Степан Хмара: Ключ
до розпаду Російської
імперії лежить в Україні

Сергій Шахов: Позиція сильної
держави — навести лад у себе
вдома

Політв’язень і депутат трьох скликань
— про план Путіна в Україні, загрозу
від введення миротворців на Донбас
та Майдан, який треба закінчити
» стор. 4

Народний депутат — про кадрові перестановки
у східних областях держави, головні засади
політики безпеки, грабунок України під виглядом
премій та підготовку до нового навчального року
» стор. 6

Вівторок, 3 липня 2018 року

Юлія Капшученко: Символ,
який вийшов із кріпаків
у люди міжнародного
визнання
Ініціаторка Ше.Фесту — про найцікавіше
на ювілейному фестивалі у Моринцях
» стор. 12

№ 70 (5386)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,327 грн
1 € = 30,582 грн
1 рос. руб. = 0,417 грн

Оренда з молотка
Більшість скарг на земельні аукціони — не на результат, а на сам процес торгів
» стор.

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
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«Сила не в тілі, сила — в духові».
Народна мудрість

■ КВІТИ ЖИТТЯ

■ НА ФРОНТІ

Щоб не
потрапити
на дошку
ганьби...

Не буде тиші і в жнива

Сьогодні в парламенті
відбудеться голосування
за другий пакет законів
#ЧужихДітейНеБуває

Із першого липня на Донбасі встановили чергове перемир’я. Його назвали «хлібним», оскільки воно припадає на жнива. Тристороння контактна група у Мінську домовилася
про режим тиші по всій лінії фронту
довжиною 426 кілометрів на два літні місяці.
Втім уже від 00.00 годин 1 липня,
нехтуючи умовами перемир’я, противник відкрив вогонь із мінометів
по населеному пункту Зайцеве, а з
автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — по наших
позиціях поблизу Новоолександрівки.
У Спільному центрі з контролю
та координації питань припинення
вогню та стабілізації лінії розмежування сторін встановили, що внаслідок цього обстрілу було знищено нежитловий будинок, пошкоджені господарські будівлі, огорожа та присадибні ділянки мирних мешканців по
вулиці Маресьєва.
Протягом 1 липня практично по
всій лінії зіткнення ворог вів вогонь
із гранатометів, великокаліберних
кулеметів та стрілецької зброї і на окремих ділянках використовував заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Інф. «УМ»
Ухилятися від сплати аліментів своїм
дітям — це не тільки ганебно, а й тягне за
собою покарання. Злісні неплатники мають
усвідомити це. Адже оновлене українське
законодавство не залишить несумлінним
батькам можливості й далі ухилятися від
аліментів. Як повідомляє Міністерство юстиції, лише з початку року на користь дітей стягнуто 1,8 млрд. гривень. До 118 тисяч неплатників застосовано обмеження:
заборона на виїзд за кордон, на керування автомобілем, користування зброєю і полювання. 9,8 тисячi боржників оголошено
в розшук. Також відкрито реєстр боржників аліментів, які мають заборгованість понад три місяці, до якого внесено майже 200
тисяч боржників. У кожному регіоні оприлюднено #ДошкиГаньби злісних неплатників аліментів. Сформовано окремі групи виконавців, робота яких сфокусована
на виконанні судових проваджень саме з
виплати аліментів.
«У Києві з початку року на користь дітей стягнуто майже 114 мільйонів гривень, — каже начальник Головного територіального управління юстиції у місті
Києві Станіслав Куценко. — Відома вже історія про власника автомобіля «Феррарі»,
який, маючи гроші й живучи у розкоші,
ігнорував судові приписи і не давав жодної
копійки власній дитині. Нині дорога автівка конфіскована. Найближчим часом елітний спорткар буде виставлений на аукціон
нашої системи торгів арештованим майном
«OpenMarket», а кошти від його реалізації
підуть на погашення боргу перед дитиною.
Буквально минулого місяця мали ще один
випадок, який реально вражає. У Києві чоловік погасив багаторічну заборгованість,
яка сягала — ви тільки вдумайтеся в цю
цифру — 2 мільйони 176 тисяч гривень».
Сьогодні у Верховній Раді планують
розглянути другий пакет законопроектів проекту #ЧужихДітейНеБуває.
Станіслав Куценко розповів про ключові новації, які передбачені в законопроекті № 8296 щодо подальшого посилення відповідальності за несплату
аліментів. Зокрема, буде запроваджено штрафи для аліментників від 20% до
50% від суми накопиченого боргу; запущено систему автоматизованого арешту коштів аліментників; передбачено
позбавлення посад чиновників-аліментників, борг яких понад 12 місяців, та
кримінальну відповідальність для осіб,
які ухиляються від суспільно корисних
робіт; буде дозволено виїзд за кордон дітям строком до одного місяця без дозволу батька або матері-аліментника. Окрім каральних заходів, законопроект
передбачає й заохочення для сумлінних батьків. Наприклад, спрощення
порядку виїзду дитини за кордон iз тим
iз батьків, який проживає окремо, але
добросовісно виконує свої батьківські
обов’язки, та пільги і преференції для
батьків, які, окрім вчасної сплати аліментів, витрачають додаткові кошти на
гуртки, навчання, спортивні секції. Також буде відмінено оподаткування аліментів від батьків-нерезидентів. ■

У перші години після встановлення режиму тиші
бойовики обстріляли позиції ЗСУ та цивільну
інфраструктуру Зайцевого
Ірина ЛУГОВА

Тихо було лише на донецькому напрямку. На Луганщині в районі населених пунктів Щастя, Новоолександрівка, Кримське ворог також застосовував гранатомети, великокаліберні
кулемети та стрілецьку зброю. А захисників Троїцького бойовики провокували пострілами із 82-міліметрового міномета. Обстрілів зазнали
наші позиції в районі Світлодарської
дуги.
На горлівському напрямку російські найманці розгорнули бойові дії у
районі населеного пункту Луганське,
де відкривали вогонь із гранатометів
та великокаліберних кулеметів. Ворог обстріляв із мінометів калібром
120 мм захисників Зайцевого, а по
позиціях у районі Гладосового відпрацювала БМП.
Неспокійно було на маріупольському напрямку в районі населених
пунктів Водяне, Гнутове та Широкине.
У штабі Об’єднаних сил підрахували, що за останню добу противник
25 разів відкривав провокативний вогонь по наших позиціях, 2 з яких —
із важкого озброєння. Всього від 28
червня противник 85 разів вдавався до прицільного вогню. За ці дні
Об’єднані сили втратили чоти рьох
військовослужбовців. Ще четверо отримали поранення.

■ БРАНЦІ КРЕМЛЯ

50 відтінків чорного
Всесвітня акція на підтримку Олега Сенцова
об’єднала мільйони людей
Ірина КИРПА
Доля Олега Сенцова не залишила
байдужою громадян України, США,
Франції, Великобританії, Литви, Грузії
та інших країн світу. У містах Європи
люди влаштовують автопробіги та ходу
до посольств країн «нормандської четвірки», закликаючи сприяти звільненню українських політв’язнів.
У понеділок, 2 липня, на Олімпійському стадіоні Києва з’явився величезний напис: «Олег, Україна з тобою!» У Дніпрі, Одесі, Львові активісти тримали у руках написи Save Oleg
Sentsov. Українські військові моряки
у День Військово-морських сил провели флешмоб, приєднавшись до тисяч
людей в усіх великих містах України.
— Український флот своїх не кидає. Крим — це Україна! — йдеться в
офіційному повідомленні ВМС Збройних сил України. — Олега Сенцова підтримує весь цивілізований світ, тому
що за ним — правда та народний біль
невинно засуджених людей.
Український режисер уже 50 днів
поспіль голодує на знак протесту проти кривавого режиму Путіна, який намагається зламати українських патріотів. Окупанти протизаконно утримують у російських в’язницях понад 70
українських активістів, прирікаючи їх
на нелюдські умови, тортури та неможливість спілкуватися з правозахисниками.
Однак президент Росії цинічно
вважає за можливе залишити без від-

■ ДО РЕЧІ
У неділю, 1 липня, відзначив свій 20-річний ювілей наймолодший в’язень Кремля
Павло Гриб. Молодого патріота України викрали співробітники спецслужб Росії на території держави Білорусь. Вiн уже другий рік
поспіль перебуває в СІЗО міста Краснодар
(РФ) за фейковим звинуваченням у тероризмі. Заручника тоталітарної машини Кремля
привітали сотні активістів i волонтерів iз різних країн світу, відправивши вітальні листівки
та маленькі сувеніри до російського СІЗО.
Написати Павлу листа зі словами підтримки може кожен бажаючий. Надіслати — за
адресою: 344082, Ростовська область, Ростов-на-Дону, вулиця Велика Садова, 31, ФКУ
СІЗО-4 ФСВП Росії, Гриб Павло Ігорович,
01.07.1998 року народження.
повіді навіть прохання про помилування Олега Сенцова, підписане особисто
генеральним секретарем Ради Європи
Турб’єрном Ягландом.
Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали на території окупованого Криму співробітники ФСБ Росії за фейковою справою про

Тим часом українська сторона
СЦЦК знову зафіксувала порушення відведення важкого озброєння
на визначені Мінськими домовленостями відстані. Також спостерігачі Місії ОБСЄ виявили нещодавно
обладнані бойовиками вогневі позиції протяжністю близько 40 метрів неподалік ділянки розведення
у районі населеного пункту Золоте та аналогічні позиції протяжністю близько 250-300 метрів на північний захід від населеного пункту
Ясинувата.
Крім того, стало відомо, що РФ
перекинула в акваторію Азовського моря близько 40 бойових катерів.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
«Вони зайшли. Їх раніше в такій
кількості не було. Це і катери ФСБ,
і військові катери», — розповів
Скібіцький. За його словами, з Каспію в Азовське море перекинули ще
два малі ракетні кораблі. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Командування Об’єднаних сил відзвітувало про результати боротьби з незаконним обігом
товарів у зоні ООС. Протягом перших трьох тижнів червня правоохоронці виявили 27 фактів порушення порядку переміщення товарів та здійснення господарської діяльності. В рамках кримінальних та адміністративних проваджень із незаконного обігу вилучили товарів на суму 1,7
мільйона гривень. Порівняно з травнем обсяги
вилучених цінностей зросли на 39%, або на 1,3
млн. грн.
Також протягом червня зафіксували вдвічі
більше пропозицій хабарів від цивільних осіб
співробітникам Державної фіскальної служби зі
складу Об’єднаних сил під час виконання ними
контрольно-дозвільних процедур на КПВВ.

екстремізм. Згодом його засудив Північнокавказький окружний військовий суд у місті Ростов-на-Дону. Із серпня 2015 року він відбуває 20-річний
термін покарання у колонії. 14 травня
цього року Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх в’язнів совісті, невинно засуджених репресивною машиною Кремля. Він не має наміру здаватися й готовий «голодувати до смерті».
— Перша серйозна криза у Олега настала на 26-й день голодування, медики
ще тоді попередили, що друге подібне
погіршення здоров’я він може просто не
пережити, — заявив адвокат українського політв’язня у Росії Дмитро Дінзе.
— Зараз медики констатували у Сенцова великі проблеми з серцем та нирками. За свідченням лікарів колонії, кризова ситуація зі станом здоров’ям Сенцова може настати з дня на день...
Нагадаємо, що уповноважену Верховної Ради України з прав людини
Людмилу Денисову, яка прибула до
міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу в одному літаку з російським омбудсманом Тетяною
Москальковою, так і не допустили до
колонії на зустріч iз засудженим українським режисером Олегом Сенцовим.
Тобто, достовірна інформація про
стан здоров’я голодуючого політв’язня
відсутня. Саме це дало ґрунт для поширення чуток про те, що Олег Сенцов не
витримав голодування та помер у колонії, але влада Росії поки що це ретельно приховуює від громадськості.
Таке припущення зробили Ігор Лапін (нардеп від «Народного фронту»),
а також російський блогер Слава Рабинович. А журналіст агентства УНІАН у
Росії Роман Цимбалюк упевнений, що
доля Олега Сенцова проясниться після
закінчення чемпіонату світу з футболу, конкретніше, 16 липня після переговорів Володимира Путіна з Дональдом Трампом. ■
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■ КОНТРОЛЬ

Важкі вантажівки
За «перегруз» машин штрафують
на тисячі євро
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині введено в
дію комплекс габаритно-вагового контролю на автодорозі
«Золотоноша — Черкаси —
Сміла—Умань». Як повідомляють в обласній службі автомобільних доріг, пересувний
пункт
габаритно-вагового
контролю облаштовано працівниками філії «Черкаська
ДЕД» ДП «Черкаський облавтодор» на замовлення Служби автомобільних доріг у
Черкаській області. Для цього забетоновано спеціальний
майданчик для розміщення
комплексу, встановлено і до-

рожні знаки та інформаційне
панно.
Як повідомила «Україні
молодій» Вікторія Терлига,
головний спеціаліст відділу надання адмінпослуг управління Укртрансбезпеки в
Черкаській області, за час дії
цього комплексу габаритновагового контролю було проведено 164 зважування.
«За перевищення ваги
наші фахівці склали 19 актів
на загальну суму понад 5 тисяч євро. Одного водія, вантажівка якого із соняшниковим
насінням потягла аж на 53
тонни, оштрафували майже
на 4 тисячі євро. «Перегруз»
цього авто складав 13 тонн»,

— розповідає Вікторія Олексіївна.
Перевантажені фури в основному везуть пісок, ліс,
щебінь, зерно та соняшникове насіння.
До речі, служба автомобільних доріг у Черкаській області вкотре нагадує, що перевезення вантажів, у тому числі сільськогосподарської продукції, вага яких перевищує
40 тонн, заборонена. Забороняється рух транспортних засобів із навантаженням на вісь
понад 7 тонн або фактичною
масою понад 24 тонни.
«Тож просимо водіїв-перевізників та керівників підприємств пам’ятати про відповідальність за порушення
законів України та обов’язки,
які ви берете на себе як керівники та учасники дорожнього
руху», — наголошують у САД
у Черкаській області..
Не всі користувачі соціальних мереж зустріли новину про зважування фур
iз радістю. Якщо оптимісти стверджують, що наре-

шті наші дороги не будуть
так руйнуватися, як дотепер, то песимісти зазначають, що це чистої води «показуха», зважувати вантажівки будуть тільки перші
дні, а потім можна відкупитися, мовляв, «дав на лапу —
і хоч «Боїнгом» їдь». Прогнозують: у тих, хто «зважує»,
та у правоохоронців, які кришуватимуть цю нову справу, з’являться «Лексуси» та
«Мерседеси».
Тим часом водії перевантажених фур, коли дізналися, що на трасі з Черкас
до Сміли почав діяти ваговий контроль, різко загальмували свої авто та з’їхали з
об’їзної дороги, скупчившись
у районі села Руська Поляна
Черкаського району. І це вже
дає певні результати роботи
комплексу габаритно-вагового контролю, бо наступного разу водії та власники вантажу добре подумають, перш
ніж перевантажувати фури.
Адже платити за це тисячі
євро не захочеться. ■

■ РОКОВИНИ

Згадали «Міфа»
Київ і Львів вшанували Василя Сліпака
Валентина САМЧЕНКО
— Чорна земля для того,
щоб вкривати зерно пшениці, а не кращих синів країни, — сказала на концерті пам’яті Василя Сліпака у
Києві акторка-ведуча Лариса Кадирова.
Виконанням «Маленької урочистої меси» Россіні
у день смерті в АТО два роки
тому соліста Паризької опери розпочався другий Міжнародний музичний марафон пам’яті Василя Сліпака. На сцені Великої зали
Національної музичної академії імені Петра Чайковського, що віднедавна носить
ім’я славетного співака,
який загинув за Україну
41-річним, були Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик», до якої 9-річним
прийшов учитися співу Василь Сліпак; симфонічний

оркестр Львівської філармонії, камерний хор Gloria.
Уміло диригував ними Володимир Сивохіп.
Довершували багаторівневе величне виконання «Маленької урочистої
меси» Россіні солісти: Перін Медоф (сопрано), Гоша
Ковалінська (мецо-сопрано)
і Гійом Дюссо (бас) із Франції та Пабло Вегуліа (тенор) зi США. Цих співаків
пам’ятають ті, хто дивився документальний фільм
«Міф». (Виконавець партії
Мефістофеля на фронті став
«Міфом»).
Унікальне
виконання «Маленької урочистої
меси» Россіні зрозвучало у
рамках марафону і на сцені
Львівської філармонії. Ще
один друг Василя Сліпака
— диригент Ніколас Краузе
приєднається для участі у
львівському концерті Opera
Gala 1 липня.

❙ Василь Сліпак загинув два роки тому.
❙ Архівне фото.
«Від друзів — другові!»
— такий основний посил
ІІ Міжнародного музичного марафону пам’яті Василя Сліпака, який вшанував львів’янина надзвичай-

■ СПІВПРАЦЯ

Вершник Свободи
У Каунасі встановлять монумент
українських авторів
Євдокія ФЕЩЕНКО
Кінний монумент «Витязь Свободи», створений
українськими
скульпторами, вирушив із Києва до
Каунаса, де буде встановлений на честь 100-річчя Незалежності Литви. Перед
відправкою за кордон бронзового шестиметрового вершника показали українцям
на території бронзоливарного виробництва «Саямат» у
містечку Вишневе Київської області. До речі, це єдина у Східній Європі ливарна
майстерня точного художнього лиття.
До урочистої церемонії

«проводів» монумента долучилися Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської
Республіки в Україні Марюс
Януконіс, голова фонду «Корона Князів Острозьких» Робертас Габулас, голова фонду «Витіс» Вилюс Каваляускас. Серед присутніх були й
автори монумента Олесь Сидорук та Борис Крилов.
Литовською мовою Vytis
— «вершник, який переслідує». Він є офіційним
державним символом Литовської Республіки. «Витязь Свободи», створений
українськими майстрами,
прикрасить сучасний Каунас. ■

❙ «Витязь Свободи».
❙ Фото з сайта antikvar.ua.

ної енергії, котрий після
19 років життя й успішної
кар’єри оперного співака у
Парижі став добровольцем
на сході України. ■
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■ ПРАВОПОРЯДОК

Фермери
можуть
спати
спокійно
Поліція стане на
заваді рейдерам,
що захоплюють
вирощений урожай
Тарас ЗДОРОВИЛО
Рейдерські захоплення того
чи іншого об’єкта, про які регулярно доводиться чути, для пересічного українця вже стали, на
жаль, звичним і повсякденним
явищем. Правоохоронці нарешті
пообіцяли покласти край цьому
безчинству бандитів, яких кришують «зверху» сильні світу цього. Керівництво Нацполіції вирішило почати, адже літо в розпалі,
саме iз запобігання захопленню
рейдерами вирощеного фермерами врожаю. Цю позицію озвучив
29 червня під час відеоселекторної наради з керівниками поліції
превенції територіальних підрозділів Олександр Фацевич, заступник голови Нацполіції, керівник
патрульної поліції.
За його словами, досвід минулих років показав, що під час
посівних робіт проблем у фермерських господарств не виникає. Однак під час збору врожаю
поліція стикається зі спробами
рейдерських захоплень. «Наше
основне завдання — зробити так,
щоб зібрав урожай фермер, який
його посадив. Після цього всі
господарчі суперечки мають вирішуватися у встановленому законом порядку, а саме шляхом
звернення до суду. І це буде правильною позицією поліції як органу виконавчої влади, принциповою і законною», — наголосив
Олександр Фацевич.
Керівник поліції превенції
наголосив на необхідності проведення роз’яснювальної роботи з фермерськими господарствами про укладання договорів
iз поліцією охорони щодо забезпечення охорони сільськогосподарських угідь та об’єктів аграрних підприємств.
«Такий формат співпраці з
фермерами, як приватними, так
і великими аграріями, дозволить
поліцейським своєчасно відреагувати на будь-які незаконні зазіхання рейдерів», — зазначив
Олександр Фацевич.
За словами заступника голови
Нацполіції, поліцейська присутність є не в кожному селі та селищі. Тому поліція охорони розробить єдину дислокацію сил реагування на виклики при здійсненні охорони. «У разі звернення
фермерів про незаконні дії за
викликом у першу чергу прибуде той наряд, який перебуває поруч. Незалежно від того, буде це
поліція охорони, ГРПП чи наряд
патрульної поліції», — підкреслив він.
Також очільник поліції превенції поставив завдання: у кожному регіоні керівникам підрозділів превенції ініціювати засідання оперативних штабів, створених при обласних державних
адміністраціях із протидії рейдерським захопленням в аграрному секторі. ■

4

ПОЛIТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 3 ЛИПНЯ 2018

■ КАЖУ, ЯК Є

Степан Хмара: Ключ до розпаду
Російської імперії лежить в Україні
Політв’язень і депутат трьох скликань — про план Путіна в Україні, загрозу від введення миротворців
на Донбас та Майдан, який треба закінчити
■ ГУЧНА СПРАВА
Ліна ТЕСЛЕНКО

«У протистоянні з Росією Україна мусить перемогти і вона може перемогти! — переконаний відомий політичний діяч Степан Хмара. — Тільки треба розуміти, як цього
домагатися». Навіть у свої 80 років залишатися осторонь подій, що відбуваються в
Україні, Степан Ількович не може. Надто болить колишньому політв’язню її доля. І
надто турбують невмілі, а то і відверто недолугі кроки української влади. «Порошенка я ще у червні 2014 року розкусив: ніякого його плану про мирне врегулювання
ситуації в Україні немає — є план Путіна! І Порошенко сліпо намагається виконувати
його», — каже Степан Хмара. Про своє бачення ситуації в Україні він відверто розповів у розмові з «УМ».

