «Соколовський») на початку жовтня
на одному з російських пропагандистських телеканалів відзначився обурливою заявою, назвавши
Київський патріархат і Українську автокефальну православну
церкву не церквами, а «релігійними організаціями», які «разом
зі світською владою в особі Президента України втрутилися у спра-
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нод УПЦ МП виступив iз вимогою, аби вони покинули Україну,
як «канонічну територію їхньої
церкви».
Прийняті Синодом Вселенського патріархату рішення викликали у Москві істерію і погрози
на адресу патріарха Варфоломія.
РПЦ прийняла рішення про повний розрив євхаристичного спілкування з Константинополем,
патріарха Варфоломія назвали
«розкольником» православ’я,
його ім’я не згадуватимуть у богослужіннях московської церкви,
незважаючи на те, що це заборонено церковними православними канонами, в яких прямо зазначено, що православні церкви
зобов’язані це робити.
Синод УПЦ МП і його митрополит Онуфрій (світське ім’я
Орест Березовський) на догоду
Москві категорично виступив
проти автокефалії Української
церкви і слідом за РПЦ розірвав
стосунки з Вселенським патріархатом, чим підтвердив, що Московський патріархат у Києві (багато представників якого мають
російське громадянство та архівні псевдоніми таємних агентів
КДБ-ФСБ-СЗР) і Російська церква (попи, у яких під рясами погони кадрових офіцерів ФСБ і ГРУ
Росії) — «служаки антихристу
Путіну».
Президент Росії у «пожежному порядку» ввечері 12 жовтня
обговорив iз постійними членами Ради безпеки ситуацію навколо РПЦ в Україні. Прес-секретар президента Пєсков заявив,
що Росія має намір захищати інтереси православних в Україні
«винятково політико-дипломатичними» заходами («священиками» петровими, бошировими
та їм подібними, під рясами яких
— погони гереушників. — Авт.).
Тепер РПЦ буде підлегла винятково паханату Луб’янки, а
піп Кирило, за канонами мафії,
зобов’язаний цілувати руку «хрещеному батькові» Росії Путіну.
Кум Путіна, голова політради партії «За життя», яку очолює
народний депутат Вадим Рабіно-

ви церкви».
Під час виступу Порошенка у Верховній Раді 20 вересня зі
щорічним посланням до народних депутатів, коли він говорив
про «повне розмосковлення» церкви, нардепи з фракції Опозиційного блоку Вілкул, Новинський,
Шуфрич та інші демонстративно
покинули сесійний зал.
Москва через свою агентуру навіть
інспірувала позов до Окружного адміністративного суду Києва,
який 1 жовтня подала «Неурядова організація верховенства права», з вимогою визнати протиправним зверненням Президента
України Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія
з проханням надати автокефалію
Українській православній церкві.
З подібними позовами до Верховного суду звернулися також три
представники МП.
Ще у травні 2018 року за дорученням Москви народний депутат
Новинський з групою представників МП (митрополит Антоній,
протоієрей Данілєвич та інші) їздив до Варшави на зустріч з єпископом Польської автокефальної
православної церкви митрополитом Саввой із завданням створити
«ініціативну групу» з блокування
надання автокефалії Українській
православній церкві.
Народні депутати від Опозиційного блоку направили Вселенському патріарху Варфоломію
альтернативне звернення, в якому просять зберегти «канонічне
православ’я в Україні Московського патріархату». Першим під
зверненням підписався олігарх,
колишній громадянин Росії Вадим Новинський (спонсор МП),
який є його ініціатором і одним
із найбільш затятих захисників
«канонічного православ’я» під
омофором Московського патріархату. Свої підписи під зверненням
поставили співголови Опоблоку Юрій Бойко й Олександр Вілкул, нардепи Сергій і Юлія Льовочкіни, Нестор Шуфрич, Юрій
Мірошніченко, Наталія Королевська, Михайло Папієв, Сергій
Ківалов, брати Добкіни та інші

«гундяєвці», всього 39 осіб —
російська п’ята колона в Україні,
агенти впливу Кремля та, як писав Шевченко, «раби, підніжки,
грязь Москви». Є серед підписантів і Юхим Звягільський — співпрезидент Єврейської конфедерації України.
Окремий приклад сучасної
«кочубеївщини» продемонстрували на «церковному фронті» народні депутати Андрій Деркач,
Яків Безбах, Андрій Шипко та народні депутати попередніх скликань від Партії регіонів Григорій
Смітюх і Василь Горбаль, які окремо написали листа патріарху
Варфоломію із проханням відкласти надання автокефалії православній церкві в Україні. Вони
пишуть, що «більша частина українських православних зможе
прийняти автокефалію тільки за
наявності згоди російського патріарха». Не більше і не менше —
лише за згоди Путіна!
Василь Горбаль (почесний
президент Укргазбанку) і Андрій
Деркач (кадровий офіцер КДБ)
є меценатами МП. Вони навіть
були делегатами Помісного собору РПЦ, на якому вибирали патріарха Кирила.
Новинський лякає Україну і
Вселенський патріархат «грандіозним кровопролиттям» і висловлює занепокоєння діями «депутатів із числа постмайданівських
хунвейбінів» та інших представників центральної й місцевої влади, які чинять усілякі підступи
«канонічній» УПЦ МП.
Застерігаю Новинського та
іншу «грязь Москви»: не приведи Боже, спровокуєте щось подібне тому, чим лякаєте. «Божа кара»
буде неминучою — перетворитесь
на «молекулярну пилюку»! Не забувайте також, що трапилось і з сином зрадника-втікача Януковича.
Позиція Московії в питанні
дарування Вселенським патріархатом Томосу про автокефалію і
створення Єдиної помісної православної церкви в Україні виглядає комічною. Адже гниле яблуко, яким є РПЦ, яке впало з
гілки, не може кричати про розкол iз деревом, а тим більше заявляти, що виключає через це
материнське дерево із яблунь. Істинно, якщо Господь Бог хоче по-

джет УПЦ МП сягає приблизно
15 млрд. дол.
Тепер, сподiваюсь, усім зрозуміло, чому Московія так бореться за Україну — бо без України Російська церква втрачає
мільярди доларів і практично половину своєї пастви і ні про який
авторитет РПЦ у православному
світі тоді немає сенсу говорити.
Понад триста років Центр
православ’я всієї Русі-України
був колонією Росії і перебував у
духовному рабстві диявольської
секти Московії.
Рішення Синоду Вселенського патріархату остаточно розвіяло імперські ілюзії і шовіністичні
фантазії Москви, які не підкріплені жодним церковно-правовим
документом про Україну як нібито «канонічну територію російської церкви». Те, що так званий
«перехід Київської митрополії у
володіння Москви стався «не за
приписами канонічних правил»,
Вселенський патріархат визнав
ще у 1924 році. Сьогодні Синод
ще раз підтвердив цю позицію.
Говорячи світською юридичною мовою, Вселенський патріархат визнав Московію злодієм (розбійником з великої дороги), який
вкрав (привласнив) православ’я
Київської Русі.
І ще один, найголовнiший
юридично-церковний (канонічний) висновок: «Скасуванням
Синодом Вселенського патріархату Синодального листа 1686
року скасована адміністрація
(керівництво) Московською церквою Київської митрополії і всіх
єпархій в Україні», — заявив архієрей Константинопольської
церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній
раді церков архієпископ Тельміський Іов (Геча). «З канонічної
точки зору, це означає, що сьогодні в Україні православної церкви
МП більше не існує. Усі архієреї
тепер в Україні де-факто, згідно з
цим рішенням синоду, є архієреями Вселенського престолу, і вони
тепер повинні чекати директиву
Вселенського патріархату щодо
свого подальшого існування»,—
наголосив архієрей Іов.
Він також пояснив, що в Україні не можуть канонічно існувати дві православні церкви.

Гниле яблуко, яким є РПЦ, впавши з гілки, кричить
про... розкол iз деревом!.
карати, то він позбавляє розуму!
Причина такої реакції зрозуміла — Україна перестала бути
канонічною територією РПЦ, яка
так вважала до цього. Станом на
початок 2018 року УПЦ КП нараховувала 5167 приходів, а МП
(філія РПЦ в Україні) — 11704.
Кількість же приходів, які має
РПЦ тільки в РФ, за твердженням патріарха Кирила, — 12 665
(по всьому світу — 29 263 приходи). Порівняйте кількість приходів МП в Україні (11 704) і церкви в Росії (12 665) та в цілому по
світу — і все стає зрозумілим.
Зверніть також увагу ще на
той факт, що кількість населення в Україні більш ніж утричі (!)
менша, ніж у Росії. На основі цих
даних чітко видно, що за кількістю населення на один приход Україна набагато випереджає Росію.
За оцінками експертів, річний
оборот готівки в приходах і єпархіях церков МП — щонайменше
500-700 млн. дол. США. Плюс ще
200-250 млн. дол. неконвертованих у готівку пожертвувань. Бю-

«Згідно з канонами церкви, на
території однієї держави має бути
тільки одна православна церква»,
— зазначив Іов.
Прес-служба патріарха Кирила істерично відреагувала на таку
заяву, цинічно запропонувавши
Іову «лікування» його «душевного і духовного стану здоров’я».
Тепер, згідно з церковними
правилами й канонами, РПЦ є
сектою, незаконною релігійною
організацією, а не канонічною
церквою, яку Вселенський собор,
після її появи, довгий час називав
«служителькою Антихристу» і
«пристанищем демонів». Виявилось, що Вселенський патріархат
ніколи не дарував РПЦ Томос
на автокефалію. В Константинопольському патріархаті наголосили, що автокефалія РПЦ була
самопроголошеною (на зразок так
званих «ДНР» і «ЛНР». — Авт.):
московського митрополита Іону
вибрали у 1448 році в Москві без
дозволу Константинополя, тобто
Іона по суті був самозванцем, як і
сама митрополія Московії.

