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Олександр Довженко 

захоплювався 

малюванням і заробляв 

ним гроші

стор. 12»

Під «парасолькою» зарубіжного 

інвестора гектари нашого 

чорнозему можуть легко скупити 

вітчизняні олігархи, на яких 

«карта ляже»
стор. 4»

Що іноземцям, 
що Коломойському

До кіно — через шаржі 
й плакати

Якби такий крейсер забезпечував прохiд катерiв у Керченськiй протоцi, то чи наважилися б росiяни вiдкривати вогонь по наших кораблях i забирати в полон морякiв?
Фото з сайта cdn.sohucs.com.

❙
❙

стор. 8»

Заочно засуджений 

президент-утікач 

Віктор Янукович 

готується до 

повернення в Україну 

Пахан скучив за ненькою 

стор. 6—7»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,327 грн 

1 € = 26,723 грн

1 рос. руб. = 0,380 грн

«Москву» зупинить 
тільки «Україна»
Чому знищення крейсера «Україна» є для нашої оборони 
неприйнятним і навіть злочинним
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«113 громадян України зараз перебувають в Росії та окупованому Криму, 89 з них — 
кримські татари... Вже є практична домовленість про звільнення всіх, але ще треба 
трохи почекати. Такий процес потребує тиші».

Людмила Денісова
Уповноважена Верховної Ради України 

з прав людини

УКРАЇНА МОЛОДА

АБСУРД

Я вам не 
скажу за всю 
Одесу
ДБР порушило справу 
проти ексспікера 
парламенту Андрія 
Парубія за пiдозрою 
в органiзацiї масових 
заворушень
Катерина БАЧИНСЬКА

 Державне бюро розслідувань від-
крило кримінальне провадження про-
ти ексспікера Верховної Ради, нардепа 
від «Європейської Солідарності» Андрія 
Парубія за підозрою в організації масо-
вих заворушень 2 травня 2014 року в 
Одесі. Інформацію про це повідомив 
сам Парубій на своїй сторінці у «Фейсбу-
цi» й назвав дане провадження «задзер-
кальним абсурдом». «Відчайдушна про-
тидія української влади та громадянсь-
кого суспільства гібридному захоплен-
ню путінською Росією всього нашого 
південного сходу — восьми українських 
областей, через захоплення влади про-
російськими силами в обласних цент-
рах, зокрема й в Одесі — тут уже класи-
фікується однозначно — як «факт ство-
рення і координування Парубієм А. В. 
громадських озброєних угруповань iз 
метою вчинення масових заворушень 
02.05.2014 на території міста Одеси. У 
документі ДБР це вже стверджується як 
факт. Дійсно — нова, химерна епоха», 
— зазначив Парубій. 
 Ексспікер у своєму дописі додав, що 
робив усе можливе для захисту Украї-
ни і, незважаючи ні на які проваджен-
ня, планує й надалі робити все можли-
ве для незалежності країни. «Це знають 
мої друзі та соратники. І хай це завжди 
пам’ятають вороги України», — під-
креслив Парубій. При цьому він за-
уважив, що відкриття чергового прова-
дження ДБР його не здивувало. 
 Відреагував на дії ДБР і міністр внут-
рішніх справ Арсен Аваков, назвавши 
поведінку відомства «упередженою сто-
совно Парубія». «Справа ДБР по Па-
рубію та Одесі. Розумію, що не могли 
за заявою не відкрити ЄРДР, — вимога 
КПК. Не розумію упередженості форму-
лювань. Очікую, відповідно до закону та 
здорового глузду, закриття проваджен-
ня та спростування абсурдних звинува-
чень», — написав Аваков у «Твіттері». 
У свою чергу, Державне бюро розсліду-
вань наразі офіційно не коментувало ін-
формацію. 
 Цікаво, що передувало цій історії те, 
що наприкінці серпня ексзаступник го-
лови адміністрації президента-втiка-
ча Віктора Януковича Андрій Портнов 
повідомив, що звернеться до Державно-
го бюро розслідувань із заявою про ні-
бито злочин Парубія. Йшлося саме про 
«організацію масових заворушень» в 
Одесі. За кілька днів Портнов додав, що 
ДБР уже відкрило провадження. Ці-
каво, що 12 проваджень, які відкрило 
Державне бюро розслідування проти 
п’ятого президента Петра Порошенка, 
відкрили за поданням саме Андрія Пор-
тнова. 
 Нагадаємо, що 2 травня 2014 року 
через протистояння між проукраїнсь-
кими та проросійськими активістами 
загинуло 48 осiб — шість із них у цент-
рі міста від вогнепальних поранень, а 42 
— через пожежу в Будинку профспілок 
на Куликовому полі. ■

■

Віра ТИМОШЕНКО

 Коли добрі люди передають речі для поранених, маєш 
щастя одягнути, вислухати й заобіймати багатьох Героїв. 
Спасибі тим, хто не втомився допомагати. Футболки, свет-
ри, спортивні штани та кофти для хлопців із багатьох відді-
лень. Щоб тепленько й гарненько. Роздала по-шустрому!
 Присіла на лавці. Розгорнула свій «телемагазин» — «Налі-
тай, — кричу хлопцям. — Перша річ безкоштовна, третя, 
сьома й десята — теж!» Збіглось багатенько. Одягались, 
приміряли, жартували. Обіймались. І так тепло на душі, 
коли тобі каже Сергійко, котрого знаєш, здається, все жит-
ття: «Я пам’ятаю Вас iще з 15-го. Ви мені дитячі малюнки 
й кефір приносили. Ви й досі тут?..»
 Клята війна... Й досі, синку. Тут! Вдягайся. Й на замі-
ну щось бери. Не соромся. Видужуй. Видужуйте всі. Скорі-
ше. Найкращі. Найрідніші... ■

«На дєрєвню, НАБУшкє»?
 Президент України Володимир Зе-
ленський у черговій артистичній про-
мові нагадав народу прямий теле-
фон НАБУ і закликав повідомля-
ти туди про виявлені факти коруп-
ції. Особливо ж — якщо вимагають 
хабар, відкат та в разі «будь-якої ін-
шої корупційної схеми». Оскільки у 
чималої частини населення в понят-
тя «корупційна схема» входить усе 
що завгодно, вказаний телефон на-
крило шквалом дзвінків. НАБУ спро-
бувало пояснити громадянам і само-
му президенту, що підвідомчість їх-
нiх розслідувань стосується тільки 
певної частини злочинів і злочинців. 
І опублікувало номенклатуру поса-
дових осіб, список яких очолює сам 
президент, попутно звинувативши 
останнього в діях, що дестабілізу-
ють роботу бюро. А також нагадало 

про відповідальність за неправдиве 
повідомлення про вчинення злочину. 
В кінці повідомлення було сказано: 
«Закликаємо президента розтлума-
чити сферу відповідальності НАБУ 
та вказати, що з приводу корупційних 
злочинів, які не входять до компетен-
ції НАБУ, треба звертатися до Націо-
нальної поліції України, Державного 
бюро розслідувань та Служби без-
пеки України». Тому не виключено, 
що співробітникам кол-центрів ще 
трьох силових структур теж забезпе-
чені ненудні ночі.

Метаморфози нацбезпеки
 Як відомо, до Верховної Ради по 
одномандатному округу в Донець-
кій області пройшов такий собі Олек-
сандр Ковальов, який, як повідомля-
лося, причетний до діяльності теро-
ристичних організацій ДНР/ЛНР та під 

час Революції гідності допомагав втек-
ти «беркутівцям», у тому числі — при-
четним до розстрілів. За квотою «Слу-
ги народу» ця персона тепер увійшла 
до складу  Комітету Верховної Ради 
України з питань національної безпе-
ки, оборони та розвідки й має доступ 
до державної таємниці у цій сфері.

На свободу за законом 
Савченко?
 Колишній генерал-лейтенант 
міліції Олексій Пукач, засуджений до 
довічного ув’язнення за вбивство жур-
наліста Георгія Гонгадзе, може вий-
ти на свободу. Виконавець фаталь-
ного наказу, який уже провів шiсть 
років у в’язниці, а перед цим iще чо-
тири — у СІЗО, змінив свої свідчен-
ня та продовжує подавати апеляції 
до суду, повідомляє Kyiv Post. Рані-
ше засуджений заявляв, що разом iз 

ним мають сидіти другий президент 
Леонід Кучма та ексспікер Володи-
мир Литвин. Тепер Пукач запевняє, 
що просто перевищив власні повно-
важення. Він також подав касацію, 
щоб йому змінили вирок iз довічно-
го ув’язнення на 15 років. Крім того, 
у 2018 році Пукачу на прохання адво-
катів перерахували строк за законом 
Савченко. Якщо суд задовольнить 
касацію, Пукач може вийти на сво-
боду. За вбивство Георгія Гонгадзе 
засуджено до довічного ув’язнення 
колишнього керівника департамен-
ту зовнішнього спостереження МВС 
Олексія Пукача та засу джено до різ-
них строків позбавлення волі ко-
лишніх співробітників міліції Мико-
лу Протасова (13 років позбавлення 
волі, помер у тюрмі), Валерія Кос-
тенка та Олександра Поповича (по 12 
років позбавлення волі).

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Протягом доби офіційно зафіксо-
вано 24 випадки порушення режи-
му вогню збройними формуваннями 
Російської Федерації та її посіпака-
ми. Противник обстрілював позиції 
підрозділів Об’єднаних сил із забо-
ронених Мінськими угодами арти-
лерійських систем калібру 122 мм, 
мінометів калібру 82 мм. А також з 
озброєння БМП, гранатометів різних 
систем та стрілецької зброї.
 На донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід» ворог об-
стріляв позиції Об’єднаних сил непо-
далік Докучаєвська, Новотроїцького, 
Пищевика, Водяного, Гнутового, Та-
лаківки, Новогнатівки, Красногорів-
ки.
 Крім того, противник, порушую-

чи Мінські угоди, тричі гатив по ді-
лянці розведення №3 (Богданівка-
Петрівське) з озброєння БМП, грана-
тометів різних систем та стрілецької 
зброї.
 На луганському напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Північ» гаряче 
було біля Зайцевого, Луганського, 
Попасної, Новолуганського, Оріхо-
вого, Травневого.
 Двоє військовослужбовців зі скла-
ду Об’єднаних сил отримали поранен-
ня різних ступенiв тяжкості.
 Зазначені факти вчергове демонс-
трують небажання збройних форму-
вань Російської Федерації та окупа-
ційної адміністрації дотримуватися 
Мінських угод щодо розведення сил 
і засобів на зазначеній ділянці міс-
цевості. Зокрема, Мінські угоди виз-
начають, що розведення сил і засобів 

може бути здійснено лише після до-
тримання режиму тиші та його фік-
сації СММ ОБСЄ упродовж семи діб. 
Командування ООС наголошує, що 
ключовою умовою розведення є вико-
нання комплексу заходів, визначених 
Мінськими домовленостями.
 Підрозділи Об’єднаних сил до-
тримуються умов припинення вог-
ню та перебувають напоготові щодо 
будь-яких підступних та провокацій-
них дій противника. А вони не при-
пиняються. За даними Головного уп-
равління розвідки Міноборони, ко-
мандування російських окупаційних 
військ почало активнiше застосовува-
ти диверсійно-розвідувальні та снай-
перські групи на окупованих части-
нах Донецької та Луганської областей 
та залучає підрозділи диверсантів, 
які три місяці готувалися в Ростовсь-
кій області РФ до ведення «парти-
занської війни». Окрім того, окупан-
ти проводять випробування ефектив-
ності прихованих способів обстрілу 
підрозділів Об’єднаних сил, опрацьо-
ваних на полігонах Південного війсь-
кового округу ЗС РФ. Зокрема, для 
дезорієнтації та приховування звуку 
пострілів вогонь російські снайпери 
ведуть під прикриттям стрільби з мі-
нометів та гранатометів.
 Підрозділи Об’єднаних сил го-
тові давати відсіч діям російсько-
окупаційних військ на лінії бойового 
зіткнення. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ФОТОФАКТ

Поділіться теплом 
iз пораненими
У Київському військовому госпіталі 
лікується чимало бійців, 
вдячних за щиру увагу

■

НА ФРОНТІ

«Партизани» окупаційного 
підпорядкування 
Ворожих снайперів і диверсантів готують працювати 
в «іхтамнєтському» режимі

■

Авторка допису принесла теплі речі нашим героям.❙
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Марина КРАВЧЕНКО
Полтава

 Інспектор відділу юве-
нальної превенції Головно-
го управління Національної 
поліції в Полтавській облас-
ті Сона Нагієва врятувала 
від найгіршого малолітню 
дитину, миттєво зорієнту-
вавшись у ситуації. Поба-
чивши, що з висоти при-
близно другого поверху ле-
тить уламок цегли просто 
на хлопчика, вона в остан-
ню мить змогла відвести не-

безпеку. 
 «Подія сталася кіль-
ка днів тому, проте Сона не 
розповідала нікому про це 
на роботі, аж поки на ім’я 
начальника управління не 
надiйшов лист-подяка від 
мами врятованого хлопчи-
ка. З’ясувалося, того ранку 
вони опинилися водночас 
в одному місці. Наша спів-
робітниця чекала своїх по-
путників, щоб разом їхати 
в центр міста, біля котель-
ні в мікрорайоні Левада. 
Повз неї проходили мама 

із сином — жінка йшла по-
переду й розмовляла по мо-
більному телефону, тому 
навіть не побачила, яка не-
безпека чатувала на її дити-
ну, котра ішла слідом. Аж 
раптом приблизно з  висоти 

другого поверху котельні 
відірвався уламок цегли й 
полетів просто на хлопчика. 
В одну мить Сона штовхну-
ла дитину вперед, крикнув-
ши «Обережно!» і цим вря-
тувала життя — небезпечна 
брила впала на те місце, де 
могла бути голова хлопчи-
ни», — розповіла керівниця 
відділу ювенальної превен-
ції полтавського поліцейсь-
кого главку Ірина Карюк. 
 Керівниця характери-
зує свою підлеглу як хоро-
шу перспективну спеціаліс-
тку. Раніше Сона Нагієва 
працювала у слідстві, але 
дуже хотіла займатися за-
хистом прав дітей, тож рік 
тому перейшла в ювенальну 
превенцію на посаду інспек-
торки. 
 Мама врятованого хлоп-
чика Олена Бас просить 
керівництво Нац поліції 
в Полтавській області за-
охотити Сону Нагієву по 
службі. ■ 

Є ПРОБЛЕМА

Київ — у 
двадцятці 
заступорених 
Наша столиця увійшла до 
числа міст-лідерів за рівнем 
неймовірних заторів на 
шляхах 
Олена ЯРОШЕНКО

 Найвищий середньодобовий показ-
ник заторів зафіксували в Києві 1 березня 
2018 року. Відтоді значного середньодобо-
вого зниження цього показника в офіційно 
менш як тримільйонній українській столи-
ці не фіксується. 
 У щорічний рейтинг міст iз найбільшими 
заторами транспортних артерій Київ потра-
пив, одразу лишивши далеко позаду чимало 
густонаселених мегаполісів. У 2018 році він 
зайняв у товаристві міст-«автоступорів» 13-
те місце. Дані про це недавно опублікували 
в щорічному рейтингу Traffic Index.
 Найвищий середньодобовий показник 
заморожування руху зафіксували в Києві, 
коли наш стольний град таки добряче зава-
лило снігом і увесь наземний транспорт за-
стиг, наче вкопаний, у довжелезних зато-
рах, рівень яких оцінили в 9 балів.
 Перше місце всесвітнього антирейтингу 
Traffic Index 2018 зайняв індійський Мум-
баї. У незавидну десятку також потрапили: 
Богота (Колумбія), Ліма (Перу), Нью-Делі 
(Індія), Московська область (РФ), Стамбул 
(Туреччина), Джакарта (Індонезія), Бангкок 
(Таїланд), Мехіко (Мексика). ■

ПРИСТРАСТІ

Кохання зле
Молодик через ревнощі 
мало не спалив два двори, 
стріляв у суперника і ледь 
уник самогубства
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Справжня любовна драма розгорілася 
днями у селі Первомайське Зміївського райо-
ну. Охоплений ревнощами 32-річний чоловік 
прийшов до настоятеля місцевого храму Не-
рукотворного Образу Христа Спасителя УПЦ 
МП Леоніда Побігайленка й відкрив стріля-
нину по його будинку. За словами священ-
ника, він спочатку дійсно почув гучні хлоп-
ки, а вже потім відчув запах диму. «Кинувся 
до дверей, а вони не відчиняються, бо їх спе-
ціально чимось підперли ззовні, — розповів 
протоієрей. — Я вибрався через вікно, відчи-
нив двері і вивів дружину з донькою. А на ву-
лиці почув постріли».
 Потерпілий зумів сховатися від напад-
ника і не отримав поранення. Але той устиг 
підпалити автомобіль і господарські будів-
лі, після чого пішов нищити майно батьків 
священника, що живуть неподалік. Там об-
лив бензином житловий будинок і теж під-
палив. Втім на цьому  драматична історія не 
скінчилася.
 Розуміючи, що накоїв, ревнивець при-
йшов додому й спробував застрелитися. 
Куля влучила у тулуб, проте молодий чо-
ловік вижив i наразі перебуває в реаніма-
ції. За словами начальника сектору кримі-
нальної поліції Зміївського району Андрія 
Тарахтєєва, мисливську рушницю напад-
ник придбав заздалегідь, тому, очевидно, 
ретельно готувався до помсти. Якщо він 
виживе, то надовго відправиться за ґрати 
— чоловікові світить термін від 10 до 15 
років або довічне ув’язнення. ■

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У соціальних мережах 
з’явилося відео, на якому 
біля паркану дитячого садка 
№253 бродить без будь-якого 
нагляду дорослий гігантсь-
кий слон. Небайдужі грома-
дяни одразу почали телефо-
нувати до «Центру порятун-
ку тварин», хвилюючись як 
за дітей, так і за безпритуль-
ного мандрівника, але їхня 
тривога виявилася марною. 

 Як повідомив співробіт-
ник згаданого центру Вален-
тин Бистриченко, дитячий 
заклад має спільний пар-
кан із господарським дво-
ром міського цирку. Відео, 
найвірогідніше, знімали з 
боку садка, тому й склало-
ся враження, що слон гуляє 
просто по вулиці. Насправ-
ді ж героїнею сюжету стала 
44-річна індійська слониха 
Тіч, яка зовсім не агресивна 
і дуже любить дітей. «Вона 

тривалий час їхала до нас із 
Білорусі, дуже втомилася, 
тому ми випустили її погуля-
ти у господарських дворах, 
— пояснив ситуацію Гене-
ральний директор харківсь-
кого цирку Олексій Житни-
цький. — Нею опікується 
німецький дресирувальник 
Крістан Гартнер, який дуже 
добре контролює свою підо-
пічну». 
 Заспокоїла громадсь-
кість і директора дитсадка 

Віра Кулієва. Вона каже, що 
сусідство з цирком їм ніколи 
нічим не загрожувало, хоча 
паркан, який відділяє два за-
клади, і справді не дуже міц-
ний. «Він iще з 1963 року, — 
уточнила жінка. — Ми час-
тково вже замінили його і, 
думаю, як тільки у бюджеті 
з’являться гроші, продовжи-
мо цю роботу». 
 За словами пана Гартне-
ра, такі прогулянки для Тіч 
життєво необхідні. Вона по-
винна бачити навколиш-
нє середовище й звикати до 
нього якраз для того, аби 
не нервувати й поводитися 
адекватно. До слова, у тому 
ж таки цирку вольєр «акт-
риси» відділений від решти 
території усього лише натяг-
нутою мотузкою, бо вона ро-
зумна і дуже дисциплінова-
на. ■

Марина КРАВЧЕНКО
Полтава

 Про це повідомив на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці» видавець і меценат 
Олексій Петренко. «На жаль, сумна 
новина… Вночі 23 вересня уві сні зу-

пинилося велике серце заслужено-
го художника України Сергія Ми-
колайовича Гнойового. Нехай упо-
коїться його душа», — написав Пет-
ренко. 
 Сергій Гнойовий народився 5 
жовтня 1954 року в селі Рибці під 
Полтавою, випускник Ленінградсь-
кого художнього училища ім. В. О. 
Сєрова, член Національної спілки 
художників України(з 1988 року), 
заслужений художник України. 
Мав власний стиль, у якому пере-
плітались сучасність і минувшина, 
народні традиції. Малював здебіль-
шого на теми села, на контрастах, 
але світлі тони в його роботах пере
важали. 
 Картини митця виставлялися у 
галереях Полтави, інших міст Ук-
раїни й за кордоном, зберігаються у 
приватних колекціях багатьох країн 
світу. ■

Сергiй Гнойовий.
Фото з сайта arts.in.ua.

❙
❙

ВТРАТИ

Найсвітлішим для нього 
було село

■

Пішов із життя 
заслужений художник 
України Сергій Гнойовий

ПРИГОДИ

Артистка просто втомилася
Харковом прогулювалася слониха, яка приїхала 
на циркові гастролі

■

ПИЛЬНУЙ!

Та сама цеглина на голову
Поліцейська врятувала життя 
семирічного хлопчика, на якого падав 
уламок старої споруди

■

Світлана МИЧКО

 Через кілька днів у райцентрі Зба-
раж Тернопільської області відбудеть-
ся видовищне масштабне дійство — ре-
конструкція історичної битви за Зба-
разький замок, яка відбувалася там 
370 років тому. За повідомленням із 
Національного заповідника «Замки 

Тернопілля», загалом проект нази-
вається «Битва за Незалежність. Зба-
раж 1649 р.» і він став одним із пере-
можців конкурсу «Малі міста — вели-
кі враження» Міністерства культури 
України.
 29 вересня силами клубів історич-
них реконструкцій України плану-
ють відтворити фрагменти головних 
батальних сцен облоги, участь у яких 
візьме близько тисячі учасників у вій-
ськових обладунках того часу. Від-
будеться також відкриття тематич-
ної художньої панорами та проведен-
ня Всеукраїнської науково-практич-
ної конференції «Битва під Збаражем 
1649 року як вагомий етап Національ-
но-визвольної революції під проводом 
Богдана Хмельницького».
 Як відомо з історичних джерел, у 

липні 1649-го, відступаючи перед вій-
ськом Богдана Хмельницького, поль-
ська армія зупинилися у Збаражі й пе-
рейшла в оборону. Облога міста трива-
ла сім тижнів, за той час відбулося 17 
кінних битв, 27 штурмів, близько 80 
бойових вилазок козаків. Результа-
том стало підписання історичної уго-
ди, яка узаконила незалежність части-
ни України в межах тодішніх Київсь-
кого, Брацлавського та Чернігівсько-
го воєводств. Облогу Збаража описав у 
своєму романі «Вогнем і мечем» поль-
ський письменник Генрик Сенкевич, 
а також ці події відображені в одной-
менному фільмі-екранізації Єжи Гоф-
мана. Втім, в обох творах події ві-
дображені, зрозуміло, передусім че-
рез призму сприйняття польської 
сторони. ■

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Буде битва!
На Тернопільщині 
готують тисячне військо

■

Гарна та смілива.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Земельний мораторій, якщо ні-
чого не зміниться, скасують уже 
1 жовтня наступного року. Таку 
дату встановив президент Воло-
димир Зеленський і підтвердив 
Прем’єр-міністр Олексій Гонча-
рук. Глава держави публічно за-
певнив, що нашу землю не скуп-
лять «ні араби, ні інопланетяни», 
тим часом експерти наголошу-
ють, що на шляху до повноцін-
ного ринку землі залишилося 
ще багато нез’ясованих нюансів. 