«Питання російської окупації в Україні
можна вирішити за місяць»
■ Пане Степане, ви не раз наголошували, що задля перемоги у війні з Росією
маємо припинити з агресором будь-які
контакти. Вважаєте, домовлятися марно?
— Ми маємо забути, що Росія є. Звісно, вона нам буде про себе нагадувати.
Але для нас — це ворог, лютий і ненаситний, з яким не може бути жодних контактів. Жодних! Починаючи з дипломатичних. З Росією ми взагалі не маємо
права сідати за стіл і говорити. З агресором треба говорити через посередників.
■ Проте нашій владі після чотирьох
років війни знадобилося аж отруєння в
Солсбері, аби вислати російських дипломатів. Чи не парадокс?
— У нас багато клоунів у ВР кричать,
що Росія — агресор (у січні цього року
ВР підтримала законопроект №7163,
де офіційно назвала Росію агресором.
— Авт.). Вибачте, де ж Росія агресор?
Де в історії таке було, щоб з агресором
підтримували дипломатичні стосунки,
торгували і навіть Верховний головнокомандувач вів успішний бізнес на території країни-агресора? І це не тільки цукерочки, в нього (Порошенка. — Авт.)
там багато підприємств.
До речі, Україна не просто торгує, а
торгує стратегічними матеріалами. Наприклад, продає титан, без якого не може
працювати оборонна промисловість. Україна торік удвічі наростила його експорт — до майже 600 тисяч тонн. Досі
йде постачання однією гілкою електроенергії на завод «Крим-титан», який належить Дмитру Фірташу. Досі не скасовано закон про вільну економічну зону
Крим, що дозволяє багатьом нашим так
званим бізнесменам вести там свій бізнес, не платити податки і т. д. Хіба це випадковість? Ні. А чому російський бізнес в Україні процвітає? Чому на диво
спокійно почуваються в Україні такі
сумнівні особи, як народний депутат Новинський? ВР проголосувала за притягнення його до кримінальної відповідальності, але правоохоронні органи цього
не роблять. А Новинський — це російський «смотрящий» за найбільш ідеологічно підривною в країні організацією,
яка цинічно називає себе Українською
православною церквою (МП. — Авт.).
Новинського незаконно провели в депутати ВР, бо на момент обрання не прожив в Україні необхідні п’ять років. Громадянство України він отримав 2012
року, й, нагадаю, за сприяння Порошенка, тоді міністра економіки, з яким
він звернувся до президента Януковича з
проханням надати позачергово Новинському громадянство України за «особливі
заслуги перед Україною». Свого часу я в
інтернеті поширював копію цього листа.
Новинського можна позбавити депутатського мандата. Але в нас немає влади,
яка б захищала інтереси держави.
■ Ви кажете, що Україна може перемогти у протистоянні з Росією. А яким,
на вашу думку, має бути план майбутньої перемоги?

— Україна має показати всьому світу, що Росія є агресором. Для цього слід
використати всі можливі інструменти.
Візьмемо той же Будапештський меморандум, яким нам замінили реальні гарантії нашої безпеки на папері.
Але наше недолуге керівництво навіть
не звернулося жодного разу до учасників Будапештського меморандуму з вимогою виконати свої зобов’язання. Україна сповна виконала і перевиконала
свої зобов’язання. Чому перевиконала?
Бо вона здала свій арсенал, а належної
компенсації за це не отримала. Ні матеріальної, ні фінансової, ні технологічної — ніякої! А тепер виявилося, що й
безпекової теж. І цю вимогу мають озвучувати наші політики, дипломати, громадськість щодня! Плюс мобілізація нашої діаспори на роз’яснювальну роботу світового суспільства. Бо там досі всі
сприймають події в Україні, як внутрішній конфлікт. Подивіться: ніде і ніколи
не було названо речі своїми іменами —
російсько-українська війна. Кажуть:
«конфлікт на сході України», «конфлікт на Донбасі», і жодного разу Україна
не подала відповідної роз’яснювальної
ноти, що це не конфлікт і не криза на
сході України, це російська військова
агресія. І ніякі там не бойовики і не сепаратисти воюють. А російські окупаційні
війська і колаборанти з числа завербованих Росією наших громадян, які стали
на шлях державної зради і перейшли на
бік ворога.
■ Що дивуватися світові, коли українська влада навіть перед своїми громадянами не наважилася назвати речі
своїми іменами і визнати, що йде війна...
— І це злочин! От прийняли закон,
маємо вже не АТО, а ООС, а що по суті
змінилося? Хіба Росія визнана стороною
конфлікту? Ні! Бо буквально пару тижнів тому була зустріч міністрів закордонних справ нормандської четвірки за
участю Росії. І Росія там не як сторона
конфлікту виступає, а як миротворець.
Маємо ставити питання щоденно
— насамперед перед учасниками Будапештського меморандуму — про негайне виведення військ із території України й їхньої окупаційної адміністрації.
Маємо вимагати, щоб наші партнери доклали до цього всіх зусиль. Ми не кажемо: розгортати гарячу війну. Є цілком
ефективний і дієвий спосіб — санкції.
Не їх видимість, а реальні дії. Насправді питання російської окупації в Україні
можна вирішити за місяць! До агресора,
який зруйнував усю архітектуру безпеки після Другої світової війни, треба застосовувати найжорсткіші санкції. Але
для цього треба заарештувати всі активи і майно Росії за кордоном, заблокувати роботу їхніх установ. І Росія обкакається за місяць. А тоді — на кораблики і гайда з Криму!
Плюс Україна давно має виставити Росії збитки. Кожна жертва, всі
постраждалі юридичні особи мають
пред’явити РФ рахунок. За чотири роки
війни Україна не видала жодної «білої

❙ Степан Хмара.
■ ОСОБИСТЕ
■ Пане Степане, у вас зовсім юний син,
йому лише 15 років. Важко знаходити спільну мову із сучасним поколінням?
— Звичайно, судячи по синові, це покоління зовсім інше. Але воно складається передусім
з індивідуумів. Коли починаємо говорити із сином на якість серйозні теми, то мені з ним цікаво.
Бо він має хороші здібності до аналізу, а в політиці навіть краще розуміється, ніж я в деяких питаннях. Але син не любить довго говорити... А от
в інтернеті багато сидить. Кажу йому, що інтернет
— це добре, але треба й книжки читати. Книга не
має відійти на другий план, бо інтернет не здатний її замінити. У часи, коли ми росли, за заборонену літературу тюрма світила! Згадую, як шукав Донцова, це було і важко, і небезпечно, бо то
могла бути наживка від КДБ. А зараз — відкривай будь-яку книжку і читай. Сучасні діти просто
не розуміють, як їм пощастило.
■ А ви в соцмережах часто сидите? Вашу
сторінку у «Фейсбуці» я бачила...
— Зрідка. Дивлюся, аналізую, нервуюсь, а
потім візьму і вихлюпну туди свої роздуми...

книги» російської агресії. Я ще в 2014
році писав про це і сподівався, що на
осінній сесії Генасамблеї ООН Україна підготує таку «білу книгу», де покаже: жертви, руйнування, злодіяння
і так далі. І це мало би бути розповсюджено ООН у формі офіційного документа. Така практика існує. І ще тоді Україна мала порушити питання про заборону
Росії голосувати в Раді Безпеки ООН із
питань, які стосуються її агресії. Не має
вона права вето накладати! І тим більше
базікати про якийсь миротворчий контингент ООН. Я переконаний, що це неможливо. Інакше то була б для України
катастрофічна загроза.

■ Не можу не запитати вас про Надію
Савченко, після арешту ви навіть на поруки
хотіли її взяти. Не вірите в вину Савченко?
— Я хочу внести ясність у це питання, бо багато спекулюють: Хмара захищає Савченко. Але ж я
не адвокат! І не берусь судити рівень відповідальності Савченко. Я лише говорив про те, що недоцільно її арештовувати. Я дійсно не знаю: винна вона чи ні. Своїм язиком вона багато дурниць
наговорила. Але те, що вона не завербована, переконаний, бо таких не можна завербувати. Нею
тільки можна маніпулювати, використовуючи її
специфічну вдачу... І беручи її на поруки, я лише
хотів захистити честь країни в очах світу. Ну як це
буде виглядати: ми весь світ ставили на вуха, аби
звільнити Надію, а тепер самі її — в тюрму? Україна виставила себе на посміховисько: спочатку
дає Героя, а потім кидає за ґрати. Тому й пропонував: встановіть їй цілодобовий домашній арешт,
нехай сидить вдома з мамою і ходить на допити.
А я готовий гарантувати, що вона нікуди не подінеться, і саме про це говорив у суді.

діячів з Опозиційного блоку давно мали
б поміняти депутатські крісла на тюремні нари. Чому Бойко не сидить, Вілкул?
Шуфрича, який два роки тому в Хельсінкі заявив, що це Україна розв’язала
конфлікт на Донбасі, давно мали б заарештувати! Кажуть, за слово не судять. Але різне слово буває. Якщо воно
підривне, за це треба судити! І Мураєва,
який розказує про громадянський конфлікт в Україні, вже давно мали б притягнути до відповідальності. Потрібно якихось півгодини, аби Верховна Рада ухвалила доповнення до деяких статей, щоб
за заперечення російської агресії наступала кримінальна відповідальність. Вся
ця п’ята колона, яка аж занадто розперезалася, мала б відчути, що є держава.
■ Повернути Крим реально?
— Все реально! Ключ до розпаду
Російської імперії, яка називається
Російська Федерація, лежить в Україні.
Це, мабуть, наша історична місія. Тому
наше завдання — дипломатично, інформаційно, політично робити все, аби створити антиімперський світовий блок проти російської загрози людству. Це нам
під силу. Так, у збройному змаганні, зрозуміло, що Росія сильніша: вона краще
озброєна, має потужнішу армію. І в силовому протистоянні нам буде важко перемогти ворога. Але маємо пам’ятати,
що сучасні війни ведуться не тільки в
окопах. Чомусь цю війну називають гібридною, але треба чітко називати, що це
сучасна війна, вона не схожа на ті, що ми
знаємо з історії. Вона багатопрофільна і
ведеться по різних фронтах — економічному, соціальному, психологічному... І
уявлення про «мир будь-якою ціною»,
як багато хто хоче, оманливе. Та не буде
миру! Буде поразка і рабство.

«За заперечення російської
агресії має бути кримінальна
відповідальність»

«Порошенко зрозумів, що його на
вилах винесуть»

■ Ви проти миротворців на Донбасі?
Але наша влада вбачає в цьому вирішення чи не всіх проблем на сході...
— Введенням миротворчого контингенту був би закладений фундамент безкінечного конфлікту. Не замороженого, коли проблема капсулювалася і все,
а постійно руйнуючого для України.
Саме для цього Росія там і тримається!
Вона щодня вбиває наших людей, завдає шкоди, руйнує і деморалізує армію
і суспільство. І це вогнище дестабілізації, руйнування і знекровлення України ми матимемо постійно, якщо введемо миротворців. Звісно, п’ята колона
кричить: давайте нарешті закінчувати
війну будь-якою ціною. Хоча більшість

■ А що скажете про Мінські домовленості? Від них більше користі чи шкоди?
— Яка від них може бути користь,
коли це — план Путіна поетапної капітуляції України? Ще до Мінська Путін
почав його здійснювати, коли у вересні
2014 року Порошенко протиснув через
ВР антиконституційний закон про особливості місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької і Луганської областей. Потім цей план був підкріплений Мінськими домовленостями, а порядок там такий: створюється
інфраструктура та органи влади на місцях, непідвладні центральній Україні,
але за обов’язкового фінансування нею.

ПОЛIТИКА. СВІТ
Причому центральна влада України не має
права розпускати ці органи самоврядування.
А вони мають право вето на важливі законодавчі акти України (наприклад, вступ України
до НАТО — заблокують і все). Це навіть більше, ніж автономія. І тільки коли вже будуть
проведені вибори, створена місцева міліція,
мали б початися розмови про вихід України на
кордони з Росією. Та тоді вже ніякі кордони не
треба, бо ворог усередині! Суспільство вчасно
це загальмувало. Порошенко злякався і далі
не пішов: зрозумів, що його винесуть, але вже
не як Януковича, а на вилах! Тож пішов іншим
шляхом: Мінськ треба чимось замінити, а тут
Москва підкинула ідею миротворчої місії. І
Україна цю наживку заковтнула.

«Кравчук, Кучма, Янукович, Порошенко
мають сидіти в тюрмі»
■ Чи є надія на Антикорупційний суд — навести нарешті порядок у владній верхівці?
— Якщо хтось думає, що можна ефективно боротися з корупцією, коли глава держави
є джерелом корупції, то це наївне сподівання.
У нас не влада, а банда мафіозно-олігархічна.
І Порошенко — її главар, хрещений батько української мафії. Якщо раніше між олігархами
був консенсус, то зараз — підпорядкованість
патрону. Порошенко їм дає настільки жити,
наскільки вони підпорядковуються його правилам.
Насправді давно вже мала би бути створена
слідча комісія з розслідування офшорів, російського бізнесу Порошенка і т. д. Нинішня ВР
настільки недолуга, що каже: немає потреби
створювати слідчі комісії, бо вони нічого не дають. Це блюзнірська брехня. Я мав честь працювати в одній із таких слідчих комісій із розслідування зловживань концерну «Бласко»
Чорноморського морського пароплавства. Так
ось, на базі наших матеріалів притягли до відповідальності тодішнього гендиректора концерну пана Кудюкіна. І затримали його саме
на вимогу нашої комісії в Москві — вже з квитком на Лондон. Він отримав 12 років (правда,
не досидів). А разом із ним мав би і Президент
Леонід Кравчук під суд іти...
Взагалі, нам так «щастило» з владою, що
кожного Президента є за що посадити. Окрім Ющенка: щодо нього не знаю ніяких матеріалів. Віктору Андрійовичу при певних
недоліках — десь діяв нерішуче — нічого інкримінувати. Всі решта — Кравчук, Кучма, Янукович, Порошенко — мають сидіти в
тюрмі. І коли це станеться, Україна швидко
зіпнеться на ноги і стане найпотужнішою державою Європи.
■ Пане Степане, після другого Майдану багато українців відчувають певне розчарування і зневіру, їхні очікування не виправдані...
— Значить, той Майдан не закінчено! Треба
третій — вийдемо і на третій! Хтось каже: втомився. А мені 80 років і я не втомився, готовий
знову вийти на Майдан! Не треба думати, що
революції — це щось погане. Бо це стан, коли
доводиться вийти за рамки, які сковують. Революція буває науковою, технічною, економічною, соціальною і дає стрибкоподібний розвиток. Ми в 1990 році робили революцію, коли
ухвалювали Декларацію про державний суверенітет, бо вийшли за рамки тодішньої конституції УРСР. А якби дотримувалися тих рамок, то і далі там сиділи б.
■ Нещодавно за вашої участі в Києві був
презентований Народний трибунал як альтернатива Антикорупційному суду...
— Цією ініціативою ми хочемо стимулювати активність громадянського суспільства. Бо
дуже небезпечна зараз сонливість у суспільстві, й ми мусимо розштурхати його, дати імпульси, які б призвели до змін в Україні на
краще. Влада щораз глибше опускає державу до прірви. І всі це відчувають. А коли влада не хоче змінюватися, суспільство саме мусить шукати вихід. І цей Народний трибунал,
який займався б розслідуванням злочинів найвищих посадових осіб держави, мав би стати
запобіжником у ситуації, коли правоохоронні органи не виконують своїх функцій із захисту суспільства і держави, а лише обслуговують
бандформування, на чолі якого стоїть перша
особа держави.
Хочу, щоб українці повірили в свої сили,
усвідомили свою значимість. Наша земля, чисельність, інтелект, ресурси дозволяють бути
найсильнішою і найпотужнішою державою Європи. Нас як народ уже не один раз ховали, але
ми вижили, і це говорить про величезну силу.
Так, зараз ми обезсилені, бо нас намагаються
обеззброїти психологічно, посіяти зневіру в самих себе. І це — найстрашніша війна проти нас.
Бо на фронті ми показали, що можемо захиститися. А от побороти зневіру мусимо! ■
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■ КОНФЛІКТ

«Африканська спека» у Європі
Біженці спричинили розкол у правлячій коаліції ФРН
Ігор ВІТОВИЧ
Глава МВС Німеччини і глава баварського
Християнсько-соціального союзу (ХСС) Хорст
Зеєхофер учора після закінчення засідання партії у Мюнхені підтвердив журналістам, що подає у відставку. Конфлікт між партіями ХСС
та ХДС, очолюваної канцлером Ангелою Меркель,
iз питання врегулювання
міграційної кризи загрожує розпадом правлячої
в ФРН коаліції, на створення якої знадобилося
три місяці й яка на цей
час пропрацювала також
лише три місяці.
Баварські консерватори з ХСС раніше відвели
Меркель термін до 1 липня на пошук вирішення
проблеми біженців, нагадує «Євроньюс». В іншому випадку Зеєхофер загрожує застосувати національні запобіжні заходи, значно підсиливши
контроль на німецькому
кордоні, і не пропускати
мігрантів на територію
країни.
Глава МВС Німеччини Зеєхофер та його однопартійці вважають досягнуті на саміті ЄС у
Брюсселі домовленості
з питання міграції недостатніми. Водночас у неділю пізно ввечері Християнсько-демократичний
союз (ХДС) Меркель ухвалив резолюцію, якою під-

❙ Відставка Зеєгофера поставить питання про виживання
❙ всього уряду Меркель.
тримав її позицію на саміті ЄС iз питань міграції. От і найшла коса на
камінь...
Від рішень щодо міграції на саміті в Брюсселі
залежало не лише майбутнє уряду Німеччини, а й
єдність усього ЄС, зазначає «Німецька хвиля».
Лідерам вдалося досягнути компромісу, хоча ніч
переговорів без драми не
минула. За «круглим столом» лідери ЄС упродовж
ночі з 28 на 29 червня шукали компроміс у міграційній політиці. І таки
досягли його. Результати
саміту ЄС у Брюсселі задовольнили навіть уряд
Австрії за участі правопопулістів.
Певно, задовольнили
також і прем’єра Джузеппе Конте, який на
початку червня очолив

уряд Італії, сформований популістським «Рухом п’яти зірок» і правою
«Лігою Півночі». Конте
вперше брав участь у самітах ЄС і, як тільки прибув до Брюсселя, заявив
про можливість блокування підсумкового документа саміту, якщо не побачить «конкретних дій».
Мабуть, таки «конкретні
дії» розгледів, адже до
блокування не вдався.
Утім, коли компромісне рішення задовольнило Рим, гальмувати процес почав уже інший учасник — прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Йти на
поступки Орбану означало підбурити до аналогічних дій Італію. Тож ніч
пошуків «загального задоволення» була важкою.
І все ж ближче до 5-ї години ранку п’ятниці лідери

погодили спільну заяву,
зокрема і щодо міграції,
написав у «Твіттері» президент Європейської Ради
Дональд Туск.
Водночас на саміті не
схвалили комплексну реформу системи притулку,
яка мала б створити перешкоди для вторинної міграції (з однієї країни ЄС
до іншої). Із семи пунктів запропонованого два
роки тому пакета змін
компроміс знайшли поки
що лише по п’яти. Багато з погоджених на саміті
ініціатив ще потребуватимуть згоди країн Африки.
Це й не влаштовує Зеєгофера, який є жорстким
критиком Меркель у питанні імміграції, особливо вторинної міграції
(коли біженці кочують
з однієї країни ЄС до іншої). Так Ангела Меркель
виявилася своєю серед чужих і чужою серед своїх.
Відставка
Зеєгофера викличе питання про
виживання всього уряду
Меркель. Але досвідчений баварський політик
усе ж залишив щілину
для компромісу, оскільки
одночасно з відставкою з
міністерської посади також пішов і з посади голови партії. Християнсько-соціальний союз може
обрати іншого лідера та
визначитися: залишитись у коаліції з ХДС чи
розірвати альянс між двома партіями, який тривав
багато десятиліть. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Росіяни протестують
проти пенсійної реформи
Першого липня в Росії стартувала протестна кампанія проти підвищення пенсійного віку.
В неділю опозиційні організації
та об’єднання лівого спрямування провели акції в десятках міст
країни. Організувати протести проти підвищення пенсійного віку закликали лідер російської опозиції Олексій Навальний, незалежні
профспілки та Комуністична партія
РФ. Демонстрації відбулися, зокрема, в Омську, Томську, Брянську та Хабаровську (у містах, де відбуваються футбольні матчі Чемпіонату світу, серед яких і Москва, організатори поки що свідомо
не виводять людей на вулиці). Під
час демонстрацій деякі противники пенсійної реформи вимагали
відставки уряду та референдуму
щодо підвищення пенсійного віку.
Держдума планує розглянути законопроект про підвищення пенсійного віку 19 липня.