Дух Святої Русі — у Києві
Афонські старці понад тисячу років стверджують: «Дух
Святої Русі перебуває в Києві».
А Вселенський патріарх Варфоломій свого часу написав: «Світове православ’я — це сузір’я
незалежних та рівних національних Церков».
Наприкінці липня поточного року, коли в Україні відзначалося 1030 років Хрещення
Русi-України, патріарх Варфоломій звернувся до православних: «Визнаючи високу відповідальність першопрестольної
Константинопольської церкви,
яка ніколи не переставала і не
змирялася перед незаконними і
неканонічними ситуаціями, які
потрясали природне функціювання православної церкви, і в
ці відповідальні часи вона взяла на себе ініціативу відновити
єдність православних вірян України з кінцевою ціллю дарувати українській церкві автокефалію».
Упевнений, що до кінця
року в «сузір’ї незалежних та
рівних національних Церков»
засяє і наша помісна єдина автокефальна українська православна Зірка. Об’єднавчий Архієрейський собор буде проходити у
Софійському соборі. Думаю, що
символічно було б провести його
21 листопада, у день архістратига Михаїла, покровителя Києва,
або раніше, а в цей день — отримати Томос.
До Києва прибуде Вселенський патріарх Варфоломій, щоб
особисто дарувати обраному
предстоятелю єдиної помісної
Української православної церкви Томос про автокефалію і провести Богослужіння в Андріївській церкві — центрі постійного
представництва Вселенського
патріархату — Матері православних церков світу.
Переконаний, що впродовж
декількох років Православна
Русь-Україна з духовним центром у Києві відродиться уже на
віки. І дай, Боже, розуму Президенту і парламенту повернути Україні вкрадений і узурпований Росією бренд «Русь». Так
повинно бути. І думаю, що так і
буде. Це буде реалізацією Божого плану!
Об’єднана українська церква, на мою думку, повинна називатися «Українська православна
церква», а скорочено — «Київський патріархат». Щодо УПЦ
МП, то, згідно із законом, який
незабаром зобов’язаний ухвалити парламент, вона буде називатися «Російська православна
церква» в Україні, щоб не ховалася під назвою «українська» і
не дурила голови українцям.
Сьогодні Українська нація
рятує Світ від ядерної пожежі,
яку готова запалити імперія
зла — Росія, щоб її громадяни, як сказав Путін, потрапили
в «рай». Ми, українці, вистоїмо у війні з російським агресором, здобудемо Перемогу над
путінським фашизмом і повернемо до складу України анексований Крим і окуповані території Донбасу. Російська імперія
розвалиться внаслідок національно-визвольної боротьби поневолених народів, для яких
Україна буде взірцем демократичної держави.
У недалекому майбутньому
Україна постане як духовний
православний та інтелектуальний центр об’єднаної Європи від Ла-Маншу до Уралу. Так
буде! ■
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«Попри складні життєві перипетії, завжди лишався оптимістом.
Оптимісти ж, як відомо, живуть довше».

Максим Дудченко
доктор медичних наук, професор

■ ЛЮДИНА

Нервуйте на здоров’я
Професор Української стоматологічної академії Максим Дудченко
в 99 років ходить на роботу, навчає студентів, консультує хворих

❙ Максим Дудченко.
Ганна ЯРОШЕНКО (фото автора)
Полтава

Найстаршим викладачем Української медичної стоматологічної
академії, що в Полтаві, є 99-річний професор Максим Дудченко.
Цей великий життєлюб, як завжди, звично ходить пішки на роботу
— приблизно 2,5 кілометра в один бік і стільки ж в інший. На запитання, що змушує його працювати в такому поважному віці, коли
вже можна зі спокійною совістю й відпочити, Максим Андрійович
відповідає: «Саме життя. Я ж жива людина при повному здоров’ї,
маю ясний розум і можу приносити користь суспільству. До того
ж відчуваю в собі сили працювати — і не лише в межах академії.
Багато уваги приділяю роботі в органах військових пенсіонерів,
інвалідів війни, як ветеран часто виступаю на мітингах».

Спочатку професія годувала,
а згодом її полюбив
■ Максиме Андрійовичу,
вважається, що довго живуть
люди з легкою долею. А ви можете похвалитися тим, що маєте легку долю?
— Гіршої не придумаєш,
— сумно посміхається 99-річний професор, показуючи автобіографічну книгу, яку поспішив видати до свого століття. — Як бачите, видав її, так
би мовити, наперед — 2019 роком: а раптом до ста років не доживу, — пояснює. — Описати
своє життя мене попросив син
Олександр — професор, доктор
медичних наук. У книзі «Золоті
сторінки української медицини» є розділ, присвячений династії професора Максима Дудченка. Так от, окрім сина, й
онук Максим — професор, доктор медичних наук, а правнучка Варя нині навчається на шостому курсі нашої академії. Тобто всі пішли по моїх стопах.
■ Це ж як потрібно любити
свою професію, щоб передати
любов до неї сину, онуку.
— Я б не сказав, що обрав
професію по любові — швидше,
за матеріальним забезпеченням, — щиро зізнається Максим Андрійович. — У 1933 році
працював рахівником у сільській раді, потім став старшим
піонервожатим, завідувачем
бібліотеки. А оскільки одержував за свою роботу копійки,
дійшов висновку, що неодмінно маю вступити до вищого військового навчального закладу. На ту пору на весь Радянський Союз було сім військових
академій — я написав листи до
всіх. Звідусіль надійшла відповідь, що навчальний заклад
приймає на навчання лише військовослужбовців, за винятком
Ленінградської військово-медичної академії. Так у 1939 році
я став її слухачем.
Академію Максиму Дудчен-

ку довелося закінчити за чотири роки, два з них він навчався у блокадному Ленінграді.
Пригадує: слухачі відвідували лекції, семінари, а оскільки фронт був зовсім поряд, то
після занять, здавши підручники, отримували зброю і — в
траншею, відбивати атаки ворога. Десь у вересні 1941-го німці
розбомбили продовольчі склади, після чого розпочалося напівголодне існування: хлопцям видавали 125 грамів хліба
на добу, півкілограма цукру й
півкілограма кокосового масла
на місяць. При цьому вони знаходили в собі сили навчатися й
захищати місто. І першу медаль
Максим Дудченко отримав саме
за оборону Ленінграда. Коли ж
дійшло до того, що бомби, снаряди потрапляли в приміщення клінік, де практикувалися і
при цьому, нерідко траплялося,
гинули слухачі академії, було
ухвалено рішення евакуювати
навчальний заклад.
— На початку 1942 року нас
літаками над Ладозьким озером
вивезли з Ленінграда, далі ми
подолали 300 кілометрів пішки
до Вологди, звідки ешелоном
вирушили до узбецького Самарканда, — розповідає мій сивочолий співрозмовник. — Там
за рік пройшли дворічне навчання, після чого нам видали
дипломи, присвоїли звання капітанів медслужби й направили старшими лікарями полків
просто на війну. Так із Самарканда я потрапив у самісіньке
пекло — на Курську дугу. Коли
ми приїхали в санітарне управління фронту, начальник медичної служби 1-ї танкової армії повідомив, що якраз дуже
потрібні лікарі батальйону десантників: чи є, мовляв, добровольці? Я й іще троє моїх товаришів визвалися першими.
Брав участь у Прохорівській
битві, що стала кульмінацією
запеклих боїв на Курській дузі.

❙ Професор і його зміна.
Виносив поранених із поля бою,
надавав першу допомогу й далі
відправляв до бригадного медпункту. Після Курської дуги
живими з військового складу
нашої бригади лишилося всього
30 осіб, а з техніки вціліло кілька танків... В Охтирці Сумської
області отримали поповнення.
Брав участь і у звільненні Полтави — щоправда, тоді не думав, що колись доведеться тут
жити. Потім нас кинули на знищення Корсунь-Шевченківського німецького угруповання.
— Постійно був на волосині
від смерті, проте небезпеки не
відчував — мені ж на ту пору
виповнилося лише 24 роки.
Можна сказати, хлопчисько,
— продовжує розповідь Максим Дудченко. — У ході Корсунь-Шевченківської наступальної операції був поранений бригадний лікар, тож мене
призначили замість нього. А
через два місяці викликали до
санітарного управління фронту й повідомили про моє призначення дивізійним лікарем
218-ї стрілецької дивізії.
■ Отак швидко, у 24 роки
пішли на підвищення?
— Тоді, у воєнні роки, так
не здавалося — час тягнувся
нестерпно повільно, — ділиться своїми тодішніми відчуттями Максим Андрійович. — Через місяць попросили перейти
дивізійним лікарем у 273-тю
стрілецьку дивізію, де потрібно було замінити колегу через
його непрофесіоналізм. У 1944
році мене нагородили орденом
Бойового Червоного Прапора —
така нагорода рідко знаходила
медиків.
■ А де ви закінчили війну?
— Пригадую, війська нашої
дивізії, яка входила до складу
6-ї армії, сконцентрувалися в
Бреслау (нині польське місто
Вроцлав). Всі армії пішли вперед, а нашим завданням було
стримувати 200-тисячне військо противника. Тут також було

багато поранених — в одному
місці їх зібралося близько 400.
Пригадую епізод, коли на населений пункт, де я розташував
медсанбат, напали з лісу німці.
Нашим бійцям довелося захищатися. Мені тоді вдалося вивести із села медсанбат. Після
цього ми організували кругову
оборону, тобто медикам не раз
доводилося брати до рук зброю.
Були вбиті лікар, двоє санітарів, поранені заступник командира дивізії, начальник автослужби. Я лишився старшим
серед офіцерів, проте не розгубився й узяв командування на
себе. Невдовзі був нагороджений орденом Вітчизняної війни І ступеня.
■ Здається, ви й самі були
поранені?
— Так, це сталося на Сандомирському плацдармі в 1944му, — підтверджує професор. —
Я їхав у полк не на автомобілі,
а на коні. Розпочався обстріл,
мене зачепило осколком міни —
на щастя, поранення було не надто складним. Тож 10 днів пролежав у шпиталі й повернувся продовжувати службу.

«На роботу — пішки, бо
повсякденна ходьба —
найкращий лікувальний
засіб»
На війні Максим Дудченко зустрів і майбутню дружину Віру. Якось у 1944 році, розгорнувши свій дивізійний медпункт в одному з сіл, через дорогу побачив намет із медичним
хрестом. Коли заглянув до нього, виявив, що там заправляє
товариш по академії — старший лікар полку. Він якраз розмовляв із двома жінками-фельдшерками, котрі, їдучи на автомобілі, потрапили під обстріл.
Одна з них була рідною сестрою
убитого під час того обстрілу на
її очах командира полку.
— Я тільки глянув на неї —
і все, зрозумів, що це моя доля.
Ми прожили разом 53 роки. Вірі

було відведено лише 73 роки
земного життя, — зітхає Максим Андрійович, — тож останні
20 років живу сам... А тоді, після війни, мене знову направили у військову академію на командний факультет, після чого
попросився до Київського військового округу, де й служив до
1950 року.
■ А як вас, полковника медичної служби, занесло на
викладацьку стезю?
— Це окрема історія. У
зв’язку з хворобою дружини я
попросився на роботу до Трускавецького військового клінічного санаторію — писав навіть міністру оборони, і врештірешт мене перевели до Прикарпатського військового округу.
А потім мій учитель — генераллейтенант, головний терапевт
Радянської армії Микола Молчанов — доручив мені вивчити можливості санаторію щодо
реабілітації уражених атомною
зброєю. Так паралельно з лікувальною практикою я зайнявся, по суті, науковою роботою.
У Трускавці захистив кандидатську дисертацію, підготував докторську. А потім вирішив піти з військової медичної служби у відставку й подав
рапорт (хоч до 25-річної вислуги лишалося всього шість місяців), оскільки в Казахстані мій
товариш організовував медичний інститут і запросив мене
на посаду завідувача кафедри. Загалом пропрацював в Актюбинському медінституті 13
років: окрім завідувача кафедри, обіймав посади декана, проректора. А потім у медичному
стоматологічному інституті, що
перебрався з Харкова до Полтави, організовували лікувальний факультет, і мене сюди запросили. Ми з дружиною вирішили повернутися на малу
батьківщину: Віра хворіла, і у
мене в 50 років стався інфаркт.
Так опинився в Полтаві й проживаю тут от уже 44 роки.

