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❙ Україна відзначає 25-річчя своєї Незалежності з воєнною технікою не лише на параді. Нам треба вистояти, утримати свободу і перемогти!
❙ Фото УНІАН.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 СЕРПНЯ 2016

ІнФорУМ

«Одна справа створити музей во славу своєї батьківщини, інша
— показати світові ганьбу своєї батьківщини, щоб очистити її від
комуністичної скверни. Ще раз підтвердилося, що Росія й демократія —
поняття абсолютно несумісні».

■ ПАМ’ЯТЬ

Реінкарнація
ГУЛАГу
У РФ закрили музей
тоталітаризму
«Пермь-36»
Тарас ЗДОРОВИЛО
У Росії здійснено чергову наругу, цього разу над пам’яттю всіх,
хто пройшов через ГУЛАГ, зокрема
«Учреждение ВС 389/36», що діяло в 1980-1987 роках. У селі Кучино Чусовського району, що в Пермській області, нещодавно закрили
Музей історії політичних репресій
і тоталітаризму в СРСР — «Пермь36», який у 1995-2013 роках відкривав очі відвідувачам на злочини тоталітарної системи. Музей
займав приміщення бараків табору особливого, суворого (камерного) режиму.
На території цього спецзакладу діяв останній у СРСР політичний табір. За майже вісім років
його функціонування через камери особливого режиму пройшло 56
в’язнів, 37 із них, за підрахунками історика й журналіста Вахтанга Кіпіані, — українці. «Ці бараки є частиною української історії.
Тут доведені були до смертельного
стану Олекса Тихий, Юрій Литвин,
Валерій Марченко. Тут загинув Василь Стус, тут і я провів 6 років», —
спеціально для «УМ» ділиться спогадами дисидент-шістдесятник Василь Овсієнко.
«Нас, політв’язнів, Михайло Горбачов «помилував» у 1987-88 роках.
Бараки залишилися на розкрадання місцевому населенню, поступово
руйнувалися. Але в потрібний час і в
потрібному місці знайшлися потрібні люди. Це пермський «Меморіал»
(до якого входили викладачі вузів,
журналісти, студенти) на чолі з Віктором Шмировим. Вони домоглися
передачі цих бараків «Меморіалові»,
— каже пан Василь.
Тут побували сотні тисяч відвідувачів, щоліта проводили міжнародні наукові конференції з участю колишніх політв’язнів. На відбудові бараків працювали студентиволонтери з пермських і німецьких
університетів. Тут щороку відбувався мистецький фестиваль «Пилорама» (сцена була на місці колишньої
зеківської пилорами).
Але останніми роками здійнялася хвиля протестів проти існування музею. Колишні кадебісти й наглядачі поставили за мету знищити його. Головна їхня ідеологема:
«Российское государство не должно содержать музей для отмывания
бывших бЕндеровцев и прочих фашистов». Численні відверто брехливі публікації заполонили місцеву пресу. Пермська влада змінила
керівництво музею, яке почало перетворювати музей політв’язнів на
музей карателів — музей історії пенітенціарної служби.
«Ще 1996 року я написав був
статтю «Музей у Кучино — совість
Росії». Бо одна справа створити музей во славу своєї батьківщини, інша
— показати світові ганьбу своєї батьківщини, щоб очистити її від комуністичної скверни. Ще раз підтвердилося, що Росія й демократія
— поняття абсолютно несумісні. Тепер Росія залишається без совісті»,
— сумно резюмує екс-політв’язень
Василь Овсієнко. ■

Іван БОЙКО
Останніми днями на Донбасі відзначають зниження інтенсивності ведення вогню бойовиками. Утім, обстрілів хоча
й поменшало, але вони стали
значно потужнішими, оскільки ворог усе частіше застосовує
важку ствольну артилерію, міномети калібру 120 мм і гаубиці калібру 152 мм.
Такі фронтові тенденції
відзначає голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Це підтверджують і дані
штабу АТО, згідно з якими,
попередньої доби ворог здійснив лише 46 обстрілів, тоді як
тиждень тому їх кількість сягала сотні.
«На початку минулого тижня ми бачили суттєве загострення, часом до 100
обстрілів доходило, але через день. Сьогодні ми бачимо зменшення обстрілів, але
вони досить потужні», — зауважив пан Жебрівський в
ефірі каналу «112 Україна».
За його словами, окупан-