Саакашвілі «дали» шість
років ув’язнення
Суд у Тбілісі визнав винним колишнього президента Грузії та ексголову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі у побитті грузинського депутата Валерія
Гелашвілі. Згідно з його рішенням, Саакашвілі засуджений до 6
років позбавлення волі, повідомляє видання «Грузия Online». Окрім того, політик позбавлений на 2
роки і 3 місяці права обіймати посади. Нагадаємо, що Саакашвілі у

Грузії звинувачують у перевищенні службових обов’язків із застосуванням насильства та в організації
умисного заподіяння тяжкої шкоди
здоров’ю. Йдеться про події 2005
року, коли було здійснено збройний напад на депутата парламенту
Грузії Валерія Гелашвілі.

Майже вся Польща стала
спеціальною економічною
зоною
У Польщі набув чинності закон про підтримку нових інвестицій. На основі нових правил майже вся територія Польщі стає спеціальною економічною зоною. Завдяки нововведенню підприємці
впродовж 10-15 років зможуть отримувати податкові пільги. Це стосується не лише великих, а передусім мікропідприємств та малих
і середніх фірм. Створення єдиної
інвестиційної зони означає більше
свободи у виборі місця інвестицій
та звільнення від сплати податків
на 10, 12 або 15 років. Дотеперішні
спеціальні економічні зони існуватимуть надалі, до 2026 року.

Члени ООН погодилися
заощадити на
миротворцях
Країни-члени
Організації Об’єднаних Націй погодились
зменшити щорічний бюджет на підтримку миру до суми 6 млрд. 689
млн. доларів, повідомляє агенція
«Франс Пресс» iз посиланням на
дипломатичні джерела. Ця сума
буде на 122 млн. доларів меншою,
ніж рекомендувала група експер-

тів, і на 600 млн. доларів меншою,
ніж у 2017 році. Бюджет на суму 7,3
млрд. доларів на минулий рік спочатку був встановлений на рівні 6,8
мільярда доларів, але у грудні зріс
приблизно на півмільярда — для
фінансування місій на Гаїті та в суданському Дарфурі. Чисельнiсть
миротворчих сил ООН становить
приблизно 100 тисяч осіб, якi розгорнутi по всьому світу в 14 місіях.
Бюджет мав бути офіційно схвалений Генеральною асамблеєю ООН
учора, 2 липня. Сполучені Штати торік внесли найбільшу частку
в миротворчий фонд, забезпечивши 28,5% його бюджету. Китай профінансував миротворців на 10,3%,
Японія — на 9,7%. У березні 2018
року посол США в ООН Ніккі Гейлі
заявила, що Вашингтон планує обмежити свій наступний внесок 25
відсотками та закликала інші країни збільшити їхню частку.

На роззброєння Північної
Кореї знадобиться рік
Уперше адміністрація президента США оголосила конкретний
строк, за який Північна Корея має
відмовитися від ядерної зброї та
балістичних ракет. Сполучені Штати розробили план, згідно з яким
ядерне роззброєння Північної Кореї має відбутися за один рік, повідомив радник президента США з
національної безпеки Джон Болтон у неділю, 1 липня, американському телеканалу Сі-Бі-Ес. За цим
планом, КНДР має відмовитися від
усієї зброї масового знищення та
програм розробки балістичних ра-

кет упродовж року. «Якщо вони вже
ухвалили стратегічне рішення та готові до співпраці, ми можемо просуватися дуже швидко», — додав
він. Держсекретар США Майк Помпео, за словами Болтона, має обговорити цю програму з Північною Кореєю у найближчому майбутньому.

Війська США з Німеччини
можуть перевести
до Польщі
Сполучені Штати аналізують
витрати та можливі наслідки виведення значної кількості американських військ iз Німеччини. Одним iз
варіантів, які розглядають, є переведення частини американських
військових до Польщі. «Вашингтон
Пост» інформує, що аналіз розпочато після нещодавньої зустрічі Дональда Трампа з радниками та командувачами збройних сил. Президент США був здивований, що в Німеччині дислокується аж 35 тисяч
американських солдатів і нарікав,
що європейські союзники з НАТО
надто мало виділяють коштів на
оборонну сферу. В одному зі сценаріїв передбачається повернення
великої частини американських сил
із Німеччини до Сполучених Штатів.
Інший варіант враховує повне або
часткове передислокування американських військ до Польщі. Як пише
«Вашингтон Пост», Польща виконує
вимогу виділення на оборону 2 відсотків ВВП. Газета також нагадує,
що Варшава запропонувала співфінансування американської військової присутності на суму 2 млрд. доларів. ■
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Сергій Шахов: Позиція сильної
держави — навести лад
у себе вдома
«Премії» керівникам «Нафтогазу» мають
бути повернені у бюджет»

Народний депутат України — про кадрові перестановки
у східних областях держави, проблеми регіону, що їх
хочуть не бачити, про головні засади політики безпеки,
грабунок України під виглядом премій та підготовку
до нового навчального року
Олег ГАНСЬКИЙ

Цьогоріч політичний сезон в Україні не збавляє обертів навіть із настанням літнього сезону. У суспільстві відбуваються або готуються відбутися серйозні зміни, які
можуть наблизити нашу державу до нових стандартів життя. Чи, навпаки, віддалити нас від наших же прагнень. Свою точку зору щодо останніх подій в Україні, які
викликають найбільший резонанс у громадськості, ми попросили висловити народного депутата вiд полiтичної сили «Наш край» Сергія Шахова.

«Краще б Жебрівський очолив Луганську
область...»
Сергію Володимировичу, призначення тепер уже екс-очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павла Жебрівського аудитором НАБУ
призвело до появи потужної хвилі критики таких дій Президента України. На
Петра Порошенка навіть подали до суду.
Так само «темною конячкою» вважають
і призначеного на місце «губернатора»
Олександра Куця. А як ви як людина, що
представляє регіон, зокрема Луганську область, оцінюєте ці події?
— Спочатку я був здивований, що досвідченого Павла Жебрівського змінив молодий амбітний політик. Саме до Олександра Куця в мене не було жодних питань. Насамперед тому, що він фахівець, як відомо,
очолював обласні управління Служби безпеки України двох областей — Луганської
та Донецької. Коли Павло Жебрівський керував областю, на Донеччині, як кажуть,
кипіла робота: робили дороги, будували
школи, дитячі садки.
Тому, звичайно, як і для більшості українців, для мене було не до кінця зрозуміло, чому Павло Жебрівський пішов із займаної посади. Втім його перехід на нове місце праці розставив всі крапки над «і»...
Я б не став стверджувати, що у Луганській області станом на сьогодні ситуація є
надто блискучою: дороги, як могили, нічого не будують — ні в житловому секторі, ні
деінде, натомість відбувається повна профанація.
Якби пана Жебрівського призначили
очолити Луганську область, я як народний депутат від цього регіону був би задоволений. У будь-якому селі або районі Луганської області сьогодні маємо профіцит
бюджету. І не лише там, а й в усій країні.
Такого, до речі, не було ще за 26 років незалежності нашої держави. У бюджеті військово-цивільної адміністрації Луганщини — 1,5 млрд. гривень, але розпорядитися цими грішми місцева влада, на жаль, не
може. Очільник області постійно відсутній
на робочому місці. За два роки Юрій Гарбуз
відпрацював лише 70 днів, тобто 10% свого робочого часу, визначеного чинним законодавством.
З іншого боку, спостерігаємо цілковиту непрофесійність під час використання
цих грошових коштів, особливо на тлі ситуації, коли керівник обласної адміністрації де-факто не працює на займаній посаді.
А роботи в регіоні вистачає. Зокрема, необхідно терміново зробити дороги між селами, районами Сiверськодонецька і центром. Сiверськодонецьк, як відомо, на сьогодні є центром області, тому його потрібно
зробити максимально привабливим містом:
не тільки, щоби показати роботу, а й довести всім, що Луганщина жива! Що вона рос■

те, розвивається, з оптимізмом дивиться у
майбутнє. Але, на жаль, усе сказане залишається тільки у мріях луганчан. Сьогодні, як це не сумно, Луганщина вмирає...

«Головне завдання нацбезпеки — почати
будувати підприємства і розвивати
економіку»
■ Кілька днів тому спікер Верховної
Ради України Андрій Парубій підписав
проголосований у сесійному залі «Закон
про національну безпеку» і передав його
Президенту. Як ви оцінюєте якість ухваленого документа, значення якого у воюючій державі переоцінити, мабуть, неможливо?
— Важливо, щоб цей закон, який ухвалили напередодні президентських і парламентських виборів у нашій державі, не
вплинув на політичну ситуацію. Я маю
на увазі, щоб деякі політики через силові
структури не отримали змоги впливати
на вибори, які відбудуться вже через рік.
Я готовий підтримувати будь-яку ініціативу щодо поліпшення безпеки України,
але що стосується вступу до НАТО, то необхідно йти і запитувати в людей — варто
чи не варто вступати нам у цю структуру.
Вважаю, що в державі має відбутися національний референдум, на якому всі громадяни зможуть дати чітку і зрозумілу відповідь, чи хочуть вони бути в НАТО. Ми
як парламентарії не повинні користуватися своїми можливостями на шкоду і порушувати закон.
У Конституції України немає чітко прописаної норми, що ми, як держава, мусимо
з кимось об’єднуватися. Йдеться про позаблоковий статус. Ми сильна країна, у нас
300-тисячна армія, і ми можемо цим пишатися.
Головне завдання сьогоднішнього дня —
і воно також перебуває у сфері національної
безпеки — почати будувати підприємства і
підняти нашу економіку. Рватися до Європи чи Америки, з кимось об’єднуватися —
це не наша позиція. Позиція сильної держави — навести лад у себе вдома. Саме тоді нас
кликатимуть вступати в різноманітні союзи, як, наприклад, сьогодні закликають
Великобританію залишитися в Євросоюзі,
хоча королівство вже розпочало процес виходу з цієї структури.
Хотів би ще раз наголосити: ми, Україна, — досить сильна і потужна держава. Сьогодні нам необхідно провести процес внутрішнього очищення, позбутися
п’явок, які присмокталися і грабують нас
на мільярди гривень. Це олігархи, чиновники, політики, деякі з яких уже 26 років
викачують гроші з держави. Не дозволяючи їй нормально розвиватися і стати самодостатньою, сильною і такою, щоб ми
не просилися в різноманітні об’єднання на
невигідних для нас умовах.

■ Не вщухають обурення українців
щодо величезних зарплат і премій, якими
обдаровують себе деякі чиновники. У минулій нашій розмові ви доволі гостро висловилися про аморальність призначення
мільйонних премій очільникам «Нафтогазу» за перемогу у Стокгольмському арбітражі над «Газпромом», хоча, як показали наступні події, судова тяганина ще не
завершена. Яка ситуація з виплатою цих
премій сьогодні й чи не змінили ви свою
думку?
— Я абсолютно переконаний, що справа про премію керівникам «Нафтогазу»
має бути розслідувана правоохоронними органами. Це ж абсолютно нечуваний
факт: 41 людина отримала 1,5 млрд. гривень премій! Можна сказати, що насправді вони вкрали ці гроші в держави. Поглянемо, чи наші доблесні правоохоронці відкриють кримінальне провадження
за цим злочинним фактом, адже, згiдно з
чинним законодавством, вони повинні це
зробити. Необхідно заблокувати рахунки
керівників «Нафтогазу», Прем’єр-міністр
разом із Президентом держави мають усунути їх від займаних посад, призначити
нових керівників, не схильних забирати
мільйони у пересічних українців, поставити на посади менеджерів, які не грабуватимуть. Паралельно кримінальне провадження у цій справі має завершитися передачею справи до суду, а гроші мають бути
повернені у бюджет держави.
Що ж стосується самої національної
акціонерної компанії, то варто зазначити,
що в 2016 році вони заробили 26 млрд. гривень, у 2017 році — вже 40 млрд. гривень.
У нинішньому році цей прибуток, треба думати, буде ще більшим: за те, що вони, топменеджери НАКу, хочуть підвищити вартість газу на 60%, до 11 гривень за 1000 кубометрів — таким чином планують викрутити руки людям.
«Нафтогаз» — це найпотужніша компанія, яка заробляє на сльозах українців,
набиваючи кишені олігархам. Наша позиція — необхідно, щоб вони негайно припинили дивитися у бік МВФ, а повернули погляд у бік українського народу, не робили
дурниць, не ставили пропозицію про підвищення цін на газ на голосування до парламенту. Сьогодні українська влада стоїть із
простягнутою рукою до МВФ, благаючи
про кредит у розмірі 1 млрд. 250 млн. доларів. Тим часом необхідні ресурси є всередині країни!
■ Вина, що ми дійшли до цієї ситуації,
лежить не лише на державних менеджерах, а й на керівництвi уряду загалом.
— Безумовно! Потрібно поміняти уряд у
цілому, позбавлятися іноземних міністрів,
які в останню мить хапають валізи і біжать
із тонучого корабля то до Америки, то до
Європи. Нам потрібний дієвий антикорупційний уряд.
«Наш край» і український народ хотіли
б почути звіт, яким чином діючий уряд Володимира Гройсмана вплине на НКРЕКУ,
чи зуміє скасувати нинішні драконівські
тарифи в країні на освітлення в містах і на
дорогах. Я сам нещодавно потрапив в автомобільну аварію лише тому, що ділянка
дороги була без освітлення. Місцеві органи
самоврядування не змогли оплачувати освітлення цієї ділянки через триразове зростання тарифів на електроенергію.

Київські тролейбуси — на дорогах
Луганщини
■ На початку нашої розмови ви доволі
критично оцінили ситуацію у вашій рідній
Луганщині. Втім ви не лише критикуєте, а
й намагаєтеся допомогти поліпшити ситуацію, зокрема, активно лобіюєте вирішення транспортної проблеми тимчасового обласного центру.
— Зараз на маршрутах Сiверськодо-

нецька істотно не вистачає тролейбусів —
сьогодні тут працює близько 20 одиниць
рухомого складу. Рівно стільки ще нині
потрібно для місцевого автопарку, щоб
маршрути обслуговувалися з дотриманням
необхідного графіку. Я хотів би передати до
«столиці» Луганщини частину транспорту
Києва, який тут не використовують. Днями ми з профільним заступником київського міського голови Дмитром Давтяном
обговорили це питання і дiйшли висновку,
що цілком реально розв’язати проблему таким чином.
Проте остаточне рішення про відправку
тролейбусів столичного автопарку, ймовірно, ухвалять наприкінці року — коли Київ
підрахує кількість машин, які вони можуть списати. Цілком можливо, що у майбутньому таким чином можуть бути оновлені й автопарки інших міст Луганської
та Донецької областей, близьких до зони
АТО.
Недавно до мене звернувся директор
КП «Північнодонецьке тролейбусне управління» з проблемою нестачі транспортних одиниць — як робочого, так і запчастин для автопарку, що діє. Я зайнявся вирішенням цього питання. У випадку,
якщо надiйдуть подібні прохання з інших
міст Луганщини або Донбасу, постараємося допомогти і їм.
■ Нещодавно ви різко розкритикували
Міністерство освіти, яке не надрукувало
350 тисяч підручників...
— ...і тепер батьки будуть вимушені
купувати ці книги своїм дітям із тих жебрацьких зарплат, які вони отримують на
своїх підприємствах. Або взагалі не отримують, як, наприклад, шахтарі зі сходу
держави чи Львівського басейну, які недавно приходили до стін парламенту.
Сьогодні треба не бігати по тендерах
і розкидатися там грішми, як це робить
Міністерство освіти. Думають, кому б віддати тендер на друк книжок, які сьогодні не вийшли із друкарні, — і на це треба негайно звернути увагу! Необхідно розслідувати, хто не дав можливості, аби українські книги для наших дітей вийшли
друком.
Також сьогодні ми маємо звернути
увагу на гуртожитки, які розвалюються
у нас на очах, практично до фундаменту.
Діти, які навчаються у вузах і технікумах,
сьогодні живуть у жахливих умовах. Причому, як показує аналіз ситуації, обійтися
звичайним косметичним ремонтом уже не
вийде, натомість треба втілювати новітні
технології енергозбереження.
Усе це має робити професійний уряд,
українців, а не іноземних заробітчан, а також місцева влада — не корупціонери, а
патріоти своєї землі, які готові працювати, засукавши рукави. ■

ГАРЯЧА ТЕМА
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
У неділю, з самого ранку,
щойно дізнавшись про наслідки
стихії, лідер Радикальної партії
приїхав до рідного Чернігова.
Разом iз командою Олег Ляшко
навідався до мешканців будинку, що по вулиці Текстильників, 23, яких відселили до гуртожитку професійного ліцею побуту. Це 28 осiб, iз них семеро маленьких дітей. Підвал їхнього
помешкання залило водою, через що стіни та стеля почали обвалюватися. Люди у відчаї. Бояться, що їхній будинок завалиться, адже й без того вiн понад
30 років перебуває в аварійному
стані. Олега Ляшка постраждалі
зустріли з надією. Кажуть, він
єдиний політик, який відгукнувся на їхню біду.
«Коли приїхало начальство,
тоді почали щось робити. Поки
не буде трупів, як на Попудренка,16, коли обвалилася стіна в
гуртожитку, вони нічого робити
не будуть. Дощ пройде, знову заллє і знову нас виселятимуть», —
бідкалися Ляшку мешканці будинку, що на Текстильників, 23.
Народний депутат заспокоїв
людей i пообіцяв вирішити їхню
проблему з житлом. «Якщо в місцевому резервному фонді недостатньо коштів, я звертатимуся до
уряду, щоб вони виділили компенсації за втрачене майно і на ремонт
житла. Щоб після дощу не відселяли людей iз дітьми по гуртожитках. Цьому будинку вже 30 років.
Він — під знос. Можливо, сьогоднішня наша зустріч допоможе нарешті вирішити цю проблему, щоб
люди не чекали дощу, як потопу»,
— наголосив лідер РПЛ.
Після зустрічі з постраждалими Олег Ляшко проінспектував і сам аварійний будинок на
Текстильників, 23. Спустився
до підвалу, оглянув квартири.
Викликав на місце й заступника
мера. Тільки політик доторкнувся до стіни в коридорі, штукатурка посипалася ледь йому не на голову. Люди кажуть: зверталися зі
своєю проблемою не один рік у всі
інстанції, але ніхто не допоміг.
Після останньої зливи тріщин на
стінах побільшало. «Дірка над головою. Штукатурка на голову падає. Хто за це відповідає? За весь
час змінили лише рубильники.
Ми не можемо так жити!» — зі
сльозами на очах розповіла мешканка будинку Євгенія.
Політик переконаний, що в
таких умовах жити неможливо, і
вимагає відселити мешканців будинку в безпечне житло.
Крім того, Олег Ляшко звернувся до місцевої влади з вимогою
забезпечити всі необхідні умови
для відселених, зокрема, надати
їм харчування, обігрівачі, побутову техніку, щоб люди могли готувати їжу дітям. А також компенсувати з місцевого бюджету кош-
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■ ПІДТРИМКА

Політики пізнаються в біді
Олег Ляшко приїхав підтримати чернігівців, яких велика вода позбавила житла і майна
ти за «комуналку».
«Зробіть так, щоб дитина не
плакала і ні на що не скаржилася. Шукайте можливості. У вас
вистачає грошей. Є резервний
фонд. Візьміть звідти кошти. Це
копійчані для бюджету гроші,
але великі для людей. Заплатіть
за світло, поставте обігрівачі, холодильники, «переноску», матраци дітям покладіть. Організуйте роботу, щоб діти були в теплі, і
якнайшвидше зробіть, щоб люди
повернулися додому. Коли потрібна допомога людям, вихідних
не має бути. Організовуйте комісію. Я з Києва приїхав, а ви в
Чернігові не можете комісію організувати. Давайте робіть усе,

❙ Політик обіцяє вибити справедливу компенсацію постраждалим від стихії.

