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❙ У наших реаліях «на підтримку» прогресу нерідко доводиться вдаватися до дідівських засобів.
❙ Фото з сайта domik.ua.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ЖОВТНЯ 2016

ІнФорУМ

«Перш за все, вся ця ситуація — це наслідок відносин України та Росії.
Ситуацій iз Савченко та Сущенком, якби були іншими відносини,
просто не було б».

■ У ПОЛОНІ

Зламати очiкуванням
Українського консула допустять до
заарештованого у РФ журналіста
Романа Сущенка лише у п’ятницю
Валерія НАЛИВАЙКО
Аж у п’ятницю, 14 жовтня, український консул
уперше, напевно, зможе навідати журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка, який перебуває в московському СІЗО «Лефортово» за звинуваченнями у шпигунстві. Адвокат Сущенка Марк Фейгін бачився з
журналістом у понеділок уже втретє пiсля ув’язнення
й запевнив, що Сущенко перебуває в бадьорому стані.
«Ніяких проблем його стан не викликає. Йому потрібен час, щоб адаптуватися, налагодити якiсь побутові
питання. Велику частину з них вирішено. Але все це
досить швидко відбувається. Просто треба йому трошки звикнути», — зазначив адвокат. Окрім цього, за
словами Фейгіна, російські активісти допомагатимуть
Сущенкові передачами. «Там є група активістів. Є такий Марк Гальперін. Вони носитимуть йому передачі, які формують на прохання людей. 50 кг на місяць
— допустима норма продуктів, яку можна передавати», — розповів Фейгін.
Тим часом активісти та дипломати Росії, України
та ЄС не збираються лишати справу напризволяще.
Так, голова Союзу журналістів Росії Всеволод Богданов надіслав листа до директора ФСБ Олександра Бортникова з проханням надати детальні роз’яснення щодо
арешту кореспондента «Укрінформу» Сущенка, повідомили в прес-службі НСЖУ. Керівник Національної
спілки журналістів України Сергій Томіленко підтвердив, що одразу, як стало відомо про затримання Сущенка, спілка звернулася з проханням проявити солідарність до СЖР, Міжнародної та Європейської федерацій
журналістів і до Представника ОБСЄ з питань свободи
слова Дуні Міятович. «Абсурдність звинувачення Романа Сущенка у шпигунстві абсолютно очевидна. Але
важливо, щоб про цю очевидність iшлося не лише у вітчизняних заявах, а й у зверненнях різноманітних міжнародних структур», — наголосив Томіленко.
Українські дипломати також заявили, що вимагають звільнення кореспондента. «Чекаємо негайних
заяв від ОБСЄ та пані Міятович, від Генсека РЄ Янгланда, від інших структур, які зобов’язані висловити
протест проти арешту українського журналіста Російською Федерацією за надуманими звинуваченнями у
«шпіонажі», — прокоментувала перший віце-спікер
i представник гуманітарної групи в Мінську Ірина Геращенко.
Питання щодо незаконного арешту Сущенка українська делегація порушить на засіданні комітетів Генеральної Асамблеї ООН, повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Він
додав, що було відправлено лист на ім’я Генерального секретаря ООН із заявою української сторони, після
чого йому було присвоєно статус офіційного документа
Ради Безпеки ООН. Того ж дня лист розiслали всім членам Радбезу, зазначив Єльченко. Щодо проблеми навколо арешту журналіста поінформовані й у Європейському Союзі. Перша заступниця міністра інформаційної
політики Еміне Джаппар зазначила, що представниками керівних інституцій ЄС було обговорено питання
Сущенка, і запевнила, що європейська сторона відстежує цю ситуацію.
Нагадаємо, власкора «Укрінформу», який працював у Франції, Романа Сущенка затримали 30 вересня
в Москві, де той, за твердженням адвоката Фейгіна, перебував під час своєї відпустки в родичів. Тоді його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони
України і цілеспрямовано збирав дані про діяльність
збройних сил РФ і росгвардії, які становлять державну
таємницю. Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про арешт журналіста на два місяці — до
30 листопада. ■

■ ДО РЕЧІ
Адвокат Марк Фейгін переконаний, що «пришитий» шпіонаж Сущенковi є не що інше, як наслідок відносин між двома державами. «Перш за все, вся ця ситуація — це наслідок відносин України
та Росії. Ситуацій iз Савченко та Сущенком, якби були іншими відносини, просто не було б. Навіть якщо уявити, що Росія підозрювала б, що Сущенко — шпигун, то вони б по-іншому вирiшили питання.
Вони просто не пустили б його в країну», — розповів правозахисник
в інтерв’ю виданню «Апостроф». На думку Фейгіна, справа Сущенка,
як і справа Савченко, завершиться обміном.

Іван БОЙКО
Російські
окупанти так і не відійшли від
своїх позицій у районі
Станиці Луганської, незважаючи на рамкову домовленість про розведення сил. Кадрові військові
ЗС Росії, які прикидаються місцевими бойовиками, всіляко затягують цей процес.
За даними Головного управління розвідки Міноборони, окупанти, зокрема, залишаються на позиціях у районі
мосту через річку Сіверський Донець. Розвідники стверджують,
що війська сепаратистів
готуються до нових диверсій, «здійснюють ротацію, укріплюють передову, отримують нові
поставки та готуються до
зими».
Наразі підрозіділи
ЗСУ та ватаги бойовиків
синхронно відведені на
відстань в один кілометр
лише в районах міста Золоте і села Петрівське.
Щодо Станиці Луганської, то заплановане на 9
жовтня розведення сил
було зірване ворогом.
«Стан справ iз реалізації рамкової угоди: Золоте — розведення сталося,
місцевість не розміновано, КПВВ не працює через протидію бойовиків.
Петрівське — розведення
сталося, місцевість розміновано», — повідомив
речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
Відтак Міноборони
України вимушено перенесло відведення підрозділів ЗСУ на невизначений термін. Адже окупанти не припиняють

Марк Фейгін
адвокат

■ НА ФРОНТІ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Вороже заріччя
Окупанти вперто не відступають
від Сіверського Донця і не
розміновують місцевість поблизу
міста Золоте

❙ У Волновасі мітингували проти відведення військ.
постійні обстріли позицій української армії.
Тим більше що в ніч на
неділю ворожі диверсанти безуспішно атакували
позиції ЗСУ неподалік
міста Золоте, де війська
було відведено ще тиждень тому. Підтверджені
втрати бойовиків у цьому
бою — десять загиблих i
чотири поранених.
Водночас двоє захисників України підірвалися на розтяжці в
районі Світлодарської
дуги: один iз них загинув, другий дістав поранення. Станом на понеділок штаб АТО повідомив

про ще чотирьох поранених захисників України
внаслідок обстрілів.
Керівництво
місії
ОБСЄ заявляє, що їхні
спостерігачі можуть спостерігати за відведенням
військ лише за умови безпеки та надання їм безумовного доступу до ділянок розведення. «СММ наразі не проводить мобільне наземне патрулювання
в нічний час, зважаючи
на недостатню видимість
і з міркувань безпеки», —
зазначають у місії.
Таку заяву місія ОБСЄ
змушена була зробити у
відповідь на зауваження

■ ЕНЕРГОСИСТЕМА

Темна перспектива
Через брак електроенергії взимку в Україні
відключатимуть світло
Олена КАПНІК
Два роки тому багато експертів
твердили, мовляв, без донецьких
шахт знеструмить чи не всю Україну. Хоч Україну тоді не знеструмило, але віялові відключення електроенергії відбувалися по всій території країни. Наразі є припущення,
що й цього року взимку відбуватимуться обмеження подачі електроенергії населенню. Причиною такого вимушеного кроку може стати висока вартість вугілля та газу.
За словами тимчасового виконувача обов’язків директора НЕК «Укренерго» Всеволода Ковальчука, в разі
нестачі вугілля доведеться запускати
газо-мазутні блоки на Запорізькій та
Трипільськiй ТЕС і споживати більше природного газу для виробництва
електроенергії. Окрім цього, очільник «Укренерго» зазначає, що електроенергія, вироблена з газу, коштуватиме дорожче: «Ціна буде набагато вищою, ніж генерація на вугіллі.
Але стійкість енергосистеми країни
цього варта, інші варіанти обійдуться набагато дорожче. Треба буде об-

межувати споживачів. Ритмічно, без
масових відключень, але ж».
Наприкінці липня Кабінет
Міністрів затвердив план заходів iз
підготовки до опалювального сезону
2016-2017 років. Згідно з ним, уже
до 1 листопада заплановано накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ майже три мільйони тонн вугілля. Утім
нинішні запаси вугілля на складах
не критичні для безпеки енергосистеми України. У вересні через зниження температури Україна вийшла на споживання 60-65 тисяч тонн
вугілля на день. В опалювальний сезон цей показник коливається приблизно в межах 85-100 тисяч тонн на
день, iз них до 35 тисяч припадає на
газове вугілля, ще до 65 тис. тонн —
на антрацитове.
В «Укренерго» кажуть, що відстають від графіка постачання вугілля на українські теплоелектростанції лише на чотири дні. За словами
Всеволода Ковальчука, причиною
затримок стали ремонтні роботи на
блоках кількох українських АЕС.
Попри те що через неплановий ремонт енергосистеми значно перевит-

В окупованому Луганську в понеділок відбувся мітинг проти введення на територію області іноземних миротворчих збройних
місій. Узяти участь у мітингу людей закликав ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький. Тож учасники мітинга
тримали підготовлені плакати з гаслами: «Ні іноземній інтервенції під виглядом
збройної місії!», «Луганськ
проти інтервентів», «Озброєна місія = військова інтервенція», «Ми самі забезпечимо свою безпеку».
Нагадаємо, що Україна неодноразово заявляла
про необхідність введення на Донбас місій у різних
форматах — наприклад
миротворчої місії ООН або
поліцейської місії ЄС. Проти цього виступають місцеві бойовики та їхні куратори в Кремлі.
представника України
в гуманітарній підгрупі
ТСК у Мінську, віце-спікера Ірини Геращенко: мовляв, спостерігачі лише епізодично приїжджають на місце відведення військ у Золотому і
Петрівському.
Саме тому наразі в цих
населених пунктах українські військові облаштовують місце для постійної дислокації ОБСЄ.
Тобто постійний пункт
спостереження.
«Головне, аби спостерігачі були готові в повному обсязі виконувати
свої функції й цілодобово чергувати — моніторити ситуацію в місцях відведення, як це передбачає
рамкова угода», — зазначає пані Геращенко. ■

ратили вугілля влітку, вже в лютому наступного року енергетики прогнозують профіцит електроенергії.
Інша причина недостатнього накопичення вугілля — перебої постачання антрациту з неконтрольованої Україною території через брак
вагонів i тяглового складу.
Варто сказати, що від віялових
відключень найменше страждають
столиця та обласні центри. Якщо y
районних центрах електроенергію
часто виключають планомірно, то
в сільській місцевості без світла залишаються найчастіше. «У нас завжди економлять на найбільш ураженій частині населення — селянах. У місті світло у вітринах магазинів чи ресторанах горить i вдень,
i вночі. I нікому до того діла немає.
A в селі поночі треба поратися по
господарству! З екранів телевізорів
нам кричать, що треба заощаджувати. Та з цими тарифами та цінами ми вже кілька років живемо в
режимі економії. Знаєте, ми, мабуть, скоро й дихати за графіком
будемо», — обурюється селянин iз
Хмельниччини Василь.
Наразі планові відключення
електроенергії в Україні відбуваються через ремонтні роботи електричних систем. Попри розроблення та затвердження графіків відключень з усіма регіонами, окрім
Львівської та Миколаївської областей, неконтрольованих відключень
електроенергії, як це було 2014
року, в Україні не буде, обіцяють y
НЕК«Укренерго». ■

ІнФорУМ
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■ СЕРВІС

■ НОВАЦІЇ

Без подушок — до Європи

Ловці вітру

До кінця року «Укрзалізниця» пообіцяла впровадити декомунізацію,
українізацію та нову якісну сферу послуг

■ ДО РЕЧІ
Із нагоди загальнодержавного свята захисників Вітчизни, що
відтепер збiгається з Покровою і
є вихідним днем, «Укрзалізниця»
призначила 11 додаткових поїздів — із 13-го до 16 жовтня. Курсуватимуть по одному додатковому поїзду, які вирушать з Києва
13 жовтня і у зворотному напрямку — 16 жовтня, за маршрутами до Ужгорода, Івано-Франківська — Ворохти, Івано-Франківська — Чернівців, Одеси, Львова,
із Запоріжжя до Івано-Франківська; ще 5 поїздів вирушать зі столиці 14 жовтня: до Львова, Ковеля, Хмельницького, Одеси, Дніпра.
«Укрзалізниця» також призначила на 13 і 14 жовтня два додатковi
потяги «Київ — Харків».

❙ «Комфорт» минулого століття «Укрзалізниця» обіцяє змінити.
❙ Фото з сайта ipress.ua.
Катерина БАЧИНСЬКА
«Укрзалізниця» вирішила відповідально та оперативно виконувати Закон України «Про декомунізацію». За
інформацією відомства вже
цього року буде капітально
відремонтовано до 100 пасажирських залізничних вагонів. Наступного ж року ця
кількість збільшиться вдвічі.
За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, вагони будуть «сучас-

ні та з вакуумними туалетами». Також міністр заявив,
що до кінця року пасажирам
буде простіше користуватись
інтернетом: «Начебто є рішення щодо безперебійної роботи
вай-фаю в поїздах та запровадження електронного квитка на електричках. З наступного тижня розпочинаємо обговорення», — додав він.
Окрім цього, пасажири
забудуть про анекдоти щодо
гігієни та подушок у потягах,
оскільки на пасажирів, за сло-

■ ГУЧНА СПРАВА

Катерина МАРТИЧ
Більше восьми місяців минуло з часу
загибелі десяти червонокнижних зубрів у
селі Трибухи, що на Вінниччині. За фактом трагедії відкрили кримінальне провадження за ст. 249 КК України. Проте
результатів слідства немає і досі.
«Зубри дуже розумні тварини і просто
так на кригу вони не підуть. У тому, що десяток зубрів провалилися під лід і загинули, підозрюємо, що не обійшлося без браконьєрства. Прокуратура Вінницької області повідомила листом від 23.03.2016
р., що проводять слідчі дії у цій справі.
Пройшло понад півроку, а результатів немає», — розповідає керівник прес-служби
Української екологічної асоціації «Зелений світ» Віктор Ткаченко.
Саме це спонукало активістів нагадати про трагедію. Пікетом під стінами
Генпрокуратури минулого тижня вони
вимагали справедливого і чесного розслідування.
Дар’я БАВЗАЛУК
У Львові фінішував унікальний соціальний проект
казок «Щастя у віконці». Кінцева мета його — випустити
збірник казок, авторами якого будуть мами, тата, дідусі та
бабусі. Побачить видання світ
у переддень Святого Миколая
на Карнавалі казок, який готує Благодійний фонд «Щастя
завжди поруч».
Як розповіла автор і керівник проекту Ірина Астахова,
їм вдалося отримати вчетверо більше казок, ніж очікували. Зараз це 212 дитячих казок від 77 авторів iз різних куточків України. Однак у саму

вами міністра, чекають європейські стандарти в обслуговуванні: «Відмовимося від подушок «на пір’ї» і ковдр у пилюці. Буде введено європейський
сервіс, який повністю відповідатиме гігієні та зручності. І,
так, знімемо фіранки чи, як
дехто їх називає, «занавєски».
Лише ролети на вікнах», — додав міністр.
Окрім цього, «Укрзалізниця» обіцяє позбутися радянських назв станцій. А ще відтепер чутимемо на вокзалах ого-

лошення лише двома мовами,
обіцяє пан Омелян: всі квитки,
назви станцій, оголошення, інформація на табло — тiльки
українською та англійською.
«Домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч iз громадськими активістами, під час якої розглянуть
нові маршрути на зимовий сезон, і роботу з громадськістю
буде формалізовано. А це означає, що «УЗ» нарешті матиме дієвий механізм зворотного зв’язку щодо зручності
графіків, комфортності поїздів, а платники податків і пасажири «УЗ» матимуть можливість впливати на це», — додав міністр. ■

Зубри не винні
Активісти передали Юрію Луценку лопату, щоб відкопав
справедливість
«Кількох активістів запросили на перемовини з профільним прокурором. Він
був дуже здивований резонансною справою і вдавав, що вперше чує про проблему, хоча ми вже тричі подавали звернення в Генпрокуратуру. Він запевнив,
що візьме під особистий контроль справу про вбивство 10 червонокнижних зубрів та допоможе Вінницькій прокуратурі
розібратися у заплутаній справі», — розповідає Віктор Ткаченко.
Природозахисники передали Генеральному прокурору Юрію Луцен-

ку символічну іменну лопату. Аби той
«відкопав» справу про вбивство червонокнижних зубрів на території Хмільницького держлісгоспу у Вінницькій
області.
Нагадаємо, що Вінниччина славиться великою кількістю зубрів, занесених
до «Червоної книги». За словами начальника обласного управління лісового і мисливського господарства Анатолія
Бондаря, серед трьох сотень голів зубрів
по всій Україні третина тварин — на Вінниччині. ■

■ ДИТЯЧИЙ СВІТ

Мамина казка
Більш як 200 текстів «змагалися»
за можливість потрапити до книжки
книжку ввійдуть лише 50 казок, які відбирала спеціальна
редколегія. Книга «Щастя у
віконці» матиме чотири розділи: «Казки про дива», «Казки про звірят», «Казки про діток», «Казки про зиму та Миколая». Першими отримають ці книжки дітки-сироти

та діти з багатодітних родин.
Друкувати цю унікальну книгу казок будемо у Львові», —
розповіла Ірина Астахова.
До проекту приєдналися
восьмеро ілюстраторів. Зараз готують макет та малюють ілюстрації. У планах —
видати п’ять тисяч екземп-

лярів книги.
«Почувши про цей конкурс
від колеги, відразу вирішила долучитися, — розповідає
автор казок, мама двох дітей
Леся Кічура. — Мої діти слухають казки віддавна, і ясна
річ, що мамина казка, написана спеціально для своєї дитини, запам’ятається дитині краще, аніж просто гарна казка
невідомого автора. Тож іноді
вечорами переказуємо відомі
сюжети або складаємо нові.
Скажімо, «Казка про ображену гумку» виникла в голові
тоді, коли син вкотре наводив
лад зі своїм шкільним приладдям, яке має звичку неохайно
складати». ■

Енергією забезпечить
альтернативна станція
Дар’я БАВЗАЛУК
Львівська область
Днями на Львівщині запустили другу чергу найпотужнішої
в західному регіоні вітроелектростанції «Старий Самбір 1». Загальна потужність її становитиме 13,20 МВт, річне виробництво електричної енергії — близько 36,0 млн. кВт годин. Цього
достатньо, аби забезпечити електрикою весь Старосамбірський
район.
Вартість проекту — 20,5
мільйона євро. Проект реалізується спільно з Європейським
банком реконструкції та розвитку та фондом чистих технологій
Світового банку.
Володимир Гройсман назвав
вітроелектростанцію на Львівщині початком реалізації українського енергетичного потенціалу: «Україна має величезний
потенціал у видобутку енергії. І
ми вже почали цей потенціал реалізовувати.
Будівництво другої черги цієї
вітроелектростанції вели впродовж 2016 року, а завершили в
серпні. На сьогодні станцію готують до включення в енергосистему України.
Висота однієї вітроустановки
— 119 м, довжина — 56 м. Гарантійний термін роботи — 20 років.
■

■ ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Із хлібом
і хата
тепліша
Аграрії представили
конкурс імені Григора
Тютюнника
Олена ЛИТВИНОВА
Уперше в Києві минулими
вихідними відбувся Всеукраїнський «ХлібоФест». «Кажуть: із
хлібом і хата тепліша, і пісня
миліша. І як би зимно і прохолодно не було на фестивалі «ХлібоФест», що проходив за підтримки Аграрної партії України, нас
зігрівало тепло сонця на вишитих рушниках— більш як 30 короваїв з усіх куточків України,
— ділиться враженнями Олена
Кононенко. — Це просто неперевершені витвори мистецва, зроблені руками наших хліборобів,
де шматочок кожного наповнений працею і любов’ю людей, які
щиро люблять свою рідну землю». До речі, покуштувати короваї мали змогу всі охочі гості.
У парку імені Шевченка у столиці хлібні традиції доповнила
піснями Ніна Матвієнко та інші
співаки. Під час фестивалю презентували I Всеукраїнський конкурс найкращих творів на сільську та аграрну тематику імені Григора Тютюнника «Село — земля
нашого родоводу». На святі були
присутні серед інших поети Іван
Драч та Леся Мудрак. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Главою Миколаївської ОДА став
«брат по зброї» Дмитра Яроша
Президент України Петро Порошенко призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації народного депутата від БПП Олексія Савченка. Про це йдеться на
офіційному сайті Президента України.
Одним iз перших привітав Савченка з високим призначенням його колега по парламенту Дмитро Ярош. «Вітаю
тебе, Брате, з цим високим призначенням і бажаю тобі не
тільки не зкурвитися, а й зробити Миколаївщину Українською, заможною, справедливою областю. А ми тобі всім миром у цьому допоможемо», — написав він у «Фейсбуці».
Водночас Дмитро Ярош відкрив широкому загалу ще
деякі маловідомі сторінки біографії нового «губернатора».
«Мало хто знає, що він із самого початку війни, маючи доволі великі статки, не тільки допомагав забезпечувати різні українські підрозділи, а й з автоматом у руках виконував
бойові завдання», — повідомив Ярош.
Олексія Савченка призначено з випробувальним терміном у три місяці.