МЕДИЦИНА
А тепер мушу розповісти вам,
як, обравши військову медичну
академію й розпочавши там навчання, десь через кілька місяців
дійшов висновку, що не туди потрапив, хоч на ту пору вже прийняв
присягу. Пішов до лікарки й кажу:
серце, мовляв, болить, хочу звільнитися. Вона пильно поглянула на
мене й прорекла: «Бачите двері?
Вийдіть і зачиніть їх з іншого боку.
Я вас не приймала на навчання й
відраховувати не буду». Так лишився в академії. А любов до професії прийшла пізніше, — зізнається професор.
Прочитала в iнтернеті чимало
позитивних відгуків про Максима Андрійовича від його колишніх
студентів — багато хто з них через
роки згадує, наскільки цікавими
були його лекції. Тож тепер запитую в шанованого професора, чим
це він так їх підкупив.
— Якось у виші провели конкурс, за умовами якого студенти
в ході таємного голосування мали
назвати кращого викладача, лектора. Так от, я став другим кращим
викладачем в академії, — посміхається зазвичай скупий на посмішку Максим Дудченко. — Завжди старався не просто викласти
теоретичний матеріал, а будувати
свої лекції на конкретних прикладах, запрошував до студентської
аудиторії хворого, котрий детально розповідав про свій недуг, — це
запам’ятовувалося. Недбалих студентів із лекцій ніколи не виганяв
— саджав поруч із собою на лавку
і змушував слухати. Я організовував кафедру внутрішньої медицини
й завідував нею десь 31 рік, а коли
мені виповнилося 75, став просто
професором цієї кафедри. І ото як
прийшов сюди 44 роки тому, так і
працюю по цей день: роблю обходи
лікарняних палат, навчаю студентів на конкретних прикладах хвороб, консультую хворих. А ходжу
на роботу пішки тому, що повсякденна ходьба — то найкращий лікувальний засіб.
■ А автомобіль могли собі дозволити?
— У мене завжди були автівки. Як я купив свою першу «Волгу» в 1964 році? Написав монографію, за яку отримав 20 тисяч карбованців. До того ж якраз звільнявся й теж одержав великі гроші. А
на новому місці дали підйомні —
отак і зібралася достатня сума на
авто. Потім його продав, натомість
купив друге, третє... Якось їхав на
останньому з дачі й, вирішивши
обігнати автобус, вискочив перед
ним. А водій, очевидно, заґавився і
врізався у корпус мого автомобіля.
У результаті він був розбитий, а я,
дякувати Богу, уцілів. Після цього онук сказав: усе, досить, більше
ніяких авто. Попри те, що мав, як
уже сказав, не одну автівку, на роботу весь час ходжу пішки.

«Усі викладачі нашої академії,
включно із ректором, — мої
вихованці»
Намагаюся з’ясувати в Максима Андрійовича, чи є в нього
якийсь рецепт довголіття. Як і в
зрілому віці зберегти ясність розуму, лишатися активним, жити повноцінно й цікаво?
— Ніякого такого рецепта в
мене немає, — розчаровує мене чоловік. — Попри складні життєві перипетії, завжди лишався оптимістом. Оптимісти ж, як відомо, живуть довше. Під час війни одного
разу мало не потрапив до штрафбату — усе завдяки підтасовці заступника командира дивізії з політчастини. Я вигнав «замполіта» медсанбату за п’янство, а в тій п’янці
брав участь і заступник командира
дивізії. Із метою помсти він написав наказ і підсунув його командиру, коли той ішов у бій, а тому підмахнув, не читаючи. А коли корпусний лікар приїхав до нього з

тим наказом, він сказав, що цього пасквіля не підписував, і попросив його розірвати. Попри серйозні випробування, завжди вірив у
краще, не «зациклювався» на негативі. Ту ж докторську дисертацію захищав тричі — знову ж таки
через недоброзичливців. Коли працював деканом в Актюбинському
медінституті, перевіряв одну кафедру — очолював комісію. Колегіально було ухвалене рішення звільнити завідувача кафедри,
одного доцента. І от завдяки їхнім зв’язкам про мою дисертацію
надіслали негативні відгуки. Тож
урешті-решт захистив її в Академії
медичних наук.
У Великій Британії провели такий експеримент: добровольців помістили в тепличні умови, ізолювавши від будь-яких стресів. І що
ви думаєте? Як виявилося, вони
прожили менше, аніж люди, котрі
вели звичайне життя. Думаю, головна причина мого довголіття
криється все ж у спадковості, генах. У нашому роду майже всі —
довгожителі: мати дожила до 98
років, брат — до 90, сестра — 94. Я
увесь час спілкуюся з молоддю —
це додає сил і енергії. До речі, за всі
роки роботи не відрахував із вишу
жодного студента.
■ А «двійки» ставили?
— О, ще й як багато. Під час екзаменів «двійок», може, із 60. Студенти мене побоювалися — я ж із
військових. А як досягав того, що
жодного зі студентів через незадовільну оцінку з моєї дисципліни
не відрахували? Змушував вивчити й повторно скласти іспит. Моєю
метою було виростити хорошого лікаря. Тому студент до тих пір, поки
не вивчить матеріалу, як годиться,
перебував у мене «під ковпаком».
Я й зараз переконаний: випускати недоучок із медичного вишу не
маємо права. Коли ж бачив, що вичерпав усі свої методи впливу, а
толку ніякого, радив хлопцям відслужити в армії, а дівчатам попрацювати в медичному закладі, а тоді
повернутися до вишу. І часто, скориставшись моєю порадою, молоді
люди переглядали своє ставлення
до навчання. Був випадок, коли
моя племінниця, навчаючись у нашій академії, на державному екзамені з соціальної гігієни отримала «двійку». Я не втрутився в ситуацію, і вона лишилася на другий
рік. Єдине — допоміг їй влаштуватися до кардіологічного відділення медсестрою. Через рік племінниця успішно склала всі екзамени, зараз працює сімейним лікарем у Запоріжжі, її поважають як
висококваліфікованого спеціаліста. Мушу сказати, відмінність між
нинішніми студентами (і, відповідно, лікарями) й тими, яких я навчав колись, — колосальна. Діти
нині приходять із середніх шкіл
зі слабкими знаннями, тому не
втомлююся нагадувати студентам
про саморозвиток. Звісно, ми, врешті-решт, добиваємося того, щоб
вони оволоділи знаннями повною
мірою. До речі, всі викладачі нашої
академії, починаючи з ректора, —
це мої вихованці. Під моїм керівництвом захищено 9 докторських
дисертацій, 30 кандидатських, випущено понад 15 тисяч лікарів. Вихованці академії працюють в Америці, Австралії, Китаї, Кореї, де
вони підтвердили диплом нашого
вишу.
За словами Максима Андрійовича, він працює не лише у стінах
академії чи лікарні, а й удома. Недаремно на його рахунку — понад
300 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 6 монографій,
5 навчальних посібників. От і зараз
одна з книг професора готується до
друку в Полтавському видавництві «Дивосвіт». Тож бажаємо цьому невгамовному чоловікові жити
не до ста літ, а значно довше, надихаючи своїм прикладом інших. ■
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■ ПРОРИВ

Зіп’ястися на ноги
У Швейцарії почав ходити паралізований пацієнт
Інна СТЕПАНЧУК
Для людей, які внаслідок травм були прикуті до
інвалідного візка, з’явилася
надія таки стати на ноги.
Швейцарські медики розповіли про свого 30-річного
паралізованого пацієнта Девіда Мзі. Чоловік знову почав ходити, це стало можливо завдяки спинальному
імпланту.
Дослідження щодо революційного методу Швейцарського
федерального
технологічного інституту в
Лозанні було опубліковане
у журналі Nature, повідомляє CNN. Як відомо, людина рухає кінцівками завдяки тому, що спинний мозок
передає повідомлення від головного мозку до інших частин тіла. Внаслідок травм
надходження цих сигналів
припиняється, або ж вони
занадто слабкі, аби «керувати» руками і ногами. Тож
медики вже давно шукають
способів, як відновити цю
важливу здатність спинного
мозку.
В експерименті швейцарських учених взяли
участь троє добровольців, у
яких травмований хребет, —
їм вживили електростимулятори. Імпланти були використані саме для того, щоб
подолати розриви у спинному мозку і передати сигнали з головного мозку через
пошкоджені ділянки хребта.
І ось перший успіх. Один із
добровольців, 30-річний Девід Мзі, якому медики пророкували довічний параліч,
самостійно пішов! Стимулятор дійсно допоміг відновити
втрачену функцію спинного
мозку.
Зараз Девід ходить, спираючись на ходунки. Звісно,
це сталося не одразу після
операції, під час якої йому
вживили імплант. Знадобився певний час, аби відновити рухальні функції й
піти без сторонньої підтримки. Проте для молодого чоловіка, якому колись лікарі
сказали, що він більше ніколи не ходитиме, навіть пересування з допомогою ходунків є величезним успіхом.
«Це дуже круто, відчуття —
неймовірні, адже мені вдалося неможливе», — каже чоловік.
Якщо електростимулятор вимкнути, Девід не зможе ходити. Принаймні, так
було спочатку. Проте медики помітили, що завдяки впливу «штучного пере-

❙ Успіх швейцарських медиків дарує надію багатьом людям,
❙ прикутим до візка.
❙ Фото з сайта tvoemisto.tv.
давача» нервові закінчення
стали чутливішими, що дає
певну надію на відновлення
втрачених функцій!
«Ми знаємо, що спинний
мозок є основним механізмом, який здатний організувати моторну активність. До
травми він отримував команди від головного мозку, а також отримував інформацію
від навколишнього світу. Однак травма зламала цю чітко налагоджену систему, —
пояснює доктор Клаудія Анджелі з Центру дослідження
пошкоджень спинного мозку
Університету Луїсвілля. —
Спинний мозок став ізольований, він потенційно досі
отримує інформацію від навколишнього світу, але втратив великий драйвер, яким
був мозок». Імплант підвищує збудженість спинного
мозку. «Він стає ніби більш
настороженим, він здатен
дослухатися до тихого шепоту від головного мозку,
який все ще надходить. І таким чином вдається згенерувати моторний шаблон»,
— додає лікар.
Варто додати, що результати двох інших пацієнтів також позитивні — вони
теж змогли відновити контроль над м’язами ніг. Однак
учені попередили, що говорити про однозначний успіх
експерименту поки зарано,
адже дослідження перебувають на ранній стадії.
Нагадаємо, що над аналогічними розробками працюють і американські вчені.
Три роки тому про власний
успіх повідомляли медики з Каліфорнійського університету. Вони поставили на ноги паралізованого
мотоцикліста Адама Фріт-