❙ Олег Ляшко з жахом оглянув будинки, в яких велика вода знищила техніку та меблі.
що можна!» — звернувся до місцевих чиновників Ляшко.
Наслідки зливи для жителів
вулиці Декабристів — ще більш
вражаючі. Тут вода піднялася
на два метри, людей вивозили на
човнах, побутову техніка, меблі знищено повністю. Особливо
важко переживають це люди літнього віку та сім’ї з маленькими
дітьми.
Політик зайшов майже до
кожної хати, аби підтримати постраждалих i допомогти їм. Зі сльозами на очах лідера Радикальної
партії зустріла самотня 76-річна Ганна Степанівна. Її вивозили на човні одразу до лікарні, бо
старенька в очікуванні рятувальників залізла на паркан і травмувала ноги. «Нема ні копійки грошей, ні документів — усе затопило. Кажуть, допоможемо, але
не знаю, чи допоможуть, чи ні. У
мене інсульт та інфаркт був, хре-

Тарас ЗДОРОВИЛО
У Києві нарешті визначилися, яким
буде Музей Революції гідності. Авторами проекту-переможця стали німецькі архітектори, професор Ян Кляйхус
та Йоханес Кресснер. Під час брифінгу, присвяченого підведенню підсумків
ІІ стадії Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу
проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні — Музей Революції
гідності» берлінські архітектори запевнили, що такого немає ніде у світі, адже
будівля не буде схожа на жодну історичну пам’ятку. Їхнiй проект «Штурм пагорба». Це буде абсолютно новий формат споруди: перші поверхи — повністю закриті,
без вікон, там буде експозиція з речей та
світлин загиблих героїв Небесної сотні, а
найвищий поверх стане панорамним і з

бет поламаний, я інвалід другої
групи. Поховала двох синів і чоловіка. Нікого в мене немає», — з
відчаєм розповіла літня жінка.
Олег Ляшко заспокоїв пенсіонерку та запевнив, що не залишить її в біді. «Я приїхав, щоб
підтримати вас. Зроблю все, щоб
виділили гроші, провели ремонт
і компенсували збитки з міського бюджету. Якщо не вистачить,
звертатимуся до уряду, щоб виділяли з резервного фонду. Я вам
допоможу. Не плачте, я у вас є!»
— обійняв Ляшко стареньку.
У Миколи, батька трьох дітей
— 4, 6 і 17 років — велика вода
забрала все майно. Разом iз дружиною Наталею вони тільки-но
збиралися зробити ремонт у дитячій кімнаті. А тепер дітям навіть спати нема на чому. Чоловік,
не стримуючи емоцій, поділився
своїм болем із політиком. «Пральна машина, холодильник, музич-

ний центр, два комп’ютери... Все,
на що так довго збирали гроші.
А ми ще ремонт збиралися в дитячій кімнаті робити. Який тепер ремонт, усе знищено?» — бідкається Микола.
Політик пообіцяв проконтролювати питання виплати компенсації за завдані збитки в повному обсязі. «У мене немає слів,
щоб втішити цих людей. Але моє
серце з ними. Звісно, 3000 грн.
компенсацій, які пообіцяли жителям підтоплених будинків, недостатньо для людей, які втратили все. Буду добиватися справедливих виплат, яких вистачить на
відновлення житла», — пообіцяв
лідер РПЛ.
Олег Ляшко дав доручення
місцевим чиновникам організувати намети з обігрівом і гарячими обідами для постраждалих.
«Дайте їжу, теплі речі, обігрійте людей, щоб вони під дощем не
стояли. Я приїхав для того, щоб
допомогти швидше все зробити.
Намет виставляйте просто зараз.
Збитки всі порахуйте і дайте компенсації. Збирайте позачергове
засідання виконкому і вирішуйте ці питання. За тиждень я знову приїду і перевірю», — наголосив народний депутат.
Зусиллями місцевих партійців за годину на вулиці Декабристів було встановлено намет
iз пічкою для обігріву, організовано чай, бутерброди та питну воду, розпочали роботу з очищення каналізаційних систем,
працюють сміттєвози. Крім того,

■ ПАМ’ЯТЬ

Штурм пагорба
Музей Революції гідності створюватимуть за проектом німців
нього виднітиметься усе місто.
«Для нас була велика честь брати
участь у цьому конкурсі. Взагалі, проведення цього конкурсу свідчить про те, що
українці — відкрита до світу нація. Суть
проекту Музею Революції гідності стосується одночасно минулого і майбутнього», — розповів на брифінгу Ян Кляйхус.
«Ми з Йоханнесом були свідками
подій, коли Берлін був поділений на східний та західний, і напевно, якби не трапилась ця революція, ми б не мали того,
що ми маємо зараз. Тому ми з великою по-

вагою, пропустивши крізь себе особистий
досвід, поставилися до процесу розробки
архітектурного проекту музею вашої революції», — додав пан Кляйхус.
За словами архітекторів, у своїй роботі вони намагалися максимально гармонійно поєднати музей та меморіал. Це
поєднання полягає у відображенні ніш,
які згодом будуть розташовані по алеї
Героїв Небесної сотні, де будуть міститися пам’ятники, які люди самі виготовляли на честь загиблих Героїв. «Особливо
приємно усвідомлювати те, що ідея, яку

Олег Ляшко пообіцяв розібратися з незаконними забудовами, які
спричинили підтоплення цілого
мікрорайону. «Прокурори, судді
і хто там ще будував — це паразити, які фактично затопили цілий
мікрорайон. Я з’ясую, на якій
стадії судовий розгляд щодо незаконного будівництва, коли подавали позови до суду, чому «волокитили» справу, і зроблю все, щоб
якнайшвидше цю справу розглянули. Я доб’юся, щоб було знесено ці гаражі, і вони зі своїх кишень компенсували збитки постраждалим. Я не залишу людей
напризволяще і змушу їх заплатити те, що люди втратили через
їхню жадібність. А місцева влада нехай просто зараз збирає комісію й оцінює ці збитки», — підкреслив лідер РПЛ.
У понеділок, на погоджувальній раді в парламенті, політик порушив питання компенсації постраждалим від повені на найвищому рівні — закликав уряд якнайшвидше знайти кошти, щоб
допомогти людям. «Я звертаюся
до уряду і прошу дати доручення
МНС ужити всіх заходів. Якщо
треба, виділіть кошти з резервного фонду, щоб людям відшкодувати хоча б збитки, яких
вони зазнали. Не дай Боже нікому бути на їхньому місці. Все, що
нажите за життя, за одну хвилину знесла повінь. Слава Богу,
хоч живі залишилися. Не будьте
байдужими, допоможіть цим людям. Чужого горя не буває!» — наголосив Ляшко. ■

ми намагалися закласти, була прочитана членами журі під час оцінки проекту, зокрема, це ідея похилого пандуса,
який у результаті перетворює музей на
фінальну точку шляху Пам’яті», — говорять автори.
За «німецький» проект проголосувала абсолютна більшість суддів, і він
значно випередив суперників, яких було
11. У конкурсі змагалися архітектори з
Європи та Америки. Почесне друге місце
посіла робота українського архітектора,
який пропонував будівлю з бруківки та
з... рестораном. Саме розважальний заклад і не сподобався журі.
Будувати музей почнуть уже наступного року, а коштуватиме спорудження
комплексу — 200 млн. гривень. Поки що
на цьому місці табличка з назвою майбутнього меморіального комплексу, яку
встановили торік після указу Президента про створення музею. ■
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 3 ЛИПНЯ 2018

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

У прифронтових містах та селах України — свій ритм життя, свої цінності та
проблеми, дуже часто незрозумілі для
пересічних українців. Тих, які не бували
на фронті й не є вихідцями з Донбасу.
Проте одну річ усі ми знаємо напевне:
наші засоби масової інформації, ті, які
розповсюджуються на східні регіони
держави, «сіру» зону і навіть достатньо віддалені від лінії фронту території,
трохи «не допрацьовують». Вони доволі
часто не вміють вичерпно інформувати
свою цільову аудиторію, правильно розставляючи при цьому акценти.
Працівники ЗМІ наголошують: для ефективнішої роботи їм необхідні не лише
гроші і технології, а й додаткові комунікаційні майданчики. Громадськість готова заповнити цю нішу.

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

ЗМІ на лінії вогню
«Донбас Медіа Форум 2018», що відбудеться
6-7 липня у Харкові, має консолідувати
журналістське середовище, упорядкувати поділ
на «своїх» і «чужих», також допомогти визволенню
журналістів із тюрем «ЛНР»

Репортер — мішень номер один
За кілька днів стартує четвертий
«Донбас Медіа Форум», який цьогоріч
проходитиме у Харкові і збере понад 400
осіб. Це буде наймасштабніший форум
за всю історію його існування. І основна
тема, яку вирішили виносити на форум,
має відповісти на цілу низку запитань,
важливих для взаємодії ЗМІ та споживачів їхніх послуг.
«У зв’язку з децентралізацією створюються нові громади і постає питання: а хто у цих громадах виконуватиме функцію медіа і якими мають бути ці
медіа? — каже організатор Форуму, голова «Донецького інституту інформації»
Олексій Мацука. — Чим вони відрізняються від комунальних медіа, чи можуть вони задовольнити потреби цієї аудиторії тощо».
Існує і другий аспект, про який варто сказати саме цьогоріч — це наближення виборів. «І, звичайно ж, у цьому переліку — загальний контекст усього, що
відбувається з Україною на міжнародній
арені, які саме загрози нависають над
нами. Також — страх займатися журналістикою на сході країни, — продовжує Мацука. — Так, саме страх, який
ми відчуваємо внаслідок тиску з боку
різних груп, осіб. Це також страх перед
самим собою, це самоцензура. І як подолати цей страх, щоб ми могли відчувати
себе захищеними у своїй професії, професійно виконуючи свою функцію журналіста, а не пропагандиста, інформаційного бійця або ще когось. Якраз для
подібних відчуттів необхідна журналістська солідарність».
Журналіст часто стає мішенню номер
один у будь-якому конфлікті. Війна на
сході, на жаль, триває, і достеменно про
її нищівний вплив ми довідаємося тільки згодом. «Люди, які займаються журналістикою на непідконтрольних територіях, дуже часто перебувають у підвалах «ДНР» та «ЛНР». Там це відчуття
страху, якщо вести мову про непідконтрольні території, воно превалює над усім
іншим. Тобто коли ви хочете займатися
незалежною журналістикою у Донецьку чи Луганську, то ви живете в цьому
страху постійно, — каже Олексій Мацука. — Мені здається, що одне з завдань
Форуму — протягнути руку солідарності
нашим колегам, які працюють на непідконтрольних територіях, журналістам,
які щодня, жертвуючи собою, своїм благополуччям, спокоєм, здійснюють свою
роботу там — у Донецьку, Криму, Луганську, щоб українці знали про те, що
насправді відбувається в окупації».

Підтримаймо Станіслава Асєєва!
Особливим мотивом для форуму
в Харкові стане момент солідарності
з нашим колегою Станіславом Асєєвим. «Він уже більше року перебуває у в’язниці «ДНР». Місцеве «МГБ»
його заарештувало просто тому, що він
висловлював думку. Людина писала
новини, статті, репортажі на українські сайти, і це стало приводом для його
затримання. І за весь цей час ніхто не
може нічого зробити. Асєєв перебуває
практично в концтаборі, умови його утримання невідомі, до нього не пускають
спостерігачів. І ось коли ми, 400 учасників Форуму, зберемося в одному місці
і згадаємо про наших колег, які опинилися на межі життя і смерті через свою

❙ Проблеми роботи журналістів на сході України обговорюють у професійному середовищі.
❙ Фото з сайта donbassmediaforum.blogspot.com.
професійну діяльність, то це, на мою
думку, стане потужним сигналом i для
тих, хто утримує Станіслава, що ми всетаки не залишаємо своїх у важких умовах, важких ситуаціях», — наголошує
Олексій Мацука.
У Донецьку, за його словами, нині
мешкає близько мільйона мешканців.
«Газета чи телебачення, які контролюються угрупованнями сепаратистів не
розповідають про випадок Асєєва, не
розповідають про концтабори Донецька, про те, що люди утримуються в неволі за думку, а не за те, що вони там
хотіли зробити теракт або когось убити.
За думку! За пост у «Фейсбуці»! А от ми
можемо про це розповісти!.. Чим більше
і частіше ми будемо привертати увагу
аудиторій до подібних справ, як справа Асєєва, тим більша ймовірність того,
що про цю справу не забудуть, що вона
не затреться у різноколірній картині
дня. Форум щороку оголює ті болючі
точки, з якими стикається українська
журналістика, оновлює, шукає, як ці
хвороби можна вилікувати. Або як, скажімо, організувати кампанію, щоб посилити тиск на учасників мінських переговорів; як нам уберегтися від тиску,
коли комунальне ЗМІ перетворюється
на незалежне».

Коли працюєш «на тому боці»...
На думку незалежних медіа-експертів, сьогодні існує лише одна форма для
вироблення спільних дій, це і є, власне
кажучи, форма таких форумів, коли багато людей із різних регіонів, iз різним
порядком денним, iз різними поглядами, в тому числi політичними, можуть
зібратися і впродовж кількох днів обговорити, напрацювати спільне рішення, пройти через діалог до консенсусу,
який там було задекларовано. Заходи на
кшталт «Донецьк Медіа Форуму» дають
потужний сигнал журналістам, спонукаючи до переосмислення картини дня,
переосмислення нашої ролі у висвітленні воєнного конфлікту. «Адже ми таки
не робимо війну, а робимо медіа, описуючи реальність такою, яка вона є, а не
вигадуємо реальність і не підігруємо
якимось певним групам за інтересами:
партійного, ідеологічного, буд-якого іншого. Що в нас є журналістські стандарти та етика, що вкрай необхідно повернутися до цих понять. Але щоб досягти
успіхів на цьому шляху, треба ухвали-

■ ПОГЛЯД ІЗСЕРЕДИНИ
А на газетних сторінках —
«битва за врожай»
«Якось у 2015 році я приїхав в одну з редакцій у так званій «сірій зоні», — розповідає журналіст Андрій Діхтяренко. — Це було неподалік
Донецька, де йшли кровопролитні бої, територія
кілька разів переходила з рук у руки. Я хотів погортати підшивку видання, щоб побачити, як змінювалася інформаційна політика видання за цей
час. Як газета писала про ці події, можливо, прочитане могло стати для мене ще одним джерелом
інформації, можливо, думав я, після прочитання що-небудь дізнаюся нове про цей район, таке,
чого я не знав до цього.
Така газета, як здавалося, мала стати неоціненним джерелом інформації. Яке було моє здивування, коли аж до серпня 2014 року, поки газету зовсім не закрили, вона тільки... давала звіти
голови райдержадміністрації! Абсолютно господарські: писала про стан урожаю, якісь світові новини, а про війну не писала взагалі! Це була така
інформаційна політика. Це, на мою думку, нижня
точка, до якої підійшло багато медіа на Донбасі,
повністю відмежовуючись від реальності. І я б
дуже хотів, щоб донбаські медіа розвивалися так,
щоб від цієї нижньої точки пішли якомога вище і
якомога швидше!».
ти рішення хоча би всередині себе, що,
може, варто переосмислити якісь нюанси та акценти у своїх публікаціях, у
своєму контенті. Може, варто поговорити з колегами, довідатися про інший досвід, може, варто самому запропонувати власні ідеї. Все має величезне значення для суспільства», — резюмує Олексій
Мацука.
«Сам я журналіст iз Луганська і
весь цей час, починаючи з моменту,
коли тут тільки готувалися до бойових дій, я не припиняв свою професійну діяльність у «Реальній газеті». Так,
у нас була змога виходити в місті, навіть коли воно потрапило під контроль
проросійських бойовиків. Газета виходила до початку липня 2014 року, і ми
поїхали з міста тільки тоді, коли перебування тут стало для нас абсолютно небезпечним, а найголовніше, коли
ми вже не змогли поширювати нашу
продукцію, — додає журналіст Андрій
Діхтяренко. — Виїжджали ми ненадовго, принаймні так сподівалися. Виявилося, що насправді ж виїхали на понад чотири роки...».

Утім, як розповідає Андрій, зв’язків
із рідним Луганськом і взагалі з непідконтрольними територіями він не втрачає. «Зараз я працюю не тільки редактором свого онлайн-проекту «Реальна
газета», а й проекту «Донбас-реалії». У
нас є можливість, і ми постійно це робимо: отримуємо відео з окупованої території, знімаємо проблемні репортажі
про те, що там відбувається, а також
робимо опитування, зрізи думок людей
із найрізноманітніших питань», — додає він.

Думка противника чи ворога?
Утім це лише видима частина роботи. Але в будь-якого журналіста, який
серйозно займається темою українсько-російської війни, який тримає руку
на пульсі війни і навколовоєнного життя, є велика кількість джерел, з якими він постійно спілкується. «І левова частка інформації, яку ми отримуємо, взагалі не виходить нікуди у медіа.
Вона потрібна мені, щоб я справді професійно володів ситуацією, — продовжує Діхтяренко. — Тому я спілкуюся
не тільки з тими, хто стоїть на проукраїнських позиціях, а й iз тими, хто
досить критично ставиться до України, хто вважає, що в природі конфлікту багато таких моментів, яких офіційний Київ міг би уникнути, якби повівся правильно. Адже мені потрібно розуміти точку зору цих людей, якщо я
хочу максимально об’єктивно дивитися на ситуацію».
Це, до речі, ще один напрочуд гострий дискусійний момент: чи варто
нам спілкуватися з мешканцями окупованих територій, транслювати їхню
точку зору, особливо, якщо вона сформована під впливом російської пропаганди. «Я вважаю, що закритися від
цих людей, яких можна назвати колаборантами чи проповідниками «русского міра» — неправильно. Адже всі
ми так чи інакше мусимо розуміти, що
війна рано чи пізно закінчиться і так
чи інакше в нас постане питання реінтеграції цих територій і цих людей. І
що кожен день війни, територіального
та ментального роз’єднання відокремлює нас від тих, хто залишився в Донецьку і Луганську. І тоді справді можуть спрацювати російські методички,
за якими нібито існує окремий «донбаський етнос». Вже підростають діти,
які навіть не навчалися у школі за України, скоро вони стануть підлітками,
в них остаточно сформується мислення перебування в цих так званих «незалежних республіках», — наголошує
Діхтяренко.
Що ж потрібно робити з цими людьми? «Шукати відповідь на це питання
треба не лише перебуваючи всередині
України і всередині нашого інформаційного поля. Потрібно виїжджати
в інші країни, які пережили подібний конфлікт. Наприклад, я нещодавно був у Косово і зрозумів, виходячи з
того, як розвивався їхній конфлікт за
участі міжнародних миротворчих сил,
що «блакитні шоломи» — це далеко не
панацея, у тому числі й для Донбасу»,
— зазначає журналіст.
«Медіа повинні вміти співчувати
реальному людському горю, — додає
редакторка та ведуча HromadskeTV
Анастасія Станко. — Що саме відбувається на лінії розмежування, у селах
«сірої зони», співчувати стражданням
людей, мати емпатію. Тобто вони не
можуть вдавати, що нічого не бачать.
Симпатію дуже часто можна спостерігати до певних груп військових, але
її немає до цивільного населення, немає розуміння, хто і як опинився у тій
чи іншій ситуації, чому опинився, свідомо чи ні. І це теж створює поле для
маніпуляцій. Свідомо чи несвідомо
йде розподіл на патріотичні і непатріотичні ЗМІ. Це теж, на мою думку,
є викривленим поняттям, я вважаю,
що журналістський патріотизм — це
розповідати правду. Адже якщо ти не
розповідаєш правду, твоя аудиторія не
може відтворити реальну картину, що
відбувається насправді, не може дійти
до правильних рішень. І ми, виходить,
шкодимо собі всі, як суспільству, так i
громадянам». ■

СУСПІЛЬСТВО
Тетяна МІЩЕНКО

Кількість ошуканих турфірмами й
авіаперевізником українців за останні буквально два тижні сягнула тисячі
осіб, — і Міністерство інфраструктури 3 липня запросило туроператорів, турагентів та авіакомпанії для
обговорення введення механізмів
контролю і штрафних санкцій для
недобросовісних учасників ринку.
Упродовж останніх днів своєчасно
не змогли вилетіти відпочивальники з Києва в Єгипет; по кілька діб на
«пташиних» умовах у холах готелів й
аеропортах провели українці у Тунісі
та Грузії. Непередбачувана затримка
українців сталася і в Албанії.