Питання продажу активів липецької
фабрики Roshen знову зависло
Продаж російських активів корпорації Roshen, що належить Петру Порошенку, наразі поставлено на паузу. Про це
повідомив керуючий директор інвестиційної групи ICU Макар Пасенюк, який управляє активами Порошенка і процесом їх реструктуризації. «Процес продажу російських активів Roshen значно ускладнений через арешт, накладений
на активи компанії. У групи ICU є лише мандат на продаж
російських активів Roshen. Усі питання, пов’язані з подальшим продажем усього бізнесу Roshen, перебувають у компетенції «сліпого трасту», куди їх було передано у квітні
2016 року», — зазначив Пасенюк.
Водночас журналісти сайту «Страна» знайшли на російських ресурсах, пов’язаних із пошуком роботи, інформацію
про те, що компанія Roshen наймає нових співробітників у
Росії на досить високу зарплату — еквівалентну сумам від
14,5 до 28 тисяч гривень. Зокрема, фабрика в Липецьку шукає торгових представників i супервайзерів. Аналогічну вакансію Roshen розмістив для росіян у Курську, Орлі, Тамбові та Челябінську. Крім того, Roshen шукає фасувальників
упаковок, яким пропонує по 67 тис. рублів на місяць (майже 28 тисяч гривень) — це, до речі, на 40% більше, ніж середня зарплата по Росії. «Судячи з останніх оголошень на
сайті russia.trud.com, усього Roshen шукає нових співробітників у 20 містах Росії. Всі вакансії актуальні та були розміщені на сайті HeadHunter у вересні 2016 року», — йдеться у повідомленні сайта.

Екс-міністра Злочевського знято
з розшуку
Ім’я колишнього міністра екології та природних ресурсів
Миколи Злочевського вилучено з бази даних розшукуваних
осіб, розміщеної на сайті Міністерства внутрішніх справ. Як
повідомило МВС, це було зроблено на прохання Генпрокуратури, оскільки 13 вересня Печерський райсуд зобов’язав
ГПУ прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського, бо всі процесуальні терміни розслідування проти нього закінчилися.
Нагадаємо, що Генпрокуратура оголосила у розшук Злочевського в січні 2015 року. Екс-міністру було оголошено
підозру в незаконному збагаченні та участі в корупційних
«газових схемах». Тоді ж на рахунках Злочевського у Великобританії було заарештовано 23 млн. доларів.
Цікаво, що рішення про зняття Злочевського з розшуку прийняла суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько. Як свого часу зазначали журналісти, суддя Шапутько до
переведення в Київ працювала в Алчевському суді Луганської області й приймала сумнівні рішення. Зокрема, в липні
2015 року вона «примудрилася за відсутності на засіданні представників прокуратури, міліції та самої справи зняти арешти з ТРК «Метроград», ТРК «Метрополіс» і готелю
«Русь», захоплених свого часу рейдерами з Росії», повідомила журналістка Олена Лунькова. Адвокат же «свободівця» Юрія Сиротюка Олександр Свиридовський звинуватив
Шапутько в тому, що до серпня 2015 року в окупованому Алчевську вона прийняла понад 200 рішень, серед яких були
переважно звільнення з-під варти кримінальних елементів.
Також Світлана Шапутько у жовтні 2015 року прийняла рішення відпустити під заставу в сумі 3 млн. 45 тис.грн. одного з «діамантових» прокурорів Олександра Корнійця.

А Кацуба буде сидіти
Голосіївський райсуд Києва продовжив утримання під
вартою екс-заступника голови «Нафтогазу» Олександра Кацуби до 2 грудня з можливістю внести заставу в розмірі 450
млн. грн. Про це повідомив адвокат Кацуби Ігор Степанов.
Олександра Кацубу слідчі ГПУ затримали ще 17 червня в рамках розслідування «бензинової» справи Курченка
— за версією слідства, Кацуба-молодший допоміг компанії
Курченка «Газ України 2020» вкрасти у державного холдингу бензину на 500 мільйонів гривень. Також його підозрюють у тому, що, будучи главою «Чорноморнафтогазу», підписував документи на закупівлю скандальних «вишок Бойка».
Свого часу Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що
його шантажували представники парламентської фракції
«Відродження», до якої входить батько Олександра Володимир Кацуба, погрожуючи в разі незвільнення Олександра з-під варти перестати голосувати за рішення влади. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Землю відстояли!
Верховна Рада пiдтримала iнiцiативу лiдера Радикальної партiї
продовжити мораторiй на продаж землi
Петро НЕСТЕРЕНКО
Під натиском Радикальної партії влада відступила і відмовилася від
наміру запровадити ринок землі. За ініціативу
Олега Ляшка подовжити мораторій на продаж
земель
сільськогосподарського призначення
проголосувало 297 народних депутатів.
Олег Ляшко наголосив, що земля для України — таке саме національне багатство, як нафта для
Еміратів. І українці просто не мають права розбазарювати те, що дано їм
Богом.
«Ринок землі хотіли запровадити для того,
щоб обезземелити селян!
— переконаний Ляшко.
Коли ви на ринок викидаєте величезний масив землі, це означає, що
вона не матиме ціни. І людина віддасть її за копійки. Коли мені говорять,
що після зняття мораторію до нас прийде інвестор — не інвестор прийде,
а грабіжник з великої дороги, який відбере землю і зробить з селян батраків. До того ж, як бути
з десятьма мільйонами
гектарів земель, які ніде
не обліковуються, які обробляються, але податки
з них не платяться? Тому
влада має не землю продавати, а провести її інвен-

❙

Олегу Ляшку є чим прозвівувати перед селянами.

таризацію, щоб землі оброблялися у легальний
спосіб. Ось вам доходи до
держбюджету».
Для тих, хто все ж
таки хоче продавати землю, лідер Радикальної
партії пропонує компромісний варіант, який дозволить зберегти землю у
власності України.
«Ми пропонуємо запровадити ринок оренди
землі. Щоб селяни продавали землю державі,
а держава, у свою чергу,
на аукціоні здавала б цю
землю в оренду, а не продавала китайцям чи арабам. Тільки українці мають бути господарями на

своїй землі!» — наголосив
Ляшко.
Нагадаємо: лідер Радикальної партії послідовно відстоював питання
мораторію на продаж землі. Ще в травні 2016 року
він зареєстрував відповідний законопроект, яким
пропонував продовжити
заборону продавати землю до 2020 року. Проте й
компромісний варіант —
подовження мораторію
на рік — він також вважає перемогою.
«Ставити
питання
про продаж землі можуть
тільки люди, яким байдужа доля України, які не
знають її історії. Земля

— сакральне питання для
кожного українця. Згадайте класиків: «Брат на
брата за межу ідуть з сокирою». «Чия земля? Калитчина? Чия земля? Калитчина». Ми не повинні
допустити, щоб українці
стали батраками на своїй
землі», — наголошував
політик із трибуни ВР.
Тепер радикали вимагають від уряду повернути
спецрежим оподаткування селянам та передбачити у бюджеті на наступний
рік програми кредитування фермерів, відновлення тваринництва, рослинництва, створення робочих місць на селі. ■

■ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Ще 11 місяців, за «законом Савченко»
Судова тиша у справі вінницького активіста Хорта порушена
Вадим ТИМОШЕНКО
Півроку тому, першого квітня
міський суд Вінниці оголосив активісту Юрію Павленку (Хорту) рішення : чотири роки й шість місяців утримання під вартою та 10 тис.
гривень компенсації на судові витрати. Такий вирок суддя Ірина Курбатова винесла Павленку за «хуліганство» та «нанесення тяжких
тілесних ушкоджень співробітнику правоохоронних органів» під час
подій 6 грудня 2014 року, коли вінницькі активісти штурмували ОДА
на підтримку представника Майдану на посаді голови Вінницької облради Сергія Свитка.
І ось днями в міському суді Вінниці знову слухали скаргу щодо
подальшого утримання під вартою Юрія Павленка. Адвокат Хорта Олексій Бонюк наголошує, що це
незаконне ув’язнення, оскільки вирок судді Курбатової досі не набув
законної сили, а інших судових рішень щодо запобіжного заходу немає, тож утримання його під вартою залишається необґрунтованим.
На сьогодні він відбув уже 3 роки
й 7 місяців позбавлення волі — за
«законом Савченко». За деякими
оцінками, Хорту залишилося сидіти одинадцять місяців, згідно із

«законом Савченко». Останнє судове засідання нічого нового позитивного в долю Юрія Павленка не
внесло.
Усі, хто підтримує Хорта, вважають його «політичним в’язнем»,
що відбуває покарання за розірваний портрет Президента України...
та нецензурну лайку на адресу останнього. І це, за словами адвоката Олексія Бонюка, єдиний доведений факт з усіх висунутих звинувачень.
«Хоч як би це звучало дивно,
Юрій — порядна людина. І такий
його крок був вимушеним. Викликаний певними емоціями і діями
тих осіб, які намагалися вислужитися. Він вилаявся і розірвав портрет», — сказав адвокат засудженого.
То за що ж насправді засудили
й тримають під вартою під час фактично війни з Росією «айдарівця»
Хорта й таких, як він, — молодих,
нетерпимих до кривди, хто встиг
побувати на фронті? За порваний
портрет? За «масові заворушення»?
Чи за люстраційну діяльність «Народного трибуналу», в якій Хорт
був лідером і яка змушувала місцевих чиновників переходити у статус колишніх? Хорт зі своїм «Народним трибуналом» реалізовував

мрію більшості українців про пряму люстрацію і подолання збоченої
бюрократії. І чи не тому показове
покарання за революцію під стінами ОДА наздогнало саме його і таких, як він, котрі запускають у суспільство нові ідеї, що бумерангом
повертаються громадською думкою. А в стані російської агресії для
них у влади є ще один контраргумент — «агенти Кремля». Це навіть
не смішно.
Хорт — каталізатор змін в організмі на клітинному рівні. Організм відчуває потреби у змінах.
Це як алергія на неправду... Уміння вийти і вміння стояти. Уміння
боротися з лінню й уміння боротися зі страхом. Уміння противитись
зневірі, навіть будучи ув’язненим .
І це надзвичайно важко, коли твоя
країна перебуває під пресом агресора. Але йти треба. Ми ще на дорозі. Тож запасаймось терпінням. І
повагою до часу. Минулого й теперішнього. Тоді майбутнє поважатиме й нас. Найгірше, якщо своєю
ізоляцією Хорт має «завдячувати»
звичайному, примітивному побутовому глупству помсти від тих,
хто так і не навчився бути патріотом, бодай про людське око закордоння, і водночас оцінювати себе
об’єктивно. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
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СВIТ
Хілларі Клінтон
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«Добре, що хтось iз таким характером,
як у Трампа, не відповідає за законність у нашій країні».

кандидат у президенти США

■ ДЕБАТИ

І тут Путін
Хілларі Клінтон звинуватила Кремль
у намаганні «вплинути на результати
виборів» у США
Олег БОРОВСЬКИЙ
B американському місті
Сент-Льюїс, штат Міссурі, позавчора ввечері (чи вчора о 3.30
ранку за київським часом) відбулися другі теледебати кандидатів у президенти США
від Демократичної і Республіканської партій. ЗМІ заздалегідь вихлюпнули чергову серію
компромату проти обох кандидатів. Звинувачення проти
Трампа: 18-річне ухиляння від
сплати податків з прибутку та
зроблені ним 11 років тому брутальні зауваження про жінок iз
ненормативною лексикою. Звинувачення проти Клінтон, які
базуються передусім на оприлюднених порталом «Вікілікс»
таємних документах: корупція
та лобіювання (не безкоштовне)
інтересів американських та закордонних фірм.
У ході дебатів Хілларі Клінтон, звичайно ж, не відмовилася від можливості розвинути тему оприлюднення відео

2005 року, в якому Дональд
Трамп зневажливо говорить
про жінок. «Не лише ставлення до жінок і це відео ставлять
питання щодо його здатності
бути нашим президентом, —
сказала вона. — Адже він також атакував іммігрантів, афроамериканців, людей латиноамериканського походження,
неповносправних, військовополонених, мусульман i багатьох інших».
Натомість Трамп зосередив свою увагу на контрверсії
з електронними листами Клінтон. Ідеться про те, що коли
Хілларі була державним секретарем в адміністрації Обами, вона використовувала для
офіційної кореспонденції приватний сервер. Потім тисячі
цих імейлів були класифіковані як державна таємниця.
Трамп заявив, що особа, яка
припустилася таких помилок,
повинна сидіти у в’язниці, а
не балотуватися у президенти.
І пообіцяв «ув’язнити» Клін-

тон, якщо буде обраний.
Хілларі Клінтон прямо звинуватила путінський режим
у тому, що той «намагається
вплинути на результати виборів» у США і допомогти Трампу перемогти. Ніколи в історії
США ще не було такого, аби
іноземна держава так наполегливо працювала, аби вплинути
на результати виборів, заявила Клінтон. Може, це тому, що
Трамп хвалив Путіна, а може,
він пов’язаний із російськими бізнесменами, припустила
вона. «Я не знаю Путіна», —
відповів на це Трамп і додав,
що з Росією було б краще співпрацювати для перемоги над
так званою «Ісламською державою».
Попри скандальний тон
дискусії, учасники після її завершення потиснули один одному руки.
Переможницею теледебатів
9 жовтня визнали все ж Хілларі Клінтон. Про це повідомив
телеканал Сі-Ен-Ен, який замовив опитування соціологічній службі ORC International.
За цими даними, серед усіх виборців, які дивилися другий
тур дебатів, на користь Клінтон висловилися 57% респондентів, висловлювання республіканського кандидата Дональда Трампа видалися переконливішими 34% опитаних.
Телеканал Сі-Ен-Ен віддав перевагу Клінтон і після першого
туру дебатів, який відбувся 26
вересня. ■

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Саакашвілі залишиться «нашим»
На парламентських виборах у Грузії перемогла правляча партія
Олег БОРОВСЬКИЙ
На парламентських виборах у Грузії, які відбулися минулої суботи, перемогла правляча партія влади «Грузинська мрія», підтримувана мільярдером Бідзіною Іванішвілі.
За даними Центрвиборчкому,
вона здобула 48,6 відсотка голосів. У виборчому штабі цієї
політичної сили оголосили
про перемогу одразу після оголошення результатів двох екзит-полів. «Я хочу привітати з цією великою перемогою
нашу країну, — не приховував
радості прем’єр-міністр Грузії
Георгій Квірікашвілі. — Це перемога кожного з нас. Перемога після важкої битви».
За даними Центрвиборчкому Грузії, після опрацювання результатів з 99,92 відсотка дільниць, до парламенту
проходять загалом три партії.
Найбільша опозиційна партія
країни «Єдиний національний рух», неформальним лідером якої вважають очільника
Одеської облдержадміністрації
Михеїла Саакашвілі, — 27,14
відсотка. Третьою парламентською силою, яка подолала п’ятивідсотковий бар’єр,
став блок «Альянс патріотів
Грузії», який набрав рівно 5%
голосів. Останню політсилу називають проросійською і її потрапляння в парламент неабияк
дивує, особливо після війни й
окупації Росією частини території.
Ще до оголошення офіцій-

■ ПРЕМІАЛЬНІ

Війна і мир Сантоса
Лауреатом Нобелівської премії миру став
президент Колумбії
Ігор ВІТОВИЧ
Нобелівську премію миру
за 2016 рік здобув президент Колумбії Хуан Мануель
Сантос. Лауреатом Сантос став
за свої зусилля укласти мирну угоду з ліворадикальним
угрупованням FARC (Революційні збройні сили Колумбії),
з яким урядові війська ведуть
війну впродовж останніх 52
років. Війна поглинула 220 тисяч людських життів (ще 45 тисяч вважають зниклими безвісти) та змусила шість мільйонів
мешканців країни залишити
свої домівки. Лідер повстанців
Родріго Лондоньйо, відомий під
псевдонімом «Тимошенко», заявив, що продовжуватиме перетворення своєї організації з військової на політичну.
Угоду з ентузіазмом сприйняв світ, але ставлення до неї самих колумбійців є неоднозначним. На думку опозиції, уряд
пішов на занадто великі поступки FARC і дав поганий приклад, з якого можуть надалі
скористатися злочинні угруповання. Президента особливо гостро критикують за те, що угода
не передбачає для повстанців,
які здійснили злочини проти
цивільного населення, тюремного ув’язнення, що інтерпретується, особливо родинами загиблих та потерпілих, як зневага до пам’яті жертв.
Тож і не дивно, що на рефе-

❙ Не всі схвалюють надання премії
❙ Хуану Сантосу.
рендумі в Колумбії, який відбувся у неділю, 2 жовтня, перемогу здобули противники мирної угоди уряду з FARS. Проти
угоди висловилися 50,21 відсотка, за — 49,78. Явка на референдумі була досить низькою і
становила близько 37 відсотків.
Президент Хуан Мануель Сантос визнав поразку, однак при
цьому заявив: «Я не здамся і
продовжуватиму шукати шляхи до миру до останнього дня
моєї каденції».
Кількість номінантів на отримання Нобелівської премії
миру цього року сягнула історично рекордної позначки. 376
кандидатів боролися за нагороду. Серед них 228 осіб та 148 організацій. Відомо, що неформальними фаворитами цього
року вважали активістів сирійської організації «Білі шоломи», яка піклується про цивільне населення у містах Сирії, де
тривають бойові дії. ■

Домовляйтеся
по-науковому
Теорія контрактів отримала високу нагороду
Ігор ВІТОВИЧ

❙ Правляча партія святкує перемогу.
них виборів правляча партія
оголосила про перемогу, а грузинська опозиція заявила про
фальшування виборів владою.
«У нас вкрали голоси. Ми захищатимемо їх», — заявила
на виступі перед прихильниками голова штабу ЄНР Ніка
Мелія, передає агенція «Франс
Пресс». За її словами, вибори
виграла саме її партія. Проросійська «Єдина Грузія» ексспікера парламенту Ніно Бурджанадзе, Трудова партія та
«Альянс патріотів Грузії» також заявили про фальсифікацію результатів. Бурджанадзе заявила, що вибори були нечесні та непрозорі. Прибічники партії ЄНР у ніч на неділю
розпочали акцію протесту біля
приміщення ЦВК у Тбілісі.

Спостерігачі, як і опозиціонери, також заявили, що під
час передвиборчої кампанії у
правлячої партії були нечесні
переваги, зокрема фінансові.
Результати екзит-полів також
відчутно різняться: за даними
компанії GFK, «Грузинська
мрія» набрала 39,9 відсотка,
ЄНР — 32,7 відсотка. Опитування TNS натомість показало
розклад сил у 53,8 та 19,5 відсотка, відповідно.
Проавляча «Грузинська
мрія» неодноразово заявляла,
що одразу ж заарештує Михеїла Саакашвілі при його появі
на території Грузії, тож перемога цієї політичної сили означає, що Міхо надалі залишатиметься главою Одеської обладміністрації. ■

Нобелівську премію з економіки, лауреатів якої визначає
Шведський банк, присудили
британському вченому Олiверу
Харту та фінському економісту
Бенгту Хольстрьому, повідомила вчора Шведська королівська
академія наук у Стокгольмі. Їх
відзначили «за внесок у теорію
контрактів», йдеться у заяві.
«Сучасні економіки тримаються на численній множині
контрактів. Нові теоретичні інструменти, що їх створили Харт
та Хольстрьом, мають важливе
значення для розуміння реальних контрактів та інститутів, а
також і потенційних проблем
у структурі формування контрактів», — йдеться в заяві Нобелівського комітету. Повідомляється, що лауреати цьогорічної премії розробили теорію
контрактів, в яку були внесені
різнобічні принципи для аналізу
особливостей структури угоди.
Серед них — зарплата топ-менеджерам на основі продуктивності їхньої праці, франшизи та
доплати в галузі страхування, а
також приватизації підприємств
державного сектору.