ца, який отримав складну
травму під час ДТП. Правда, каліфорнійські ескулапи
пішли дещо іншим шляхом
— вони розробили технологію управління тілом силою
думки. До комп’ютера фактично під’єднали головний
мозок. Тепер техніка надсилає сигнали про рух одразу
до частин тіла. В обхід спинного мoзку.
«Ця комп’ютерна система здатна доволі швидко відстежувати зміни в хвилях
головного мoзку. Коли людина думає про ходьбу, вона
відправляє сигнал до електричного стимулятора, — пояснює тонкощі роботи пристрою лікар-невролог Ан До.
— Він посилає імпульс у праву ногу, щоб зробила крок, а
потім у ліву, і так по черзі,
аж поки людина не перестає
думати про ходьбу. Як тільки це стається, стимуляція
ніг припиняється. І людина
завмирає на місці».
«Коли сидиш перед
комп’ютером, намагаєшся змусити ноги рухатися,
а потім бачиш, як твоя нога
справді робить крок, — це
неймовірне відчуття, — ділиться пацієнт Адам Фрітц.
— Згадуєш, як круто бігати і стрибати, і одразу повертається надія, що одного
разу знову вдасться це зробити».
Цю технологію вчені продовжують тестувати тепер і
на інших пацієнтах. Адже
вона довела свою ефективність. Тим часом команда інших американських вчених
працює над експериментами зі стовбуровими клітинами задля того, аби відновити
втрачені фукції паралізованих пацієнтів. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
На Львівщині
від сказу померла
жінка
Від смертельної хвороби — сказу — на Львівщині не вдалося врятувати
68-річну жінку. Вона заразилася ще три місяці тому,
коли її вкусив домашній
собака. Але до лікарів не
звернулася навіть тоді,
коли пес помер. До інфекційної лікарні жінку, вже

непритомну, привіз син,
проте час було втрачено.
Пацієнтка так і не вийшла
з коми, повідомляє «ТСН».
Нині в селі, де вона жила,
провакцинували всіх котів
i собак. Ветеринари припускають, що сказ у село
могли занести лиси. Варто
нагадати, що сказ — невиліковний, проте хворобу
можна попередити, якщо
вчасно ввести антирабічну

вакцину — якомога швидше після контакту з хворою
твариною.

Кір крокує
Україною
Лише за останній тиждень жовтня в Україні захворіло на кір 1319 людей,
а з початку року — понад
35 тисяч, повідомляє МОЗ.
Найвищі показники захворюваності та смертності

від кору фіксують у тих областях, де найменше вакцинованих дітей і дорослих. У МОЗі нагадують, що
найдієвішим засобом профілактики хвороби є вакцинація. На сьогодні вакцин у
лікарняних закладах усіх
регіонів достатньо: станом
на 1 жовтня в Україні були в
наявності 713 857 доз вакцини КПК. Вакцини є в усіх
регіонах. ■
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■ ВИСОКА НОТА

■ АРТ-ІНКЛЮЗІЯ

Привид опери

Театр для тих, хто погано бачить

У Києві представлять музику
чотирьох композиторів різних епох

Голосовий супровід
і шрифт Брайля
допомагають дітям бути
глядачами вистав
Валентина ГРИГОРЕНКО

❙ Солісти — заслужені артистки України Іванна Пліш (сопрано)
❙ та Катерина Баженова (фортепіано)
❙ і лауреат міжнародних конкурсів Сергій Андрощук (тенор).
❙ Фото Сергія ДРУЧЕНКА.
Ольга ПРИНДЮК
У Національному будинку органної та камерної музики України 17
листопада пройде концерт
з нагоди ювілейних дат чотирьох видатних композиторів: французів 200-річчя Шарля Гуно, 180-річчя Жоржа Бізе, 160-річчя
італійця Джакомо Пуччіні
та 70-річчя британця Ендрю Ллойда Уеббера. Назвали музичну «солянку»
на честь одного з найпопулярніших мюзиклів наймолодшого у ситуативній
трійці Ендрю Ллойда Уеббера, — «Привид опери»,
який композитор написав
у 1986-му. Ініціатори проекту — Катерина Баженова, Іванна Пліш та Сергій
Андрощук.
Концерт «Привид опери» буде до душі шанувальникам оперного мистецтва.
Меломани зможуть насолодитися оперними та органними творами композиторів
різних епох: від XIX століття до сьогодення, які зробили вагомий внесок у розвиток світового музичного
мистецтва.
«Ідея проведення концерту «Привид опери» у
нас виникла ще на початку року»,— розповідає заслужена артистка України, піаністка Катерина
Анатоліївна Баженова. —
Організувати та провести
концерт із нагоди ювілею
одного композитора було
би не так цікаво з урахуванням специфіки нашого
концертного залу та участі
органа у кожному концерті. Отже, ми вирішили провести концерт, присвячений ювілеям декількох
композиторів».
У київському концерті
«Привид опери» прозвучать
такі твори: Ж. Бізе «Хабанера», арії з опер «Кармен»
та «Пертська красуня»; Ш.
Гуно арія з опери «Фауст»,
«Ромео та Джульєтта»; Дж.
Пуччіні арії з опер «Джан-

ні Скіккі», «Богема», фрагмент з опери «Турандот»
(для органа); Е. Л. Уеббера арії з мюзиклів «Коти»,
«Привид опери»; Дж. Верді
«Сторінками відомих опер»
(аранжування для органа) та дует з опери «Травіата»; Л. Деліба дует з опери «Лакме»; Р. Вагнера
«Політ Валькірій» (аранжування для органа).
«Особливість концерту
«Привид опери» полягає в
тому, що ці твори рідко виконуються у нашому концертному залі. Деякі з них
прозвучать уперше. Ще
хочу додати, що концерт
з нагоди ювілеїв чотирьох
видатних композиторів —
Гуно, Бізе, Пуччіні та Уеббера — пройде у Києві вперше», — уточнює Катерина
Баженова.
У концерті візьмуть
участь такі виконавці: народна артистка України
Ірина Калиновська (орган);
заслужені артистки України: Іванна Пліш (сопрано),
Тетяна Гавриленко (меццо-сопрано), Катерина Баженова (фортепіано), а також лауреат міжнародних
конкурсів Сергій Андрощук (тенор).
Нагадаємо, Джакомо
Пуччіні – італійський оперний композитор XIX—ХХ
століть. Його опери «Манон Леско», «Богема»,
«Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот» сягають традицій італійського
бельканто та є основою репертуару всіх оперних театрів світу. Ендрю Ллойд
Уеббер — сучасний британський композитор, автор 16 мюзиклів, двох тем
до кінофільмів та реквієму, лауреат численних нагород, зокрема, «Оскара»
та «Греммі». Французи
Шарль Гуно та Жорж Бізе
— композитори і диригенти, творили у XIX столітті.
Перший — один із творців
французької ліричної опери. Другий — піаніст епохи романтизму. ■

Із середини жовтня в Національній опереті України запрацював інклюзивний мистецький простір, в
якому навіть глядачі з вадами зору
— за допомогою аудіодискрипції —
можуть... бачити театральні постановки. Аудіодискрипція — це спеціальний голосовий супровід. Наживо, через технічні пристрої, людині з вадами зору пояснють усе,
що неможливо відстежити візуально: описують декорації, міміку і вбрання акторів, дії сценічних
персонажів.
Національний театр оперети
першим у Києві взявся за реалізацію показу вистав для незрячих людей з аудіодискрипцією. Ще на початку 2018 року в театрі пройшла
благодійна акція «Хай Різдво побачить кожен». Тоді три різні дитячі
музичні вистави театру з аудіодискрипцією змогли відвідати 33 дитини — зовсім незрячі і ті, хто частково втратив зір. Дехто з цих відвідувачів тоді вперше побував у театрі.
У рамках проекту «Арт-дія-інклюзія», який відбувається за підтримки Українського культурного
фонду, упродовж жовтня-листопада у театрі реалізують безкоштовні
пізнавально-розважальні програми про музику. Разом із ведучою
та автором музичної програми, музикознавцем Наталією Гаврилко
діти відкривають світ легенд музичних інструментів та дізнаються цікаві історії про їх виникнення. А заодно і пробують грати на...
побутових предметах. Дізнаються, як виникла лукоподібна арфа,
та самі натягнуть тятиву луку, аби
дізнатися, а чи й справді бринить
вона, як струна?
Для дітей з вадами зору організували п’ять показів лялькової
вистави «АндерСон» — захоплю-

❙ У затишному театральному просторі Stage_Lab юні глядачі поряд
❙ із чарівником Оле-Лукойє.

❙ Діти з вадами зору повертаються з театру з книгою, надрукованою шрифтом Брайля.
❙ Фото з сайта operetta.com.ua.
ючої історії від режисера Максима
Козолупа про незвичайні пригоди
героїв відомих казок датського казкаря. Чарівник Оле-Лукойє розкриває над маленькими глядачами свою
чарівну парасолю зі сновидіннями і
розповідає казкову історію про Старий вуличний ліхтар, пригоди Стійкого олов’яного солдатика та чарівне
кресало. Разом з акторами діти стають частиною вистави і долучаються до казкового дійства.
Наступні покази — 8, 13 і 20 лис-

топада. Початок пізнавально-розважальної програми про музику
о 16.00. Початок вистави «АндерСон» — 16.45. Реєстрація за телефоном: (044) 287-50-07. Усі заходи
проекту безплатні. Після вистави
діти отримують подарункову брошуру про театральне мистецтво,
надруковану шрифтом Брайля.
На її сторінках також надруковані
дві п’єси Марка Кропивницького
«Івасик-Телесик» та «По щучому
велінню». ■

■ ПАМ’ЯТЬ

Дві сестри і брат не вижили
У музеї про винищення українців голодом у 1932-1933 роках
розповідають свідки
Тетяна МІЩЕНКО
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» у рамках проекту «Усна історія Голодомору» продовжує цикл зустрічей iз людьми, які стали свідками злочину геноциду української
нації. На зустріч із 96-річним Ільком Корунцем — видатним мовознавцем, перекладачем, літературним критиком, професором
кафедри англійської філології і
перекладу Київського національного лінгвістичного університету — запрошують 8 листопада на
14.00 усіх охочих, вхід вільний.
Усе своє життя Ілько Вакулович працює для того, щоб долучити українців до цінностей європейської культури. Ним були
успішно перекладені з англійської, німецької та італійської мов
твори Джеймса Фенімора Купера, Артюра Рембо, Оскара Уайльда, Джанні Родарі та інших. Іль-

❙ Про Голодомор на Черкащині 96-річний Ілько Корунець (ліворуч) знає не з переказів.
❙ Фото з сайта viche.ck.ua.
ко Корунець був активним учасником руху шістдесятників.
Голодомор Ілько Вакулович
пережив на Черкащині, він уродженець села Семенівка на Лисянщині. Через геноцид втратив двох
сестер і брата, не мав дитинства, бо