Два мільярди. Або один...
 На думку керівника комітету 
Верховної Ради з питань аграр-
ної політики та земельних відно-
син Миколи Сольського (фрак-
ція «Слуга народу»), після за-
планованого на осінь 2020 року 
відкриття ринку землі в Україні 
продадуть близько 3% сільсько-
господарських земель у рік.
 «Це наша статистика, і вона 
збігається зі статистикою країн, 
які мають схожу історію. У Мол-
дові та інших країнах, де відбуло-
ся розпаювання, населення про-
дає близько 3-4% земель у рік. 
Ринок уже існує», — сказав голо-
ва комітету і додав, що в Україні 
за останні три роки укладені до-
говори емфітевзису (метод обій-
ти земельний мораторій. — Ред.) 
і інші договори на 40 років на 1,2 
млн гектарів.
 За підрахунками Сольського, 
з 3 млн гектарів земель особисто-
го селянського господарства, які 
відповідно до чинного законодавс-
тва, не перебувають під обмежен-
ням, за останні два роки вже про-
дано 900 тис. га, у тому числі ком-
паніям, фермерам. При цьому за 
останні п’ять-сім років не спос-
терігається укрупнення великих 
підприємств або зникнення дріб-
них. Адже у всіх підприємств і 
фермерів в 99% всіх угод існує 
право на купівлю цих земель.
 Такої ж думки і міністр еко-
номіки, торгівлі і сільського гос-
подарства України Тимофій Ми-
лованов, заявивши, що, коли в 
Україні запровадять ринок зем-
лі, гроші від її продажу почнуть 
надходити не на фінансування де-
ржавного бюджету, а на підтрим-
ку місцевих громад. При цьому 
Милованов прогнозує: вже у 2020 
році буде продано 5% землі. При 
цьому громади самі вирішувати-
муть, продавати землю або вико-
ристовувати її для своїх потреб.
 «Не вся державна земля буде 
продана, це буде і приватна... 
Якби це була державна земля за 
низькою ціною 1000 доларів, то 
це 2 мільярди. Якщо половина 
цієї землі державна, а половина 
приватна — це мільярд», — по-
рахував прибутки від цієї обо-
рудки міністр Милованов і додав: 
уряд сподівається, що земля кош-
туватиме дорожче тисячі доларів 
за гектар. І тоді її продаж прине-
се ще більше грошей.

«Вони довго лякали нас 
іноземцями»
 Тим часом експерти ставлять 
одне і те саме риторичне питання: 
про який ріст фермерства та сіль-
ського господарства можна гово-
рити, якщо селяни не володіють 
землею?
 «Те, що президент планує за-
пустити ринок землі, вважаю 
дуже позитивною новиною, — на-
писав політолог Віктор Таран. — 
Ідея Зе продавати землю, не біль-
ше ніж 100-200 га в одні руки, 
правильна, це стимулюватиме 
ріст фермерських господарств. 
Заборона продавати землю іно-
земцям — неправильна. Країні 
потрібні іноземні інвестиції у роз-
виток сільського господарства. 
Я би навіть записав у законі, що 
іноземцям землю продають лише 

у прикордонних iз Росією облас-
тях. Адже власники землі з країн 
НАТО — найкраща гарантія без-
пеки від агресії Росії».
 На думку Тарана, якщо іно-
земці не купуватимуть землю, 
її скуплять олігархи. «Точніше, 
один олігарх. Ми навіть знаємо 
його імя. А цього точно не можна 
допустити, — зазначив політолог. 
— Ну і, звісно, паралельно потріб-
но запускати Земельний банк і на-
вести порядок у Земельному ка-
дастрі».
 Керівник офісу президента 
Андрій Богдан вважає, що закон 
можна ухвалити вже до 1 грудня. 
«Проголосувати за закон — так. 
Але існує дуже сильний соціоло-
гічний маркер: народ, у принци-
пі, проти вільного обігу земель. 
Утім там є два аспекти. По-перше, 
в основному проти ті, хто землею 
не володіє. Друге — це рудимент 
радянської системи», — сказав 
глава ОП, порівнявши ситуацію   
зi сферою житлової нерухомості в 
СРСР.
 »За радянської системи не 
було приватної власності на квар-
тири. Точніше, вона була ніби як 
твоя, але продати ти її не міг, при-
думували якісь страшні обміни з 
переселеннями, прописку роди-
чів. Із землею зараз те ж саме. Ми 
задекларували, що земля пере-
буває в приватній власності, але 
власник не може її продавати. Це 
абсолютна маячня, тому що че-
рез юридичні механізми ці землі 
продаються, — сказав чиновник 
і додав: У нас мільйони гектарів 
щорічно продають».
 На його думку, найменше за-
цікавлені у ринку землі власни-
ки великих агрохолдингів. «Вони 
довгі роки вибудовували інформа-
ційну політику, що це — зло: при-
їдуть якісь американці, китайці 
і куплять усю землю. Але землю 
ти не вивезеш, неважливо, хто її 
власник. Якщо актив в Україні — 
завод, фабрика, земля, — то подат-
ки сплачуватимуться тут, і земля 
усе одно завжди залишатиметься 
в Україні», — наголосив Богдан. 
 Керівник президентського 
офісу, на відміну від його шефа, 
не вважає проблемою, якщо зем-
лею володітимуть громадяни ін-
ших держав. «Нічого страшного 

не станеться, жодної різниці», — 
сказав він.

Спецбанк для фермерів
 Втім, цілковитого порозумін-
ня із цим питанням у команді 
Зе, як ми бачимо, не існує. Так, 
міністр Милованов категорично 
не погоджується з тезою керів-
ника президентської канцелярії 
і стоїть на позиціях самого Зе-
ленського. 
 Українську землю, за його 
словами, продаватимуть тільки 
українцям. «Землю зможуть ку-
пити тільки українські фізичні 
особи та українські компанії. Це 
робиться для того, щоб ми конт-
ролювали, хто є власником землі. 
Для цього ми створюємо окрему 
систему моніторингу — будемо 

особисто відслідковувати, хто є 
справжнім власником землі», — 
сказав Милованов. І додав: у ма-
лих фермерів буде можливість 
купувати землю з підтримкою 
держави.
 Спеціально для них ство-
рюється Програма підтримки де-
шевих кредитів на купівлю зем-
лі: конкретно для купівлі земель-
ної ділянки, обладнання чи трак-
тора. Програма запрацює з 2020 
року. «Це перший раз, коли до-
помога адресована тому, хто хоче 
працювати на землі. Але це дія-
тиме для людей, які хочуть купи-
ти не більше 500 га землі», — за-
явив міністр.
 При цьому Тимофій Милова-
нов пояснив: реформа плануєть-
ся насамперед для людей, які вже 

сьогодні є власниками землі і не 
отримують справедливу за неї 
ціну. «У нас є 7 млн пайовиків, з 
них мільйон уже померли. Понад 
25% з тих, хто померли, навіть 
не змогли передати цю землю в 
спадщину дітям — вона прос-
то повернулась у фонд держави. 
На 6 млн пайовиків, які залиши-
лись, у нас усього декілька тисяч 
компаній, які орендують землю. 
Питання — на кого саме ми пра-
цюємо? На людей чи на вели-
кі агрохолдинги?» — патетич-
но заявив економічно-аграрний 
міністр і резюмував: тільки сам 
українець має право обирати, чи 
він хоче продати, чи орендувати 
свою землю.
 Утім, навіть попри ці аргу-
менти, українці не квапляться 
підтримувати запровадження 
ринку землі. Пропозицію пре-
зидента Володимира Зеленсько-
го скасувати мораторій на купів-
лю-продаж землі сільськогоспо-
дарського призначення, як свід-
чать дані опитування Центру 
Разумкова, підтримує 31% ук-
раїнців. Негативну відповідь дали 
49,1% респондентів. Ще 7,1% за-
явили про байдужість до питан-
ня про ринок землі, а 12,8% вага-
ються з відповіддю. ■

ПИТАННЯ НОМЕР ОДИН

Що іноземцям, 
що Коломойському
Під «парасолькою» зарубіжного інвестора гектари нашого чорнозему 
можуть легко скупити вітчизняні олігархи, на яких «карта ляже»

■

Українські селяни наразі не готові розпрощатися зі своєю землею, але дуже не хочуть, аби вона дісталася іноземцям.
Фото з сайта tsargrad.tv.

❙
❙

Інф. «УМ»

 Своєрідна «артпідготовка» перед двосто-
ронньою зустріччю представників українсько-
го «Нафтогазу» та російського «Газпрому» три-
ває. Днями наша сторона вирішила нагадати, 
що російський паливний гігант насправді за-
боргував нам круглу суму. 
 Так, борг ПАТ «Газпром» перед НАК «На-
фтогаз України» у вигляді пені, яка нарахо-
вується на заборгованість російської компанії в 
2,56 млрд доларів відповідно до рішення Сток-
гольмського арбітражу, станом на 30 червня 
2019 року зріс до 257 млн доларів. 
 «Трибунал призначив нетто суму, яку «Газ-
пром» повинен заплатити на користь «Нафтога-
зу» в розмірі 2,56 млрд доларів. Зараз нетто сума, 
яку «Газпром» повинен заплатити на користь 
компанії після проведення взаємозаліку, стано-
вить 2,817 млрд доларів, включаючи відсотки», 
— йдеться в оприлюдненій у вівторок фінансовій 
звітності НАК. Таким чином, небажання «Газпро-
му» своєчасно виконати рішення арбітражу приз-
вело до збільшення його боргу вже на 10%.

 «Нафтогаз» намагається стягнути борг iз 
«Газпрому» в міжнародних судах, проводить 
кампанію щодо арешту активів «Газпрому» 
у Швейцарії, Великобританії, Нідерландах 
і Люксембурзі. Крім того, у грудні 2018 Фе-
деральний суд США в Нью-Йорку задоволь-
нив вимоги НАК на отримання інформації від 
GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company 
Americas і Bank of New York розкрити інформа-
цію про активи «Газпрому» в Європі.
 Успіхів щодо стягнення боргів з російсько-
го партнера у «Нафтогазу» небагато, але вони є. 
Так НАК уже домігся арешту в Англії 51% ком-
панії Nord Stream AG, що належить «Газпро-
му», а також 50% + 1 акції Blue Stream Pipeline 
Company BV (оператор газопроводу «Блакит-
ний потік») у Нідерландах. Крім того, в Нідер-
ландах заарештовано боргові зобов’язання пе-
ред «Газпромом» на загальну суму близько 2,5 
млрд доларів. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Виробляємо дедалі менше
 За даними Державної служби ста-
тистики, промислове виробництво в Ук-
раїні в серпні 2019 року скоротилося на 
1,7% в порівнянні з серпнем 2018 року, 
і на 1,4% — в порівнянні з попереднім 
місяцем. Із корекцією на ефект кален-
дарних днів спад промвиробництва в 
серпні становив 1,6% і 0,5% відповідно.
 У переробній промисловості в серп-
ні 2019 року до серпня 2018 року спад 
виробництва становив 4,1%, тоді як у 
постачанні електроенергії, газу, пари та 
кондиціонованого повітря виробництво 
зросло на 2%, а в добувній промисло-
вості і розробці кар’єрів — на 2,7%.
 У цілому за підсумками восьми мі-
сяців 2019 року зростання промвироб-
ництва сповільнилося до 0,1% до ана-
логічного періоду 2018 року. У тому 
числі у добувній промисловості та 
розробці кар’єрів зафіксовано зростан-
ня на 2,6%, переробній — спад на 0,6%, 
постачанні електроенергії, газу — ско-
рочення на 1,4%.

■

«Нафтогаз України» продовжує арештовувати 
майно російського газового монополіста по цілому світу.
Фото з сайта finance.rambler.ru.

❙
❙
❙

СЕКТОР ГАЗУ

 Час платити
 «Нафтогаз України» продовжує
 «витискати» борги із «Газпрому» 
 за програні росіянами 
 судові рішення

■
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Дніпро — тільки для 
українців?..
 Іноземний флот необхідний у 
першу чергу для перевезення чис-
ленних зернових вантажів. Ста-
тистика останніх кількох років 
демонструє постійне зростання 
перевезень їх по Дніпру: мину-
лоріч баржами на перевалки до-
ставлено 3,1 мільйона тонн зерно-
вих, що на 500 тисяч тонн більше, 
ніж попереднього, 2017-го, року. 
 Постійний дефіцит вагонів-
зерновозів на залізниці і неефек-
тивно організовані логістичні 
процеси в експортний сезон, по-
дорожчання перевезень автотран-
спортом через жорсткіший ваго-
вий контроль змусили зернотрей-
дерів активніше використовува-
ти для доставки в морські порти 
або на рейдову перевалку річко-
вий транспорт. Але в Україні на 
сьогодні є дефіцит відповідного 
флоту (критих барж з люками і 
самохідних суховантажних су-
ден). Будувати нові судна — чу-
дова перспектива, але дорога і не 
вирішує нагальної потреби трей-
дерів. Тому великі гравці й вирі-
шили домагатися зміни законо-
давства — флоту під іноземним 
прапором дозволили працювати 
на українських річках.
 Ініціатива допустити в кабо-
таж чужий флот не до душі ком-
панії «Нібулон», яка спохопила-
ся задовго до прозріння конку-
рентів і почала освоювати Дніпро 
і Південний Буг, зводячи на бе-
регах річкові термінали і будую-
чи власний флот. Придбала суд-
нобудівний завод у Миколаєві і 
самостійно будує баржі та бук-
сири вже на власних потужнос-
тях, — флот компанії вже пере-

валив за 70 одиниць. Лібераліза-
ція річкових вантажних переве-
зень, безумовно, змінює ситуацію 
на ринку. Не дочекавшись зако-
нодавчих змін, деякі гравці вже 
також встигли обзавестися влас-
ним флотом та поставити його під 
український прапор. І вже в екс-
портний сезон 2018-го на Дніпрі 
з’явилися додаткові баржі. До 
компанії річкових перевізників 
сьогодні долучилися і холдинг 
«Агровіста», і «Грейн-трансшип-
мент». 

Будувати своє 
чи кооперуватися?
 Агробізнес, економлячи, ін-
вестував не в будівництво нового 
флоту, а в модернізацію тих бук-
сирів і барж, які вдалося знай-
ти на вторинному ринку. Зазви-
чай — із країн ЄС. Як повідомляє 
сайт agravery. сom, нового екс-
портного сезону «Грейн-транс-
шипмент» модернізував три бук-
сири, будує серію барж місткістю 
3 тисячі 100 тонн і осадкою 3,1 
метра, закладених на «Дунай-
судносервіс» в Ізмаїлі (загалом 
їх буде вісім). Всього ж власний 
флот компанії дозволяє вже пе-
ревозити до 20 тисяч тонн ванта-
жу одноразово. «Агровіста» вже 
рік експлуатує два буксири і чо-
тири баржі загальною вантажо-
місткістю 8 тисяч тонн, що дозво-
ляє перевозити щорічно близько 
100 тисяч тонн вантажів. Причо-
му перевозить уже не тільки ван-
тажі зі Світловодського зерново-
го терміналу, що належить ком-
панії, а й виконує рейси з інших 
річкових портів, перевозячи ван-
таж для інших трейдерів.
 Згадані компанії готові про-

довжувати працювати під ук-
раїнським прапором. І їх точ-
но не надихає перспектива, коли 
конкуренти під іноземним прапо-
ром зможуть отримати вигідніші 
умови роботи, ніж національний 
перевізник. Але ж у багатьох ве-
ликих агротрейдерів («Бунге», 
COFCO тощо) власного флоту не-
має. І додаткові можливості пе-
ревозити вантаж Дніпром їм пот-
рібні. Цьогоріч помітно збільши-
лися  зернові вантажі на експорт 
із річкових портів Запоріжжя, 
Дніпра та інших логістичних 
пунктів Верхнього Подніпров’я. 
Тільки за півріччя судна під іно-
земними прапорами вивезли в Ту-
реччину та інші країни понад 73 
тисячі тонн зерна. Такі перевезен-
ня не заборонені законодавством, 
але вимагають отримання одно-
разових дозволів від Морської ад-
міністрації України.

Золоту середину шукають із 
калькулятором
 Один із можливих компро-
місів для учасників ринку — 
прописати в законі, що іноземно-
му флоту працювати в каботажі 
дозволяється тільки на певний 
період. При обговоренні «річко-
вого» законопроєкту в Амери-
канській торговельній палаті, 
Європейські бізнесасоціації, 
МІУ, компанії дійшли висновку: 
якщо флот під іноземним прапо-
ром працюватиме в пропонова-
них законопроектом умовах, ук-
раїнські судновласники прос-
то почнуть виводити свої суд-
на з-під національного прапора. 
Адже, на відміну від власника 
судна під українським прапором, 
власник судна під прапором ін-
шої держави не платитиме ПДВ 

(його заплатить фрахтувальник). 
Якщо ж працюватимуть тут суд-
на, клас яких дозволяє вільно ви-
ходити в море, то під іноземним 
прапором вони почнуть бунке-
руватися в нейтральних водах. 
«При купівлі палива для потреб 
флоту за 12-мильною зоною різ-
ниця в ціні на тонну складе 320 
доларів. Це якраз сума ПДВ та 
акцизу на дизельне паливо — 
53% від ціни палива в Україні. 
Таким чином, на кожній тонні 
контрабандного пального держа-
ва втрачає близько 8000 гривень. 
Якщо за місяць буксир може вит-
ратити 90 тонн палива, то втра-
ти держави складуть 380 тис. 
гривень, а з урахуванням ПДВ 
— до 720 тис. гривень», — пояс-
нює співвласник компанії «Нібу-
лон» Андрій Вадатурський.

Для розвитку потрібен стимул
 Бізнес радить державі таки 
забезпечити нормальні умови 
для розвитку вітчизняного судно-
будування, створивши тимчасові 
податкові та митні пільги (звіль-
нення від сплати ввізного мита та 
ПДВ при імпорті суден, запасних 
частин, обладнання будівниц-
тва, реконструкції, модернізації 
флоту і подальшого оперування 
під прапором України). А також 
частково компенсувати замовни-
кам будівництва на українських 
верфях каботажного флоту висо-
кі кредитні ставки. Також бізнес 
проти введення річкового збору, 
бо не обкладати судноплавство 
податками — світова практика. 
А перенесення вантажопотоків 
на річковий транспорт дозволить 
заощадити на відновленні доріг 
до мільярда гривень із мільйона 
тонн. Крім того, зростання ванта-

жопотоку на річці збільшує роз-
мір надхо джень від акцизного 
збору з пального, а, відповідно, 
фінансування Дорожного фон-
ду. Саме за рахунок Дорожно-
го фонду пропонують оплачува-
ти колійні роботи тощо, зафіксу-
вавши в законі відсоток від кош-
тів фонду, який повинен йти на ці 
потреби. Витрати ж на утриман-
ня шлюзів компенсуються за ра-
хунок виробників електричної 
енергії на гідроелектростанціях, 
до складу дамб яких входять суд-
ноплавні шлюзи. Тим паче, що 
запропонований законопроек-
том річковий збір містить коруп-
ційні ризики і може призвести до 
зловживань при формуванні його 
ставки збору, методика розрахун-
ку якого чітко не визначена. «Ви-
ходячи з нинішнього тексту зако-
нопроекту, ми не розуміємо, яким 
саме буде річковий збір — долар із 
тонни або два? А як за таких умов 
планувати які-небудь довгостро-
кові інвестиції?» — питає дирек-
тор компанії «Гермес-Трейдинг» 
Юрій Скічко.
 Є зауваження й щодо створен-
ня підприємства з обслуговування 
внутрішніх водних шляхів. Зако-
нопроект не встановлює чітко, що 
утримання ВВШ буде покладено 
тільки на нього, не виключено 
появу інших підприємств, які та-
кож необхідно буде утримувати. 
Тому підприємці виступають за 
те, щоб усі інші держпідприємс-
тва й установи, задіяні в цьому 
секторі, реорганізували в одне. 
 Під час обговорення проек-
ту закону, в якому взяли участь 
народні депутати, представники 
BRDO, ЄБА, Американської тор-
говельної палати в Україні тощо, 
міністр інфраструктури Владис-
лав Криклій наголосив на не-
обхідності зменшити наванта-
ження на українські дороги, на-
правивши частину вантажів на 
річки. «Спираючись на європей-
ський досвід, на базі зауважень 
більшості представників бізнес-
структур, ми запропонуємо за-
ходи додаткового стимулюван-
ня внутрішнього водного транс-
порту, зокрема, вважаємо за до-
цільне відмовитися від введення 
річкового збору», — обіцяє про-
фільний міністр. ■

ЛОГІСТИКА

Зерно рікою
Парламент пропонує допустити 
на внутрішньоукраїнські водні шляхи 
міжнародних перевізників

■Олена ЯРОШЕНКО

У Верховній Раді мають намір таки вирішити, як далі розвивати 
внутрішні водні шляхи України. Депутати розглянуть законопроєкт 
№1182-1 «Про внутрішній водний транспорт», зареєстрований у ве-
ресні, але в основу якого лягли багаторічні напрацювання. Парла-
мент попереднього скликання раніше вже голосував за два законо-
проєкти з абсолютно різними нормами. Один із них допускав роботу 
в каботажі на українських річках суден під іноземним прапором, 
інший — ні. Обидва законопроєкти відправили на доопрацювання. 
Знайти компроміс прихильники проєкту Мінінфраструктури та про-
єкту компанії «Нібулон» тоді не змогли. І хоч за основу нинішнього 
взято «міністерський» варіант, бурхливу негативну реакцію бізнесу 
на нього викликала саме низка компромісних положень. 

Казахстан у партнерстві
 Під час українсько-казахстанського бізнес-форуму, що про-
ходив у Торгово-промисловій палаті України, одразу кілька ка-
захстанських компаній отримали пропозиції створити спільні 
підприємства в Україні. Як повідомляє пресслужба ТПП, казах-
станські компанії зацікавлені у встановленні ділових зв’язків із 
українським бізнесом у сільському господарстві та продоволь-
стві (власний експорт борошна, кондитерських виробів, консер-
вів тощо). Товарообіг між нашими країнами у І кварталі 2019 
року зріс на 37%. «Стратегія співпраці стане виграшною для 
обох країн. Між Україною і Казахстаном створено правову базу 
— зараз практично немає сфер, які не врегульовані, її потріб-
но просто ефективно використовувати», — сказав посол Казах-
стану в Україні Самат Ордабаєв.

