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❙ Олешківська пустеля: зловмисники вирубують навколо ліси — природа відповідає смерчами.

Сьогодні і завтра ще можна передплатити «Україну молоду» на друге півріччя

»СТОР.5
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ІнФорУМ

«Юджин», командир інженерно-саперної роти 72-ї бригади
Сухопутних військ ЗСУ, врятував тисячі людських життів. Ціною власного.
Слава і вічна пам’ять справжньому Воїну».

Петро Порошенко
Президент України

■ ЕКОБЕЗПЕКА

І горить воно
вогнем
На півдні України «відкрито
сезон» лісових пожеж:
рятувальники Херсонщини
та Миколаївщини працюють
в екстремальних умовах
Ірина КИРПА
Тільки за один день у Миколаївській області вигоріло кілька кубометрів лісу — пожежа
вирувала на площі понад 2 тисячі квадратних
метрів. Рятувальникам довелося гасити ліс у
Балабанівському районі та лісовому урочищі
«Лимани». В обох випадках причиною загоряння стала недбалість людей у поводженні з
вогнем. А ось на Херсонщині вигоряння очерету в плавнях стало вже щорічною традицією.
Вогонь знищив не тільки зелені насадження,
а й місця проживання птахів та річкових тварин.
Як поінформували у прес-службі ДСНС України, пожежі вирують і в лісах, і на звалищах
побутових відходів, де причиною загоряння
також є людський фактор. Загасити вогонь на
полігонах набагато складніше, крім того, разом із димом у повітря потрапляють такі небезпечні для життя людини речовини, як діоксин
та метан.
— Токсичні продукти горіння виділяються при оплавленні пластикових пляшок та пакувальних матеріалів, — розповів голова екологічної асоціації «Зелений світ» Сергій Колесников. — Погіршення екологічної ситуації
в курортних зонах півдня України може призвести до відтоку туристів та зниження надходжень до бюджету. Керівники областей повинні бути безпосередньо зацікавлені в тому,
щоб проводити профілактичні протипожежні
заходи.
Відзначимо, що ситуація з лісовими пожежами у Херсонській та Миколаївській областях може бути критичною ще й із тієї причини,
що більшу частину спеціальної техніки (вантажівки, пожежні машини, екскаватори) вивезли до зони АТО на Донбасі ще на початку військових дій.
— Останні кілька років нас рятує тільки дощова погода, яка фактично виконує роботу за
нас, — розповідає працівник лісгоспу «Великі
Копані» Сергій Тарасенко. — У разі виникнення на Херсонщині таких масштабних пожеж,
як це було в 2004-му та у 2006 роках, гасити їх
нам буде просто нічим.
Відзначимо, що щорічно пожежі на півдні
України завдають збитків на кілька мільйонів
гривень. За словами вогнеборців, досить часто
загоряння організовують браконьєри, які ведуть незаконну вирубку лісу. Проблему допомогло б вирішити створення штучних водойм
та інші профілактичні заходи, однак кошти
для цього з бюджету останніми роками не виділяють.
Регулярна вирубка лісів уже призвела до
зміни клімату в причорноморській зоні. Так,
днями соціальні мережі України облетів шокуючий відеозапис: мешканець Голопристанського району зняв на телефон справжній потужний смерч висотою у кілька сотень метрів.
Вивчати природну аномалію метеорологи не
можуть, бо спеціальних локаторів, які б розпізнавали смерчі, на Херсонщині немає.
Екологи прокоментували цей відеозапис та
розповіли про те, що подібне явище спостерігали в цій місцевості 70 років тому, коли лісові
насадження були ще дуже молоді та не могли
перешкоджати пиловим бурям та вітрам.
Фахівці нагадують, що саме на Херсонщині
розташована найбільша в Європі пустеля —
Олешківська. З метою стримування пісків у причорноморському регіоні ще за радянських часів
було висаджено кілька тисяч гектарів кримської
сосни. Останні 20 років ці лісові насадження нещадно вирубують браконьєри, через що страждає інфраструктура всієї області. ■

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Окупанти все частіше обстрілюють
прифронтові міста та села на Донбасі,
а ворожі диверсанти намагаються вивести з ладу цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів усе частіше
зазнають поранень не лише захисники України (минулої неділі було поранено шістьох воїнів), а й мирні мешканці.
За даними Міноборони, лише минулої неділі на маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська продовжували широко застосовувати важке озброєння, в тому
числі обстрілюючи житлові квартали прифронтових населених пунктів. Унаслідок мінометного обстрілу
села Бердянське неподалік Маріуполя пошкоджено кілька будинків —
один із них постраждав дуже серйозно: зруйновано дах та стелі.
«Потужні артилерійсько-мінометні обстріли з боку російсько-окупаційних військ також відбулися у
Гранітному та сусідній iз ним Новоселівці Другій», — зазначив речник
Міноборони з питань АТО Олександр
Мотузяник. Тоді як на Луганщині
під час артилерійського обстрілу міста Щастя зазнав травм (баротравма
і контузія обох вух) дев’ятирічний
хлопчик. Школяр грався поблизу
магазину «Будівельник». Там же отримала осколкові поранення м’яких
тканин правого передпліччя 16-річна дівчина. Крім цього, внаслідок обстрілу було пошкоджено автотранспортний цех Луганської ТЕС, розташований у місті Щастя по вул. Гагаріна (пошкоджено п’ять одиниць
техніки автотранспортного цеху).

Діти під осколками
Окупанти все частіше гатять по мирних кварталах
прифронтових населених пунктів
Водночас у районі окупованої
Горлівки, поблизу селища Байрак
підірвалася на протитанковій міні
цивільна вантажівка. Внаслідок підриву травмовано двох мирних мешканців. Про цю подію спостерігачам
ОБСЄ повідомила 55-річна жінка, яка
отримала травми лівого плеча, а її чоловік, який їхав разом iз нею, — легкі травми голови.
Не сплять і ворожі диверсанти:

в ніч на понеділок вони намагалися
підірвати електропідстанцію у Покровському районі Донецької області.
Як повідомив голова облуправління
поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін, «вибуховий пристрій було встановлено під парканом», але вибухом
пошкоджено тільки огорожу. Станція не постраждала і працює у штатному режимі. Рух залізного транспорту триває. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
У місті Біла Церква з військовими почестями поховали минулої неділі славетного сапера Євгена Сарнавського, позивний «Юджин». За день до цього з героєм попрощалися на майдані Незалежності у Києві. Командир саперної роти, капітан Сарнавський врятував тисячі життів цивільних і солдатів в останні роки на передовій. На східному фронті —
з 2014 року, виконував завдання з розмінування поблизу Волновахи, в Гранітному, Авдіївці та довколишніх прифронтових селах.
8 червня 2017 року, під час виконання бойового завдання з розмінування поблизу села
Новоселівка в районі Авдіївки, Євген отримав тяжкі вибухові поранення: травматична ампутація ніг, пошкоджено внутрішні органи черевної порожнини, легені. Після двох тижнів
напруженої боротьби лікарів за життя його серце не витримало. 15 червня воїн помер, не
приходячи до свідомості, в лікарні імені Мечникова в Дніпрі.
Місцеві мешканці Авдіївки та навколишніх населених пунктів вважали славетного сапера своїм особистим янголом-охоронцем, оскільки він за 15 хвилин неодноразово розміновував їхні подвір’я, тоді як інші сапери обіцяли цивільним упоратися лише за два дні.
Внесок героя у боротьбу за незалежність України відзначив і Президент України Петро
Порошенко, який доручив керівництву Міноборони представити капітана Євгена Сарнавського до нагороди.

■ ІНІЦІАТИВА

Брухт на вагу золота
«Металургійний» закон важливий для обороноздатності
і фінансової стабільності
Олег ЛЯШКО,
лідер Радикальної партії України
У липні минулого року
з ініціативи Радикальної
партії парламент прийняв
«металургійний» закон,
через який ми тимчасово
(на рік)збільшили вивізне
мито на металобрухт з 10 до
30 євро/т. Це було зроблено для зменшення дефіциту брухту чорних металів
на внутрішньому ринку з
метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови інфраструктури.
Уже перші 8 місяців дії
«металургійного» закону
дозволили:
* ліквідувати критичний дефіцит сировини,
збільшивши поставки металобрухту на українські металургійні заводи на 30%;
* одночасно наростити
бюджетні надходження від
експортного мита на металобрухт у 1,5 раза;
* не допустити скорочення понад 20 тис. робочих місць у промисловості;
* зберегти 1,3 млрд. дол.
експортної виручки в торговельному балансі країни.
Минулого тижня 260 народних депутатів підтримали нашу з Віктором Галасюком і командою РПЛ ініціативу, прийнявши в цілому
законопроект №6382, що

❙ Олег Ляшко на металургійному комбінаті імені Ілліча у Маріуполі.
продовжує дію підвищеного експортного мита на металобрухт іще на 2 роки.
Після реєстрації законопроекту ми отримали
численні листи підтримки, у т.ч. від Ліги оборонних підприємств України
і Асоціації виробників озброєння та військової техніки України, найбільших
галузевих асоціацій Укрметалургпром і Федерації металургів України, від багатьох металургійних заводів
iз різних регіонів.
Запропонований нами
підхід повністю відповідає
світовій практиці. Наприклад, у Китаї діють 40%-вi
вивізні мита (тобто вдвічі
вищі, ніж ми ввели в Ук-

раїні), а в Казахстані —
повна заборона експорту
металобрухту. Загалом понад 20 країн обмежують чи
забороняють експорт металобрухту.
Окремо
наголошую,
що тимчасове підвищення вивізного мита на металобрухт повністю відповідає
міжнародним
зобов’язанням України в
рамках СОТ, оскільки вiдповiдає вимогам статтi XXI
Генеральної угоди з тарифів
і торгівлі СОТ«Винятки з
міркувань безпеки»:
— запроваджується в
умовах зовнішньої військової агресії та анексії частини території України;
— є економічно обґрун-

тованим, з точки зору зростання потреб підприємств
оборонної галузі, а також
необхідності
відбудови
об’єктів інфраструктури;
— є недискримінаційним, оскільки передбачається, що ставка експорту розповсюджується на
експорт брухту чорних металів до будь-якої країни;
— має тимчасовий характер, що безпосередньо
пов’язаний з існуванням
загрози національній безпеці.
Одразу після погодження законопроекту профільним Комітетом з питань
промислової політики та
підприємництва голова Комітету та мій заступник з
економічної політики Віктор Галасюк офіційно звернувся до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана
щодо проведення нотифікації та необхідних консультацій в рамках СОТ і надав
уряду всі необхідні обґрунтування та аргументи.
Прямий позитивний
ефект для бюджету від прийняття нашого «металургійного» закону оцінюється в 1,3 млрд. грн. на рік.
Згідно з Конституцією
Президент має підписати
Закон упродовж 15 днів з
дати його одержання. Цей
закон потрібен, щоб наша
армія була озброєна, українські виробництва — iз
сировиною, люди — з роботою і зарплатою, а країна —
iз валютною виручкою і податками! Це головна ідея і
дух Антикризового плану розвитку економіки,
який Радикальна партія запропонувала Президенту,
Прем’єру та Голові Верховної Ради. ■

ІнФорУМ
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Тарас ЗДОРОВИЛО
До 25-річчя Військово-Морських сил
України держава зробила морякам подарунок, виділивши на реконструкцію катера «Чигирин» понад 3,5 млн. гривень.
Свого часу цей катер простояв у ремонтних доках Криму 17 років, а в 2014 році,
після початку російської інтервенції
в Україну, судно навіть захопили окупанти (щоправда, пізніше як непридатне для використання його повернули українській стороні).
Майже три місяці судноремонтники
робили все можливе й неможливе: в катері повністю замінили паливну систему, двигун та відновили побутову частину. «Додали чимало оснащення, а також
поставили нові радіостанції. Дуже багато було вкладено і сил, і грошей», — розповідає моторист Олександр Дерновий.
Тепер «Чигирин» знову в строю, а його
головним призначенням наразі є відпрацювання навичок майбутніх флотських
офіцерів, курсантів i ліцеїстів. Невдовзі перші 28 курсантів, яких днями посвятять у моряки, вирушать на учбовому

■ СІМ ФУНТІВ ПІД КИЛЕМ

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Повернення «Чигирина»

Візьміть
тварину
в родину

Після 17 років простою катер відновлено й передано
ВМС України
катері «Чигирин» у закордонне відрядження до портів Румунії і Болгарії.
Нагадаємо, що «Чигирин» (U540, а
до 1992 р. УК-96) — українське навчальне судно Академії ВМС України, побудоване у часи СРСР на верфі «Вісла» 20
грудня 1984 року у Гданську (Польща).
Катер входив до складу суден забезпечення Чорноморського вищого Військово-Морського училища ім. П. С. Нахімова. Навчання моряків у радянські часи потребувало значної кількості
штатної техніки. Зважаючи на те, що у
1980-ті роки йшло переозброєння ВМФ
СРСР, тож забезпечити випуск техніки
власними силами було неможливо, саме

тому було прийнято рішення про замовлення в Польщі 21 навчального судна
проекту «УК».
За весь час експлуатації судно використовували як навчально-тренувальне
для відпрацювання навичок майбутніх
моряків. Із 1996 року його використовували ще й як плавучу казарму для матросів. Під час розподілу Чорноморського
флоту в 1997 році судно передали ВМС
України, де воно отримало нову назву —
«Чигирин».
Над катером, відповідно до указу Президента України від 27.09.2010,
встановлено шефство з боку Чигиринської районної державної адміністрації. ■

■ СПІВПРАЦЯ

Нове покоління сантехніків
Державно-приватне партнерство поліпшить
санітарно-технічну кваліфікацію українців
Ліза ГРУДІНІНА
Вам доводилося гарячково шукати сантехніка з правильно розташованими руками, який би здатен був не
лише потворного хомута на
прорвану трубу начепити, а й
забезпечити нормальне функціонування усієї сантехнічної
системи? Тоді ви в курсі, наскільки це рідкісні екземпляри і чому їхні мобільні номери благоговійно передаються,
наче сімейна реліквія.
З’явилася надія, що невдовзі жорсткий дефіцит
таких фахівців трохи спаде завдяки діючому проекту державно-приватного партнерства у сфері професійно-технічної освіти, підтриманого урядом Швейцарії
та профінансованого швейцарським бізнесом.
У червні в Києві навіть
пройшов перший всеукраїнський конкурс фахової
майстерності монтажників
санітарно-технічних систем
та устаткування. У конкурсі
взяли участь учні та прем’єрні
випускники шести професійно-технічних навчальних закладів iз Броварів, Дніпра,
Одеси, Полтави, Сарн та Чернігова. Саме на їх базі у рамках українсько-швейцарського проекту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної
освіти в Україні» створено
сучасні навчально-практичні центри. Цього року вони
випускають перших 136 дипломованих сантехніків нового зразка.
Фінальні змагання відбувались на Міжнародній виставці «Аква-Терм Київ». До
складу журі увійшли керівники та фахівці міжнародного проекту та провідних профільних компаній: «Геберіт
Трейдинг», «Укрпелетекспорт», «БМУ-77», «Біоресурс», «Вісмер», «Сахара». А
найкваліфікованішими конкурсантами виявилися випускники Одеського центру професійно-технічної освіти Андрій Кудрявцев та Володимир
Махмудов. Друге місце виб-
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❙ Майбутній майстер сантехнічної справи.
ороли Максим Бобчинець та
Тарас Новік iз Чернігівського ліцею залізничного транспорту, а третє посіли вихованці Броварського професійного
ліцею Олександр Коверник та
Артем Макарчук. Переможці
конкурсу отримали дипломи
та можливість пройти стажування у лідерів галузі. А згодом, може, ще й отримають
перше робоче місце, скажімо, на фірмі «Геберіт», яка
допомогла забезпечити якісним устаткуванням навчально-практичні центри по всій
Україні.
Як повідомив заступник
директора Швейцарського
бюро співробітництва в Україні Віктор Шуткевич, для
уряду сучасної європейської
країни це перший спільний
з Україною проект державно-приватного партнерства
у сфері професійно-технічної освіти, що фінансується швейцарським бізнесом у
співпраці з Міносвіти України. І чудова можливість для
українських коледжів вийти на новий якісний рівень.
Адже завдяки сучасному обладнанню та зміненим програмам навчальні заклади тепер зможуть готувати конкурентоспроможних фахівців.
Голова журі конкурсу, генеральний директор ТОВ «Геберіт Трейдінг» Олексій Раков вважає, що актуальність
українсько-швейцарського
проекту й обумовлена в першу чергу браком кваліфікова-

них сантехніків, які можуть
працювати із сучасним обладнанням і матимуть попит
на ринку праці. Переучувати
сантехніків менш ефективно,
ніж одразу готувати висококласних фахівців.
У Швейцарії проблем із
робітничими професіями немає. Там давно практикують
взаємодію приватного і державного сектору при підготовці спеціалістів. Це зрозуміла для європейців модель, коли бізнес допомагає
професійному навчанню і натомість отримує кваліфікованих майстрів. Тому швейцарський уряд підтримав
ініціативу і виділив чималі
кошти для відкриття подібних центрів у шести містах
України. Ці новітні центри
продемонстрували свій перший результат, делегувавши
на конкурс найкращих учнів.
Презентовані ними практичні навички, здобуті на сучасному устаткуванні, приємно
дивуватимуть роботодавців.
Міністерство освіти використовує оновлену модель
навчально-практичного центру для підготовки фахівців та переоснащення 19 професійно-технічних навчальних закладів з усієї України
за кошти держбюджету. Вже
вдалося створити модель навчально-практичного центру,
оновити навчальну програму
та підготувати навчальні матеріали. Це істотно впливає
на реформування професійно-

технічної освіти в Україні.
Українсько-швейцарський проект «Державноприватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні» фінансують Швейцарська агенція
розвитку та співробітництва
(SDC) та компанія «Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ» (зі штабквартирою у Швейцарії), виконує його Ресурсний центр
ГУРТ. Бюро співробітництва провадить діяльність від
імені трьох державних організацій — Швейцарської
агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Відділу безпеки людини (HSD), які входять до складу Федерального
департаменту закордонних
справ Швейцарії, та Державного секретаріату Швейцарії
з економічних питань (SECO),
який є частиною Федерального департаменту Швейцарії з
економічних питань, освіти
та науки.
Швейцарська програма
співробітництва в Україні на
2015—2018 роки спрямована на підтримку чотирьох основних напрямів: сталий економічний розвиток, стале використання енергоресурсів
та міський розвиток, врядування та відновлення миру,
а також здоров’я. Окрім того,
Швейцарська Конфедерація
надає гуманітарну допомогу
в регіони та цільовим групам,
які постраждали від конфлікту на сході України. Річний
бюджет швейцарської програми співробітництва в Україні становить 25 мільйонів
швейцарських франків.
Група Geberit є лідером
європейського ринку сантехніки. Компанія має 30 виробничих підприємств у восьми країнах. Основні виробничі підприємства розташованi у Швейцарії, Німеччині
та Австрії. Асортимент охоплює як сантехнічні, так і трубопровідні системи (системи
каналізації будівель і системи постачання). Вироби торгової марки Geberit — інноваційні, довговічні та екологічно ефективні товари. У
2013 році компанія Geberit
налічувала 25 власних центрів підготовки і навчання в
Європі й за океаном, в яких,
використовуючи системи й
інструменти програмного забезпечення Geberit, щорічно здобувають освіту і підвищують кваліфікацію близько 100 000 сантехніків, інженерів-проектувальників і
архітекторів. ■