Однією з цілей теорії контрактів є пояснення, чому контракти мають різну форму та дизайн. Відкриття Харта та Хольстрьома допоможуть зрозуміти,
як у реальному житті укладаються контракти між різними агентами та інституціями. Адже сучасну економіку об’єднують у
єдине ціле безліч різних контрактів. Наприклад, між акціонерами компанії та її керівництвом,
страховими компаніями та власниками автомобілів. Подібні відносини часто передбачають між
собою конфлікт інтересів. Саме
тому важливо, щоб контракти
були правильно розроблені, щоб
усі сторони угоди були захищені.
Лауреати розробили теорію, яка
дозволяє аналізувати та гармонізувати ці складні відносини.
Олівер Харт народився в
Лондоні 1948 року. Він є професором економіки в Гарвардському університеті. Бенгт Хольстрьом народився в Гельсiнкі 1949 року. Тепер працює в
Массачусетському технологічному інституті, США. Грошовий додаток до премії у розмірі
вісім мільйонів шведських крон
буде поділений між лауреатами
в рівних частинах. ■
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■ КОЛІЗІЇ

«Голодні новачки»:
як люди Порошенка
підкорюють ринок
бронетехніки
Компанії, близькі до керівництва держави,
стають на «військові рейки»
Андрій САНТАРОВИЧ
(«Апостроф»)

У першій половині жовтня у Києві пройде чергова міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека-2016». На цьому найбільшому
у країні, що воює, профільному майданчику щорічно виставляються всі
новинки українського оборонно-промислового комплексу. Як з’ясував
«Апостроф», майбутній захід може ознаменувати новий, важчий, період у роботі над оборонними замовленнями кременчуцького «АвтоКрАЗу» Костянтина Жеваго. Справа в тому, що його вже щосили тиснуть новачки. І йдеться про компанії, близькі до керівництва України.

Свій «Богдан» ближчий до діла
На початку серпня радник президента України, а за сумісництвом і міністра оборони Юрій Бірюков оприлюднив у
«Фейсбуці» довідку про кількість закупленої Міністерством оборони України в
«АвтоКрАЗу» техніки з початку 2014-го
по серпень 2016 року. Згідно з документом, у 2014 році підприємство продало української армії 72 бортові автомобілі й тягачі різних модифікацій, а також 30 бронеавтомобілів КрАЗ «Спартан». У 2015
році, у другий рік війни на Донбасі, кількість поставленої техніки збільшилася до
рекордних для підприємства 604 одиниць. Але вже за сім місяців 2016 року цей
обсяг різко скоротився до 105 машин.
Усього ж з підприємством було укладено
12 контрактів на 811 автомобілів загальною вартістю 863,5 млн. гривень.
Саму довідку Бірюков доповнив критичним коментарем стосовно продукції
підприємства Жеваго: «На 811 одиниць
техніки — 824 поломки! І вони ще щось
там про підтримку вітчизняного виробника? Про податки і робочий колектив?
Про грьобану інженерну школу і матьїх-виробничі-традиції? 824 поломки на
811 одиниць!».
При цьому радник Президента навів як альтернативу армійському вантажному КрАЗу-5233ВЕ «Спецназ» білорусько-український аналог, що виготовляється в Черкасах — так званий
«МАЗ-Богдан-5316». Вантажівка збирається з білоруських комплектуючих
і з російським двигуном Ярославського
моторного заводу на черкаському «Автоскладальному заводі №2» компанії
«Богдан Моторс». Підприємство з 2009
року належить давньому бізнес-партнеру Президента України Петра Порошенка — Олегу Гладковському (до 2014 року
Олег Свинарчук. — «Апостроф»). З лютого 2015 року він працює першим заступником секретаря РНБО. При цьому
навесні поточного року ГладковськийСвинарчук заявив, що не має наміру розлучатися з акціями підприємства, оскільки, йдучи на держслужбу, вийшов
з усіх органів управління «Богдана».
Уперше інформація про співпрацю
МАЗа і «Богдан Моторс» прозвучала на
торішній виставці «Зброя та безпека—
2015». А вже в грудні того ж року перший «МАЗ-Богдан-5316» надійшов у
розпорядження 12-го мотопіхотного батальйону «Київ» 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Як подарунок від
корпорації Roshen.
На цьому «Богдан» не зупинився. На
вищезгаданій торішній виставці також
були заявлені плани про зборку в Черкасах армійського бортового автомобіля

❙ Український бронеавтомобіль КрАЗ «Спартан».

«МАЗ-Богдан-6317» і тягача «МАЗ-Богдан-6425».
Бортова вантажівка «6317» вже збирається в Черкасах, а роботи з бронювання машини виконуються в цехах київського «Науково-виробничого підприємства «Практика» Олега Висоцького.
Компанія відома тим, що в 2013 році
виграла скандальний тендер тодішнього міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової на поставку понад тисячі машин швидкої допомоги за завищеними,
як виявилося пізніше, цінами.
МАЗівську основу і, найімовірніше,
ярославські двигуни для своїх армійських екскаваторів, автоцистерн і модульних машин для особового складу використовує і менш відоме броварське підприємство «Спецбудмаш» Мирослава
Гуйвана. На свої машини компанія ставить при цьому власну емблему, дуже
схожу на МАЗівську.

У 2015 році на іміджеві втрати ще
можна було закрити очі на тлі фактично монопольного становища «КрАЗу»
і рекордного оборонного замовлення з
важкої вантажної техніки. У поточному ж році ситуація змінилася. До багатомільйонних замовлень силовиків на
легку колісну бронетехніку потягнулися «голодні новачки».
Так, завод «Ленінська кузня» Петра
Порошенка, що спеціалізується на суднобудуванні, в 2015 році представив свій
бронеавтомобіль «Тритон». Повідомлялося, що до кінця поточного року Держприкордонслужба придбає близько 60
таких машин.
А «Богдан Моторс» у квітні минулого року представив дві модифікації своєї
машини «Барс». Тоді ж спікер адміністрації Президента з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що на потреби Національної гвардії планується

Для обмеженого бюджету України зараз стоїть питання не в тому,
хороші чи погані бронеавтомобілі надійдуть на озброєння, а в тому,
чи буде на озброєнні хоч якийсь бронеавтомобіль.
Як пластмаса в броню
трансформувалася
Посунути КрАЗ власник «Богдан Моторс» має намір і в сегменті бронеавтомобілів. Ще в 2014 році кременчуцьке підприємство отримало замовлення на поставку силовикам своїх машин двох модифікацій — КрАЗ «Спартан» і КрАЗ
«Кугуар».
Уже взимку 2014—2015 років на них
посипалася критика, пов’язана з частими поломками. У квітні поточного року
Бірюков навів цифри по 30 «Спартанах», поставлених Міноборони в перший
рік війни, — 180 поломок на 30 машин.
Представники ж виробника у відповідь
акцентували увагу на експлуатації машин у важких умовах непідготовленими бійцями, а також на тому, що завод
завжди безкоштовно відновлював техніку на місцях силами виїзної бригади.
Пізніше на потік із різним ступенем
успіху підприємство Жеваго намагалося поставити КрАЗ «Шрек», КрАЗ «Фіона», КрАЗ «Ураган» і КрАЗ «Раптор».
Виробництво всіх моделей є великовузловою збіркою машин канадсько-еміратського виробника армійської
спецтехніки STREIT Group, заснованого
вихідцем із Росії Германом Гуторовим.
У лютому 2015 року гендиректор «АвтоКрАЗу» Роман Черняк зізнався, що частка українських складових у «Спартані»
і «Кугуарі» складає всього 20%.

поставити до 90 одиниць цих бронеавтомобілів. Чорнова збірка «Барсів» відбувається в Черкасах, а ось бронювання
— на потужностях уже згаданого вище
столичного «Науково-виробничого підприємства «Практика». До речі, на міжнародних виставках «Практика» показує всі моделі, вироблені спільно з «Богданом», саме під своїм брендом.
Але найцікавішою новинкою останнього року виявилася бронемашина «Варта», вироблена наприкінці 2015 року нікому не відомою компанією «Українська
бронетехніка» Олександра Кузьми. Родича (на ринку говорять, що племінника. —
«Апостроф») Миколи Кузьми, колишнього директора «Укрмеда» і президента Асоціації постачальників і виробників медтехніки. Восени 2014 року міністр
охорони здоров’я Олег Мусій назвав Миколу Кузьму одним із головних представників так званої «тендерної мафії» у медичній галузі. Але вже в 2015 році Кузьма називає себе «ідеологом» створення
нового вітчизняного бронеавтомобіля.
Сама компанія «Українська бронетехніка» до 2016 року називалася «Укрголовпак» і займалася виробництвом
пластмасової тари.
Не зважаючи ні на що, вже в грудні
минулого року міністр внутрішніх справ
Арсен Аваков після презентації першої
машини пообіцяв закупівлю 100 одиниць для Національної гвардії та спец-

❙ «МАЗ-Богдан-5316».
❙ Фото з сайта apostrophe.ua.
підрозділу «КОРД».
Враховуючи відсутність в «Української бронетехніки» навіть елементарної
виробничої бази для чорнової збірки,
на ринку відразу заговорили про те, що
«Варту» вироблятимуть у цехах усе того
ж НВО «Практика». Крім того, перший
екземпляр для презентації був випущений із двигуном російського Ярославського моторного заводу і, за словами Авакова, розроблявся «за участі білоруських інженерів». Що відразу ж послужило приводом для розмов про те, що нова
машина вироблятиметься, знову-таки,
на МАЗівській основі, з якою компанія
Висоцького вже має досвід роботи. Хоча
в самій компанії запевнили, що в перспективі на «Варту» ставитимуть двигуни виробництва американської Cummins
Inc.
Що стосується самої «Практики», то
вона з 2009 року намагається поставити
на потік різні модифікації свого рідного дітища — бронеавтомобіля «Козак».
По суті, науково-виробниче об’єднання
— одне з небагатьох приватних підприємств, яке має старі напрацювання
колісної бронетехніки. Звідси — і підряди на бронювання машин від цілої низки
нових гравців.
У 2015 році секретар РНБО Олександр Турчинов пообіцяв Національній
гвардії до 100 «Козаків». Обсяги замовлень у 2016 році не відомі. Однак у липні поточного року Аваков підписав наказ
про прийняття на озброєння Нацгвардії свіжої модифікації бронеавтомобіля
«Козак-001».
Автоексперт Максим Моргунський
у коментарі «Апострофу» зазначив, що
проблеми існують у всіх моделей.
«Жоден з обговорюваних українських броньовиків не проходив повноцінних випробувань. Їх створили компанії,
що раніше не мали досвіду виробництва бойових машин, у дуже стислі терміни. У більшості з них проблеми з ергономікою, погана оглядовість і низька надійність. При їх конструюванні не
знайшли належного застосування сучасні напрацювання в галузі захисту техніки та екіпажу від підриву. Найбільш
часті несправності — це поломки ходової
і трансмісії. Проблема в тому, що в основі всіх українських бронеавтомобілів
лежать звичайні машини. У «Барса-8»
ходова частина та двигун від Dodge Ram,
у «Барса-6» — від KIA KM450, у «Спартана» — від Ford-550, різні модифікації «Козака» зроблені на основі ГАЗ-66
та IVECO, є розробки на базі Land Rover
Defender і Toyota Land Cruiser. А потрібно розробляти спеціальну техніку: як у
Marauder або Hummer. Але це дорого»,
— розповів Моргунський.
Іншими словами, для обмеженого
бюджету України зараз стоїть питання
не в тому, хороші чи погані бронеавтомобілі надійдуть на озброєння, а в тому,
чи буде на озброєнні хоч якийсь бронеавтомобіль.
Організатори виставки «Зброя та безпека-2016» вже пообіцяли, що «найчисельнішу за кількістю натурних зразків
техніки експозицію» представить саме
НВО «Практика». Тому 2017 рік обіцяє
бути для КрАЗу переламним. Новачки,
вчасно переорієнтувавшись на війну,
вже готові включати конвеєр. ■
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■ НОВОСІЛЛЯ

Свинарство під загрозою АЧС

Розумні добрива
за розумними
цінами

Щоб зберегти галузь і ринки збуту, ситуацію контролюватиме РНБО
Олена ЯРОШЕНКО
Проблема захворювання тварин на африканську
чуму свиней в Україні винесена на Раду національної безпеки та оборони,
повідомив на Національному дні свиноферми, який
проходив 4 жовтня в Ірпіні, міністр агрополітики
Тарас Кутовий. Представники Асоціації свинарів
України, Держпродспоживслужби та профільного міністерства обговорили
також питання, пов’язані
з прямою державною підтримкою, спецрежимом, і
те, як буде працювати галузь наступного року.
Як стало відомо з оголошених на зустрічі даних держстату, протягом
січня-серпня нинішнього року всіма категоріями
господарств було реалізовано на забій 2 мільйони тонн худоби та птиці
в живій вазі. Це на відсо-

ток більше у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року. Попри те, що
приватні господарства скоротили постачання м’яса,
збільшення відбулось за
рахунок сільськогосподарських підприємств.
Утім, через постійну загрозу епідемії АЧС ситуація у галузі свинарства
залишається складною.
Станом на перше вересня
порівняно з відповідним
минулорічним періодом
спостерігається зменшення поголів’я у всіх категоріях господарств на 3,4
відсотка. Загалом кількість свиней на початок
осені нинішнього року в
усіх господарствах України скоротилася до 7,5
мільйона голів.
Якщо загальне виробництво м’яса та м’ясопродуктів за січень-серпень поточного року склало 1,6 мільйона тонн, що
на 1,1 відсотка більше ана-

На Київщині відкрили завод
з виробництва мікродобрив
та засобів захисту рослин
Оксана СИДОРЕНКО

❙ Найактуальніше питання, на яке терміново треба
❙ знайти відповідь не тільки українським свинарям,
❙ а й відповідальним за економічну безпеку держави:
❙ як запобігти поширенню АЧС.
логічного періоду минулого року, то свинини вироблено півмільйона тонн у забійній вазі, що на 3,9 відсотка менше. Нагадаємо,
частка її у загальному виробництві м’яса зазвичай
перевищує третину ринкового попиту.

Споживання м’яса та
м’ясопродуктів на одну
особу в нинішньому році,
за повідомленням пресслужби Мінагрополітики,
очікується забезпечити в
обсязі 51,6 кілограма на
людину, у тому числі свинини — 18,3 кілограма. ■

■ КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ

Оксана СОВА
Державному підприємству «Артемсіль» вдалося зберегти кругленьку суму завдяки тому, що з березня до вересня нинішнього року тут
проводили закупівлі, користуючись
електронною системою ProZorro. Загалом 16 мільйонів 80 тисяч гривень
заощадили на очікуваній сумі закупівель 134,31 мільйона гривень.
«За власною ініціативою в березні ми ввели процедуру закупівель через ProZorro, що дозволило залучити на торги зацікавлених виробників і скоротити витрати, на різних етапах, від 10 до 60
відсотків» — зазначив виконувач
обов’язкiв директора ДП «Артемсіль» Володимир Доля.
Усього з початку роботи підприємства в електронній закупівельній системі проведено сімнадцять
торгів, в яких взяли участь півсотні учасників. Наразі на десяти торгах ще триває розгляд пропозицій, а
на семи процедурах торги заверше-

На солі теж економлять
Завдяки системі ProZorro «Артемсіль»
заощадила шістнадцять мільйонів гривень
но з визначенням переможців та укладено договори на постачання продукції, необхідної для виробництва
солі. Це і обладнання для очищення
солі (фотосепаратор), і необхідний
при виробництві фероцианід калію,
і папір обгортковий, і картон, і багато інших потрібних для солевиробництва товарів. Для прикладу, під
час закупівлі фотосепараторів за допомогою електронного аукціону економія коштів становила 2,5 мільйона гривень — 28,5 відсотка, або ледь
не третину початкової середньозваженої ціни. Окрім того, на виконання постанови Кабінету Міністрів Ук-

раїни в системі ProZorro закуплено
послуги на аудит фінансової діяльності підприємства за 2014-2015
роки. Договір iз переможцем торгів
укладено на суму 265 тисяч гривень,
що дозволило заощадити понад 60
відсотків планованих коштів.
Як повідомляла прес-служба підприємства, на початку року, за підсумками ревізії вартості пакувальних матеріалів за минулорічними
контрактами, державне підприємство «Артемсіль» провело нові тендери, що дозволило зекономити майже п’ятдесят відсотків коштів підприємства. ■

Президент Петро Порошенко минулого тижня підписав закон, яким скасував норму, згідно з
якою виробники вина мали сплачувати 500 тисяч гривень за сертифікацію своєї продукції для оптової
торгівлі. Вона, нагадаємо, передбачалася законодавчим документом
«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
«Це дуже важливий крок для
стимулювання відродження українського виноробства. Ми неодноразово піднімали це питання на
зустрічах із малими гравцями. Радий, що нас почули», — прокоментував Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства України. Закон віднині визначає, що
суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних,
плодово-ягідних або напоїв медових) і виробляє їх iз виноматеріалів
винятково власного виробництва,
має право здійснювати оптову тор-

гівлю без отримання окремої ліцензії, яка, швидше, була дріжджами
для корупційних оборудок, ніж реальним важелем підвищення якості
продукції.

Нові ринки для борошна
Державна продовольчо-зернова корпорація України експортувала за 2015-2016 маркетинговий
рік майже 42 тисячі тонн борошномельної продукції, наростивши
свою долю в загальноукраїнському експорті до 11,6%. Керівник
ДПЗКУ Борис Приходько повідомив, що експорт борошна за цей
час збільшився у два з половиною
рази.«Вже почали відвантажувати борошно до країн Північної Африки, Анголи, Лівану. Експортуємо
також до ОАЕ, Індонезії, Кореї, Домініканської Республіки та Венесуели. Продовжуємо пробивати нові
ринки та нарощувати експорт», —
каже Приходько. Корпорація продає борошно і на внутрішньому
ринку: протягом минулого маркетингового року відвантажено 59
тис. тонн для виробників хліба в
регіонах — Сумській, Тернопільській, Львівській та Київській облас-

■ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

Можна смажити
гречаники
Крупи в Україні вистачає

■ НОВИНИ ПЛЮС
Подарунок виноробам

Компанія
«АльфаСмарт Агро» стала одним
із небагатьох на сьогодні
вітчизняних інвесторів,
які вважають перспективним будувати і розвивати
виробництво в Україні, а
не переплачувати за імпорт. Білоцерківський завод препаративних форм
— підприємство зі стовідсотковими українськими
інвестиціями.
Підприємство позиціонує себе у форматі
Smart Agro. На новому заводі функціонують
хімічна та агрономічна
лабораторії. Передбачено
також міні-завод, який
дасть можливість протестувати виробництво нових препаратів перед запуском основної лінії.
«Підхід досить ґрунтовний, але і виклики ринку серйозні. Тому чекаємо від Alfa Smart Agro
високої планки», — привітав новоселів присутній
на відкритті міністр агрополітики Тарас Кутовий.
Новозбудований завод складається з трьох
основних та кількох допоміжних дільниць. Тут

передбачається виробництво водних розчинів
гербіцидів, десикантів та
мікродобрив, засобів захисту рослин у формі концентратів суспензій (чотири окремі виробничі лінії,
призначені, відповідно,
для виробництва фунгіцидів, інсектицидів, гербіцидів та протруйників).
Виробництво засобів захисту рослин у формі концентратів емульсій планують розпочати в наступному році.
Планова потужність
введеного в експлуатацію заводу — 11,4 тисячі тонн продукції на
рік. Кількість співробітників після виходу заводу на повну потужність
становитиме 50 осіб. Нововведене підприємство,
повідомляє прес-служба
Мінагрополітики, здатне буде забезпечити майже шосту частину потреб
українських аграріїв у засобах захисту рослин, що
допоможе знизити залежність від імпорту. Адже,
за статистикою, сьогодні
понад 90 відсотків засобів
захисту рослин, що використовуються в Україні,
завозять з-за кордону. ■

Олена ЯРОШЕНКО
тях. За минулий рік офіційно в Україні вироблено один мільйон 231
тисячу тонн хлібобулочних виробів,
а виробництво борошна становить
два мільйони 198 тисяч тонн. За
останній маркетинговий рік експорт борошна із України сягнув
рекордних 344,2 тисячі тонн.