швидко подорослішав, коли в житті його родини з’явилися сльози,
біль, голод і смерть: «Я був під бомбами. Я переніс страшенні злигодні
під час Другої світової війни. Але!
Мені найстрашніше, що згадую, то
це мої 12 років і Голодомор!» ■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ МИНУВШИНА

Інакодумство як злочин
або Без олігарха і холопа
Костянтин ДИКАНЬ

Споконвіку були люди, котрі думали інакше, ніж більшість, або принаймні не так,
як володар. У середні віки сказати сюзерену правду мав право тільки блазень.
Решта ж могли сміятися, бо єдино дозволеною формою дисидентства був жарт.
Недарма ж висміювання бояться всі.
До Другої світової війни в Совєтському Союзі зникли товари ширвжитку,
харчі вдосталь, секс, опозиційні партії,
інакодумство. Ні, у спальнях пошепки (можливо й не всі) не спілкувалися
виключно цитатами Лєніна–Сталіна–
Маркса, та справжні борці з московським комуністичним режимом були
вже винищені. Здебільшого в позасудовий спосіб. Голодомором теж. Політичний дискурс (опозиція та дискусія)
і в СССР, і в Україні — звісно, всупереч
бажанню влади — відновився після
приєднання Західної України й перебування мільйонів людей упродовж декількох років за межами московського раю. Тому комуністична деспотія
заходилася витоптувати паростки інакодумства задовго до хрущовської відлиги: слово, думка і люди нищилися
одночасно, попервах за звичкою фізично, пізніше влада задовольнялася
тільки обмеженням свободи в таборах,
тюрмах, психіатричних лікарнях. Позаяк тоталітаризм контролює все до
щонайменшої шпарини в житті громадян, а говорити, надто думати, уривками «Краткого курса ВКП(б)», промов
компартійних генсеків тощо були гоОлег КОЦАРЕВ

Вийшла нова книжка відомого українського письменника Володимира Діброви «Нове, сиве, різне» (К.: Смолоскип,
2018). Нагадаємо, що Діброва — один із
яскравих представників того «андеґраундного» літературного покоління, яке
дебютувало в сімдесятих-вісімдесятих
роках минулого століття. Від 1994 року
живе і працює у США.
«Нове, сиве, різне» — строката різножанрова суміш. Тут ви прочитаєте і вірші, й ліричні прозові замальовки, есе,
оповідання і навіть «ненаписані романи». Місце подій здебільшого або Україна, або Америка. Володимир Діброва належить до тих авторів, у яких ці далекі
та мало між собою схожі локації пречудово органічно поєднуються.
Яким є типовий твір із «Нового, сивого, різного»? Це трохи химерна, трохи
абсурдна, а трохи й банальна пригода,
що стається переважно зі схильним до
рефлексій головним героєм і що залишає
по собі задуму, можливо, філософського
характеру, та в кожному разі — більше
запитань, ніж відповідей. Інакше кажучи, книжка Діброви має дещо від притчі,
але в ній практично відсутній повчальний, моралізаторський аспект цього поважного жанру.
Приводом для задумливої оповіді
можуть стати дуже різні випадки та
історії. Смерть близької людини; карколомні зміни, вчинені часом; клапті
телефонного довідника, побачені на вулиці… Зрештою, на колії досить екзистенційної прози виводить і така пересічна колізія, як завдання адаптувати
тексти навчального посібника з російського мови у білоруськомовний контекст, що його отримує один викладач
в одному з західних університетів. В
іншому випадку ціла буря розгортається навколо запрошення дати коротенький, на дві хвилини, коментар для

тові далеко не всі, то політичний контингент таборів і в’язниць зростав, як
на дріжджах.
Відтак, у суспільстві поза межами
офіційного марксистсько-лєнінського,
діалектико-матеріалістичного дискурсу почав стрімко ширитися пласт національного, релігійного, соціального, економічного, профспілкового (рух
за права інвалідів також), культурницького (шестидесятники та інші нонконформісти) тощо інакодумства. Ще
в схронах у Західній Україні не прохололи кріси й машинґвери останніх бій-

ців ОУН-УПА, а в містах Великої України вже діяли перші комуністичні
ревізіоністські гуртки (т.зв. неомарксисти, єврокомуністи) й антисовєтські
підпільні організації.
За понад 30 років накопичився неабиякий пласт вільнодумної літератури. Та закритість нетрів КҐБ-СБУ,
нищення спецслужбами самвидаву, добутого при обшуках і поза ними, втрата матеріалів як рукописних, так і тих,
що зберігалися в пам’яті співкамерників, утруднюють відновлення історичної пам’яті. Хоча й ідеться про події та
документи не надто віддалені в часі.
Громадськими активістами, істориками, учасниками рухів опору тоталітарній московсько-комуністичній
імперії зібрано достатньо фактів, які
засвідчують чільну позицію українців
у цій небезпечній діяльності. Відтак
поволі відтворюються невідомі загалу сторінки самвидаву й «тамвидаву»,
поновлюється хронологія репресій,
мемуаристика. Книга Бориса Захарова «Нарис історії дисидентського руху
в Україні (1936–1987)» (Х.: Права людини, 2016) є прикладом систематизації дій інакодумців. Автор відтворює
широкий масив подій, імен, опозиційних підпільних організацій; водночас
деякі класифікаційні судження є спірними.
Б. Захаров відділяє інакодумців,
якими в пізньому СРСР були практично всі, від дисидентів, які «у тій чи іншій формі не погоджувалися з офіційною точкою зору в будь-якій сфері
життя, не приховували своїх поглядів,

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Література
співчуття
і сумніву:
новий-різний В.Діброва
радіо, що його отримує від журналістки головний герой одного з текстів «Нового, сивого, різного». Він вирішує, що
за ці дві хвилини зобов’язаний висловити якнайбільше, практично все, що
будь-коли хотів сказати світові. Нервові та ретельні приготування, зрештою, закінчуються тим, що журналістка просто не передзвонює. Коментар не
знадобився.
Окрема, важлива для Володимира
Діброви тема — митець і його взаємини
з власним талантом, із власною місією
в умовах реального соціального життя.
Де межа, з одного боку, зради себе і свого
покликання, а з другого — перетворення оригінальності та внутрішньої свободи на порожню примху, лінощі, загнивання у власному соку чи безпорадний
фанатизм? Письменник показує виразних персонажів. Наприклад, двох художників, які пишуть виключно ікони
(все решта, на їхню думку, — профанація) та вирушають до Москви подивитися на «Трійцю» Рубльова в надії, так би
мовити, вийти на новий духовно-енергетичний рівень. Але ікона їх «не пускає».

Цікаво, чи збережеться радикалізм цих
двох людей у новій історичній епосі, що
в ній їх зустріне читач? Інший героймитець займається винятково пошуками даху над головою та їжі…
Втім, не треба думати, що Володимир Діброва таврує асоціальних типів чи
утверджує ту чи іншу форму поведінки.
Як уже написано, книжці «Нове, сиве,
різне» не притаманний повчальний па-

внаслідок чого вступали з нею у конфлікт. Джерелом цього поняття відносно людей, які відверто не погоджувались із радянською владою, була сама
радянська влада. …«дисидент» — це
«їхнє» визначення. Це «вони» — влада — визначали, хто є дисидентом».
Народ іменував їх «відсидентами».
В 1970-ті й першу половину 1980тих за відсидентами міцно закріпилося
місцеперебування — табори особливого режиму в Мордовії та Пермі, а також місія борців за права людини (згідно з Гельсінкським заключним актом
1 серпня 1975 року; УГГ, УГС). Утім
для національних сецесійних (сепаратистських) рухів, українського включно, дисидентство (правозахисництво)
поєднувалося з боротьбою за свободу
совісті (зокрема відновлення діяльності УГКЦ, УАПЦ, католицької церкви), мовно-освітньо-культурницьким
ренесансом, загальнодемократичними
рухами тощо. Зрештою українські націоналісти (Зеновій Красівський, Григорій Приходько, Іван Кандиба, інші)
навідріз відмовлялися визнавати себе
дисидентами.
Й це кардинально відрізняє українських в’язнів сумління від російських: «У російському національному
русі переважала імперська ідея, великодержавність, абсолютно неприйнятна для українських дисидентів.
Вже тоді була очевидною принципова
розбіжність українського та російського національних рухів, яка переросла сьогодні на справжню ворожнечу».
Для українців не була актуальною й боротьба за свободу пересування. На відміну від євреїв, німців чи кримських
татар українським націоналістам не
було куди виїжджати чи повертатися.
Вони мали вибороти свою Батьківщину тут, на рідних теренах. І вони здійснили це. Завдання сучасників розбудувати Українську державу, зробити її
по-справжньому великою та українською, без олігарха та холопа. ■
фос. Навіть там, де автор відверто знущається зі своїх персонажів чи з обставин, у які вони потрапили, він зберігає
дві ключові якості, й обидві на літеру
«с». Це — співчуття і сумнів.
У творах Діброви справді легко віднайти співпереживання, співчуття навіть до тих, хто зовсім не викликає захоплення. Характерно, що з-поміж
відгуків на цю книжку, які мені доводилося чути, траплялися думки приблизно такого кшталту: в своїй новій
книжці письменник значно м’якіший
і добріший, ніж у попередніх. У кожному разі, сентиментальність однозначно і доволі концентровано розлита в
повітрі книжки, наскільки так можна
висловитися.
Що ж до сумніву, вагання і рефлексії
супроводжують героїв і оповідачів текстів «Нового, сивого, різного» практично скрізь. Навряд чи про це скажеш точніше, ніж в одному з поетичних творів
книжки: «Бо поезія — не місце для докорів чи гризот. / І це — лише одна з причин, / Чому я більше не пишу віршів».
Кожному читачу та кожній читачці, напевне, найбільш запам’ятається
в новій книжці Володимира Діброви щось своє. Комусь — щемкий вірш
про смерть рідної людини. Комусь
— опукло передана атмосфера Києва
дев’яностих і вісімдесятих років. Мені
ж згадується експериментальна частина творів. Наприклад, «Відбраковане»
— серія гротескних, пародійних, пунктирно виписаних сюжетів, що нібито
повинні були «вирости» до великих романів і кіносценаріїв. Цей та інші «формалістичні» тексти додають «Новому,
сивому, різному» вигадливої, грайливої родзинки. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Григорій ХАТА
Міцно забронювавши за собою статус
українського «класико», протистояння
двох вітчизняних футбольних флагманів
рідко коли обходиться без паралелей з його
іспанським аналогом. Щоправда, в нинішніх реаліях, коли український футбол переживає далеко не найкращі часи, за ігровими показниками порівнювати баталії
«Шахтаря» та «Динамо» з дуеллю «Барселони» й «Реалу», взагалі не варто.
Натоміть емоції, які фонтанують навколо всеукраїнського «дербі», незалежно
від ігрового тонусу лідерів УПЛ, завжди
перебувають на високому рівні, додаючи
його учасникам сил та наснаги.
Психологічні стимули окриляють футболістів не тільки на футбольному полі під
час матчу. Додають вони їм крил, зокрема,
й у лазареті, пришвидшуючи процес їхнього одужання. У жовтнi донецький «Шахтар» був змушений грати без свого травмованого капітана Тайсона. Коли ж з гри вибув й інший «чарівник м’яча» — Марлос,
атакувальний потенціал «гірників» упав
практично до «нуля», про що красномовно засвідчило «сухе» розгромне фіаско українського чемпіона в Лізі чемпіонів «Манчестер Сіті». Напередодні матчу з «Динамо» кадрові проблеми донецького колективу взагалі набули обрису «катастрофи»,
адже проблеми зі здоров’ям непокоїли ще
й ключового «опорника» команди — Тараса Степаненка.
Зрештою, першочерговим для «гірників» напередодні українського «класико»
вважалося повернення на футбольне поле
конструктора їхніх атак Тайсона. І лікарі
клубу зробили все, аби бразильський півзахисник зіграв проти динамівців у 14-му
турі ЧУ. Щоправда, Паулу Фонсека не ризикнув кинути з перших хвилин у бій свого
капітана. Проте, коли перед «гірниками»
постала чергова загроза програшу своєму
одвічному конкуренту, Тайсон з’явився
на полі й практично одразу допоміг своєму співвітчизнику, екс-динамівцю Мораесу зрівняти рахунок у матчі. Доклав зусиль
Тайсон і до загальної перемоги своєї команди над «біло-синіми». Посприявши наприкінці матчу вилученню динамівського захисника Томаша Кендзьори, капітан «гірників» серйозно ослабив захисні побудови
киян, які, в підсумку, не встояли під фінальним натиском господарів.
«Важко прийняти поразку, адже
хлопці показали хорошу гру», — заявив
після матчу головний тренер «Динамо»
Олександр Хацкевич. Маючи перед поєдинком п’ятиочкове відставання від «гірників», задля збереження чемпіонської