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ «ПРОЛЕТІЛИ»

■ ПОГЛЯД

Підвели під Монастір

Миролюбно...
про війну

Майже 800 відпочивальників не могли
повернутися з Тунісу

Хто відповідатиме?
Згодом в ефірі одного з телеканалів міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що,
за підрахунками його відомства, з
Тунісу не можуть вилетіти близько
800 осіб.
«Туроператор Oasis Travel заборгував перевізнику Bravo понад 1
мільйон доларів і не сплатив жодного

Чому тил не живе одним
диханням із фронтом
Василь ГЛИНЧАК,
лауреат премії імені Ірини Калинець

Страждають відпочивальники
Перші «дзвіночки» для туристів
прозвучали 22 червня: вітчизняна
авіакомпанія Bravo скасувала три
рейси до Тунісу, а ще кілька перенесли на іншу дату. Уже наступного
дня через це майже сім десятків українських туристів застрягли в аеропорту «Київ». У столицю пасажирів
привезли з інших міст, оскільки рейси скасували у місцевих аеропортах.
У Києві опинились люди, які хотіли
полетіти на відпочинок із Харкова,
Запоріжжя та Чернівців. Усіх пасажирів трьох скасованих рейсів поселили у готелі для очікування вильоту 24 червня.
Аврал стався з поверненням. 29
червня з’явилась інформація, що
близько 300 українських туристів
застрягли в аеропорту туніського
міста Монастір, не маючи змоги другу добу повернутися у Харків.
У консульстві України в Тунісі
повідомили, що причина затримки
рейсу — відсутність палива для заправки літака. За інформацією представництва, туроператор повинен вирішити ситуацію за декілька годин.
«Консульство займається цією
проблемою. Туроператор обіцяє вирішити цю проблему за кілька годин, однак детальна інформація буде
відома пізніше», — розповіли в представництві.
Відзначимо, раніше в авіакомпанії Bravo Airways повідомили,
що рейси, які повинні виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова в Монастір (Туніс) (BAY7371,
BAY7372, BAY7375, BAY7376,
BAY7377, BAY7378, BAY7373,
BAY7374) були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.
«Авіакомпанія Bravo має всі технічні можливості для виконання даних рейсів. Згідно з укладеною угодою між авіакомпанією Bravo і туристичним оператором Oasis, замовник повинен оплатити рахунок до
здійснення рейсу, а також оплатити всі аеропортові збори і податки за
фактом виконання рейсу», — відзначили в авіакомпанії.
Авіаперевізник переконував: туроператор Oasis не виконав свої фінансові зобов’язання перед Bravo
Airways за дев’ять рейсів. І в повідомленні радив з усіх питань щодо
скасування цих рейсів та отримання компенсації звертайтеся до туроператора Oasis.
А туроператор висунув зустрічні звинувачення в затримці рейсів
перевізнику. «Авіакомпанія Bravo
Airways має заборгованість перед аеропортами Тунісу і не має коштів для
оплати посадки, обслуговування і
зльоту рейсів в аеропортах Туніської
Республіки і, ймовірно, тому відмовилася їх виконувати 27/06/2018»,
— йшлося в заяві Oasis Travel.
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❙ Невдоволені туристи.
цента, — сказав посадовець. — Про
цю ситуацію Oasis Travel знав, були
різні моменти врегулювання, жодні
кошти не надходили. Проте авіакомпанія Bravo за власний кошт вже вивезла 650 туристів до України, цієї
ночі був іще один додатковий борт,
який забрав 120 людей».
Потім на сторінці у «Фейсбуці» у
міністра інфраструктури з’явилася
така інформація: «За підсумками досягнутих домовленостей, авіакомпанія Bravo за власний кошт забере
і відвезе в понеділок, 2 липня, всіх
відпочивальників додому. Туроператор Oasis Travel за власний кошт повинен розмістити всіх українців в готелях Тунісу до понеділка.
Після переговорів за участі двох
міністерств та Державіаслужби авіакомпанія Bravo погодилася взяти на
себе витрати, пов’язані з поверненням українців додому, після чого
вони повинні бути відшкодовані туроператором».
А допоки туристи та їхні рідні
в Україні очікували два рейси на
Львів і три — на Київ, активно ділилися власними історіями у соцмережах. Ірина Костецька написала: «Люди купують за свій рахунок авіаквитки і повертаються додому, інші в холі сплять. Я поїхала
відпочивати з 3 малими дітьми — 8
років; 5 років і 1 рік. Продовжувати номер за свій рахунок? Це ж не
з моєї вини вильотів немає. Чому
вчора туроператори «Джойн Апп» і
«Пегас» забрали людей, а нас ніхто
не інформує». Львів’янин Микола
Фуртак став заручником обставин
разом із вагітною дружиною. Ірина
Мінакова, яка не вилетіла 28 червня
у Харків із Монастіра, хвилюється,
що багато хто залишився не просто
без харчування, а й без води у літню спеку (купити бутильовану — 1
євро).
Тим часом Анна Хоменко просила
допомогти вирішити питання вильоту
з Батумі у Київ. У групі, що застрягла
у Грузії, — 20 дітей, двоє туристів — із
серйозними травмами ніг.
«Мінекономрозвитку
перегляне і скасує ліцензії тих туроператорів, які не виконують свої

■ ПОРАДНИК
Уже є випадки відмови туристів від раніше оплачених турів через безкінечне перенесення часу вильоту з Києва. У таких випадках, окрім компенсації вартості квитка, ошуканий пасажир має право на відшкодування від авіакомпанії у розмірі 250-300 євро
за відкладення/перенесення рейсу. Для цього потрібно скласти скаргу і спрямувати її до
авіакомпанії та органів арбітражу. Можна робити це самотужки, а можна звернутись до
Airhelp — спеціальної агенції, яка займається супроводом таких скарг і допомогою в отриманні відшкодування, яку колись організували постраждалі пасажири (https://www.
airhelp.com).
У разі судового позову за неналежне виконання раніше оплачених послуг радять позиватися не окремо до авіакомпанії та туроператора, а зробити їх співвідповідачами. А
ще — подавати колективний позов, разом з
іншими пасажирами.
зобов’язання», — написав міністр
Володимир Омелян, пообіцявши
запровадження ефективного ринку з елементами державного регулювання і контролю замість непрацюючого вільного. І додав:
«Державна авіаційна служба України посилить контроль за ліцензіями авіакомпаній, виконанням ними регулярних і чартерних
маршрутів, технічного стану і стану салону літаків. Досить возити українців на літаках минулого
століття!»
Масове ошуканство українських туристів, які не можуть виїхати в оплачені тури чи повернутися із-за кордону, — це ще й іміджева пляма для України. До речі, вітчизняне Міністерство закордонних
справ закликає громадян України,
які планують подорожі за кордон,
зареєструватися на веб-ресурсі Департаменту консульської служби
МЗС України «Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон («ДРУГ»), який є
інструментом попередження, за потреби — розшуку та надання сприяння громадянам України в разі
надзвичайних подій за кордоном
http://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Чуємо час від часу докори нашому суспільству, що, мовляв, воно поводиться не зовсім так,
як би годилось: на Донбасі війна, рвуться міни й
снаряди, щодня руїни в селах і містечках, щодня поранені, скалічені, інколи, на жаль, і загиблі. А воно, те суспільство, живе собі буденно, байдуже до того лихоліття.
Кажуть, особливо така дійсність вражає
тих, хто сам недавно побував там, на фронті. І
ось опиняється такий чоловік десь у Полтаві,
Києві, Житомирі, Львові — і що він бачить?
Бачить на кожному кроці плакати, що закликають на захист Батьківщини, що викривають
озвіріння московського агресора, що прославляють доблесть і героїзм українського солдата?
Нічого такого він не бачить! Не бачить і не відчуває, що країна, тил живе одним диханням із
фронтом..
Хіба що деколи на якихось каналах чи по
радіо побачить і почує розповіді про героїв війни або в новинах про похорон когось із полеглих... Ще розмови навколо фільмів про війну.
Оце все! І цього замало, щоб сколихнути людські душі, щоб пройняти їх глибоким болем
співчуття і переживання того, що Вітчизна в небезпеці. І рутина буднів робить своє, і тому так
здається (хоч воно далеко не так!), що фронт і
решта країни живуть різним життям.
Це, так би мовити, міркування з точки зору
пересічного громадянина, що пливе собі за
течією щоденного існування. Але важко погодитись з таким собі пацифізмом людей, які вже
самою своєю суспільною службою покликані
пристрасніше переживати трагедію війни. переживати і запалювати тією пристрастю нас із
вами, глядачів і слухачів. В даному разі глядачів, бо йдеться про передаччу «Букоголіки» на
Першому ЮА. В передачі розповідали про породжені війною твори української літератури.
Така пекуча, така сердечна тема! А передача нічим не схвилювала і залишила глядача таким
же байдужим після неї, як і до неї,
Це тому, що ведучий програми вибудував її
в академічному тоні як низку бібліографічних
оглядів — сухих і об’єктивістських. Щось на
кшталт товарних, чи то пак книгознавчих, характеристик. Навіть Сергію Жадану випало говорити в тому тоні бібліофільської описовості. Трохи
жвавішим було слово Катерини Калитко — зокрема про фронтову поезію як «зойк душі». Здавалось, що якраз нагода дати глядачам почути той
«зойк». Тим більше що та поезія зродила таке
хвилююче явище, як воєнна бардівська пісня.
Автору цих рядків пощастило слухати такі
пісні, створені і виконувані Левком Скопом,
відомим із Майдану художником-іконописцем
«гонтових образів», а згодом — творцем монументальних розписів на самій передовій в станиці Луганській. Чому б таких людей не запросити в студію? Але з усього видно, що таке поглиблене розкриття теми ведучого Євгена Стасіневича не цікавило, він задовольнився, повторюємо,
такими собі бібліографічними довідками про
той чи інший твір.
Ба більше того! Наша фронтова муза виявилась не в центрі його уваги, а лише одним із
прикладів теми війни в літературі, та й зовсім
зблідла з появою на екрані ефектних кадрів голлівудського бойовика з неодмінною в ліжку парою персонажів. Яке відношення мав той фільм
до нашої війни? І чим далі, то та війна взагалі
залишалась десь осторонь, позаду.
Натомість пан Стасіневич став яскраво демонструвати, наскільки він свій чоловік у Вікіпедії і вичитав мільйонам читачів, які вони недалекі, що вважають Ремаркових «Трьох товаришів» за найпопулярніший роман письменника, тоді як він, Стасіневич, вважає, що то дуже
слабкий твір. А завершилась та «високоінтелектуальна» балаканина довідкою про Чеслава Мілоша та його вірш про кінець світу... якого насправді не буде.
Отаке-то шановні! Як ви думаєте, після такого громадяни глибоко переймуться тим, що твориться на сході України? Як кажуть, яка проповідь, така й сповідь. ■
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■ НАДІЙНИЙ ТИЛ

Світ не без добрих людей
Волонтерка возить допомогу нашим бійцям на фронт
і не лишає без уваги дітей загиблих та багатодітні сім’ї
вчорашніх вояків
Ганна ЯРОШЕНКО

Полтавський лікар-стоматолог
Ірина Каптур із самого початку
воєнних дій на Донбасі збирає та
возить у зону конфлікту гуманітарну допомогу нашим бійцям.
У перші роки їздила туди майже
щодва тижні, потім — щомісяця,
нині — раз на три місяці. Частіше
не в змозі, бо кожна така поїздка
тягне за собою значні витрати.
Люди ж уже стомилися жертвувати. Якщо хтось і дає кошти, то
на них потрібно відновити убитий
у зоні бойових дій транспорт. От і
зараз біля гаража Ірини й Володимира Каптурів стоїть автопарк
із десяти пошкоджених автомобілів, яких чекають на фронті.
Володимир та його помічники
Петро Папірний і Богдан Пось
(у минулому, до речі, командир
розвідки бригади) займаються
їхнім відновленням кожної вільної хвилини. Щоб відремонтувати одне таке авто, потрібно
15-20 тисяч гривень. Волонтери
ремонтують, а потім відвозять у
зону протистояння. За весь цей
час Ірина Каптур разом із Русланом Гнєздовим, Олександром
Лопатюком, Костянтином Гейштором примудрялися доставити
допомогу нашим воякам у найгарячіші точки: Щастя, Трьохізбенку, Авдіївку, Зайцеве, шахту
«Бутівка», траплялося, ставали
навіть свідками боїв. На моє запитання, чи не страшно їй, жінці,
туди їздити, відповідає: «Страшно
чи ні, а треба їхати. Бо, розумієте,
хлопці чекають — для них це не
тільки матеріальна, а й моральна
підтримка. Бували дуже складні
ситуації. От, скажімо, взимку при
мінус 20 градусах ми з великими
труднощами добралися до шахти
«Бутівка». Противник накривав
її вогнем з усіх боків, тож наш
мікроавтобус не міг під’їхати ні
зліва, ні справа. І коли нарешті
доправили допомогу бійцям 72-ї
окремої механізованої бригади,
ті були просто вражені. Вони
повідомили, що до них місяць
ніхто не приїжджав. Бо доїхати і
справді було нереально. Але ми
змогли».
Ми розмовляємо в кабіні мікроавтобуса. Цього разу Ірина Каптур їде не на фронт. Волонтерка,
котра, якби могла, обігріла б усіх,
намагається допомагати й дітям,
батьки яких загинули в зоні бойових дій, а також багатодітним
сім’ям учорашніх АТОвців, які
відчувають матеріальну скруту.
Поїздка стала можливою й завдяки тому, що заступник голови
Полтавської обласної ради, свого
часу учасник бойових дій на сході
України Анатолій Ханко виділив
кошти на заправку автомобіля.

На радощах народили шосту
дитину
Спершу наша дорога пролягає до села Лелюхівки Новосанжарського району. Тут у будиночку з однієї кімнати й кухні мешкає багатодітна сім’я колишнього АТОвця — 41-річного Євгенія
Токара. «Живуть дуже скромно,
проте щасливі. І діти в них доглянуті, от побачите, — запевняє
Ірина, коли під’їжджаємо до двору вчорашнього вояка. — Оскільки багатодітна мати просила привезти щось таке, щоб діти грали-

❙ Ірину Каптур із подарунками діти колишнього учасника бойових дій
❙ на Донбасі Євгенія Токара та його дружини Ніни чекали із самого ранку.

❙ Учорашній учасник АТО Василь Хохлов тягнеться з усієї сили,
❙ щоб прогодувати численну родину.
❙ Фото автора
ся у дворі, бо вони, мовляв, скоро
й хату перекинуть догори дригом,
то веземо м’ячі, бадмінтон, підлітковий велосипед моєї доньки
Юлії (він практично новий) і всього потроху: солодощі, памперси,
постільну білизну тощо. Чутівка
Світлана Філіпс, котра проживає
у Великобританії й очолює там волонтерську організацію «Голос
України в Уельсі» (про що «Україна молода» нещодавно писала), часто передає подарунки дітям, батьки яких служили в зоні
воєнного конфлікту на Донбасі.
Цього разу вона попросила дізнатися розміри взуття дітей і передала якісні шкіряні ортопедичні
босоніжки».
До воєнного конфлікту на
сході України Євген із дружиною
Ніною ростили п’ятьох дітей. А
оскільки до реєстрації шлюбу в
них так і не дійшли руки, чоловіка в березні 2015 року призвали в
зону бойових дій.
— Я й не відмовлявся, розумів,
що комусь же потрібно туди йти.
Потрапив до 28-ї окремої механізованої бригади. Уже 1 травня нас
кинули в Донецьку область — місяць дислокувалися за 17 кілометрів від Мар’їнки, а 4 червня
зайшли в саме місто, — розповідає Євгеній Токар. — Я стояв на
першій лінії оборони — бувало, що
противник наближався до наших
позицій метрів за 70. 31 липня під
час артобстрілу отримав поранення. Отут, під рукою, осколок стирчить і досі — я його увесь час нащупую. Снаряд перелетів через загороджувальне укріплення з мішків із піском і розірвався метра за
півтора. Результат — двоє вбитих
і двоє поранених. Пощастило, що
опинився серед останніх. Осколками посікло увесь лівий бік тіла,
один із них пройшов прямо під
легенями, на щастя, не зачепивши їх. Про війну, чесно кажучи,
не згадую. Навіщо ятрити душу?
Хоча от сьогодні допомагав кумі,
котра живе поряд, сіно заготовляти. Коли впоралися, сіли пообідати. А тут грім як грякне — у мене
мимоволі асоціації з бойовими діями виникли. Коли нас обстрілювали, ми не ховалися. Хоча ні, один
молодший офіцер, як тільки розпочинався обстріл, одразу ж зникав у
погребі. Ми в нього навіть автомат
із підствольником забирали, бо ні в
кого з нас підствольника не було.
— Мабуть, вижити хотів чоловік, — зауважую.
— Багато хто хотів вижити,
— підвищує голос Євген. — Проте он скільки хлопців полягло на
Донбасі. Дуже шкода всіх. Тіль-

ки з нашого району поклали голови Максим Збіцький, Олександр
Мокляк, Сергій Іванов... — ці
хлопці були значно молодшими
за мене. А з Василем Писаренком із села Коби ми, вважай, разом виросли, він, як і я, 1977 року
народження й також служив у 28й бригаді, а загинув у 2015-му...
У Краснодарському краї живуть
два мої двоюріднi брати, які народилися в Полтаві, то вони заявили, що воювати на схід України нізащо не підуть. Натомість
мій рідний брат по батькові Микола, котрий проживає в СанктПетербурзі, воює на боці «ДНР»«ЛНР». От я собі й думаю: якби
зустрів його там — не затремтіла
б рука...
Дружина Євгена Ніна говорить, що після поранення в чоловіка «рука, нога, спина не годяться, а на папері він здоровий». За словами Євгена, після
поранення у військовій частині
йому виплатили певну суму, а
потім різко загубили документи. А якщо займатися їх поновленням, вважає чоловік, то витратиш більше, аніж тобі потім
заплатять. Та й ніколи йому цим
займатися — потрібно дітей піднімати на ноги. А їх тепер уже
шестеро: коли Євген повернувся
з війни, подружжя на радощах
народило іще одну донечку Вероніку.
Ірину Каптур із подарунками,
за словами Ніни, діти чекали із
самого ранку. Найстарший Іван,
котрий перейшов до 9-го класу й
захоплюється хімією, найдужче
зрадів мікроскопу (минулого разу
Ірина привезла йому набір юного
хіміка). Каті припали до вподоби білі босоніжки, Костя заявив,
що увесь час мріяв про велосипед,
тож одразу випробував його в дії.
— Дитяче взуття для нас дуже
важливе, — зазначила Ніна. — У
дітей ніжки так ростуть, що не
встигаєш його купувати. А на
хлопцях воно взагалі «горить».
Загалом вдячні за будь-яку допомогу. І дуже цінуємо те, що хтось
про нас піклується.

У Щасті зустрів своє щастя
А далі їдемо до Кременчука.
Там також проживає дуже цікава
родина. Із її главою — 45-річним
Василем Хохловим — Ірина Каптур познайомилася в зоні АТО. Василя не застаємо вдома, він саме
на роботі — працює аж у Козельщинському районі, куди мотається щодня. Подарунки приймає
його дружина Наталя. Дуже рада
дерев’яному ліжечку для двомі-

сячної донечки Анжеліки, яке передав полтавець Анатолій Вертелецький, стільчику для годування, домашній хлібопічці від Ірини
Каптур і навіть памперсам, що стали недешевим задоволенням. Діти
приміряють одяг та взуття, ласують солодощами. А тим часом повертається й господар.
— Я був на київському Майдані — у 9-й сотні — разом із кременчужанином Ігорем Сердюком,
котрий загинув на моїх очах, —
пригадує він. — Повернувшись
із фронту, навідався до прокуратури, аби дізнатися, чому мене
навіть не намагалися викликати як свідка. Так і недочекався
бодай якоїсь виразної відповіді.
Я пішов на фронт добровольцем
у 2014 році, бо вважаю: коли
йдеться про захист Вітчизни,
всі чоловіки мають узяти до рук
зброю. Строкову службу в армії
проходив у повітряно-десантних
військах, маю 12 стрибків із парашутом. А в 92-й окремій механізованій бригаді потрапив до
розвідвзводу, де став заступником командира. Після навчання
наше військове з’єднання спрямували до міста Щастя, що на
Луганщині. Там, вважай, і стояв
усі півтора року. Спочатку було
дуже гаряче: нас так крили «Градами», що я навіть посивів. Після так званого перемир’я стріляли танки й артилерія, але то вже
було легше.
Знаючи, що саме в Щасті Василь зустрів Наталю, котра весь
час там проживала, прошу розповісти історію їхнього знайомства. Як виявилося, в обов’язки
взводу, де Василь був заступником командира, входила охорона магазину, в якому працювала Наталя. Якось уночі його групу викликали розібратися в ситуації, оскільки скоєно, мовляв,
напад на торговельний заклад.
З’ясувалося, «айдарівців» обурило те, що в магазині була російська продукція.
— Я зайшов і почав сваритися, а Наталя мене втихомирювала
— отак і познайомилися. Суто випадково, — посміхається колишній АТОвець.
— Не думали, що на війні зустрінете своє щастя? — цікавлюся. — Якщо чесно, я взагалі не
думав, що повернуся звідти живим. Коли противник пускав у хід
«Гради», у нас щодня була загроза прориву. Не знаю, як ми вистояли...
— Слава Богу, Вася не був поранений, хоч одного разу куля
влучила в його каску і пройшла
навиліт, на щастя, не зачепивши
голови, — продовжує розповідь
чоловіка Наталя. — За три роки
багато що забулося. Хоч навіть зараз, коли двері гахнуть, усе стискається всередині. Спочатку на
Новий рік не тільки діти, а і я лякалися салюту. Коли Вася запропонував, вирішили перебратися сюди, бо там стало немож-

ливо жити. Було, ідеш парком,
а осколки об дерева «стук-стук».
Люди, яких я знала, гинули просто на вулиці. Якось уночі поряд із
нашим будинком вибухнув снаряд, у результаті у вікнах нашої
квартири всі шибки вилетіли.
Діти досі все це пам’ятають. Артем пригадує, як із друзями гуляв у дворі, а на дахах двоповерхових будівель залягали снайпери і стріляли, як летів літак і
поливав вогнем. А якось куля залетіла в синів клас просто під час
уроку. Звичайно, дуже хочеться
туди, тут ми змушені винаймати
житло, а там лишилися дві квартири. Сусіди повідомили, що в одній уже побували «гості». Що винесли, не знаю.
— А продати їх неможливо?
— запитую.
— Уявіть собі, двокімнатна
квартира в Щасті нині коштує
дві тисячі доларів, — «просвітлює» мене Наталя. — Хоч багато
хто, користуючись моментом, купує житло — сподівається на краще.
Уже в Кременчуці в сімействі
Василя й Наталі відбулося поповнення — народилися дві доньки.
— Ніколи не думала, що стану
багатодітною матір’ю, — зізнається 36-річна жінка. — А коли доля
звела мене з Васею, він сказав: у
тебе, мовляв, троє своїх дітей, у
мене — двоє, потрібна спільна
дитина. У результаті з’явилася
на світ Мирослава, якій нині два
роки. А народження Анжеліки
ми взагалі не планували — так
вийшло...
Звісно ж, у новоспеченого подружжя — дуже нелегкий період у
житті. Василь Хохлов тягнеться
з усієї сили, аби прогодувати численну родину: окрім того, що працює на будові, обробляє земельні
паї (свій та покійної мами) у селі
Рокитне, що в Кременчуцькому
районі. Скаржиться, що підтримки від держави вчорашнім захисникам, вважай, ніякої.
— Сестра-близнючка допомагає, інша рідня, волонтери, то
якось іще виживаємо, — ділиться колишній АТОвець, а я думаю,
як усе-таки ця війна змінила долі
багатьох людей.
— Коли телефоную Наталі й
запитую, чи потрібна допомога,
то з’являється цілий список того,
що необхідно. Тоді пишу про це
пост на своїй сторінці у «Фейсбуці» чи у друзів щось випрошую.
У хід ідуть і власні речі, коли розумію, що вони комусь потрібніші. Останнього разу небайдужі
полтавці Павло Рибка, Анна Копотун та Оксана Бутенко зібрали кошти, от на них ми й купили речі, які просили багатодітні матері. Завжди виручає соціально відповідальна компанія
«METRO» — підкидає й цукерки, і памперси. Отак і формуємо
допомогу. Головний її принцип —
привезти те, що справді потрібне,
— підсумовує Ірина Каптур. ■

СЕЛЯНИ I КО
Олена ЯРОШЕНКО

Аукціони з продажу прав
оренди державної ріллі з вересня стовідсотково проходитимуть через електронну
систему ProZorro. Відповідну
постанову Кабмін ухвалив 20
червня. Здача в оренду державної ріллі через ProZorro
— пілотний проект, який триватиме щонайменше рік.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 3 ЛИПНЯ 2018

■ ДЕТІНІЗАЦІЯ

■ ЖНИВА-2018

Оренда з молотка

Одним —
злива, іншим
— посуха

Більшість скарг на земельні аукціони — не на результат,
а на сам процес торгів

Зібрано три мільйони тонн
ранніх зернових

Тестовий режим детінізації
Аукціони з продажу прав
оренди державної ріллі стартували у 2015 році, а в електронний формат перейшли у
червні 2017 року. За офіційною статистикою, минулоріч
в оренду через аукціони здали 42,5 тисячі гектарів державних ділянок. Середня
орендна ставка за гектар державної ріллі збільшилась за
попередній рік завдяки конкурентному формату торгів із
1 тисячі 160 гривень до 4 тисяч 271 гривні. Перше півріччя нинішнього року вивело
цей показник уже на позначку 5 тисяч 437 гривень. За
цей час Мінагрополітики запустило три проекти з електронізації земельних відносин.
Ще у жовтні 2017 року
земельний кадастр перевели
на платформу «Блокчейн». У
січні нинішнього року Держгеокадастр презентував прототип Національної інфраструктури геопросторових
даних. У квітні 2018 року в
окрему онлайн-систему перевели дані нормативно-грошової оцінки ріллі. За словами
першого заступника міністра
аграрної політики Максима
Мартинюка, перехід земельних аукціонів на ProZorro —
спроба повністю детінізувати користування державними угіддями.
За останні п’ять років здавати земельні ділянки в оренду через аукціони почали в
31 раз частіше. У підсумку
— з 2015 року доходи місцевих бюджетів виросли з 38,4
мільйона до 119 мільйонів
гривень.