Пристрасті за врожаєм
 На території Білозерського сільради Вітовського району Ми-
колаївщини невідомі самовільно засіяли соняшником три ділянки 
площею 122,65 га, 200,66 га і 166,85 га, але суддя не знайшла під-
став для арешту врожаю на користь держави. Засіяні поля виявив 
виконувач обов’язків сільського голови, про що повідомив право-
охоронним органам. Було розпочато кримінальне провадження за 
статтею КК України «Самовільне зайняття земельної ділянки та са-
мовільне будівництво». При зайнятті земельної ділянки за відсут-
ності правовстановлюючих документів в особи, яка засіяла таку ді-
лянку, не виникає права власності на посіви й насадження сільсь-
когосподарських та інших культур — вся отримана продукція по-
винна бути передана державі. Коли на полях з’явилися комбайни 
«господаря» посівів, який безпідставно засіяв державні території 
соняшником, співробітники Вітовського відділу поліції зупинили 
роботи. Проте суддя Ленінського районного суду Надія Румянцева 
порахувала недостатніми підстави для арешту і техніки, і врожаю.
 Тепер обмежень для збору врожаю у привласнювачів немає. 
«Таким чином урожай соняшнику, приблизною вартістю близько 
трьох мільйонів гривень, зібраний із державної землі, державі не 
дістанеться — його спокійно на підставі рішення суду збере той 
самий фермер, який вирішив, що має повне право не платити за 
землю, не отримувати жодних дозволів».

Оксана СИДОРЕНКО

 Станом на 23 вересня українсь-
кі аграрії провели збиральні роботи 
на площі 10,8 млн га та намолотили 
43,3 млн тонн зернових та зернобо-
бових культур при середній врожай-
ності 40,3 центнера з гектара.
 Як повідомляє пресслужба Мін аг-
рополітики, що перебуває в процесі 
злиття з іншими міністерствами, в 
розрізі культур на цю дату було зібра-
но: кукурудзи — 3,6 млн тонн із пло-
щі 600 тис. га (12%); гречки — 68 тис. 
тонн із площі 51 тис. га (76%); про-
са — 133 тис. тонн з 71 тис. га (79%). 
Крім того, соняшнику обмолочено на 
площі 3,7 млн га, або 63%, та зібрано 
8,3 млн тонн зерна при середній уро-
жайності 22,6 ц/га. Сої обмолочено на 
площі 742 тис. га, або 47% від прогно-
зу та зібрано 1,7 млн га зерна при се-
редній урожайності 23,0 ц/га. Цукро-
вих буряків зібрали 990 тис. тонн з 22 
тис. га, або 10 відсотків від загальної 
площі при середній урожайності 450 
ц/га.
 Найбільший вал зерна на звітну 
дату намолотили аграрії в Одеській, 
Запорізькій і Харківській — по 3,2 

млн тонн, Дніпропетровській — 3,0 
млн тонн, Миколаївській — 2,8 млн 
тонн областях.
 Щодо проведення осінньої посів-
ної кампанії, то озимими зерновими 
засіяно 2 млн га — третина прогно-
зованих площ. З них посіяно: озимої 

пшениці — 1,9 млн га, або 30% від 
прогнозу; жита — 61 тис. га, або 50% 
від прогнозу; озимого ячменю — 84 
тис. га, або 9% від прогнозу.
 Нагадаємо, українські аграрії цьо-
горіч уже експортували майже 12 млн 
тонн зернових. ■

Попереду — фінальні жнива, кукурудзяні.
Фото з сайта poltava365.com.

❙
❙

ОФІЦІЙНО

Жнивуємо, сіємо, експортуємо
Зібрано сімдесят відсотків зернових цьогорічного врожаю

■ НОВИНИ ПЛЮС■
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Пасивна оборона на морi є 
передумовою до поразки
 Мiлководне Азовське море з 
глибинами 5-13 метрiв замерзає з 
грудня по березень бiля берегiв, а 
в холоднi зими замерзає i по всiй 
площi. В осiнньо-зимовий перiод 
спостерiгаються частi шторми, i 
катерам вийти в море неможли-
во, також обмежується за неспри-
ятливої погоди використання оз-
броєння. На мiлкiй водi хвилi ха-
рактеризуються своєю крутиз-
ною. Тому перiод використання 
«москiтного» малотоннажного 
флоту для бойових дiй украй об-
межений у цьому районi.
 Бойовi дiї з морського напрям-
ку, як правило, вiдпрацьованi 
практикою конфлiктiв останнiх 
десятилiть. І Путiн, схоже, зби-
рається скористатись цим досвi-
дом. Складається враження, що 
сухопутне командування в Мiнiс-
терствi оборони та Генерально-
му штабi України не розумiє, що 
таке флот, для чого вiн потрiбен i 
якi завдання вирiшує. Адже Вій-
ськово-Морський флот є самостiй-
ним найбiльш технiчно складним 
i наукоємним видом збройних сил. 
Військовий флот вирiшує не тiль-
ки обороннi, а й наступальнi за-
вдання. Пасивна оборона на морi 
нiколи не приводила до перемоги, 
вона є передумовою до поразки. 
 Про неспроможнiсть i безвiд-
повiдальнiсть вiйськово-полiтич-
ного керiвництва держави пiд 
час вiйни свiдчить вiдсутнiсть у 
бюджетi програми з Морської до-
ктрини, відсутність державних 
програм iз кораблебудування та 
пiдняття суднобудiвної галузi з 
нульового рiвня на рiвень функ-
цiонування. Не змiнено структу-
ру оборонного бюджету, в якому 
на утримання Збройних сил Ук-
раїни йде до 70% витрат, а на мо-
дернiзацiю та закупiвлю новiт-
нього озброєння — тiльки 15-
20%, що й призвело до провалу в 
морськiй полiтицi держави, зни-
щення ВМС України, в тому чис-
лi й крейсера «Україна». Резуль-
татом є неспроможнiсть захисту 
України в прибережних районах 
та акваторiях Азовського та Чор-
ного морiв.
 Щодо фiзичного та морального 
старiння крейсера «Україна», то у 
ворога є однотипнi кораблi — крей-
сер «Маршал Устiмов» на Пiвнiч-
ному флотi, який у строю з 1986 
року i пройшов ремонт i модернi-
зацiю, крейсер «Варяг», побудова-
ний наприкiнцi 1979-го — на по-
чатку 1983 року, є флагманом Ти-
хоокеанського флоту, тобто значно 
старiший, нiж крейсер «Україна». 
В Севастополi базується аналогiч-
ний крейсер Росiйської Федерацiї 
«Москва», якому 35 рокiв i який 
планують вiдремонтувати та мо-
дернiзувати з можливою установ-
кою крилатих ракет «Калiбр НК» 
(дальність дiї 1,5 тис. км).
 Порiвнюючи ситуацiю зi 
США, де побудували два новiтнi 
багатоцiльовi стелс-есмiнцi типу 
«Замволт», кораблi на всi випад-
ки життя, але iз захмарними цi-
нами, що не дозволило запустити 
їх у серiю, i тим фактом, що, ма-
ючи старi есмiнцi «Арлi Бьорк», 
якi будуються з 1988 року i добре 
випробуванi в бойових умовах, то 
будiвництво цих кораблiв триває 
i служитимуть вони до 70-х рокiв 
XXI столiття. Тому наш крейсер 

хоч i старого проєкту, але фiзич-
но новий, бо має незношенi енер-
гетичну установку та механiзми 
й системи. А маючи на увазi по-
етапну замiну «застарiлого», як 
кажуть нашi керiвники, озброєн-
ня тим новiтнiм озброєнням, яке 
вони зараз рекламують, i досвiд 
Росiї в експлуатацiї та модернiза-
цiї однотипних крейсерiв, до речi, 
з уже зношеним технiчним облад-
нанням, то крейсер «Україна» при 
належному утриманнi, обслуго-
вуваннi та модернiзацiї може про-
служити ще 50 рокiв, не старiючи 
морально.

Навіщо нарощувати вiйськово-
морський потенцiал
 Варто наголосити, що корвет 
чи фрегат будуватимуть 46 рокiв 
(скажімо, нашого «Володимира 
Великого» будують уже 10 рокiв), 
а бойовий корабель потрiбен тер-
мiново, вже зараз, бо буде пiзно 
вирiвнювати ситуацiю на фланзi 
Причорномор’я. Оскільки Украї-
на в небезпецi, необхiдно не гаяти 
часу i швидкими темпами наро-
щувати наш вiйськово-морський 
потенцiал. Розбудувати новий ко-
рабель в умовах вiйни нереаль-
но — немає коштiв, то навiщо ж 
знищувати те, що є? Маючи бойо-
ву платформу — крейсер «Украї-
на», ми можемо комплектувати 
його будь-якою зброєю, не витра-
чаючи грошi та дорогоцiнний час 
на довгу побудову платформ кор-
вето-фрегатiв. Тут треба вiдзначи-
ти, що деякi вiйськовi моряки ви-
соких рангiв, не слiдкуючи за роз-
витком вiйськово-морської науки, 
тактикою та стратегiєю ВМФ у су-
часнiй вiйнi, не можуть визначи-
тися з концепцiєю розвитку фло-
ту на сучасному етапi. І в них не-
має уявлення, якi ж типи кораблiв 
треба будувати i в яких пропор-
цiях. Є й молодi моряки з тих, що, 
як кажуть, «сiм лiт морячив i моря 
не бачив», якi пропагують воєнно-

«москiтний» флот, безглузді iдеї 
про атаки «вовчих зграй» катерiв, 
ще й чомусь безпiдставно посила-
ючись на стандарти НАТО.
 Вiдволiкаючи вiд сутi питання 
i турбуючись про долю наших мо-
рякiв, яких, по сутi, абордажем за-
хопили росiяни, ми не ставимо пи-
тання, що призвело до цього. Чому 
за роки вiйни оборонно-промисло-
вий комплекс належно не фiнансу-
вали з державного бюджету. Чому 
нашi суднобудiвнi пiдприємства, 
закордоннi партнери не були за-
дiянi для будiвництва збалансова-
ного флоту, хоч кошти, вкладенi 
в ОПК, можуть дати колосальнi 
дивiденди. І якби крейсер «Украї-
на» забезпечував прохiд катерiв 
у Керченськiй протоцi, навiть не 
маючи протикорабельних ракет 
«Вулкан» чи «Нептун», а тiльки 
наявну зброю, то чи наважилися б 
росiяни вiдкривати вогонь та сту-
пити на палубу наших кораблiв i 
забирати у полон морякiв? Якби 
ж у вiйськово-полiтичного керiв-
ництва було розумiння необхiд-
ностi комплесного аналiзу загроз i 
геополiтичних обставин, що скла-
лися в пiвнiчному Причорномор’ї, 

де зона бойових дiй на морях ста-
не найбiльш стратегiчно важли-
вим напрямком оборони. 
 НАТО буде фактором стриму-
вання Росiї, але навряд чи НАТО 
воюватиме замiсть нас. Тому треба 
рiзко збiльшити вiйськовi витра-
ти, скоротивши iншi, не потрiбнi 
пiд час вiйни, видiлити кошти на 
повернення у стрiй крейсера «Ук-
раїна», а також побудову достат-
ньо великих кораблiв iз вищим 
бойовим потенцiалом і бойовою 
стiйкiстю, нiж у росiйських ко-
раблiв, щоб лiквiдувати або знизи-
ти рiвень цих загроз iз моря. Інак-
ше ми втратимо Марiуполь, Одесу, 
що призведе до катастрофи в еко-
номiцi. 
 У незначнiй кiлькостi «москiт-
нi» катери потрiбнi для дiй у 
близькiй морськiй зонi. Але ар-
тилерiйськi катери з 30-мiлiмет-
ровою артилерiєю не можуть про-
тистояти росiйським кораблям 
Чорноморського флоту, тому, на 
мою думку, побудова катерiв у ве-
ликiй кiлькостi — це викинутi де-
ржавнi грошi.

 Важливiсть флоту в справi 
оборони країни така, що резуль-
татом кiнця цiєї вiйни вирiшу-
ватиметься саме питання про по-
дальше iснування держави. Дехто 
вважає, що для оборони Причор-
номорського узбережжя достат-
ньо мати «москiтний» флот i що 
бiльше бойових кораблiв не треба. 
Такий погляд є хибним. Флот не 
може отримувати одні типи кораб-
лiв на шкоду iншим. Кораблi всiх 
необхiдних типiв у певних пропор-
цiях мають бути представленi для 
успiшного виконання дiй iз вiдсiчi 
чи стримування противника.

Корабель — це не танк і не літак
 Можливостi такого великого 
унiверсального корабля з достат-
ньо потужною електростанцiєю, 
як крейсер «Україна», дозволя-
ють використовувати його ще й 
як базу для вiдпрацювання май-
бутнього озброєння, такого, як 
морських ракетних комплексiв 
пiдвищеної точностi та дальностi 
з термобаричними боєголовка-
ми, лазерної зброї, безпiлотникiв, 
рельсотронiв, телекерованих пiд-
водних апаратiв для пошуку i зни-

щення мiн, радiоелектронного оз-
броєння, автоматизацiї систем уп-
равлiння зброєю тощо.
 Корабель — це досить склад-
ний iнженерний комплекс, наси-
чений рiзноманiтною технiкою. 
Це не танк, не бронетранспортер 
i навiть не лiтак. Бойовi можли-
востi корабля для вирiшення вiй-
ськових завдань набагато ширшi. 
Недооцiнка цього в РНБО, нехту-
вання найефективнiшим бойовим 
кораблем дозволило РФ досягти 
своїх стратегiчних цiлей — вста-
новити контроль над усiм Чорно-
морським регiоном i континен-
тальним шельфом України.
 Громадськiсть, РНБО, СБУ 
мають зробити висновок з iсторiї 
з бойовим кораблем, вартість яко-
го оцінюється щонайменше в мі-
льярд доларів. Уся країна напру-
жується, коли будується такого 
класу великий ракетний корабель, 
а потiм деякi керiвнi особи ка-
жуть, що його треба викинути, що 
вiн не потрiбний для оборони краї-
ни. Тому зараз треба з’ясувати, на 
кого працюють цi «спецiалiсти» i 
що є в основi їхнiх дiй — низький 
iнтелектуальний рiвень, некомпе-
тентнiсть, зрада чи дiї п’ятої коло-
ни та спецслужб РФ.
 Вiдволiкаючи грошi на будiв-
ництво «москiтного» флоту, вiй-
ськово-полiтичне керiвництво не 
створило умови для будівництва 
багатоцiльового фрегату проєк-
ту 58250 «Володимир Великий» 
iз сучасними комплексами та сис-
темами озброєння, якi б забезпе-
чували високоефективнi рiшення 
широкого кола бойових завдань: 
знищення надводних кораблiв i 
суден, пошук i знищення пiдвод-
них човнiв противника, уражен-
ня наземних цiлей, протиповiтря-
ну, протичовнову та протикатер-
ну оборону своїх кораблiв i суден, 
конвой, вогневу пiдтримку висад-
ки морських десантiв. 
 Цi ж завдання мiг би виконува-
ти крейсер «Україна», який спро-
єктований i виконаний як удар-
ний корабель, при тому ще здат-

ний дiяти без надiйного прикриття 
з повiтря завдяки своєму унiкаль-
ному протиповiтряному озброєн-
ню. Але деякi старшi офiцери та 
генерали з сухопутною воєнною 
освiтою без стратегiчної компонен-
ти не розумiють, що цей корабель, 
який вони називають «мiшенню», 
своєю наявною зброєю здатний за-
хищати повiтряний простiр над 
вiйськово-промисловими комп-
лексами, портами, навiть стоячи 
бiля причалу в перiод доозброєн-
ня чи модернiзацiї. Також крейсер 
мiг би своєю артилерiєю не допус-
кати ворожi десантнi оперативнi 
з’єднання до виходу на рубiж для 
атаки, пiдтримувати з моря вiйсь-
ка в ООС.
 Хто ж цi керiвники, що одним 
розчерком пера знищували багато-
мiльярдний корабель з абсолютно 
незношенними машинами та ме-
ханiзмами, не запланувавши мо-
дернiзацiю озброєння на майбутнє 
i навiть не поставивши на консер-
вацiю цю бойову платформу? Це 
(донедавна) перший вiцепрем’єр, 
мiнiстр економiчного розвитку i 
торгiвлi України С. І. Кубiв (освiта 
педагогiчна), керiвник Укроборон-
прому Р. А. Романов (освiта педа-
гогiчна), заступник мiнiстра обо-
рони України О. М. Шевчук (ос-
вiта фiнансова). Що заважало їм 
порадитися з авторитетними спе-
цiалiстами, екссекретарем РНБО 
В. П. Горбулiним, вiцеадмiралами 
І. В. Кабаненком, С. А. Гайдуком, 
керiвником Миколаївського ДП 
«Дослiдно-проєктний центр суд-
нобудування» С. В. Кривком, спе-
цiалiстами з ракетного озброєння 
в КБ «Луч», КБ «Пiвденне», ком-
панiй «Мотор-Сiч», «Артем», Хар-
кiвського державного авiацiйного 
пiдприємства? І чи думали вони, 
чим це обернеться для України в 
разi фактичного оголення пiвден-
ного приморського флангу оборо-
ни?

Проти крейсерів воюватимемо 
катерами?
 Росiї такi кораблi, як крейсер 

ПИТАННЯ РУБА■
Юрiй ЦАРЕНКО, морський iнженер, Спiлка офiцерiв України

Завдяки надзвичайно вигiдному геополiтичному розташуванню 
Криму Росiя вирiшує свої стратегiчнi питання. Перетворюючи Крим 
на «неприступну фортецю», Путiн прагне контролю над усiєю ак-
ваторiєю Чорного та Азовського морiв, пiвдня України. Захоплю-
ючи українськi акваторiї — нашi територiальнi води на Азовсь-
кому морi, — має намір повторити ситуацiю на Чорному морi з 
перекриттям шляхiв до морських портiв. Росiя блокує Україну, що 
може призвести до катастрофи в нашiй економiцi.

ЗНАННЯ — СИЛА 

 Вiдсутнiсть стратегiчно-аналiтичного планування боротьби з Росiєю, неком-
петентнiсть i непродуманi рiшення у сферi державного управлiння несуть за-
грозу для цiлiсностi України. Необхідно запровадити повноцiнну воєнну освi-
ту для вищих армiйських офiцерiв, які ухвалюють стратегічні рiшення. Важливо, 
щоб цьому контингенту вiйськових офiцерiв на курсах пiдвищення квалiфiкацiї 
викладали курс «Стратегiя i тактика Вiйськово-Морського флоту», а також ор-
ганiзовували хоча б короткочасне стажування на бойових кораблях рангу крей-
сер-есмiнець. Це потрiбно їм для розумiння можливостей i проблем флоту.

■

«Москву» зупинить
Чому знищення крейсера «Україна» є для нашої оборони 

неприйнятним і навіть злочинним

На будівництво крейсера були витрачені мільйони,  і раптом він став державі «непотрібний».
Фото з сайта news.liga.net.

❙
❙

Пасивна оборона на морi нiколи не приводила до перемоги, 
вона є передумовою до поразки. 
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«Україна», потрiбнi, корвето-фре-
гати потрiбнi, а ми захищатимемо-
ся i навiть атакуватимемо росiй-
ський флот катерами з кулемета-
ми або 30-міліметровими гармат-
ками! Деякi нашi вiйськовi специ 
казали, що крейсер не вiдповiдає 
нашiй Воєннiй доктринi. То як 
вони її читали? Такi кораблi пот-
рiбнi Китаю, Індiї, що теж хотiли 
придбати крейсер «Україна» для 
своїх Вiйськово-морських флотiв. 
У Воєннiй доктринi України є ви-
мога щодо вiдродження вiйськово-
морського потенцiалу Вiйськово-
Морських сил ЗСУ та їхнього роз-
витку. Також у Воєннiй доктринi 
України йдеться про завдання, 
що покладаються на оборонно-
промисловий комплекс, одним з 
яких є модернiзацiя озброєння, 
вiйськової та спецiальної технiки 
та боєприпасiв. Ми багато років 
спостерігали недостатнє фiнансу-
вання Збройних сил, що перейшло 

в цiлеспрямований розвал оборо-
ноздатностi з причини недооцiнки 
вiйськово-полiтичним керiвниц-
твом України вiйськової загро-
зи з боку Росiї. Водночас треба ви-
знати, що Збройнi сили України з 
iншими складовими сектору без-
пеки та оборони зробили значний 
крок у своєму розвитку.
 Бойова стiйкiсть корветiв, фре-
гатiв-кораблiв лiтерального (при-
бережного) флоту нижча за бойову 
стiйкість крейсера. А наявнiсть у 
Чорному морi ракетного крейсера 
«Москва» потребує корабля анало-
гiчної бойової стiйкостi — крейсе-
ра «Україна». Просувають думку, 
що «москiтний» флот у данiй ситу-
ацiї є панацеєю, iгноруючи такий 
важливий момент, як рiвень роз-
витку бойової авiацiї противника 
i керованої ракетної зброї, що не 
дає шансiв на виживання цих ма-
лотоннажних кораблiв. Тому ко-
мандуванню ВМС України треба 
термiново реагувати на цей фак-
тор. Без масової пiдтримки авiа-
цiєю дiї катерiв безперспективнi. 
Такi недолiки торпедних, а також 
ракетних і артилерiйських ка-
терiв, як мала дальнiсть дiї, низь-
ка мореплавнiсть, автономнiсть, 
не дають їм можливостi дiяти на 
великих вiдстанях вiд своїх баз. 
Невелика дальнiсть стрiльби ра-
кетами i малий їхній запас, вiд-
сутнiсть важких протиракетних 
i протиповiтряних систем, слаб-
ка артилерiя, неможливiсть вико-
ристання зброї у складних погод-
них умовах — усе це обмежує бо-
йові можливості катерiв. Як мож-
на дилетантам розказувати, що 
українське військо ввiйшло в де-
сятку найсильнiших армій Євро-
пи, коли в ЗСУ вiдсутнiй флот i не-
достатньо авiацiї, не захищені уз-
бережжя та акваторiї Чорного та 
Азовського морiв, а РФ має безу-
мовну перевагу на морi!