У Львові відкрили
перший в Україні
центр «всиновлення»
безпритульних чотирилапих
Дар’я БАВЗАЛУК
Відтепер львів’яни зможуть швидко та
зручно знайти дані про всіх безпритульних
собак та котів міста, готових до прилаштування, а також оформити процедуру «всиновлення». Центр запрацював на базі ЛКП
«Лев» поряд iз Першою комунальною ветеринарною клінікою, ветеринарно-стерилізаційним центром для безпритульних тварин та грумінг-салоном, повідомляє пресслужба Львівської мерії.
«Подія унікальна не лише для Львова,
а й для України. Тут ми даємо шанс знайти
сім’ю тим тваринам, які є не лише у ЛКП
«Лев», а й у притулку «Милосердя», і на
волонтерських перетримках — усі матимуть рівні права на те, щоб потрапити в
нову домівку. Адже ми свято переконані,
що місце собаки і кота — в сім’ї. Маючи зараз велику базу, ми завжди зможемо задовольнити потребу кожної людини, яка до
нас звернеться. Всі наші тварини стерилізовані, вакциновані, чисті, з ветеринарними паспортами. Ми за ними доглядаємо — у нас є кінолог, який працює з твариною тривалий час, щоб чотирилапий якнайшвидше адаптувався у сім’ї. Вірю, що
найближчим часом у нашому місті не буде
безпритульних тварин», — каже директор
ЛКП «Лев» Оксана Кошак.
Як стало відомо журналісту «УМ», у
Центрі адопції відвідувачі зможуть комфортно переглянути базу тварин, які очікують на прилаштування, згодом — познайомитися з вибраним собакою чи котом, піти
на прогулянку, звикнути одне до одного та
швидко оформити всю необхідну документацію і забрати нового улюбленця додому.
Крім того, «родичі» чотирилапого зможуть
отримати поради ветеринара та кінолога
щодо адаптації тварини на новому місці, а
також навчання, харчування та догляду за
пухнастим улюбленцем.
«Проект не має аналогів. Тварин після
відлову фотографують спеціальним мобільним додатком і розмiщують у систему адопції. Тут ви бачите весь шлях тварини по підприємству — вакцинації, стерилізацію тощо. Після того, як подивилися на неї онлайн, можна прийти і вибрати,
а також взяти із собою дитину, щоб вона
подивилася і побавилася. Я бачив такі
центри в США та Європі, але можу сказати, що львівський Центр адопції багато в чому переважає їх», — сказав засновник Animal-id.info, розробник міжнародної бази даних тварин Віктор Копач.
«Я щасливий, що задуми втілюють шаленими темпами. Сьогодні всі ті, хто нам
раніше допомагав, приїжджають зi Швейцарії, з Європи і кажуть: «Слухайте, цей
рівень не лише відповідає нашому, а й навіть кращий!» Ми не утримуємо тварин у
притулку, клітці, а повертаємо їх додому.
Ми хочемо, щоб це стало нормою — коли
собак не купують, а «усиновлюють», —
розповів колишній директор ЛКП «Лев»
Олег Мацех.
Нагадаємо, роботи над облаштуванням
центру тривали з осені 2016 року. Їхня вартість — 1,2 млн. грн. Будівництво профінансоване з бюджету розвитку Львова. Територію довкола Центру допомогли прибрати та озеленити львів’яни, які прийшли на акцію Walk the dog, організовану
ЛКП «Лев» та Green Forest. У планах Центру адопції — огороджений вигульний майданчик для собак зі станцією прибирання
за тваринами, аби прогулянки волонтерів
із вихованцями «Лева» стали ще більш
комфортними та безпечними. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Лариса Ніцой: Через мову
народ стає самодостатнім
Відома письменниця та громадська діячка — про нові гуманітарні законопроекти, маніпуляції та загравання з людьми
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Мовне питання в Україні завжди було
дражливою темою, особливо в політиці. І майже завжди воно «вкидалося» в
суспільство напередодні виборів, коли
потрібно було сконсолідувати електорат.
Або — для підтримання «передвиборчого
тонусу», щоб не допустити занадто великої консолідації в суспільстві. Яскравий
приклад — сумнозвісний закон «Колесніченка—Ківалова», прийнятий за тиждень-два після завершення «Євро-2012»,
коли донецькі у Львові почали кричати
«Слава Україні», а галичани на «ДонбасАрені» обнімалися зі східняками, святкуючи перемогу.
Саме тому чергова активізація дискусій
навколо мовного питання викликає стійку асоціацію із підготовкою до можливих
майбутніх виборів. Про це та про інші
аспекти гуманітарної політики ми розговорилися з членом Координаційної ради
при Міністерстві культури із застосування української мови в усіх сферах життя,
дитячою письменницею та громадською
діячкою Ларисою Ніцой.
■ Пані Ларисо, а у вас не виникає відчуття, що усі ці дискусії навколо мовного питання — це лише елемент передвиборчої кампанії, яка, судячи з масованої
реклами на ТБ різних політичних сил,
уже почалася?
— Я б сказала, що мовне питання
цього разу почали люди. Після Революції гідності народ подорослішав і сьогодні іде попереду політиків, а ті плетуться
позаду, і часто народу доводиться штовхати політиків попереду себе або тягти за
собою. У мене таке відчуття, що політики мову ще б роками не чіпали, однак активісти самі почали шукати шляхи написання мовного законопроекту, і політикам нічого не лишалося робити, як сісти
самим за написання законопроектів. Однак зараз я думаю, що цей процес політики намагаються «очолити», як Майдан. І мовне питання тут відіграє важливу роль, щоб «задобрити» український
патріотичний електорат, хоча те, що говорять про це, і те, що є насправді, — це
часто зовсім різні речі. Як приклад візьмімо два прийнятi нещодавно закони:
про квоти на радіо та про квоти на телебаченні, коли було гучно заявлено, що ці
закони — переможний поступ в українське майбутнє.
■ А хіба це не так?
— На жаль, однак, крім гучних гасел, ці слабенькі законопроекти не несуть особливих змін. Ну з’явилося трохи
українських пісень на радіо, і що, багато
ви їх сьогодні чуєте? З квотою 75% української мови на телебаченні — це взагалі велика булька. Бо якщо уважно почитати законопроект і взяти калькулятор у руки, то 75% немає і не буде. У ці
75% українського контенту входить купа
передач російською мовою. Тобто, з проголошених 75%, якщо розібратися, українською буде 30%. У мене таке враження, що ці законопроекти кинули на апробацію, як відреагує суспільство. Українці повірили, що це їм влада приготувала
українське благо, зраділи. І влада пішла далі. Українцям написали три законопроекти: про освіту, про українську
мову, про права меншин. Усі ці законопроекти уже проголошені ще однією перемогою українців, але насправді це знову велика облуда. За цими всіма законопроектами меншинам (читай російськомовним) дозволяються необмежені права
поряд з українською мовою.
■ У чому це полягає?

❙ Лариса Ніцой.
— Усі чотири документи мають одну й
ту ж статтю — «Мова освіти». Але в мене
склалося враження, що центральним документом є законопроект про меншини, а
всі інші законопроекти вже «танцюють»
навколо нього. Державна мова скрізь
урівнюється за статусом із мовами меншин. Майже в кожному пункті йде формулювання «мова меншини поряд iз державною мовою».
Маніпуляції відбуваються і на інших
рівнях. Наприклад зі словами «забезпечується» — «гарантується». Ці слова мають різне значення. Забезпечується —
вживаються всі можливі заходи включно з фінансуванням, а гарантується —
це значить, робіть, ніхто забороняти не
буде. Так от, у Конституції України чітко сказано, що держава ЗАБЕЗПЕЧУЄ
розвиток і функціонування української
мови, а мовам меншин розвиток ГАРАНТУЄ. Однак у всіх законопроектах ми бачимо норму, що держава забезпечує, тобто бере на себе всі витрати щодо розвитку
мов меншин. Ніде у світі такого немає.
Такі ж маніпуляції можна спостерігати навколо слів «навчання» — «вивчення». Навчання — це увесь процес. А вивчення — це частина навчального процесу.
У рішенні Конституційного суду України,
а це найвищий документ після Конституції, сказано, що навчання в Україні здійснюється українською мовою, а мови меншин можуть вивчатися. Однак у нових
законах скрізь написано «навчання мовами меншин». Тобто держава має цілковито взяти на себе забезпечення всього
навчального процесу мовою меншин, і не
лише в школах, а й у технікумах, ліцеях
та вишах. А це суперечить рішенню КСУ.
І національним інтересам України теж суперечить. Бо, як уже показала практика,
учні шкіл, у яких ведеться навчання мовами меншин, погано володіють або й не володіють українською мовою, і це заважає
їм інтегруватися в українське суспільство. Це, у свою чергу, викликає непорозуміння, скандали і напругу на мовному
ґрунті. І йдеться тут не лише про російську. На Закарпатті є регіони, де розмовляють угорською, але не знають української. 68% випускників не можуть набрати мінімальний прохідний бал зi ЗНО з
української мови. В усіх країнах дбають
про те, щоб меншини інтегрувалися в суспільство у першу чергу через володіння
державною мовою, а у нас, виходить, навпаки — держава намагається підлаштувати нові законопроекти під мови меншин,
а не під державну мову. Найприкріше, що
ці статті відстоює і Міністерство освіти, і

Комітет освіти ВРУ.
■ До речі, я знаю, що ви детально вивчали мовний досвід і наших сусідів, й інших країн, зокрема європейських. Як
там вирішується це питання?
— У багатьох країнах світу мови меншин у школах не вивчаються зовсім.
Це Англія, Нідерланди, Італія, Іспанія,
Греція, Чехія, Німеччина, Франція та
багато iнших. Але є такі країни, особливо пострадянські, у яких мови меншин
у школах для меншин вивчаються. Але,
наприклад, у школах країн Балтії запроваджена така мовна модель: у початковій
школі частину дисциплін вивчають мовою меншин, а частину — державною
мовою. У середніх класах кількість дисциплін, які викладаються державною мовою, поступово зростає. У старших класах викладання здійснюється винятково
державною мовою. Навчання у професійних закладах та вишах здійснюється винятково державною мовою, бо вони готують фахівців для своєї країни державною
мовою, щоб ті провадили свою професійну діяльність державною мовою.
Або взяти хоча б польський закон про
мову. У ньому сказано, що мова меншин
— це додаткова мова для використання
в гмині і має вузьке застосування. Так,
у Польщі є 8 шкіл для українців, але
там українською проводять три уроки
на тиждень. А у нас мовам меншин — і
ЗМІ, і телебачення, і книгодрукування,
та все... На жаль, українці — не читаючий народ. Зате українці слухають, що їм
кажуть. А кажуть їм про нові законопроекти красиво. Тому нам нарешті потрібно не вірити на слово, а самим навчитися читати й аналізувати закони, які нам
пропонують.
■ Виникає запитання: хто чи що за
цим стоїть? Кому вигідно саме такий сценарій розвитку ситуації?
— Думайте самі. Всі країни, які здобули незалежність, починали свою розбудову з мови. Бо через мову росте самосвідомість та самоусвідомлення народу себе, як
нації. Такий народ стає самодостатнім. А
вже потім докладається економічна складова, якщо є до чого прикладатися. А
кому зараз треба самодостатній український народ? У мене таке враження, що нікому, крім самих українців. Він не потрібен Європі — їм потрібна територія, бажано без війни, але територія. Тим більше,
самодостатня Україна не потрібна Росії.
Але українцям і нав’язується думка, що
мова не на часі, що мовні питання не важливі, що треба займатися економікою.
Чому так? Ніхто й не перечить, економі-

кою треба займатися, але самоусвідомлення приходить до народу не через економіку, а через мову, тому тема економіки і тема мови повинні бути паралельними процесами, а не замість одне одного.
Узагалі, останні події з гуманітарними
законопроектами я складаю, як пазлики,
в одну картинку. Виходить сумна картина. Спочатку в політиків не було бажання займатися мовними питаннями, навіть
чутки ходили, що є негласна вказівка депутатам не чіпати мови. І депутати й не чіпали, три роки наче в рот води набрали. А
тоді раз — і вони за помахом чарівної палички стали писати законопроекти. Законопроекти пишуться слабенькі, такі, що
мовні проблеми українців насправді не вирішують, але про ці законопроекти розказують, що це перемога українців.
Створювати картинку владі про «перемогу українців» допомагають російськомовні. Прикриваючись меншинами, вони
криком кричать, що нові законопроекти неприйнятні для меншин (хоча там суцільні преференції меншинам), однак українці той крик слухають і думають, що в
законопроектах і справді все серйозно прописано для українців, якщо меншини так
обурюються. Щоправда, серед українців є
такі, що, прочитавши ці законопроекти,
звинувачують авторів-депутатів в облуді і
кажуть, що законопроекти нічого не міняють. У відповідь депутати нам розповідають, що сильніші пункти не можна прописувати, бо ніхто не проголосує. Але ж автори і є тими, хто голосує, бо вони депутати.
Таке враження, що таки існує якась
домовленість на високому рівні, до якої
риски-межі українцям можна попустити повідочок. Цей гордіїв вузол уже давно міг би розрубати Президент, але він
цього не робить. Можливо, Порошенко
уже почав передвиборчу кампанію і вирішив задобрити патріотичний електорат
патріотичними законопроектами, замовчуючи при цьому, що українське суспільство давно дозріло до рішучих кроків, а
в законопроектах прописані малесенькі
сантиметрові кроки, і такими законопроектами суспільство тільки стримується,
тримається у стійлі.
■ І наостанок: чи вплинуть якось на
ситуацію пропоновані штрафи чиновникам, які не послуговуються державною
мовою на робочому місці?
— Попри слабкість нових законопроектів, я дуже сподіваюся, що, може, хоч
штрафи щось змінять у нашій країні.
Але, з іншого боку, у нас в країні на всіх
рівнях така тотальна зневага до законів,
що я вже не знаю, чи ці закони щось вирішать. Адже ще в 1999 році Конституційний Суд України ухвалив рішення, що
всі державні посадовці повинні спілкуватися державною мовою. І що? Найбільша
іронія полягає в тому, що головним порушником цього рішення є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який мав би
перший карати тих, хто порушує закон.
Більше того — проти нього були судові
позови, які зобов’язували пана міністра
якщо не послуговуватися державною мовою, то наймати перекладача. А він уперто ігнорує всі ці рішення. Тож чи допоможе ще один закон — побачимо. Як-то кажуть, без надії сподіваюся. ■
P.S. Коли це інтерв’ю було готове до
друку, в інтернеті з’явилося звернення до
народних депутатів із закликом негайно
прийняти законопроект №5670-д «Про
забезпечення функціонування української мови як державної». Звернення підписали більше восьми десятків відомих імен.
Тому «УМ» готова продовжити на своїх
сторінках обговорення цього законопроекту і надати слово його прихильникам.
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■ ВЕРСІЇ

Не сотвори собі медіа-персону
Представники чеченського уряду в екзилі вважають перестрілку в Києві фальшивкою
Інна ТЕСЛЕНКО

Після численних спекуляцій на патріотизмі громадськості дутими героями
і героїнями появу нових медіа-персон
українці сприймають насторожено. Схоже з реакції соцмереж, що передали
куті меду підлеглі Арсена Авакова і в
продавлюванні образу героїні-воїна на
зустрічі пари бойових чеченців із земляком-псевдожурналістом. Версії того,
що відбулося, щодня доповнювалися і
трансформувалися різними джерелами
і зацікавленими сторонами. Ми ж поцікавилися думкою про цю детективну
колізію в соратника Джохара Дудаєва
— посла Чеченської Республіки Ічкерія
у Франції Муси Таіпова.
■ Загадково виглядає історія з київським замахом на життя представників
Чечні, що позиціонують себе патріотами
України. Муса, що ви думаєте про криваву драму, яка досі обростає варіантами?
— Я не «фахівець iз ліквідацій», але,
волею Всевишнього, маю певний досвід
у питаннях безпеки. Тому можу впевнено сказати, що офіційна версія замаху не
витримує ніякої критики. Ніколи не зустрічав подібних «кілерів», за винятком
кінокомедій iз П’єром Рішаром чи іншими акторами розважального жанру. Окрім того, ні Осмаєв, ні тим паче Окуєва
не представляють Чечню. Перший принаймні етнічний чеченець, друга, — за
різними даними, одеситка, хоча такої
національності я не знаю... Вони представляють, у кращому разі, самих себе.
Як вони «осідлали» батальйон імені
Джохара Дудаєва — тема окрема, і про
неї можуть повідати колишні бійці цього добровольчого підрозділу...
■ Кому, на ваш погляд, вигідний галас навколо цієї теми?
— Гадаю, що це питання найважче. Принаймні для мене. Ясно одне, що
сам «замах» до того бездарний (звісно,
нікому не бажаю смерті), що всі версії,
як викладені в ЗМІ, так і озвучені різними політиками, громадськими діячами і самими учасниками подій, залишають більше питань, ніж відповідей.
Ні для кого не секрет, що спецслужби
Росії найпрофесійніше уміють одне —
вбивати! Роблять це вони надійно як на
території своєї країни, так і за кордоном.
Перерахую деякі приклади з «чеченським» слідом... Вбивство екс-президента ЧР-Ічкерія Яндарбієва в Катарі групою кілерів. Анну Політковську в Москві спочатку довго вистежували, а потім
убили — в теракті брало участь багато
фігурантів. Наталью Естемірову в нас
удома викрала і вбила група кілерів.
Бориса Нємцова, зверніть увагу, — в
центрі Москви! — знову група кілерів.
Мовладі Байсарова, в Москві, — група
кілерів! Ямадаєва Руслана, в Москві, —
ліквідовували групою також мало не під
стінами Кремля. Його брата Суліма Ямадаєва убили в Катарі. У підготовці ліквідації і в самому вбивстві брав участь не
один кілер... Ісраїлова у столиці Австрії
Відні вбивала теж група кілерів. Я навів ці приклади для того, щоб показати:
без підстраховування російські спецслужби не діють. А що ми бачимо тут?
Деякий суб’єкт, представившись «журналістом Ле Монд», тричі перед «замахом» зустрічається зі своїми «цілями», а
людина, що називає себе прес-офіцером
(зверніть увагу — «офіцером», тобто що
має відношення до військової справи і,
відповідно, до ЗМІ) навіть не цікавиться елементарними речами, які диктують питання безпеки. Щоб з’ясувати достовірність того або іншого журналіста і
дізнатися про його діяльність — iз фотографіями, біографією й опублікованими
від його імені матеріалами, — досить заглянути хоча б у гугл... Приміром, коли
я потрапив до адміністрації «губернато-

❙ Муса Таіпов, посол Чеченської Республіки Ічкерія у Франції.
ра» Одеської області, керівник громадської приймальні при мені зайшов в iнтернет, і тільки побачивши підтвердження інформації, озвученої мною, запросив мене на бесіду, а пізніше передав
мені свої координати для постійних контактів... Так було і в інших місцях, де
мені доводилося проводити зустрічі.
Я розумів, що це необхідно, і терпляче чекав, коли мене «ідентифікують».
Але це були штатські люди. Не військові, як наші потерпілі. «Військові» —
означає, що проблеми безпеки їх повинні турбувати значно серйозніше, ніж
співробітників цивільних установ. Ми в
даному випадку бачимо абсолютно протилежне.
Пояснення якісь невиразні, постійно
міняються, доповнюються, тому довіри
до них немає. Те, що і Осмаєв, і Окуєва
— піар-проект, медійні персонажі, особисто у мене не викликає сумнівів. Хто в
них зацікавлений, сказати важко. Проте я думаю, що зацікавлені особи перебувають як у середовищі російських спецслужб, так і серед навколополітичної
частини українського бомонду, частини
силовиків (недаремно Окуєвій подарував «іменний пістолет» неоднозначний
міністр Аваков), які, скажімо так, неоднорідні...
Що послужило причиною «перестрілки» — судити важко, проте можу сказати, що кілери так не діють! А ось деякі
особисті «розборки» цілком могли стати
причиною перестрілки. А якщо врахувати, що потерпілим став сам «кілер», не
думаю, що ініціатором перестрілки був
він. Хто виграв у цій ситуації? Звичайно ж, Окуєва! Можу сказати — швидше
за все, правду ми скоро не дізнаємося.
■ У соцмережах активно обговорювали питання справжності-несправжності
як гіпотетичного кілера, так і Окуєвої.
Чи відомо вам щось iз реального життя фігурантів справи? Одна з найодіозніших публікацій, наприклад, аналізувала на якомусь «мордорозпізнавачі»
ідентичність Окуєвої-Нікіфорової...
— Коментувати публікації з «мордорозпізнавачами» й іншими конспірологічними теоріями — справа невдячна. Думаю, ситуація з публікаціями
фотографій і їх розпізнаванням — теж
один iз видів провокацій. Рiч не в тiм
— справжня фотографія чи ні. Цікаво
інше — чому «мордорозпізнавач» українських спецслужб і Окуєвої—Осмаєва не зуміли впродовж тривалого періоду розпізнати «міжнародного кілера»,
«особистого кілера Кадирова», який неодноразово брав участь у різних телепередачах російського ТБ і чия фізіономія засвічена в багатьох телепередачах
російського ТБ? Як могла відома зовні й за прізвищем людина отримати українське громадянство в найкоротший