Гра в хованки
Згідно зі статтею 21 Земельного кодексу України,
держава мала б усі свої ділянки виставляти на оренду саме
через торги. Тим часом станом
на 2015 рік три чверті угод на
оренду чотирьох мільйонів
гектарів ріллі було укладено без жодних торгів. З мінімальною тривідсотковою платою від нормативно-грошової
оцінки, строком на 49 років.
Власниками такого «аукціону небаченої щедрості» стали
афільовані з місцевою владою
агровиробники. Як наголошує Мартинюк, саме такі корумповані угруповання всіляко намагались завадити здачі
державної ріллі через аукціони. Один із найпопулярніших
способів опору — оскарження результатів торгів у суді.
Часто до «водіння кози» судами долучаються й місцеві
адміністрації. До того ж держава виявилася фактично усунутою від управління
шістьма мільйонами гектарів
своєї ріллі: на державні агропідприємства припадає чотири мільйони гектарів, які, за
формальними звітами, використовуються неефективно,
а ще два мільйони гектарів
офіційно «ніхто не обробляє».
Тим часом, за словами заступника міністра, на Google Maps
не видно жодної ділянки, яка
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❙ Деякі державні поля, цілком оброблені, з точки зору всевидячого «гугл-мапу»,
❙ чомусь роками впритул не помічають містечкові розпорядники землі.
❙ Фото з сайта s.properm.ru.
не була б обробленою. Саме такий дисонанс між дійсністю і
звітністю й спонукає державу пошвидше вивести на прозорий ринок оренди всю свою
ріллю.

Рух на гальмах
Архаїчна процедура проведення земельних торгів
поки що суттєво гальмує
цивілізовані орендні процеси.
Для участі в аукціоні аграрій
має подати цілу низку документів, оформлення яких апріорі фінансово витратне. До
того ж, щоб затвердити підсумки торгів, агровиробник
має особисто приїхати в найближчий обласний центр, а
це додаткові витрати. Зрештою, фермер не застрахований, що в процесі оформлення його документи ще й ніде
не «загубить» місцеве управління Держгеокадастру.
При торгах через ProZorro
документи учасників у принципі не можуть загубитися,
система не вимагає й фізичної присутності аграрія при
аукціоні з продажу права
оренди ріллі. Завдяки спрощенню процедури вдасться
розширити кількість бажаючих узяти державну землю
в оренду, а відтак і збільшити добробут місцевих громад,
і підготувати країну до ринкового обігу ріллі. Саме тому
й обрано систему ProZorro
для здачі державної ріллі
онлайн. За словами першого заступника міністра економічного розвитку Максима Нефьодова, для технічного налагодження прозорих
земельних аукціонів потрібно ще близько двох місяців:
«Зазвичай у систему завантажувалась звичайна фотографія та опис об’єкта. Але ж ми
не можемо просто сфотографувати земельну ділянку, —
нам потрібно довантажувати
кадастрові координати, розташування на карті та правоустановчі документи», —
пояснює він. Через це до вересня земельні аукціони ще
відбуватимуться у старому
форматі.

Оскарженню підлягає
Система ProZorro дозволяє підприємцям оскаржувати результати торгів у
Постійно діючій адміністра-

тивній колегії при Антимонопольному комітеті. Протягом 2017 року ця структура розглянула скарг на порушення при держзакупівлях
на загальну суму 90 мільярдів гривень. Третину подань задовольнили, ще третину повністю відхилено.
«У практиці України та світу квазі-судові процедури застосовуються лише на
держзакупівлі, тому на перших порах учасники земельних торгів через ProZorro
зможуть скаржитись лише
в суд», — наголошує перший заступник міністра еко-

номічного розвитку. Втім,
якщо урядовці відслідкують «типові помилки» в аукціонах з продажу прав оренди ріллі, аграріям можуть дозволити скаржитись не в суд,
а в окрему комісію при Мінагрополітики чи Мінекономрозвитку. Адже, за словами
Нефьодова, більшість скарг
на земельні аукціони або торги майном стосуються не результатів, а процесу торгів.
Подібна практика вже виправдала себе при продажу
заставного майна на балансі
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб. ■

■ ДО РЕЧІ
21 червня два десятки громадських організацій створили Громадську коаліцію за скасування мораторію на продаж землі. Меморандум
про утворення Коаліції, зокрема підписали уповноважені Українського клубу аграрного бізнесу, Асоціації «Укрсадпром», Насіннєвої асоціації України та Федерації роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України. Учасники коаліції наполягають, що запуск
ринку ріллі має відбутись до виборчої кампанії 2019 року. При цьому законодавство повинно дати запобіжники на кшталт дозволу купувати угіддя тільки українським селянам та підприємцям з чіткими обмеженнями земельної площі в одних руках, продаж державної та комунальної землі винятково через відкриті аукціони тощо. Вимоги — результат економічного, юридичного аналізу, вивчення досвіду інших
країн. Вони також враховують рішення Європейського суду з прав людини від 22 травня 2018 року, який визнає мораторій порушенням прав
людини. Підписання Меморандуму вимагає від перших осіб держави
чітко оприлюднити свою позицію щодо «земельного мораторію» та запуску ринку ріллі. За словами Владислави Рутицької, члена Національної ради реформ та екс-заступник міністра аграрної політики, земля в
Украіні вже продається: «Є сайт ОLХ — найбільший торговельний майданчик нашої країни. Якщо зайдете туди, введете запит «продам пай»,
то знайдете близько тисячі таких оголошень. Паї пропонують купити за
140 тисяч гривень, за 6 тисяч 700 доларів або за 30 тисяч доларів. Тіньовий ринок землі і так існує. А ми хочемо вивести цей ринок з тіні.
Питання: як довго наша країна готова жити з цим тіньовим обігом грошей та ріллі, закривати на це очі і прикриватись популізмом? Запуск
ринку землі — це не примус. Ти ж можеш і далі самотужки обробляти свій пай або здавати його в оренду». Олексій Мушак, член аграрного комітету ВР, вважає, що земельний мораторій буде знято у судовий
спосіб. Адже тіньовий ринок землі утримує ціну на землю удвічі нижчою, аніж вона могла б бути, та ще й несплату податків: «Лише на податках ми щороку зароблятимемо додаткових 300 мільйонів доларів,
— і це навіть за умови, що не буде продаватись державна рілля, яка, до
речі, також обробляється неефективно». Є і значно масштабніші наслідки гальмування цивілізованих земельних відносин в Україні. «Ми останні 25 років займаємось лише макроекономічною стабілізацією, хоча світовий досвід показує, що на такі заходи потрібно не більше півтора року,
— пояснює Роман Шпек, голова правління Незалежної асоціації банків
України. — Ми досі не переходимо до глибинних процесів, не починаємо
структурні реформи. Ми не створюємо умови для приватної ініціативи,
для появи високопродуктивних робочих місць, розвитку країни, в тому
числі і сільської місцевості. Всі ось ці «підвищення» зарплат під вибори
не стимулюють підприємницької активності. Ми не можемо підмінити силою Майданів або ж свободою слова демократію, яка базується на законах. Кожного року, замість ухвалити закон про цивілізований ринок землі, парламент лише продовжує мораторій. Так де тут торжество законності?».

Весна обіцяла аграріям України вдалий
сезон. Уперше за декілька років взимку випало вдосталь снігу, тому вологи виявилося більш ніж достатньо для початку вегетації. Проте весна і початок літа не порадували фермерів півдня, центру та сходу країни
дощами. У деяких регіонах весняну вологу
швидко «випила» спека. За словами керівника агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяни Адаменко, 25 відсотків територій України підпало під посуху. Найбільше вона зачепила Запорізьку, Херсонську та
Харківську області. Дощі були дуже нерівномірні. Тому обсяги врожаю озимої пшениці
можуть виявитися на 8-10 відсотків нижчими, ніж у минулому році, — на рівні 23-23,5
мільйона тонн.
Проте збирання ранніх зернових та зернобобових культур продовжується. На кінець
минулого тижня у Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій,
Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Закарпатській, Полтавській, Донецькій, Хмельницькій та Черкаській областях
намолотили майже три мільйони тонн зерна
нового врожаю. Зібрано його з 884,3 тисячі
гектарів при середній врожайності 30,6 центнера з гектара. Зокрема, було зібрано: озимої пшениці — 1 мільйон 156 тисяч тонн при
врожайності 30,6 ц/га; озимого ячменю — 1
мільйон 477,5 тисяч тонн при врожайності
32,0 ц/га; ярої пшениці — 0,8 тисячі тонн при
врожайності 20,8 ц/га; ярого ячменю — 21 тисячу тонн при врожайності 21,2 ц/га; гороху
— 52,4 тисячі тонн при врожайності 14,9 ц/
га. У Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій та Черкаській областях триває також збирання озимого
ріпаку. Його обмолочено на площі 126,4 тисячі гектарів при врожайності 18,7 ц/га. Намолотили його 236,2 тисячі тонн. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Фейкова радіоактивність
Інформація про те, що населення Рівненщини споживає молоко, рівень радіоактивного забруднення якого перевищує допустимі норми, не знайшла свого підтвердження. Щоб перевірити оприлюднену в мас-медіа
інформацію, Держпродспоживслужба провела аналіз
даних, отриманих за результатами спектрометричних
досліджень молока в Україні за період з 1 січня по 15
червня 2018 року. Територіальні органи Держпродспоживслужби за звітний період провели загалом по Україні
102 тисячі 323 спектрометричних дослідження, зокрема у рамках державного контролю досліджено 101 тисячу 178 зразків молока сирого та 1 тисячу 145 — на молокопереробних підприємствах (виробничий контроль).
За результатами лабораторних випробувань виявлено
13 позитивних випадків перевищення вмісту цезію-137
лише в Житомирській області (смт Народичі). Молоко
знищили. У Рівненській області проведено 626 спектрометричних лабораторних досліджень зразків молока, і
перевищень вмісту стронцію-90 та цезію-137 ніде не виявлено.

Продаємо добрива
Офіційний вісник США Federal Register повідомив,
що за результатами п’ятирічного перегляду антидемпінгових заходів міністерство торгівлі США прийняло
рішення про припинення з 12 червня 2018 року заходів
щодо українського нітрату амонію у зв’язку з закінченням строку їх застосування. Ще у травні міністерство
торгівлі США ініціювало проведення переглядів з наступним скасуванням антидемпінгових заходів щодо
нітрату амонію, призначеного для використання у сільському господарстві, українського походження.
Антидемпінгове мито щодо нашого нітрату амонію
було впроваджено в США 12 вересня 2001 року в розмірі 156,29 відсотка. ■
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■ НАЦІЯ

Юлія Капшученко: Символ, який вийшов із кріпаків
у люди міжнародного визнання
Ініціаторка Ше.Фесту — про Ше.Бабусю з Харківщини, виставу
«Назар Стодоля» з Кропивницького, гурти «Тінь Сонця»
і «Go-A», письменників Василя Шкляра і Сашка Лірника
на ювілейному фестивалі у Моринцях
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА,
Валентина САМЧЕНКО

У серпні на Черкащині проходитиме
п’ятий
Ше.Фест
— мистецький молодіжний
фестиваль, який популяризує
незаскорублий образ українського генія Тараса Шевченка.
Ідея фестивалю визріла у Юлії
Капшученко, яка від початку її
з командою однодумців і реалізовує. Так, що у серпні знову
хочеться збиратися у Моринці.
Бо там справді весело, цікаво і
пізнавально.

Живий портрет крутого
українця
■ Юліє, коли до вас прийшло
усвідомлення, що Тарас Шевченко не нудний письменник,
чиї твори вчителі змушують
учити в школі?
— Усвідомлення прийшло у
школі, а мрія організації фестивалю втілилася у дорослому
віці.
Я з тих людей, які відчувають харизму в людях. Уже у
старшій школі до мене прийшло
усвідомлення того, що, по-перше, Тарас Шевченко — не проста людина, яка писала поезії; а
по-друге, я відчула у його творах
ту харизму, яка мене зачепила.
Пізніше я планувала вступати до університету Шевченка і почала досліджувати ще в
шкільні роки цю постать, почала читати спогади сучасників,
які знали Шевченка. І тоді вже
вимальовувався живий портрет крутого українця, який не
лише надихнув націю на власну
державу (всі державотворці і поети в принципі надихалися шевченківською творчістю). Це та
людина, яка боролася за волю не
лише у своїй країні, а в усьому
світі. Тому всі знають, що Шевченко — то чоловік, який боровся проти кріпацтва своїми методами у власній країні. Не хочу
сказати, що це робив тільки він,
але він— такий класний символ,
який вийшов із кріпаків у люди
міжнародного визнання.
За біографією Тараса Шевченка можна давати майстеркласи на тему «Як із нікого стати всесвітньо відомим». У будьякому випадку Тарас Шевченко
— це непересічна людина. Він є
символом України у світі протягом багатьох десятиліть. Й оминути цю постать у молодіжному
середовищі я вважала неможливим.
Задум провести фестиваль
виник у період, коли наближалася дата, 200-річчя Тараса
Шевченка, це був момент завершення Революції гідності. На
державному рівні до того нічого масштабного для молоді про
Шевченка не проводили. А я
(молода людина) і друзі мої любимо Шевченка.

Об’єднують два села
■
Чим
вам
найбільше запам’ятався перший
Ше.Фест?
—
Перший
фестиваль

❙ Ініціаторка Ше.Фесту Юлія Капшученко з Катериною Терещенко,
❙ координаторкою з поселення гостей фестивалю у Моринцях.

❙ Уже традиційно на п’ятий Ше.Фест завітає земляк Тараса Шевченка,
❙ уродженець Звенигородки Василь Шкляр.
запам’ятався дивом, що він відбувся. Це було насправді дуже
велике диво. Серед організаторів було близько десятка людей, частина — студенти. Багато
хто відсіявся, хто не вірив, але
кістяк — це троє людей. Вихідці зі звичайного середовища. І
ці три людини змогли зробити
таке дійство, підключили і місцеву владу, і Міністерство культури, і місцевих агропідприємців. Кожного довелося переконувати і надихати.
В успіх майже ніхто не вірив. І це було диво, коли фестиваль відбувся. Не для галочки, а
справді успішно, маючи потужне відлуння. Тоді приїхало достатньо багато людей у Моринці,
забуті Автодором (туди і нині немає нормальної дороги, туди раз
на день їздять маршрутні рейси
з Києва, але зуміли добратися
хто автостопом, хто пішки, хто
власним транспортом).
■ Чому саме Моринці? Чи
не було б доречніше проводити фестиваль, наприклад, у Кирилівці, де поет провів своє дитинство?
— Була ідея, щоб щороку
фестиваль відбувався так: 200-та
річниця — ми в Моринцях,
201-ша — переїхали в Шевченкове. Але момент народження
— це дуже світлий, символічний момент. Ми вирішили робити акцент саме на ньому, бо про
Кирилівку люди знають більше, там і меморіальних речей
більше.
Оскільки народження відбулося в Моринцях, фест теж відбувається саме там. Навіть тому,
що там уже сформувалися і логістика, і команда, і підтримка місцевої влади. Ми протягом
цих років об’єднуємо два села:
була екскурсія шевченківськими місцями саме в Шевченковому, бо там могила батька,
матері, відновлена хата, у якій
Тарас провів дитинство, хата
дяка.
Хотілося би проводити заходи у багатьох шевченківських
місцях, але ресурсів не завжди
вистачає, бо все робиться на громадських засадах, громадськими активістами.
■ Чим би ви доповнили

Ше.Фест, якби мали необмежений бюджет?
— Ми давно думаємо, що варто зробити його міжнародним.
Не в тому плані, щоб просто додати слово до назви фестивалю,
а щоб справді міжнародна спільнота (я говорю не про діаспору),
ті країни, які цікавляться Шевченком, були об’єднані.
До нас уже приїжджають
іноземні журналісти. Для певних країн Шевченко зробив свій
внесок археологічними дослідженнями і замальовками, тому
казахське телебачення приїжджало до нас.
Ще ми хотіли б, щоб Тарас Шевченко зазвучав різними мовами, щоб усе відбувалося в молодіжному форматі,
щоб ми могли запросити іноземних артистів, які співали б твори українського генія білоруською, англійською, польською,
німецькою, французькою, всіма мовами світу, якими тільки
можна уявити. І це було б дуже
класно, такий енергетичний
міжнародний обмін, об’єднання
навколо нашого лідера.
Творці фестивалю і певна
кількість людей вважають, що
Тарас Шевченко — лідер українського народу, який його
свого часу повів, надихнув на
власну державу, та людина, яка
заслуговує міжнародного визнання із залученням якнайширшої аудиторії. Тому, якби у нас
було багато грошей, ми б співпрацювали з іноземними артистами, театрами, поетами, перекладачами; ми б працювали не
лише на нашу українську спільноту, а й на міжнародну.
■ Чи робив вам хто зауваження за те, що Тараса Григоровича Шевченка називаєте Шевою
та неформалом? Як ви на це реагували?
— Особисто я його Шевою не
називаю. Можливо, Шевою Тараса Шевченка називає учасник
Ше.Фесту художник Андрій Ярмоленко, який класно малює
різні сюжети з Тарасом Шевченком.
Добре, ми вважаємо його
фріком, але з цим важко не погодитись. Він дійсно був неформалом свого часу. Беремо світ-

❙ Фронтменом «Go-A» (у центрі) є сам Тарас Шевченко,
❙ правда, не Григорович.
❙ Фото зі сторінки гурту у «Фейсбуці».
лини з минулого, перетягуємо в
сьогодення і дивимося — та він
же фрік. Він народжений бути
вільним, бути на крок попереду
всіх інших, і всі шевченкознавці погоджуються з цим. І люди,
які знають трохи більше від «Заповіту» і «Реве та стогне», це
теж розуміють.
В Україні є невелика кількість людей, можливо, старше
покоління, яка сприймає Шевченка як ікону, але я з ними ніколи не зустрічалася і не спілкувалася. І ми їх, знаємо, не
цікавимо. І хоч на фестиваль
з’їжджаються люди від 0 до 100
(вікова категорія), вони абсолютно нормально сприймають
наше бачення Шевченка. Тож
зауважень ніколи не чула.
Я не прихильник того, щоб
Шевченка називали Шевою. І у
нас із оргкомітету теж ніхто так
не каже. Він — Тарас, Тарасик
Григорович Шевченко. О’кей,
він для мене навіть не Кобзар.
Мені не подобається, коли на
нього кажуть «Кобзар», бо він на
кобзі не грав. «Кобзар» — це три
книги, які він написав з однаковою назвою. Але який же він
кобзар, якщо він і художник, і
археолог, і частково викладач
і видавець, і педагог, оскільки
букварик для своїх братів і сестер написав?! Він — набагато
ширше поняття.