Флагман флоту чи металобрухт?
 Історiя крейсера «Україна» — 
продовження знищення Збройних 
сил держави пiд прикриттям ідеї 
«москiтного» флоту.
 Крейсер «Україна» спущено 
на воду в 1990 роцi. Проєкт 1164 
«Атлант», водотоннажнiсть 11600 

тонн. Готовнiсть корабля — 95%. 
Він уже був готовий вийти в море 
на ходовi випробування. Але ста-
лося так, що корабель, який мав 
бути флагманом українського 
ВМФ, став нiкому не потрiбний: 
нi Укроборонпрому, нi Мiнобо-
рони. Полiтики то хотiли прода-
ти корабель, то розiбрати та порi-
зати на металобрухт! Звернення 
до президента України, прем’єр-
мiнiстра (неодноразовi), представ-
никiв Миколаївського суднобудiв-
ного заводу iменi 61 комунара за-
лишались без вiдповiдi. Правда, 
Володимир Гройсман у 2015 роцi 
заявив, що iдея Укроборонпрому 
про продаж крейсера «Україна» є 
корупцiйною.
 Єдине, що на сьогоднi зможе 
якоюсь мiрою вирiвнювати ситуа-
цiю в Причорномор’ї, — це термi-
нове повернення до складу ВМС 
України крейсера «Україна». Не 
проводячи глибоку модернiзацiю, 

що потребує значних коштiв i часу, 
а встановлюючи на палубi надiйно 
принайтованi (закрiпленi) сухопут-
нi ракетнi комплекси або це ж оз-
броєння, розмiщене в контейнер-
них модулях, що дозволить замi-
нити непоставленi «Вулкани». Все 
iнше озброєння на кораблi є: зенiт-
нi ракетнi кемплекси С-300 «Форт» 
середнього радiуса дiї, двi спаренi 
130-мм артилерiйськi системи го-
ловного калiбру АК-130 — як засiб 
для пiдтримки морського десан-
ту або протидiї ворожому десанту 
та обстрiлу узбережжя, три бата-
реї шестиствольних 30-мм гармат 
АК-630 ПУС «Вимпел», два авто-
матизованi зенiтно-ракетнi ком-
плекси «Оса-М», два п’ятитрубнi 
533-мм торпеднi апарати, проти-
човновi реактивнi бомбовi уста-
новки — РБУ-6000; авiацiя: про-
тичовновий i розвiдувальний та 
коригувальний гвинтокрил К-27; 
електронне озброєння: бойова iн-
формацiйно-управляюча система, 
система управлiння протикора-
бельними, протиповiтряними ра-
кетами, торпедною стрiльбою РЛС 
управлiння стрiльби 130-мм, 30-
мм гармат i три навiгацiйнi, актив-
на та пасивна системи радiоелект-
ронних пере шкод, система елект-
ронних перешкод iз двох пускових 
установок ПК-2 (200 ракет).
 Крейсер «Україна» має дво-
вальну комбiновану газотурбiн-
ну установку в складi форсажних 
двигунiв повного ходу, маршевих 
двигунiв економiчного ходу для 
забезпечення дальностi плавання 
плюс паровi турбiни теплоiзоля-
цiйного контуру (ТУК). Потуж-
нiсть газотурбiнної енергетичної 
установки (ГТЕУ) 4х22500 к. с. + 
2х7700 к. с. = 105 000 к. с., що за-
безпечує кораблю швидкiсть 32 
вузли.
 Вiйськовий корабель такого 
рангу — це окрема вiйськова части-
на з екiпажем понад 500 морякiв. 
Для чого я наводжу тактико-тех-
нiчнi характеристики «України»? 
Щоб українська громадськiсть зро-
зумiла, яку вiйськову одиницю ми 
втратили i що треба встановлюва-
ти громадський контроль за дiя-
ми державної влади! Сформоване 
в Українi правове поле дозволяє 

громадянам створювати громад-
ськi об’єднання i через них брати 
участь в управлiннi державою та 
вимагає консультацiй органiв вла-
ди з об’єднаннями громадян.
 Для приведення крейсера в 
бойовий стан потрiбно термiно-
во створити спецiальну комiсiю 
з квалiфiкованих вiйськово-
морських фахівців з енергетики, 
управлiння та озброєння, кораб-
лiв, працiвникiв технiчного кон-
тролю заводу-будiвника, а також 
представникiв конструкторських 
бюро i заводiв-виробникiв ракет-
ного озброєння. Комiсiя має оцi-
нити реальний стан збереження 
корабельних газокотлотурбiнних 
установок, корпусу корабля, оз-
броєння при довгострокових пе-
рервах у роботi та використаннi i 
виробити конкретнi заходи щодо 
вiдновлення роботоздатностi тех-
нiки у найшвидшi термiни. Була 
iнформацiя вiд iнженерно-технiч-

них працiвникiв про демонтаж 
труб деяких корабельних систем. 
Практика суднобудiвних пiдпри-
ємств свiдчить, що можуть бути 
демонтажi обладнання для термi-
нових потреб заводу. Тому потрiб-
на перевiрка комплектностi сис-
тем i механiзмiв. Стосовно корпу-
су корабля та його гвинторульової 
групи, то вважаю, що немає необ-
хiдностi ставити крейсер у док, це 
дуже дорого та довготривало. Тре-
ба виконати водолазне обстеження 
пiдводної частини, зварних швiв i 
гвинторульової групи з пiдводною 
очисткою вказаного.
 Для змiни ситуацiї на Чорно-
му та Азовському морях необхiд-
но термiново вводити у стрiй крей-
сер «Україна». Навiть без гли-
бокого переобладнання системи 
головного калiбру — протикора-
бельних ракет, а шляхом встанов-
лення тимчасово на верхнiх палу-
бах наших сухопутних ракетних 
комплексiв для протидiї кораблям 
агресора та завдавання ударiв по 
берегових цiлях. Окрiм того, от-
римання вiд США сучасних проти-
корабельних ракет типу «Гарпун», 
згiдно з програмою їхньої вiйсько-
вої допомоги, суттєво змiнило б си-
туацiю в Причорномор’ї.

Мобілізація на порятунок 
крейсера 
 Фiнансування для введення в 
стрiй крейсера «Україна» може 
бути здiйснено наступними спо-
собами:
 — за рахунок зниження кош-
тiв на утримання адмiнiстрацiї 
президента, Верховної Ради та 
уряду України;
 — з коштів «Укроборонпро-
му» від продажу його продукцiї 
за кордон;
 — всенародний збiр грошей на 
озброєння та утримання крейсера 
«Україна»;
 — спецiальний воєнний пода-
ток з олiгархiв iз цiльовим призна-
ченням для крейсера «Україна»;
 — впровадження оптимальної 
пропорцiї зарплат i премiй на ос-
новi досвiду Європи керiвним чи-
новникам, а захмарнi доходи на-
фтогазовим керiвникам i служ-
бовцям реквiзовувати на оборону 
держави;
 — не скиглити про вiйськову 
перевагу РФ та її збройних сил, а 
максимально сконцентровувати 
бюджетнi кошти для оборони Ук-
раїни. Зрозумiти нарештi, що йде 
вiйна за незалежнiсть i майбутнє iс-
нування нашої держави. І дiї мера 
Києва В. Кличка та iнших за побу-
дови мосту з Володимирської гiр-
ки, фестивалi та другi коштовнi за-
ходи — це є банкет пiд час чуми.

 На кораблях такого рангу, як 
крейсер, повиннi служити про-
фесiонали, тому це вимагає ново-
го пiдходу до навчання особового 
складу, його бойової пiдготовки з 
прицiлом на майбутнє флоту Ук-
раїни. Виникає питання: де про-
ходитимуть практику (вiйськово-
морське стажування) курсанти 
морських i вiйськово-морських 
навчальних закладiв? На катерах 
iз примiтивними системами та не-
численним обладнанням? На ко-
раблях НАТО? То скiльки їх туди 
потрапить? Де проходитимуть 
перепiдготовку офiцери резер-
ву флоту? Чого, до речi, зараз не 
роблять. Практика свiдчить, що 
це може бути навчально-бойовий 
корабель. Там же повиннi стажу-
ватися моряки навчальних за-
гонiв ВМС, якi готують основних 
флотських спецiалiстiв — стерно-
вих, турбiнiстiв, гiдроакустикiв, 
мiнерiв, торпедистiв, електрикiв 
штурманських, артилерiйських, 
корабельних енергетичних уста-
новок, радистiв тощо.
 Щодо перспектив розвитку 
ВМС України, то їх (перспекти-
ви) хотiлося б пов’язати з розвит-
ком суднобудiвної промисловостi 
країни, яка фактично перебуває 
у стадiї розвалу. Вiдродження 
ВМСУ потребує великих коштiв 
i перспективних проєктiв. А та-
кож контролю громадськостi та 
професiоналiв-морякiв i вiйсько-
вих суднобудiвникiв.
 Генштаб має зайнятися своєю 
справою: зосередитися на плану-
ваннi (в тому числi довгостроко-
вому) армiї та флоту. А в держбю-
джетi, що обговорюється з прези-
дентом, вiдкладати 25% коштiв 
на модернiзацiю технiки армiї та 
флоту. Тодi не буде таких казусiв, 
як iз крейсером «Україна».
 Генштабу та РНБО треба про-
вести аналiз загроз iз моря, ме-
тодiв i засобiв, якi може вико-
ристати ворог РФ, та аналiз мож-
ливостей України в протидiї про-
тивнику з морського напрямку. 
Зараз РФ перекинула кораблi Кас-
пiйської флотилiї в Азовське море. 
Путiн уже відверто каже, що його 
вiдповiддю буде захоплення ін-
ших шматків нашої територiї. 
Можемо втратити Марiуполь, от-
римати ще одну лiнiю оборони пiс-
ля висадки десанту за пiдтримки 
кораблів Чорноморського флоту 
та Каспiйської флотилiї. Хто про-
тистоятиме їй, забезпечуватиме 
вогневе ураження кораблiв про-
тивника, якi ведуть вогневу пiд-
тримку висадки десанту? Катери, 
якi повезуть сухопутними шля-
хами до Марiуполя (так планують 
нашi «теоретики»!)? Чому не була 
змодельована подiбна ситуацiя та 
десятки iнших? А крейсер «Украї-
на», можливо, плюс «Сагайдач-
ний» зупинили б цi дiї! 

Дати відсіч агресору в морі 
 Не може Українська держава 
процвiтати i розвиватися у сучас-
ному свiтi без надiйного доступу 
до свiтового ринку i без могутньо-
го флоту. Необхiдно мати кораб-
лi для контролю над водами i за-
безпечення транспортних переве-
зень морем. А в теперiшнiй кри-
тичнiй ситуацiї треба реалiзувати 
всi можливостi для реальної про-
тидiї агресивнiй країнi на морi. 
Це крейсер «Україна», фрегат 
«Сагайдачний», три фрегати типу 
Oliver Hazzard Perry та два кате-
ри типу Island, якi американська 
сторона передає Україні, — саме 
вони можуть створити основу 
цiєї протидiї. Питання виконан-
ня цього комплексного завдання 
Генштабом ЗСУ, Мiноборони по-
винно бути пiд контролем Верхов-
ної Ради та української громадсь-
костi з причини його надважли-
востi для України.
 Необхiдно термiново i пер-
шочергово створити в парламен-

ті слiдчу комiсiю для розслiду-
вання дiй посадовцiв щодо зни-
щення бойового потенцiалу ВМС 
України та оголення Причорно-
морського флангу оборони;
 — розслiдувати, хто особисто 
наполягав на знищеннi крейсера 
«Україна»;
 — виявити, чому не були виве-
денi кораблi ВМСУ з баз, хто дав 
команду на пониження рiвня їх-
ньої бойової готовностi та вiдпус-
тив додому керiвництво, штаби та 
особовий склад і допустив втрати 
флоту;
 — дiзнатись, в чих iнтересах 
провалювалося вiйськово-тех-
нiчне спiвробiтництво з захiдни-
ми державами-партнерами та от-
римання вiд них вiйськової допо-
моги та технологiй;
 — з’ясувати, чому Генштаб 
ЗСУ з 2014 року не розглядав пи-
тання передачi Українi фрегатiв 
США типу Oliver Hazzard Perry.
 Якi причини цього — неком-
петентнiсть, недбалiсть чи злi на-
мiри? 
  Де знайти кошти на доозброєн-
ня крейсера «Україна» i розбудо-
ву ВМС України:
 — валютна виручка вiд про-
дажу зброї та технiки Укроборон-
промом має надходити Мiноборо-
ни України;
 — зменшити витрати з бю-
джету на утримання адмiнiстра-
цiї президента, Верховної Ради, 
уряду України;
 — лiквiдувати захмарнi зар-
плати та премiї керiвникам «На-
фтогазу», суддям Конституцiйно-
го Суду України, чиновникам ви-
щих рангiв;
 — оголосити та органiзувати 
всенародний збiр коштiв волон-
терськими органiзацiями на від-
новлення вiйськового флоту Ук-
раїни;
 — цiлеспрямовано направля-
ти кошти вiд незаконного збага-
чення на потреби ВМСУ.
 Варто посилювати спiвпрацю 
з країнами НАТО. Наприклад iз 
Польщею, з якою маємо спiльну 
вiйськову бригаду, могли ство-
рити спiльний вiйськовий кора-
бель. Або з тiєю ж Болгарiєю чи 
Румунiєю, що стурбовані безпе-
кою своїх бурових i видобувних 
платформ на морі у зв’язку з поси-
ленням вiйськово-морської при-
сутностi Росiї. До речi, обидвi цi 
країни списують свої «москiти» 
— ракетнi та торпеднi катери та 
приймають на озброєння хоч i за-
старiлi, але корвети i фрегати, та 
планують будiвництво нових.
 Спiвпраця зi США могла б сто-
суватися розмiщення на крейсерi 
«Україна» елементiв глобальної 
протиракетної оборони (ПРО) 
проти iранських i росiйських ра-
кет, що можуть бути запущенi 
на Європу. Це є економiчно до-
цiльно, бо не треба будувати нову 
морську платформу. Ця iдея ака-
демiка Володимира Горбулiна про 
участь в американському проєктi 
створення нацiональної системи 
протиракетної оборони (НПРО) в 
Європi дозволить отримати замо-
влення на виготовлення елемен-
тiв для цiєї системи. А розмiщен-
ня на територiї України та на мо-
бiльних носiях (кораблях) НПРО 
об’єкта цiєї системи з континген-
том американських вiйськ зро-
бить Україну союзником США i 
забезпечить недоторканнiсть на-
шої територiї.
 Майбутнє флоту України — 
за багатоцiльовими кораблями, 
здатними вести ефективну бороть-
бу з повiтряними, надводними, 
пiдводними i береговими цiлями. 
Також є потреба в пiдводних чов-
нах, кораблях спецiального при-
значення (мiнно-тральнi, десант-
нi) та ударнiй силi флоту — бага-
тоцiльовiй посиленiй оборонi (бе-
регова артилерiя, морська пiхота, 
протиповiтряна оборона). ■

ДО РЕЧІ

 Для нас важлива перспектива створення неядерної зброї, наприклад, термоба-
ричної. Ракети, якi б ми могли використати у вiйнi проти Росiї як зброї стримуван-
ня, мають дуже точно вражати противника на його територiї iз завдаванням вели-
ких збиткiв. Корабельний варiант такої ракетної зброї дозволить нам використову-
вати її, не порушуючи Договiр про лiквiдацiю ракет середньої та малої дальностi.
 Сучасна тенденцiя розвитку зброї вимагає розробки, виготовлення та осна-
щення бойових кораблiв гiперзвуковими ракетами з маневруючими боєголовка-
ми для прориву протиракетної оборони противника. Україна — космiчна держава, 
i українськi розробники ракетних озброєнь у змозi виконати це завдання.

■

тільки «Україна»
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Іван БОЙКО

 Шевченківський районний 
суд Києва не задовольнив кло-
потання прокуратури узяти під 
варту Магомеда-АмінаСаітова, 
який півтора року перебував у 
розшуку після нападу на колиш-
нього народного депутата Мус-
тафу Найєма, що ставсяв центрі 
Києва ще у квітні 2018 року.
 Минулих вихідних Саітов 
добровільно повернувся в Ук-
раїну, був затриманий і постав 
перед судом уже в понеділок. 
Щоправда, суддя Віталій Цик-
тіч вирішив, що для нього до-
статньо лише двотижневого до-
машнього арешту (цілодобово, 
до 7 жовтня), а не утримання під 
вартою у СІЗО. 
 Як повідомив у «Фейсбуці» 
рідний брат Мустафи і його адво-
кат Масі Найєм, під час судового 
засідання Саітов відмовився від-

повідати судді та прокурору, як і 
коли він перетнув кордон Украї-
ни. Водночас, коли його запита-
ли, чому він повернувся в Украї-
ну, підозрюваний сказав: «Бо 
змінилась влада».
 Не дивно, що адвокат обу-
рюється і цікавиться у право-
охоронців: «Це кордон України 
чи решето: хочеш — летиш звід-
си одразу після скоєння злочи-
ну, а хочеш — повертаєшся, поп-
ри оголошення в розшук (в тому 
числі державний)?».
 При цьому Масі Найєм додає: 
«Ще ніколи жодна людина, яка є 
в розшуку, не поверталась в Ук-
раїну для отримання вироку. Це 
завжди було за домовленістю... 
Людина просто втекла з України 
після вчинення нею протиправ-
них дій. Його зупинило не те, що 
він згадав, що життя та здоров’я 
в Україні — це найвища соціаль-
на цінність, і тому не можна за-

вдавати тілесних ушкоджень. А 
тому, що влада була не та!».
 На думку Масі Найєма, дане 
провадження є іспитом для но-
вої влади. Адвокат дивується, 
як можна призначити домаш-
ній арешт обвинувачуваному, 
який втік від слідства і перебував 
у розшуку. Мовляв, де гарантія, 
що знову не втече?
 Як повідомляла «УМ», 30 
квітня 2018 року у центрі Киє-
ва нардеп Мустафа Найєм став 
учасником кофлікту з гру-
пою осіб, внаслідок чого от-
римав тілесні ушкодження та 
потрапив до лікарні зі злама-

ною щелепою і струсом мозку. 
Трьох учасників конфлікту, 
двоє з яких мають громадянство 
РФ, один — громадянин Украї-
ни, було  затримано. Їм оголо-
шено про підозру за ч. 2 ст. 296 
КК (хуліганство, вчинене гру-
пою осіб). 
 Четвертий нападник Маго-
мед-Амін Саітов одразу після 
бійки вилетів з України до Баку. 
Вже 5 травня його затримади в 
Азербайджані, було розпочато 
екстрадиційні процедури. Піз-
ніше стало відомо, що Азербай-
джан відмовив Україні в екстра-
диції Саітова. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Захисники колишнього пре-
зидента-втікача Віктора Яну-
ковича зараз намагаються зро-
бити все для того, щоб засудже-
ного за державну зраду клієнта 
після запланованого (!) прибут-
тя до України не посадили до 
вітчизняної тюрми відбувати 
тривалий строк.
 Так званий «гарант», який 
утік до Росії під час Революції 
гідності ще у лютому 2014 року, 
вочевидь, знудився відсиджува-
тися у Ростові-на-Дону та у Мос-
кві і рветься до Києва. Принай-
мні про такі плани свого підза-
хисного днями повідомив адво-
кат Януковича Віталій Сердюк 
після засідання Апеляційного 
суду Києва, де розглядаються 
сім апеляційних скарг захисту 
на вирок експрезиденту.

 «Основні 
завдання, 
поставлені 
клієнтом, 
— забезпе-
чити притягнення до відпові-
дальності винних у здачі Кри-
му, винних у вчиненні антикон-
ституційного захоплення влади 
або державного перевороту — 
зараз виконуються», — заявив 
пан Сердюк журналістам.
 Також адвокат зауважив, 
що захисники Януковича на-
магаються зробити все для того, 
щоб засудженого за державну 
зраду експрезидента після при-
буття до України не посадили 
до української в’язниці.
 «Він зараз перебуває на те-
риторії Російської Федерації 
тимчасово. І захистом здійсню-
ються заходи, які забезпечать 

можливість його перебування 
на батьківщині», — зазначив 
Віталій Сердюк.
 Нагадаємо, що Януковича 
засуджено Оболонським рай-
судом Києва ще у січні 2019 
року до 13 років позбавлення 
волі за державну зраду і пособ-
ництво Росії у веденні агресив-
ної війни проти України. Після 
втечі з країни в 2014 році він 
ховається на території країни-
агресора.
 Нині ж сторона захисту пе-
реконує Апеляційний суд сто-
лиці, що рішення суду першої 
інстанції — незаконне і ухва-
лене під політичним тиском. 
У Генпрокуратурі ж наполя-

гають, що у матеріалах кримі-
нального провадження є не-
спростовні докази провини 

Януковича. Зокрема, 1 
березня 2014 року він 
написав листа до Во-

лодимира Путіна з ви-
могою ввести війська в Ук-

раїну, що, на думку слідства, 
і стало підставою для анексії 
Криму.
 Зрозуміло, що скасувати 
вирок утікачу не так просто, 
тому, швидше за все, адвокати 
Януковича лише запускають 
«інформаційну хвилю» про по-
вернення клієнта, щоб вивчити 
реакцію громадськості, полі-
тикуму та експертного середо-
вища. А вже далі, незалежно 
від реакції суспільства, мож-
на і юридичні механізми че-
рез суд «вмикати»…
 А тим часом у соціальних 
мережах уже активно обгово-
рюють можливе майбутнє по-
вернення «легітимного» і ра-

дять ховати шапки, натякаючи 
на кримінальне минуле «гаран-
та» в часи його молодості. Адже 
відомо, що свою першу «ходку 
на зону» Янукович-старший от-
римав за зухвалі пограбування 
на донецьких вулицях. Зокре-
ма, юний Вітя не гребував зри-
вати хутряні шапки з перехо-
жих. 
 Зауважимо, що 27 серп-
ня в Україну повернулася ко-
лишня «регіоналка» і сорат-
ниця Януковича, екс-міністр 
охорони здоров’я України Раї-
са Богатирьова, яку одразу ж 
затримали правоохоронці, але 
вже через два дні її випустили 
із СІЗО. ■

НА КОРДОНІ

Колишня 
на 
мільйони
Ексдружина 
голови Нацполіції 
регулярно вивозить 
за кордон сотні 
тисяч євро готівкою 
Василь ТАВР

      Керівник Нацполіції Сергій 
Князєв опинився в епіцентрі 
скандалу: минулих вихідних у 
пункті пропуску «Рава-Руська 
— Гребенне» польські прикор-
донники затримали Mersedes-
Benz із колишньою дружиною 
керманича Нацполіції Вік-
торією Князєвою, що перево-
зив 500 тисяч євро без необхід-
ного декларування.
      Пан Князєв відреагував не 
одразу і висловився з цього 
приводу аж у понеділок вве-
чері, написавши пост у «Фей-
сбуцi»: «Моя колишня дру-
жина, мати наших трьох ді-
тей, а також я особисто стали 
об’єктами інформаційної ата-
ки. Засоби масової інформа-
ції миттєво поширили «нови-
ну» про перевезення нею мало 
не мішків із грошима. Це брех-
ня, яка не має нічого спільного 
з реальністю».
 За його словами, ексдру-
жина працює у будівельній 
компанії «Атлант» і перетина-
ла кордон разом із директором 
компанії 78-річним Вадимом 
Каганом. В автомобілі також 
були український та європей-
ський партнери директора. 
     Нібито пан Каган продав 
за 500 тисяч євро торговель-
не приміщення у центрі Киє-
ва і віз гроші з собою. Польсь-
кі прикордонники попросили, 
крім пред’явлених власником, 
додаткові документи щодо за-
декларованих коштів. Кагану 
довелося показати «ще деякі 
оригінали», і після цього «ін-
цидент було вичерпано».
 Утім не всі повірили цій 
версії. Зокрема, журналіст 
Євген Плінський повідомив, 
що колишня дружина голо-
ви Нацполіції Сергія Князє-
ва Вікторія лише цього року 
шість разів вивозила великі 
суми грошей до країн ЄС!
 За його даними, пані Князє-
ва тричі перетинала кордон у 
Закарпатській області, двічі у 
Волинській і ще раз у Львівсь-
кій. І завжди з чималими сума-
ми готівкою. 
       «Навесні прокуратура 
Польщі вже брала цю компаш-
ку (разом із Каганом. — Ред.) 
на кордоні, вилучивши 500 
тисяч євро і 50 тисяч доларів. 
Але тоді Князєву вдалося ут-
римати інформацію і забезпе-
чити її невитік у ЗМІ, — напи-
сав журналіст у «Фейсбуцi». 
— Тобто, ми маємо справу не 
з разовим проривом кордону, 
а з системним каналом неле-
гального переправлення гро-
шової маси під крилом топс-
півробітника Нацполіції через 
різні митниці. Ось вам і від-
повіді на запитання про бур-
штин, цигарки, гральні зали, 
проституцію під крилом пра-
воохоронців». ■

■

«Історичне місце? Будуйте!»
 Скандально  відомий Окружний адмінсуд Києва 
зобов’язав Департамент містобудування та архітекту-
ри КМДА вдвічі збільшити висоту житлового комплексу 
«Покрова» (до 26 поверхів) в історичному ареалі Киє-
ва, на вулиці Січових Стрільців, 59. Про це свідчить рі-
шення судді Ігоря Погрібниченка від 16 вересня.
 Таким чином суд задовольнив позов Центрально-
го територіального управління капітального будівниц-
тва Міноборони, яке є замовником будівництва разом 
iз ТОВ «Будінпроект». Вони уклали договір про зведен-
ня ЖК «Покрова» у 2015 році.
 Будівництво вони почали у 2016 році, знісши існу-
ючий військкомат і побудувавши перші кілька поверхів 
ЖК, після чого ДАБІ анулювало дозвіл. Також свій при-

пис про зупинення робіт видав Мінкульт, з яким забу-
довник не погоджував жодних документів щодо будів-
ництва в історичному ареалі Києва, де діє обмеження 
по висотності (не вище 27 метрів).
 Натомість ЦТУКБ звернулося до суду з вимогою 
збільшити граничну висоту об’єкта до 72,6 м, як пе-
редбачав старий проєкт. І суддя Погрібниченко фак-
тично проігнорував  постанову Верховного Суду 
(!), яка підтверджувала неправомірність зведення 
72-метрового ЖК. 