строк? Відповіді на ці питання дадуть
нам достовірну картину події.
■ А як представники влади, обраної
в незалежній Ічкерії, які зараз вимушені перебувати за кордоном, оцінюють участь своїх співвітчизників у громадському та політичному житті України, зокрема у озбройному конфлікті на
Донбасі та в анексованому Криму?
— Наші співвітчизники як добровольці мають право (це їхнi воля і вибір)
брати участь у житті країни, дружньої
нам. Інша справа, що це особиста позиція цих людей.
Позиція офіційної влади, керівництва будується трохи на іншому. Якщо
між нашими країнами немає офіційного договору про військову співпрацю, ми
не маємо права делегувати кого-небудь
зі своїх співгромадян для надання військової допомоги або інструкторів iз підготовки бійців української армії. Нагадаю, що в чеченської сторони багатий досвід ведення бойових дій як на відкритій
місцевості, так і в міських умовах. Але...
поки що він не затребуваний. Від нас хочуть отримати максимальну вигоду, при
цьому інтереси чеченської держави, що
перебуває під окупацією, народу нашої
країни враховувати ніхто не збирається. Ми навчені гірким досвідом, що піс-
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ля закінчення активної фази бойових
дій саме чеченців перетворюють на стрілочників і починають не просто переслідування по всьому світу, а й ліквідовувати під різними приводами. Ми з цим
не згодні. У нас немає зайвих людей і
ми дорожимо життям кожного нашого співвітчизника. Плюс до того, в Україні досі немає законів, які б захищали
добровольців, що прибули на допомогу
з інших країн. Немає ніяких правових
гарантій для тих, хто приїхав в Україну захищати її територіальну цілісність
і суверенітет! Думаю, це не робить честі
керівництву України.
■ Чи доцільна, на ваш погляд, паралель між героїзацією Окуєвої і Савченко, яку називають проектом Медведчука і Кремля?
— Паралелі є, але існує й різниця.
Савченко створювалася як «героїня для
внутрішнього вживання» і для «роботи» в міжнародних організаціях. Як ми
пам’ятаємо, її ввели у склад ПАРЄ від
української сторони, де вона встигла завдати шкоди українській державності та
суверенітету. Її завданням було внести
сум’яття у внутрішню політику країни і від імені України оббрехати Україну ж за кордоном. Із частиною своєї роботи вона впоралася. Але завдяки тому,
що в Україні живе немало мислячих людей, завдяки засобам масових комунікацій Савченко відносно швидко була розпізнана. Окуєва, називаючи себе чеченкою i рекламована різними російськими і проросійськими ЗМІ вже в самій
в Україні, готується для іншої роботи.
Вона підноситься перш за все як «чеченка-мусульманка», що сповідує «чистий
іслам». І я не здивуюся, якщо з часом,
коли ситуація в окупованій нині ЧР-Ічкерія зміниться, вона з’явиться у нас...
Навіть уже зараз відомо, що вона ввійде до складу групи Закаєва, про що вона
(про підтримку його та його подільників) уже заявила! Я думаю, що Окуєва —
довгостроковий проект... Але створений
він, швидше, проти нас. Уже зараз вона
в Україні позиціонується «еталоном чеченськості», при тому, що ніякого відношення до нас не мала і не має.
Хотів би сказати, що й українцям, і
грузинам, і нам, як і всім народам, що
вже піддані агресії з боку Росії, і тим,
хто ризикує ще пережити таку агресію (а
Росія не зупиниться, якщо ми її спільно
не зупинимо), треба навчитися думати
й остерігатися «медійних персонажів».
Саме через підконтрольні російські ЗМІ,
а кому вони належать — ми знаємо, нам
також нав’язували і продовжують це робити досі, різних керованих або завербованих і засланих громадян. Ясності розуму нам усім! З величезною повагою до
українців, що ведуть нерівну боротьбу за
свободу, гідність і честь! ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Сьогодні і завтра ще можна передплатити
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг
передплатити газету на цей рік або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити до 21 червня, і ви отримуватимете
«Україну молоду» з 1 липня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах
поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам,
знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2017 рiк:
на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на квартал — 162 грн. 39 коп.,
до кінця року — 324 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на квартал — 222 грн. 39 коп.,
до кінця року — 444 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на квартал — 57 грн. 90 коп.,
до кінця року — 115 грн. 80 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць — 95
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп.,
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на
рік — 4 грн. 00 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЧЕРВНЯ 2017

■ БЕЗПЕКА НАЦІЇ
Степан ВОВКАНИЧ
доктор економічних наук, професор

Дискурс синергії щораз частіше вживається в науковому обігу для підкреслення ефекту підвищення результатів
спільної дії чинників порівняно з тими,
які діють окремо. Власне, синергію трактуємо як політику держави всередині
країни чи держав між собою з позицій
підсилення міжнародної співдружності
шляхом сумісної діяльності цих держав
та їхнiх громадян в одному напрямі задля
якнайшвидшого розв’язання насущних

Нахабство набуває
розмаху
Нині такі поняття, як
синергія, цивілізований
світ, інформаційний простір, «Велика сімка» провідних держав, саміт G7,
гібридна війна, державатерорист дедалі виразніше уточнюють одне одного.
Питання синергії, інтелекту і креативної співпраці
лідерів цивілізованого світу загострилося після саміту G7, що пройшов на Сицилії. Адже з багатьох глобальних проблем, особливо
екологічних, торговельних,
безпекових, учасники не
наблизилися до суттєвих
результатів та перспектив
їх отримання. Замість консенсусу в сімці були шестеро проти одного.
Отже, даремно очікувати на успіхи саміту G20 без
низки фундаментальних
заходів. По-перше, без того,
аби Росію, якщо вона не
припинить ескалацію гібридних війн, не виключити
з форуму держав «двадцятки», як це вчинила «Велика сімка». Час інтенсифікувати не лише методи пошуку захисту свободи шляхом
поширення моніторингу
«демократичності» виборів
неодиктаторів, а й посилити невідворотність їх покарань за втручання у виборчі процеси інших країн, за
анексію Криму, організацію терактів, дезінформацію світової громадськості
та іншу девіальну поведінку.
По-друге, без адекватної постверсальської оцінки небилиць кремлівських диктаторів про «русскую Анну», що справді
окультурила Францію. Однак, приїхавши до Франції
з Києва, померла до фіксації літописцями географічної назви Москви як поселення племені московитів.
Світ має не тільки належно
реагувати на не перші хибні згадки про княжну Анну
Ярославну — дочку київського князя Ярослава Мудрого як нібито далеку попередницю гостей, що прибувають з Москви, особливо
рекрутованих iз лав КДБ.
Час припинити не лише
Путіна імперсько-шовіністичну брехню в контексті з
попередніми «відвертими»
його зізнаннями президенту США Бушу-молодшому,
що Україна, мовляв, ні історії, ні клаптя своєї землі, ні власної державницької ідеї, ні мови не має. Нахабство набуває розмаху.
Брехня, зазіхання на історію Руси-України, стають робочим інструментом
російських автократів, ознаками не лише їхньої нецивілізованості, компенсаторами марнославства,
прояву комплексу іден-

глобальних проблем. Для цього потрібні
надзусилля всіх. За імітації спільних дій,
недовіри, обману — синергійного ефекту не досягнути. А без нього жити в час
зростання ваги синергії як фактору прискорення прогресу людства, прийняття
рішень самітів провідних демократичних
держав для боротьби з глобалізацією,
гібридизацією, загрозами тероризму, неофюрерами зі схибленою психікою, ідеологами нових імперсько-шовіністичних
«міров» — злочин. В ім’я синергії його
припинення поміркуємо над низкою реалій, рефлексій і тез.

тичної неповноцінності на
ґрунті заздрості високій
культурі древнього Києва та ненависті до життябуття сучасних українців,
до їх захисних євроатлантичних намірів.
Україна зараз не має
важливішої проблеми, ніж
досягнення миру і припинення кровопролиття, повернення окупованих територій, контролю над
власними кордонами, що
їх мілітаризувала Москва.
Четвертий рік на українському сході йде смертоносна
війна. І наблизити її закінчення можуть тільки світ і
українці разом, чи в дипломатичний, чи у військовий
спосіб. А поки що звикаємо до найгіршого — щоденної гібридної війни, де проти найманців Росії воюють
самі українці. На українському фронті гинуть і зазнають поранень не лише
воїни АТО, а й діти, мирні літні люди, горять школи та лікарні, руйнуються
заводи та шахти. На мінах
терористів підриваються
учасники міжнародних
спостережних організацій, волонтери. Росія постачає танки, гармати, іншу
сучасну зброю терористам,
а її міністр закордонних
справ безсоромно втулює
довірливому світу чергову брехню: мовляв, усе це
вони добувають і видають
«на-гора» з шахт Донбасу. Підтверджуючи рентабельність «підземного»
видобутку важкої зброї,
її застосування всупереч

яких ступає чобіт її солдата. ООН ефективно не
може ні вплинути на воєнні дії сьогоднішнього агресора, ні очистити інформаційний простір світу від надуманого ним оманливого
контенту. Хоча кожній небайдужій людині зрозуміло, що війна на сході України не внутрішня і не
громадянська, як її представляє агресор. А гібридна, що стала новою реальністю ще до анексії Росією
українського Криму. Війна
Росії проти України — це
не лише кровопускання за
неслухняність нескорених.
Від того, хто переможе, залежатимуть міжнародні
відносини, права людини
і націй, цивілізований розвиток людства і світовий
правопорядок.

Вирости з шинелі
«тоталітарного соціуму»
Отже, світ нині має
серйозно, глобально і поновому замислитися про
сенси боротьби українців,
насамперед у синергійному контексті, та справжньої інтернаціональності
їх звитяг. Адже воюють
вони проти Росії «за нашу
і вашу свободу». Захід має
твердо уяснити: російські імперські апетити ніколи не вгамуються поневоленням тільки Києва.
Тому будь-яке ослаблення та насолодження диваном — вкрай небезпечне і
близькозоре. Ще Вiнстон
Черчилль у своїй історичній фултонській промові

Від того, хто переможе у війні Росії проти
України, залежатимуть міжнародні відносини,
права людини і націй, цивілізований розвиток
людства і світовий правопорядок.
Мінським домовленостям,
Москва 9 травня навіть перед своїми воєнними парадами телетранслювала досягнення «шахтарів». Це
свідчить, що АТО вичерпала себе як формат ефективного захисту в гібридній війні Росії на сході України, але альтернативи їй
немає.
Росія як постійний
член Ради Безпеки ООН
нахабно блокує будь-яке її
рішення, яке проливає істину на реальний стан речей, демонструє зневагу до
міжнародного права. З її
вини світова система безпеки — в колапсі, адже,
граючись у смерть людей і націй, зухвало замилює всім очі своїм «миролюбством», легендами про
«змушування» до миру непокірних грузинiв, молдаван, українців, сирійців, інші народи, на землю

попереджав людство, яке
щойно покінчило з Першою світовою війною, про
загарбницьку схибленість
та відкрив повоєнним західним обивателям очі на
агресивність росіян, бо
вони нічого не цінять більше, ніж силу. І ніщо не поважають менше, ніж слабкість, особливо — військову. Гібридна війна на
сході України — це наслідок кризи світової системи
безпеки, безпам’ятства.
Людство своєчасно не врахувало традиційну агресивність Росії і було не готове до її дій, не адекватних будь-яким міжнародним правилам поведінки.
Упродовж віків Росія
до України особливо криваво застосовувала основний принцип імперського
поневолення: народ без національної еліти, а еліта —
без мови народу, його осві-

❙ Українці воюють «за вашу і нашу свободу».

Що сильніше
разом узяті
Тільки єдність України та цивілізованого світу подолає
двоголового мутанта
ти, без української ідеї та
історичної пам’яті. Нині
українці по краплі, з великими муками вичавлюють із себе раба. Їм нелегко, бо ще недавно були в
«шинелі тоталітарного соціуму», і сьогоднішнє завдання — не дати перетворити цей нав’язаний комуністами штучний тип
«радянської людини» на
соціальну спадщину. Синдром цієї людини — феномен, на щастя, невідомий
Заходу. Однак його лікування в Україні далеке від
завершення. Може, ще на
півдорозі, на якій вмираюче імперське минуле завзято бореться з національним
відродженням. До споконвічних традиційних прийомів нищення еліт, їхнiх ідей, тотальної денаціоналізації, позбавлення
шкіл рідної мови, історичної пам’яті, що робили всі
російські імперії незалежно від кольору прапора та
ідеологічного дизайну, —
нині додається зло гібридизації в інформаційній
обгортці. Захід не відчуває
наслідків розмитості моделі пострадянської ідентичності та її впливу на незахищеність мізків від гібридних бомбувань. Через
нерозуміння психології
витвореної т. з. нової людини Європа і світ легко
піддаються дезінформації,
яку далі генерує пропагандистська імперська машина, нівелюючи національні
інформаційні простори геббельсівськими методами
брехні та соціально-психологічного тиску.

Припинити панування
імперських націй за
рахунок поневолених
Очевидно, пора зрозуміти сенс слів Івана Франка,
що все, сказане «поза рамами нації» — або фарисейство, або намагання відокремитися від нагальних
потреб української нації.
Час наблизитися до розуміння соціогуманістич-

ного пакета захисту духовного відродження всіх
уярмлених та потолочених
народів. Загроз їх подальшого національного знеособлення і знедержавлення імпершовіністами, зокрема й українців, нищення їхнього рідного слова як
логосу корінного (титульного) народу, що дав назву
державі в центрі Європи.
Однак, йому не дозволено
ні стати соборною нацією,
ні реалізувати максиму:
не може бути вільною людина, допоки підневільна її
нація.
Зрозуміло: українцям
ніхто не допоможе в їхній ідентифікації чи, скажімо, поглибленні вимог
у цьому контексті до майбутніх обранців. Однак настав час розглядати українця передусім як соборну особистість з її всеукраїнськими почуваннями,
болями та сподіваннями. У
свою чергу, це вимагає розглядати соборність України не лише в географічнотериторіальній площині,
а й з позицій світоглядних, морально-правових,
соціально-психологічних
критеріїв соборної здатності тих, хто живе на українській землі, творить
національне середовище.
Тобто соборність розглядаймо в контексті синергійності дій людини, нації
та людства — їхнiх знань,
свідомості та низки інших
духовно-інтелектуальних,
культурних цінностей, а
не лише реформи влади,
бюджетної децентралізації, самоврядування тощо.
Не одним «безвізом» живе
людина. Нині Росія анексувала та окупувала частину земель України, але
вона не змогла зменшити великі почуття соборності та єдності українського народу. На перший
план вийшла — українська ціла (за І. Франком) людина — волонтер, надавач
притулку тимчасово переміщеним, капелан. Сьо-

годні, як ніколи, актуальне звернення Франка з відкритим листом до галицької української молоді, що
«мусимо навчитися чути
себе українцями — не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіціальних
(регіональних — С.В.) кордонів». Франкова соборність людини — це не «жолудкові інтереси», а «дух,
що душу рве до бою» за
волю; це — всеукраїнське
відчуття болю за вбитих і
поранених в АТО, полеглих за українську ідею.

«Танкам візи не потрібні»
Нині синергія — в межах досяжності України і
цивілізованого світу, якщо
вони зрозуміють, що інтелектуальний потенціал,
нові ідеї і знання мають
вільно творити всі нації і
в такий ж спосіб ними користуватися. Кожній людині, громаді, нації треба
забезпечити свободу творчості для розвитку її мови,
інтелекту, реалізації ідей;
створити креативне національне середовище для генерування нового, прогресивного. Загальнолюдською вимогою є утвердження соціогуманістичного
виміру світу, де людина,
нація і людство домінуватимуть як нова триєдина
творча реальність. Імперія
може оголосити завойовані
землі «нашенськими», але
не в змозi припинити творчість інакодумання без фізичного знищення нескорених. Це відбуватиметься й далі, якщо агресора
як державу-терориста не
позбавити права вето на рішення ООН. Пора зрозуміти, що геніальне, людяне
регіональним не буває.
Сучасні темпи прискорення прогресу вимагають об’єднання задля синергії не лише людей, громад, націй, а й глобальних,
транснаціональних співтовариств, зв’язків геніїв світової думки. Шкода, але в

ГЕОПОЛІТИКА
Україні немає жодної ідеологічно панукраїнської
партії, яку очолював би
відомий подвижник української
національної
ідеї. Тим паче — інтелектуал iз державотворення
національної держави, лідер реалізації її інтересів
і відновлення соборності.
Гібридна війна, нав’язана
Росією, турбулентний стан
України ригористично вимагають належної роботи депутатів ВР, зокрема
шляхом врахування досвіду країн старих світових
демократій в удосконаленні Конституції України,
що злочинно затягнулося.
І не одним примітивним
піаром потреб дочасних
виборів. Адже досі не при-

цинічні слова російського
високого посадовця: «танкам визы не нужны». Ми
досі не опрацювали стратегеми соціально-економічного розвитку. Яку Україну, власне, ми хочемо
побудувати, чим зшити націю, де духовно-ідеологічні засади державотворення? Чи досягнемо ефекту
синергійності в розбудові
національної держави, децентралізуючи відродження культури або соборності
України без врахування
споконвічних складових її
національної ідеї?