Американська мрія
Обсяги двосторонньої торгівлі між США та Україною на
сьогодні мають великий потенціал до збільшення,вважає заступник міністра агрополітики Ольга Трофімцева. Минулого тижня відбулося засідання українсько-американської ради з
торгівлі та інвестицій у Вашингтоні. Обговорювали співпрацю
України та США в рамках СОТ,
питання двостороннього доступу
на ринки країн продукції тваринництва, санітарного та фітосанітарного регулювання, нетарифних бар’єрів в аграрній торгівлі.
Керівник Держпродспоживслужби Володимир Лапа проінформував американську сторону
про розширення даної служби та
роботу, яку вона проводить з ме-

тою наближення українського законодавства в галузі контролю якості
та безпечності. Українська та американська сторони обмінялись інформацією щодо системи нотифікацій нових регулятивних актів у
галузі сільського господарства
в рамках СОТ. Також домовилися про обмін досвідом у даній галузі. Цікавим є для нас, зокрема,
функціонування повноцінної вебплатформи щодо SPS/TBT для
американських виробників, а також ефективна електронна система повідомлення про нові нотифікації в рамках СОТ.
За результатами семи місяців
минулого року товарообіг між Україною та США збільшився на 6,3
відсотка (на 7,6 млн. дол.) за рахунок зростання обсягів імпорту
і становить 127,5 млн. дол. Сальдо торгівлі лишається негативним:
мінус 85,9 млн. дол. Експортовано
української сільськогосподарської
продукції до США на суму 20,8 млн.
дол., що на 22,7 відсотка або на 6,1
млн. дол. менше, ніж за результатами семи місяців 2015 року, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. ■

У торговій мережі
гречка сьогодні в середньому коштує 26-28 гривень за кілограм, повідомив директор Департаменту землеробства та
технічної політики Володимир Топчій. За його
словами, до проекту бюджету на 2017 рік надано
пропозиції щодо фінансової підтримки виробництва гречки з розрахунку на один гектар
посівної площі. У поточному році на ринку попит
і внутрішнє споживання
оцінюється близько 166
тисяч тонн зерна гречки,
що становитиме близько чотирьох кілограмів
на особу і утримується
на рівні раціональних
норм. Володимир Топчій наголосив, що умови виникнення дефіциту
гречки на внутрішньому
ринку наразі відсутні.
«За оперативною інформацією областей, гречку

вже обмолочено на площі 134 тисячі гектарів,
або 89 відсотків. Намолочено 169 тисяч тонн
у первинно-оприбуткованій вазі при врожайності 12,6 центнера з гектара», — розповів директор Департаменту землеробства.
За даними Державної
служби статистики України, посівні площі гречки у 2016 році у всіх категоріях господарств становлять 149,2 тисячі гектарів і збільшилися проти
попереднього року на 17
тисяч, або на 13 відсотків.
За прогнозами з областей,
виробництво гречки в поточному році у вазі після доробки становитиме
171 тисячу тонн зерна,
що майже на 43 тисячі
тонн більше, порівняно
з показником минулого
року. Врожайність очікується на рівні 11,5 центнера з гектара. ■

8

РЕГІОНИ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ЖОВТНЯ 2016

■ ДОСВІД

Авто проситься
до Вінниці
Отримати посвідчення водія або зареєструвати авто
можна просто в Прозорому офісі
Тетяна ПАРХОМЧУК
Із 4 жовтня у Вінниці запрацював перший у країні міський сервісний Центр iз
питань реєстрації легкових транспортних
засобів i видачі посвідчень водія. Діє новий підрозділ обслуговування громадян у
міському Центрі надання адміністративно-соціальних послуг (ЦНАП) — Прозорому офісі, що відноситься до відділення Старого міста (вулиця Брацлавська,
85). Чиновники обіцяють, що відтепер на
реєстрацію авто йтиме близько 40 хвилин,
а на зняття транспортного засобу з реєстрації — 10—15 хвилин. І хоча першим
відвідувачам так не пощастило, та все ж
на цю процедуру вони не витратили стільки часу, як зазвичай. Також у Прозорому
офісі можна укласти договір купівлі-продажу автомобіля, скласти іспити на отримання водійського посвідчення. Тут же
проводять й огляд та експертизу транспортного засобу.
Працює центр за принципом екс-тери-

торіальності, тобто його послугами може
скористатися будь-хто з громадян України.
Як відомо, останнім часом Вінниця
стала центром «паломництва» працівників соціальної сфери з усієї України щодо
вивчення досвіду роботи місцевих Прозорих офісів. А загальноукраїнський пілотний проект, що стартував у травні нинішнього року, з організації досконалих і
зручних для відвідувачів Центрів надання широких адміністративно-соціальних
послуг базується на методі роботи саме
вінницьких ЦНАПів. Зазначимо, що першими п’ятьма містами, котрі підтвердили готовність до реорганізації й оновлення наявних подібних центрів, стали містамільйонники — Львів, Київ, Одеса, Дніпро та Харків. Дехто ще в роздумах над
проектно-кошторисною документацією,
а Харків уже перебудовує й добудовує. За
таких темпів, якщо нічого не завадить, то
перша столиця України першою до нового року перерізатиме стрічку одного з но-

вих Прозорих офісів.
До п’ятірки піонерів шостими можуть
долучитися й Черкаси. Керівництво департаменту соцзахисту Черкаської міської ради демонструє наразі кращу готовність, ніж дехто з перших «пілотників».
На старт готовий вийти і Житомир. Прагнуть бути першими і чимало районних
центрів.
До речі, наразі фахівці вінницького
департаменту соцзахисту переймаються тим, аби найповніше та детальніше донести інформацію про роботу Прозорих
офісів колегам зі сходу. Кілька тижнів
тому з досвідом роботи вінницьких Прозорих офісів знайомилися соціальні працівники Донецької області, а днями — Луганської. Як відомо, відділи соціального
захисту цих прифронтових регіонів мають певні труднощі в роботі через те, що
саме тут зараз найбільша кількість переселенців з окупованих територій. До такої роботи, як і загалом до війни, ніхто
не був готовий. Тому їм наразі потрібнi й
пильніша увага, i матеріальна підтримка в комп’ютеризації системи соціального захисту. Стара громіздка система, кадрова нестача соціальних інспекторів призвели до того, що чимало переселенців не
можуть вчасно отримати необхідну допомогу. Зараз дещо полегшило роботу спрощення процедури реєстрації-перереєстрації, але для налагодження безперебійності
процесу потрібно ще чимало зробити.
А тим часом, допоки працівники департаментів соцзахистів з усієї країни
вивчають можливість реорганізації роботи своїх ЦНАПів під «Вінницю», тут
уже готові реєструвати та надавати всі
супутні послуги власникам авто з усієї
України. ■

■ МАЙСТРИ

Ірина ІСАЄВА

До Львова прибуло близько 40 склодувів, які представили 16 країн. Впродовж дев’яти днів майстри художнього
скла трудилися біля гутної печі в приміщенні Львівської Національної академії мистецтв. Тут підготовчу роботу
виконували українські майстри, зокрема працівники ЛНАМ. Ескізи скляних
виробів надавали учасники симпозіуму.
У Львові на ці дні осені припала холодна дощова погода. У той час, коли вулиці були затоплені зливою, біля гутної
печі у Львівській академії мистецтв кипіла «гаряча» робота склодувів. У невеликій кімнаті, центральну частину
якої займає піч, зібралися гості з різних
країн, викладачі та студенти академії,
а також охочі побачити процес виготовлення химерних скляних посудин. Процес нагрівання скла, надання йому форми, охолодження та нагрівання знову не
може не вражати, якщо людина бачить
це вперше. Вправності та ювелірній точності майстрів можна тільки позаздрити.
Перекладачами для учасників-іноземців стали студенти Академії мистецтв.
26-річна Анна, учасниця з Риги (Латвія),
розповідає, що займається склодувною
справою більше двох років. До склодувства вона прийшла завдяки своїй другій
освіті, пов’язаній із дизайном металу.
Анна часто бере участь у подібних заходах, адже це дає їй змогу бачити роботи інших учасників
і черпати нові ідеї для
власних
проектів.
За її ескізами тут
мали виготовити 7-8 скляних
виробів, з яких
вона запланувала залишити
2-3 для Музею
Розпечена куля — передвісник шедевра.
скла у Львові.
під час ро- ли свої витвори на підсумковій виставці в
Приват-доботи вона Національному музеї ім. А. Шептицькоцент
кафедри
художнього скла
розігріваєть- го.
ся до 120 граДля довідки: скляні предмети, вигоЛНАМ Орест Принада розповідає, що
дусів.
товлені шляхом вільного видування, наготові вироби учасників
Кілька днів тому зивають гутним склом. Із німецької die
симпозіуму поки що немає
в Галереї ЛНАМ відкри- Hutte перекладається як «майстерня
змоги показати, адже те, що
Спочатку твір випікають... лася виставка виробів із склодува». Гутні техніки — це сукупність
відвідувачі бачать біля гутної
гутного скла «Львівської специфічних прийомів та способів ручнопечі, — це фактично «напівфабрикат». школи художнього скла», де представи- го оброблення скла у гарячому стані: виОрест Богданович жартує, що знає від- ли уже заздалегідь виконані роботи ви- дування, ліплення, накладання кольоповідь для шукачів пекла, воно розташо- пускники Львівської академії мистецтв. рових шарів, ниток, крихти, рифлення
ване саме тут — біля гутної печі. Адже А учасники симпозіуму продемонструва- тощо. ■

Прозора справа

У Львові відбувся 10-й Міжнародний симпозіум
гутного скла

❙

❙

■ ТИШКОМ-НИШКОМ

Не
П’ємонт,
а «зозуля»
Львів підкидає
сміття в інші
регіони
Дар’я БАВЗАЛУК
Днями поліція на Вінниччині
відкрила провадження щодо незаконного ввезення 240 тонн
львівського сміття на територію
Погребищенського звалища із
Львівської області. Громадські активісти та місцеві жителі
заблокували 5 фур зі сміттям iз
Львівської області. На територію
місцевого звалища загалом завезли 12 фур вагою близько 240
тонн. Частину встигли розвантажити вночі. За фактом несанкціонованого ввезення такої кількості сміття на територію селищної ради слідчі відкрили провадження за ознаками ст. 256
(самоуправство) КК України, що
карається штрафом до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними
роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до трьох місяців.
Однак Вінниця — це не перше
місто, яке потерпає від львівського сміття. На початку жовтня ще
одна область збунтувалась проти незаконного ввезення чужого
сміття. На території Ружинського району Житомирської області поліцiя склала адмінпротокол
про порушення благоустрою, а
саме — забруднення території
побутовими відходами. Порушником виявилася львівська фірма, яка займається перевезеннями, — ТОВ «Танк Транс Україна». Вiдправник вiдходiв — ТОВ
«АВЕ Львів», що займається збором i вивезенням смiття.
Як стало відомо «УМ», автомобіль із львівськими номерами без жодних дозволів i попереджень висипав побутові відходи у Ружинському районі, в тому
числi безпосередньо на проїжджу
частину.
За словами голови Ружинської РДА Наталії Скавінської,
це вже другий такий випадок:
«Кілька машин сміття було залишено у с. Зарудинці наприкінці
вересня. Тоді зловмисників упіймати не вдалося. Але це були не
місцеві жителі, адже кількість
відходів складає дворічну норму для цього села. Після першого випадку було встановлено чергування. Цього разу вдалося затримати водія та ідентифікувати
виконавця». Дозволів на викидання сміття цій фірмі ніхто не
давав. Про це заявляє т. в. о. голови облдержадміністрації Ігор
Гундич.
Нагадаємо, в середині вересня Синельниковський відділ
поліції Дніпропетровщини порушив кримінальне провадження через ввезення на територію
міського полігону сміття зі Львова. За даними відомства, кримінальне провадження розпочато
за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України — забруднення або псування земель.
Стаття передбачає покарання —
штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавлення права обіймати певні посади до трьох років. ■

РЕКЛАМА
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«Українська Національна Лотерея». Зміни до Умов проведення державної миттєвої лотереї
«ЗОЛОТИЙ КУБОК»
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ »
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора
№ _143_ від 07 жовтня 2016р.
ЗМІНИ
до Умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї
«ЗОЛОТИЙ КУБОК»
І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК»:
1. Викласти пункт 3.4. в такій редакції:
«3.4. Лотерея передбачає випуск електронних лотерейних білетів наступних серій та розмірів ставок:
Серія

Перший білет

Вартість
(грн)

Кількість
(шт)

Загальна сума
випуску (грн)

Виграш
(грн)

Розмір призового Фонду
75% (грн)

Серія

Перший білет

Вартість
(грн)

Кількість
(шт)

Загальна сума
випуску (грн)

Виграш
(грн)

Розмір призового Фонду
75% (грн)

CX168
CY169
CZ171
DA172
AA850
AB860
AC870
DB173
AD880
AE890
AA910
AB920
AC930
AD940
AE950
AF960
DC174
AH970
AI980
DD175
AJ990
FW254
AL101
AM102
DE176
AN103
DF177
AO104
DG178
DH179
AP105
DI181
AQ106
DJ182
AR107
DK183
DL184
DM185
AS108
AT109
AU111
AV112
DN186
DO187
AW113
AX114
DP188
AY115
DQ189
DR191
DS192
AZ116
DT193
BA117
BB118
DU194
DV195
DW196
BC119
BD121
BF122
BH123
DX197
BI124
BJ125
DY198
BK126
DZ199
EA201
BL127
EB202
EC203
BM128
ED204
EE205
EF206
BN129
EG207
EH208
BO131
EI209
EJ211
BP132
EK212
EL213
EM214
BQ133
EN215
EO216

CX168000000000001
CY169000000000001
CZ171000000000001
DA172000000000001
AA850000000000001
AB860000000000001
AC870000000000001
DB173000000000001
AD880000000000001
AE890000000000001
AA910000000000001
AB920000000000001
AC930000000000001
AD940000000000001
AE950000000000001
AF960000000000001
DC174000000000001
AH970000000000001
AI980000000000001
DD175000000000001
AJ990000000000001
FW254000000000001
AL101000000000001
AM102000000000001
DE176000000000001
AN103000000000001
DF177000000000001
AO104000000000001
DG178000000000001
DH179000000000001
AP105000000000001
DI181000000000001
AQ106000000000001
DJ182000000000001
AR107000000000001
DK183000000000001
DL184000000000001
DM185000000000001
AS108000000000001
AT109000000000001
AU111000000000001
AV112000000000001
DN186000000000001
DO187000000000001
AW113000000000001
AX114000000000001
DP188000000000001
AY115000000000001
DQ189000000000001
DR191000000000001
DS192000000000001
AZ116000000000001
DT193000000000001
BA117000000000001
BB118000000000001
DU194000000000001
DV195000000000001
DW196000000000001
BC119000000000001
BD121000000000001
BF122000000000001
BH123000000000001
DX197000000000001
BI124000000000001
BJ125000000000001
DY198000000000001
BK126000000000001
DZ199000000000001
EA201000000000001
BL127000000000001
EB202000000000001
EC203000000000001
BM128000000000001
ED204000000000001
EE205000000000001
EF206000000000001
BN129000000000001
EG207000000000001
EH208000000000001
BO131000000000001
EI209000000000001
EJ211000000000001
BP132000000000001
EK212000000000001
EL213000000000001
EM214000000000001
BQ133000000000001
EN215000000000001
EO216000000000001

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,12
0,14
0,15
0,18
0,2
0,21
0,24
0,25
0,27
0,28
0,3
0,35
0,36
0,4
0,42
0,45
0,49
0,5
0,54
0,56
0,6
0,63
0,7
0,72
0,75
0,8
0,81
0,84
0,9
1
1,05
1,2
1,25
1,26
1,35
1,4
1,47
1,5
1,6
1,68
1,75
1,8
1,89
2
2,1
2,25
2,4
2,45
2,5
2,7
2,8
3
3,15
3,5
3,6
3,75
4
4,05
4,2
4,5
4,8
4,9
5
5,25
5,4
5,6
6
6,3
6,75
7
7,2
7,35
7,5
8
8,1
8,4
9
9,45
9,8

400 000 000
400 000 000
400 000 000
400 000 000
400 000 000
400 000 000
400 000 000
200 000 000
400 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
300 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
400 000 000
200 000 000
500 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
500 000 000
400 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
300 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
500 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
300 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
300 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
300 000 000
200 000 000
200 000 000

4 000 000,00
8 000 000,00
12 000 000,00
16 000 000,00
20 000 000,00
24 000 000,00
28 000 000,00
16 000 000,00
36 000 000,00
20 000 000,00
24 000 000,00
28 000 000,00
30 000 000,00
36 000 000,00
40 000 000,00
42 000 000,00
48 000 000,00
50 000 000,00
54 000 000,00
56 000 000,00
90 000 000,00
70 000 000,00
72 000 000,00
80 000 000,00
84 000 000,00
180 000 000,00
98 000 000,00
250 000 000,00
108 000 000,00
112 000 000,00
120 000 000,00
126 000 000,00
140 000 000,00
144 000 000,00
150 000 000,00
160 000 000,00
162 000 000,00
168 000 000,00
450 000 000,00
400 000 000,00
210 000 000,00
240 000 000,00
250 000 000,00
252 000 000,00
270 000 000,00
280 000 000,00
294 000 000,00
450 000 000,00
320 000 000,00
336 000 000,00
350 000 000,00
900 000 000,00
378 000 000,00
400 000 000,00
420 000 000,00
450 000 000,00
480 000 000,00
490 000 000,00
500 000 000,00
810 000 000,00
560 000 000,00
600 000 000,00
630 000 000,00
700 000 000,00
720 000 000,00
750 000 000,00
800 000 000,00
810 000 000,00
840 000 000,00
900 000 000,00
960 000 000,00
980 000 000,00
1 500 000 000,00
1 050 000 000,00
1 080 000 000,00
1 120 000 000,00
1 200 000 000,00
1 260 000 000,00
1 350 000 000,00
1 400 000 000,00
1 440 000 000,00
1 470 000 000,00
1 500 000 000,00
1 600 000 000,00
1 620 000 000,00
1 680 000 000,00
2 700 000 000,00
1 890 000 000,00
1 960 000 000,00

0,01 - 60
0,01 - 120
0,01 - 180
0,01 - 240
0,01 - 500
0,01 - 600
0,01 - 700
0,01 - 480
0,01 - 900
0,01 - 1000
0,01 - 1200
0,01 - 1400
0,01 - 1500
0,01 - 1800
0,01 - 2000
0,01 - 2100
0,01 - 1440
0,01 - 2500
0,01 - 2700
0,01 - 1680
0,01 - 3000
0,01 - 3500
0,01 - 3600
0,01 - 4000
0,01 - 2520
0,01 - 4500
0,01 - 2940
0,01 - 5000
0,01 - 3240
0,01 - 3360
0,01 - 6000
0,01 - 3780
0,01 - 7000
0,01 - 4320
0,01 - 7500
0,01 - 4800
0,01 - 4860
0,01 - 5040
0,01 - 9000
0,01 - 10000
0,01 - 10500
0,01 - 12000
0,01 - 7500
0,01 - 7560
0,01 - 13500
0,01 - 14000
0,01 - 8820
0,01 - 15000
0,01 - 9600
0,01 - 10080
0,01 - 10500
0,01 - 18000
0,01 - 11340
0,01 - 20000
0,01 - 21000
0,01 - 13500
0,01 - 14400
0,01 - 14700
0,01 - 25000
0,01 - 27000
0,01 - 28000
0,01 - 30000
0,01 - 18900
0,01 - 35000
0,01 - 36000
0,01 - 22500
0,01 - 40000
0,01 - 24300
0,01 - 25200
0,01 - 45000
0,01 - 28800
0,01 - 29400
0,01 - 50000
0,01 - 31500
0,01 - 32400
0,01 - 33600
0,01 - 50000
0,01 - 37800
0,01 - 40500
0,01 - 50000
0,01 - 43200
0,01 - 44100
0,01 - 50000
0,01 - 48000
0,01 - 48600
0,01 - 50400
0,01 - 50000
0,01 - 56700
0,01 - 58800

3 000 000,00
6 000 000,00
9 000 000,00
12 000 000,00
15 000 000,00
18 000 000,00
21 000 000,00
12 000 000,00
27 000 000,00
15 000 000,00
18 000 000,00
21 000 000,00
22 500 000,00
27 000 000,00
30 000 000,00
31 500 000,00
36 000 000,00
37 500 000,00
40 500 000,00
42 000 000,00
67 500 000,00
52 500 000,00
54 000 000,00
60 000 000,00
63 000 000,00
135 000 000,00
73 500 000,00
187 500 000,00
81 000 000,00
84 000 000,00
90 000 000,00
94 500 000,00
105 000 000,00
108 000 000,00
112 500 000,00
120 000 000,00
121 500 000,00
126 000 000,00
337 500 000,00
300 000 000,00
157 500 000,00
180 000 000,00
187 500 000,00
189 000 000,00
202 500 000,00
210 000 000,00
220 500 000,00
337 500 000,00
240 000 000,00
252 000 000,00
262 500 000,00
675 000 000,00
283 500 000,00
300 000 000,00
315 000 000,00
337 500 000,00
360 000 000,00
367 500 000,00
375 000 000,00
607 500 000,00
420 000 000,00
450 000 000,00
472 500 000,00
525 000 000,00
540 000 000,00
562 500 000,00
600 000 000,00
607 500 000,00
630 000 000,00
675 000 000,00
720 000 000,00
735 000 000,00
1 125 000 000,00
787 500 000,00
810 000 000,00
840 000 000,00
900 000 000,00
945 000 000,00
1 012 500 000,00
1 050 000 000,00
1 080 000 000,00
1 102 500 000,00
1 125 000 000,00
1 200 000 000,00
1 215 000 000,00
1 260 000 000,00
2 025 000 000,00
1 417 500 000,00
1 470 000 000,00