Богдан хай керує далі 
 Верховний Суд відхилив апеляційну скаргу щодо 
указу президента Володимира Зеленського про при-
значення Андрія Богдана главою адміністрації прези-

дента, яку пізніше було перейменовано на офіс прези-
дента. Суд не побачив підстав для задоволення скар-
ги, також судді визнали, що рішення суду першої інс-
танції було ухвалене без процесуальних порушень.
 Позов про визнання указу Зеленського незакон-
ним подавала організація «Громадський люстраційний 
комітет», адже, на думку активістів, Богдан підпадає 
під закон про люстрацію і не може обіймати посаду 
глави АП.
 Експерти пояснювали, що Зеленський порушив 
люстраційний закон, призначивши Богдана, оскільки 
той двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з 
питань антикорупційної політики за часів Віктора Яну-
ковича. Сам Богдан вважає несправедливим той факт, 
що він підпадає під люстрацію.

НОВИНИ ПЛЮС■

З ЗАЛИ СУДУ

Бо змінилася влада
Нападник на екснардепа Найєма 
повернувся в Україну і уникнув СІЗО

■

Магомед-Амін Саітов у Шевченківському райсуді.❙

КОЛИШНІ

Пахан скучив 
за ненькою 
Заочно засуджений 
президент-утікач 
Віктор Янукович 
готується до 
повернення в 
Україну

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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Інна СТЕПАНЧУК

 Найстаріша у світі турис-
тична компанія Thomas Cook, 
заснована ще в 1841 році, оголо-
сила про своє банкрутство і при-
пинила роботу. Всі тури і рейси 
оператора скасовані, повідом-
ляє Бі-Бі-Сі.
 Наразі на закордонному від-
починку перебувають приблиз-
но 600 тисяч туристів (із них — 
150 тисяч британців), які ку-
пували путівки саме у Thomas 
Cook. Тепер iз поверненням до-
дому в них будуть проблеми, ос-
кільки літаки туроператора по 
них не прилетять. 
 Відтак британське Управ-
ління цивільної авіації оголо-
сило масштабну кампанію з ева-
куації своїх туристів. Міністр 
транспорту Грант Шарпс уже 
заявив, що це — найбільша в 
історії країни операція з повер-

нення громадян у мирний час. 
За планами, клієнтів iз Вели-
кої Британії повернуть у період 
iз 23 вересня до 6 жовтня.
 Компанія Thomas Cook дав-
но переживала фінансові труд-
нощі і останнім часом вела пе-
реговори про реструктуризацію 
боргів. «Попри значні зусил-
ля, ці перемовини не привели 
до підписання угоди між ком-
панією та новими кредиторами. 
Компанія дійшла висновку, що 
в неї немає іншого вибору, ок-
рім як негайно розпочати про-
цес ліквідації», — йдеться у за-
яві Thomas Cook. Глава Thomas 
Cook Пітер Фанкхаузер виба-
чився перед мільйонами клієн-
тів, тисячами працівників і 
партнерів компанії. «Це дуже 
сумний день для компанії, яка 
стала піонером пакетного відпо-
чинку і зробила можливим по-
дорожі для мільйонів людей», 

— цитує Фанкхаузера Бі-Бі-сі.
 Розмах діяльності Thomas 
Cook дісно вражає: щороку 
компанія обслуговувала близь-
ко 22 мільйонів туристів, а в її 
власності перебувають 200 го-
телів і 105 літаків. Наразі ві-
домо, що близько мільйона ту-
ристів забронювали путівки, 
адже компанія була настільки 
надійною, що тури тут купува-
ли за рік і більше до омріяного 
відпочинку. 
 Компанія пов’язувала свої 
фінансові труднощі з великою 
кількістю факторів — зокрема, 
з Брекзитом, а також сильною 

конкуренцією з боку онлайн-ту-
рагенцій. Окрім того, поясню-
вали в Thomas Cook, чимало ту-
ристів останніми роками відда-
ють перевагу самостійному пла-
нуванню подорожей і взагалі не 
користуються послугами тур-
фірм. 
 «Томас Кук» виявився него-
товим до ХХІ сторіччя, — про-
коментував Бі-Бі-сі падіння гі-
ганта експерт із мандрівок Сай-
мон Колдер. — Компанія вико-
ристовувала модель, яка чудово 
підходила для другої половини 
ХХ століття, коли люди слух-
няно заходили в місцеву тура-

генцію й замовляли путівки. 
Тепер кожен може вдати з себе 
турагента. Маючи доступ до різ-
них авіакомпаній, місць у готе-
лях, оренди автомобілів по всьо-
му світу, можна зібрати все до-
купи. Thomas Cook просто недо-
статньо диференціювався». 
 «Слухайте, якщо Thomas 
Cook припинив свою діяль-
ність, а його літаки почали 
конфіскувати в аеропорту — 
це дійсно: «Привіт, дивний но-
вий глобальний світ», — напи-
сав у «Фейсбуці» Aндрій Кли-
менко, головний редактор ви-
дання BlackSeaNews. — В один 
день: близько 750 тисяч ту-
ристів зараз за кордоном (це 
вам не 3 борта з Єгипту)... Свої 
літаки. Відомі понад сотню 
років надійні «дорожні чеки 
Thomas Cook»... На момент 
банкрутства у компанії — 22 
тисячі співробітників, 9 ти-
сяч із них — британці. Засно-
вана у 1841 році — 178 років 
тому... Буде всесвітній колапс 
на авіалініях по всьому сві-
ту». 
 Експерти зазначають, що 
падіння таких гігантів — у 
будь-якому випадку погана оз-
нака. Це може бути першим 
дзвіночком глобальних світо-
вих криз або ж повної зміни ус-
талених правил гри у конкрет-
ній галузі. ■

ОТАКОЇ!

Пора на відпочинок?
Збанкрутів відомий туроператор, 
який успішно працював на ринку 
майже двісті років

■

Світ змінився, а туроператор — ні. Тому й такий сумний фінал, 
вважають експерти.

❙
❙

Інна СТЕПАНЧУК 

 Сьогодні, 25 вересня, президент Украї-
ни Володимир Зеленський, як очікується, 
зустрінеться зі своїм американським коле-
гою Дональдом Трампом. «Я думаю, що у 
нас буде предметна, потужна зустріч», — 
поділився Зеленський з представниками 
української громади у Нью-Йорку. 
 В українського президента з амери-
канським колегою буде не коротка зуст-
річ «на полях» Генасамблеї ООН, на зра-
зок «потисли руки», а повноцінні перего-
вори. Про це в коментарі «Громадському» 
сказав міністр закордонних справ Вадим 
Пристайко. «Обидва президенти знайшли 
час... Буде велика годинна зустріч», — 
уточнив він. За словами Пристайка, ліде-
ри двох країн налагоджуватимуть контакт 
і говоритимуть, зокрема, про енергетич-
ну безпеку України. Загалом же є «цілий 
список» питань, про які йтиметься на пе-
реговорах у Сполучених Штатах. Та най-
перше завдання української делегації — 
«налагодити зв’язок». «Зеленський двічі 
розмовляв iз Трампом по телефону, але ми 
розуміємо, наскільки важливо встановити 
безпосередній контакт. На жаль чи на щас-
тя, так вибудувана система, що лідери від-
грають дуже важливу роль у дипломатії та 
в цілому у відносинах між обома країна-
ми», — додав Пристайко. 
 Представник Білого дому підтвердив, 
що зустріч Зеленського і Трампа відбудеть-
ся 25 вересня. В адміністрації президента 
США додали, що переговори стосувати-
муться питань енергетики, торгівлі та еко-
номічних реформ в Україні. 
 Нагадаємо, робочий візит президента 
України до США для участі у 74-й сесії Ген-
асамблеї ООН розпочався 23 вересня і три-
ватиме до 26-го числа. 
 Одразу по прибутті в Нью-Йорк Зеленсь-
кий зустрівся, як вище згадувалося, з пред-
ставниками української громади у США. 
Та подякував присутнім за підтримку. «Ви 
— наші найкращі дипломати, ви справді 
наші лобісти. Ви захищаєте наш суверені-
тет, територіальну цілісність тут, у США, 
та в усьо му світі. Ми вам дуже вдячні», — 
наголосив Володимир Зеленський. 
 Також Володимир Зеленський висло-
вив сподівання, що зустріч у Нормандсь-
кому форматі відбудеться найближчим ча-
сом, повідомляє сайт президента. За слова-
ми глави держави, він очікує, що розмова 
буде складною, але результативною. «Ми 
хочемо з цієї зустрічі вийти з певними ре-
зультатами про конкретні терміни припи-
нення війни та повернення наших тери-
торій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і 
намагатимемося все це зробити», — сказав 
глава держави. ■

ВІЗИТИ

В очікуванні «потужної 
зустрічі»
Зеленський сьогодні говоритиме з Трампом

■ НОВИНИ ПЛЮС

Мадуро їде до «друга» Путіна 
 Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що їде 
до Росії на переговори із президентом Володимиром Путі-
ним. Про це Мадуро заявив у промові, яку транслювали в 
соцмережах, передає «Радіо «Свобода». «Сьогодні я їду 
до Росії з офіційним візитом, щоб зустрітися з другом, 
президентом Путіним», — сказав президент Венесуели. 
Нагадаємо, політична криза у Венесуелі із масовими ву-
личними протестами опозиції триває вже не перший рік на 
тлі економічного колапсу й загального зубожіння населен-
ня. Протестанти вимагають відставки Мадуро, скасування 
результатів виборів якого не визнали США, країни Захо-
ду, більшість країн Латинської Америки. Проте поступати-
ся владою Ніколас Мадуро не збирається. Водночас Росія 
активно підтримує президента-диктатора. 

Поляки відвідуватимуть США без віз 
 Президент США Дональд Трамп та президент Поль-
щі Анджей Дуда в Нью-Йорку підписали декларацію про 
збільшення контингенту американських військ на тери-
торії Польщі, повідомляє «Новинарня» з посиланням на 
видання Onet. Згідно з документом, чисельність амери-
канських вояків у Польщі збільшиться ще на майже ти-
сячу осіб (наразі в цій країні перебуває 4,5 тисячі військо-
вого персоналу США). Також президенти обох країн обго-
ворили заходи, покликані перешкодити реалізації проєк-
ту «Північний потік-2». Американський президент також 
поінформував Дуду, що розраховує найближчими тиж-
нями оголосити про прийняття Польщі до Програми без-
візового в’їзду. 

Борисе, ти неправий!
 Верховний суд Великої Британії постановив, що рішен-
ня прем’єр-міністра Бориса Джонсона призупинити роботу 
парламенту на п’ять тижнів було незаконним. У постанові 
суду йдеться про те, що рішення Джонсона, формально 
схвалене королевою, не має ніякої юридичної сили, і пар-
ламент може зібратися в будь-який момент. Рішення про 
це мають ухвалити спікери обох палат, повідомляє «Радіо 
Свобода». як повідомила голова Верховного суду Бренда 
Гейл, уряд не надав розумних пояснень того, навіщо йому 
знадобилося припиняти роботу парламенту. 

На військових навчаннях у Росії з літака 
випали бойові машини 
 На навчаннях у Росії дві бойові машини десанту 
(БМД) впали з висоти 1,5 км і розбилися. Причиною ін-
циденту назвали відмову парашутних систем. Інцидент 
стався в Оренбурзькій області під час навчань «Центр-
2019» у ході десантування з літаків Іл-76, передає «Кор-
рєспондент». Екіпажів усередині машин не було, повідо-
мили у пресслужбі Міноборони РФ. Причини та обстави-
ни інциденту встановлює комісія командування ВДВ. За 
інформацією Life. ru, БМД-2 впали на землю з висоти 
1,5 кілометра (техніка після невдалого приземлення пе-
ретворилася на купу заліза, про що свідчать фото з міс-
ця події). Крім того, постраждало п’ятеро десантників, їх 
госпіталізували з переломами. За даними ЗМІ, військові 
порушили техніку безпеки: рiч у тiм, що скидати техніку і 
десант можна при швидкості вітру до 8 м/с, а в той день 
пориви сягали 15 м/с. 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

США не пустили на Генасамблею ООН членів російської делегації 
 Десять російських делегатів на сесію Генасамблеї ООН від РФ не отримали візи для поїздки в 
США. Серед тих, кому відмовили, — голова комітету з міжнародних справ Ради РФ Костянтин Ко-
сачов, глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький і вісім співробітників МЗС 
РФ, у тому числі головний перекладач і керівник апарату глави відомства Сергій Бутін. Всі вони 
мали супроводжувати міністра закордонних справ Сергія Лаврова під час поїздки в Нью-Йорк і 
участі в Генасамблеї.
 Російські «рєбята» неймовірно обурені ситуацією, яку вже називають «дипломатичним скан-
далом». Він (скандал) буде головною темою обговорення під час зустрічі Сергія Лаврова і де-
ржавного секретаря США Майка Помпео. 
 Офіційна причина відмови, — за словами російської сторони, — американське диппредстав-
ництво не встигло оформити вчасно документи для виїзду дипломатів. Костянтин Косачов, один із 
тих, кому відмовили у візі, повідомив журналістам, що необхідні папери в посольство США були 
подані в максимально можливі строки. Якщо ж візи будуть таки видані найближчим часом, Коса-
чов не вважає можливим здійснення візиту. «Чому ми маємо підлаштовуватися під графік роботи 
посольства США, добиратися «на перекладних?» — цитує його RBC.ru. Ситуацію з візами він на-
зиває черговим антиросійським кроком. 
 А офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала те, що сталося, «обурливим при-
кладом» неповаги і «невиконання зобов’язань» з боку США як приймаючої сторони, повідомляє 
«РІА Новості». 

■

Володимир Зеленський під час зустрічі з українцями США.
Фото з сайта president.gov.ua. 

❙
❙



Антон КАДЕНЮК, 
ветеран праці, 
ветеран Збройних сил
Житомир

 Як сказав мій однополча-
нин, прослуживши у Збройних 
силах СРСР майже тридцять 
років: «Слава Богу, що все за-
кінчилось». Він мав на увазі 
той психологічний, брехливий 
тиск на не думаючу голову оби-
вателя, яку вели телевізійні 
канали майже п’ять останніх 
років, як у період виборів пре-
зидента України, так і в період 
виборів до Верховної Ради. Так 
звана «свобода слова» на теле-
каналах перетворилась на про-
паганду і рушійну силу нищен-
ня України як держави.
 Та масовка, яку завели на 
ворожі Україні телеканали ве-
дучі голованови і К°, бурхливо 
аплодуючи співакам, рабінови-
чам, пальчевським, забула про 
те, що ці фігуранти своїми дія-
ми привели на українську зем-
лю війну. «Шановна» глядаць-
ка публіка забула про Небесну 
сотню, забула все, мріючи про 
світле майбутнє життя, яке 
обіцяє Бойко разом із воскрес-
лим із небуття Медведчуком. 
 У такій складній нинішній 
ситуації раптом з’являється на 
горизонті політичного олімпу 
ще один «спаситель» нашого 
мрійника-виборця — Голобо-

родько. Розстрілявши показо-
во для тих, хто не дружить із 
головою, Верховну Раду в кіно 
(а таке кіно для всіх, хто хоче 
солодко спати та ситно їсти, — 
до душі), творить нову владу, 
в тому числі й Верховну Раду. 
То хто ж вони, нові обличчя, 
які під гаслом «Зробимо їх іще 
раз» прийшли до влади?
 Так, вони «зробили» всіх 
вас іще раз. Віддаючи свій го-
лос за «Слугу народу», ви при-
вели до влади малограмотну 
команду, яку ти, виборець, за-
раз мусиш не лише годувати, а 
й навчати за свій рахунок. Тож 
радуйся новим обличчям. Для 
тих, хто голосував не думаючи, 
покажу нові обличчя і ті окру-
ги, де вони перемогли: насам-
перед весільний тамада з Уж-
города Ігор Кривошеєв, далі 
— весільний ведучий із Полта-
ви Андрій Бобляк, весільний 
фотограф Сергій Штепа із За-
поріжжя, ну і весь «Квартал 
95» Зеленського. Депутатами 
парламенту 9-го скликання 
стали 30 безробітних і 13 депу-
татів, які не мають вищої ос-
віти. Якщо ще додати парла-
ментаріїв із «За життя» — то 
весело буде всім! Радуйся і на-
солоджуйся, виборцю, новими 
обличчями. 
 Не обділив себе й олігарх 
Коломойський, який «деле-
гував» у Верховну Раду ці-

лий «десант» із власного те-
леканала «1+1». Насамперед 
це — журналісти Ольга Васи-
левська, Сергій Швець, скан-
дальний українофоб Дубінсь-
кий, генеральний директор 
канала Олександр Ткаченко 
та інші.
 Потрібно відзначити, що 
депутати «Слуги народу» не-
погано взяли свій робочо-нав-
чальний старт. Добрі олігархи 
розкошелились, відкомандиру-
вавши «слуг» на найдорожчий 
курорт Галичини у Трускавці. 
Виникає запитання до партій-
ного «вождя» Дмитра Разум-
кова: а чому в Трускавець, а не 
на Донбас? Нехай би там депу-
тат Бужанський начепив геор-
гіївську стрічку й агітував за 
Україну (він же український 
депутат), щоб путінські воя-
ки забрались геть з українсь-
ких земель, щоб не вбивали 
українців. Але чомусь новоспе-
чений парламентарій Макс Бу-
жанський поїхав на «бандерів-
щину», яку він патологічно не 
сприймає. От і подумайте, ак-
тивні виборці України, за кого 
ви проголосували сімдесятьма 
трьома відсотками.
 Мені й моїм побратимам — 
бойовим офіцерам, які відда-
ли свою молодість, захищаю-
чи вас, «нові обличчя», — стає 
страшно за майбутнє України, 
у тому числі й за ваше. ■

Микола ЦИВІРКО

Гайок американських кленів...
А що ж, не виполеш завчасно —
і всі нащадки незчисленні
того, кого, мабуть, на щастя

посаджено, за рік-за другий
утворять гай, а може, й нетрі,
якщо проґавить недолугий
двірник свої квадратні метри...

Та є і плюс. З Нового Світу
ця невибаглива рослинність,
її густі достатньо віти —
рай горобця! Роса не виїсть

удосвіта пташині очі
на цих цілком доступних кронах.
Тож коротають дні і ночі
тут галасливі автохтони.