Зняти ідейний камуфляж
Поряд з євроінтеграційним рухом, підготовкою
до вступу в НАТО, дедалі

за всі армії,

❙ Захід має уяснити: російські апетити не обмежаться Україною.
йнято новий, справедливий закон; не змінено старий склад ЦВК, далі тривають бійки в парламенті,
а буцімто достойники нації
— досі недоторканні. Злочинно нехтують потребами воюючої народної армії,
не поспішають навіть конфіскувати накрадені Януковичем капітали. Винна й
спільнота, що вибирає і обрала світоглядно далеких
від розуміння насущних
потреб нації, використання для цього інтелектуального капіталу нації та
цивілізованого світу. Далі
піариться депутат, який,
будучи прем’єр-міністром
і підхихикуючи з Путіним над Президентом України В. Ющенком, уклав, за визначенням Стокгольмського арбітражного
суду, невигідний газовий
договір, що підірвав економіку, а відтак посприяв
війні. Тимошенко, як пізніше Янукович, Путіним
спутали Україну, принесли зло війни не лише сучасникам, а й їхнім, ще не народженим нащадкам.
Нині пропонуються різні візії закінчення гібридної війни на Донбасі, але
не чути планів ні уряду, ні
«апазиції», які б виходили
із засад національної ідеї.
Досі не оприлюднені ні
стратегія розбудови національної держави, ні деокупації та відбудови тимчасово загарбаних територій.
Очевидно, що, насамперед, не обійтися без стратегії розвитку України, яка
б спиралася на пріоритети
національної ідеї, її безпеку, серйозне духовне очищення та сумлінну якісну
працю кожного.
Ми прагнемо в Європу,
однак, як би не заколисатися «безвізом» і не забути

більше на часі культурологічна модель нової соціогуманістичної парадигми бінарного захисту і людини,
і нації, яка соціалізує людиноцентричні європейські цінності й охоплює націоцентричні їх орієнтації
з урахуванням сьогоднішніх воєнних, інформаційних, духовно-інтелектуальних, енергетичних, економічних та інших викликів корінному народу, що
живе на своїй землі, у власному мовно-культурному,
історичному просторі. Але
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ження його національної
ідентичності, історичної
пам’яті, традицій, свободи
інтеграції. Тоді нація наділить особистість певними
архетипними, світоглядно-ментальними характеристиками, озброїть відповідною вірою і довірою,
волею, фахово-знаннєвим
і духовно-інтелектуальним
потенціалом, уможливить
їй соціальні ліфти.
Нинішній
світовий
тренд державного управління такий, що систему
чи то глобальних, чи локальних процесів щораз
уважніше пропускають
через якісні фільтри. Потужний винахід минулого сторіччя в гуманітарних (соціальних) науках
— системний підхід — дав
економічній науці, окрім структурно-функціонального підходу до досліджень суспільних процесів, іще важливий імператив, який не завжди в
Україні адекватно і своєчасно використовуємо.
Йдеться про потребу звернути більшу увагу на якісне удосконалення третьої
складової будь-якої системи — її емерджентності —
як відповідності структур
покладеним на них функціям. Ми маємо залучити емерджентність як канал якісного поліпшення соціальних систем та
імператив їх приведення
до належного рівня ефективного виконання своїх
функцій. Нинішній механізм його реалізації вимагає якісного зсуву функцій Української держави до потреб нації не через
бажане Москві розмиття її
ідентичності, денаціоналізації, зросійщення, нищення структур Української національної ідеї, для
якої Кремль — вічний ворог №1. А шляхом якісного, духовно-інтелектуального удосконалення
національних еліт, їхніх
ідей, знань, рівень якого
невід’ємний від світового
контексту.

об’єктами, коли інтелект
особи-управлінця працює
не на розвиток діяльності
підприємств нафтогазового комплексу чи вугільної промисловості. Адже в
його голові — офшори, а не
інтереси країни. Світ має
знати, що деякі українські міста російськомовні
не тому, що в них не живуть українці, їх нація не
єдина, а тому, що їх імперія встигла криваво денаціоналізувати, порушивши код нації. Аби далі не
спекулювати на наслідках
шовіністичних злочинів,
їх треба припинити, найперше, вивівши з України загарбницькі війська. І
для того так званої проукраїнської урядової політика — замало. Потрібні українська політика уряду:
партійні прапори — набік,
а рівняння всіх, як закликали сто років тому діячі
ЗУНР І УНР, на єдиний
Державний прапор України. Потрібні санкції проти
Росії і ефективна допомога Україні, її належне духовне і національне відродження. Лише усунувши
ідейний камуфляж і пропагандистські російські
«дези», виймемо ніж з тіла
не тільки України, а й інших країн, де двоголовий
мутант і в ІІІ-му тисячолітті щодень точить кров, аби
омертвити свідомість, духовність, ідентичність націй, а їхнi землі оголосити «новороссiйськими, нашенськими».

До безвізу ще б
парасольку НАТО...
В Україні консолідувати соціум мають не нещасні випадки, а стале
всенародне усвідомлення
того, що в унітарній Українській державі функціонує духовно-інтелектуальна, культурологічна основа національної
Ідеї, відповідний її інформаційно-правовий супровід, артикулюється строго
українська політика. Для
живих і ненароджених ак-

Шекспірівське «бути» нині для України — не награне, а архіважливе
і доленосне, яке вдень і вночі випробовується кров’ю.
не всі наші ініціативи відродження знаходять схвальну підтримку в сусідів.
Не все в їхніх діях людське, а тим більше — людяне. Йдеться про права і бінарний захист людини в
«рамах нації», її держави,
про їх гармонізацію в інформаційному, правовому і громадянському суспільстві; про духовно-інтелектуальні цінності, аксіологію вільного вибору
вектора інтеграції у світове вільне співтовариство. З цієї позиції соціогуманістичність (соціо —
суспільний, людський; гуманістичний — людяний)
— майбутній напрям сьогоднішньої гуманітарної
політики, курс нових ідеологічних засад творення
держави Україна, що захистить і людину, і націю,
їх право безперешкодно передавати з покоління в покоління духовно-інтелектуальні трансфери як соціальний геном тяглості
розвитку народу, збере-

І життя жорстко і жорстоко підтверджує потребу
соціогуманістичного імперативу, починаючи від безпекової діяльності ООН,
коли РБ не може гарантувати світовий порядок.
Адже парадоксально, що
Росія як постійний її член
стала агресором проти іншого члена — засновника ООН. Без нового підходу до РБ важко не допустити подальшу бездіяльність
ООН, що може спричинити глобальну гібридизацію як незвідано-своєрідну нову реальність Третьої
світової війни, апокаліптично-трагічні наслідки
якої передбачити неважко, а пробачити — неможливо, бо нікому буде це робити. Такого вдосконалення потребують і внутрішні
дії поліції в Україні, система якої, приміром, не може
захистити людину, чи система судів, структури яких
чомусь виправдовують злочинців. І так далі, аж до управління промисловими

сіомами є державні символи (Герб, Прапор, Гімн)
України як древні знаки
соборного народу; Україна — єдина, неподільна; її
питома мова — українська
і державна. Її національна
Церква — одна, не залежна ні від політичних внутрішніх чвар, ні від провокацій агресивних сусідів.
Лише тоді зрозуміємо:
якщо церковні лаври належать служителям, які
не встають при вшануванні у ВР полеглих захисників нації, то з емерджентністю суспільства як системою — недопрацьовуємо. Тоді, нарешті, гідно
ідеологічно укріпимо позитивні моменти тяжкої долі
українського державотворення, зросійщення і зрозуміємо потреби дерусифікації нації, декомунізації
країни і рекультрегіоналізації Донбасу, опрацювати
загальнонаціональну стратегію гуманітарної політики, духовно-ідеолого-інтелектуальний дизайн ін-

формпростору, а не хвалитися «квотами» в ньому
для українського радіо-телемовлення.
Національні еліти та
уряд України для себе,
Росії і решти світу мають
очистити заяложене слово «гуманний», допомігши
зрозуміти парадигмальний
масштаб поняття «соціогуманістичний» як наш новотвір, що має не лише український вимір і сенс. Називаймо речі своїми іменами: агресор — це агресор,
окупант, а не гуманіст «русского міра» на українському фронті гібридної війни
Росії. Війна вимагає розвести смисли секондхендівської допомоги, тобто т.
зв. «гуманітарки» для бідних, гуманітарної політики для окупованих територій та держави взагалі
(освіта, наука, медицина,
культура тощо); піар гуманітарних конвоїв агресора, його нібито гуманітарних коридорів для терористів-найманців. Урешті,
нових соціогуманістичних
засад парадигми бінарного (двовалентного) захисту
та розвитку і людини, і нації (націй), їхнього буття на
своїй, але загарбаній землі; відтак вільного майбуття у вільному розмаїтому
колі народів, у якому шекспірівське «бути» нині для
України — не награне, а архіважливе і доленосне, яке
вдень і вночі випробовується кров’ю. Щоб це зрозуміти, наші дипломати мають
донести світові месиджі,
які допоможуть посилити санкції за анексію Криму, за гібридну війну Росії
на сході України, за збитий
нею малайзійський літак і
наш — військовий. Допоможуть уяснити: не ми розпочали цю війну, але нині йде
апробація агресором стратегії більш глобальної гібридизації: Росія на Донбасі
удосконалює її тактики.
Отже, на часі є комплексні дослідження теоретико-методологічних засад формування в Україні
нової політики, яка б ґрунтувалася на соціогуманістичній парадигмі паритетного захисту прав людини і нації; на колективній
євроатлантичній оборонній системі вільного світу.
Водночас не виносила б на
маргінес ні історію, ні подвижників української Ідеї
як споконвічної мрії корінного народу, що дав назву
національній державі. У
центрі Європи українцям
не так потрібен євровіз, як
натовська захисна система і сильний ЄС. За чверть
століття депутати ВР нарешті це зрозуміли. Допоки ми в полум’ї гібридної
війни, нас цураються, але
ніхто не може заборонити нам зміцнювати армію
відповідно до стандартів
НАТО. Без нас колективна
система оборони також ризикує. Без нас жити — означає сусідство з осатанілим агресором. З огляду на
це НАТО вочевидь легковажить оборонним потенціалом країн Балто-Чорноморської дуги, а ЄС — східноєвропейським сегментом
своєї політики. Лише консолідовано, при відповідній політичній волі уряду,
залучивши громадський
сегмент спільноти, зможе-
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мо донести світові насущну
потребу спільної боротьби
та наше бачення стратегії
й тактики її переможного
закінчення. Задля синергії боротьби, аби не наступити на граблі глобального
самознищення, дослухаймося до попереджувальних
сигналів українців про загрози анексій та ідеологем
«русского міра» — новітніх імпершовіністичних
кайданів рашизму ХХІ
сторіччя.

Нікому не «вмити рук» від
наслідків гібридної війни
Світ, його лідери в ХХІ
столiттi не мають жодних
підстав забувати агресивність і глобальну терористичну метропольність останньої імперії зла, котра,
будучи невидимою віссю
держав-терористів, іще в
період холодної війни заклала міни сповільненої
дії, що нині варварськими актами трагічно вибухають по світу чорними понеділками і п’ятницями.
Не України вина, що згадана повоєнна фултонська
промова Черчилля продиктована усвідомленням, що
рішення ні в Ялті, ні в Нюрнберзі остаточно не викрили «імперію зла», яка
розповсюджувала і розповсюджує гібридне зло по світу. Геніальний політик не
міг передбачити, що Ялта
і Крим стануть першими її
жертвами. Нині Росія «миротворить» на сході України тому, що ніхто не згадував тоді, на жаль, Україну
в правдивому світлі соціогуманізму, для якої Друга
світова не почалася «вєроломним» (хто і кому вірив?)
нападом Гітлера на СРСР і
не закінчилася в 1945 році.
Під час цієї війни дві різні
армії, але з однією грізною
метою — загарбати Україну, — двічі плюндрували її
землю. Чому досі усвідомлено і покарано тільки зло
нацизму? Чи не має світ допомогти Україні перейти до
Женевського формату переговорів, долучити ООН,
а держави-гаранти безпеки
без’ядерної України — виконати взяті в Будапешті
зобов’язання? Перемогти терор можна за допомогою згуртованих всесвітніх
сил добра і правди, за допомогою синергії України і
цивілізованого світу.
Свобода, Єдність і Соціогуманізм (СЄС) за належної безпеки потрібні всім — Україні, Європі
й світові! Відомий вислів
Віктора Гюго, що є щось
набагато сильніше всіх
армій світу, разом узятих. І це ідея, час якої настав. Чи ідея СЄС запрацює як вселенська лише
тоді, коли людство усвідомить глобальну небезпеку гібридної світової війни і увімкне сигнал SOS,
— важко спрогнозувати. З
надією можна лише сподіватися, що світ знайде профілактично-лікувальне
зілля на божевільне вторгнення Кремля. Тоді разом
iз цивілізованим світом та
при духовній єдності, високому патріотизмі, власному інтелектуальному потенціалі справді збудуємо
«хоч синам, як не собі» національну державу й, найголовніше, її захистимо від
оскаженілих. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЧЕРВНЯ 2017

УКРАЇНА І СВІТ

«Зібратися разом — це початок, залишатися разом — прогрес,
а працювати разом — успіх!»
Тарас ЗДОРОВИЛО

Зважаючи на посилення загроз і викликів у
галузi безпеки та миру на нашій планеті, за
ініціативи високоповажних і авторитетних
науковцiв, які входять до складу Глобального союзу учених за мир (ГСУМ), у Києві 1415 червня відбулася Міжнародна конференція на тему: «Наука і мир: Перевірені рішення
проблем насилля та глобальних конфліктів».
Українська столиця приймала всесвітньо відомих учених, нобелівських лауреатів, політичних лідерів з 21 країни та 520 науковців
з усієї України.
ГСУМ було створено у 2005 році, аби зупинити
поширення ядерної та інших видів зброї масового знищення; зменшити залежність від насильницьких методів вирішення конфліктів;
запобігти накопиченню в суспільстві протиріч
і напруженості, які призводять до тероризму
і соціальних конфліктів; сприяти національній безпеці та досягненню загального миру.
Одним із інноваційних і успішних ненасильницьких підходів до запобігання конфліктів,
які використовуються ГСУМ, є медитація й
пов’язана з нею практика, що знижує стрес і
заснована на фактичних даних.

Генрі Форд
автомобільний магнат

■ ФОРУМ

Медитацiя проти насильства
Саміт Глобального союзу учених за мир, що відбувся
в Києві, закликав уряди світу застосовувати здобутки
науковців для вирішення безпекових проблем

ТМ — одна з надзвичайних технік

Наука створила страшну зброю,
а політика її використала
Відкриваючи конференцію, до присутніх звернувся співголова президії від України Василь Крутов (доктор юридичних
наук i колишній керівник Антитерористичного центру): «Глобальний союз учених
за мир був створений у відповідь на непідписання договору про обмеження, скорочення та використання зброї масового ураження. Це, на мій погляд, історична подія.
Бо ми всі розуміємо, що свого часу наука
створила цю страшну зброю і таким чином
узяла на себе відповідальність. Політика
використала й бере на себе роль і в подальшому це робити».
Науковці з Глобального союзу учених
за мир, яка зібралися тоді в залі ООН у
Нью-Йорку, сказали: «Ми беремо на себе
відповідальність за те, щоби знайти технології, які дозволять не використати зброю
масового ураження». Це головна місія і
призначення Глобального союзу, котру
представляє її президент Джон Хегелін.
Варто зазначити, що Джон Хегелін є не
лише міжнародним президентом ГСУМ та
директором Інституту науки, технологій
та суспільної політики в Айові (США), він
— усесвітньо відомий квантовий фізик, педагог та активний пропагандист миру.

Україна — одне з місць напруженості
в світі
«Союз було створено для того, щоб припинити розповсюдження та зменшити присутність ядерної зброї, а також зменшити
залежність від насильства як інструменту
для дипломатії, — заявив у виступі в Києві
Джон Хегелін. — Для того, щоб запобігти
накопиченню соціальних напруженостей,
які завжди підігрівають насилля та конфлікт. І особливо задля того, щоб проводити
дослідження та сприяти використанню новаторських, новітніх, ненасильницьких рішень від насилля й соціальних конфліктів.
Дійсно, великою приємністю є поділитися з вами тим, що протягом цих 12 років із
часу заснування нашої організації ми визначили дуже ефективні підходи для того,
щоб припинити насилля й навіть війни та
тероризм на охоплених війною територіях
і запровадити ці підходи в багатьох країнах
світу. Наприклад, 22 країни в Латинській
Америці прийняли ці рішення й широкомасштабно їх застосували».
Пан Хегерін додав, що Україна — дуже
важлива країна, бо є місцем «зустрічі» Заходу та Сходу, і зараз країна перебуває в
унікальній ситуації і є місцем напруженості в світі: «Хто побував у вирі війни, знають усі її жахіття. Тому солдати — найвідданішi миру люди. Вони реалістичні щодо
наслідків війни, адже концепція світу є
дуже абстрактною».

Людство повільно, але впевнено сповзає
в антропологічну кризу
У свою чергу Василь Крутов зауважив,
що приїзд на зібрання світової наукової еліти — це прояв високої довіри з боку міжна-

займається саме захистом) змінив підходи
до стресу в середовищі військових: розроблено програми для їх лікування, — резюмує Джон Хегелін. — Військові високопосадовці в усьому світі включають цей
тренінг у мілітарну освіту, щоб захистити в майбутньому вояків від загостреного
стресу: дати своєрідне «щеплення», надаючи мозку силу, здатність не «виключатися» під дією стресу. Коли ця техніка запроваджується у військові сили, то це те, що
ми називаємо підхід до миру, заснований
на вивченні мозку».
Варто додати, що медитація в групах
має ефект зменшення стресу не лише для
людей, які перебувають у цій групі, а й має
«ефект виливання» на все навколишнє середовище й суспільство.

❙ Загострення світової кризи може призвести до апокаліпсису.
родної спільноти й визнання тих зусиль, які
Україна докладає для досягнення миру та
стабільності: «Глобальний союз багато років
веде благородну й корисну роботу з підтримки ядерного роззброєння і гуманізації міжнародних стосунків, тим самим наслідуючи
традиції великих учених минулого століття: Ейнштейна, Борна, Сахарова та інших.
Усі ми розуміємо, наскільки така суспільна
активність актуальна в наш час.
Наразі атмосфера наповнюється енергією зла й насилля. Ми, українці, повною
мірою відчуваємо все це на собі, і в першу
чергу внаслідок російської агресії. Сотні й
тисячі наших громадян вимушені покинути свої домівки. Посттравматичний стресовий синдром набув характеру справжньої ментальної епідемії. На всіх континентах палають вогнища війн: соціальних і
релігійних конфліктів.
І варто усвідомлювати: якщо найближчим часом у свідомості більшості людей не
відбудуться кардинальні зміни, то в будьякий момент історія людства може припинитися. Людство повільно, але впевнено
сповзає в антропологічну кризу. Розгортається боротьба між народами й цілими
континентами за базові ресурси. Держави, незалежно від рівня розвитку та обсягу ресурсів, невпинно втрачають здатність
ефективно регулювати соціально-економічні стосунки та забезпечувати безпеку
своїх громадян».
Усе більше дається взнаки духовна й
етична деградація. Ми не взаємодіємо з
біосферою, а лише паразитуємо на ній. Тож
нема чого дивуватися, що імунна система
планети, схоже, вже почала проти нас війну на знищення. Доводиться визнати, що
людство хворіє, як фізично, так і психічно. Подолати такий стан воно зможе лише
тоді, коли у відповідь на глобальні виклики створить нову світову парадигму розвитку людини.

Четвертий стан свідомості
Детальнiше спробували представити
наукові напрацювання зарубіжні вчені з
приводу соціальних конфліктів, аби імплементувати їх усьому світу.
Підхід до забезпечення миру на основі
дослідження мозку людини виклав доктор
Джон Хегелін: «Людська поведінка залежить від функціонування мозку. Наш інтелект проявляється в тому, як ми реагуємо на все, що відбувається навкруги. Коли
ми у збудженому стані, то наша мигдалина
починає видавати сигнал. І кожного разу
це нами сприймається як певна загроза.
І, якщо людина у збудженні перебуває досить тривалий час, наприклад, як солдати
на війні (а вони «там» під постійним впливом травматичного стресу), то це величез-

на загроза для людської суті. Стрес впливає на поведінку людини й погіршує роботу
мозку (погіршується робота підфронтальної кори, відбувається відтік крові), і його
нормальне функціонування блокується —
стаємо інстинктивними, наша поведінка
— реактивною.
Ми працюємо в суспільстві у стані постійного епідемічного стресу, що стало епідемією серцево-судинних захворювань,
інсультів та інших хвороб, пов’язаних зі
стресом. І це не лише фізичні хвороби, а й
імпульсивність, насильницька поведінка
(зокрема, тероризм)».
Людська раса повинна зменшити причини стресу: економічну нерівність, бідність, соціальну несправедливість, гніт,
відсутність освітніх можливостей у деяких країнах. І хоч цивілізація працює задля поліпшення життя, але все ж таки ми
ніяк не можемо позбутися сильних джерел
стресу для громадян будь-якої країни.
«Досліджуючи світ у пошуках ефективного шляху подолання стресу, ми вивчили
й зустрілися з багатьма техніками, методами, дослідженнями, — веде далі президент
ГСУМу. — Існують ефективні способи відносно швидко зменшити стрес, який усі ми
переживаємо. Серед технік, які ми ретельно переглянули, є медитативний метод,
який направлений на зменшення рівня
стресу. Він надзвичайно простий і ефективний на індивідуальному рівні. Трансцендентальна медитація (ТМ) дуже швидко заспокоює мигдалевидне тіло («центр страху») у мозку. ТМ швидко занурює розум у
стан надзвичайно глибокого спокою.
Ще в 1970 році провідні фізіологи відкрили те, що називають медитативним станом — стан глибокого спокою. Він сильно
відрізняється від «не сну» та «сновидінь»,
тому медики й назвали цей медитативний
стан четвертим станом свідомості — це унікальний стан людської фізіології. Він позбавляє людину стресу, який є причиною
насильницької, злочинної діяльності. Нещодавно американська асоціація хвороб
серця рекомендувала цю медитативну техніку людям, які страждають від підвищеного тиску. До слова, показники успішності, рівня знань випускників шкіл значно поліпшилася завдяки практиці ТМ, і ця
техніка релаксації ще називається «освіта
на основі розвитку свідомості».