BR134
BS135
EP217
EQ218
ER219
BT136
ES221
ET222
BU137
BV138
EU223
EV224
BW139
EW225
EX226
EY227
EZ228
FA229
BX141
FB231
BY142
BZ143
FC232
FD233
FX255
CA144
FE234
CB145
CC146
FF235
CE147
FG236
FH237
CD148
CF149
FJ239
CG151
FY256
FK241
CH152
CI153
FL242
FM243
FN244
CJ154
FO245
FZ257
CK155
FP246
GA258
CL156
FQ247
FR248
CM157
GB259
CN158
CO159
GC261
CQ161
GD262
FS249
CR162
CS163
CT164
GE263
FT251
GF264
CU165
CV166
CW167
GG265
GH266
FU252
GI267
GJ268
GK269
FV253
GL271
GM272
GN273
GO274

BR134000000000001
BS135000000000001
EP217000000000001
EQ218000000000001
ER219000000000001
BT136000000000001
ES221000000000001
ET222000000000001
BU137000000000001
BV138000000000001
EU223000000000001
EV224000000000001
BW139000000000001
EW225000000000001
EX226000000000001
EY227000000000001
EZ228000000000001
FA229000000000001
BX141000000000001
FB231000000000001
BY142000000000001
BZ143000000000001
FC232000000000001
FD233000000000001
FX255000000000001
CA144000000000001
FE234000000000001
CB145000000000001
CC146000000000001
FF235000000000001
CE147000000000001
FG236000000000001
FH237000000000001
CD148000000000001
CF149000000000001
FJ239000000000001
CG151000000000001
FY256000000000001
FK241000000000001
CH152000000000001
CI153000000000001
FL242000000000001
FM243000000000001
FN244000000000001
CJ154000000000001
FO245000000000001
FZ257000000000001
CK155000000000001
FP246000000000001
GA258000000000001
CL156000000000001
FQ247000000000001
FR248000000000001
CM157000000000001
GB259000000000001
CN158000000000001
CO159000000000001
GC261000000000001
CQ161000000000001
GD262000000000001
FS249000000000001
CR162000000000001
CS163000000000001
CT164000000000001
GE263000000000001
FT251000000000001
GF264000000000001
CU165000000000001
CV166000000000001
CW167000000000001
GG265000000000001
GH266000000000001
FU252000000000001
GI267000000000001
GJ268000000000001
GK269000000000001
FV253000000000001
GL271000000000001
GM272000000000001
GN273000000000001
GO274000000000001

10
10,5
10,8
11,2
11,25
12
12,5
12,6
13,5
14
14,4
14,7
15
15,75
16
16,2
16,8
17,5
18
18,9
20
21
22,5
24
24,5
25
25,2
27
28
29,4
30
31,5
33,6
35
36
37,8
40
40,5
42
45
50
52,5
54
56
60
63
67,5
70
72
73,5
75
80
84
90
94,5
100
105
112,5
120
125
126
135
140
150
157,5
168
175
180
200
210
225
250
300
315
350
375
420
450
525
750
1050

200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
100 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
100 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
100 000 000
200 000 000
200 000 000
100 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
50 000 000
100 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
100 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000

2 000 000 000,00
2 100 000 000,00
2 160 000 000,00
2 240 000 000,00
2 250 000 000,00
2 400 000 000,00
2 500 000 000,00
2 520 000 000,00
2 700 000 000,00
2 800 000 000,00
2 880 000 000,00
2 940 000 000,00
3 000 000 000,00
3 150 000 000,00
3 200 000 000,00
3 240 000 000,00
3 360 000 000,00
3 500 000 000,00
3 600 000 000,00
3 780 000 000,00
4 000 000 000,00
4 200 000 000,00
4 500 000 000,00
4 800 000 000,00
2 450 000 000,00
5 000 000 000,00
5 040 000 000,00
5 400 000 000,00
5 600 000 000,00
5 880 000 000,00
6 000 000 000,00
6 300 000 000,00
6 720 000 000,00
7 000 000 000,00
7 200 000 000,00
7 560 000 000,00
8 000 000 000,00
4 050 000 000,00
8 400 000 000,00
9 000 000 000,00
10 000 000 000,00
10 500 000 000,00
10 800 000 000,00
11 200 000 000,00
12 000 000 000,00
12 600 000 000,00
6 750 000 000,00
14 000 000 000,00
14 400 000 000,00
7 350 000 000,00
15 000 000 000,00
16 000 000 000,00
16 800 000 000,00
18 000 000 000,00
9 450 000 000,00
10 000 000 000,00
10 500 000 000,00
11 250 000 000,00
12 000 000 000,00
12 500 000 000,00
12 600 000 000,00
13 500 000 000,00
14 000 000 000,00
15 000 000 000,00
15 750 000 000,00
16 800 000 000,00
17 500 000 000,00
18 000 000 000,00
20 000 000 000,00
21 000 000 000,00
22 500 000 000,00
12 500 000 000,00
30 000 000 000,00
15 750 000 000,00
17 500 000 000,00
18 750 000 000,00
42 000 000 000,00
22 500 000 000,00
26 250 000 000,00
37 500 000 000,00
52 500 000 000,00

0,01 - 50000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000
0,01 - 60000

1 500 000 000,00
1 575 000 000,00
1 620 000 000,00
1 680 000 000,00
1 687 500 000,00
1 800 000 000,00
1 875 000 000,00
1 890 000 000,00
2 025 000 000,00
2 100 000 000,00
2 160 000 000,00
2 205 000 000,00
2 250 000 000,00
2 362 500 000,00
2 400 000 000,00
2 430 000 000,00
2 520 000 000,00
2 625 000 000,00
2 700 000 000,00
2 835 000 000,00
3 000 000 000,00
3 150 000 000,00
3 375 000 000,00
3 600 000 000,00
1 837 500 000,00
3 750 000 000,00
3 780 000 000,00
4 050 000 000,00
4 200 000 000,00
4 410 000 000,00
4 500 000 000,00
4 725 000 000,00
5 040 000 000,00
5 250 000 000,00
5 400 000 000,00
5 670 000 000,00
6 000 000 000,00
3 037 500 000,00
6 300 000 000,00
6 750 000 000,00
7 500 000 000,00
7 875 000 000,00
8 100 000 000,00
8 400 000 000,00
9 000 000 000,00
9 450 000 000,00
5 062 500 000,00
10 500 000 000,00
10 800 000 000,00
5 512 500 000,00
11 250 000 000,00
12 000 000 000,00
12 600 000 000,00
13 500 000 000,00
7 087 500 000,00
7 500 000 000,00
7 875 000 000,00
8 437 500 000,00
9 000 000 000,00
9 375 000 000,00
9 450 000 000,00
10 125 000 000,00
10 500 000 000,00
11 250 000 000,00
11 812 500 000,00
12 600 000 000,00
13 125 000 000,00
13 500 000 000,00
15 000 000 000,00
15 750 000 000,00
16 875 000 000,00
9 375 000 000,00
22 500 000 000,00
11 812 500 000,00
13 125 000 000,00
14 062 500 000,00
31 500 000 000,00
16 875 000 000,00
19 687 500 000,00
28 125 000 000,00
39 375 000 000,00

II. Прикінцеві положення
1. Ці Зміни та доповнення набирають чинності з дня їх опублікування.
2. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами, залишаються незмінними.

Генеральний директор

Бочковський А.С

10

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ЖОВТНЯ 2016

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

■ ФІНАНСУВАННЯ

«Люди, коли хочуть свободи,
— всі однакові...»
Литовський актор Юозас Будрайтис,
що підтримував українців під час Майдану,
радить, де взяти гроші на культуру
Інна УСТИЛОВСЬКА

Юозас Будрайтис — 75-рiчний литовський актор театру і кіно,
в Україні найбільш відомий за головною роллю в художньому
фільмі «Небезпечний вік». Зіграв понад 100 ролей. Зараз — народний артист Литви, в 2013-му став лауреатом Національної
премії Литви в галузi культури та мистецтва. Нещодавно приїздив у Київ на Гогольfest, був тут і під час Майдану.

«Ніби занурився тоді в Литву
20 років тому»
■ На фестивалі Гогольfest
ви грали єдину роль старого чоловіка, який прослуховує свої
давні записи, пригадуючи минуле, у виставі «Остання стрічка Креппа». Як публіка сприйняла постановку за п’єсою Семюела Беккета у вашому виконанні?
— Вразило, скільки людей
залишилося зі мною поговорити після виступу, ніч була, але
ніхто не розходився. Відчув розкутість. В Україні третій раз
за останні п’ять років. Під час
Майдану теж приїжджав грати Креппа. Ходили всю ніч по
Майдану — ніби занурився тоді
в Литву 20 років тому, коли ми
здобували незалежність. Люди,
коли хочуть свободи, — всі однакові, а коли отримують —
знов починаються клани, суперечки.
Культура України дуже самобутня, у вас великий потенціал, усе-таки вас 40 мільйонів.
Ті складнощі, які зараз існують,
закінчаться, вам просто потрібно дуже багато терпіння зараз.
Четвертого жовтня почав зніматися в Києві у серіалі
«Нюхач». Не граю в серіалах,
але не зміг відмовити: сказали,
що роль спеціально для мене написали. Гратиму там негідника-лікаря, який створив штучне серце, а про що серіал — не
знаю.
■ Як обираєте ролі, на які погоджуєтеся?
— Як їжу в ресторані — що
зараз до душі: млинці з сиром,
печінка чи салат. Меню вже невелике: репертуар звузився з огляду на вік. Пропонують дідуся, батюшку, письменника чи
гангстера.
Для мене не має значення,
грати в класичних чи новітніх
постановках. Потрібно говорити про людину, а вона залишається одна й та ж: відчуває
біль, закохується, проходять
фізіологічні процеси. З роками
змінюється лише одяг та антураж.

«Коли запропонували грати
Леніна...»
■ Згадуючи те, з чого починали, розкажіть, як сталося, що
на третьому курсі юридичного
факультету литовський режисер Вітаутас Жалак’явічюс запропонував першу роль у кіно?
— Знайшов мене для фільму
«Ніхто не хотів помирати» — як
золото в Клондайку. Був студентом, 24 рублі стипендії — малувато, а за зйомки платили гроші, тому погодився. Коли познайомився з Жалак’явічюсом,

меркантильність відійшла на
другий план: зрозумів, якої величини ця людина. Лише він
міг витягти мене з юриспруденції: тоді дуже хотів бути слідчим чи адвокатом. З першою
стрічкою кіно захопило повністю. В його наступному фільмі
«Світ, який належить чоловікам» була прописана моя друга
роль, але влада сценарій одразу
заборонила. Жалак’явічюс уже
не випускав мене з поля зору,
коли помирав, сказав дружині:
хочу, щоб Юозеф ніс мій орден
перед поховальною процесією.
Для мене це було дуже почесно.
■ А як у житті з’явився театр?
— Непорозуміння. На курсах, на які мене запросив
Жалак’явічюс, навчався разом з головним режисером Каунаського театру Йонасом Вайтусом. Одразу сказав: я не буду
грати, бо цього не вмію. Актори школу закінчують, їх навчають створювати роль, спілкуватися з партнерами по сцені, говорити, щоб голос долітав до останніх рядів. Я цього не вмію,
бо не актор. Говорив для першого ряду, а він передавав наступним. Після першої ролі в театрі
чомусь вийшло багато позитивних рецензій, писали, буцімто
я — якийсь хороший актор, медитуючий.
Коли запропонували грати
Леніна, спершу сказав: так не
піде, я не кар’єрист, мені нічого не треба. Він тоді був божеством, соромно було репетирувати — ніби Будрайтіс кар’єру
так робить. Бачив одну фотографію Леніна, де він стояв на Червоній площі в кепці, руки тримав у кишенях, а мізинець був
відстовбурчений. Ми ж тоді не
бачили його хворим, не знали
про це. Той палець мені не давав спокою вдень і вночі — сиджу в кріслі і все граюся з ним,
думаю, що з ним зробити. Врешті руки стали паралітичними, якось вловив, що потрібно
грати патологію хвороби. Щоб
постава була така, як у Леніна
— великий кут нахилу — черевики пригвинчували до підлоги. Створив дуже трагічний
образ, бо Ленін фактично став
жертвою своєї ж машини. Дивно було, що про бюрократизм на
вулиці не можна говорити, а тут
міг кричати на всю сцену.
У націоналістичному Каунасі вистава мала такий успіх,
що люди вночі стояли в чергу.
Нещодавно відомий литовський режисер Шарунас Бардос
згадував, як його актор потай
через стріху проводив на мою
виставу.

❙ Юозас Будрайтис.
Грав на місяць більше десяти Солнесів iз «Будівельника Солнеса» Ібсена і півдесятка Ленінів. Їздив у Каунас iз
Вільнюса, жив у гримерці на
килимі. Надягав пальто, п’ять
книжок під головою — так
добре спалося, як і сьогодні не
спиться. Коли привезли вистави до Вільнюса, мав грати 13
«Солнесів» поспіль. Пояснили,
що робочі сцени не можуть переставляти декорації. Робочі не
можуть, а я повинен могти!

«Захоплююсь постійно чимось
новим — це погано»
■ Із чого почалося захоплення фотографією?
— Знімав друзів на кіномайданчику: Янковського, Любшина, Смоктуновського, Буркова, Нейолову, Демидову,
Ахеджакову, Гурченко. Всі ці
акторки грали моїх дружин або
коханок. Хотів зберегти обличчя людей, які на мене вплинули, тому фотографував. Мав
старий німецький фотоапарат,
дістав для нього дефіцитний
ширококутний об’єктив, який
використовували в розвідці.
Марина Нейолова на паркані сидить, запитую: Марино, ти чого тут сидиш? Вона: а
тобі не подобається? Я її клацклац. У 2010 р. директор Дому
фотографії в Москві віддала мені всю галерею Мосфільму на міжнародне фотобієнале. Помістили 70 фотографій,
Леонова тричі крали, скло над
фотографією гладили, сльози
крапали. В мене була виставка у Білорусі, Фінляндії, зараз
готую третю виставку «Мій Париж. Записки того, хто гуляє».
Мене прийняли в Спілку фотохудожників Литви.
■ У вас багато талантів.
— І що з того? Захоплююсь
постійно чимось новим — це погано, потрібно заглиблюватися повністю в одну справу. Був
закоханий у Париж, фотографував його. Коли дізнався, що
Ван Гог захоплювався японською культурою — з’явилась
бацила Японії, перечитав усе,
що було перекладено з японської. Поступово ця хвороба пішла, прийшов Рим, який закінчився тим, що дочка вивчила
італійську і поїхала з Флоренції. Тепер дочка навчається на
психолога у Великобританії, і
я тепер під наркозом Лондона.
Усе це для мене неважливо, як і театр, кіно. Не знаю
жодного заняття, яке б варту-

вало, щоб пожертвувати собою.
Мають значення стосунки між
людьми, мир, здоров’я. Хтозна,
може, орати землю мало би більше сенсу, аніж бути на сцені?
■ Вас виключили зі школи в дев’ятому класі за погану
поведінку. Ті бунтарство і дитячість у вас залишилися?
— Поки в школі була трійка з поведінки, ще тримався,
коли двійка — теж, а коли кол
поставили — вигнали. Був противним, непокірним. Зараз уже
немає тої гостроти, бездумності,
став раціональнішим. Але голова — комп’ютер, файли звідти
не зникають, вискакують досі.
Через невисокий паркан ще
зможу перескочити.
Нещодавно розбирав удома книги, прочитав книгу віршів для дітей, про велосипед.
Постійно граю з собою. Листя
в дворі можна підмітати, вважаючи це важкою роботою, а
можна — граючи, уявляти це
мистецтвом. Карти не люблю,
іноді граю в рулетку.
■ Чого не можете терпіти?
— Ці довгі, тонкі огидні макарони — спагеті. Зараз лише
про них говорю — вже противно.
■ Який аромат має велике
значення?
— Запах суконь моєї мами.
Лежав на підлозі, встромляв
ніс у шафу і вдихав їх аромат.
Не уявляю, які трави, парфуми
могли так пахнути — так мама
мені ніколи і не сказала цього.
■ Який найдорожчий подарунок отримували?
— Малюнки, які намалювали мені мої діти. Найбільше в
житті пишаюся своїми дочкою
та сином.
■ Любите природу?
— Люблю ліс. Природу часто порівнюю з людиною. Посадив дуб — поки не досяг мого
зросту. Шкода, що не зможу
насадити цілий ліс.
■ Що вважаєте своєю помилкою?
— Себе ні в чому не потрібно звинувачувати. Вчинив, як
тоді вважав за потрібне, отже
так і було потрібно.
■ Який девіз вашого життя?
— Я про себе і своє життя
так голосно не кажу. Живу,
як курка: темнота наступає —
йду спати, сонце сходить — і
я встаю. Постійно відпочиваю
— щоб не втомитися від цього,
іноді перебиваю відпочинок роботою.■

На папері культурі
виділяють п’ять
відсотків бюджету
■ Говорячи про Литву, яке мистецтво
там зараз найбільш розвинене?
— Молоді оператори перейняли традиційно
хорошу естетику литовського кіно, а от у молодих
режисерів, навпаки? хаотичність. Хоча, коли подивився фільм «Гравець» Йонінаса — побачив,
що режисура, ідея, гра акторів на високому рівні,
зрозумів: молоді люди у нас вміють робити кіно.
Багато литовських музикантів їздить iз концертами за кордон, деякі переїжджають, наш
співак Донатас Монтвідас зараз має контракт у
Лондоні. Музична панорама в Литві насичена,
дихає, особливо це помітно на фестивалях джазової музики, Літньому музичному фестивалі. Їх
у Литві проводять так багато, що не встигаю не
лише на всіх побувати, а й просто відслідкувати.
Мистецтво вираження зараз усе більше переходить у перформанс, литовський художник Вімантас Марцинкявічюс — улюбленець датської
публіки, робить портрети їхньої королівської родини. Стара гвардія литовських художників ще
не пішла.
Із літературою справа гірша: мова гальмує
поширення літератури, бо народ малочисельний, відповідно, мало носіїв. Якісний переклад,
щоб твір на ринку конкурував iз високою літературою, вдається рідко. Литва — поетична країна, поети зарекомендували себе більше, ніж
прозаїки.
■ Чи достатня підтримка культурної галузi від держави?
— Є спеціальні фонди, які фінансують грантами проекти-переможці. Конкурс
обов’язковий як для молодих, так і для метрів.
Міністерство не втручається в цю справу, нічого не розподіляє, і це правильно, воно взагалі не має торкатися грошей. Більшість коштів на фільми йде через Кіноцентр, ще є Фонд
підтримки спорту і культури. Але реально вишукують спонсорів. На папері культурі виділяють
п’ять відсотків бюджету і два — на оборону. Розумію, що оборона важлива, зберегти незалежність — першочергово, але скорочувати заради
цього витрати на культуру неправильно. Реально з п’яти доходить лише три відсотки.
Культурні газети, журнали не те що не купаються в грошах — шукають шляхи, щоб вижити, економлять на працівниках, улітку пропускають номери, щоб назбирати на наступні.
Коли держава у своєму розвитку досягає рівня, що всі ситі, тоді може нормально фінансувати свої структури. В Литві поки цього немає.
Поки ми недосконалі, держава має підтримувати культуру.
■ Де знайти гроші?
— Якщо грамотно побудувати організм держави, це нескладно. По-перше, потрібно скоротити працівників міністерств. По-друге, для Литви з населенням 2 мільйони 800 тисяч 141 парламентарій — забагато, а ще кожен має помічника, заступника, заступника помічника, всім
платять зарплату, канцелярські витрати.
■ Ви з 1996-го були аташе з культури
в Росії. Що тоді спонукало погодитися на
посаду?
— Біс підсунув ногу: міністр закордонних справ запропонував. Відмовився тоді тим,
що не знаю, як це робиться, і з дев’ятої до шостої сидіти на одному місці — не для мене. Ще
й краватку потрібно носити — для мене це як
ходити з петлею на шиї, все чекаєш, що тебе
повісять. І найважливіше, сказав тоді: моя
дружина нізащо не поїде. Вона науковий працiвник, доктор з хімії, має більше 20 винаходів. Але в той час фундаментальні науки стали не потрібні, закрили Інститут хімії і технології, де працювала науковим співробітником. На
прийомі в білоруському посольстві знов підійшов міністр закордонних справ, узяв за горло:
ну поїдьте аташе з культури в Росію. Кажу: та я
ж пояснив, дружина не їде. Вона поруч стоїть:
це хто не їде? Я їду!
Коли прийшов до міністерства, на мені був
піджак у клітинку, смугаста сорочка, мав довге волосся. Міністр подивився на мене скляним
риб’ячим оком. Я сказав йому: зрозумів, я не за
протоколом — сьогодні на роботу не піду, поїду в універмаг. Купив уперше в житті австрійський костюм, краватку. Потім повернувся і попросив одразу п’ять краваток: вирішив хоч різними
кольорами себе розважити. Приїхав у Москву в
1996 році на три роки, а поїхав у 2014-му радником-посланцем другого рангу.

КУЛЬТУРА
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■ КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

■ ТАКЕ КІНО

Затоваришувати
з класиком

У пошуках
спокути

Каменяр постає стильним і молодіжним
у новій книзі «Франко від А до Я»

Для чого працівник
крематорію Саул хоче
поховати хлопчика за
єврейським звичаєм?