Шевченко любив борщ
із карасями
■ Коли ви започаткували фестиваль у Моринцях, мистецьких
заходів такого формату в Україні було менше. Нині не виникають проблеми з залученням
учасників фесту?
— Проблеми, в принципі,
були завжди. Щоб запросити до
нас плюс-мінус відомі імена, це
завжди гроші. А ми ніколи не
мали великої спонсорської під-

тримки. І зрозуміло, що артист
всеукраїнського або ж світового масштабу не приїде без отримання гонорару. Тому проблеми щодо залучення тих чи інших людей завжди є.
З усіма артистами ми спілкуємося, обговорюємо, чи не хочуть вони приїхати на хороших
знижках, наприклад. Мало хто
хоче. У цьому і проблеми. Але
з тим, щоб до нас приїхали талановиті, але маловідомі люди,
труднощів ніколи не виникає.
Ці світлі люди завжди знаходять місце у своїх графіках, щоб
відвідати фест.
■ Є люди, які щороку відвідують фестиваль?
— Так. У нас навіть є так звана Ше.Бабуся. Вона приїжджає
до нас із Харківщини щороку.
По радіо чує рекламу і їде з трьома пересадками. Вона є символом нашого фестивалю. Вона
любить Шевченка і має те сприйняття його, яке у нас.
■ Чим і ким будете дивувати
на п’ятому фестивалі?
— Цей фестиваль вважаємо
ювілейним, плануємо й втілюємо кілька ключових моментів.
Хочемо зробити гастро-фестиваль і зварити найбільший борщ
з карасями. Не так багато людей
знають, що борщ із в’яленими
карасями був однією з улюблених страв Шевченка, тому це
буде і просвітницький момент, і
смачний. В Україні такий борщ
мало де варять. Він був поширений більше у Росії, у тих регіонах, де Шевченко значну частину свого життя і прожив.
Також ми хочемо втілити
ще одну річ. Шевченка знають
як поета, художника, але не завжди згадують, що він і драматург. У нього є п’єса «Назар
Стодоля». Оскільки на фестивалі завжди присутній майданчик «театральна сцена», ми цьо-

КУЛЬТУРА
го року запрошуємо Кропивницький академічний український музично-драматичний театр
ім. М. Л. Кропивницького, який, власне, і буде
показувати «Назара Стодолю». В Україні не так
багато театрів, в репертуарі яких є ця вистава.
Кропивницький — один із них, де дійсно якісно
поставлена ця п’єса, на високому рівні. Це буде
хедлайнер театральної сцени.
Зараз ведуться перемовини з музикантами. Уже
декотрих можемо оголосити. У нас будуть найсоковитіші артисти, з якими нам вдавалося співпрацювати ці чотири роки. Наприклад, до нас приїде
гурт «Тінь сонця», «Go-A» (фронтменом якого є
сам Тарас Шевченко, правда, не Григовович, але
тезка), «Колір ночі», «ВІЙ», «Містерія». Декого
ми оголосимо пізніше, потримаю інтригу.
На просвітницькій галявині ми запланували
низку цікавих гутірок на шевченківську тему.
Традиційно буде земляк Тараса Шевченка, уродженець Звенигородки письменник Василь Шкляр; приїде казкар Сашко Лірник, без якого вже
неможливо уявити Ше.Фест.
Узагалі, багато новинок будемо вводити. Ближче до самої події повністю оголосимо програму.

Фестиваль — у кожну школу
■ Якими силами організовуєте цьогорічний
фестиваль? Хто в команді?
— У команді близько 25 людей. В основному,
вони всі локалізовані в Києві, але є частина й у
Моринцях, Звенигородці, Черкасах. Усі відповідають за певні напрямки.
Цього року нас підтримує Міністерство молоді
та спорту України. Вже протягом трьох років надає нам фінансування на цю подію. І Черкаська
обласна державна адміністрація також є одним з
організаторів, теж три роки підтримує нас, зокрема і фінансово.
Моринська сільська рада — одна з організаторів. Це неймовірно світлі люди на чолі з сільським головою Євгеном Штаньком, здається, наймолодшим сільським головою. Це молодий чоловік, який реально дуже вболіває за фестиваль,
і разом із ним усе село робить усе можливе, щоб
тут сподобалося відвідувачам фестивалю. Багато
хто із земляків Шевченка приймає у себе, селить
наших гостей.
Загальними силами, загальною толокою
ми вже п’ять років робимо цей фестиваль. Відповідно ми є на краудфандинговій платформі
Спільнокошт, тому кожен українець, який має
можливість, теж може стати частиною оргкомітету цієї події і зробити той посильний внесок.
Як Шевченка викупали з кріпацтва майже
всією Україною, так і фест робиться силами багатьох людей. Якщо порахувати всіх, хто долучився
до оргкомітету, то це може бути тисяча людей насправді. І мене дуже надихає той факт, що ми змусили стількох людей повірити в наш проект.
■ Що фестиваль реалізує на доброчинні пожертви Спільнокошту?
— Цього року ми збираємо на покриття витрат музичної сцени, щоб запросити відомих українських артистів долучитися до Ше.Фесту,
адже це професійні люди, які витрачають дуже
великі гроші на записи, костюми і т. д. Тому ці
люди будуть отримувати гонорар за виступ на
фестивалі.
■ Чи внесе якісь доповнення в Ше.Фест цьогорічне 370-ліття Моринців?
— На це питання відповім коротко: у принципі нічого не внесе. Фестиваль відбувається щорічно, незважаючи на річниці. Моя думка, що річниця солідна, крута, класна, кругла, але Ше.Фест
окремо, річниці — окремо.
■ Як ставитеся до ідеї дії впродовж року мандрівного відгалуження Ше.Фесту, щоб якомога
більше людей долучилися до популяризації Тараса Шевченка? Так роблять, скажімо, фестиваль документального кіно про права людини
Docudays UA.
— Члени нашого оргкомітету — це люди, які
не заробляють на фестивалі гроші. Вони працюють у вільний свій час, хтось звільняється з роботи і щось втілює. Тому ми з великим боєм раз
на рік вибиваємо зі свого щільного графіка кілька місяців (хоча протягом усього року якісь організаційні речі робимо). І ці місяці дуже важливо звільнити, щоб працювати.
У нас, на жаль, фінансової можливості немає, інших ресурсів теж немає, щоб організувати ще й мандрівну частину фестивалю. Можливо, колись на це будуть якісь гранти, державне фінансування чи ще щось і ми відразу зможемо це зробити.
Наразі в мене є ідея, яка зріє кілька років,
— принести фестиваль у школи в усій Україні,
на Шевченківські дні зокрема. Хочу, щоб розуміння кожним справжнього Шевченка відбувалося ще зі школи; щоб учні й вчителі були
долучені до нешаблонного і небанального творення Шевченкіани власними силами. ■
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Дорогою Добра — на вулицю Щастя
«Казкове містечко» мандрує містами України і світом
Вікторія КОТЕНОК
Традиційно на початку літа в Києві
чотири дні проходив Міжнародний
фестиваль творчості та саморозвитку
«Казкове містечко». Цього разу частина Микільського лісу, біля станції
метро «Бориспільська», була огороджена, поділена на 90 галявин (центральна, хороводна, дитяча тощо) і
кілька вулиць — алея Обіймів, вулиця Щастя, дорога Добра — та перетворилася на унікальну за своєю специфікою периферію.
Кілька разів на рік «Казкове містечко» об’єднує багато неординарних
творчих людей, які діляться своїм досвідом, відкриттями та навиками. Також чимало охочих приходять, аби
просто відпочити, поспілкуватися чи
знайти однодумців у дружній атмосфері поваги та взаєморозуміння. Недаремно між учасниками є умовна домовленість: «Бути відкритими світу,
позитивними, радісними, приймати
один одного». Захід підтримує ідею
здорового способу життя, гармонічної
взаємодії та співтворчості з природою.
А його головним принципом є «вірити
в чудеса, в казки і на основі цього будувати Казкове містечко».
Засновником і організатором фестивалю (проходить вже 11 років у
різних містах України та за її межами) є біоенерготерапевт, езотеричний
психолог-практик і слов’яніст Дмитро Акулов. На цьогорічний, 31-й, захід він запросив 143 спікера, які провели понад 50 різноманітних занять.
Спеціальними гостями були співачка
Катя Chilly, мотиваційний тренер Володимир Довгань, засновник мережі
магазинів аюрведи і східної медицини
«Роса-Фарм» Олег Торгало, доктор філософії Ірина Іщенко, психолог Євген
Дейнеко.
Окрім тренінгів, програма «Казкового містечка» була насичена й іншими заходами. Гра на етнічних інструментах, танцювальні програми, барабанні джеми, hand-made ярмарок
і майстер-класи, фуд-корти здорової
їжі, вечірні живі концерти біля вогнища та фаєр-шоу — кожен міг обрати собі заняття до душі.
Цьогоріч мені вдалося побувати на
занятті цілителя Олександра Жаркова. А також повчитися східним танцям з Анжелікою Домбик.
— На «Казкове містечко» я потрапила ще 2009-го року, — розповідає
Анжеліка. — Побувала вже не раз і на
київському, і на одеському фестивалях. Спершу як гостя, далі як тренер.
І якщо перший фестиваль я сприйняла трохи насторожено, то вже з другого почала, як кажуть, шкірою відчувати, що це моє місце. На фестивалі мені
подобається відчуття затишку, спокою, наче вдома. «Казкове містечко»,
або як коротко його між собою всі називають «Казка», вабить мене зустрічами з цікавими людьми. Приміром,
знайомство на одному майстер-класі
з традицією тантри змінило моє життя і погляд на людське існування.
Східними танцями я займаюся вже
тривалий час і переконана, що кожен
стиль танцю має свою особливу енергетику. А східний танець дає можливість жінці відчути себе справжньою — манливою, граційною, захопливою, чуттєвою, легкою, сексуальною,
багатогранною, розкішною.
Здебільшого на фестиваль приходять сім’ями. Поки батьки відвідували тренінги, діти розважалися в умовному «дитячому садку» на дитячій
галявині або брали участь у майстеркласах з ліплення з глини, різьблення по дереву або розпису у техніці холодного батіка на hand-made ярмарку. Також художники розмальовували всіх бажаючих аквагримом або

❙ Кожен на фестивалі знаходив собі цікаве заняття.
❙ Фото Вікторії КОТЕНОК.
мехенді, через що фестиваль набував ще більшого відчуття казковості.
Особливу увагу привертав купол із різнокольорових гамаків, який стояв на
центральній галявині: чи не кожен бажав хоч трішки полежати у підвісному ліжку.
Ольга, мама 8-річної дівчинки:
— Вперше на «Казкове містечко»
мене запросила подруга п’ять років
тому. Фестиваль проходив тоді ще у
Гідропарку. Але я не наважилася. А
два роки тому друзі покликали мого
чоловіка. Так склалося, що чоловік
не зміг і приєднатися до знайомих вирішила я з донькою. Мені сподобалася
легка позитивна атмосфера, доброзичливі люди. Два дні я зранку займалася
жіночою хвильовою гімнастикою, яку
проводила тренер практик тіла і душі
Ія Березняк. Після цих занять відчувала неймовірний заряд і підйом енергії на весь день.
А цього року я була на фестивалі
всі дні і мене захопили заняття з вокалу Tayna Rits. Вона сім років розробляла методику, за допомогою якої починають співати всі, без винятку. Досить
легкі вправи, щоб вивільнити звук, голос, зняти м’язовий зажим, а також
фізичні — присідання, віджимання.
Завдяки цій методиці я зрозуміла, що
співати — це легко. Донька найбільше
любить фестиваль за нові знайомства і
заняття рукоділлям. Кожного вечора
з нетерпінням і захопленням вона чекала на фаєр-шоу.
Для мене фестиваль асоціюється з
відпочинком, певним перезавантаженням від буденності. Після «Казкового
містечка» з’являється відчуття, ніби повернулася з довготривалої відпустки.
Не встигла відшуміти лісова «Казка», як організатори запрошують вже
на морську. Цьогоріч вона проходитиме з 10 по 19 серпня на березі Чорно-

го моря у смт Чорноморське. А 33-й
за рахунком фестиваль уперше пройде в Індії (штат Гоа, Арамболь) на березі океану з 3 по 12 січня наступного
року.
Марія, мама 3- і 6-річних хлопчиків:
— Моє знайомство з фестивалем
відбулося чотири роки тому. Нас запросила сім’я Іщенків, які на «Казковому містечку» проводили тренінги із сімейніх стосунків. Так ми вперше з чоловіком і цілою компанією
друзів потрапили на фестиваль. Було
дуже весело і цікаво: ми знайомилися з людьми, відкривали для себе багато нового. Після Києва ми того ж
літа поїхали до Одеси. Там було побудоване ціле наметове містечко. Сподобалося, що поки ми відвідували майстер-класи, на дитячій поляні міг вільно залишитися і гратися під наглядом
наш 2-річний син. З того року не пропускали жодного фестивалю. Одного
разу ми були навіть співорганізаторами Вальдорфської галявини.
Знання, які можна отримати на
цьому заході найрізноманітніші.
Можна набратися мудрості чи нової
інформації, можна позайматися йогою чи просто потанцювати, пограти
в ігри. Мене захоплює атмосфера доброзичливості, позитивно настроєні і
завжди усміхнені люди навколо. Вражає масштабність і продуманість програми. Організатори націлені зробити
так, щоб кожному було на фестивалі
комфортно, щоб наступний захід був
не схожим на попередні. А ще я знаю,
що після фестивалю місце його проведення стає ще більш чистим, ніж до,
адже про це завжди дбає ціла команда волонтерів «Казкового містечка».
Мені симпатизує гармонічне ставлення до природи всіх творців та гостей
цього заходу. ■

14

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 3 ЛИПНЯ 2018

XX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ ’2018»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: ХРЕСТОМАТІЯ
Відбулася тижнева дистанційна експертна сесія Всеукраїнського
рейтингу «Книжка року’2018» з визначення «Лідерів літа». Починаємо публікувати шорт-листи кожної підномінації — по сім найподієвіших книжок піврічного видавничого репертуару (за абеткою).

■ НОМІНАНТ

Портрет-преклоніння:
перша спроба — досить вдала

Життєписи
Віра АГЕЄВА. Візерунок на камені. Микола Бажан: життєпис
(не)радянського поета. – Л.: Видавництво Старого Лева, 496 с.(п)
Юрій ВІЛЕНСЬКИЙ. Віктор Некрасов. Портрет життя. Сер.
«Постаті культури». – К.: Дух і Літера, 328 с.(п)
Богдан ЖОЛДАК. Під зіркою Лукаша. Сер. «Постаті культури». – К.: Дух
і Літера, 320 с.(п)
Іван Чендей. Збірник спогадів, статей, есе, художніх творів,
бібліографічних джерел. – Ужгород: РІК-У, 420 с.(п)
Магнітна Північ. Бесіди Елен Гінслі з Томасом Венцловою. – К.: Дух
і Літера, 560 с.(п)
Максим ТАРНАВСЬКИЙ. Нечуваний Нечуй. – К.: Laurus, 288 с.(п)
Гнат ХОТКЕВИЧ. Тарасик. – Л.: Апріорі, 656 с.(п)

Анатолій ШПИТАЛЬ

Заголовок рецензії підказав сам
Юрій Віленський, автор книжки
«Віктор Некрасов. Портрет життя» (К.: Дух і Літера), наголосивши в передумові про «фактично першу спробу цілісного
життєпису». Так, уже виходили
збірки спогадів про Віктора Некрасова; надруковано фактично
все, що він написав (особливо
вражає том московської «Книжкової палати» 2001 року — 1312
сторінок), архів письменника
зусиллями його старого друга
Г. Кіпніса перевезений із Парижа до Києва (до Центрального
державного архіву літератури і
мистецтва).
Колишній двадцятирічний
студент медінституту Юрій Віленський згадує рятівну роль
матері В. Некрасова у своїй
долі: вона знайшла ті перші
десять грамів стрептоміцину,
які повернули юнака до життя. Але, лише побачивши свою
лікарку на прогулянці з відомим йому за фотографіями
письменником, зрозумів, що
вона — Зінаїда Миколаївна
Некрасова — мама його улюбленого автора. І от тепер, прочитавши все написане В. Некрасовим, опрацювавши його
архів, Ю. Віленський став на
кілька кроків ближче від багатьох, хто писав про письменника, — надто у розкритті феномену цього літератора, чию
повість «В окопах Сталінграда» в американській критиці
називали найкращим прозовим твором про Другу світову
війну. Так, цей «Портрет життя» вийшов, може, й не таким
композиційно струнким, але
ж як досконало відбити таке
складно-трагічне життя, де
доля і творчість зв’язані намертво? Згадаймо точні рядки
Сергія Довлатова: «Громадська біографія Віктора Некрасова — парадоксальна. Вурдалак
Йосип Сталін нагородив його
премією. Зайдиголова Микита Хрущов виганяв з партії.
Посередній Брежнєв видворив
з СРСР. Чим ліберальніший
вождь, тим Некрасову більше
діставалось».
Звичайно, центральний
розділ книжки — «Крізь вогонь війни». «Я все цитую і
цитую цю прозору прозу, відчуваючи подих бою. Майстерність, якої не бачиш, — найвища її оцінка. Віктор Некрасов

відтворив лихоманку бою понад півстоліття тому. Але
все постає так близько і чітко». Передовсім відчувається залюбленість автора книжки у Некрасовські тексти.
Проте Ю. Віленський наголошує: це не літературознавчий
аналіз, а радше вінок захоплення, «і завдання моє полягало в спорудженні — з цеглинок
преклоніння — цілісної будови
пам’яті, з нагадування, що В.
Некрасов — славний син України, вічний киянин».
До
«києвоцентризму»
В. Некрасова ми ще повернемось; насамперед — про гідну
поваги скрупульозність збирання матеріалу щодо «Окопів...»
та перипетій навколо першої
публікації. Про роль Всеволода Вишневського та редакційні
прохання дати «більше Сталіна». І про те, як потім, за Хрущова, викреслили найменшу
згадку про того «вурдалака»,
котрий особисто благословив
журнальний варіант повісті.
Це означало — не можна чіпати жодного слова. Та редактори різали і вписували. У «Знамени» за 1946 рік про Сталіна
було, наприклад, таке: «Да он
всех наперечет знает — кто
чем дышит. И каждый бугорок, каждую кочку облазил. А
у него что? Карта. А на ней
флажки. Иди разберись. И вот
смотри — держит всех нас». А
в наступних виданнях викреслили «кто чем дышит» — це ж
розмова бойових офіцерів, а не
особістів. Потім замінили «держит нас всех» на «держит же,
держит». І дописали: «Весь
фронт держит... И до победы
доведет. Вот увидишь, что доведет». А сам В. Некрасов вірив, що його твори не чіпають,
і лише в Парижі дізнався про
таке «редагування».
Пізніше, через роки, пильні критики писали про повість,
що це «окопна правда» (а що, в
Генштабу правда інша?), «кочка зрения», «реалізм на підножному кормі», «не показав,
які сили нас привели до перемоги». А коли Ю. Віленський
переходить до дорожніх нотаток, то не забуває і М. Стуруа
з його «Туристом з тростинкою», і важкий шлях публікації, і надривний крик М. Хрущова «Це не той Некрасов!» на
зустрічі з інтелігенцією країни. Саме той, вважає, Ю. Віленський: «Як завжди, зачаровує вільний композиційний

стиль автора, простота, але
точність слів, легкість переходів, цікавість оповіді, коли
ерудиція очевидна, натомість
її не відчутно, вона не випинається... Жваво, без штампів і канонів, образно і точно».
За все це його й били. Пустили
поголос: Некрасов — по той бік
окопів... І лише після правління М. Хрущова на кілька років
(1964-1969) усталилася більшменш сприятлива атмосфера для творчості й надрукований в «Новом мире» фактично
прощальний цикл «У житті і в
листах» — про людей, дорогих
самому письменнику. Портрет
автора в обрамленні незвичайних зустрічей, як точно підмітив Ю. Віленський.
Не залишились осторонь
розгляду повісті В. Некрасова «У рідному місті» та «Кіра
Георгіївна». У першій він підняв страшну тему окупації,
коли до 70 мільйонів людей
опинились «під німцем», і як
це потім ламало їхні долі. А
«Кіра Георгіївна» має власний код-речення: «Все це відбувалося у тридцять шостому році. Через рік Вадима
арештували». 1961 року Віктор Некрасов уперше в СРСР
підняв цю тему.
«Віко, як тобі у Парижі?» — розділ про прощання
В.Некрасова з друзями, витиснення його за кордон, позбавлення громадянства, еміграцію. Там написані «Записки
роззяви» та «Погляд і дещо»,
де подана літературна панорама Києва, згадано багатьох
шанованих і не шанованих