Посттравматичний стресовий синдром
Усім відомо, що Америка брала й бере
участь у багатьох конфліктах. Солдати
ментально страждають від наслідків постійного стресу, який їм доводилося переживати на передовій — те, що називається
посттравматичним стресовим синдромом.
«І зараз Пентагон (департамент, який

«Якщо людина не медитує (а це процес
самозаглиблення з метою самовдосконалення, при якому людина залишається на
самоті зі своєю свідомістю і бачить у своїй
душі Бога), то постійно має сплески помилкових тривог (дратування тощо), — розповiв
доктор психiатрiї Розенталь. — Під час постійного «включення» нашої стресової системи кров’яний тиск починає зростати, що
може викликати серцеві захворювання, інсульти. Медитація ж вгамовує тиск i дуже
добре впливає на ваше серце та мозок, і це
підтверджується дослідженнями.
Люди, які медитують або навіть це робили давно, мають на 23% меншу смертність. Американський інститут серця прийняв ТМ як унікальну з усіх медитацій i як
прийнятну додаткову лікувальну систему
для контролю за кров’яним тиском».
А доктор Фред у доповіді про запобігання насильницькій антисоціальній поведінці додав, що стрес є основою антисоціальної поведінки. Перебування тривалий час
під стресом призводить до зменшення вашої
фронтальної частки мозку, зокрема тiєї частки, яка відповідає за пам’ять. Ви постійно починаєте відчувати сигнал тривоги. А
внутрішній спокій є джерелом нашої креативності, інтуїції. ТМ — поліпшує функціонування мозку, оскільки його функції стають оптимальними, і ми більш ефективно
можемо впоратися зі стресом і використовувати більше наш потенціал для вирішування навіть застарілих проблем.
У свою чергу, доктор Девід Орме, який є
одним із перших дослідників підходу BrainBased до зниження стресу, автором понад
100 наукових публікацій у цій галузі, займався дослідженням практики медитації в
тюрмах, надав наукові докази того, що будьяка медитація може змінити фізіологічну реакцію на стрес. Зокрема, у своєму огляді досліджень сказав: «Спочатку, в 1993 році, ми
створили групу медитуючих із 4 тис. осiб.
Під час Національного проекту презентації,
який проводили у Вашингтоні, було перевірено й підтверджено ефективність підходу
до забезпечення миру на основі дослідження
мозку людини для зниження рівня злочинності та соціального стресу, а також підвищення ефективності уряду. Після початку
експерименту рівень злочинності у Вашингтоні почав знижуватися (максимальне зниження досягло 23% згiдно зi статистикою
ФБР). Ця тенденція спостерiгалася до завершення експерименту, після чого рівень злочинів знову почав зростати».
А у заключних тематичних дослідженнях доктор Говард Ченселер, автор численних наукових робіт, слушно зауважив:
«Ми прослідкували, що наші прогнози
щодо впливу медитації таки дійсно відбувалися — ТМ може приводити до змін у війні, кількості смертей у різних кінцях світу.
І це через те, що свідомість, або підґрунтя,
людського життя є чимось дуже абстрактним, але дуже взаємозалежним».
Асамблея глобального саміту розглянула велику кількість рішень і перспективних нових ідей, які охоплюють широкий
спектр підходів до освіти, безпеки та оборони, економіки, існуючих соціальних систем й урядових структур, а також до захисту цивілізації від зростаючих загроз, спричинених глобальними кліматичними змінами. Асамблея ухвалила резолюцію із
закликом до урядів країн світу впровадити ці перевірені на практиці рішення. ■

СВIТ
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■ НОВИНИ ПЛЮС

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Порошенко полетів
до Трампа

«Так» для Макрона

Учора Президент України Петро Порошенко вилетів до США, де
має зустрітися з Дональдом Трампом. Про це у «Твіттері» повідомив
прес-секретар президента Святослав Цеголко. За даними ТСН, Порошенко мав прилетіти до Вашингтона вчора надвечір. Сьогодні в
Порошенка запланована зустріч
із віце-президентом Майком Пенсом і президентом Дональдом
Трампом, а також американськими міністрами енергетики та економіки. Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін
повідомляв, що на порядку денному зустрічі будуть питання про виконання Росією зобов’язань у
рамках Мінських домовленостей,
а також питання окупованого Криму, доступ до нього міжнародних
спостерігачів, питання двостороннього співробітництва України та
США та допомога українським реформам.Також, за словами міністра, президенти обговорять співпрацю у сфері безпеки між Україною та США.
Якщо анонсована зустріч відбудеться, то Порошенко випередить російського президента Путіна, який має зустрітися з Трампом
на початку липня на саміті G20 в
Німеччині.

ЄС продовжив санкції
проти Росії
У понеділок, 19 червня, Рада
ЄС у закордонних справах продовжила на рік обмежувальні заходи
у відповідь на анексію Росією українського Криму. Рішення ухвалили без обговорення міністри
закордонних справ країн-членів
Євросоюзу, повідомляє «Укрінформ». Отже, санкції діятимуть
щонайменше до 23 червня 2018
року.
У Росії, певна річ, не зраділи
продовженню санкцій. «Ми традиційно негативно оцінюємо їх, ми,
як і раніше, не згодні з цими санкціями, — сказав прес-секретар
президента РФ Дмитро Пєсков.
— Ми не вважаємо їх легітимними, більше того, ми вважаємо,що
ці санкції завдають шкоди не тільки нам, а й самим країнам, які є їх
ініціаторами».

Рахують жертв пожежі
в Лондоні
Під час пожежі у багатоповерхівці в Лондоні, що сталася 14
червня, могли загинути 79 людей.
Такі дані навів командир столичної поліції Сюарт Канді, повідомляє «Гардіан». За його словами,
79 людей загинули або вважаються зниклими безвісти. Ці цифри,
зазначив Канді, можуть змінитися. Формально ідентифіковано
тіла лише п’ятьох людей. За словами поліцейського, «жорстока реальність» полягає у тому, що багато тіл так і не зможуть ідентифікувати. Він додав, що окремі родини
втратили більш ніж одного члена.

Партія президента Франції здобула рекордну підтримку й отримує
більшість у парламенті
Інна СТЕПАНЧУК
Центристська партія президента Франції Еммануеля Макрона «Вперед, республіко!» здобуває більшість у нижній палаті
парламенту після другого туру
голосування, що відбувся 18 червня. Згідно з офіційними результатами, партія Макрона отримає
загалом 308 місць у Національних зборах, при тому, що для
абсолютної більшості необхідні
289 мандатів. Крім того, орієнтовно 42 місця набирає «Демократичний рух» міністра юстиції
Франсуа Байру, який, як передбачається, створить коаліцію з
президентською партією. Отже,
«макронівці» загалом матимуть 350 мандатів у парламенті
з 577.
«Національний фронт» на
чолі з лідером Марін Ле Пен
потрапляє в парламент у складі
восьми осіб. До речі, сама Ле Пен
стає депутатом Національних

❙ Еммануель Макрон: солодка мить перемоги.
зборів уперше. Соціалістична
партія забезпечила собі 29 місць
— найнижчий рівень у післявоєнний період і в порівнянні з
280 у попередньому скликанні,
нагадує «Радіо Свобода».
Як пише на своїй сторінці у

«Фейсбуці» український політолог і блогер Андрій Плахонін,
про таку підтримку в парламенті
не смів мріяти навіть великий Де
Голль. Проте якщо Де Голлю випало піднімати країну з руїн після війни, то чого чекають фран-
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цузи від Еммануеля Макрона?
Аби не розгубити рекордний
вотум довіри виборців, Макрону доведеться засукати рукави
і серйозно попрацювати. Найбільшими проблемами Франції на сьогодні є кволе економічне зростання й чималий рівень
безробіття. За останні 12 років
ВВП Франції збільшився всього
на 1% за рік, а рівень безробіття водночас становить понад 10
відсотків. Тільки п’ять країн
ЄС — Хорватія, Італія, Кіпр, Іспанія та Греція — мають вищий
рівень безробіття. Отже, насолоджуватися перемогою Макрону
доведеться недовго: за красивими обіцянками мають розпочатися конкретні дії.
Європейські лідери привітали Еммануеля Макрона з перемогою. Долучився до привітань
і український Президент Петро
Порошенко. Очільник України
побажав французькому колезі
успіхів у реформах заради майбутнього об’єднаної Європи. І наголосив, що готовий до діалогу.
Перша сесія оновленого
французького парламенту розпочнеться 27 червня, причому
половина кандидатів, які проходять від партії Макрона — новачки у політиці і не мають необхідного досвіду. Також у парламенті працюватиме рекордна
кількість жінок — 223, повідомляє Рейтер. ■

■ НАПАД

«Я своє зробив»
Наїзд на мусульман у Лондоні поліція
кваліфікує як теракт
Інна СТЕПАНЧУК
У Лондоні в ніч на 19 червня
стався напад на вірян перед мечеттю в районі Фінсбері Парк
на півночі міста. Люди саме виходили з храму після молитви,
коли в натовп врізався фургон.
Як розповідають свідки трагедії,
водій вантажівки вигукував: «Я
своє зробив». Розлючений натовп витягнув його з-за керма і
почав бити. Розправу зупинив
імам Мохамед Махмуд, який
вийшов із мечеті.
У результаті наїзду одна людина загинула і десятеро були
травмовані (двом постраждалим

допомогу надали на місці, а вісьмох госпіталізували).
Мер Лондона Садік Хан, перший мусульманин на цій посаді,
назвав інцидент «жахливою терористичною атакою». Згодом і
поліція кваліфікувала напад як
терористичний акт. Проте подію
може бути перекваліфіковано.
Адже ймовірний мотив нападу
48-річного водія фургона — «ісламофобія». Про це повідомив
генеральний секретар Мусульманської ради Великобританії
Харун Хан. У ході слідства може
з’ясуватися, що в нападника не
все гаразд iз головою: ще вчора
затриманого відправили до лі-

❙ До мечеті, де сталася трагедія, лондонці несуть квіти.
карні на психіатричну експертизу. Наразі про особу підозрюваного, його громадянство та національність поліція нічого не
повідомляє.
Водночас влада британської
столиці вирішила посилити охо-

■ ХТО В ДОМІ ХАЗЯЇН

Європою керують «маленькі»
У другому півріччі головування в ЄС переходить
від Мальти до Естонії

Врятовані в цистерні
з водою

Олег БОРОВСЬКИЙ

Дванадцятеро людей врятувалися під час масштабної лісової пожежі в Португалії, ховаючись у цистерні з водою. Як повідомляє BBC, мешканці селища,
у тому числі 95-річна жінка з обмеженими можливостями, провели понад 6 годин у цистерні, рятуючись від вогню. Лісові пожежі
в центральній частині Португалії
спалахнули в суботу, 17 червня.
Їхньою причиною, швидше за все,
стала сильна спека і вітер. Унаслідок пожеж 62 людини загинули.
Більшість людей загинули, намагаючись втекти — їхні тіла були
знайдені або в автомобілях, або на
дорогах поблизу автомобілів. ■

Естонія активно готується до піврічного
головування в ЄС, яке вона з 1 липня перебере
від Мальти. Маленька республіка після розпаду СРСР і відновлення незалежності виявилася найуспішнішою з трьох республік Прибалтики, за багатьма показниками економічного та соціального розвитку випереджає навіть країни «старої Європи».
Молодий естонський уряд є відповідальним, тому підготувався до почесної місії головування в ЄС ретельно. Цього місяця з інспекційним візитом країну відвідали глава Європарламенту Антоніо Таяні та численна делегація з представниками всіх політичних
фракцій, які репрезентовані в європейському законодавчому органі, повідомила агенція
«Дельфі» (delfi.ee). Під час візиту політики
ознайомилися з програмою пріоритетів під

час головування Естонії в Євросоюзі та підготовкою до самого голосування.
«Однією з основних цілей головування
Естонії є збереження та зміцнення єдності
Європейського Союзу», — сказав 38-річний
прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас. Зміст заяви зрозумілий, адже у другому півріччі відбуватиметься головний і найважчий етап переговорів про вихід Великої Британії зі складу ЄС. Естонський прем’єр-міністр зазначив,
що роль Естонії як головуючого — пошук рівноваги між існуючими в Європі різними думками, традиціями та інтересами. «Пробним
каменем нашої єдності та рішучості є саме те,
як ми зможемо реалізувати спільні цілі», —
додав Юрі Ратас.
Глава уряду Естонії назвав чотири головні пріоритети головування його країни в ЄС:
Європа з відкритою та інноваційною економікою, безпечна і захищена Європа, вільний об-

рону мечетей міста: зараз триває
священний для мусульман місяць — Рамадан, тому богослужіння проводять допізна. Для охорони мусульманських храмів
спрямовано додаткові підрозділи поліції. ■

мін даними і цифрова Європа, приваблююча і
життєздатна Європа. «Цифрова Європа, яка
є одним iз пріоритетів Естонії, означає прийняття рішень, які стосуються нашого повсякденного життя», зазначив прем’єр-міністр.
«Спільний цифровий ринок може принести
Європі 400 млн. євро та створити тисячі нових
робочих місць. Європа в цьому питанні повинна діяти швидко, щоб не відстати від інших».
Український вектор неодмінно буде складовою другого пріоритету (безпечна і захищена Європа). Естонське головування дуже
вигідне Україні. На відміну від загубленої
в Середземному морі між Сицилією та Африкою мініатюрної Мальти, Естонія значно
краще розуміється на проблемах України,
передусім у контексті дій агресивної Росії.
Естонія і сама потерпає від постійних російських провокацій — то з порушенням російськими військовими літаками її повітряного простору, то зі шпигунською діяльністю
росіян, то з масованою пропагандистською
обробкою Кремлем російськомовного населення Естонії. Більш ніж імовірно, що в
півріччя головування Естонії в ЄС російські
провокації почастішають.
Перед силовими органами Естонії постає
нелегке завдання забезпечення безпеки в республіці на цей час. Адже в Талліні відбуватиметься саміт ЄС, засідання Ради Європейського союзу та діяльність робочих груп ЄС. ■
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ДОВКІЛЛЯ

«Клімат раптом підвищив температуру на міжнародній арені.
Турбота про нашу планету стала абсурдним полем протистояння».
французька газета «Фігаро»

■ ДРІМУЧІСТЬ

«У нас немає резервної планети»
Світові лідери засудили рішення Дональда Трампа вийти з Паризької кліматичної угоди
Ігор ВІТОВИЧ

Ще під час своєї передвиборчої
кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що не вірить
у глобальне потепління й обіцяв
відмовитися від участі в Паризькій угоді, але очікували, що
популістські заяви будуть забуті
після виборів. На жаль, у цьому
випадку Трамп дотримався слова й на початку червня оголосив
рішення про вихід Сполучених
Штатів iз Паризької угоди про
клімат, укладеної 2015 року.
Свій крок він пояснює інтересами робітників США. Водночас
для заспокоєння світової громадської думки Дональд Трамп
заявив, що Вашингтон почне
нові переговори про угоду з
клімату на умовах, вигідніших
для США. Зокрема, врахує інтереси американської нафтової та
вугільної промисловості.
Реакція більшості світових ЗМІ
майже однозначна — засудження, розчарування, гнів. У
редакційній колонці французька газета «Фігаро» зазначає, що
«темою, яка, можливо, вже перетасовує колоду карт великої
гри країн» не стало ні питання
іранської ядерної програми, ні
Україна, ні будь-що інше. «Клімат раптом підвищив температуру на міжнародній арені.
Турбота про нашу планету стала
абсурдним полем протистояння», — констатує «Фігаро».

Ковбой з Дикого Заходу
в сучасному світі
Аргументи Трампа суперечать тим розрахункам, які були
зроблені експертами Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). Згідно
з цими даними, політика захисту клімату швидко компенсує
ті витрати, на які підуть країни
«Великої двадцятки» (G20). Це
має окупитися у вигляді економічного зростання, створення
нових робочих місць та модернізації.
У травні, напередодні саміту
«Великої сімки», Генеральний
секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Дональда Трампа
не виходити з Паризької угоди. За словами пана Гутерріша,
підтримка Сполучених Штатів,
найбільшої економіки у світі
та другого у світі забруднювача довкілля (США відповідальні за 15% шкідливих викидів),
необхідна для реалізації цієї
угоди. «Паризька хартія життєво важлива для нашого колективного майбутнього. Важливо також, щоб американське
суспільство, як і суспільства інших країн, бізнес-співтовариства, мобілізувалися, аби зберегти Паризьку хартію як головну гарантію майбутнього наших дітей та онуків», — сказав
пан Гутерріш.
Лідери Євросоюзу та Китай
після заяви Трампа вирішили
зробити спільну заяву на підтримку Паризької хартії, яка,
на їхню думку, сьогодні важлива як ніколи. У заяві йдеться, що зміни клімату негативно
впливають на національну безпеку, а також соціальну і полі-

❙ Поки Дональд Трамп не вірить у глобальне потепління, клімат на планеті стрімко змінюється.
тичну стабільність, а перехід до
«чистої» енергії створює нові
робочі місця і сприяє економічному зростанню.
Прем’єр Державної ради
КНР Лі Кецян заявив, що країна виконає зобов’язання, прописані в Паризькій угоді. У
своїй промові під час візиту до
Німеччини він сказав, що в інтересах Китаю боротися зі змінами клімату. 2007 року Китай обігнав США за обсягами викидів парникових газів.
Росія також буде дотримуватися своїх зобов’язань, однак вказує на те, що вихід США з угоди
вплине на програму.

мо нашу планету великою», —
обіграв Макрон передвиборче
гасло Трампа. Прем’єр-міністр
Великої Британії Тереза Мей
висловила своє розчарування і
під час телефонної розмови заявила Дональду Трампу, що
угода захищає «процвітання та
безпеку майбутніх поколінь».
«Глибоко розчарована» рішенням Трампа й Канада, заявила міністр екології країни
Катрін Маккенна. Вихід США
з угоди також засудили лідери
північноєвропейських країн —
Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії. Колишній президент США Барак Обама, який

тих технологій — це також
можливості для підприємництва».