Вадим ПЕПА, письменнник
Київ

 Мудрі давно зауважи-
ли: хтось бачить калюжу, а 
хтось — зблиски зоряного 
неба в ній. В інтернеті 15 ве-
ресня натрапив на величез-
ну «калюжу» під заголов-
ком «Галя, яку прив’язали 
до сосни, мачо Йосип Сталін 
та жарти «95 кварталу». 
Про насильство і владу в 
українській культурі». 
Біологічних ненависни-
ків будь-чого українсько-
го, підтримуваних російсь-
кою пропагандою, нині хоч 
греблю гати. Якісь чоти-
ри жінки, начебто «дослід-
ниці української народної 
творчості», ганять на всі за-
ставки народ, завдяки тяж-
кій праці якого вдовольня-
ють усі свої фізичні потреби. 
Окрім усього іншого несо-
світенного, дві нібито сестри 
знущаються із зумисне пере-
інакшеної ними пісні «Їха-
ли козаки із поля додому». 
Розперезалися, глузуючи: 
«Тут козаки прив’язують до 
сосни косами Галю, яка, оче-
видно, хотіла поїхати з ними 
та відмовляється повертати-
ся додому. Сосну також під-
палюють від гори до низу... 
Попри гнітючий сюжет, в 
Україні й сьогодні ця пісня 
вважається весільною».
 Якби ж ті великорозумні 
чули хоча б здалеку про под-
вижницьку творчість доброї 
пам’яті заслуженого артис-
та України бандуриста Васи-
ля Литвина та про невтомну 
популяризацію правдивих 
народних пісень його вір-
ною дружиною Антоні-
ною Гармаш, засновницею 
Стрітівської вищої педаго-
гічної школи кобзарсько-
го мистецтва. До яких тіль-
ки виконавців українських 
народних пісень вони не на-
відувалися, щоб дістатися 
до першоджерел, припас-
ти до цілющих ключів, які 
б’ють не з глибини земної, а 
з народної душі, з невмиру-
щої народної пам’яті. У селі 
Гребінки на Київщині літня 
Єлисавета Антонівна Наза-
ренко зустріла Василя й Ан-
тоніну як дорогих гостей, не 
випадкових, а довгоочікува-
них. Тільки-но зав’язалася 
розмова, як господиня вхо-
пилася за серце: «Ой, болить 
воно, болить, коли почую, 
як знущаються з дорогої 
мені пісні. Та кожний же 
народ у світі плекає свої іде-
али. А в нас — це ж козак. 
Захисник роду свого й оселі 
своєї. Оборонець рідної Ма-
тері-Землі. Втілення доб-
лесті і честі. Та споконвіку 
ж у кожній хаті промовляв 
зі стін образ козака Мамая: 
«Козак — душа правдива!» 
То як же можна глумити-
ся так, як ото «Їхали коза-
ки із Дону додому»? Та ми 
ж замолоду співали зовсім 
інакше. За день, було, так 

натрудишся, що ноги під-
кошуються. Упала б та й од-
разу заснула. А як зачуєш 
голоси хлопців та дівчат на 
вигоні, то де й сили беруть-
ся. Біжиш до гурту та й до-
лучаєшся. І я ж на віки-вічні 
запам’ятала, як ми співали. 
А над тим, що часто чую, 
поглумилися, як хотіли, злі 
вороги. Ще й хтось обізна-
ний з українською мовою чи 
то сам зморозив, чи підказав 
ще підлішому, щоб насмія-
тися: «...за воза вчепилась». 
Мені злощасне не переборо-
ти, а ви вже доносьте до лю-
дей правдиве:
Їхали хозари із торгу, з розбою, 
Підманули Галю, забрали з собою.
Дівчинонько гарна, поїхали з нами,
Краще тобі буде, як в рідної мами.
Галя спокусилась, на воза вмостилась.
Та й повезли Галю темними ярами.
Ой ти, Галю, Галю молодая,
Краще тобі буде, як в рідної мами.
Стали спочивати в глибокім ярочку,
Там і оганьбили материну дочку.
Ой ти, Галю, Галю молодая,
Краще тобі буде, як в рідної мами.
Розійшлись по лісу, назбирали хмизу
Та обклали сосну із гори до низу.
Ой ти, Галю, Галю молодая,
Краще тобі буде, як в рідної мами.
Прив’язали Галю до сосни косами,
Підпалили сосну, поїхали сами.
Ой ти, Галю, Галю молодая,
Краще тобі буде, як в рідної мами.
Кричить Галя криком, кричить, репетує:
— Ой хто мене чує — нехай порятує!
Ой ти, Галю, Галю молодая,
Краще тобі буде, як в рідної мами.
Сосна догоряє, Галя примовляє:
— Ой хто дочок має, нехай научає!
Ой ти, Галю, Галю молодая,
Краще тобі буде, як в рідної мами.
Навчіть, батько й мати, кого дочкам знати,
А кого здалека треба оминати.
Ой ти, Галю, Галю молодая,
Краще тобі буде, як в рідної мами.
 Всіма помислами віддане 
народній пісні подружжя. 
В яких тільки аудиторіях, 
на яких тільки зібраннях 
не доносило до слуху наче 
ж ущерть заповнених за-
лів правдиве, не замулене, 
чисте, мов сльоза, народно-
пісенне. Записали три дис-
ки. Позначили їх промовис-
то: «Етнологія, фольклор». 
Та, зрештою, на те вихо-
дить, що як горохом об стін-
ку. Невже український на-
род приречений на те, щоб 
залишатися об’єктом глу-
зувань в інтернеті й на теле-
екранах не деінде, а в рідній 
Україні. Його сини вистав-
ляються напоказ тупими й 
ще тупішими, котрі охоче 
калічать свою мову.
 Варто переглянути віде-
окасети Василя Литвина та 
Антоніни Гармаш, щоб від-
крити для себе чимало досі 
прихованої правди. Не на 
приниження даються на-
родові тисячоліття й віки 
вічності, а на утверджен-
ня гідне, достойне, як за-
свідчують титанічні духов-
ні здобутки геніїв та гідних 
глибокої пошани видатних 
особистостей. ■

Черговий Львівський книжковий форум зібрав, як завжди, чимало гостей і учасників. Саме на таких заходах виявляються 
справжні книголюби, які збирають книжки не для красивого інтер’єру, а щоб розширити свої горизонти. Серед гостей книжкової 
виставки був і президент Порошенко з дружиною Мариною, які завжди цікавились новинками у книговидавництві.

З ГЛИБИН

Калюжа 
в інтернеті
Як піснею паплюжиться душа народу

■НЕ МОЖУ МОВЧАТИ

Ганьба кнопкодавам 
від «Слуги народу»
За кого проголосували 73% відсотки

■

ПОЛІТПАРНАС 

Американські клени

■
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Микола ПАЦЕРА

У його житті було стільки містичного й 
непідвладного простій людині, а унікаль-
ні досягнення цього киянина взагалі — за 
межею людських можливостей. Володи-
мир Вукста — професійний мандрівник 
(побував у понад 100 країнах), спортсмен, 
спеціаліст із виживання в екстремальних 
умовах, командор української  команди 
екстремалів «Еквітес», тренер чемпіонів 
світу з бодібілдингу, триразовий чемпіон 
Азії зі східних єдиноборств. Нині він — ор-
ганізатор академії Голтіса «Зцілюючий 
імпульс» — унікальної методики оздо-
ровлення, омолодження та продовження 
активного довголіття для людей різного 
віку та здоров’я. Але при всій неординар-
ності Володимир Вукста залишається дуже 
скромним, товариським і простим.

Дівчина, яка змінила долю
 Голтіс приречено сидів на нарах пе-
реповненої камери смертників ірансь-
кої в’язниці і тихо молився. Раптом у 
пам’яті стали спливати епізоди коротко-
го життя...
 Ось він, семирічний хлопчик, гос-
тює у бабусі Віри. І йому сниться дивний 
сон: біла хмаринка спустилася i сказала: 
«Твоє ім’я Володимир записане на небе-
сах. Але тепер у тебе буде ще одне — Гол-
тіс». І розтанула. Прокинувшись, хлоп-
чик розповів про це бабусі, на що вона 
відповіла: «Мені приснилося таке саме. 
Мабуть, хтось на небесах хоче переймену-
вати тебе». З тих пір його так і прозвали, 
хоча ніхто не міг пояснити, що те озна-
чає. Лише коли він став дорослим, одна 
поетеса розшифрувала його як: «Господь 
любить тебе і спасе». І це не раз підтвер-
джувалося в житті цього неординарного 
киянина.
 А ось до худорлявого Володі підбі-
гає найвродливіша дівчинка Катя і гово-
рить: «Голтіс, ти худий, як скелет». Піс-
ля цих слів він став просинатися в чотири 
години і біг до лісу — там лазив по дере-
вах, плавав у озері... Вже через рік дів-
чинка, котра сміялася над ним, захопле-
но вигукнула: «Голтіс, як ти розширив-
ся в плечах! Я тебе не впізнаю». І хоча 
вона вийшла заміж за іншого і виїхала 
до Угорщини, Голтіс усе життя дякує їй 
за те, що став сильним та екстремалом.
 В армії він фанатично займався спор-
том — удосконалював майстерність схід-
них єдиноборств. Якось командир оголо-
сив: «Хто виграє чемпіонат родів військ 
із боксу, той поїде у відпустку». Володя 
виходив на ринг червоний від крові, та 
все ж завоював звання майстра спорту, 
провівши 43 безпрограшні бої, тож через 
кілька місяців після призову святкував 
Різдво вдома, що в ті часи було з розряду 
фантастики... 
 У 25 років Голтіс кинувся рятувати 
цуценя, яке тонуло, і зламав шию. Три 
консиліуми лікарів винесли вердикт, 
що за такої травми виживає один із ти-
сячі, та й то залишається паралізованим 
на все життя. Але Володимир не змирив-
ся з долею і створив методику одужання 
«Зцілюючий імпульс», за якою займав-
ся по декілька годин на день. Він у дум-
ках посилав у хворе місце живильні ре-
човини й оздоровчий імпульс, робив ди-
хальні вправи, спеціальну гімнастику. 
А ще здавалося, що йому допомагають 
янголи. І сталося диво... Через три тиж-
ні хребет відновився, ніби після унікаль-
ної операції, а через півтора місяця Воло-
димир на «відмінно» склав іспит із гім-
настики в Київський інститут фізкульту-

ри. Як людина, яка на собі випробувала 
чудодійну дію системи «Зцілюючий ім-
пульс», він став широко пропагувати її, 
працюючи в науково-дослідному інсти-
туті під керівництвом професора Леоніда 
Глузмана. Писав наукову роботу, створю-
вав нові тренажери для дітей з інвалідніс-
тю зі школи-інтернату, вивчав анатомію, 
медицину, пізнавав можливості людсь-
кого організму в екстремальних умовах. 
 А ще Голтіс із дитинства мріяв по-
дорожувати, а книги про людей-екстре-
малів зачитував до дірок. Дитяча мрія 
стала сенсом життя. У 1996 році він із 
товаришами здійснив першу подорож по 
Саудівській Аравії, Ірану, Туркменіста-
ну й Казахстану, випробувавши на собі 
54-денне голодування. Але життя змуси-
ло його заробляти на хліб насущний. До-
велося з друзями переганяти дорогі джи-
пи з-за кордону. В одній із цих «подоро-
жей» він і опинився в іранській камері 
смертників...

«Попрошу, щоб тебе зарізали 
неболяче»
 Якось вони втрьох повинні були до-
ставити з Оману до Києва партію позаш-
ляховиків. Напередодні поїздки йому на-
снилося, начебто він сидить в іранській 
в’язниці. Коли розповів про це друзям, 
вони розсміялися: «Не бійся, ми просто 
об’їдемо цю країну».
 Вони благополучно купили в Омані 
три джипи і вирушили додому. Але Си-
рія не відкрила їм візи. Тоді Володимир 
запропонував усе ж їхати через Іран. По-
ромом вони переправилися в Бандрабас, 
де їм пояснили, що при в’їзді до країни 
треба здати фото- і відеоапаратуру в спе-
ціальний ящик для багажу. Але Володя 
ризикнув узяти з собою придбану в цій 
подорожі першу в житті відеокамеру, 
щоб зняти дивні пейзажі. Захопившись 
зйомками, на під’їзді до міста Сиракс 
Голтіс відстав від хлопців. Раптом поруч 
з’явилися поліцейські з пістолетами. 
Знаючи, що за незаконну зйомку йому за-
грожує в’язниця, він запропонував від-
купного — машину, камеру, три тисячі 
доларів, які залишилися. Але полісмени 
були непідкупні. Коли вони везли його в 
машині повз друзів, він устиг крикнути: 
«Сон збувся!». 
 ...На допиті слідчий стверджував, 
що він — американський шпигун, який 
перевозив наркотики і знімав військові 
об’єкти. Таке звинувачення загрожувало 
смертним вироком. Володимир змолився 

через перекладача: «Я знімав лише при-
роду вашого дивного краю». Це зізнання 
трохи розчулило полісмена, і він сказав: 
«Я бачу, що ти — чесна людина, і відпус-
тив би тебе. Але твоя справа вже передана 
в центр, а там тебе не помилують, адже ти 
зняв три військові об’єкти». І показав на 
його відеозаписі шматок залізниці, дро-
ти високовольтної лінії і стовп. По до-
розі до в’язниці Володимир розповідав 
йому про Україну і так зворушив іран-
ця, що той пообіцяв: «Я попрошу свого 
друга-слідчого, аби тебе зарізали неболя-
че». Але цього полісмена вони не застали. 
Конвоїр сказав на прощання: «Тепер про-
си свого Бога, щоб він допоміг тобі». 
 «Шпигуна» голим кинули до глибо-
кої ями. Воду і юшку йому спускали на 
мотузці. На допитах били, вимагаючи 
зізнань. Потім перевели до камери смер-
тників із 12 мусульманами, які давали 
йому їжу, але Володимир відмовлявся 
— аби швидше закінчилися муки. За це 
він молився Господові.
 Якось уночі йому приснилася горли-
ця. «Кріпися, Голтіс, — тихо промовила 
вона. — Скоро все зміниться на твою ко-
ристь». Прокинувшись, він здивувався, 
який тут може бути птах, якщо камера 
абсолютно без вікон. Але саме цього дня 
їх уперше вивели на прогулянку. Зня-
ли з очей пов’язку, він поглянув у небо, 
а там... горлиця. Сусіди по камері, яким 
розповів про сон, закричали: «Твій Бог 
тебе почув!». А через два дні його при-
вели на допит і поставили на коліна ли-
цем до стіни. Думав, смерть прийшла. 
Раптом ніжний жіночий голос російсь-
кою мовою став розпитувати, хто вів ма-
шину, коли він знімав із протилежного 
вікна? Голтіс відповів, що сам, а керму-
вав коліном. Його вивели у двір, посади-
ли в джип, дали камеру. І він показав, як 
усе робив. Поліцейські здивувалися. А 
коли він ще й полум’яну промову їм ви-
голосив, що всі люди — брати, і Бог у нас 
один, дівчина-перекладач навіть запла-
кала. І його... звільнили. Він приїхав у 
готель, де його цілих два тижні чекали 
друзі, і вони благополучно повернулися 
на батьківщину.

За межею можливостей
 Із тих пір Голтіс цілком віддався жит-
тю мандрівника-екстремала. У 1998 році 

вони з другом здійснили безпрецеден-
тну велоподорож по Африці, подолав-
ши 8 тисяч кілометрів по пустелі Кала-
харі і бездоріжжю за три тижні, маючи 
всього по 2,5 кг їжі і 7 кг води на люди-
ну. Наступного року він із Олександром 
Комаровим і Костянтином Могильним їз-
дили по Криму, де й вирішили створити 
команду «Еквітес», назвавши її на честь 
римських вершників-першопрохідців 
(пізніше до неї приєднався Андрій Суп-
рун). Щоб заробити кошти для подоро-
жей, їхній продюсер Віктор Письмовий 
запропонував створити програму «Де-
сять кроків до Африки», у якій екстрема-
ли вирішили зробити неймовірне шоу — 
пропірнути під кригою на озері Діаманто-
вому в Києві. Але за тиждень до шоу на-
стало таке потепління, що лід повністю 
розтанув. Хлопці отримали благословен-
ня на занурення у священика монастиря 
— як робили перед усіма виступами. І за 
два дні до купання дійсно вдарив мороз. 
Вони прорубали дві ополонки за 38 мет-
рів одна від одної, і на очах у понад сотні 
журналістів пропливли під льодом у кри-
жаній воді, орієнтуючись лише на світло 
телевізійних камер. 
 Потім команда «Еквітес» створила 
цілу книгу рекордів, непідвладних зви-
чайним людям. У Зімбабве вони стрибали 
з прапором України над високогірним во-
доспадом Вікторія, пристебнувшись гу-
мовим канатом. На аеродромі «Чайка» 
під Києвом Голтіс перебрався з однієї 
повітряної кулі на другу по канату на ви-
соті 60 метрів. А ще хлопці піднялися в 
джипі по вертикальній стіні на багатопо-
верховий будинок. В Іспанії Володимир 
провів 12 днів без води, а ще 42 — на са-
мій воді. Із листопада 2008 року до люто-
го 2009 року сміливі мандрівники за мі-
сяць пройшли на яхті шляхом Колумба 
через Атлантику майже без їжі і води... 
Всіма своїми «подвигами» команда по-
казувала, що людина в екстремальних 
умовах здатна долати страх і жити за ме-
жами можливого. Зараз це Голтіс актив-
но пропагує в Києві на своїх семінарах за 
методикою «Зцілюючого імпульсу», що 
базується на «відкритому» серці, фізич-
них вправах, голодуванні та психологіч-
ній підготовці. «Я просто допомагаю лю-
дям пізнати можливості їхнього організ-
му», — говорить екстремал. ■

НЕОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Ти можеш усе. 
І трішечки більше
Автор унікальної методики оздоровлення доводить, 
що в екстремальних умовах кожен здатен подолати 
не лише страх, а й себе

■

Володимир Вукста (Голтіс).
Фото з сайта goltisacademy.com.

❙
❙

З мешканками Ефіопії.❙

На Мадагаскарі.
Фото з сайта vokrugsveta.ua.

❙
❙
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Тетяна КУЗНЄЦОВА, 
завідувач відділом 
Чернігівського музею-заповідника 
М. Коцюбинського

«Малювання було моєю при-
страстю з дитинства. Я і зараз 
переконаний, що отримай я пра-
вильне виховання і освіту, я був 
би більше сильним художником у 
живопису, ніж у кіно», — ділився 
Олександр Довженко, якого світ 
знає насамперед як видатного кі-
номитця, письменника, мислите-
ля. А ще він був не менш талано-
витим педагогом і художником.

Продовжував малярські студії 
в Берліні
 Працюючи у Житомирсько-
му вищому початковому учили-
щі, Олександр Довженко (1894—
1956) викладав майже полови-
ну предметів навчального плану, 
зокрема і свій улюблений — малю-
вання. На тих уроках він учив по-
мічати в усьому красу і переносити 
її на папір. Молодий учитель бага-
то чого перейняв у свого інститут-
ського викладача Василя Андрій-
овича Мохова, вихованця Київсь-
кої рисувальної школи, заснованої 
українським художником Мико-
лою Мурашком, та Петербурзької 
академії мистецтв. У роки нав-
чання Довженка у Глухівському 
вчительському інституті Мохов 
викладав і малювання, і креслен-
ня. На заняттях віддавав перевагу 
малюнкам з натури. Альбом кра-
щих робіт студентів Мохова експо-
нувався на педагогічній виставці 
у Києві 1913 року, де був належно 
оцінений.
 Пропагований в інституті ме-
тод наочного навчання (ілюстру-
вання) Довженко з успіхом засто-
совував у педагогічній практиці 
до кінця своїх днів, користувався 
ним і під час викладання у Всесо-
юзному державному інституті кі-
нематографії.
 Образотворче мистецтво за-
вжди було одним із улюблених 
занять Олександра Довженка. 
Він малював удома, брав при-
ватні уроки в Житомирі, вчив-
ся у Києві в Українській академії 
мистецтв, наполегливо продов-
жував малярські студії в Берліні 
у приватному художньому учи-
лищі у відомого професора Віл-
лі Єккеля. Крім живопису, тоді 
Довженко віддав багато часу ре-
тельному вивченню графіки Ґе-
орга Ґроса, який полонив його 
творчою фантазією та оригіналь-
ним сатиричним талантом. Без-
перечно, ці майстри пензля євро-
пейського масштабу залишили 
помітний художньо-естетичний 
слід у житті й творчості Олексан-
дра Довженка.

Ілюстратор газет і книжок
 У липні 1923 року Олександр 
Довженко завершив свою дипло-
матичну кар’єру і влаштувався 
на роботу художником-ілюстра-
тором харківської газети «Вісті 
ВУЦВК». Він народився худож-
ником, а фах ілюстратора-кари-
катуриста сприяв становленню 
великого майстра кіно. Малюва-
ти карикатури він почав iще до 
своєї дипломатичної епопеї, за-
нотовував їх і до «Рябої книги». 
Професійно працювати художни-
ком-ілюстратором довелося йому 
в Харкові з серпня 1923-го до чер-
вня 1926-го. Газети, у яких Саш-
ко (так він підписував свої малюн-
ки) вміщував карикатури, вико-

нували ідеологічне завдання біль-
шовицької партії. Значну частину 
його малюнків можна віднести до 
жанру політичної сатири, а реш-
ту  становили дружні шаржі на 
колег і друзів, автошаржі. 
 Авторами текстів, що супро-
воджували сатиричні малюнки 
Сашка, були літератори-памф-
летисти, зокрема Остап Вишня, 
котрий разомi з Довженком пра-
цював у «Вістях». До письмен-
ницької когорти належали добрі 
знайомі М. Бажан, С. Пилипен-
ко, О. Копиленко, Петро Панч, 
Ю. Яновський, М. Хвильовий, 
М. Йогансен та інші. «У цей хар-
ківський період я познайомився 
з харківським українським лі-
тературним світом, який групу-
вався тоді навколо редакцій га-
зет «Вісті» і «Селянська правда», 
точніше, навколо Блакитного і 
Пилипенка, — згадував Олек-
сандр Довженко в «Автобіогра-
фії». — Це були «Гарт» і «Плуг». 
Членом «Гарту» я був і сам як 
книжковий ілюстратор, пізніше 
з «Гарту» виділилося всім відоме 
«ВАПЛІТЕ», в якому я також пе-
ребував, хоч потім і вийшов».
 Карикатури Олександра Дов-
женка з’являлися у газеті «Се-
лянська правда», альманасі 
«Плуг», журналах «Всесвіт», 
«Безвірник» та ін. Відповідаль-
ний редактор «Вістей» Василь 
Еллан-Блакитний частенько під-
казував Довженкові теми окре-
мих карикатур, писав до них са-
тиричні та гумористичні вірші 
і підтекстовки. Як наслідок цієї 
плідної творчої співпраці лиши-
лося кілька десятків карикатур 
«Сашка», що супроводжувалися 
дотепними віршами-коментаря-
ми Валери Пронози (таким псев-
донімом Василь Блакитний під-
писував деякі зі своїх сатиричних 
творів). До перших роковин iз дня 
смерті Еллана Довженко виконав 
акварельний портрет письменни-
ка. У книзі «З берегів зачарованої 
Десни» О. Грищенко згадував про 
інший портрет Еллана-Блакитно-
го, написаний Довженком олій-
ними фарбами.
 Ілюстрування газет і книжок 
було джерелом матеріального до-
статку, а не творчим кредо мит-
ця, котрий шукав тоді нових об-
разних форм. Балансування 

між ремеслом і справжнім жи-
вописом пригнічувало Довжен-
ка, уярмлювало творчу фанта-
зію художника. На шпальтах га-
зет «Вісті ВУЦВК», «Комуніст», 
«Література, наука і мистецтво» 
лише протягом другої половини 
1923 року з’явилося декілька де-
сятків його сатиричних малюн-
ків. Вони також друкувалися на 
сторінках часопису «Молот», за-
снованого українськими емігран-
тами — членами Компартії США. 
Зовнішньополітичні явища та пи-
тання міжнародного робітничого 
руху віддзеркалювали малюнки 
про суспільне життя в Італії, Ні-
меччині, Франції, Польщі, США, 
Болгарії, Англії. У карикатурах 
Сашка зафіксовані відомі полі-
тичні постаті, що залишили по 
собі неоднозначний історичний 
слід: Муссоліні, Чемберлен, Пу-
анкаре, Макдональд тощо. Чи-
мало художньо-політичної сати-
ри стосувалося лідерів українсь-
кого політичного руху, життя 
української еміграції. У карика-
турах Довженка також знайшли 
відображення проблеми повсяк-
денного життя українського сус-
пільства періоду НЕПу.