письменників, й ніби компасною стрілкою означені полюси: О. Корнійчук — І. Дзюба. «А Київ? Твій рідний Київ?
Скучив за ним? Ні, не скучив.
За людьми — так, за Славком Глузманом і Леонідом
Плющем, за багатьма друзями. Я розлюбив його, тому що
він розлюбив мене». Гірко написано. А щодо києвоцентричності — це перший розділ
книжки Ю. Віленського «Києве, любий Києве», де найбільше прорвалося авторське, яке
він сам назвав «напівплач, напівзахват». Київ В. Некрасова — це не лише «Дім Турбіних», про господарів якого
М. Булгаков залишив недобру пам’ять. Не знав, певно,
Ю. Віленський розвідки Оксани Забужко про Василя Павловича Листовничого, лише інтуїтивно написав: «У всякому
разі, Листовничий, господар
дому, і «Василиса» були різними людьми». Ще й якими різними! — то була людина, якою
має пишатися Київ.
Детально розглянув Ю. Віленський і «Саперліпопет,
або Якби та якби в роті виросли гриби» — цю річ не можна
переповідати, там грає кожне
речення, кожнісіньке слово, й
автор добре-таки цитує твір. І
ще маленька деталь, підмічена Ю. Віленським. В. Некрасов пильно стежив за війною в
Афганістані, особливо ж його
вражала «радянська пишуча
братія»: безсоромно брешуть,
і що найстрашніше, брехня ця
промовляється не через зціплені зуби, а з цинічною «щиріс-

тю, із захватом». Отак просто охарактеризував російські
ЗМІ усіх часів.
1 вересня 1987 року в «Московских новостях» В’ячеслав
Кондратьєв написав, що «В
окопах Сталінграда» належить
до золотого фонду літератури
про війну. Вигнанець прочитав
це за три дні до смерті. Некролог В. Бикова «Литературная
газета» не помістила. 13 вересня в «Московских новостях»
Г. Бакланову, Б. Окуджаві та
В. Лакшину вдалося опублікувати свій відгук на смерть колеги. Єгор Лігачов рвав і метав, але М. Ґорбачов захистив
редактора Є. Яковлєва.
Наприкінці одне зауваження щодо орфографічної дивини. У книжці перекладені
назви періодичних видань і
видавництв: журнали «Новий
світ», «Знамено», газета «Тиждень» (відома «Неделя»), видавництва «Військвидав» та
«Радянський письменник» (не
київське, а московський «Советский писатель»). Українська мова, як і більшість західних, має фонетичний закон у
переданні іноземних власних
назв. Справді, не перекладаємо ж ми «Нью Йорк таймс»,
«Парі матч», «Асошіейтед
прес»? Виходить, з нелюбові
до російської, ми тут послуговуємося саме її інвалідним
способом перекладу чужих
назв...
...Колись на партзборах
вирішили «виключити В. Некрасова з КПРС за те, що дозволив собі мати власну думку, яка не збігалася з лінією
партії». В нашому ж випадку, взявши собі на допомогу
іронію В. Некрасова, якою
він володів блискуче, можна
сказати, що думки рецензента збігаються з думками автора книжки, і маємо лише
дякувати йому за таку добру
роботу. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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СПОРТ

«Ми зробили все, що могли. Мені немає в чому дорікнути
гравцям. Це футбол, а у футболі буває все.
Пенальті — це лотерея, нам у ній не пощастило».

Фернандо Йєрро
головний тренер національної збірної Іспанії з футболу

■ «МУНДІАЛЬ»

■ ТАБЛО

Темні часи для «грандів»
Німці зганьбилися у
відбірковій групі, а Роналду і
Мессі покинули турнір після
перших матчів «плей-оф»
Олексій ПАВЛИШ
На останніх двох «мундіалях» їхні
попередні тріумфатори — Італія та Іспанія — не виходили з групи. Не оминула така доля і володарів світової корони-2014 — німців: останнє місце у квартеті (вперше у історії збірної) і ганебний
виліт.
Проблеми «Бундестіму» почалися
ще перед турніром — підопічні Йоахіма
Льова виграли лише один спаринг: мінімально у Саудівської Аравії. Ще гучнішою стала критика після оголошення складу на форум — наставник «маншафту» несподівано не включив до заявки вінгера «Ман. Сіті» Лероя Сане, який
став найрезультативнішим німцем у минулому сезоні. У підсумку — саме бліда
гра в атаці стала однією з головних причин провалу чинних чемпіонів.
У поєдинку проти дисциплінованої
Мексики «орли» взагалі нічого не показали в нападі, обіграти шведів допомогли холоднокровність та індивідуальна
майстерність Тоні Крооса, а матч проти Південної Кореї перетворився на катастрофу. Німці знову не змогли пройти
насичену оборону суперника, натомість
пропустили зі стандарту. А обрізка біля
чужого штрафного голкіпера Нойєра та
гол у порожні ворота Сон Хин Міна лише
підтвердили невипадковість фіаско.
«Наша гра не була динамічною, ми
не показали максимум та не заслужили
виходу у «плей-оф», — визнав Йоахім
Льов.
Досить рано покинула змагання й Аргентина — фіналіст попереднього «мундіалю». Якщо у групі Мессі і Рохо зуміли виправити ситуацію після розгрому від Хорватії (0:3), то у поєдинку 1/8
проти Франції зусиль Лео (дві передачі)
Оксана ПРОДАНЧУК
Стародавні традиції, вікова історія, почесні гості та вражаючий призовий фонд. У Великій Британії бере старт один
із найпрестижніших тенісних
турнірів — 132-й за ліком Уїмблдон, переможці котрого отримають рекордні 2,25 мільйона
фунтів стерлінгів.
На змаганнях, які входять до
серії «Великого шолома», стартує п’ятеро українських майстрів великої ракетки і четверо
з них розпочнуть свою боротьбу в перший день. Найсильніша тенісистка України Еліна
Світоліна, маючи найвищий серед співвітчизниць номер посіву
— п’ятий, отримала в суперниці 57-му ракетку рейтингу WTA
— Татьяну Марію з Німеччини.
«У мене складна сітка, тут грає
багато відмінних тенісисток, і це
прекрасно. Сподіваюся, у мене
на Уїмблдоні буде кілька хороших матчів. Я люблю грати в
Британії, тому що тут дуже багато унікальних традицій. Отримую від цього величезне задоволення», — сказала напередодні
Еліна.
Друга за рейтингом тенісистка України Леся Цуренко на
старті змагань зустрінеться з Тімеєю Бабош. Угорська тенісист-
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❙ «Дубль» Едінсона Кавані допоміг Уругваю здолати чинних чемпіонів Європи — португальців.
❙ Фото з сайта auf.org.uy.
було замало. Героєм «Ле бле» став юний
форвард Кіліан Мбаппе, в активі якого
— «дубль» і зароблений пенальті. Аргентина їде додому, а Мессі — знову без титулу у збірній.
В один день із зірковим форвардом
«Барси» залишив форум і його конкурент із «Реала» Кріштіану Роналду —
уругвайці нічого не дали зробити лідеру
португальців.
А другою найгучнішою сенсацією після провалу німців стало фіаско Іспанії.
«Фурія роха» мала величезну перевагу у
зустрічі з росіянами (навіть перевершила рекорд ЧС за кількістю пасів), але награла лише на автогол Ігнашевича. Господарі ж, реалізувавши єдиний момент
після гри рукою у штрафному від Піке,
дочекалися помилок «червоно-жовтих»
у серії пенальті.

«Ми зробили все, що могли. Мені немає в чому дорікнути гравцям. Це футбол, а у футболі буває все. Пенальті — це
лотерея, нам у ній не пощастило», — намагався виправдовуватися тренер іспанців Фернандо Йєрро.
А росіяни у дебютному для себе
чвертьфіналі зіграють проти хорватів
— «картаті» лише у серії «11-метрових»
дотиснули данців.
Важливим з огляду на турнірну сітку у другій половині «плей-оф» був матч
Англія—Бельгія. У досить нудному поєдинку резервних складів виграли бельгійці, але «левів», схоже, цей результат повністю влаштував. На стадії 1/8
фіналу вони матимуть дуель із потужними колумбійцями, але у разі успіху
далі на них чекатиме переможець пари
Швеція—Швейцарія. Натомість у бель-

Чемпіонат світу-2018. Груповий раунд.
3-й тур. Група С. Данія — Франція — 0:0,
Австралія — Перу — 0:2 (Каррільйо, 18; Герреро, 50).
Підсумкове турнірне становище: Франція
— 7, Данія — 5, Перу — 3, Австралія — 1.
Група D. Нігерія — Аргентина — 1:2 (Мозес, 51 (пен.) — Мессі, 14; Рохо, 86), Ісландія —
Хорватія — 1:2 (Г.Т. Сігурдссон, 76 (пен.) — Бадель, 53; Перішич, 90).
Підсумкове турнірне становище: Хорватія
— 9, Аргентина — 4, Нігерія — 3, Ісландія — 1.
Група Е. Сербія — Бразилія — 0:2 (Пауліньйо, 36; Тьяго Сілва, 68), Швейцарія — Коста-Ріка — 2:2 (Джемайлі, 31; Дрміч, 88 — Уостон, 55; Зоммер, 90 (у свої ворота)).
Підсумкове турнірне становище: Бразилія
— 7, Швейцарія — 5, Сербія — 3, Коста-Ріка — 1.
Група F. Південна Корея — Німеччина —
2:0 (Кім Йонгвон, 90+2; Сон Хин Мін, 90+6), Мексика — Швеція — 0:3 (Аугустінссон, 50; Гранквіст, 62 (пен.); Альварес, 74 (у свої ворота)).
Підсумкове турнірне становище: Швеція,
Мексика — 6, Південна Корея, Німеччина — 3.
Група G. Англія — Бельгія — 0:1 (Янузай,
51), Панама — Туніс — 1:2 (Мерья, 33 (у свої
ворота) — Бен-Юссеф, 51; Хазрі, 66).
Підсумкове турнірне становище: Бельгія
— 9, Англія — 6, Туніс — 3, Панама — 0.
Група H. Японія — Польща — 0:1 (Беднарек, 60), Сенегал — Колумбія — 0:1 (Міна, 74).
Підсумкове турнірне становище: Колумбія
— 6, Японія, Сенегал — 4, Польща — 3.
«Плей-оф». 1/8 фіналу. Франція — Аргентина — 4:3 (Грізманн, 13 (пен.); Павар, 57; Мбаппе, 64, 68 — Ді Марія, 41; Меркадо, 48; Агуеро, 90+3), Уругвай — Португалія — 2:1 (Кавані,
7, 62 — Пепе, 55), Іспанія — Росія — 1:1 (по
пен. 3:4; Ігнашевич, 12 (у свої ворота) — Дзюба,
41 (пен.)), Хорватія — Данія — 1:1 (по пен. 3:2;
Манджукич, 4 — М. Йоргенсен, 1).
гійців на старті «плей-оф» — побачення з не надто грізними японцями, але в
наступному раунді існує велика ймовірність їхньої зустрічі з головним фаворитом турніру — Бразилією, для котрої
матчі на виліт розпочалися грою проти
Мексики.
Японці, до речі, вийшли з групи завдяки принципу «феєр-плей»: представники Азії мали однакову кількість балів
та ідентичну різницю забитих/пропущених голів із Сенегалом, але обігнали африканців за рахунок меншої кількості
жовтих карток. ■

■ ТЕНІС

Міцний сплав досвіду
До «основи» цьогорічного Уїмблдона не
пробився жоден український «кваліфаєр»
ка виглядає на корті досить потужно, але, як вигравати в неї,
наша спортсменка знає, адже
вже тричі тріумфувала у протистоянні з нею.
Чешка Люція Шафаржова протистоятиме ветерану вітчизняного жіночого тенісу Катерині Бондаренко. Спортсменки зустрічалися тричі і українка святкувала перемогу лише
раз.
Останньою ж з українок на
тенісні корти Британії вийде
четверта ракетка України Катерина Козлова, котрій в намаганнях уперше в кар’єрі виграти стартовий раунд Уїмблдона протистоятиме Дженніфер
Брейді з США.
Відзначимо, що представництво України в жіночій сітці цьогорічного Уїмблдона могло бути чисельнішим, але юна
Марта Костюк у фіналі кваліфікації поступилася іспанській

тенісистці Сарі Соррібес-Тормо,
котра мала високий, третій, номер посіву — 5:7, 6:7 (5:7).
Інша талановита українка —
Даяна Ястремська — зупинилася в другому кваліфікаційному
колі Уїмблдона, програвши австрійці Барбарі Хаас — 4:6, 2:6.
Для третьої української
тенісистки, котра намагалася
подолати кваліфікацію, — Ангеліни Калініної — виступи на
кортах Всеанглійського клубу
лаун-тенісу та крокету закінчилися після стартової поразки Прісциллі Хон з Австралії
— 3:6, 6:7 (3:7).
Що ж стосується чоловіків,
то українське представництво
на Уїмблдоні-2018 буде мінімальним. Цього року за Україну виступатиме тільки Сергій Стаховський, адже лідер
вітчизняного тенісу Олександр
Долгополов знявся з турніру через травму, а третя ракетка краї-

❙ Юна Марта Костюк програла у фіналі кваліфікації свого першого
❙ дорослого Уїмблдону.
❙ Фото з сайта tennisua.org.
ни — Ілля Марченко — програв
на старті відбору німцю Янніку
Мадену — 6:4, 3:6, 4:6. У суперники Стаху, котрий, нагадаємо,
потрапив на Уїмблдон, отримавши «уайлд-карт» на виграному ним трав’яному «Челленджері», дістався Жуан Соуза з
Португалії.
Уїмблдон-2018 ще до старту
зміг здивувати всіх шанувальників тенісу, адже екс-перша ракетка планети Серена Вільямс,
яка нещодавно лише повернулася з декретної відпустки, отри-

мала від організаторів досить високий, 25-й, номер посіву. «Думаю, було б невдячно говорити,
що мене посіяли надто низько.
Насправді я була приємно здивована. Очікувала, що, можливо, й
не отримаю «посів», але Уїмблдон живе за своїми правилами,
і це виділяє їх поміж інших турнірів із серії «Гранд слем». Помоєму, вони вчинили дуже благородно, щиро і класно. Можливо, не щиро, але класно», — подякувала організаторам турніру
Серена Вільямс. ■
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Коли жахливий сон — це реальність
Синдром війни: фельдшер, провівши рік у зоні АТО, вирішив піти з медицини

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 3 ЛИПНЯ 2018

Адреналіна ШУГАЙ
Маючи за плечима 14-річний
цивільний шлюб із голлівудським
красунчиком Джонні Деппом та
двох спільних дітей, 45-річна французька актриса Ванесса Параді нарешті вперше одягла весільну сукню. Минулої суботи вона вийшла
заміж за режисера Семюеля Беншетрі, повідомляє People iз посиланням на Le Parisien.
Весілля відбулося в невеличкому французькому місті Сен-Сімоне, населення якого становить менше тисячі осіб. Ванесса йшла до вівтаря в стриманій білій сукні, її біляве волосся прикрашали рожеві
та фіолетові квіти і вельон. На церемонії були тільки найближчі друзі
пари і родичі, а також двоє дітей актриси — 19-річна Лілі-Роуз і 16-річний Джек. З їхнім батьком Джонні
Деппом Ванесса розлучилася в 2012
році, хоча їх вважали однією з найміцніших пар Голлівуду. На питання, чому так і не повів матір своїх
дітей під вінець, Депп усе віджартовувався, мовляв не хотів зіпсувати їй прізвище, адже воно в неї таке
красиве. А от Семюель Беншетрі
не побоявся «зіпсувати» ім’я коханої жінки й офіційно зареєстрував
шлюб уже через півтора року стосунків. Пара познайомилась на
зйомках стрічки «Собака». І якщо
для Ванесси це перший шлюб, то
45-річний Беншетрі одружується
вже втретє. Від попереднього шлюбу в нареченого теж є двоє дітей. ■

■ НА РУШНИЧОК!

ПарадІ при парАді
«Колишня» Джонні Деппа вийшла заміж

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №70

❙ 45-річні молодята Ванесса і Семюель.

■ ОВВА!

Студент у вісім років
Вундеркінд iз Бельгії навчатиметься
в університеті
Славко ФЕРТ
Усього у вісім років закінчив середню
школу бельгієць Лоран Сімонс, пройшовши
розрахований на шість років курс навчання
всього за півтора. Тепер малий планує вступити до університету, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Лоран має коефіцієнт інтелектуального розвитку в 145 пунктів. Він отримав диплом про
закінчення середньої школи одночасно зі

своїми 18-річними однокласниками.
Як розповідає батько вундеркінда, Лоран
у ранньому дитинстві не любив грати з іншими
дітьми й не дуже цікавився іграшками. Йому
було шість років, коли він вступив до гімназії.
В останні місяці він займався в основному природничими науками та математикою, які його
найбільше цікавлять.
У вільний час хлопчик любить розв’язувати
математичні задачі та читати книги з медици-

❙ Лоран Сімонс.
ни. За його словами, він бажав стати хірургом
або астронавтом, але зараз думає, чи не зайнятися комп’ютерними науками. «Ми неймовірно
пишаємося сином, — сказав його батько Александер Сімонс телеканалу RTL. — Йому довелося подолати деякі суто формальні перепони
в школі, інакше він iще раніше закінчив би там
навчання». ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +11...+13, удень
+23...+25.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень
+26...+28.
2 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовського морiв становила 21-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 20.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +9...+11, удень +21...+23. Моршин: уночi +9...+11,
удень +21...+23.

Північ
мінлива
хмарність

зин, у нас — приміщення на кладовищі, де ховають усіх родичів. 9. Гарячий
вітер, що дме з пустелі. 12. Старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром та позументом, що був
поширений серед заможного козацтва та польської шляхти. 13. Склянка спеціальної форми для вина. 15.
Естрагон, драконячий полин — зелена трава, яка іде на виготовлення популярного лимонаду. 17. Частина телекамери чи фотоапарата з однією чи
кількома лінзами, обернена до предмету зйомки. 19. Американська пустеля, де був розташований ядерний полігон. 20. Постійний сухий вітер в місцевості між тропіками та екватором. 21.
Велика полотняна торба, у яку в казці «Кіт і півник» кіт поскидав лисиччиних дітей. 24. «А до мене Яків приходив, коробочку раків приносив. А я тії
… поклала, а Якова з хати послала»
(народна пісня). 25. Найпростіший гоночний автомобіль без кузова.
Кросворд №68
від 26 червня

■ ПРИКОЛИ

4 липня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi +11...+13, удень +23...+25.

По горизонталі:
2. Найвища вершина Кавказького
хребта. 6. Грамота Вселенського патріарха про надання автокефалії церкві. 8. Несуча основа, кістяк будинку,
конструкції, що забезпечує їхню стійкість. 10. Музичний стиль. 11. Пристрій для просіювання борошна і
звільнення його від зайвих домішків.
12. Умовний знак (дрібний предмет,
папірець тощо), який тягнуть з метою
встановлення певної черговості, прав
та обов’язків на що-небудь. 14. Кірка,
яка вкриває поверхню або краї рани,
що загоюється. 16. Народний звичай
благодійної допомоги, коли справу
роблять «усім миром». 18. Піщаний
пагорб у пустелі. 20. Спосіб переправи
через водну перепону, який був основним у Керченській протоці до введення в експлуатацію Керченського мосту.
22. Держава в Гімалаях, у Південній
Азії. 23. Кабан, якого тримають в господарстві для продовження роду. 25.
Гроші, фінансові ресурси. 26. Нетактовна людина, хуліган. 27. Річка на
Кавказі. 28. Найменша в світі держава, розташована в Римі.
По вертикалі:
1. Тонке сухе гілляччя, яке використовують для розпалювання вогнища. 3. Скельце на паличці, яке використовували замість окулярів. 4. Стиль
плавання. 5. Двоколісний транспортний засіб для малечі, попередник велосипеда. 6. Білий із синіми смужками
рушник, яким євреї покривають голову
під час молитви. 7. У поляків — мага-

Захід

+9…+14
+21…+26

+9…+14
+20…+25
Схід

хмарно

Центр

+9…+14
+21…+26

+13…+18
+23…+28

дощ
сніг

Південь +13…+18
+24…+29
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
Телефон для довідок:
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
т./ф.: (044) 454-84-92
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
Рекламне бюро:
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
т./ф.: (044) 454-88-86,
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
elprymak@gmail.com
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Фаєчко, як тобі подобається
моя нова сукня?
— Вибач, але я так поспішаю,
що мені зараз не до скандалів.
***
Турист розповідає про свою подорож до Мексики:
— Це було просто жахливо.
Уявляєте собі: індіанці праворуч, індіанці лiворуч, індіанці переді мною!
І навіть ззаду теж індіанці!
— І що ж ви зробили?
— Що мені було робити? Довелося купити одну з тих ковдр, які
вони пропонували.

***
Хлопець iз дівчиною домовляються про побачення:
— Як я тебе впізнаю?
— Я буду в синіх джинсах, зріст
приблизно 165, вага 54.
— Добре, а я буду в світлій куртці з вагами і рулеткою.
***
Зачинившись у кабінеті, чиновник
за хвилину до арешту спалив 3 мiльйони гривень. На допиті поліцейські йому
пояснили, що він дурень: якби не спалив, ніякого арешту не було б, бо всі
питання вирішили б легко.
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