Передчуття чемпіонства
Завдяки поверненню на поле свого капітана «Шахтар»
перервав тривалу серію без перемог у матчах iз «Динамо»

❙ Вирвавши у «Динамо» перемогу, «Шахтар» мінімізував шанси свого опонента
❙ на «золото» чемпіонату.
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
інтриги столичні футболісти мусили грати на перемогу. До певного моменту динамівці залишалися у «золотій» гонці, проте спустошуючий конкурента гол Віктора Коваленка, здається, остаточно розвіяв сумніви щодо переможця поточного
чемпіонату.
До слова, за кілька днів до українського «класико» директорат прем’єр-ліги розглядав можливість розширення кількості
учасників турніру з 12 до 16 команд. Попри те, що на початку сезону подібний перебіг подій президент ФФУ Андрій Павелко
називав вельми реалістичним, наразі президент УПЛ Томас Грімм каже, що змінювати формат змагань недоречно.
Цікаво, що клуби-учасники вітчизняного «класико» в даній дискусії зайняли діаметрально протилежні позиції. У
«Шахтарі» кажуть, що питання розширення чемпіонату — це дуже серйозна справа.
«Для охочих грати в еліті потрібно вста-

новити чіткі критерії відповідності (спортивний результат, інфраструктура, прибутковість), бо інакше з нас сміятиметься
вся Європа», — каже генеральний директор «гірників» Сергій Палкін. При цьому
один iз динамівських функціонерів Сергій
Мохник наголошує, що наразі в першій
лізі є, як мінімум, чотири клуби («Дніпро1», «Металіст-1925», «Волинь», «ОболоньБровар»), котрі могли б без будь-яких проблем поповнити ряди учасників ПЛ, й залишатися у старих рамках — це злочин перед футболом України.
***
У матчі між «Львовом» та «Ворсклою»
сталася знакова для вітчизняного футбольного господарства подія. Уперше в історії
на поєдинку ЧУ працювала повністю жіноча бригада арбітрів: головний арбітр —
Катерина Монзуль, асистенти — Марина
Стрілецька та Олександра Ардашова, четвертий рефері — Анастасія Романюк. ■

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 14-й тур.
«Маріуполь» — «Арсенал-Київ» — 1:0
Гол: Вакула, 81
Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка, 2200 глядачів
«Олексанадрія» — «Десна» — 1:1
Голи: Запорожан, 53 (пен.) — Гітченко, 88
Олександрія, стадіон «Ніка», 1370 глядачів
«Львів» — «Ворскла» — 0:2
Голи: Ребенок, 19; Якубу, 39
Львів, «Арена Львів», 1400 глядачів
«Олімпік» — «Карпати» — 1:2
Голи: Пасич, 90+2 — Понде, 5; Швед, 74 (пен.)
Київ, стадіон «Динамо», 1050 глядачів
«Шахтар» — «Динамо» — 2:1
Голи: Мораес, 54; Коваленко, 90+6 — Шапаренко, 44
Вилучення: Кендзьора, 90+3 («Д»)
Харків, стадіон «Металіст», 17120 глядачів
«Чорноморець» — «Зоря» — 0:3
Голи: Тимчик, 27; Майборода, 66; Караваєв, 72
Одеса, стадіон «Чорноморець», 360 глядачів
Турнірна таблиця:
I
В Н П
М
О
1. «Шахтар»
14 12 1 1 36-7 37
2. «Динамо»
14 9 2 3 16-7 29
3. «Олександрія» 14 8 3 3 19-12 27
4. «Ворскла»
14 8 0 6 15-15 24
5. «Маріуполь»
14 6 2 6 17-21 20
6. «Зоря»
14 4 6 4 17-12 18
7. «Десна»
14 5 2 7 15-18 17
8. «Львів»
14 4 5 5 12-15 17
9. «Карпати»
14 4 4 6 19-21 16
10. «Олімпік»
14 4 3 7 17-22 15
11. «Чорноморець» 14 2 3 9 9-24 9
12. «Арсенал-Київ» 14 2 1 11 7-25 7
Бомбардир: Мораес («Шахтар») — 11, Марлос («Шахтар»), Швед («Карпати») — 7.
***
Перша ліга. 16-й тур. «Суми» — «ГірникСпорт» — 2:2, «Агробізнес» — «Металіст1925» — 0:2, «Балкани» — «Прикарпаття» —
3:2, «Авангард» — «Інгулець» — 3:1, «Волинь»
— «Зірка» — 3:1, «Оболонь-Бровар» — «Миколаїв» — 2:1, «Дніпро-1» — «Рух» — 3:0.
Лідери: «Дніпро-1» — 37 (15 матчів), «Волинь» — 35 (15), «Металіст-1925» — 32 (15),
«Колос» — 28 (14), «Оболонь-Бровар» — 26
(15), «Інгулець» — 24 (15).
Бомбардири: Кожанов («Волинь»), Куліш
(«Дніпро-1») — 9.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
Олександр Зінченко зіграв третій
матч у сезоні за «Ман. Сіті»: українець
відбігав 90 хвилин проти «Фулхема» у
Кубку ліги на вже звичній для англійського етапу кар’єри позиції лівого захисника.
В АПЛ у гравця української збірної ігрової практики теж небагато — у
розіграші 2018/2019 поки лише одна
гра. Зінченко опинився поза заявкою
на поєдинок одинадцятого туру чемпіонату проти «Саутгемптона».
Кубок ліги. 1/8 фіналу. «Манчестер Сіті» — «Фулхем» — 2:0
(Діас, 18, 65; Зінченко («МС») — 90
хв.), «Арсенал» — «Блекпул» — 2:1,
«Вест Хем» — «Тоттенхем» — 1:3
(Л. Перес, 71 — Сон Хин Мін, 16, 54;
Ф. Льоренте, 75), «Мідблсбро» —
«Крістал Пелас» — 1:0, «Борнмут»
— «Норвіч» — 2:1, «Бертон Альбіон»
— «НоттінгемФорест» — 2:1, «Челсі» — Дербі Каунті» — 3:2 (Томорі, 5 (у
свої ворота); Кіо, 21 (у свої ворота); Фабрегас, 41 –Марріот, 9; Уогхорн, 27).
Прем’єр-ліга. 11-й тур. «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» —
1:2, «Кардіфф» — «Лестер» — 0:1,
«ВестХем» — «Бернлі» — 4:2, «Ньюкасл» — «Уотфорд» — 1:0, «Евертон» — «Брайтон» — 3:1, «Арсенал» — «Ліверпуль» — 1:1 (Ляказетт,
82 — Мілнер, 62), «Вулверхемптон»
— «Тоттенхем» — 2:3, «Манчестер

Сіті» — «Саутгемптон» — 6:1 (Худт,
6 (у свої ворота); Агуеро, 12; Сілва, 18;
Стерлінг, 45, 67; Сане, 90+1 — Інгз, 30
(пен.)), «Челсі» — «КрісталПелас» —
3:1 (Мората, 32, 65; Педро, 70 — Таунсенд, 53).
Лідери: «Манчестер Сіті» — 29,
«Челсі», «Ліверпуль» — 27, «Тоттенхем» — 24, «Арсенал» — 23, «Борнмут» — 20.
Бомбардири: Е. Азар («Челсі»),
Агуеро («Манчестер Сіті»), Обамейянг
(«Арсенал») — 7.

Іспанія
Українець Андрій Лунін нарешті
дебютував за «Леганес»: 19-річний
голкіпер провів повний кубковий матч
проти «Райо Вальєкано». «Синьобілі» пропустили двічі, але особливої
провини екс-гравця «Зорі» у пропущених голах немає. На поєдинок Ла Ліги
Лунін традиційно залишився в запасі.
Знаковим став минулий тиждень і для Романа Зозулі, який виступає у Сегунді за «Альбасете». Спочатку форвард голом через себе допоміг
команді обіграти «Хімнастик», а потім
отримав від клубу нагороду найкращого гравця минулого сезону.
Кубок короля. 1/16 фіналу. Перші матчі. Найцікавіші результати. «Альмерія» — «Вільярреал» — 3:3, «Вільяновенсе» —
«Севілья» — 0:0, «Сельта» — «Реал
Сосьєдад» — 1:1, «Леонеса» —
«Барселона» — 0:1 (Лангле, 90+1),

«Мелілья» — «Реал Мадрид» —
0:4 (Бензема, 28; Асенсіо, 45; Одріосола, 79; К. Гонсалес, 90+2), «Ебро»
— «Валенсія» — 1:2, «Луго» — «Леванте» — 1:1, «Леганес» — «Райо
Вальєкано» — 2:2 (Лунін («Л») —
90 хв.), «Алавес» — «Жирона» —
2:2, «Сант-Андреу» — «Атлетико»
— 0:1 (Ж. Мартінш, 33).
Прімера. 11-й тур. «Леганес»
— «Атлетико» — 1:1 (Каррільйо, 82
— Грізманн, 69), «Реал Мадрид»
— «Сосьєдад» — 2:0 (Кіко Олівас,
83 (у свої ворота); Серхіо Рамос, 88
(пен.)), «Валенсія» — «Жирона» —
0:1, «Райо Вальєкано» — «Барселона» — 2:3 ( Поцо, 36; Альваро Гарсія, 57 — Л. Суарес, 11, 90; У.
Дембеле, 87), «Ейбар» — «Алавес»
— 2:1, «Вільярреал» — «Леванте»
— 1:1, «Реал Сосьєдад» — «Севілья» — 0:0, «Уеска» — «Хетафе» —
1:1, «Бетіс» — «Сельта» — 3:3.
Лідери: «Барселона» — 24,
«Севілья», Атлетико», «Алавес» —
20, «Еспаньйол» — 18 (10 матчів),
«Реал Мадрид» — 17.
Бомбардир: Л. Суарес («Барселона») — 9.