Із любов’ю до Остапа Вишні
 Квартира Довженка на вул. 
Пушкінській, 58 у Києві перетво-
рилася на своєрідну малярську 
майстерню. Там художник напи-
сав чимало картин олією і туш-
шю. Дружні памфлети на друзів і 
знайомих — Остапа Вишню, О. Ко-
пиленка, С. Пилипенка, А. Крим-
ського, П. Тичину, свідчили про 
їхню співпрацю. Із Остапом Виш-
нею Довженка пов’язувала щира 
взаємна приязнь. У творчому до-
робку митця знаходимо ілюстра-
ції до гуморесок і фейлетонів не-
певершеного майстра сміху. Ма-
люнки до оповідання «Нравствін-
ная робота» («Всесвіт» №11, 1925 
р.) вдалися, мабуть, Довженкові 
найбільше. 
 Цікавими вийшли також і 
два наступнi зображення Остапа 
Вишні. Художник намалював ву-
сатого селянина з вишнеподібною 
головою, який, хитрувато посмі-
хаючись, щось «шкварить» гуся-
чим пером на аркуші паперу. Та-
ким узагальненням образу сати-
рика Довженко ніби свідомо під-

тримував уявлення читачів про 
Остапа Вишню як про кмітливо-
го і веселого селянина-дописувача 
(«Оце такий Остап Вишня, як про 
нього думаєте»). Звернення ху-
дожника до персоніфікації допо-
магає відбити центральну думку 
шаржу — цілющим джерелом, iз 
якого гуморист черпає теми і сю-
жети своїх усмішок, є жива дійс-
ність, народ із його любов’ю до ве-
селих жартів і влучних дотепів. 
Другий малюнок («Оце такий, 
як він думає писати фейлетони») 
свідчить про бажання шаржис-
та досягти портретної подібності. 
І хоча постать Остапа Вишні на 
ньому до смішного окарикатуре-
на, до глядача повністю донесено 
характер, в якому органічно пе-
реплелися запал непримиренно-
го сатирика і людяна доброта гу-
мориста, в’їдливість і ліричність. 
Шарж сповнений доброзичливіс-
тю, дружньою посмішкою і щи-
рою приязню.
 Позитивний сміховий заряд 
характерний для Довженкових 
шаржів на В. Сосюру, С. Пилипен-
ка, Валеру Пронозу, Костю Кот-
ка (Миколу Любченка), П. Тичи-
ну. Остап Вишня влучно змальо-
вує свої враження від автошаржу 
Довженка того часу: «Ви Олексан-
дра Довженка ніколи не бачили? 
Шкода! Його тяжко описати...
 Він — стрункий. Він — худор-
лявий. У нього високий хороший 
лоб і прямий ніс. У нього густе, 
тверде і непокірне волосся. Воно 
вже трохи сивувате, та я про це 
краще не писатиму, бо подумаєте, 
що він старший, а йому ж усього 
тільки 34 роки! Він, мабуть, увесь 
од волосся, як Самсон!
 Отакий він непокірливий, ота-
кий непосидячий, якийсь такий 
прудкий, що ніколи не ходить по-
вагом».
 Надзвичайно популярними 
були малюнки Олександра Дов-
женка до літературного альма-
наху «Гарт» (Харків, 1925). Крім 
лаконічних заставок, тут знахо-
димо графічні портрети Павла 
Тичини, Володимира Сосюри, 
Валеріана Поліщука, Майка Йо-
гансена, Івана Дніпровського — 
людей, що концентрували в собі 
духовну енергію і творчі дерзан-
ня української культури 1920-х 
років. Кожен портрет позначений 
великою внутрішньою теплотою, 
прагненням проникнути до гли-
бини характеру людини-творця. 
Динаміка, різноманітність ху-
дожніх засобів, життєвість харак-
терні для більшості Довженкових 
малюнків. У портретах сучасни-
ків митець домагався подібності 
не лише зовнішньої, а й внутріш-

ньої, створюючи привабливі обра-
зи і водночас передаючи дух епо-
хи.
 Поетичне творче відчуття і 
розуміння суті характеру Павла 
Тичини, його духовної основи до-
помогло Довженкові відтворити 
силу інтелекту, чарівність і гли-
бину таланту співця «Сонячних 
кларнетів».

Автопортрети: олійний і шаржі
 Елемент самооцінки, пильний 
погляд на самого себе збоку відзна-
чають автопортрети Олександра 
Довженка, над якими художник 
працював протягом усього жит-
тя. На думку фахівців, найбільш 
цікавим є автопортрет Довжен-
ка, виконаний олійними фарбами 
1924 року. Саме таким Олександ-
ра Петровича пам’ятали співробіт-
ники та друзі. Цей автопортрет 
сприймається як своєрідний ілюс-
трований додаток до автобіографії 
Довженка 1920-х років.
 Розповідаючи про Олександра 
Довженка-ілюстратора, слід зга-
дати про його обкладинки до книг, 
журналів, численні заставки, ви-
давничі марки, емблеми ВУФКУ 
(Всеукраїнського фотокіноуправ-
ління). У дослідженнях про різ-
нобічну творчість Олександра 
Довженка автори мало звертали 
уваги на його захоплення у 1924-
1926 роках кіноплакатом. За свід-
ченням сучасників, молодий ми-
тець працював у цьому жанрі з та-
ким же завзяттям, як і над кари-
катурами та ілюстраціями. 
 Рекламні кіноплакати під-
писані не псевдонімом, а прізви-
щем — Довженко. У простій ма-
нері, без претензій виконано пла-
кат до фільму «Синій пакет», але 
романтика змісту кінострічки пе-
редається глядачеві. Кіноплакат 
до фільму «Боротьба велетнів», 
створеного Одеською кінофабри-
кою 1926 року, складний за ком-
позицією, великий за розміром і 
захоплює монументальністю об-
разно переданої теми боротьби 
робітничого класу Заходу проти 
капіталістичної експлуатації. Ві-
домо, що Довженко також пере-
кладав українською мовою титри 
іноземних кінострічок.
 Рік 1926-й виявився перелом-
ним у творчості художника Олек-
сандра Довженка, який знайшов 
себе в кінематографі.
 «...Я просидів ніч у своїй майс-
терні, підбив підсумки свого невла-
штованого тридцятирічного жит-
тя, вранці пішов iз дому і більше не 
повертався. Я виїхав в Одесу...»  — 
написав Олександр Довженко про 
той епізод в «Автобіографії» 1939 
року. ■

ПОСТАТЬ

До кіно — через шаржі й плакати
Олександр Довженко захоплювався малюванням і заробляв ним гроші

■

Так Олександр Довженко шаржував Остапа Вишню.
Ілюстрації з сайта kotsubinsky.org.

❙
❙

Олександр Довженко. Автопортрет.❙
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Ведуча «Сніданку з «1+1» Людмила Барбір стала ефектною 
Анджеліною Джолі.
Фото надані організаторами.

❙
❙
❙

Наталя ТОЛУБ 

У Києві визначили переможців 
масштабного Міжнародного 
конкурсу молодих дизайнерів 
New Fashion Zone, який зібрав 
аж 698 дизайнерів із 17 країн 
світу. Фінал — це третій етап 
змагання, де 44 фіналісти кас-
тингу конкурсу продемонстру-
вали міжнародному журі свої 
навчальні колекції з шести 
луків. Головним переможцем 
New Fashion Zone стала Галина 
Васеніна з колекцією «На межі», 
номінація Men. 

Важливі ідеї не можуть 
пробитися через тонни 
інформаційного сміття
 «Своєю колекцією я хочу 
звернути увагу на проблему тва-
рин, що вимирають, — каже ди-
зайнерка Галина Васеніна. — 
Понад 2,5 тисячі видів тварин, 
птахів, риб і комах перебувають 
на межі зникнення. Наша пла-
нета втрачає від 10 до 130 видів 
щодня! Я бачу світ, у якому су-
часна мода, створюючи прекрас-
ні образи, підніматиме соціаль-
но важливі питання для всього 
людства. Звертатиме увагу на 
важливі ідеї, які самостійно не 
можуть пробитися через тонни 
інформаційного сміття».
 Ментор переможиці — 
Наталія Лук’янець, fashion 
insider, блогер, ексголовний ре-
дактор журналу «Ательє» від-
значила, що колекція Галини 
має глибокий соціально-еколо-
гічний підтекст. Над її створен-
ням ретельно працювали, про-
думували всі деталі і навіть спе-
ціально створювали музику.
 Марія Терехова, керуючий 
партнер проекту New Fashion 
Zone зазначила: «New Fashion 
Zone Group — це майданчик для 
розвитку конкурентоспромож-
ності фешн-продукту і креатив-
ного підприємництва. Ми фоку-
суємося на сталому розвитку, 
моді майбутнього і безперервно-
му навчанні. Адже світ постій-
но змінюється і ринок моди ра-
зом із ним».

Регіони, вперед!
 Чимало призерів конкур-
су було з різних регіонів Ук-
раїни. Наприклад, у номінації 
Fashion-Tech перемогла Юлія 
Постушна з Краматорська. Для 
конкурсу дизайнерка створила 
колекцію «Чорна людина» за 
принципом «функціональності 
крізь призму естетики». Ідея 
колекції випливає з одноймен-
ної поеми Сергія Єсеніна і є пев-
ним посланням глядачеві. Спе-
ціально для цієї колекції були 
розроблені принти, надруковані 
за допомогою широкоформат-
них принтерів Epson. Для пере-
несення зображення на ткани-
ну був обраний сублімаційний 
спосіб друку.
 16-річна Тетяна Огій із Дніп-
ра стала золотою призеркою у 
номінації Z-Generation. В її ро-
ботах домінує шкіра. «Чорна 
шкіра — це елегантний і гру-
бий, універсальний і непов-
торний матеріал, — розповідає 
Тетяна. — Якщо шкіра — це 
більше про грубість і структу-
рованість, то шовк своєю ніж-
ністю і м’якістю, зберігає ба-
ланс. Органза надає легкості 
образу, а чорна сітка з метале-
вим блиском дарує ефект нева-
гомості». 
 Ментор дизайнера — Леся 
Зятковська, відомий стиліст-
іміджмейкер, високо оцінила 
колекцію дніпровчанки. Вона 
розповіла, що разом із Тетяною 
вони трохи змінили концепцію 
колекції, додали контрастів. 
Зробили її більш «дорослою».
 Ірина Пошивайло з Обухо-

ва ще на кастингу вразила суд-
дів конкурсу своїми роботами і 
створила цікаву колекцію для 
фіналу конкурсу. «Моя кон-
цепція колекції — щоденний 
одяг зі світловідбивними еле-
ментами. Я реалізувала свою 
ідею у верхньому одязі — у де-
місезонних і зимових куртках. 
Вони призначені для активних 
сучасних жителів міста. Моделі 
курток продумані таким чином, 
щоб не заважати рухам, захис-
тити від вологої і холодної пого-
ди, забезпечити безпеку поруч 
із проїзджою частиною», — за-
значила дизайнерка.
 Ірина отримала друге призо-
ве місце у номінації Outerwear.
 Тим часом Хруленко Анна з 
Борисполя (друге місце, номі-
нація Art) створює одяг для му-
сульманок. Він підходить для 
відвідування урочистостей, фо-
тосесій і зйомок відеороликів. 
У колекції переважають тка-
нини з шифону та шовку, а та-
кож кристали Swarovski в ме-
талевій оправі. На створення 
колекції дизайнера надихнула 
книга... «Дружини Івана Гроз-
ного», а також замки і культу-
ра Швеції (вікінгів).

Одинадцять +
 Наймолодша учасниця кон-
курсу — 11-річна Таїсія Старос-
тюк із Броварів (друге місце но-
мінація Z-Generation) впевнено 
рухається кар’єрними сходами. 
В юної дизайнерки вже є дві ко-
лекції одягу та плани створити 
власний бренд.
 Таїсія розповіла: «Моя ко-
лекція для фіналу складається 
з шести моделей, вона космічна 
й авангардна. Одну сукню ство-
рено з регілінових трубочок 
блакитного і чорного кольорів. 
Друга називається «Метелик». 
Вона — з різнокольорових ку-
льок, схожих на планети. Я спі-
ваю і виступаю на сцені у своїх 
костюмах».
 Для створення робіт Таїсія 
використовувала кринолін, сіт-
ку, шифон, гірлянди, гнучкий 
неон, дріт, акрил тощо.
 Ментор Таїсії — Гоша Арт-
шулер, дизайнер одягу, спів-
засновник ТМ Gosha Altshuler 
і 16G by Gosha Altshuler роз-
повів, що колекція в юної ди-
зайнерки вийшла неординар-
ною і цікавою за рахунок ви-
користання нетрадиційних ма-
теріалів.

 «У Таїсії незвичайний пог-
ляд на речі і своєрідна подача, 
— каже Гоша Артшулер. — За-
вдяки своєму віку вона не стур-
бована поняттями «правиль-
но» або «неправильно». У неї 
ще чистий, дитячий погляд 
на речі, і це дуже круто. Мене 
Таїсія вразила ще на кастингу. 
І тому було дуже приємно, що 
вона потрапила до мене. Таїсія 
дуже виділялася з усіх учасни-
ків».
 Ідея колекції дитячого одя-
гу МILA від Оксани Гриценко 
(3-тє місце, номінація Kids) — 
у створенні образу мрійливих 
маленьких принцес напередод-
ні свят, особливо казкових но-
ворічних і різдвяних. Творчим 
джерелом такого образу пос-
лужили поєднання філософії 
фешн-стилю «бохо» і романти-
ки. Фешн-стиль «бохо» закла-
дений в основних якостях одя-
гу: зручності,  натуральних 
тканинах, збереженні свободи 
рухів та температурному ком-
форті.

Голівуд +1
 На фіналі конкурсу про-
вели перетворення українсь-
ких зірок на голлівудських ак-
торів. У креативному проек-
ті Make Art взяли участь теле-
ведучі популярного ранкового 
шоу «Сніданок з «1+1»: Рус-

лан Сенічкін, Неля Шовкоп-
ляс, Людмила Барбір і ведучий 
кулінарної телепрограми «Їмо 
за 100»  Олексій Душка. А та-
кож відомий шоумен і хореог-
раф Дмитро Коляденко. Всьо-
го за кілька годин талановиті 
майстри б’юті- і фешн-індуст-
рії створили яскраві образи. У 
проєкті використовували одяг 
та аксесуари українських брен-
дів, молодих дизайнерів, фі-
налістів та членів Community 
NFZ.
 Ведуча «Сніданку» Людми-
ла Барбір, учасниця оновлено-
го сезону шоу «Танці з зірка-
ми» після роботи стиліста Ок-
сани Шевченко-Дудченко стала 
ефектною Анджеліною Джолі 
(прихильники української те-
леведучої часто порівнюють її 
з відомою акторкою). Для Люд-
мили підготували плаття Інги 
Макогонюк (2018 рік). 
 «На мій погляд, дуже влуч-
но підібрали образ. І його гарно 
доповнили рукавички, такі ж, 
як були на Анджеліні Джолі у 
фільмі. Для повного образу не 
вистачило лише  перефарбува-
ти волосся, але на такий крок я 
поки не наважилася», — посмі-
хаючись, прокоментувала веду-
ча ранкової програми.
 Її колега Неля Шовкопляс 
показала знаменитий образ 
Адель. Її стилістом була Наталія 

Луста (пальто — бренд Miley, 
плаття — Ірина Лук’янова). 
Дівчата залишилися задоволе-
ними своїми образами і почува-
лися в них комфортно.
 А ось Руслан Сенічкін точ-
но зміг би зіграти в турецьких 
серіалах замість актора Бурака 
Озчівіта. Недарма у нього є ту-
рецьке коріння. Стиліст Кири-
ло Савченко (комбінезон — Ок-
сана Манкевич).
 Руслан зазначив: «Чес-
но кажучи, для мене це черго-
вий виклик, я не очікував, що 
це може бути настільки склад-
но й емоційно. Тут всі під таким 
мікроскопом і біноклем розгля-
дають тебе, з одного боку, а з ін-
шого боку, я думаю, — це фешн-
індустрія. Бурак — відомий ту-
рецький актор, який свого часу 
приблизно в такому вигляді 
зіграв у серіалі про Роксолану 
«Величне століття». Звичайно 
ж, я не модель, але ми постара-
лися відтворити образ. Все доб-
ре, тільки вуса сверблять і смія-
тися хочеться».
 Дуже яскравим вийшов об-
раз Олексія Душки. Він пе-
ретворився на актора Зака 
Галіфіанакіса і навіть станцю-
вав на сцені. Стиліст образу — 
Катерина Черняк (футболки — 
Галина Васеніна). Олексій роз-
крив себе як комедійний актор. 
У нього був найвеселіший об-
раз.
 А харизматичним Леоном-
кілером став Дмитро Коляден-
ко. Як і у фільмі, його супро-
воджувала дівчинка з фікусом. 
Відомий шоумен підкорив гля-
дачів своєю акторською грою. 
Стилісти образу — Рост Дікой 
і Катерина Черняк (пальто — 
Мирослава Вітовщік, брюки — 
Галина Васеніна).
 Нагадаємо, NFZ — це 5 років 
роботи, 5 конкурсів, 1 тис. 678 
заявок, 512 учасників, 217 фі-
налістів. Конкурс є центром 
розвитку молодих дизайнерів і 
дає можливість новим учасни-
кам обмінятися досвідом, набу-
ти необхідних знань та проде-
монструвати своє бачення ук-
раїнським і зарубіжним експер-
там у сфері моди.
 У цьому році в конкурсі по-
казували свої роботи дизайнери 
з 17 країн. Зокрема, це Україна, 
Казахстан, Узбекистан, Молдо-
ва, Німеччина, Данія, Польща, 
Китай, Чехія, Грузія. ■

З ГОЛОЧКИ

Це не Лос-Анджелес, це — Київ, дитинко
Як дизайнери захищали зникаючі види тварин  і створювали образи зірок світового кіно

■

Модель найменшої учасниці 
конкурсу — 11-річної 
Таісії Старостюк із Броварів.

❙
❙
❙

Рожеве натхнення 
від молодого дизайнера.

❙
❙

Дитяча колекція від Яни Соломка
була неперевершеною.

❙
❙
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Деруни класичні, улюблені
 Потрібно: 1 кг картоплі, яйце, цибу-
лина, 3 ст. ложки борошна, сіль, перець, 
олія для смаження.
 Почищену картоплю і цибулину на-
терти на дрібній тертці, злити сік. Додати 
яйце, сіль, перець, борошно та переміша-
ти. Смажити деруни на розігрітій патель-
ні до рум’яної скоринки. Скласти деруни 
в банячок, накрити кришкою і поставити 
в духовку або пропарити на плиті на міні-
мальному вогні 10-15 хвилин. Подавати 
зі сметаною та зеленню.

Деруни із сиром
 У деяких регіонах їх називають пам-
пушками. 
 Потрібно: 1 кг картоплі, 3 яйця, 2 ст. 
ложки майонезу, 400 г кисломолочного 
сиру, 3 зубці часнику, сіль, перець, сві-
жа або сушена зелень, олія.
 Картоплю почистити, натерти на дріб-
ній тертці та злити рідину. Додати яйця, 
майонез, сіль, приправи, перемішати до 
однорідної маси. Сир розім’яти, додати в 
нього дрібно посічену зелень, розчавле-
ний часник, сіль і перець, ретельно вимі-
шати. На розігріту пательню влити кіль-
ка ложок олії. Столовою ложкою викла-
дати картопляну масу, а в центр кожно-
го деруна класти сирну масу, накривати 
картопляною масою. Смажити з обох 
боків на невеликому вогні, щоб деруни 
(пампушки) просмажилися. Подавати 
зі сметаною. Замість сиру можна додава-
ти м’ясний фарш, гриби, смажені з цибу-
лею, і навіть гречану кашу з печерицями 
— все дуже смачно і оригінально.

З лісовими грибами
 Оце будуть деруни!
 Потрібно: 1 кг картоплі, 300 грибів (бі-
лих, опеньків, підосичників, підберезови-
ків тощо — які є), 2 цибулини, 3 яйця, 5 
ст. ложок борошна, 150 г сметани, сіль, 
перець на смак, олія для смаження.
 Гриби перебрати, помити і відвари-
ти (20 хвилин). Потім порізати дрібно й 

обсмажити в невеликій кількості олії до 
повного випаровування рідини. Цибу-
лю й картоплю натерти на дрібній тер-
тці, додати сметану, сіль і перець, пере-
мішати. Додати яйця, борошно і гриби, 
ретельно перемішати. Смажити деруни 
на розігрітій сковороді з двох боків до 
рум’яної скоринки. Подавати зі смета-
ною.

У глиняному горщику
 Їх добре подавати гостям, зазвичай 
вони дуже задоволені таким пригощан-
ням. Смачним, апетитним, оригіналь-
ним. 
 Потрібно: 1 кг картоплі, 300 г грибів 
і м’яса (свинини), яйце, цибулину, 200 г 
сметани, 50 г борошна і спеції. 
 М’ясо подрібнити й обсмажити на 
олії. Додати подрібнені печериці та ци-
булю й обсмажити все до рум’яності. По-
солити, поперчити. Картоплю натерти 
на дрібній тертці, додати яйце, борошно, 
сіль і перець. Добре вимішати і підсма-
жити маленькі деруни. У банячки шара-
ми викладати деруни і м’ясно-грибну за-
смажку, перемащуючи кожен шар смета-
ною. Закрити кришечками і поставити в 
розігріту духовку на півгодини. Подава-
ти зі сметаною.

Дерунчики картопляно-гарбузові
 Про такі також не забувайте! Ми пуб-
лікували рецепти дерунів із кабачків, за 
тим же рецептом готуються і гарбузові 
деруни. Це смачно, перевірте, поки се-
зон гарбузів у розпалі. А якщо хочеться 
з гарбузом і картоплею, то ось чудовий ре-
цепт. 
 Потрібно: 500 г картоплі, 500 г гарбу-
за, 2 яйця, 3 ст. ложки борошна, 100 мл 
молока, спеції, олія, сметана. 
 Картоплю почистити і натерти на 
дрібній тертці. Молоко закип’ятити і 
влити цівкою гаряче молоко в картоп-
ляну масу, постійно помішуючи. Зали-
шити, щоб трошки охололо, і злити зай-
ву рідину. Гарбуз натерти на дрібній тер-

тці. Відокремити жовтки від білків. До 
картоплі додати потертий гарбуз, жовт-
ки яєць, борошно, посолити і поперчити 
на смак. Яєчні білки збити у густу піну, 
акуратно ввести їх у гарбузово-картопля-
ну масу. Розігріти пательню, влити олію. 
Ложкою викладати картопляно-гарбузо-
ву масу, смажити деруни на середньому 
вогні з обох сторін до рум’яної скоринки. 
Подавати зі сметанкою.