Орест ДРИМАЛОВСЬКИЙ
На Форумі видавців, який
відгримів у Львові у вересні,
презентували чи не найочікуванішу книгу року — абеткуенциклопедію «Франко від А
до Я» («Видавництво Старого
Лева»). Унікальний арт-бук
відразу очолив список премії «Найкраща книга Форуму-2016». Його авторами є
знані франкознавці Богдан та
Наталія Тихолози, а графічно опрацювало книгу інше подружжя — Андрій Лесів та Романа Романишин (разом вони
— творча майстерня «Аґрафка»). Це вже друге видання у серії абеток-енциклопедій. Перше було присвячене
постаті Митрополита Андрея
Шептицького.
У книзі «Франко від А до
Я» без натяку на пафос, креативно, стильно і молодіжно
розповідається про одного з
найвидатніших українських
письменників. Іван Франко
постає перед читачем насампе-

ред як особистість, яка, реалізувавши свій творчий та інтелектуальний потенціал, стала
генієм. І значною мірою не завдяки, а всупереч обставинам.
Автори книги не бояться
здмухати пилюку з постаменту класика, наблизити його
до читача. «Мета цього проекту — показати, що за кожним
генієм стоїть особистість. Аби
простежити, з чого цей геній
виростає, з яких звичок, з
якого середовища, — розповідає «УМ» Андрій Лесів. — Усі
знають Франка як Каменяра і
великого класика. Але хочеться, щоб Франко став ближчим
до нас, до читачів, великих і
малих. Щоб ми з ним затоваришували. А тому варто знати, що це людина, яка мала абсолютно різні інтереси. Франко цікавився рибальством,
збиранням грибів, активно
займався спортом, мандрував, водночас вивчав іноземні
мови, багато перекладав, писав вагомі трактати з різних
галузей знань. Цей мікс зви-

❙ Андрій Лесів та Романа Романишин.
❙ Фото надане творчою майстернею «Аґрафка».
чок простої людини і генія нам
видається дуже важливим».
Візуальна складова слугує
у книзі другою, самостійною,
мовою. Ілюстрації не лише
пояснюють, а й доповнюють
текст — у графіці є чимало загадок і кодів. Андрій Лесів та
Романа Романишин під час роботи над книгою провели чимало консультацій із подружжям
Тихолозів, перечитали стоси літератури, відвідали знакові для Франка місця — села
Нагуєвичі, Ясениця-Сільна,
львівський музей письменника. Робота над проектом почалась у січні, а завершилася на
початку серпня.
За словами авторів, книга
орієнтована на родинне читання
— буде цікавою і дітям, і їхнім
батькам. Креативним підходом
до вивчення постаті Івана Фран-

■ ВТРАТИ

Післяобрази неспокою
Польський режисер Анджей
Вайда залишив надію
на ще одну перемогу
Євдокія ФЕЩЕНКО
Ще у 2000 році він отримав почесний
«Оскар» за «п’ять десятиліть видатної
кінорежисури». За 60 років кар’єри він
створив понад 40 повнометражних фільмів, зокрема «Катинь». У 1981 році фільм
Анджея Вайди «Людина із заліза» став
першим польським фільмом, який отримав Золоту гілку Каннського кінофестивалю і був номінований на «Оскар».
«Післяобрази» найвідомішого польського режисера й кіносценариста —
біографічна стрічка про художникаавангардиста Владислава Стшеміньского, який потерпав від повоєнної сталіністської влади у Польщі, вийде на екрани на
початку наступного року. Польський інститут кіномистецтва подав цей фільм на

❙ Анджей Вайда.
премію «Оскар» — у номінацію «Найкращий фільм іноземною мовою».
Анджей Вайда відійшов в іншосвіт
9 жовтня. Перед тим 90-річний класик
польського кіно потрапив до лікарні.
У березні 2014 року Анджей Вайда
разом з іншими відомими діячами польського театру та кіно Евою Шикульською, Барбарою Брильською, Єжи Гоффманом, Кшиштофом Зануссі, Войцехом
Марчевським, Яцеком Блавутом, Яном

Новіцьким виступив із підтримкою українського народу. Тоді поляки написали: «...у цю важку хвилину хочемо підтримати вас морально і висловити свою
солідарність із вами. Боротьба за гідність,
незалежність та мир є найбільшою чеснотою. Жоден із нас не може спокійно спостерігати за тим, що зараз відбувається в
Україні. Для кожного з нас останні місяці були часом молитви — молитви за вільну та незалежну Україну. Ми пишаємось
вашою витримкою та хочемо ще раз підкреслити — ми з вами!»
1975 року виступ Анджея Вайди
та Кшиштофа Зануссі на Форумі кінематографістів у Гданську став поштовхом для заснування течії «кіно морального неспокою». Це було відповіддю на
обмеження свободи творчості у зображенні суспільно-політичних проблем у
тогочасній Польщі. Уже 1981 року Анджей Вайда став одним з активних учасників суспільно-політичного руху «Солідарність». Потім був обраний до Сенату
Польської Республіки. З початку 1990-х
був членом Ради з питань культури при
президенті.
«Він дав польському кіномистецтву
паспорт, щоб воно могло конкурувати з
іншими творами кінематографа в усьому
світі», — сказав про Анджея Вайду професор історії Генрік Самсонович. ■

■ «ЧАС «Т»

Від випадковості – до традиції
Киянам показали безплатнi вистави від колективів Литви і Парагваю
Аліна НЕБЕЛЬСЬКА
У Києві вiд 7 до 9 жовтня проходив четвертий міжнародний театральний фестиваль JoyFest. Упродовж трьох
днів гості свята насолоджувалися безплатним переглядом
конкурсних та позаконкурсних вистав театральних колективів з України, Вірменії,
Литви та Парагваю. Чого тут
тільки не було: і філософські моноперформанси, і добро-

душні комедії, і детективи, навіть історії про інопланетян. А
Єреванський державний театр
імені А. Туманяна представив
глядачам театр ляльок.
Протягом фестивалю присутнім показали більше десятка вистав. Конкурсні виступи
учасників оцінювали відомі
українські режисери, актори,
викладачі акторської майстерності: Ахмед Есмурзієв,
Віта Кривов’яза, Віктор Гріза,
Володимир Богатирьов, Інна

ка творці книги готові поділитися і з освітянами. «Сподіваємося, що книжки такого формату
стануть частиною навчального
процесу в школі, — каже Романа Романишин. — Звичайно,
ця книга не може бути підручником, але у форматі позакласного читання цілком згодиться.
Хотілося б більше креативної
освіти. Бо ці біографії — «народився, хрестився, вмер, написав стільки-то творів» — це суха
інформація, яка не має особливого значення для дітей, тому й
не запам’ятовується школярами».
Як зізналися ілюстратори
кореспонденту «УМ», третя
книга у серії абеток-енциклопедій від «Видавництва Старого Лева» вийде восени наступного року. Вона розповідатиме
про Лесю Українку. ■

Гончарова та представниця з
Нідерландів — Юке Елберз.
«Ідея фестивалю виникла
п’ять років тому. Це була випадковість, але, як ви знаєте, випадковостей у цьому
світі немає. П’ять років тому
було організовано театр «Маскам Рад». Після другої нашої прем’єри нас запросили
на міжнародний театральний
фестиваль до Румунії, — розповідає керівник театру «Маскам Рад» та член журі проекту

Інна Гончарова. — Ми потрапили на фестиваль і зрозуміли, що не можемо існувати
тільки як просто театр, треба
робити щось більше. Ми подивилися, як це роблять у Європі, яким чином відбувається
організація фестивалю і, повернувшись із Румунії в жовтні 2012 року, вирішили, що
організуємо свій фестиваль».
У перервах між виставами
гості фестивалю брали участь
в україномовних та англомовних майстер-класах з акторської майстерності, могли
переглянути різні виставки,
зокрема виставку дитячого
живопису «Світ очима юного
художника», сфотографуватися в кімнатці Гаррі Поттерра, почитати безплатні журнали. ■

Марія СУЛИМА
В український прокат вийшла
стрічка угорського режисера Ласло Немеша «Син Саула». Це дебютний фільм угорця, і виявився він
не просто вдалим, адже зібрав найпрестижніші кінонагороди: 2015го здобув Гран-прі Каннського кінофестивалю, а вже цього року —
«Оскара» та премію «Золотий глобус».
Фільм «Син Саула» про угорця з
Ужгорода Саула Ауслендера, що належить до зондеркоманди нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.
Саул працює в одному з крематоріїв:
стежить за тим, щоб в’язні потрапили до душових, а потім чатує на дверях, щоб раптом натовп смертників
тих дверей не вибив. Опісля члени
зондеркоманди мали повністю знищити трупи — спалити в печах, а
попіл викинути в річку.
Одного разу Саул бачить хлопчика, якому вдалося вижити після пекла газової камери. І хай врятувати його не вдається, проте Ауслендер вирішує будь-що поховати
хлопця за єврейським звичаєм. Тепер усі його зусилля спрямовані на
те, щоб знайти рабина, який прочитає поминальний кадіш над тілом
померлого. Саул, що завзято тер
підлогу після екзекуцій, ретельно
переглядав речі жертв, шукав коштовності й золото, тепер так само завзято шукає того рабина.
Усе, що відбувається у фільмі,
глядач бачить очима головного героя. Камера немов слідує за ним
назирці — здебільшого в об’єктиві
спина з червоним хрестом зондеркомандівця, трохи менше — його очі
і ще менше — його репліки. Саме
Саул бачить усе, а глядач має відчути ним побачене і завдяки цьому не
стає свідком надкривавих сцен —
вони нечіткі, розмиті, усе зосереджено на головному героєві — саме
він свідок жаху того, що відбувається, і саме він першим приймає його
на себе.
Саул рятує єврея, ризикує власним життям, і все — заради мертвого хлопчика. Здається, навіщо він
це робить? Утім, безглуздою ситуація видається лише на перший погляд. Для Саула — поховання хлопчика стає питанням спокути перед
тими всіма, кого не було поховано
за законом Божим, чиї тіла йому
довелося кидати у вогонь печі, перед тими, кому було даровано надію
реплікою: «Запам’ятайте номер
свого вішака». А ще спокутою перед власним сином, хоча його ніколи Саул не мав. Це його власний
шлях очищення. Через те він неприкаяно, подібно до біблейного Саула,
шукає того рабина — його останню
надію на поминальний кадіш не так
над хлопчиком, як над ним самим.
Він, що як і кожен член зондеркоманди, раніше сподівався на примарний дарунок — життя, тепер
абсолютно тим життям не важить.
Вічний спокій — ось що шукає він
і ось що обіцяє йому поховання єврейського хлопчика...
Фільм демонструють мовою
оригіналу з українськими субтитрами, що на сам перегляд абсолютно не впливає. Його можна дивитися навіть без реплік. ■
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■ НА ВЛАСНІ ОЧІ
Олег КРУК
Київ — Афіни — Дельфи — Метеори — Мікени

Греція не потребує реклами. Її історія
з безліччю стародавніх пам’яток та археологічних знахідок уже гарантує потужний і безперервний потік туристів.
Окрім того, ця балканська країна полонить красою природи: тут і ласкаві теплі
моря, і гори в блакитному серпанку, і
сріблясто-зелені оливкові гаї, що сягають горизонту. У Греції — безмежні можливості для пляжного туризму,
оскільки країна має 2 тисячі островів і
15 тисяч(!) кілометрів берегової лінії.
З будь-якої точки Греції до моря не
більш як 137 кілометрів. Тож не дивно,
що Греція — одна з найбільш відвідуваних країн світу. При населенні 11
мільйонів людей вона щороку приймає
17 мільйонів туристів.

З вершини Акрополя
Кожен, хто приїздить до Афін, із
хвилюванням вдивляється в далечінь.
Там, над будинками сучасного міста,
в золотому серпанку біліє гора Акрополь та храм Парфенон, який увінчує
її. Акрополь (у перекладі — Верхнє місто) — символ Афін, візитна картка столиці. Якщо інші античні пам’ятки губляться серед забудови сучасного міста,
то Акрополь видно в прорізі вулиць,
які сходяться до історичного центру,
з будь-якої точки. Акрополь — одна з
двадцяти найбільш визначних світових
пам’яток, яку влітку щодня відвідує 810 тисяч туристів. З гори відкривається приголомшливий вид на Афіни: білі
середземноморські будиночки на тлі гір
та Егейського моря.
«Будинки в Греції невисокі — не
більше 5 поверхів, оскільки тут висока
сейсмічність, — пояснила наш гід Олена під час екскурсії. — Щороку реєструють до 2 тисяч підземних поштовхів. Останній великий землетрус стався 1999
року».
В Афінах туристи часто зупиняються
лише для того, щоб відвідати Акрополь.
Особливо ті, хто припливає на круїзних
кораблях. Однак прогулянка вулицями
грецької столиці — це мандрівка в історію, яка налічує 6 тисяч років. Місто зберігає сліди багатовікової історії в
кожному каменi. Звісно, столиця має багато пам’ятників Середньовіччя та вже
новітніх часів, однак 90 відсотків туристів світу їдуть сюди, щоб доторкнутися до античних архітектурних шедеврів, відчути дух тієї класичної культури, яка стала праматір’ю європейської
цивілізації.
І справді: чи є ще епоха, яка б залишила такий глибокий слід в історії світової культури? Стародавні греки вважали красу найвищим законом мистецтва. Античні митці розробили вчення
про прекрасне, яке не втратило свого
значення і донині. І що цікаво: античні
будівлі, спортивні споруди, пам’ятники
та скульптури не справляють враження
глибокої давнини. Навпаки — вони виглядають сучасними, живлять енергією
та вселяють життєвий оптимізм. Адже
грецька цивілізація була глибоко життєствердною.
До речі, з мороку Середньовіччя Європа виходила, згадавши античний світ,
його високу культуру та започаткувавши епоху Відродження (Ренесанс), коли
митці наслідували кращі зразки грецького класичного мистецтва. «Всі ми
греки, — писав англійський поет Персі
Біші Шеллі. — Наші закони, наша література, наша релігія, наше мистецтво —
все має своє коріння в Греції». Скажімо,
багато грецьких слів перейшли в сучасні європейські мови. В англійській мові
грецьке походження має третина словникового запасу. В українській мові
теж багато грецьких слів, про що ми і не
здогадуємося. Ось лише один приклад:
«муза» — «музей» — «музика».
І хоча нині в Афінах живе майже 5
мільйонів людей і місто займає велику
територію, всі античні пам’ятники, які
збереглися до наших днів, розташовані
на невеликій площі в історичному центрі навколо Акрополя. Тож усі їх можна
оглянути протягом дня.

❙ Афіни - вид з Акрополя.
❙ Фото автора.

«Коли ми будували
Туристи їдуть до Греції зануритися в історію, побачити «пуп Землі», відпочити на
тлі дивовижної природи і пізнати таємниці загадкового грецького характеру
Метеори: між небом і землею
Мабуть, кожен чув про республіку
монахів у горах півострова Афон. Однак
вона не єдина. На півночі країни, в горах Фессалії, розташовані Метеори —
унікальний монастирський комплекс,
рівного якому немає у світі. Це другий
(після Афона) центр православного чернецтва в Греції.
«Чарівні, містичні, вражаючі, захоплюючі, натхненні — це лише невелика
частина епітетів для опису Метеорів, які,
без сумніву, можна назвати дивом світу. 1988 року експерти внесли храмовий
комплекс до Списку культурної спадщини ЮНЕСКО», — розповіла нам Олена,
коли ми вийшли з автобуса в містечку Каламбака і з подивом розглядали гігантські
кам’яні стовпи, що сягали високо вгору.
Особливої таємничості їм надавало призахідне сонце. А наступний день став для
нас справжнім відкриттям.
Метеори — незвичайне за ландшафтом місце. Коли стародавнє море, яке
тут плескалося в доісторичні часи, відступило, то залишило химерні скелі висотою понад 400 метрів. У Х столітті у
цих місцях з’явився відлюдник Варнава, який побудував тут перший скит.
Пізніше сюди з Афона переселилася група ченців, які збудували перший монастир— Великий Метеор і тим започаткували нову чернечу республіку. «Якби
Бог дав нам не одне, а тисячу життів, ми
ще в ранній юності віддали б цю тисячу життів, аби жити тут, на святих скелях», — сказав настоятель монастиря
Афанасій (пізніше — святий Афанасій
Метеорський). Саме він назвав цю місцевість Метеори — ті, що линуть у небі
(звідси і відоме нам слово «метеор»). А
циклопічні скелі, увінчані монастирями, нині здатні вразити навіть сильніше, ніж єгипетські піраміди.
Із часом (упродовж століть) на скелях
з’явилися 24 обителі (нині діють лише
шість:чотири чоловічі і двi жіночі). Ченці зводили їх на вершинах неприступних
скель, тож вони ставали недосяжними
для грабіжників та розбійників. 500 років
у монастирі піднімалися підвісними сходами та в сітках, які тягнули вгору за допомогою спеціальних механізмів. Лише
на початку ХХ століття у скелях вирубали кам’яні сходи, тож тепер кожен бажаючий може відвідати святі місця. На відміну від Афона жінкам вхід дозволено.

❙ Щодня Акрополь відвідують 8-10 тисяч туристів.
«Я прийшла в монастир у 27 років, —
розповіла нам в одному з монастирів черниця Евніка (Константіна), — живу тут
уже 46 років і жодного разу не пожалкувала, що знайшла дорогу сюди. Нині
маю проблеми зі здоров’ям, однак живу
завдяки Богу».
Відвідування тутешніх монастирів —
незабутній духовний досвід і для віруючих, і для невіруючих. А навколишні
пейзажі — це спільне творіння природи і людини — залишають неземне враження. Уявити собі урочисту красу цього місця, не побувавши тут, — неможливо. Сюди прямують прочани з усього
світу. Тут між небом і землею можна відчути себе наодинці з Богом, побути ближче до нього.

Греція православна
Греція — єдина країна у світі, де
православ’я — державна релігія. Такий
статус церкви закріплено в Конституції,
тож священнослужителі мають статус
державних працівників, які зарплату і
пенсії отримують з бюджету країни.
Церква в грецькому суспільстві
відіграє важливу роль і є невід’ємною
частиною культури. Скажімо, день народження для грека подія менш важлива, ніж день його святого (іменини).

Професійні свята тут відзначають у день
пам’яті святих покровителів професій.
Державної реєстрації шлюбу в Греції
немає — цю функцію виконує церква. Закон Божий у шкільній програмі— обов’язковий предмет, а в кожному грецькому університеті є факультет
богослов’я.
«Моя сім’я емігрувала з Радянського Союзу 1978 року, — розповіла наш
гід Олена. — Я навчалася в грецькій
школі. І була дуже здивована, коли перед початком уроків, о 7.45, учні збиралися біля школи для спільної молитви,
читали «Отче наш». І так у всіх школах
Греції».
Хрещення вважається великою
подією в родині та серед близьких друзів.
Цю подію обов’язково святкують. Але
Різдво тут відзначають 25 грудня — як
в усіх європейських країнах.
Грецька церква історично походить
від Константинополя, однак 1833 року
(після здобуття незалежності) спеціальна королівська декларація проголосила
автокефалію Елладської православної
церкви. Лише через 17 років (1850-го)
Вселенський патріарх визнав її незалежність. Цікаво, що деякі єпархії на грецькій території i досі підпорядковані Константинопольському патріарху.
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мадяни Афін.
«А це — «пуп Землі», — вказала на
кам’яну скульптуру Олена, коли ми оглядали експонати Дельфійського археологічного музею. — Стародавні греки,
як і всі розвинуті народи, вважали свою
землю центром світу. Легенда говорить:
на зорі людства бог Зевс, щоб знайти точне місце, випустив двох орлів з протилежних країв Всесвіту, вони зустрілися саме в Дельфах. Тут збудували храм
і спорудили скульптуру. Про це було відомо з історичних джерел. Врешті 1892
року «пуп Землі» розкопали археологи».
Дельфи остаточно занепали після
указу римського імператора Феодосія
Першого (394 рік нашої ери), який у
своїй боротьбі з язичництвом заборонив
давні ритуали в Дельфах.

Золото Мікен

❙ Метеори — диво природи.

Парфенон...»