Вакансію головного борця
за здоров’я планети посяде
Китай
За словами експертів, відмова від амбітної кліматичної політики була би невигідною для країн Західної Європи.
Але Центрально-Східна Європа каже, що жорсткі стандарти шкодять європейській промисловості. А тепер може бути
ще гірше, бо американці будуть
мати цінову перевагу над європейською промисловістю, яка

Переглядати угоду, яку підписали 170 країн, зважаючи на те, що вона є
результатом певних болісних компромісів і тривалої підготовки, тільки тому,
що американці виходять iз цього процесу, Європа не буде.
За законом джунглів
Лідери провідних держав
світу засудили рішення президента Дональда Трампа про
вихід США з Паризької кліматичної угоди. Переглядати документ, як вимагав Трамп, Європа відмовилась. Керівники
Франції, Німеччини та Італії
оприлюднили спільну заяву, в
якій відкинули можливість нових перемовин щодо угоди. «Ми
вважаємо досягнуту в Парижі у
грудні 2015 року домовленість
незворотною, ми переконані,
що Паризьку угоду не можна
переглянути, адже вона є життєво важливим інструментом
для нашої планети, суспільств
та економік», — йдеться в заяві.
Президент Франції Еммануель Макрон зробив спеціальне
звернення англійською мовою,
в якому наголосив на важливості запобігання кліматичним
змінам. Рішення президента
Трампа він назвав помилковим.
«Я поважаю це рішення. Проте
вважаю, що це — жахлива помилка. І для США, і для цілої
планети. Давайте знову зроби-

погодив угоду, розкритикував
крок наступника, звинувативши його у «відмові від майбутнього». Один iз найвідоміших
бізнесменів США Елон Маск заявив, що на знак протесту більше не буде радником президента США. «Зміна клімату реальна. Вихід iз Паризької угоди не
піде на користь США чи світу»,
— написав він у «Твіттері».
Глава Єврокомісії Жан-Клод
Юнкер наголосив, що всі багатосторонні угоди повинні бути
виконані, а правила дотримані.
В іншому випадку — буде діяти
закон джунглів. «Шляху назад
від енергетичної трансформації
немає, як і виходу з Паризької
угоди. Наші відносини засновані на спільних зобов’язаннях,
що передбачають співпрацю як
частину світової системи», —
додав він. Його колега віце-голова Єврокомісії Марош Шевчович наголосив, що ЄС продовжуватиме дотримуватися
Паризької кліматичної угоди:
«Немає плану «Б», тому що немає резервної планети. Європа
довела, що енергетична трансформація, використання чис-

повинна платити за перевищення дозволених лімітів викидів
CO2.
Нагадаємо, Паризька угода
зобов’язує держави скоротити
викиди вуглекислого газу в атмосферу. Документ також передбачає виділення 100 млрд. доларів до 2020 року країнам, що
розвиваються, на вирішення
проблем екології. Угода щодо
захисту клімату не містить
конкретних заборон. Тут, радше, кожна країна заявляє, наскільки вона готова скоротити
власні викиди в атмосферу та
яким чином збирається цього
досягти.
Виходячи з Паризької кліматичної угоди, США «звільняють вакансію» головного борця за здоров’я планети. Її збирається посісти їхній основний
економічний конкурент — Китай. Узагалі підвищений інтерес китайців до відновлюваних
видів енергії зумовлений, насамперед, непомірно високим
рівнем забруднення повітря в
самому Китаї. Його спричиняють викиди з труб заводів і фабрик як у столиці в Пекіні, так і

в інших великих промислових
центрах країни.
Пекін запевняє, що й надалі
має намір розвивати відновлювану енергетику. Поки ж найбільш густонаселена країна
світу все ще значною мірою
залежить від неекологічного
вугілля. Воно забезпечує вироблення електроенергії та живить численні металургійні заводи країни. Переорієнтувати цю енергетичну модель на
іншу, екологічнішу, при цьому не ставлячи під загрозу економічне зростання, — непросте завдання. У галузі відновлюваної енергетики в Китаї працює 3,6 мільйона осіб. Але до
2020 року очікується створення ще 13 мільйонів робочих
місць, завдяки інвестиціям у
сонячну енергетику на понад
144 мільйони доларів США.
Ще 100 мільйонів доларів планують інвестувати в розвиток
енергії вітру та 70 мільйонів —
у гідроелектроенергію.
У січні цього року Китай зупинив спорудження понад сотні
запланованих вугільних ТЕС.
Споживання вугілля в Піднебесній скорочують третій рік
поспіль. І до 2030 року Китай
має намір зменшити викиди
парникових газів на 60-65 відсотків. Натомість мільярди інвестуватимуть у вітрову та сонячну енергетику, а також у
спорудження нових атомних
електростанцій.
Наразі Китай є й головним забруднювачем довкілля парниковими газами, які
вважають однією з причин
згубної зміни клімату. Але в ЄС
радіють, що досягли з Китаєм
загального консенсусу щодо необхідності боротьби зі зміною
клімату та розвитку відновлюваної енергетики. Особливо з огляду на «вибуття з гри» такого
важливого гравця як США.
Індія, яка виросла на світову економічну потугу (і, одночасно, одного з найбільших у
світі забруднювачів повітря),
теж пообіцяла обмежити обсяги парникових викидів до 2030
року на 33-35 відсотків. Як саме
досягатимуть цієї мети — вже
клопіт самої Індії. Водночас Індія так само, як і решта країнпідписантів угоди, подаватиме регулярні звіти щодо того,
як просувається справа зі зменшенням викидів в атмосферу.
У будь-якому випадку переглядати угоду, яку підписали 170 країн, зважаючи на те,
що вона є результатом певних
болісних компромісів, тривалої 25-річної підготовки і вже
виконується, тільки тому, що
американці виходять iз цього процесу, Європа не буде.
До речі, деякі дослідники вважають, що вихід Сполучених
Штатів з угоди є для неї менш
шкідливим, ніж перебування
США в цій угоді. Тому що ризик можливого невиконання
американцями взятих на себе
зобов’язань був би для інших
учасників поганим прикладом і
міг би дійсно призвести до того
ефекту доміно, якого зараз побоюються. ■
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■ А ВЛАДА ДЕ?

Нищівна реставрація
У Полтаві активісти змушені відстоювати пам’ятку історії та архітектури
національного значення
Ганна ЯРОШЕНКО

У Полтаві знову ґвалт. Цього
разу громадські активісти, небайдужі люди змушені відстоювати пам’ятку архітектури й
історії національного значення
— будівлю Полтавського дворянського зібрання (зведену в
1810 році у стилі класицизму),
що є частиною архітектурного
ансамблю Круглої площі. Будинок Дворянського зібрання
був одним із культурних центрів міста. У 30-х роках ХІХ
століття в ньому діяла перша в
Полтаві громадська бібліотека,
попечителем якої був український фольклорист Микола Цертелєв. Стіни історичної будівлі
— німі свідки концертів Модеста Мусоргського, Антона Рубінштейна, Петра Чайковського,
Олександра Скрябіна, Сергія
Рахманінова. У 1881 році в залі
будинку Дворянського зібрання
виступала Марія Башкирцева, у
1897-му — співав Федір Шаляпін. Під час Другої світової
війни приміщення було спалене, а в 1945—1947 роках відбудоване. Тривалий час у ньому працював кінотеатр імені
Івана Котляревського. І ось
тепер воно потрапило в поле
зору полтавських підприємців.
ТОВ «Старнайт» переслідувало нібито благі наміри — взялося за реставрацію пам’ятки.
Проте вся реставрація звелася
до побілки стін, а біля фасаду
будівлі з боку вулиці Європейської виріс комерційний заклад
під назвою «Версаль». Проте
й на цьому підприємливі полтавці не зупинилися — почали
зводити збоку від згаданого
закладу іще одну капітальну
прибудову. Ось тут уже чаша
терпіння громадськості переповнилася. Одного дня, аби
привернути увагу до того,
що на очах у всіх паплюжать
пам’ятку історії й архітектури
національного значення, небайдужі полтавці обступили її
з усіх боків, узявшись за руки.
Коли ж підприємці ніяк не відреагували на це і продовжили
будівельні роботи, активісти
провели жорсткiшу акцію із запалюванням шин.

До реставрації руки
не дійшли
«Після наших протестних
акцій почали активніше діяти
працівники поліції та Державної архітектурно-будівельної
інспекції, — запевняє депутат Полтавської міської ради
Юліан Матвійчук. — Першочергово підприємці, які ведуть будівельні роботи біля
історичної пам’ятки, стверджували, що в них є на це всі
дозвільні документи, і навіть
передали нам їхні копії. Так
от, якщо переглянути ці папери, стає зрозуміло, що всі
вони стосуються реставрації
пам’ятки та будівництва літнього майданчика з виносними столиками. І тільки один з
аркушів (підшитий, наче він
там і був) — капітальної прибудови. Але якщо на всіх інших документах стоять живі
підписи, то на цьому — електронні. Висновок такий: це

❙ Пам’ятка історії та архітектури національного значення в центрі Полтави обросла прибудовами.
❙ Фото автора.
ніщо інше, як захоплення земельної ділянки та самочинне
зведення прибудови, на яку,
до того ж, підробили документи.
Очільник обласного осередку об’єднання «Самопоміч»,
юрист за фахом В’ячеслав Кущинський додає: «Засновники
ТОВ «Старнайт» намагалися
зустрітися з нами й поспілкуватися «тет-а-тет», бо не надто
полюбляють публічність. Проте нас такий формат зустрічі
не влаштовує. Зрозуміло одне:
оскільки будинок Полтавсь-

підприємці й почуваються
безкарно. А ми, активісти, по
суті, виконуємо роботу чиновників».
Член
консультативної
ради з питань охорони культурної спадщини при управлінні культури Полтавської
облдержадміністрації Оксана Бєлявська, котра також
проаналізувала дозвільні документи, надані засновниками ТОВ «Старнайт», робить висновок: «Проект реставрації будівлі Полтавського дворянського зібрання

«Якщо ми переможемо в цьому протистоянні
й відстоїмо пам’ятку, це буде добра наука тим
підприємцям, для яких закон не писаний»
кого дворянського зібрання
— пам’ятка історії й архітектури національного значення,
бодай найменші зміни в цьому
приміщенні мають бути погоджені з Міністерством культури України. А загалом в охоронній зоні не те що закладати фундамент, а навіть копати заборонено, бо це може
вплинути на стан історичної
споруди. Чому ж підприємці ігнорують закон? Бо звикли, що їм завжди все сходить
із рук. Тільки завдяки пильності небайдужих полтавців
наразі вдалося призупинити
незаконне будівництво. При
цьому, завважте, ніхто з чиновників міської ради жодним чином не реагує на спотворення пам’ятки національного значення. Через це горе-

виконано відповідно до чинного законодавства. Якщо ж
говорити про отримання дозволів на реалізацію будівельних робіт, то тут підприємці,
без будь-яких сумнівів, порушують закон. Вони погодили з Міністерством культури України лише проект реставрації пам’ятки національного значення. Та на таких
об’єктах і може йтися лише
про реставрацію. У законі про
охорону культурної спадщини використовується тільки
визначення «реставрація» і
аж ніяк не «реконструкція».
А от аби реалізувати свій проект, підприємці мали отримати відповідні дозволи не лише
від Мінкульту, а й від Мінрегіонбуду. А ще — від Державної архітектурно-будівельної

інспекції. Таких дозволів у
них немає, що наштовхує на
висновок: будівельні роботи
біля пам’ятки ведуться незаконно. У проекті закладений
тимчасовий майданчик сезонного використання з виносними столиками. Інакше
кажучи, це свого роду поміст,
який після закінчення сезону
прибирають. Але те, що ми
бачимо, — аж ніяк не тимчасовий майданчик, а фактично прибудована капітальна
дерев’яна споруда. Однак і на
цьому засновники ТОВ «Старнайт» не зупинилися — почали зводити ще одну капітальну прибудову. Тобто, не отримавши відповідних дозволів,
підприємці до того ж зробили
суттєві відступи від проектного рішення, що й породило
проблеми, які маємо сьогодні. Прибудови не просто спотворюють пам’ятку, а й закривають її фасади, видові фронти і точки. Відкривши комерційні заклади, до реставрації
історичної споруди підприємці не дійшли і, схоже, ніколи не дійдуть. Бо там потрібно міняти вікна, відновлювати скульптури, декоративні
балясини на головному фасаді. У мене великі сумніви,
що хтось це робитиме».

Наука тим, для кого закон
не писаний
«Іще один неприємний момент — замість віконних отворів у правому бічному фасаді прорізали двері, що проектом реставрації взагалі не
передбачено, — констатує Оксана Юріївна. — Тобто відбу-
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лося ніщо інше, як самовільне втручання в несучі конструкції пам’ятки національного значення».
Наступне зауваження Оксани Бєлявської: у проекті реставрації наголошується, що це будівля культурнопросвітницького призначення і зміна її функцій узагалі
неприпустима. Але ж на першому поверсі вже з’явився
торговельний заклад, що,
зрозуміло, також незаконно.
«Таким чином, прикрившись проектом реставрації,
підприємці роблять усе, що
захочуть, — продовжує пані
Оксана. — У проекті ж, який
нам представили, на одному
з аркушів чомусь відскановані підписи. Це той аркуш,
на якому розміщена схема генерального плану й де тимчасовий майданчик сезонного
використання вже має іншу
назву — тимчасова споруда.
І в нас виникають великі підозри, що цей аркуш був підшитий після погодження проекту реставрації. Тож звідки
взявся той аркуш і чи він автентичний, іще вимагає додаткового розслідування. На
жаль, забудовники не погоджуються на діалог із представниками громадськості.
За самочинне виконання
робіт із реконструкції приміщень пам’ятки національного значення постановою департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Полтавській області ТОВ
«Старнайт» оштрафовано на
1,4 мільйона гривень. Головний інспектор будівельного нагляду Валентин Діденко
зазначає: «Ви й самі можете
зайти на сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції України й у розділі
«Дозвільні документи» побачити, що об’єкт будівництва за адресою: вулиця Соборності, 31, у місті Полтаві
не внесений до Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт. Окрім усього, засновники ТОВ
«Старнайт» порушили конструктивні елементи будівлі,
про яку йдеться. Тобто частина приміщень, переданих
в оренду, була демонтована,
зокрема розібрані прибудови з боку туалету, у підвалі
знято перекриття, у самій історичній споруді зроблено
дверні прорізи, а інші — закладено, змінено зовнішній
вигляд фасаду, що можна робити лише за умови реконструкції будівлі».
Полтавські правоохоронці обіцяють, що контролюватимуть, аби роботи на спірному будівельному об’єкті
не велися. А загалом, за словами начальника відділу комунікацій ГУ Національної
поліції України в Полтавській області Юрія Сулаєва,
доля пам’ятки історії та архітектури невдовзі вирішуватиметься в суді, оскільки за
фактами незаконних забудов
порушено кримінальне провадження. Триває розслідування.
«Зрозуміло, що засновники ТОВ «Старнайт» уже вклали в незаконні прибудови шалені кошти й просто так відступати не збираються. Проте
якщо ми переможемо в цьому протистоянні й відстоїмо
пам’ятку, це буде добра наука тим підприємцям, для
яких закон не писаний», —
переконаний Юліан Матвійчук. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Гравюри за «Кобзарем»
Ув’язнення i сімейна трагедія не зламали талановитого художника-шiстдесятника
Тарас ЗДОРОВИЛО

якому живемо» (пейзажі), «За
мотивами творчості Т. Шевченка», а останньою — був «Гулаг». Спершу художник дуже
полюбив один із видів гравюри
— техніку лінорит, яка передбачає створення тиражованих
зображень шляхом контрастного друку з рельєфних поверхонь
або через трафарет, який виготовлявся з лінолеуму. Ці його
роботи користувалися шаленим
успіхом, адже у лінориті досяг
віртуозної майстерності. Проте жорстоко поплатився за цей
успіх, адже через одноманітні і
безперервні рухи зірвав руку, й
фактично вже не міг нею працювати. Бувало, вдень він міг зробити ескіз, а вночі — вирізати,
й часом це були роботи величезних, до двох метрів, розмірів.
Після піврічного лікування
був змушений перейти на інші
техніки, зокрема малював простим та кольоровими олівцями.
Практично вся серія «Гулаг» виконана звичайним олівцем. Досяг успіху і в пастелі, акварелі.
«Зробив чоловік і величезне мозаїчне панно «Велий Кобзар» у Ташкенті на торці школи,
саме після страшного землетрусу в Узбекистані 1969-го року, —
продовжує дружина художника.
— Тоді зруйнувалося багато будівель, тож кожна республіка Союзу приїздила в Середню Азію будувати свій мікрорайон. Володя
дуже часто просив мене допогти
щось оформлювати, адже я теж
закінчила Художній інститут».

У Музеї шістдесятництва у
Києвi нещодавно відбулася
чергова виставка — око відвідувачів радували картини художника-політв’язня,
одного
з найяскравіших українських
графіків другої половини ХХ-го
століття Володимира Куткіна.
Народився митець у 1926 році
в Житомирі в родині інженератопографа й солістки оперного
театру з Донецька.

Багато не виступав, але багато
працював
«Подібні зустрічі нагадують
мені минулі зібрання однодумців
у садибі Івана Макаровича Гончара, і його хата-музей живила нас
духовно, — пригадує Василь Перевальський, академік, викладач художньої академії. — Так
само, як зараз це щоразу відбувається у Музеї шістдесятництва. На жаль, ряди шістдесятників усе меншають i рідіють —
залишилися одиниці з тих, хто
знають і пам’ятають усі ті перипетії брежнєвських часів. Тож
про події, пов’язанні з культурним і мистецьким життям тих
часів, треба писати спогади для
нащадків. Шкода, що Володимир Сергійович не залишив ніяких записiв, і все, що він знав, а
знав він дуже багато, пішло з ним
у небуття. Його життя було дуже
складним».
«Я не був його другом, бо він
був набагато старшим, але було
чимало ситуацій, коли ми зустрічалися, — розповiдає далi Василь Перевальський. — У нас
були хороші стосунки, він ставився до мене довірливо, тож
доводилося бувати в нього і в
майстерні. Був свідком, як він
отримав премію імені Миколи
Островського в конкуренції з Віленом Чеканюком (після «програшу» Чеканюк сказав: «Я всё
равно буду писать свои модные
картинки!»). А переміг усе таки
Куткін, і це говорить про те, що
все ж до нього згодом радянська
влада ставилася досить лояльно. Звичайно ж, його перевіряли так само, як і його найближчого друга Геннадія Польового,
за ними стежили. Вони багато не
виступали, але багато працювали».
Якщо взяти дипломні роботи випускників Художнього інституту, то є дві праці, які буквально приголомшують: картина
Олександра Данченка на тему української визвольної війни часів
Хмельниччини 1648-1654 років
і величезні гравюри Володимира Куткіна за мотивами «Кобзаря». Це дві дипломні роботи,
які увійшли в золотий фонд українського мистецтва.
«Василь Перевальський розповiдає: «Якось, коли я працював художнім редактором у видавництві «Мистецтво», він прийшов до мене й запитав: «Щоб ви
могли порадити, чим допомогти
художнику, котрий повернувся із заслання?» (А мова йшла
про Опанаса Заливаху й роботу для нього у видавництві). Навіть, якби я був директором, то
не зміг би цього зробити... Тоді
це було неможливо, такі люди
повинні були «спокутувати свої
гріхи» на заводі, працювати кочегарами чи деінде. (Так, як пра-

❙ Володимир Куткін.
цювали Богдан Горинь та багато
інших). Тоді Куткін уже був визнаним художником і з ним рахувалися, але він хотів допомогти
людині. Вiн стежив за всіма процесами, пов’язаними з «неблагонадійними».
«Кобзар», виданий у 1964
році до ювілею Шевченка, став
одним із найвідоміших видань
i через художнє оформлення —
був виконаний у ліногравюрі,
аби зберегти стильову цільність.
Працювали над ним п’ять абсолютно різних художникiв: Данченко (офортист й гравер на лінолеумі), Куткін (здебільшого в
лінуриті працював), Гавриленко
(стиліст), Глущук (плакатист) та
Авраменко. Зокрема, Куткіну
довірили зробити портрет Шевченка (він переміг у конкурсі серед інших претендентів), а також
зробив суперобкладинку цього
видання з Прометеєм.
«Ми студентами крадькома
ходили у Клуб творчої молоді
(слухали там лекції, колядували), за що нас в інституті називали «відщепенцями», — з усмішкою пригадує академік. —

Портрети в’язнів —
достовірні й правдиві

❙ Одна з картин на виставці, присвяченій видатному художнику.
мі ще сім’ями, але свідомо зблизилися у 1950 році, коли він був
ще студентом, незадовго до його
ув’язнення, — згадує архітектор Галина Воєводина, дружина художника. — Забрали його
через донос: студенти збиралися, розмовляли, і хтось «настукав» куди треба, що такий-то говорив не те, що треба. І почалися

Кіровської області й повернувся
у 1955 році: після смерті Сталіна був реабілітований за відсутністю складу злочину. «Після
повернення ми розписалися, він
продовжив навчання, — розповідає Галина Кузьмівна. — Про
ув’язнення він дуже мало розповідав, та й ми, відверто кажучи, старалися не торкатися цієї

Забрали його через донос: студенти збиралися, розмовляли, і хтось «настукав»
куди треба, що такий-то говорив не те, що треба.
Куткін у цьому участі не брав —
можливо, тому що був старшим
за нас, а може, й остерігався,
пам’ятаючи роки ув’язнення.
Він був чудовим художникомкнижником, робив прекрасні
станкові пейзажні мотиви, живописні твори, потім почав займатися i пастеллю, й аквареллю.
Тобто показав себе, як багатогранний художник, котрий за що
би не брався — показував високий рівень професіоналізму. Був
він людиною надзвичайно рішучою, цілеспрямованою й працьовитою. Не пам’ятаю, щоб про
нього хтось сказав щось лихе».
Випала на долю родини Куткіних і страшна трагедія — втрата єдиного сина, який майже одразу після повернення з війська
помер.