Італія
Єдиною командою без поразок
у Серії А залишається «Ювентус»: туринці «на класі» здолали «Кальярі».
Головні конкуренти «старої синьйори»
— «Інтер» і «Наполі» — також упевнено розгромили слабших за рангом

суперників: «синьо-чорні» не залишили шансів «Джеона», а підопічні Карло Анчелотті забили п’ять м’ячів «Емполі».
Головним же героєм туру став
форвард неаполітанців Дріс Мертенс,
в активі якого — «хет-трик».
Серія А. 11-й тур. «Наполі» —
«Емполі» — 5:1 (Л. Інсіньє, 9; Мертенс, 38, 64, 90+4; Мілік,90 — Капуто, 58), «Інтер» — «Дженоа» — 5:0
(Гальярдіні, 14, 50; Політано, 16; Жоау
Маріу, 90+1; Наїнгголан, 90+4), «Фіорентина» — «Рома» — 1:1, «Ювентус» — «Кальярі» — 3:1 (Дібала, 1;
Брадаріч, 39 (пен.); Куадрадо, 87 —
Жоао Педро, 37), «Лаціо» — «СПАЛ»
— 4:1, «К’єво» — «Сасссуоло» —
0:2, «Парма» — «Фрозіноне» —
0:0, «Сампдорія» — «Торіно» — 1:4,
«Болонья» — «Аталанта» — 1:2,
«Удінезе» — «Мілан» — 0:1.
Лідери: «Ювентус» — 31, «Інтер», «Наполі» — 25, «Мілан», «Лаціо» — 21, «Сассуоло» — 18.
Бомбардир:Пентек («Дженоа»)
— 9.

Німеччина
Як і Зінченко та Лунін, лише в кубковому матчі минулого уїк-енду грав
єдиний українець у Бундеслізі Євген
Коноплянка — його «Шальке» у серії
пенальті здолав «Кельн».
На поєдинок Бундесліги 29-річний українець залишився в запасі, а
«кобальтові» після домашньої пере-

моги над «Ганновером» трохи покращили своє турнірне становище — тепер вони чотирнадцяті.
А суперник «Шахтаря» по групі
ЛЧ — «Хоффенхайм» — програв у
Кубку «РБ Лейпцигу», але переміг у
чемпіонаті «Байєр».
Кубок. 1/16 фіналу. Найцікавіші результати. «Ганновер»
— «Вольфсбург» — 0:2, «Дармштадт» — «Герта» — 0:2, «Редінгхаузен» — «Баварія» — 1:2 (Майєр, 49
— Вагнер, 8; Мюллер, 13 (пен.)), «Боруссія» (М) — Байєр» — 0:5, «РБ
Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 2:0
(Вернер, 48, 56), «Вайхе» — «Вердер» — 1:5, «Аугсбург» — «Майнц»
— 3:2, «Ульм» — «Фортуна» — 1:5,
«Кельн — «Шальке — 1:1 (по пен.
5:6; Коноплянка («Ш») — до 67 хв.),
«Боруссія» (Д) — «Уніон» — 3:2 (у
дод. час; Пулішич, 40; Філіпп, 73; Ройс,
120 (пен.) — Польтер, 63, 88).
Перша Бундесліга. 10-й тур.
«Штутгарт» — «Айнтрахт Франкфурт» — 0:3, «Баварія» — «Фрайбург» — 1:1 (Гнабрі, 80 — Холер, 89),
«Шальке» — «Ганновер» — 3:1,
«Байєр» — «Хоффенхайм» — 1:4
(Белларабі, 30 — Нельсон, 19; Жоелінтон, 34, 73; Гріфо, 49 (пен.)), «Аугсбург»
— «Нюрнберг» — 2:2, «Вольфсбург — «Боруссія» (Д) — 0:1 (Ройс,
27), «Герта» — «РБ Лейпциг» — 0:3,
«Боруссія» (М) — «Фортуна» — 3:0,
«Майнц» — «Вердер» — 2:1.
Лідери: «Боруссія» (Д) — 24,

«Боруссія» (М), «Баварія» — 20, «РБ
Лейпциг» — 19, «Айнтрахт Франкфурт», «Вердер» — 17.
Бомбардири: Алькасер («Боруссія» (Д)), Йовіч, Алле (обидва —
«Айнтрахт Франкфурт»), Т. Азар («Боруссія» (М)) — 7.

Франція
«ПСЖ» продовжує свою переможну серію — минулого тижня парижани завдяки голам Мбаппе і Неймара
здолали «Лілль». А от срібний призер
попереднього сезону — «Монако» —
навіть після зміни тренера не може повернути минулорічних результатів: після поразки від «Реймса» «монегаски»
поки йдуть передостанніми.
Суперник «Шахтаря» по групі ЛЧ
— «Ліон» — розписав результативну
нічию з «Бордо».
Ліга 1. 12-й тур.«ПСЖ» — «Лілль»
— 2:1 (Мбаппе, 70; Неймар, 84 — Н.
Пепе, 90+3 (пен.)), «Ліон» — «Бордо» —
1:1 (Ауа, 45 — Корнеліус, 73), «Кан» —
«Ренн» — 1:2, «Діжон» — «Нім» — 0:4,
«Ніцца» — «Ам’єн» — 1:0, «Реймс» —
«Монако» — 1:0, «Страсбур» — «Тулуза» — 1:1, «Нант» — «Генгам» — 5:0,
«Сент-Етьєн» — «Анже» — 4:3, «Монпельє» — «Марсель» — 3:0 (Лаборде,
51, 62; Ласн, 70).
Лідери: «ПСЖ» — 36, «Монпельє», «Лілль» — 25, «Ліон» — 21,
«Сент-Етьєн» — 20, «Марсель» — 19.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ»)
— 11. ■
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«Ми виграли на турнірі три супер-тайбрейки,
а це прекрасний відсоток для нас. Сподіваємося, що й наступного року ми
продовжимо наші успішні виступи».

Надія Киченок
українська тенісистка

■ ТЕНІС

Майстри супер-тайбрейку
Знакову перемогу на малому Підсумковому турнірі року відсвяткував кращий жіночий дует країни
Григорій ХАТА
Перший оприлюднений у листопаді рейтинг-лист WTA стане основою для підбиття жіночим тенісним
бомондом підсумків своїх виступів у
2018 році. Як свідчить статистика,
одразу чотири українки завершують
рік у «топ-100». Якщо 99-та ракетка
планети — 24-річна миколаївка Катерина Козлова — третій сезон поспіль
фінішує в першій «сотні», то 18-річна Даяна Ястремська вперше у своїй
кар’єрі потрапила до передової групи
Всесвітньої жіночої асоціації. Розпочавши співпрацю з відомою в минулому тенісисткою, екс-першою ракеткою світу Жюстін Енен, юна одеситка на кінець сезону опинилася на 60й сходинці табелю про ранги WTA.
Так само рекордним буде досягнення 2018-го і для другої ракетки
України Лесі Цуренко, котра вперше
завершує сезон у «топ-30». Показавши кращі за всі роки виступів на турнірах «Великого шолому» результати
на «Ролан Гарросі» (вихід до четвертого кола) та «Ю-Ес оупен» (чвертьфінал), досвідчена киянка піднялася в
підсумковому рейтингу на високу 27му сходинку.
Також переписала частину своєї
величної історії й прима вітчизняного тенісу Еліна Світоліна, котра закінчує поточний сезон у статусі четвертої ракетки планети.
У минулому сезоні їй удалося піднятися у світовому протоколі на рекордну для українського тенісу третю позицію. Щоправда, через провалений виступ на Підсумковому турнірі WTA прощатися з 2017 роком

❙ Сестри Киченок у парі виграли Малий підсумковий турнір WTA.
❙ Фото з сайта tennisua.org.
їй довелося в ранзі шостої тенісистки планети. Цього року Світоліна відсвяткувала наразі свою найбільшу в
професійній кар’єрі перемогу, тріум-

фувавши на Підсумковому турнірі в
Сінгапурі.
Приклад першої ракетки України надихнув на великі звершення й

кращий парний дует нашої країни —
Надію та Людмилу Киченок.
Попри те, що, на відміну від сестер Бондаренко, сестри Киченок спеціалізуються переважно на виступах
у парі, їхній останній успіх заслуговує неабияких компліментів.
Власне, потрапивши до числа
учасників Малого підсумкового турніру WTA, Надія та Людмила, посіяні
на змаганнях під третім номером, завершили парні змагання як тріумфатори.
«Ми виграли на турнірі три супертайбрейки, а це прекрасний відсоток
для нас. Сподіваємося, що й наступного року продовжимо наші успішні
виступи», — відзначила Надія Киченок.
Загалом, удвох сестри-близнючки
виграли свій третій парний турнір,
але зрозуміло, що тріумф у китайському Чжухаї подарував дівчатам найбільше емоцій.
Кожен з їхніх трьох успішних поєдинків на турнірі завершувався супер-тайбрейком, де, окрім майстерності, для перемоги потрібна була й
чимала вдача.
На старті турніру близнючки переграли китаянок Цзян Сіньюй/Ян
Чжаосюань — 7:6 (13:11), 3:6, 11-9.
У другому поєдинку своєї «пульки»
вони здолали японський дует Макото Ніномія/Мія Като — 6:4, 1:6, 107. Після чого у фіналі переграли пару
Лідія Морозова/Сюко Аоямі (Білорусь/Японія) — 6:4, 3:6, 10-7.
«Неймовірно приємно виграти останній турнір у році. Тепер хочемо як
слід відпочити», — розсекретила власні та бажання сестри Людмила. ■

■ СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

«Золота» конкуренція
Оговтавшись після кількох операцій на плечі, лідер чоловічої збірної
України виборов «срібло» на гімнастичному чемпіонаті світу
Григорій ХАТА
Зовсім непросто спортсменам після олімпійських тріумфів утримуватися
на вершині успіху. Утім зовсім без діла почивати на чемпіонських лаврах їм також
не хочеться. Трохи перепочивши й «зализавши рани»,
вони з новими силами взялися за підготовку до майбутніх
літніх Ігор у Токіо-2020.
Гімнаст Олег Верняєв —
один iз тих, хто самовіддано рятував спортивний імідж
українського спорту на Олімпіаді в Ріо-2016. Нагадаємо, що два роки тому його золотий успіх на брусах приніс Україні в Ріо одну з двох
олімпійських нагород найвищої проби. При цьому в
суперництві з легендарним
японцем Кохеї Утімурою в
багатоборстві Верняєв отримав олімпійське «срібло»,
змусивши говорити експертів про його не до кінця реалізований чемпіонський потенціал.