Картопляні голубці
 Мої племінниці називають їх «деруна-
ми в капусті» і дуже люблять. Пані Надія 
Коваленко пропонує їх готувати також із 
грибами — так вони особливо смачні. 
 Отож середню капустину миємо, ви-
різаємо качан і пропарюємо в підсоле-
ному окропі на повільному вогні. Далі 
білокачанну розбираємо на пелюстки, 
зрізаючи всі товсті крижі. Для начин-
ки потрібно почистити кілограм кар-
топлі й потерти її, як на деруни. Добре 
відцідити. Додати ще 3 варені терті кар-
топлини, щоб фарш був густішим. На 
олії слід підсмажити до ледь золотисто-
го кольору 3 подрібнені великі цибули-
ни, терту морквину, дрібними кубика-
ми порізаний стручок болгарського пер-
цю (за бажання). Далі дно банячка тре-
ба вистелити капустяним листям, а самі 
голубці краще закручувати, як конвер-
тики, і викладати шарами, перекладаю-
чи кожен шар лавровим листям і плас-
тинками свіжих або консервованих по-
мідорів.
 Заливку для голубців вибирайте в за-
лежності від того, пісні чи скоромні вони 
у вас будуть. Якщо не пісні, заливайте їх 
сметаною, навпіл розведеною з водою, і 
ставте у піч чи духовку на годину (або не-
хай із годинку мліють на повільному вог-
ні на плиті). Із грибною підливою це буде 
справді королівська страва. Гриби ви-
користовуйте, які маєте: сухі або свіжі. 
Якщо гриби сухі — замочіть їх заздале-
гідь на чотири години. А далі помийте 
старанно, щоб не залишалося піску, за-

лийте водою і варіть із цілою цибулиною 
годину. Гриби витягніть і поріжте на ма-
ленькі шматочки, а грибний бульйон 
процідіть крізь тканину, щоб про пісок і 
згадки не було. На олії злегка підсмаж-
те дрібно посічену цибулину і з’єднайте 
порізані гриби, грибний бульйон. По-
соліть і поперчіть. І насамкінець — так 
звана підбивка. 
 Для її приготування береться на 200 г 
сухих грибів і 1,5 літра бульйону — пів-
літра домашньої сметани. Усе разом тре-
ба варити 5 хвилин. Можна на пательні 
до золотистого кольору підсмажити 4 сто-
лові ложки борошна, розбавити його (хо-
лодним) водою і влити в підливу. Нехай 
хвилин 7 це покипить на маленькому вог-
ні, а далі додавайте улюблені спеції та зе-
лень і поливайте голубці.

Картопляні галушки
 Якщо є картопляні голубці, то чому 
не можуть бути картопляні галушки? 
Тим паче, це дуже добре відома страва в 
народі, її облюбували і сучасні кулінарні 
майстрині. 
 Потрібно: 1 кг картоплі, яйце, спеції, 
олія для смаженння. Для начинки: 350 г 
фаршу, спеції, 2 цибулини. 
  Картоплю почистити, половину зва-
рити. Зварену картоплю потовкти й ос-
тудити. Решту картоплі потерти на дріб-
ній терці, добре відтиснути зайву рідину. 
Сиру і варену картоплю з’єднати, додати 
яйце і борошно. Вимісити тісто і поділи 
на кульки.
 Фарш: м’ясо змішати з покришеною 
цибулею. Приправити сіллю і перцем.
 Кожну порцію картопляної маси 
сплюснути в долоні, покласти трохи фар-
шу і зліпити.
 Галушки варити в підсоленому окропі 
10 хвилин від закипання.
 Смалець розтопити на сковороді і під-
смажити на ньому другу покришену ци-
булину.
 Галушки подавати, помастивши ци-
булею зі смальцем.
 А наша «картопляна тема», яка роз-
почалася з дерунів, триває. Бо, приміром, 
без вареників також ніяк!

Ліниві вареники
 І ви не повірите — знову з картоплі! 
Їх іще називають палюшками, напевно, 
через те, що за формою вони нагадують 
пальчики. Готують їх із сиром, а також 
із картоплею або одночасно з картоплею 
і сиром.
 Потрібно: близько 1 л картопляного 
пюре, 2 яйця, 1-2 жмені борошна.
 Картоплю відварити, розім’яти, 
вистудити. Додати яйця, сіль і борош-
но, добре вимішати (якщо не тримається 
купи, то додати більше борошна). Поді-
лити на 4 частини.
 Викласти одну частину на посипану 
борошном поверхню, розкачати руками 
валик товщиною 2 см і ножем нарізати 
палюшки. Відварити у підсоленому ок-
ропі. Вийняти палюшки одразу після за-
кипання, щоб не розварилися, і змасти-
ти свіжовитопленим смальцем зі шквар-
ками (можна вершковим маслом), поси-
пати зеленню. Подавати зі сметаною.
 Смачного! Нехай осінь дарує натхнен-
ня на смачну кулінарію! ■

ПРОСТІШЕ ПРОСТОГО

Пани деруни
Страви з картоплі смакують і дивують

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

От що цікаво: здавалося б, простенька страва, такі собі млинчики з картоплі, а не 
знайдеться людини, яка хоч колись не зачаровувалася цією кулінарною просто-
тою, насиченим смаком поля, спокусливим зарум’яненням, хрумкотом, зрештою, 
справжнім задоволенням від смаку. Побутує такий жарт: якщо ти їв деруни і вони 
тобі не сподобалися, то треба перевірити, чи є в тебе серце. Жарти жартами, але 
перед дерунами і справді мало яке серце залишиться байдужим. Навіть те, яке на 
жорсткій дієті, бо інколи хочеться все одно чогось такого-такого...
А те, що деруни — особлива страва, свідчить і той факт, що в місті Коростень на 
Житомирщині щороку відбувається Фестиваль дерунів. Із широким розмахом, із за-
лученням вітчизняних та іноземних кулінарів, відгримів він і цього року. «Яких тіль-
ки там дерунів не було! — дивується Надія Коваленко з Київщини, яка спеціально 
їздила з друзями на цю чудову подію в Коростень. — Гостей — дуже багато! Дерунів 
— також дуже багато! Були кулінари з інших країн, які готували свої деруни і приго-
щали гостей. Нам, правда, не вистачило, бо бажаючих покуштувати ці надзвичайно 
смачні страви було дуже багато. Та все ж деруни готували і готували, і ми дочекали-
ся своїх порцій також. Ну що сказати? Вони фантастичні!». 
Надія каже, що залюбки готувала деруни вдома — рідним і друзям. А відтепер го-
туватиме тим паче, бо по-новому поглянула на цю смачну страву та й нові рецепти 
дізналася. Деякими з них вона ділиться з нами. Отже, до роботи!

Надія Коваленко на Фестивалі дерунів 
у Коростені.

❙
❙

Картопляні галушки.❙Ліниві вареники з картоплі.❙

Кнедлики з м’ясом.❙
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«Для мене командні нагороди важливіші, ніж персональні здобутки».Вірджил ван Дейк
голландський захисник ФК «Ліверпуль» (Англія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Ідея, з якою в чоловічій суперлізі 
розпочинав минулий сезон «Київ-Бас-
кет», — привезти до столиці єврокубки 
— дуже швидко втілилася в реальність.
 Скориставшись тим, що чемпіон 
країни — «Хімік» — через фінансові 
проблеми відмовився від участі в Лізі 
чемпіонів, київський клуб — володар 
срібних медалей — оперативно зайняв 
українську квоту в другому за силою 
клубному турнірі Старого світу на сезон-
2019/2020. 
 До виступів в елітарній Євролізі в Ук-
раїні наразі не готовий жоден iз клубів.
 Натомість для участі в Лізі чемпіонів 
вимоги організаторів демократичнішi — 
заявитися до участі в ній може навіть ко-
лектив із віцечемпіонським статусом, 
щоправда, розпочинати свій турнірний 
шлях «Київ-Баскету» випало з першого 
раунду кваліфікації, тоді як «Хімік» у 
рік свого дебюту в турнірі починав свої 
баталії одразу з групового етапу.
 До старту на міжнародній арені 
«Київ-Баскет» готувався ретельно, роз-
почавши із запрошення на тренерський 
місток добре знайомого з єврокубками 
спеціаліста та низки темношкірих аме-
риканців.
 Свого часу латвієць Айнарс Багатс-
кіс уже приїздив до Києва, аби вивести 
«Будівельник» на старт Євроліги. Удру-
ге до України знаного латвійського тре-
нера запросили для роботи з національ-

ною чоловічою збірною. При цьому Ба-
гатскіс (за прикладом його попередника 
Євгена Мурзіна) вирішив за сумісниц-
твом попрацювати й у «Київ-Баскеті», 
котрий, як і федерація баскетболу Ук-
раїни, перебуває під патронатом Михай-
ла Бродського.
 Перший кваліфікаційний етап ЛЧ 
для «Київ-Баскета» вже позаду. У дво-
матчевому протистоянні з австрійським 
чемпіоном — «Капфенбергом» — столич-
ні баскетболісти обійшлися без поразок. 
Після гостьової нічиєї (66:66) свою пере-
вагу над скромнiшим опонентом «бджо-
ли» підтвердили на паркеті столичного 
Палацу спорту, вигравши матч-відповідь 
iз десятиочковою перевагою — 73:63.
 У четвер — 26 вересня — «Київ-Бас-
кет» розпочинає свій другий і заключний 
етап «лігочемпіонської» кваліфікації, де 
його суперником буде іспанський «Бур-
гос». Піренейський клуб напередодні ві-
зиту до Києва підсилився потужним цент-
ровим Ерлом Кларком, за плечима котро-
го досвід виступів у НБА та Євролізі.
 Як свідчить Айнарс Багатскіс, у «Бур-
госа», в порівнянні з «Київ-Баскетом», 
великий бюджет і класний зал, тож на 
українського віце-чемпіона на шляху до 
групового етапу ЛЧ очікують два дуже 
складні матчі.
 Вочевидь, успіх «Київ-Баскета» в грі 
з непростим опонентом перш за все зале-
жатиме від злагоджених і продуктивних 
дій трійки американських новачків — 
Кейсі Шепарда, Деона Едвіна та Кінда-

ла Хілла. При цьому важливим для гри 
всього київського «оркестру» неймовір-
но цінною має бути робота вітчизняних 

виконавців «Київ-Баскета», де ключо-
ва роль відводиться 32-річному ветерану 
Максиму Пустозвонову. ■

БАСКЕТБОЛ

Кваліфікаційний «ліго»-тур
Змінивши у міжсезоння виконавців на ключових 
позиціях, «Київ-Баскет» прагне пробитися до групового 
етапу Ліги чемпіонів

■

Уже традиційно головні ролі в українських баскетбольних клубах грають представники 
американського легіону.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 У минулому сезоні багато 
хто з шанувальників гри номер 
один не зрозумів, чому «Золо-
тий м’яч» від «Франс футболу» 
та звання кращого футболіста 
2018 року від ФІФА отримав 
хорват Лука Модріч. Утім лей-
тмотив нагородження віцечем-
піона світу та володаря Кубка 
чемпіонів у складі «Реала» зро-
зуміти було не надто складно: у 
світі вже втомилися від безроз-
дільного домінування Ліонеля 
Мессі та Кріштіану Роналду.
 Виглядало так, що й у 
нинішньому сезоні звання кра-
щого футболіста планети здобу-
де незіркова постать.
 До фінальної трійки у го-
лосуванні ФІФА разом із фут-
больними геніями потрапив 
голландський захисник «Лі-
верпуля» Вірджил ван Дейк, 
і здавалося так, що саме йому 
дістануться лаври. Ставши ра-
зом iз «Ліверпулем» тріумфато-
ром Ліги чемпіонів-2018/2019, 
у 28-річного капітана зібрної 
Голландії був вагомий аргумент 
для протистояння з мастодон-
тами футбольного світу, один 
з яких (Мессі) зі своєю рідною 

«Барселоною» виграв Пріме-
ру й став кращим бомбардиром 
Суперліги; інший, перейшов-
ши з «Реала» до «Ювентуса», 
на клубному рівні здобув Ску-
детто, а з національною збірною 
переміг у дебютному розіграші 
Ліги націй.
 Проте учасники футболь-
ного плебісциту вирішили по-
своєму. Найбільшу кількість 
пунктів у голосуванні — 48 
балів — отримав аргентинський 
форвард «Барси» Мессі. Ван 
Дейку дісталося 38 голосів рес-
пондентів. Трійку ж із 36 пунк-
тами замкнув португалець Ро-
налду, заявивши, що саме гол-
ландський захисник «Ліверпу-
ля» найбільше заслуговував на 
нагороду «кращого футболіста 
року». «Ван Дейк — неймовір-
ний футболіст. Вірджил дуже 
добре виступив у минулому се-
зоні, тож, думаю, він мав біль-
ше аргументів, ніж Мессі, для 
перемоги в голосуванні», — за-
явив Кріштіану Роналду.
 За словами ван Дейка, він 
не надто сильно засмутився 
підсумковому вибору футболь-
ного бомонду, оскільки для 
нього командні нагороди важ-
ливіші, ніж персональні здобут-

ки. «Люди обрали Мессі. І я ра-
дий за нього. Вважаю Ліонеля, 
мабуть, найкращим футболіс-
том за всі часи. А порівнювати 
нашу гру взагалі не варто, адже 
він — форвард, а я — захис-
ник», — наголосив ван Дейк.
 Нагадаємо, що саме «Лівер-
пуль» ван Дейка вибив «Барсе-
лону» Мессі з минулого розігра-
шу Ліги чемпіонів, перегравши 
каталонців iз загальним рахун-
ком 4:3.
 Водночас уже вшосте у своїй 
кар’єрі Ліонель Мессі отримав 
від ФІФА титул найкращого 
футболіста планети. І хоча де-
хто вважає абсурдом перемогу 
аргентинського генія в голосу-
ванні 2019 року, рідний клуб 
Лео наводить красномовну ста-
тистику, котра свідчить про за-
кономірність його персонально-
го тріумфу.
 Так, за підсумками минуло-
го сезону, Мессі став чемпіоном 
i кращим бомбардиром Пріме-
ри, отримав «Золоту бутсу» за 
найбільшу кількість голів у Єв-
ропі, виграв снайперські пере-
гони в Лізі чемпіонів, а також у 
складі національної збірної от-
римав «бронзу» на Кубку Аме-
рики. Окрім цього, у «Барсі» 

відзначають iще більше десятка 
бомбардирських досягнень сво-
го ідола в історичному ракурсі 
(як-то 600-й гол у складі «гра-
натово-синіх» чи 400-й гол у 
Прімері), котрі прийшлися на 
сезон 2018/2019 років. «При-

свячую цю нагороду моїй ро-
дині і всім моїм одноклубни-
кам. А також усім фанатам, 
завдяки підтримці котрих ми 
продовжуємо працювати й до-
сягати поставлених цілей», — 
відзначив Мессі. ■

Ліонель Мессі з нагородою «кращого футболіста світу» 2019 року 
від ФІФА.
Фото з сайта fifa.com.

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Гідний визнання
Кращим футболістом планети за версією ФІФА знову став 
аргентинський форвард «Барселони»

■
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 — Соломоне, я товста.
 — А як ти визначила, що ти тов-
ста?
 — Я не можу влізти у свій ста-
рий гардероб.
 — Боже, Софо, купи шафу 
побільше.

* * *
 — Діду, як пройшло ваше поба-
чення?
 — Я засміявся, вона засміяла-
ся, а потім до ночі в траві зуби шука-
ли.

* * *
 — Як довести жінку до божевіл-
ля?
 — Дати їй купу грошей і закри-
ти всі магазини.

* * *
 — Як я переживаю за дружи-
ну.
 —  А що з нею?
 — З нею моя машина.

* * *
 —  Скільки вам років?
 — Я вам так скажу: таблетки від 
тиску вже прописали, але я їх запи-
ваю коньяком.

* * *
 Дожили до зарплати, залиши-
лися гроші. Ось сидимо і думаємо: 
вдалося заощадити чи за щось за-
були заплатити?

* * *
 Приїжджаю додому — все на-
готовлено: і картопля з м’ясом, горі-
лочка в карафці, пиво, салати. І про 
мої проблеми на роботi дружина по-
слухала. Думаю: ось воно щастя. Ви-
явилося — задній бампер.

* * *
 — Що робити, якщо тобі на-
снився сон, що ти обідаєш у шикар-
ному ресторані?
 — Швидко все з’їсти і швидше 
піти, поки тобі не принесли рахунок.

Плели усім містом
У Полтаві створили рекордний вінок-оберіг завдовжки понад кілометр

По горизонталі:
 1. Макаронні вироби плоскої 
форми, які дехто любить вішати на 
вуха. 6. Визначення, яка в люди-
ни хвороба. 7. Місце впадіння річ-
ки в озеро, водосховище, море або 
в іншу річку. 8. Політична реклама. 
9. Трикутна деталь гальмівного ме-
ханізму вантажного вагона. 10. Пів-
літровий кухоль для пива. 12. Відда-
лене небесне тіло, що відзначаєть-
ся великою кількістю випроміню-
ваної енергії. 16. Давньогрецький 
обряд, публічне жертвопринесен-
ня богам ста биків. 17. Хімічна спо-
лука, що містить атоми кисню. 18. 
«Стоїть гора високая, попід горою 
гай. Зелений гай, густесенький, не-
наче справді рай» (назва вірша). 19. 
Столиця Таїланду.  20. Пляшконосий 
дельфін. 
По вертикалі:
 1. Німецьке місто, столиця Сак-
сонії. 2. Циліндричний стержень із 
конічним кінцем. 3. Коханий Афроді-
ти, який загинув від дикого кабана. 
4. Село на Чернігівщині, де був ро-
довий маєток відомих меценатів Тар-

новських. 5. Музичний інструмент, 
на якому грав Лукаш із драми Лесі 
Українки «Лісова пісня». 7. Перший 
демократичний президент Чехії. 9. 
Головний убір узбеків та деяких ін-
ших народів Середньої Азії. 11. До-
кумент про отримання середньої ос-
віти. 13. Нічне небесне світило. 14. 
Підрощені рослини, які висаджують-
ся у відкритий ґрунт. 15. Основний 
малюнок матроського тільника. 17. 
Давньогрецька монета, яку клали 
покійникам під язик, щоб було чим 
заплатити Харону за перевіз. ■

Кросворд №106
від 24 вересня

Адреналіна ШУГАЙ

 Український співак MELOVIN став 
номінантом рейтингу найкрасивіших 
людей світу. Цей список щороку, почи-
наючи з 1990-го, укладає відомий роз-
важальний сайт TC Candler та публікує 
перед новорічними святами. Рейтинг на-
зивають народним і таким, що відтворює 
реальні смаки звичайних людей, адже за 
номінантів голосують самі відвідувачі сай-
та. Окремо TC Candler укладає жіночу та чо-
ловічу топ-сотню зі ста найвродливіших об-
лич року. 
 За останні майже 30 років ці рейтинги кра-
си очолювали Мішель Пфайффер (до речі, три-
чі лідирувала в списку), Гвінет Пелтроу, 
Софі Марсо, Ніколь Кідман, Кіра Най-
тлі, Наталі Портман, Емма Вотсон, 
Емілі Кларк, Майкл Фасбендер, 
Джеймі Дорнан, Майкл Х’юсман 
та інші знамениті і не дуже об-
личчя. Так, наприклад, торік ві-
домий красунчик Леонардо ді 
Капріо опинився на 100-му міс-
ці, а не надто впізнаваний актор 
із «Гри престолів» Джейсон Мо-
моа цей рейтинг очолив. Анало-
гічна ситуація торік була і з жі-
ночим списком — Кіра Найт-
лі, яка в попередні роки — у 
2005-му та 2006-му — очо-
лювала цей рейтинг, опини-
лася на 100-й позиції, а пер-
шу сходинку списку посіла 
мало відома широкому зага-
лу французька модель і акт-
риса Тілан Блондо.
 Тобто рейтинг чітко по-
казує, наскільки сильною 
є конкуренція у світі шоу-
бізнесу — ще вчора нікому 
не відоме обличчя молодого 
співака чи моделі сьогодні 
може опинитися на вер-
шині слави, посунувши 
з п’єдесталу будь-кого 
з багатих і знамени-
тих.
 Ось і украї-
нець Костя Бо-
чаров (він же 

MELOVIN) має всі шанси поборотися за місце у цьо-
му престижному рейтингу. Принаймні у списку 

номінантів він уже засвітився (відповідну ін-
формацію розмістили на офіційній сторінці 
інтернет-видання), тепер слово за прихиль-
никами, які своїми голосами можуть вивес-
ти свого кумира до «найкращої» сотні.

 22-річний одесит MELOVIN вже 
вдруге опиняється у популярному списку 
номінантів топ-100 найкрасивіших лю-
дей світу. Окрім цього, він став єдиним ук-

раїнцем, який фігурує в переліку номінантів 
TC Candler. Боротьба буде нелегкою, адже, 

згідно з офіційними даними, за пере-
могу позмагаються також 

знамениті голлівудсь-
кі красені Роберт Пат-
тінсон, Маріо Касас, 
Кіт Гарінгтон, Кріс 
Еванс, Меттью Бо-
мер, Джеймі Дор-
нан, Деніел Ред-
кліфф, Джейсон 
Мамоа та інші.
 Н а г а -
даємо, що зір-
ка MELOVIN 
вперше сплах-
нула на сцені 
шоу талан-
тів «X-Фак-
тор», де Костя 
здобув перемо-
гу в шостому се-
зоні. Згодом він 

узяв собі сценічне 
ім’я MELOVIN, 
під яким у 2018 

році представ-
ляв Україну 
на пісенно-
му конкурсі 
« Є в р о б а -
чення». ■

Гарний 
хлопець
MELOVIN.

❙
❙
❙

ЗНАЙ НАШИХ!

І хто тут у нас такий красивий? 
Український співак може потрапити до топ-100 
найвродливіших людей світу

■

26 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ. Вiтер пiвден-
но-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +8...+10, удень 
+13...+15.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +5...+7, удень +14...+16.
Вiнниця: дощ. Уночi +8...10, удень +15...+17.
Одеса: дощ. Уночi +12...+14, удень +17...+19.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ. Труска-
вець: уночi +9...+11, удень +16...+18. Моршин: уночi уночi 
+9...+11, удень +15...+17.
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