❙ Руїни храму Аполлона в Дельфах.
На руїнах античного світу
Упродовж тисячоліть, які минули
після занепаду античної Греції, руїни
її міст зникли в земних глибинах. Тож
коли в другій половині ХІХ століття науковці з різних країн вирішили провести перші розкопки стародавніх городищ,
постало питання: а де ж копати? На допомогу їм прийшов «Опис Еллади», написаний Павсанієм у II столітті нашої
ери. Це фактично перший туристичний
путівник світу: в десяти книгах автор детально описує різні частини Греції та їх
пам’ятки.
Дельфи вважалися провідним культурним центром грецького античного
світу. Коли 1860 року німецькі археологи на схилі гори Парнас визначили місце розташування стародавнього міста,
то знайшли там село Кастрі, жителі якого і не підозрювали, що живуть на античних скарбах. Село врешті відселили. А
розкопки повністю підтвердили інформацію історичних джерел: тут знайшли
храм Аполлона, театр, стадіон, скарбниці грецьких міст-держав, відомий iз переказів «пуп Землі».
«Спочатку на цьому місці був храм,
де поклонялися жіночому божеству
Матір-Земля, — розповіла наша провідниця Олена, коли ми піднімалися схилами Парнасу, розглядаючи руїни. — Потім, згідно з легендою, Аполлон, обернувшись дельфіном, привів

❙ Левові ворота в Мікенах з мегалітів.
сюди корабель з моряками, які заснували храм його імені, де почали віщувати майбутнє. Виглядало це так: одна
зi жриць (піфія) сідала біля місця виходу з гір задушливих випарів і, сп’яніла
від них, бубоніла фрази від імені Аполлона, а інші жриці тлумачили її загадкові казання. Історичні джерела приписують піфіям найвдаліші віщування світової історії. Сюди за пророцтвом приходив і Олександр Македонський».
Слава про Дельфійського оракула
доходила до найвіддаленіших куточків
Стародавнього світу. Вдалі пророцтва
перетворили Дельфи на одне з найбагатших міст. Міста-держави заснували тут
20 мармурових скарбниць, де зберігали
коштовні подарунки, вишукані статуї
тощо. Після Марафонської битви свою
скарбницю збудували в Дельфах і гро-

Неподалік Афін, на півострові Пелопоннес розташовані стародавні Мікени,
які 1876 року відкрив для світу батько
грецької археології Генріх Шліман.
«Давнє місто дало назву окремій «мікенській цивілізації», — розповіла нам
Олена, коли ми під’їжджали до пагорба
із залишками стародавніх будівель. —
Вона процвітала в ІІ тисячолітті до нашої ери і була, за визначенням науковців, «першою дійсно грецькою культурою». Підтвердженням цього є тогочасні лінійні письмена А і В, які написані
давньою грецькою мовою. Найбільшими
історичними джерелами про цей період
є гомерівські «Іліада» та «Одіссея». А
події тих часів стали основою для грецької міфології».
Згідно з Гомером, у Мікенах царював один із головних героїв Троянської війни Агамемнон. Тож коли Генріх
Шліман розкопав кілька гробниць із золотими масками на небіжчиках та безліччю коштовних прикрас i зброї, то поспішив заявити, що відкрив могилу саме
Агамемнона. Натомість вчені визнають безсумнівним лише те, що ці могили царські. Згідно з грецькими законами, знахідки передали Афінському національному музею (там вони зберігаються і донині). «Усі музеї світу разом
не мають і однієї п’ятої частини цих багатств. Я відкрив для археології абсолютно новий світ, про який ніхто навіть
не підозрював», — заявив німецький археолог, який знав напам’ять «Одіссею»
та «Іліаду», тож був дуже гордий з того,
що довів світу правдивість гомерівських
творів.
Мікени та інші грецькі міста тієї епохи збудовані з величезних кам’яних брил
— мегалітів. Деякі з них важать 120
тонн. Споруди з мегалітів досить поширені в Середземномор’ї (Єгипет, Баальбек тощо), однак секрет пересування багатотонних матеріалів і досі не розкритий науковцями. Через тисячу років після будівництва Мікен греки класичної
доби (V — IV століття до нашої ери) вже
не володіли цим секретом, тож назвали
каміння «циклопічним». На їхню думку,
лише міфічні велетні-циклопи могли піднімати такі брили. Легенда, яка дійшла
до наших часів, розповідає, що цар Проітос запросив сімох циклопів, які й побудували місто. Все просто.
Археологам у Греції — роботи на
кілька століть. Проте для туриста й тих
пам’яток, які відкриті для відвідування,
вистачить, аби «загубитися» в Греції на
кілька місяців.

Бідний, але багатий
Як і в давні часи, греки не люблять сидіти вдома, а натомість ідуть у
кав’ярню, кафе чи ресторан, аби поспілкуватися та обмінятися новинами. Схоже, що в кафе вони проводять більшу
частину життя, а вдома тільки ночують
та іноді їдять. Як стверджують іноземці,
які довго прожили серед греків: їхня філософія — насолоджуватися життям.
Афінська журналістка Олександра Фіада у своїй книзі про Грецію з гумором, але чесно визнає: «Жодна інша
країна світу не може похвалитися такою
кількістю ресторанів, кафе, кав’ярень,
таверн, барів, нічних клубів та місць,
де грають на бузукі. І всі вони переповнені відвідувачами сім днів на тиждень.
У Греції навіть найвіддаленіші села хи-
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зуються кав’ярнями та нічними закладами. По всій країні не знайдеш міської
площі, яка б у сонячний день не була заповнена столиками, за якими більшість
населення країни відпочиває так, ніби
завтра ніколи не настане».
За келихом греки, як і їхні античні
предки, люблять помудрувати про високі матерії. Сімейні й дружні посиденьки
в Греції завжди супроводжуються дискусіями. Кожен має власний погляд на
все, що відбується не лише на його вулиці, в його країні, а й у всьому світі, а
то й у Всесвіті. Такі розмови називають
«винною філософією». Тяга до суперечок закладена в еллінів ще з часів Сократа, який стверджував, що в полеміці
народжується істина.
Греки, маючи за плечима античну
історію, досить зверхньо ставляться до
інших народів. «Коли ми будували Парфенон, — можуть сказати вони туристу,
— ви ще стрибали по гілках!». Непрості
відносини Греція має і з сусідніми народами, оскільки греки вважають, що територія країни — це лише чверть тої території, яка історично їм належить. Решту загарбали сусіди.
Родинна солідарність тут настільки міцна, що часто три-чотири покоління греків живуть в одному будинку або
неподалік один від одного. А якщо ви в
якомусь закладі побачите кілька сотень
людей, які веселяться, — не дивуйтеся:
це дружна грецька сім’я.
В економіці міцні родинні стосунки
призвели до того, що чотири п’ятих підприємств у Греції — сімейний бізнес. Це
маленькі компанії, де працюють лише
власники та їхні родичі. «Без родинних
зв’язків у Греції неможливо влаштуватися на роботу, — розповів наш водій Валерос, який 1992 року емігрував iз Казахстану. — Тому рекомендації знайомих тут набагато важливіші, ніж ваша
освіта чи кваліфікація. Сімейність бізнесу дозволяє також зберігати деякі секрети, оскільки кожна фірма намагається платити мінімальні податки. Можливо, саме через це Грецію регулярно потрясають фінансові кризи. Водночас самі
греки живуть досить непогано. Греція,
може, і виглядає бідною країною: мінімальна зарплата 580 євро, а пенсії 300400 євро, але бідних греків немає — у
кожного в запасі щось є: земля, будинок, коштовності. Коли онук чи онука
досягають повноліття, то зазвичай дідусь і бабуся виділяють їм частину своєї
спадщини. А жебраки, яких ви можете
зустріти на вулиці, то або наркомани,
або люди, які пустилися берега. Таких
одиниці».
Класичним греком, з яким може познайомитися кожен із читачів, є грек Зорбас — герой однойменного роману Нікоса Казандзакіса. Зорбас — абсолютний
життєлюб, який не втрачає духу навіть у
найскрутніші хвилини життя. Він, певне, найкраще уособлює грецький характер. Його жартівливі та філософські висловлювання примусять будь-кого сміятися над усім світом та одночасно задуматися над тим, що ми робимо на цій
землі. «Хай нам добре ведеться, хай буде
легко на серці і нехай нас украдуть гарні дівчата, — жартував Зорбас і додавав:
— Усе в цьому світі має потаємний зміст.
Все суще — люди, тварини, дерева, зорі
— це ієрогліфи...»
Згаданий літературний герой має
стосунок і до появи такого музичного явища, як «сиртакі». Парадокс: цей
танець у світі вважають народним. Однак з’явився він не так давно: вперше
його виконали 1964 року в голлівудському фільмі «Грек Зорбас». «Сиртакі»
спеціально створили для кінострічки,
але запальна мелодія швидко стала популярною в Греції. Назву танцю придумав актор Ентоні Куїнн, який виконував роль грека Зорбаса. Нині — це туристичний бренд Греції. А найулюбленішим танцем греків можна назвати
«зейбекікос». Його танцює одна людина, яка хоче виразити себе, а інші стоять
навколо і плескають у долоні. Потім танцюрист змінюється. ■
Автор висловлює подяку туристичній фірмі «Феєрія» та її директору Ігорю Захаренку за допомогу в організації
поїздки.
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ФУТБОЛ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ЖОВТНЯ 2016

■ МУНДІАЛЬ-2018

Потрібна психологія переможця
Зустріч iз новим гравцем футбольного світу дозволила збірній України перервати свою
затяжну серію без перемог
Григорій ХАТА
Шість офіційних матчів поспіль національна збірна України не знала радості перемог. Вигравати «синьо-жовті» перестали ще за попереднього наставника Михайла Фоменка, співпраця якого з ФФУ
завершилася після Євро-2016. Не одразу прийшов успіх до української збірної й
після зміни керманича.
Перш ніж відсвяткувати тріумф у позавчорашньому матчі проти команди Косова, у відборі на ЧС-2018 підопічні Андрія Шевченка розписали дві «мирові» — з
Ісландією та Туреччиною.
«Не виграти ми просто не мали права,
інакше можна було б попрощатися з надіями на вихід із групи», — сказав після розгромної перемоги (3:0) над косоварами Андрій Шевченко. За кілька днів до зустрічі
з вітчизняними футболістами новачок європейської футбольної сім’ї зазнав принизливої поразки від хорватів — 0:6, тож на
гру з українцями збірна Косова виходила
в статусі якщо не «хлопчиків для биття»,
то, точно, в ролі аутсайдера секстету І.
Однак, попри комфортний рахунок,
назвати легкою здобуту нашими збірниками довгоочікувану перемогу аж ніяк не
можна. Вдруге викликаючи футболістів
до табору національної збірної, Шевченко
обіцяв у спарених поєдинках проти Туреччини/Косова застосувати широку ротацію. Проте після нічиєї в Коньї головний
тренер збірної України не став варіювати складом, зробивши ставку в матчі проти косоварів на перевірених у грі з турками виконавців. «Те, що гра складалася
для нас не зовсім так, як хотілося, певно,
пов’язано з накопиченою втомою після
матчу з Туреччиною. Вводити нових футболістів у стартовий склад після доволі непоганої гри, проведеної в Туреччині, було
Олексій ПАВЛИШ
Стартові тури європейського кваліфікаційного турніру на «мундіаль» не подарували гучних сенсацій — збірні-гранди,
які зазвичай борються за найвищі місця на
великих футбольних форумах, поки не мають особливих проблем і у групах відбору.
Щоправда, фіналісти останнього Євро
— Франція та Португалія — вже зазнали
очкових втрат. «Галли», які, нагадаємо, на
домашньому чемпіонаті взяли «срібло», у
першому матчі відбору не змогли подолати насичену оборону білорусів. Нелегко підопічним Дешама було й у першому таймі
поєдинку з болгарами. Утім завдяки голам
Гамейро та найкращого бомбардира Євро2016 Грізманна французи довели справу
до перемоги.
Білоруси ж після вдалої гри з віце-чемпіонами континенту не змогли нічого протиставити ще одному фавориту групи А —
збірній Нідерландів. Три очки «помаранчевим» принесли дебютні голи форварда
«Спартака» Промеса.
А чинні чемпіони Європи — португальці — свій шлях на ЧС-2018 узагалі розпочали з поразки: за відсутності травмованого капітана Роналду підопічні Сантуша
поступилися швейцарцям. Поєдинок же
другого туру проти Андорри пройшов під
знаком тріумфального повернення зіркового нападника «Реала», котрий відзначився
«покером». Це, однак, не допомогло португальцям піднятися на «прохідне» друге
місце, яке зараз доволі несподівано посідає збірна Фарерських островів. Спочатку
вони здивували нічиєю в матчі з угорцями,
після чого засмутили латвійців. Головний
тренер «синіх» Ларс Ольсен так прокоментував успіх своїх підопічних: «Це великий
результат для всієї країни. Звичайно, нам
трохи пощастило, але вважаю, що ми заслужено перемогли».
Переможний курс узяла і збірна Німеччини — підопічні Йоахіма Льова у старто-

❙ Представники «Зорі» — Едуард Соболь (ліворуч) та Олександр Караваєв — непогано
❙ вписалися в оновлений колектив української національної збірної.
❙ Фото УНІАН.
б неправильно і ризиковано», — пояснив
свій вибір Шевченко.
На тлі, по суті, порожніх трибун стадіону «Краковія» в Кракові, де наша команда приймала збірну не визнаного нами
Косова (місцева влада дозволила присутність на арені лише 1000 вболівальників),
дії українських футболістів часом аж занадто нагадували «тренування з підвищеною відповідальністю». Здається, саме
відсутність максимальної зібраності тривалий час не дозволяла підопічним Шевченка матеріалізувати свою ігрову перевагу. Зрештою, розпечатати ворота суперника форварду іспанської «Гранади»
та української збірної Артему Кравцю до-

поміг рикошет. У неспокійній обстановці
шанувальникам «синьо-жовтих» довелося чекати й другого голу, адже їхні візаві
не просто сиділи в ешелонованій обороні,
а доволі непогано ходили в контратаки.
Однак вищий клас нашої збірної все ж
дався взнаки. Поява на лівому фланзі півзахисту української команди «вінгера»
луганської «Зорі» Олександра Караваєва стала справжньою несподіванкою для
суперників, які дозволили свіжому гравцю організувати друге взяття воріт збірної
Косова. Можна сказати, що гол Андрія Ярмоленка скасував інтригу в матчі. А влучний удар Руслана Ротаня, котрий поставив
крапку в поєдинку, лише підтвердив пере-

■ ТАБЛО
Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація. 3-й
тур. Група І. Україна — Косово — 3:0 (Кравець,
31; Ярмоленко, 81; Ротань, 87; У: П’ятов, Бутко, Кучер, Ордець, Соболь, Ярмоленко, Степаненко, Коваленко, Зінченко (Ротань, 63), Коноплянка (Караваєв,
79), Кравець (Зозуля, 84)), Фінляндія — Хорватія
— 0:1 (Манджукич, 18), Ісландія — Туреччина —
2:0 (Топрак, 42 (у свої ворота); Фіннбогасон, 44).
2-й тур. Туреччина — Україна — 2:2 (Туфан,
45; Чалханоглу, 81 (пен.) — Ярмоленко, 24 (пен.);
Кравець, 27; У: П’ятов, Кучер, Бутко, Ордець, Соболь, Зінченко (Сидорчук, 46), Коноплянка (Петряк,
81), Коваленко, Степаненко, Ярмоленко, Кравець
(Зозуля, 73)), Косово — Хорватія — 0:6 (Манджукич, 6, 24, 35; Мітрович, 68; Перішич, 83; Калинич,
90+2), Ісландія — Фінляндія — 3:2 (Арнасон, 37;
Фіннбогасон, 90+1; Сігурдссон, 90+6 — Пуккі, 21;
Лод, 39).
Турнірне становище: Хорватія, Ісландія — 7, Україна — 5, Туреччина — 2, Фінляндія, Косово — 1.
дматчеві припущення про різний ігровий
рівень української та косівської збірних.
Вочевидь у матчах відбору ЧС-2018
новачок великої європейської сім’ї продовжить своє знайомство та адаптацію до
нових футбольних реалій. Натомість команда Шевченка й надалі боротиметься за
своє потрапляння на «мундіаль». У гостьовому поєдинку проти турків «синьо-жовті» продемонстрували доволі пристойний
рівень гри, який, до слова, дозволив українським футболістам повести в поєдинку — 2:0. Проте брак у нової омолодженої
команди Шевченка «психології переможця» не дозволив їй захистити переможний
результат. «Нам потрібно навчитися правильно розподіляти сили по ходу поєдинку й уміти контролювати м’яч. У цьому
плані є певні проблеми, через які ми втрачаємо багато сил. Усюди повинна бути раціональність, i цей компонент ведення
гри нам належить освоїти», — наголосив
очільник збірної України. ■

■ А ІНШІ ЯК?

■ ТАБЛО

Зірковий блиск

Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація.
Група А. 2-й тур. Франція — Болгарія — 4:1 (Гамейро, 23, 59; Пайє, 26;
Грізманн, 38 — Александров, 6 (пен.)),
Люксембург — Швеція — 0:1 (Лустіг,
58; вилучення: Мальже, 82 (Л)), Нідерланди — Білорусь — 4:1 (Промес, 15,
31; Классен, 55; Янссен 64 — Ріос, 47).
Турнірне становище після 2 турів:
Нідерланди, Франція, Швеція — 4, Болгарія
— 3, Білорусь — 1, Люксембург — 0.
Група В. 2-й тур. Угорщина —
Швейцарія — 2:3 (Салаі, 53, 72 — Сеферовіч, 51; Родрігес, 67; Штокер, 90),
Португалія — Андорра — 6:0 (Роналду, 2, 4, 47, 68; Канселу, 44; Андре Сілва,
86; вилучення: Рубіо, 62; Ребес, 71 (обидва — (А)), Латвія — Фарери — 0:2 (Наттестад, 19; Едмундссон, 70).
Турнірне становище після 2 турів:
Швейцарія — 6, Фарери — 4, Португалія,
Латвія — 3, Угорщина — 1, Андорра — 0.
Група C. 2-й тур. Азербайджан —
Норвегія — 1:0 (Медведєв, 11), Німеччина — Чехія — 3:0 (Мюллер, 13, 65; Кроос,
49), Північна Ірландія — Сан-Марино —
4:0 (Девіс, 26 (пен.); Лафферті, 79, 90+4;
Уорд, 86; вилучення: Палацці, 49 (С)).
Турнірне становище після 2 турів: Німеччина, Азербайджан — 6, Північна Ірландія
— 4, Чехія — 1, Норвегія, Сан-Марино — 0.
Група D. 2-й тур. Молдова — Сербія
— 0:3 (Костіч, 19; Івановіч, 37; Тадіч, 60), Ірландія — Грузія — 1:0 (Коулман, 56), Австрія — Уельс — 2:2 (Арнаутовіч, 28, 48 —
Аллен, 22; Віммер, 46 (у свої ворота). 3-й
тур. Уельс — Грузія — 1:1 (Бейл, 10 —
Окріашвілі, 57), Молдова — Ірландія —
1:3 (Бугайов, 45 — Лонг, 2; Макклін, 69, 76),
Сербія — Австрія — 3:2 (Мітровіч, 6, 23;
Тадіч, 74 — Забітцер, 16; Янко, 62).
Турнірне становище після 3 турів:
Сербія, Ірландія — 7, Уельс — 5, Австрія
— 4, Грузія — 1, Молдова — 0.

Найсильніші команди Європи «штампують»
перемоги у кваліфікації ЧС-2018 завдяки
вдалим індивідуальним діям лідерів

❙ Кріштіано Роналду відзначив свої повернення до складу збірної
❙ «покером» у ворота Андорри.
❙ Фото з сайта morungexpress.com.
вих турах легко розгромили норвежців та
чехів. Головним бомбардиром «Бундестіму» у цьому відборі поки є нападник «Баварії» Томас Мюллер (4 м’ячі), котрий, до
слова, жодного разу не відзначився на
Євро-2016.
Результативно грає і партнер Мюллера
по атаці «Баварії» Роберт Левандовський,
який також відзначився чотирма голами у
двох матчах. І якщо гола капітана поляків у
ворота Казахстану не вистачило «Кадрі» для

підсумкової перемоги, то на «хет-трик» 28річного форварда збірна Данії змогла відповісти лише двома влучними ударами.
Після провалу на континентальній першості з двох поспіль перемог розпочала
свій шлях на чемпіонат світу збірна Англії.
Команда «трьох левів», яку, нагадаємо, через корупційний скандал покинув головний
тренер Сем Еллердайс, спочатку «вирвала»
три очки у матчі з Словенією, а потім «на
класі» розібралася зі збірною Мальти. ■

Група E. 2-й тур. Вірменія — Румунія — 0:5 (Станку, 4 (пен.); Попа, 10;
Марін, 12; Станчу, 29; Кіпчу, 60; вилучення: Г. Малакян, 3 (А)), Чорногорія — Казахстан — 5:0 (Товашевіч, 24; Вукчевіч,
59; Йоветіч, 64; Бечірай, 73; Савіч, 78),
Польща — Данія — 3:2 (Левандовські,
20, 36 (пен.), 48 — Глік, 48 (у свої ворота); Поульсен, 69).
Турнірне становище після 2 турів:
Чорногорія, Румунія, Польща — 4, Данія
— 3, Казахстан — 1, Вірменія — 0.
Група F. 2-й тур. Англія — Мальта
— 2:0 (Старрідж, 28; Аллі, 38), Шотландія — Литва — 1:1 (Макартур, 89 — Черних, 59), Словенія — Словаччина — 1:0
(Кронаветер, 74).
Турнірне становище після 2 турів:
Англія — 6, Шотландія, Словенія — 4,
Литва — 2, Словаччина, Мальта — 0.
Група G. 2-й тур. Італія — Іспанія
— 1:1 (Де Россі, 82 (пен.) — Вітоло, 55),
Ліхтенштейн — Албанія — 0:2 (Йєле,
12 (у свої ворота); Балай, 71), Македонія
— Ізраїль — 1:2 (Несторовські, 63 — Хемед, 25; Таль Бен Хаїм-2, 43; вилучення:
Тібі, 90+4 (І)). 3-й тур. Ізраїль — Ліхтенштейн — 2:1 (Хемед, 4, 16 — Гопель, 49),
Албанія — Іспанія — 0:2 (Дієго Коста,
55; Ноліто, 63), Македонія — Італія —
2:3 (Несторовські, 57; Хасані, 60 — Белотті, 24; Іммобіле, 75, 90+2).
Турнірне становище після 3 турів:
Іспанія, Італія — 7, Албанія, Ізраїль — 6,
Македонія, Ліхтенштейн — 0.
Група H. 2-й тур. Бельгія — Боснія і
Герцеговина — 4:0 (Спахіч, 26 (у свої ворота); Азар, 29; Алдервейрелд, 60; Р. Лукаку, 79), Греція — Кіпр — 2:0 (Мітроглу, 12;
Манолас, 42), Естонія — Гібралтар — 4:0
(Кяйт, 47, 70; Васільєв, 52; Мошніков, 88).
Турнірне становище після 2 турів:
Бельія, Греція — 6, Боснія, Естонія — 3,
Кіпр, Гібралтар — 0.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ЖОВТНЯ 2016

СПОРТ
Ніко Росберг
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«Про титул намагаюся не думати».