Думається, Олег і сам не
проти стати новим гімнастичним королем, для чого,
власне, й наважився на дві
непрості операції. Так, більшу частину поточного сезону
найсильніший вітчизняний
гімнаст провів на «лікарняному», відновлюючись після
хірургічних втручань на правому плечі.
Кілька контрольних стартів на Кубку світу, й найкращий учень Геннадія Сартинського вирушив у складі
національної збірної України
на чемпіонат світу до Катару,
де, попри відсутність повноцінного змагального досвіду,
знову підтвердив свій високий статус.
Зрештою, вийшло так, що
Верняєв став єдиним у складі
«синьо-жовтих», кому вдалося піднятися на світовий
п’єдестал.
Щоправда, на відміну від
Ріо-2016, здійснити в Досі2018 медальний «дубль» Олегу не вдалося. Пробившись до
числа 24-х кращих у багато-

борстві, до певного часу він
тримався в групі лідерів, однак помилка на поперечені
відкинула його за межі першої десятки. В підсумку, абсолютну першість на ЧС лідер
української збірної завершив
iз 14-м результатом. При цьому за відсутності японця Утімури чемпіоном світу в «абсолюті» став росіянин Артур
Далалоян.
Натомість своє вагоме слово Верняєв сказав в індивідуальному фіналі на улюблених брусах. Попри те, що після багатоборства нашого гімнаста непокоїв біль у плечі,
він практично ідеально пройшов свій коронний снаряд, за
що отримав від суддів другий результат — 15,591. Маючи другий серед фіналістів
коефіцієнт складності (6,7
бала), Олег прогнозовано
поступився лише переможцеві попереднього чемпіонату світу, китайцеві Цзоу
Цзиньюань, котрий у своєму
арсеналі мав найскладніші
елементи — 16,433.

❙ Олег Верняєв — срібний призер чемпіонату світу-2018 у вправах на брусах.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
Тепер в активі Верняєва
чотири планетарні нагороди. Окрім «срібла» Дохи є в
колекції 25-річного гімнаста «золото» Наньніна-2014, а
також «срібло» Глазго-2015
та Монреаля-2017.
Теоретичний шанс здобути ще одну нагороду для української збірної мав бронзовий призер Олімпіади в Лондоні-2012 Ігор Радивілов,

проте свій виступ у фіналі на
кільцях він завершив на восьмому місці.
Відзначимо, що змагання у гімнасток пройшли під
диктовку американки Сімони
Байлз, котра вчетверте поспіль виграла титул абсолютної чемпіонки світу. Представниці ж України на планетарні нагороди в Досі не претендували. ■
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Віктор Ющенко: Моя мрія — перепоховати прах гетьмана Мазепи в Україні
Третій Президент України — про важливість історичної пам’яті, вагу національних героїв та відновлення
гетьманської столиці Батурина

КАЛЕЙДОСКОП
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Дара ГАВАРРА
Як кажуть галичани: «Чим
горнець накипів, тим буде (пардон) смердіти». Так і чоловіки:
один раз зрадив, дружина вибачила — чекайте нових походеньок. От і Шерон Озборн, дружина всесвітньо відомого рокмузиканта Оззі Осборна, почала підозрювати, що щось-таки
негаразд у їхньому сімейному
житті, після того як отримала
повідомлення по електронній
пошті від чоловіка, яке він випадково надіслав їй, хоча адресоване воно було його пасії.
Що казати, неприємний сюрприз, та Шерон не розгубилася,
про що й розповіла в інтерв’ю
одному з американський журналів. Вона змусила свого чоловіка зізнатись у зраді, але в
досить незвичний і навіть небезпечний спосіб.
Зазвичай Оззі вживає
снодійне перед сном. Шерон
же, після того як благовірний
(чи вже не дуже) випив пігулку, підсипала йому ще дві подрібнені таблетки в напій. Коли
ж чоловік заснув міцним сном,
випитала його про всі таємниці
подружньої зради. Звісно, виявилося, що підстави хвилюватися таки були і причиною цьому стала зіркова стилістка Мішель П’ю. Зраджена дружина
дізналася не лише про персону розлучниці, а й про те, як
довго це тривало. Це не могВарка ВОНСОВИЧ
Нещодавно робоча мережа
міністерства внутрішніх справ
США (американської геологічної
служби) була заражена внаслідок... «статевих» стосунків. Правда, обійшлося без венеричних захворювань, лишень маленьким
«вірусняком». Винуватцем такої оказії став держслужбовець,
а заодно любитель «полунички»,
який на своєму робочому місці розважався переглядом порносайтів. Уявіть собі лиш на хвилинку: цей секс-юзер переглянув
9 тисяч подібних сайтів! І, що найбільше обурило «інспекторів»,
які проводили перевірку та тестування мережі, — більшість із них

■ СІМЕЙНІ ПУТА

Оззі Осборн зізнався
у сексуальній залежності
Його ж дружині доводиться лікувати депресію
ло потішити Шерон, проте жінка виявила неабияку житейську мудрість і поговорила з чоловіком про їхні проблеми. За
її словами, Оззі було соромно,
адже їхньому шлюбу вже 35
років, тож колишній вокаліст
рок-групи Black Sabbath пообіцяв дружині, що покінчить
із таємним романом. Проте
ідилія тривала недовго, і вже
через півроку стало відомо,
що музикант знову скочив у
гречку, навіть незважаючи на
те, що після святкування 35-ї
річниці їхнього з Шерон шлюбу вони поновили свої подружні обітниці.
Музикант зізнався, що
страждає від сексуальної залежності і навіть пройшов
курс терапії. Його ж дружині
після повторної зради довелося пройти не один сеанс із психологом, щоб відпустити образу після важкої зради. Чого не
зробиш заради збереження
сім’ї. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №120

❙ Оззі Осборн з дружиною Шерон.

■ НА ГАРЯЧОМУ

«Погорів» на «полуничці»
Мережа американська, порно — російське
були російськими (і це після гучного скандалу про кібервтручання
росіян у виборчу систему США!).
Наглядова служба відомства провела службове розслідування,
яке встановило, що на робочому
комп’ютері в браузері цього гореспівробітника виявили солідну історію відвідування сайтів для дорослих. Мало того, любитель гріховних утіх скачував «гарячі»

фото з еротичних сайтів на свій
телефон через підключення до
свого робочого комп’ютера. «Інфіковані» програми виявили на
всіх пристроях.
Після такого інспектування відомство вирішило занести
до «чорного» списку заборонені
для перегляду в робочий час сайти і посилити контроль за використанням співробітниками осо-

бистих гаджетів на роботі й інтернету. До слова, винуватець скандалу вже не працює у згаданому
міністерстві. Також керівництво
відомства повідомило, що звільнений співробітник знав про заборони і правила поводження на робочому місці, навіть підписався
під необхідним документом, тож
його звільнення законне і оскарженню не підлягає. ■

■ ПОГОДА
7 листопада за прогнозами синоптиків

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв.
Славське: вночi +4...+6, удень +12...+14.
Яремче: вночi +3...+5, удень +12...+14.
Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень +15...+17.
Рахiв: уночi +4...+6, удень +15...+17.

ної особи або солдат, що охороняє
командуючого. 4. Викопна мавпа,
проміжна ланка в еволюції людини
за теорією Дарвіна. 5. Яку міну корчить невдоволена людина? 6. Отвір у
стіні для входу і виходу та спеціальна дошка, яка його перекриває. 7.
Переносне житло чукчів. 13. Інтернет-жарт у вигляді популярної картинки. 15. Карлик-кулінар із відомої
казки Вільгельма Гауфа. 16. Графство у Великобританії. 17. «Хто в нас
буде мати? Не дожила моя Настя!..
— Та й заливсь сльозами. А наймичка у порогу вхопилась руками за
... та й зомліла». (Тарас Шевченко).
18. Американський вчений, винахідник лампи розжарювання, телефона
і фонографа. 19. Весняна квітка. 21.
Український поет Полєжака. 22. Забарвлення, відтінок. ■
Кросворд №118
від 31 жовтня

■ ПРИКОЛИ
сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Мiсцями туман.
Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi
0...+2, удень +7...+9.

По горизонталі:
1. Сім’я левів чи парад представників ЛГБТ-спільнот. 4. Відомий одеський пляж. 8. Невеликі пиріжки різної форми в узбецькій кухні
з начинкою з рубленого м’яса, цибулі
і зелених пряних трав. 9. Неофіційна назва радянського державного апарату, проти якого виступали дисиденти. 10. Жанр рок-музики, що зародився у Британії на початку 1960-х років. 11. Вишивка або
смужка тканини на краях одягу, взуття для оздоблення. 12. Можливість
приймати сигнал оператора мобільного зв’язку за допомогою інших
мереж, наприклад, за кордоном. 14.
Православний святий, якого називають Цілителем. 20. Спеціальний
прилад для перегляду діафільмів
та слайдів. 22. Єврейський священик. 24. Представник одного з давніх
індіанських племен, що жило на території Перу. 25. Штучний супутник.
26. Народна депутатка, юристка, яка
наполягає, щоб її звали Альоною. 27.
Предмет, який видають у гардеробі в
обмін на одяг. 28. Герой фантастичного фільму «Через терни до зірок»,
друг професора Глана.
По вертикалі:
1. Місце, де стоять вулики з
бджолами. 2. Бразильський екс-легіонер київського «Динамо», який у
2009—2013 роках виступав під номером 44. 3. Охоронець можновлад-

мінлива
хмарність

Захід

-2…+3
+5…+10

+1…+6
+10…+15
Схід
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-2…+3
+5…+10
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дощ
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Південь -2…+3
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Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
Телефон для довідок:
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
т./ф.: (044) 454-84-92
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
Рекламне бюро:
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
т./ф.: (044) 454-88-86,
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
elprymak@gmail.com
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Інформація
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***
Є чотири види лікарів: одні нічого не вміють, зате все знають —
це терапевти; другі нічого не знають, зате все вміють — це хірурги; психіатри нічого не знають і не
вміють. А є лікарі, які все знають і
все вміють, але люди потрапляють
до них занадто пізно.
***
Чоловiк iз фотомоделлю заходять в один iз найдорожчих хутряних магазинів.
— Покажіть дамі вашу найдорожчу норкову шубу, — каже чоловiк продавцю.
Той приносить шубу з норки.

Дама її надягає.
— Ця шуба коштує 30 тисяч доларів, — каже продавець.
— Ніяких проблем! Я випишу
зараз чек.
— Сьогодні субота, ви можете
забрати шубу в понеділок, після того,
як чек буде підтверджено в банку.
Чоловiк iз дамою пішли. У понеділок він знову з’являється в магазині.
— Як вам не соромно з’являтися
тут, на вашому рахунку нічого немає!
— Я лише зайшов подякувати вам за одну з найкращих ночей у
моєму житті.
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