Заарештували Володю
ще студентом за доносом
«Познайомилися ми з Володею дуже давно, адже були знайо-

арешти... Його засудили на вісім
років, коли він тільки-но закінчив другий курс Київського художнього інституту».
Як переживав юнак за рідних
говорять скупі уривки рядків
його листа із заслання від 1 грудня 1950 року: «...Знаходжусь у
м. Кірові (колишня В’ятка). Вибач мене, мамо, що все так сталося. Про це більше всього думаю. Я винен перед тобою й бабусею. За мене не переживай,
мамо, й старайся не думати. Думай, що мене всього лише забрали в трудову армію. Бережи своє
здоров’я й пам’ятай, що твоє благополуччя допоможе мені перенести всі випробовування. Якщо
я буду працювати в Кіровській
області, то ти зможеш приїхати
до мене на побачення. Я чекав,
що побачу тебе з бабусею в Києві,
в Лук’янівській тюрмі. Але цього не сталося, не знаю, чому...».
Відбув чотири з половиною роки у Вятлаге на півночі

теми, бо йому, як людині дуже
чутливій, це було неприємно.
Під час ув’язнення спершу він
був на лісоповалі, потім робив
якісь дерев’яні деталі, а зрештою й малював якісь діаграми.
Якийсь час працював «там» і
фельдшером.
По закінченні інституту Володя відпрацював два роки у видавництві «Радянська школа»,
яке займалося підручниками, а
потім пішов на творчу роботу й
так працював уже до кінця життя. Спершу він орендував якісь
підвали, горища у Києві, а з часом «розжився» на власну майстерню на вулиці Дашавська. Став
членом Спілки художників, брав
участь у багатьох виставках, як
союзних так і республіканських.
На щастя, після ув’язнення влада вже більше його не зачіпала».
Творчість Куткіна можна
розбити на десяток серій, таких як «День Перемоги», «Земле моя», «Голод-1933», «Дім, в

«Одна з головних моїх тем у
документалістиці — тема репресій. І на початку 2000-х років
хтось мені підказав, що є такий
художник, у творчості якого також дуже розвинута ця тема:
політичні в’язні, — згадує режисер-документаліст
Олександр Рябокрись. — Ми домовилися, і я прийшов додому до Куткіних. Вони показали мені роботи (зокрема, про репресії), які
мене дуже вразили, й ми домовилися, що робитиму документальний фільм про пана Володимира, його драматичну долю. Ми
розпочали готувати цей фільм у
2003 році, уже навіть розпочали
зйомки, й тут несподівано прийшла звістка, що наш герой помер. Тож довелося дороблювати
картину вже з його дружиною.
Пані Олена дала нам роботи чоловіка, які ми зняли».
Узагалі в документалістиці є правило: показувати якісь
достовірні матеріали. І єдиним
таким артефактом про табори, політв’язнів був пропагандистський фільм, який зняли в
1928 році на Соловках у таборі
«СЛОН». «У своїх наступних
10 фільмах (у тому числі й про
Соловецький табір особливого
призначення, чи про Сергія Корольова — той період його життя, коли він потрапив на Колиму) — основним матеріалом
були саме картини із серії «Гулаг», які намалював Куткін, —
розповідає режисер. — Раніше,
коли я його питав, чи на портретах зображені конкретні в’язні,
був вражений відповіддю, що то
збірні образи: адже наскільки
вони були достовірними й правдивими». ■
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«Коронація слова» — це унікальний мультикультурний проект,
якому немає аналогів у світі».

Паоло Коельо
письменник
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

«Чим більше спливає часу, тим
більше розумієш, яку добру
справу роблять Тетяна та Юрій
Логуші. Сімнадцять років уже...
Не віриться, що так довго можна тримати таку справу, продовжувати її і розвивати. Без
допомоги держави, власними
силами», — так відгукнулася відома письменниця Ірен Роздобудько (яка, до речі, теж здобула визнання завдяки конкурсу)
про цьогорічну церемонію відзначення лауреатів «Коронації
слова». І справді, «український
літературний «Оскар», як поза
очі називають цей конкурс, який
цьогоріч гостинно приймала
колонна зала столичної мерії,
зібрав шанувальників красного
слова уже всімнадцяте. І з кожним роком коло причетників
лише зростає.

■ НОВІ ІМЕНА

Змінити все
Один із найповажніших літературних
конкурсів «Коронація слова» назвав своїх
нових лауреатів

«Ми ставили завдання
відродити українську
літературу хоча б кількісно»
Цьогорічна церемонія, яку
відкривав міністр культури Євген Нищук, видалася напрочуд
теплою і гостинною. Можливо, тому, що замість концертного залу, де гості були або глядачами, або спілкувалися в кулуарах, людей зібрали за святковими столами, де можна було
поспілкуватися, не заважаючи нікому, а якщо хто й виходив у фойє для фотосесії, то все
одно було все чути. А можливо,
тому, що за ці роки «Коронація
слова» перетворилася на такий
собі відкритий клуб для шанувальників сучасної літератури,
де і визнані метри, і новачки почуваються абсолютно рівними
учасниками свята.
Уже не перший рік лейтмотивом церемонії стає перегук
поколінь, коли учасникам вечора нагадують про трагедію
«Розстріляного відродження».
Як пояснив засновник конкурсу Юрій Логуш, такі паралелі
не випадкові, і вони за останні
кілька років переросли в окремий проект із повернення тих
імен у літературний простір.
«Тоді, у 20-ті роки, в Україні
відбувся справжній інтелектуальний вибух. Скільки водночас з’явилося прекрасних
письменників, поетів, драматургів, творчих особистостей! І більшість із них у розквіті сил і таланту були знищені, хто в 33-му, хто в 37-му.
А скільки творчих особистостей знищили пізніше? Важко
уявити, якою була б українська література, якби увесь цей
творчий потенціал було збережено. Тому, коли ми починали
цей конкурс, у нас було одне
завдання: відродити хоча б ту
кількість письменників, яка
була в Україні до 37-го року.
І ми з цим завданням упоралися — більше 700 виданих за
цей час романів красномовно
про це свідчать. А за кількістю прийшла і якість та різножанровість», — зазначив пан
Юрій на церемонії відкриття.
Цьогорічна церемонія мала
ще одну особливість — червоною ниткою тут проходила
кримськотатарська тема. Починаючи від ведучих (цього
разу партнеркою Петра Маги
була чарівна Лейла Мамедова) та виступу дитячого танцювального колективу «Кирим
Айлесі» — до спеціальної відзнаки від Ісламського культурного центру та асоціації «Аль-

на Дідух-Романенко, яка того
вечора отримала дві статуетки
— за ІІІ місце в номінації «Пісенна лірика» та перше місце в
номінації «Вірші для дітей».
Але найбільшою несподіванкою стала перемога роману «Останій бій Урус-Шайтана» для охоронця херсонського супермаркету Віктора Михайлова. Коли йому прийшло
запрошення на церемонію, він
подумати не міг, що стане головним тріумфатором вечора.
І навіть коли двічі піднімався на коронаційний подіум —
отримати згадану відзнаку за
кримськотатарську тематику та «Золотий пістоль» Андрія Кокотюхи — не було й гадки про те, що в останньому заповітному конверті теж буде
його прізвище. Тепер же чотири видавництва конкурують за
право на друк цього роману. А
сам Віктор Михайлов зізнався,
що у нього в шухляді лежать
іще кілька творів.

Нові коронаційні обрії

❙ Засновники Міжнародного літературного конкурсу
❙ «Коронація слова» Юрій Логуш та Тетяна Логуш.
раїд» за найкращий твір, де
присутня кримськотатарська
тематика. Прикметно, що цього року таку відзнаку отримав
лауреат першої премії в номінації «романи» Віктор Михайлов за твір «Останній бій УрусШайтана». «Ця ідея виникла спонтанно, але виявилася
дуже органічною. Бо Крим — це
таки Україна, і наші культурні
зв’язки були тісними протягом
століть. І в «Коронації» є багато паралелей iз Кримом, як серед авторів, так і серед текстів.
Також ми знайшли підтримку в
Ісламському культурному центрі, який запрацював у Києві.
Коли це все наклалося одне на
одне, ми зрозуміли, що маємо
цю тему підтримати. І, здається, не помилилися», — розповіла «УМ» Тетяна Логуш.

Дві статуетки для Попелюшки
та інші дива церемонії
«Коронація слова», попри
те, що тут більшість гостей давно знають одне одного, це завжди парад несподіванок. Адже
один із головних принципів
«Коронації» — усі твори подаються на конкурс під псевдонімами, тому журі оцінює лише
текст, а імена переможців часто
стають відомими лише під час
церемонії вручення. І не лише
номінантам, а й організаторам
конкурсу.
Цьогорічна церемонія також мала чимало приємних
сюрпризів. Ось короткий «список див» від відомої письменниці і засновниці премії за краще
українське фентезі Дари Корній. «Перше диво! Цьогорічний
переможець номінації «Сучасне українське фентезі» — дуже
відома дитяча письменниця зі
Львова Любов Відута. Таки неочікувано і тим чудесно. Диво
друге. Наталя Матолінець.
Тому що не один роман цьогоріч
вона надіслала, тому що історій
про щастя зараз дуже-дуже треба, таких собі казкових і затишних. Диво третє. Лора Підгірна.
Мрія підкорити «Коронацію» у
цієї талановитої авторки народилася в далекому 2000 році.
Не зрадь свою мрію — і вона

збудеться. Диво четверте. Ольга Мігель. Це завжди шквал
емоцій та позитиву. Цього разу
я дуже-дуже сподіваюся, що видавець урешті повірить у талановиту зірку цієї прекрасної
молодої авторки. Диво п’яте.
Переможець гранд-коронації,
який цьогоріч тричі піднімався на коронаційну сцену, отримавши дві спецвідзнаки та головний приз. Диво шосте-сьоме-восьме... Список може бути
безкінечний, зітканий зi зворушливих історій. Цей вечір
складався із див», — написала
вона на своїй сторінці у «Фейсбуці».
До цього переліку можна
додати диво побачити на одній
сцені легендарну Тамару Коломієць та інших письменників,
які цьогоріч поповнили когорту
Золотих письменників України
— саме так «Коронація слова»
останнім часом відзначає авторів, книги яких вийшли загальним накладом більше 100 тисяч
примірників. Цьогоріч до «Клубу творців бестселерів» приєдналися Іван Драч, Раїса Іванченко, Віктор Міняйло та Галина Вдовиченко.
Узагалі, «Коронація слова», як і будь-який конкурс,
більше схожий на лотерею.
І головною умовою виграшу
є куплений квиток, тобто —
надісланий твір. І навіть якщо
з першого разу не пощастить
— не варто опускати руки.
«Вперше я подалася на «Коронацію» 2011-го. За цей час я
маю 5 місць і 2 відзнаки. Цей
конкурс для мене був ще дитячою мрією, перевіркою, чи
зможу. А цього вечора я почувалася Попелюшкою, яка таки
потрапила на бал, бо мені довго доводилося доводити своєму оточенню, що творчість —
це серйозно. Мене неодноразово звинувачували у тому,
що я мрійниця, постійно казали: «Вирости нарешті, подорослішай, опустися на землю
і займися чимось серйозним».
А тепер, завдяки «Коронації»,
я отримала найголовніше визнання — від своїх рідних», —
розповіла «УМ» поетка Світла-

За ці сімнадцять років «Коронація слова» стала справжнім українським брендом,
який можна порівняти з напівзабутим радянським «Знаком якості». Згадую, як до
п’ятиріччя конкурсу брала коментарі у відомих українських
письменників, і провідною тоді
була думка: є справжня сучасна
українська література, а є масове чтиво, якого в Україні не вистачає, і «Коронація» намагається заповнити цю нішу. Це, мовляв, похвально, але сприймати
серйозно цей конкурс не варто.
Утім рік у рік «Коронація» освоювала нові обрії, і тепер із
двох номінацій — романи та кіВідзнака

Назва твору

І премія
ІI премія

носценарії — конкурс розріссярозширився до більше десятка номінацій і спеціальних відзнак. І не збирається зупинятися. «Цього року у нас додалися
номінації «Як тебе не любити»,
«Нон-фікшн», «Ділова література» та «Кращий переклад закордонних хітів». А наступного року ми хочемо започаткувати відзнаку за найкращий матеріал про романи чи авторів,
яких відкрила «Коронація», —
поділилася планами Тетяна Логуш.
Що ж, амбітні плани подружжя Логушів, які сімнадцять років тому межували з
фантастикою, тепер стали реальністю. За словами пані Тетяни, 85% сучасних українських авторів, книги яких можна зустріти у книгарнях,
пройшли через горнило «Коронації». «Це факт, що «Коронація слова» породила низку
першорядних письменників,
які голосно заявили про себе
в літературі і, власне, саме завдяки конкурсу взялися за цю
справу. До того ж варто додати, що «Коронація слова» активно просуває українську літературу за кордон, бо більшість перекладів сучасних українських письменників, які
видаються за кордоном, так
чи інакше пов’язані з «Коронацією», — говорить поет і видавець Сергій Пантюк.
«Коронація-2017» уже стала історією. Але церемонія — це
лише підбиття підсумків минулого року. А тим часом нові твори від нових авторів продовжують надходити на адресу конкурсу. І хтозна, які несподіванки чекають нас наступного,
2018-го, року. ■
Автор

Місто
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П’ЄСИ ДЛЯ ДІТЕЙ
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І премія
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Олена
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ІI премія
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мамо, борщу

Ройченко Анатолій

Овідіополь

ІІІ премія

Море моє —
чоловік

Світлана Дідух-Романенко

Бориспіль

ІІІ премія

Неписані листи

Шугніло Ніна

Волинська обл.

ПІСЕННА ЛІРИКА ДЛЯ ДІТЕЙ
І премія

Колючий гість

Марія Курінна
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ВІРШОВАНІ ТВОРИ ДЛЯ ДІТЕЙ
І премія
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Олексій ПАВЛИШ

■ ФУТБОЛ

Останні два «мундіалі»
сподобались далеко не
всім — у ПАР-2010 багатьом не підійшов неприємний звук вувузел, а
змагання у Бразилії-2014
проходили на фоні антиурядових протестів та
розмов про неготовність
країни до турніру.

У Росії — стадіони, у Катару
— політика

Росія-2018: чи встигнуть
добудувати стадіони?
Без проблем не обходиться і підготовка Росії
до ЧС-2018. Основна причина критики — повільне
спорудження арен та неналежна їх якість. Так, 8
із 12 стадіонів, котрі прийматимуть матчі світової
першості, здадуть в експлуатацію лише наприкінці цього року. Повністю ж готовими поки є чотири поля — в Москві,
Санкт-Петербурзі, Сочі
та Казані.
Власне, ці міста і стали господарями Кубка
Конфедерацій-2017, який
традиційно
вважається «генеральною репетицією» перед «мундіалем».
Однак і тут підготовку
не оминули курйози —
вболівальники та експерти різко розкритикували
стан газону «Санкт-Петербург-Арени» на матчівідкритті у квітні 2017-го.
Екс-тренер «Шахтаря» та
«Зеніта» Мірча Луческу
тоді заявив: «Такого поганого поля, як сьогодні,
ніколи не було у жодної
української команди за
всі 13 років, що я там пропрацював». Але, як показав поєдинок Росія—Нова
Зеландія, цю проблему,
схоже, вирішили.

Господарі чемпіонатів світу 2018 та
2022 років мають проблеми
з підготовкою
■ ТАБЛО
Старт Кубка
Конфедерацій:
без сенсацій,
але з повторами
Головною ж особливістю цьогорічного турніру є
використання системи відеоповторів, котра вже
підтвердила свою необхідність — саме після перегляду відео арбітри не
зарахували гол з офсайду в матчі Португалія—
Мексика. Цілком можливо, що цю ж систему використають і на чемпіонаті
світу.
Перші матчі Кубка
сенсацій не принесли —
господарі-росіяни були
сильнішими за Нову Зеландію, а чилійці «на
класі» здолали Камерун.
Несподіваною є хіба що
нічия чемпіонів Європи
— португальців — з мексиканцями.

Катар-2022:
на межі зриву?
А в господаря ЧС-2022
— Катару — проблеми
значно серйозніші: після припинення 9 країнами дипломатичних від-

Інф. «УМ»
Міжсезоння — хороша пора
для вирішення організаційних
та кадрових питань. Минулого
уїк-енду найгарячішою точкою в
українському футболі була штабквартира Федерації футболу України, де проходив ХХ звітновиборний Конгрес організації.
Попри те, що два роки тому колективні члени ФФУ вже обирали собі президента, дане питання знову фігурувало в робочому
плані зібрання.
В останні роки проведення
дострокових виборів голови ФФУ
спричиняли конфлікти всередині українського футболу. Цього ж разу передчасна процедура
обрання його очільника була обумовлена зовсім іншими факторами. Після зміни вітчизняного
законодавства в сфері громадських організацій перевибори були
потрібні ФФУ для юридичного
перезавантаження. За великим
рахунком, процедура обрання
нового президента громадської
спілки Федерації футболу України (саме такою тепер буде офіційна назва цього органу) мала формальний характер. Обраний у
2015 році головою ФФУ Андрій
Павелко, як і двоє його віце-президентів — Вадим Костюченко та
Олександр Бандурко — по суті,
просто пройшли процедуру свого перезатвердження. Приміром,
підтримку, котру отримав від делегатів президент, була одноголосною. Утім, варто відзначити,
що після зміни статутних документів термін повноважень президента ФФУ збільшився з чотирьох до п’яти років.
Попри відсутність інтриги

Кубок Конфедерацій2017. Груповий етап.
Група А. Росія — Нова
Зеландія — 2:0 (Боксолл, 31
(у свої ворота); Смолов, 69),
Португалія — Мексика —
2:2 (Куарежма, 34; Седрік Соареш, 86 — Хав’єр Ернандес,
42; Е. Морено, 90+1).
Група В. Камерун — Чилі —
0:2 (Відаль, 81; Варгас, 90+1).
носин з Дохою майбутнє
«мундіалю» на Близькому Сході — туманне.
І хоча організатор форуму — ФІФА — заявив,
що «тримає ситуацію під
контролем», деякі впливові гравці вже зараз вимагають відібрати у Катару турнір. Зокрема, президент Німецької футбольної асоціації Райнхард
Гриндель нещодавно заявив: «Наша спільнота
має погодитися, що великі змагання не повинні
проходити в країнах, які
активно підтримують терор».
Варто відзначити, що
суперечки навколо «мундіалю»-2022 почалися од-

❙ Чинні чемпіони Європи — португальці — з нічиєї проти мексиканців розпочали
❙ свій дебютний Кубок Конфедерацій.
❙ Фото з сайта www.fpf.pt.
разу після отримання Дохою цього почесного права — були і звинувачення
в підкупі функціонерів, і
заяви про неможливість
проведення чемпіонату
влітку через аномальну
спеку, і про відсутність
потрібної інфраструктури. Але всі проблеми Катар поступово вирішує:
ФІФА вже «зам’яла» корупційний скандал шля-

хом звільнення Платіні й
Блаттера, а шейхи домовилися з організаторами
про перенесення турніру
на листопад-грудень 2022
року.
А стадіони майбутній
господар змагань узагалі
будує рекордними темпами: витрачаючи, за даними BBC, 500 мільйонів доларів щотижня, Доха вже
представила світу нову

■ ОРГПИТАННЯ

Куратор чесної гри
Після юридичного перезавантаження у керівному штабі Федерації
футболу України з’явився антикорупційний прокурор
у президентських виборах сказати, що Конгрес вийшов прісним та нецікавим не можна. Чи
не головна з інтриг розгорнулася
навколо однієї з посад першоговіце президента спілки, котру
обійняв заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури Назар Холодницький. Для багатьох його поява
в керівному штабі ФФУ стала
повною несподіванкою, проте,
у світлі останніх заяв Павелка
про те, що українському футболу, що погруз у болоті «договірняків», потрібні гучні розслідування, все виглядає доволі логічно.
«Назар Холодницкий куруватиме боротьбу з договірними матчами і корупцією в українському футболі. Це кадрове рішення було підготовлене і
погоджене з відповідними компетентними органами УЄФА та
ФІФА. Поява в структурі ФФУ
футбольного антикорупційного прокурора відповідає сучасному міжнародному тренду боротьби з корупцією у футболі —
проблемі, яку зараз називають в
Україні раковою пухлиною гри
№1», — повідомила прес-служба федерації.