німецький пілот «Ф-1» команди «Мерседес»

■ «ФОРМУЛА-1»

■ РЕКОРДИ

Нерозгаданий Мокрий марафон
секрет

Першим 42 кілометри здолав учасник Паралімпійських ігор
у Пекіні Олег Ліщишин

«Мерседес» утретє поспіль достроково
виграв Кубок конструкторів, а їхні пілоти
близькі до чемпіонської ротації

❙ Ніко Росберг iз «Мерседеса» вперше в кар’єрі виграв Гран-прі Японії
❙ й зробив серйозну заявку на чемпіонство.
❙ Фото formula1.kiev.ua.
Григорій ХАТА
Після того як 2014 року
«Формула-1» перейшла на турбовані двигуни, в «королівських» перегонах розпочалася ера
«Мерседеса». Секрет його силових установок і досі залишається нерозгаданим. Тож знову достроково, третій сезон поспіль,
німецька стайня виграла Кубок конструкторів. Немає сумнівів, що й титул чемпіона світу дістанеться пілоту «Мерседеса». Хоча цього разу, на відміну від двох попередніх сезонів,
фаворитом у боротьбі за чемпіонський титул є не перший пілот команди Льюїс Хемілтон, а
його умовний «дублер» — Ніко
Росберг.
За чотири етапи до завершення змагань Росберг має неймовірно комфортний гандикап,
якого вистачить для того, аби
кінцівку сезону провести, так
би мовити, не напружуючись.
Навіть якщо Хемілтон виграє
всі чотири заключні гонки чемпіонату, цей факт усе одно не забезпечить йому третьої поспіль
перемоги в «Ф-1». Аби нівелювати 33 очки фори, переможцеві
двох попередніх сезонів потрібно розраховувати на допомогу фортуни, котра, до слова, в
нинішньому чемпіонаті не надто прихильна до британця.
Власне, аби переписати
«формулічну» історію й вперше
у своїй кар’єрі виграти чемпіонат світу, Росбергу буде достатньо на Гран-прі США, Мексики, Бразилії та ОАЕ, фінішувати постійно другим. Відзначимо,
що на старті поточного сезону
Хемілтон та Росберг «обмінялися» гоночними інженерами.
Тож, не виключено, що саме ця
«тіньова рокіровка» й стане чи,
можливо, вже стала вирішальною в гонці чемпіонів.
У будь-якому разі, в 2016 році
Ніко демонструє по-справжньому чемпіонський хід.
Так, минулої неділі в Японії
на автодромі «Сузука» він здобув свою дев’яту перемогу в 16

гонках чемпіонату, притому що
раніше він тут ніколи не тріумфував. Натомість Хемілтон,
який на літні канікули пішов у
ролі лідера особистого заліку пілотів, уже п’ятий етап поспіль
не може перемогти.
На Гран-прі Японії у нього
знову не склалося. Кваліфікаційну сесію він завершив другим, утім, як було вже не раз
у цьому сезоні, Хем проґавив
старт і був змушений, в підсумку, обмежитися третім місцем
на подіумі. «Сумніваюся, що
калюжа вплинула на мій старт.
Я помилився. А потім прорватися нагору було дуже непросто»,
— визнав свій промах чинний
чемпіон світу. Водночас Росберг заявив, що досяг неймовірного результату в своїй кар’єрі.
33 очки фори за чотири етапи до
фінішу — це й справді серйозний, майже чемпіонський, здобуток. ■

■ ТАБЛО
Чемпіонат світу. Гран-прі
Японії. Автодром «Сузука» (53 кола,
307, 741 км). Залікова десятка: 1.
Росберг («Мерседес») — 1:26.43,333.
2. Ферстаппен («Ред булл») — відставання 4,978 сек. 3. Хэмілтон
(«Мерседес») — +5,776. 4. Феттель
— +20,269. 5. Райкконен (обидва —
«Феррарі») — +28,370. 6. Рікк’ярдо
(«Ред булл») — +33,941. 7. Перес
(«Форс Індія») — +57,495. 8. Хюлькенберг («Форс Індія») — +59,177. 9.
Масса — +1.37,763. 10. Боттас (обидва — «Уїльямс») — +1.38,323.
Особистий залік: 1. Росберг
— 313 очок. 2. Хемілтон — 280. 3.
Рікк’ярдо — 212. 4. Райкконен —
170. 5. Ферстаппен — 165. 6. Феттель — 165. 7. Боттас — 81. 8. Перес — 80. 9. Хюлькенберг — 54. 10.
Масса — 43.
Кубок конструкторів: 1. «Мерседес» — 593 очок. 2. «Ред булл» —
385. 3. «Феррарі» — 335. 4. «Форс Індія» — 134. 5. «Уїльямс» — 124. 6.
«Макларен» — 62. 7. «Торо россо» —
47. 8. «Хаас» — 28. 9. «Рено» — 8.
10. «Манор» — 1. 11. «Зеубер» — 0.

Вікторія ПОКАТІЛОВА
Дощового ранку неділі майдан Незалежності у Києві заповнила незліченна кількість людей. Професійні бігуни і спортивні любителі з різних міст України та із-за кордону, активні
жителі столиці та її гості, батьки з дітьми на чолі з організаторами заходу стали свідками сьомого Київського міжнародного марафону Wizz Air Kyiv City.
Наймасштабніша бігова подія
року, що зібрала цього разу тут
більше як 6600 спортсменів, у
своїй програмі мала п’ять платних забігів для дорослих на дистанції від 2 до 42 кілометрів, а
також безплатні довжиною від
100 до 1000 метрів — для юних
бігунів. Призовий фонд у розмірі 78 тисяч гривень перевищив минулорічний удвічі, а з
благодійною метою у рамках заходу було організовано одразу
два проекти: френдрайзинг- марафон, що об’єднав 11 фондів, та
забіг на 2 км.
Через десять хвилин після
урочистої церемонії привітання
відкрилися перші стартові коридори для забігу, що передбачав
42 кілометри шляху. Учасники
помітно пожвавилися, а вболівальники затамували подих
від очікування початку. «Ми
всі шестеро приїхали до Києва спеціально на марафон і сьогодні біжимо на сорок два кілометри. Є хвилювання, але воно
приємне. Таке, як перед чимось
дуже очікуваним та цікавим»,
— прокоментував Адріан з Молдови, який одразу після своїх
слів разом iз друзями попрямував готуватись. Пролунав постріл стартового пістолета, і перші учасники побігли під шалені
оплески присутніх.
Перед стартом на 21 кілометр дехто вже почав хвилюватися, активно розминаючись
на вулиці та у переході майдану Незалежності. У когось на
плечах були теплі куртки, з-під
яких визирали спортивні футболки та штани, а деякі сміливці готувались до забігу просто
під дощем у шортах. «Наш ІТвідділ бере участь у марафоні у
складі двадцяти п’яти чоловік.
Один iз керівників уже побіг на

❙ Радість фінішу.
❙ Фото автора.
сорок два кілометри, а ми готуємося до старту. Також сьогодні ми допомагаємо матеріально тим, хто цього потребує.
Усі кошти, які ми заплатили
як внесок, буде перераховано
на благодійність у рамках заходу», — коментує керівник
PR-відділу iнтернет порталу
марафону Інна Калініна.
«Погода нас не зупиняє, головне — настрій, а він у нас рішучий. Ми готові досягати нових перемог. Мама сьогодні
мене підбадьорила, сказавши,
що прохолодне повітря надворі
тільки змотивує бігти швидше
до місць зігріву на фініші», —
розповідає учасниця забігу на
десять кілометрів Аліна.
До забігу долучився і мер
Києва Віталій Кличко, що став
учасником благодійного забігу
«Здійсни мрію» на 2 кілометри — щоб допомогти Софійці
Жиліній, в якої одна ніжка коротша за іншу. «Це дуже добре, коли Київ стає спортивним
містом, коли всі долучаються
до подібних заходів», — сказав мер-спортсмен.
Незабаром під оплески оточуючих та вітальні коментарі
першим серед чоловіків на
дистанції 21 кілометр прибіг
Сергій із Ковеля. «Траса чудова, подолав усе нормально,
а погода на мене не вплинула.
Чесно кажучи, ніколи не очікував бути першим», — коротко розповів бігун.

І ось чути дзвін медалей,
якими одразу почали нагороджувати зморених, але щасливих
марафонців.
Серед фінішерів неодноразово
з’являлися поляки, корейці,
білоруси. Особливу увагу журналістів привернув пан Микола з Маріуполя, який у свої
сімдесят із захватом розповідав про неймовірні враження
та емоції від забігу.
І нарешті довгоочікуваний
переможець на дистанції 42 кілометри добіг свій повний марафон — Олег Ліщишин, учасник Паралімпійських ігор у
Пекіні 2008 року. «Я ще ніколи не бігав за таких погодних
умов, але загалом я дуже задоволений, — прокоментував
він. — Я зранку встав і знав,
куди я іду, тому був готовий до
усього. Це досить велика для
мене дистанція, адже раніше
доводилося долати шлях довжиною 1,5—3 кілометри».
Слідом за Олегом фінішувала і переможниця серед жінок
Юлія Байрамова.
До речі, цього року траса Київського міжнародного
марафону пройшла сертифікацію AIMS таIAAF. І тому
відтепер результати учасників на дистанції 21 та 42 кілометри визнані міжнародною спільнотою. Це значить,
що атлети мають можливість
установлювати рекорди Європи та світу.■

■ ХРОНІКА
Гандбол
Перегравши в Харкові віцечемпіона Данії, найсильніша чоловіча команда України відсвяткувала свою дебютну перемогу в
поточному розіграші групового
етапу Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група D. 3-й тур. «Мотор» (Україна) — «Холстебро» (Данія) — 34:28 (19:10),
«Динамо» (Румунія) — «Бешикташ» (Туреччина) —
26:26, «Нант» (Франція) —
«АВС/Умінью» (Португалія)
— 35:33.
Турнірне становище:
Нант — 5, Динамо — 4, Мотор,
Бешикташ — 3, АВС/Умінью —

2, Холстебро — 1.
***
Кубок ЄГФ. Чоловіки.
Другий раунд. «ЗТР» (Україна) — «Вакер Тун» (Швейцарія) — 23:22 (12:12). Перший матч — 22:22.
***
Чемпіонат України. Суперліга. Жінки. 3-й тур. «Галичанка» (Львів) — «Карпати» (Ужгород) — 22:20 і 22:18.
«Реал» (Миколаїв) — «Університет-Дніпрянка» (Херсон) —
25:34 і 25:30. «Спартак» (Київ)
— «Економ-Універ» (Тернопіль)
— 23:24 і 24:19.
Турнірне становище після шести матчів: «Галичанка»,

«Дніпрянка» — по 12, «Карпати» — 8, «Спартак», «ЕкономУнівер» — по 2, «Реал» — 0.

Теніс
Завдяки участі в півфіналі
представницького турніру «Чайна оупен» з призовим фондом
5,4 млн. доларів перша ракетка
України Еліна Світоліна в оновленому рейтингу WTA піднялася
з 19-ї на 15-ту сходинку. А кривдницею українки стала майбутня
переможниця змагань — полька Агнешка Радванська, котра в
фіналі переграла британку Йоганну Конту — 6:4, 6:2. Світоліну ж третя ракетка турніру також переграла в двох сетах —

7:6 (7:3), 6:3. Варто додати, що
на шляху до півфіналу найсильніша вітчизняна тенісистка здолала новоспечену приму світового тенісу — німкеню Ангелік
Кербер (6:3, 7:5).

Бокс
Попри те, що чемпіон світу в надважкій вазі за версіями
WBA та WBO Тайсон Ф’юрі удруге провалив тест на кокаїн, не
виключено, що він продовжить
володіти престижними поясами й уникне дискваліфікації. Як
заявив президент WBA Гілберт
Мендоза, британець заслуговує
на те, аби отримати шанс для
виправлення ситуації. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Господарство вартістю до 30 млн. гривень
купив постоялець... будинку безпритульних»

Відразу після смерті
відомого фермера на
його сільгосппідприємство розпочалася
рейдерська атака

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ЖОВТНЯ 2016

■ ЛЕЛЕКА ПРИЛЕТІВ

Пташеня
для янгола
Одна з найвідоміших моделей
народила первістка
Аліса КВАЧ
У відомого бренду жіночої
білизни Victoria’s Secret — поповнення, до того ж подвійне.
Не встигли «янголи» відсвяткувати народження донечки
їхньої моделі Бехаті Прінслу
та Адама Лівайна, як сорока
на хвості принесла звістку про
те, що ще один «янгол», 27-річна Кендіс Свейнпол, в одній із
клінік Лос-Анжелеса народила
первістка.
Батьком хлопчика, якого назвали Анеку (за однією
з версій — це назва одного з
різновидів папуг, яких у Бразилії не менше, ніж диких
мавп), став бразильський манекенник Херман Ніколі.
Пара познайомилася ще десять років тому під час кастингу в Парижі, і з того часу
не розлучається. Тоді Кендіс
було лише 17 років, а Херману
— 20. Щоправда, до офіційного шлюбу справа так і не дійшла. Хоча все ще попереду: у
серпні минулого року Херман

таки заручився з коханою
і тепер вони
готуються до
весілля. Втім,
коли це станеться, ще не
відомо — треба
звикнутися з новим статусом, та
й фігура після пологів має прийти до
норми.
Цікаво, що Кендіс і Бехаті у Victoria’s
Secret були найкращими
подругами. Разом вони
пішли і в декрет. А тепер
разом будуть виховувати і
дітей і щиро сподіваються,
що Анеку та Дасті Роуз теж
заприятелюють.
Варто додати, що Кендіс
Свейнпол входить до першої
десятки найоплачуваніших
моделей у світі. За підрахунками журналу Forbes,
за минулий рік вона заробила 7 мильйонів доларів. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №123

❙ Кендіс Свейнпол.

■ БУВАЄ!

Кримінальний туризм
В Індії пропонують за гроші... посидіти у в’язниці
Ната НЕТУДИХАТА
Пам’ятаєте приказку про те,
що від тюрми та від суми зарікатися не варто? Втім дехто з любителів гострих відчуттів буває не
проти на власній шкірі відчути
всю романтику тюремної балан-

ди і неба в клітинку. Але — щоб
не надовго, а так, просто спробувати.
Саме для таких екстремалів
влада індійського міста Сангаредді пропонує незвичайний атракціон — за символічних 7,5
долара тут можна на одну ніч

«прописатися» в камері місцевої
в’язниці, якій більше 200 років. Із
собою можна взяти засоби гігієни,
кружку-миску-ложку і постіль. Також вам видадуть смугасту робу
в’язня.
Автори ідеї сподіваються, що
таким чином вони зможуть підня-

ти рівень туризму в регіоні, тим
більше що місцева в’язниця — і
справді історичний об’єкт. Вона
була збудована у 1796 році й спочатку планувалася під казарми,
але пізніше «перепрофілювалася» під утримання злочинців. У
2012 році тут розмістився музей
кримінального світу Індії.
У Сангаредді розраховують, що охочих стати «в’язнем на
добу» буде чимало. З одного боку
— історична реліквія. З іншого
— якщо нема де переночувати,
то і в’язниця — дах над головою.
Тим більше що плата і справді —
більш ніж доступна. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Селище міського типу на Донеччині, один з епіцентрів боїв на
Маріупольському напрямку. 5. Хорова капела, разом з якою Павло
Тичина здійснив гастрольну мандрівку з Києва до Одеси у 1920-му
році. 8. Роман Григорія Тютюнника. 9. Слов’янський бог, покровитель скотарства. 10. Латинська літера, яка також позначає невідоме число. 11. Бавовняна чи шовкова тканина, вкрита вузликами. 12. Вітамін
Р. 13. Один із родів літератури. 16.
Організований торговельний майданчик, на якому відбувається гуртова торгівля товарами або цінними паперами. 17. Незначний відтінок кольору, сенсу. 21. Зображення
Ісуса Христа, Богоматері, лики святих чи біблійні сюжети у православній церкві. 24. Київська княгиня, названа рівноапостольною. 25. Ім’я
сина наймички із однойменної поеми Тараса Шевченка. 27. Головний
у гурті колядників, який несе різдвяну зірку. 28. Спиртний напій різної
міцності, різновид пива. 29. Французький філософ та енциклопедист
епохи Просвітництва. 30. Єврейське свято на честь уникнення небезпеки знищення і перемоги над Аманом.
31. Ім’я американської акторки і моделі, правнучки Ернеста Гемінгвея.
32. Японська фірма, один з лідерів
випуску електроніки та музичних інструментів. 33. Київський князь, убитий князем Володимиром в боротьбі
за престол.
По вертикалі:
1. Ім’я козацького ватажка, ліде-

ра повстання проти шляхти у 1594–
1596 роках. 2. Азартна гра, один із
головних атрибутів казино. 3. Ім’я
нинішнього очільника міністерства
внутрішніх справ України. 4. Життєпис. 5. Одноклітинні гриби, які застосовуються у випічці та пивоварінні. 6. Найвищий аристократичний титул тюркського дворянства. 7. Столиця Гани. 14. Зодіакальний знак.
15. Американський штат. 18. Один із
учнів Христа, який його зрадив. 19.
Національний олімпійський комітет.
20. Поселення в Київській Русі, на
Україні і в Росії в XI—XVIII ст., жителі яких тимчасово звільнялися від
феодальних повинностей і податків.
22. Велике озеро на кордоні США і
Канади. 23. Кабардинська порода
верхових коней. 25. Донька правителя Колхіди, яка допомогла Ясону
здобути золоте руно. 26. Індійський
титул правлячої особи, монарха. 27.
Речовина, яку використовують для
штукатурки та побілки хат. ■
Кросворд №121
від 6 жовтня

12 жовтня за прогнозами синоптиків
сонячно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, сильний дощ,
часом iз мокрим снiгом. Славське: вночi +2...+4; удень
+5...+7. Яремче: вночi +3...+5; удень +5...+7. Мiжгiр’я: вночi
+2...+4; удень +7...+9. Рахiв: уночi +6...+8; удень +9...+11.
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мінлива
хмарність

Захід

■ ПРИКОЛИ

+2…+7
+7…+12

+2…+7
+5…+10
Схід

хмарно

Центр

+2…+7
+7…+12

+1…+6
+6…+11

дощ
сніг

Південь +7…+12
+10…+15
дощ,
гроза

Передплатні індекси: 60970, 1555
Відділи:
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
Редактор Михайло Дорошенко
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
Засновник i видавець —
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
ПП «Україна молода»
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
Свідоцтво про реєстрацію:
Вiддiл реалiзацiї:
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
КВ №3386 вiд 29.08.98
т./ф.: (044) 454-84-41,
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
© Дорошенко М.І., 2013
sale@umoloda.kiev.ua
Коректорська група:
«Україна молода» розповсюджується
(044) 454-87-53
в київській мережі ресторанів
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Прокурор до обвинуваченої:
— Після того як ви поклали в
рагу миш’як і подали його чоловікові, чи був момент, коли ви відчували докори сумління?
— Коли він попросив добавки.
***
Петро був настільки жадібним,
що, коли йому наснилося, що він вечеряє в ресторані, швидше прокинувся, щоб не платити.
***

Приходить чоловiк у бібліотеку і
запитує:
— Де тут у вас книга «Чоловік
— повелитель жінок»?
— Фантастика — на третьому
поверсі.
***
Батько шле синові есемеску:
— Як пройшов іспит?
— Іспит пройшов на «ура», професори у захваті — просять повторити восени.
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Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденносхiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +4...+6; удень вночi
+9...+11.