❙ Заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої
❙ антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на громадських
❙ засадах боротиметься тепер іще й з корупцією та «договорняками»
❙ у вітчизняному футболі.
❙ Фото УНІАН.
Іще одне важливе питання,
котре не залишилося без уваги «конгресменів, стосувалося незгоди кількох колективів
прем’єр-ліги проводити свої
гостьові поєдинки чемпіонату
країни в Маріуполі, футбольний
представник якого за підсумками змагань у першій лізі знову
повернувся до елітної когорти.

Зокрема, керівництво «Динамо» прямо говорило, що перебування на Донбасі динамівських футболістів та їхніх уболівальників не є безпечним. Продовжуючи тему, віце-президент
УЄФА та колишній президент
ФК «Динамо» Григорій Суркіс
на Конгресі ФФУ наголосив: «У
якості керівника комітету УЄФА

футбольну арену.
У цілому, при врегулюванні кризи на Близькому Сході змагання у
Катару навряд чи хтось
забере. Головна перевага
країни — фінансова: для
реклами ЧС-2022 місцеві
шейхи та ФІФА витратили мільярди доларів, а ризикувати великими грошима, мабуть, ніхто не
буде. ■

з питань стадіонів та безпеки змагань я головував на багатьох зустрічах, нарадах і інших заходах
в цій сфері, у тому числі і на масштабних міжнародних конференціях. І скрізь чув єдину думку: безпека — це пріоритет номер один! Логіка проста: де безпечно — там граємо. Де ризики
занадто високі, є серйозні неконтрольовані чинники — там
не граємо». На думку Суркісастаршого, першим, про що має
думати ФФУ, дозволяючи командам УПЛ грати в Маріуполі,
має бути турбота про життя та
здоров’я людей.
Водночас очільник ФФУ переконаний, що Маріуполь —
мирне українське місто. І має всі
можливості для безпечного проведення футбольних матчів найвищого рівня. «Місцева влада і
поліція вже надали всі необхідні
гарантії. Переважна більшість
клубів не виказала жодних сумнівів щодо того, чи їхати в Маріуполь. Увесь останній рік тут грали клуби Першої ліги з усієї країни — від Стрия до Краматорська,
від Києва до Миколаєва. Це абсолютно штучно створена проблема. Я закликаю клуби ще раз
переглянути усі гарантії безпеки, які їм були надані й прийняти єдине вірне рішення, — відповідно до календаря приїхати
до Маріуполя й подарувати місту свято», — відначив Павелко.
До речі, як і передбачалося,
своє чергове повернення до еліти вітчизняного футболу маріупольський клуб зробить під новим брендом. Реагуючи на закон
про декомунізацію, клуб із берегів Азову змінив свою назву з «Іллічівця» на «Маріуполь». ■
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СПОРТ
Ілля Кваша
український стрибун у воду з трампліна

«Я впевнений, що після чемпіонату Європи кількість дітей, що займаються
в нашому басейні, зросте в рази, і ми з гордістю через якийсь час
дивитимемося на них і радітимемо вже їхнім перемогам».

■ ВОДНІ ВИДИ

Григорій ХАТА

Акробатичні етюди
найвищого зразка
Зібравши рекордний ужинок нагород на домашньому чемпіонаті
Європи, збірна України зі стрибків у воду виграла командний залік

❙ Із Кубком Європейської ліги плавання: українська команда стрибунів у воду — переможець командного заліку
❙ на домашньому ЧЄ.
❙ Фото з сайта НОК.
Григорій ХАТА
Тривалий час основну увагу на міжнародних
турнірах із фехтування
привертала до себе команда українських шаблісток
на чолі з зірковою Ольгою
Харлан. Проте після трьох
Олімпіад, де миколаївка
виграла, загалом, чотири
медалі, їй довелося лягти
на операційний стіл. Операція на плечі, котру титулованій спортсменці зробили після Ігор у Ріо-2016,
відлучила її від змагань на
довгі дев’ять місяців.
І хоча повернення Харлан на фехтувальну доріжку вийшло напрочуд успішним — у травні на етапі Кубка світу в Тунісі вона
здобула перемогу — на
чемпіонаті Європи, котрий
впродовж минулого тижня тривав у Тбілісі, Ольга
залишилася без медалей.
Поза п’єдесталом знана українська шаблістка опинилася як у особистому, так і
командному турнірі. І це
при тому, що, починаючи
з 2005 року, жоден континентальний форум не обходився без медального успіху Харлан.
Утім, схоже, спортсменка вирішила просто
не форсувати процес відновлення після травми.
У персональних баталіях
вона зійшла з дистанції в
1/8 фіналу, поступившись
француженці Сесілії Бердер — 12:15.

Не вистачило Харлан
резервів і для командного
турніру, де вирішальним
стало фіаско в чвертьфіналі
угоркам (43:45). Традиційно, лідерові жіночої шаблі
довірили заключний раунд
сутички, в якому українці
випало змагатися з Анною
Мартон. У фіналі нещодавно виграного етапу КС
саме її перемогла Харлан.
Повторити ж успіх у столиці Грузії нашій співвітчизниці не вдалося. Точніше сказати, у заключному
дев’ятому бою спортсменки розписали мирову —
5:5, проте, з урахуванням
фори, котру на фініші матчу мали угорські шаблістки (38:40), і її вистачило
Мартон та Ко для підсумкового успіху.
За подібних обставин,
коли українські фехтувальники ризикували завершити ЧЄ-2017 взагалі
без нагород, виправляти
ситуацію взялися наші
шпажисти. Досвідчена
команда на чолі з Богданом Нікішиним на Олімпіаді-2016 посіла прикре
четверте місце, програвши
два уколи збірній Угорщини.
Відтак було зрозуміло,
що на ЧЄ хлопці всерйоз
налаштовані отримати сатисфакцію за ту невдачу.
Легко перемігши в першому поєдинку турніру команду Фінляндії (45:24),
у наступному раунді жереб звів наших шпажистів
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В останні роки на чемпіонатах Європи українська збірна стрибунів у воду з трампліна
демонструвала хороші медальні
результати. Тож, попри кадрові
проблеми, пов’язані з декретними відпустками лідерів жіночої команди Юлії Прокопчук та
Олени Федорової, на домашньому ЧЄ від підопічних Тамари
Токмачової очікували хорошого виступу.
Маючи в своєму складі іменитого Іллю Квашу, котрий, власне, в Києві підтвердив свій височенний клас і всьоме в кар’єрі
виграв континентальне «золото»
на метровому трампліні, можна
було з упевненістю говорити, що
без високих нагород у рідних стінах «синьо-жовті» не залишаться точно. Утім сподіватися, що
вітчизняні водні акробати на домашньому єврофорумі виграють
командний залік і отримають Кубок Європейської ліги плавання,
мало хто міг. Зібравши загалом
244 бали, «синьо-жовті» на два
очки випередили росіян.
При цьому близькими були
наші стрибуни з десятьма медалями в активі й до першості в медальному протоколі, проте завдяки більшій кількості «меншовартісного» металу («срібла») цей
залік виграли росіяни. У їхньому доробку — три золоті, шість
срібних та дві бронзові нагороди.
Українські ж майстри стрибків
iз трампліна та вишки з басейну
центру спорту «Ліко» виграли
три «золота», чотири «срібла» та
три «бронзи». Медальну ж трійку з трьома золотими та трьома
бронзовими відзнаками замкнули британці.
Утім, незалежно від місць у
підсумкових протоколах, ужи-

нок, зроблений українцями на
домашньому ЧЄ, став найкращим за всі часи виступів вітчизняних стрибунів на європейських чемпіонатах.
Певним чином встановити новий медальний рекорд нашим спортсменам допомогли суперники, котрі привезли до Києва не найсильніші склади. Безумовно, свою позитивну роль
відіграв і фактор домашнього
ЧЄ, де в українських стрибунів
була неймовірно потужна підтримка. Проте, зрозуміло, головним у процесі водного полювання на медалі стала титанічна робота, проведена підопічними головного тренера збірної України
Тамари Токмачової в процесі підготовки до Євро-2017.
Відзначимо, що, крім Кваші, на найвищу сходинку континентального п’єдесталу в столиці України піднімалися Анна
Письменська, котра виграла на
триметровому трампліні, та Максим Долгов і Олександр Горшковозов, які тріумфували на вишці.
Цікаво, що український тандем
висотників став першим, кому
пощастило підхопити золоту естафету від легендарного німецького дуету Кляйн/Гаусдінг, який
виграв дев’ять попередніх ЧЄ на
вишці.
Іще дві нагороди — срібні —
лідер української збірної виграв
на триметровому трампліні: в особистому заліку та в парі з Олегом
Колодієм. Двічі на другу сходинку п’єдесталу піднімалася Вікторія Кесар — у парі зі Станіславом Оліфірчиком у «міксті» та
тандемі з Горшковозовим (у командних змаганнях). А володарями «бронзи» стали Валерія
Люлька з Софією Лискун (вишка, синхрон), Анастасія Недобіга (3 м) та Олег Колодій (3 м). ■

■ ФЕХТУВАННЯ

Шаблі наші затупились...
Із однією лише нагородою завершили чемпіонат
Європи вітчизняні фехтувальники

❙ Богдан Нікішин разом iз командою українських шпажистів здобув єдину для України медаль ЧЄ-2017.
❙ Фото з сайта sport-xl.org.
зі старими знайомими
з Угорщини. Реванш за
невдачу в Ріо наша четвірка в складі Нікішина,
Анатолія Герея, Максима
Хвороста та Володимира

Станкевича взяла переконливий — 45:39.
Перемога ж у півфіналі над чехами відкрила нашим хлопцям шлях
до фіналу, де на них че-

кали росіяни. Знову повертаючись до Ігор-2016,
у Бразилії «синьо-жовті»
з російською командою
мали переможний чвертьфінал. Утім повторити

у Тбілісі той успіх вітчизняні шпажисти не змогли, поступившись «триколірним» у вирішальному поєдинку лише одним
балом. ■
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Нюанси апокаліпсиса
Відомі наукові організації світу днями «відмінили» глобальне потепління і запевняють,
що земній цивілізації загрожує не пекельна, а крижана смерть

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЧЕРВНЯ 2017

Аліса КВАЧ
Схоже, практика наших
батьків: «спочатку відгуляй
весілля, а тоді дітей заводь»
потроху поступається європейській та світовій практиці, де ці події все менше залежать одне від одного. Та ж
Анджеліна Джолі та Бред Пітт
свого часу спочатку усиновили та народили усіх шістьох
своїх дітей, а тоді влаштували
шлюбну церемонію.
Цим же шляхом вирішила
піти й одна з найромантичніших
пар українського шоу-бізнесу
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян. Їхній роман спалахнув під
час шоу «Голос країни», у якому обоє брали участь. Пізнішне
стало відомо, що Тоня чекає дитину, що і підштовхнуло Арсена
зробити остаточний вибір і піти
з родини. Після народження маленької Ніни він на своєму концерті привселюдно зробив пропозицію Тоні стати його дружиною. А днями на березі Дніпра
пара таки пов’язала себе шлюбними обітницями.
Як зізналася в одному з
інтерв’ю Тоня, дату весілля вона
побачила ще рік тому уві сні.
Щоправда, наснилося їй, що
одружується вона з Арсеном у
Лас-Вегасі. Але для закоханих

■ МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

А весілля — потім
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відгуляли шлюбну
церемонію
і рідний Київ став Лас-Вегасом.
Тим більше, що гостями (і дійовими особами) весілля були переважно друзі і колеги молодят:
провів церемонію Олег Винник,
свідком з боку нареченого став
лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський. А Олександр Пономарьов, який від початку бачив
розгортання їхніх стосунків, одного разу пожартував, що співатиме у них на весіллі — і тепер
довелося стримати слово.
Після весілля пара не
збирається у весільну подорож — Ніна ще надто маленька і потребує постійної опіки,
каже Тоня. Хоча перед весіллям вони встигли з Арсеном
побувати в Лівані й відпочити в Туреччині. А пізніше новоспечена родина мріє побувати
в Сан-Франциско, де живуть
їхні друзі, та відвідати подругу Тоні в Сінгапурі. Коли? Час
покаже. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №75

❙ Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян.

■ ОТАКОЇ!

Дуже приємно, принц!
Італійські правоохоронці викрили чоловіка, який
багато років видавав себе за монаршу особу
Ната НЕТУДИХАТА
Герой роману Володимира Лиса «Маска»,
син селянки й голландця, найнятого паном доглядати за кіньми, блискучий авантюрист Прокіп Марушко, не маючи жодної освіти, блискуче знав вісім мов і довгий час дурив голови європейській аристократії ХІХ століття, прикидаючись то польським шляхтичем Мечиславом
Кульчинським, то німецьким князем Людвігом Анхельст-Пфальц, то бароном Фрідріхом
фон Гольдбейном, то трансільванським графом Ференцом Естергазі.

Його «брат по духу» нещодавно знайшовся в Італії. Як повідомила газета Daily Mail,
57-річний італієць Стефан Цернетич, який
народився на кордоні Словенії і наразі живе
в Турині, довгий час видавав себе за «кронпринца Чорногорії, Македонії і Сербії» Стефана Црноєвича. Користуючись своїм «статусом», він регулярно зустрічався iз зірками
шоу-бізнесу і спорту, дипломатами, релігійними діячами та політиками. А у 2015 році він
навіть надав акторці та моделі Памелі Андерсон статус «графині де Гігліо». Після скандалу в інтернеті були оприлюднені фото з «це-

ремонії посвячення», де акторка стоїть перед
«принцом» на колінах, а він тримає на її плечі
«срібний меч». Також у його будинку в Турині
знайшли підроблені паспорти, документи, медалі тощо.
Як зазначається, Цернетича згубила елементарна чи то жадібність, чи то безпечність.
Відпочиваючи в одному з готелів, він так увійшов у роль, що забув розплатитися, а власнику порадив надіслати рахунок за номер македонському посольству в Римі. Там же ніхто
чути нічого не чув про такого «принца». Тепер
Цернетичу може загрожувати штраф, а то й
арешт за шахрайство.
Утім, якби світові селебриті краще знали
історію, викрити «лже-принца» можна було б
набагато раніше. Адже, як пише «Європейська правда», формально монархія у Чорногорії
припинила існування після закінчення Першої
світової війни, а Стефан Црноєвич, за якого видавав себе шахрай, справді правив на Балканах, але… у 15 столітті. Але ж, якщо до тебе
звертається «його величність принц», сумніватися якось неввічливо. ■

■ ПОГОДА

для запуску двигуна. 7. Кумедний вираз обличчя. 10. Острів,
на якому розташована столиця
Індонезії Джакарта. 14. Сленгова назва суховантажного судна.
15. Радянський азербайджанський футбольний арбітр, який допоміг збірній Англії стати чемпіоном світу в 1966-му році. 16.
Відхилення від головної теми для
глибшого розуміння того, про що
йдеться. 17. Птаха, яку традиційно подають до столу на американський День подяки. 21. Паркан із тонких дощок чи залізних
прутів. 22. Притока Волги. 25.
Американський драматург, лауреат Нобелівської премії з літератури 1936 року.
Кросворд №73
вiд 14 червня

■ ПРИКОЛИ

21 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, грози. Вiтер
пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, удень
мінлива
+26...+28.

хмарність

Північ
Захід

+14…+19
+25…+20

+14…+19
+22…+27

Миргород: короткочаснi дощi, грози. Уночi +16...+18, удень
+25...+27. Вiнниця: короткочаснi дощi, грози. Уночi +16...+18, хмарно
удень +25...+27. Одеса: короткочаснi дощi, грози. Уночi
+18..+20, удень +27...+29.
дощ
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, грози.
Трускавець: уночi +14...+16, удень +22...+24. Моршин: уночi
сніг
+15...+17, удень +23...+25.
19 червня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 20-23 градуси, в районi Одеси — 14 градусiв,
Приморського — 15 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 20.

По горизонталі:
1. Дочка ефіопського царя
Цефея та Касіопеї, врятована Персеєм від морського чудовиська. 8.
Торгова точка, намет. 9. Політичний режим, у якому влада (політична, економічна та ін.) належить невеликій, закритій та тісно
згуртованій групі осіб. 11. Те, чого
часто не вистачає нашому парламенту для прийняття рішення.
12. Переповнена концертна зала,
коли немає жодного зайвого квитка. 13. Сировина для виготовлення горілки саке. 15. Місто на Сокальщині, відомий єврейський історичний та культурний центр. 17.
Річка на Рівненщині. 18. Колишня
партія Віталія Кличка. 19. Офіційна валюта Хорватії. 20. Професія.
23. Сік кураре, ціаністий калій,
цикута. 24. Мер Києва. 26. Дружина Гектора із міфу про Троянську війну. 27. Спеціальна скринька
для зберігання мощів святих. 28.
Російська імператриця, фактична
дружина Олекси Розума.
По вертикалі:
2. Американський політик,
що підтримувала Україну в часи
Євромайдану. 3. Водяний горіх.
4. Спадковий титул деяких німецьких князів. 5. Чагарникова степова рослина, з якої добували жовту фарбу. 6. Механізм

Схід
Центр

+14…+19
+25…+20

Південь +14…+19
+28…+33

дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
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
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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+14…+19
+25…+20

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Один підприємець цікавиться в
іншого:
— Як тобі вдалося домогтися
того, що твої співробітники ніколи
не запізнюються?
— Дуже просто: в мене працює
30 людей, а місць для паркування —
20.
***
Маленький хлопчик запитує в
тата:
— Звідки в нас стільки грошей?
— У мене є чарівна паличка,
махнеш раз — з’являться сто доларів, махнеш другий — ще сто!
Уранці син каже батькові:
— Ти навіщо мене обманюєш, я

твоєю чарівної паличкою всю ніч махав — нічого не з’явилося!
— Коли махаєш паличкою, треба говорити чарівні слова!
— Крібле, крабле, бумс?
— Ні — покажiть ваші права!
***
— Чи є у вас що-небудь з психології виховання для дітей від 5 до
12 років?
— Ремінь солдатський, шкіряний, у хорошому стані.
***
Оголошення в одеському трамваї:
— Громадяни, не колупайте
сидіння, діамантiв там немає.
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