Василь Овсієнко
дисидент-шістдесятник

■ НА ФРОНТІ

Пострілів менше,
калібр більший
Окупанти зменшили кількість обстрілів
позицій ЗСУ, але все частіше прицільно
гатять iз важкої артилерії
ти наносять прицільні удари
по системах управління, цілеспрямовано знищують вогнем господарські двори фермерських господарств тощо.
«Я думаю, що Путін, після тієї ейфорії про так званих
кримських диверсантів, трохи спустився на землю, і через це, думаю, здасть назад»,
— каже Жебрівський.
Водночас, на думку окремих військових експертів,
усе це може бути затишшям
перед бурею. Хоча в експертному середовищі й визнають,

що після загострення ситуації на Донбасі тиждень тому
українські військові добряче
дали «по зубах» бойовикам,
які зазнали суттєвих втрат.
Втрати ворога підтверджує
і начальник Генштабу ЗСУ
Віктор Муженко, який провів
на передовій кілька днів минулого тижня, вивчаючи ситуацію. За його словами, українські військові дають відсіч противнику: відповідають
влучним вогнем на ворожі обстріли, через що окупанти зазнають значних втрат.

«Ворог дедалі нахабніє.
Ведуть обстріли із забороненої зброї вночі, коли ОБСЄ
відпочиває, в порушення всіх
Мінських
домовленостей.
Наші війська влучно відповідають, — написав генерал армії Муженко у Facebook. —
Даємо відсіч. Ворог несе втрати і значні. Пишаюся нашими
солдатами й офіцерами, вони
справжні патріоти і професіонали своєї справи».
Генерал армії Муженко
додає, що ЗСУ готові до будьяких випробувань, тож «перемога нашого козацького духу
над російськими ординцями
не за горами».
Зазначимо, що згідно зi
зведеними даними ГУР Міноборони, впродовж вихідних
загинуло щонайменше десятеро бойовиків, ще дев’ятеро
отримали поранення. Таких
втрат ворог зазнав поблизу
окупованих Горлівки, Макіївки і Донецька.
Водночас загиблих серед
захисників України немає,
поранено восьмеро наших вояків. ■

■ ПРОТЕСТ

Під маскою Путіна
Громадянин РФ Роман Рословцев просить
політичного притулку в Україні

❙ Російська поліція не раз затримувала протестувальника.
❙ Фото з сайта openrussia.org.
■ ПОЇХАЛИ!

Спільна «Перемога»
Нову станцію метро відкрили
і планують збудувати ще дві
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Завтра, у День Харкова, жителі
Олексіївського житлового масиву
вперше проїдуть метрополітеном із
щойно відкритої станції «Перемога».
Принаймні таку обіцянку дав Президент Петро Порошенко, який наприкінці минулого тижня перерізав стартову стрічку готового об’єкта.
Будувати останній у Харкові почали ще 22 роки тому разом iз двома
іншими станціями Олексіївської лінії

метрополітену — «Ботанічна» і «23
Серпня». Але склалося так, що «Перемогу» відклали на потім. Відкрити
її тепер пощастило лише завдяки фінансовій підтримці держави. Як повідомив пан Порошенко, за перші 20
років будівництва у зведення станції
було інвестовано 60 відсотків її вартості, а за два останніх — 40. Лише
цього року Київ перерахував Харкову 230 мільйонів гривень, незважаючи на війну й труднощі у фінансовій
сфері. Усього ж на зведення об’єкта
витратили 555 мільйонів. Ще певна

Тарас ЗДОРОВИЛО
Екстраординарне повідомлення озвучили в Державній прикордонній службі: під час проходження прикордонного контролю попросив політичного притулку в Україні громадянин Росії Роман
Рословцев. Сталося це у неділю в пункті пропуску
«Нові Яриловичі», що на Чернігівщині. Російський
активіст пояснив, що свій відчайдушний крок вимушений був зробити через переслідування на батьківщині з боку ФСБ.
Роман каже: «Причина, чому я вирішив просити
притулку, — неможливість продовжувати протестну діяльність в Росії. Біля мого будинку в Москві
чергували працівники ФСБ, тому ніяких речей я з
собою не брав, приїхав сюди ні з чим». Із офіційним
зверненням до Міграційної служби активіст прийшов уже наступного дня — 22 серпня, в понеділок.
Цей сміливець 11 разів виходив на пікети, зокрема 7 квітня та 10 червня цього року — в масці
російського президента Володимира Путіна. У середині червня Тверський районний суд Москви дав
санкцію на тридцятидобовий арешт «непокірного»
росіянина за статтею «повторне порушення встановленого порядку, організації або проведення мітингу». За задумом активіста, щоразу затримуючи його, співробітники поліції реагують на злочини російського президента, працюючи як поліція в
правовій державі.
Але «заспокоюватися» Роман у нашій державі
не збирається, адже зазначив, що хоче продовжити
боротьбу з режимом Володимира Путіна вже в Україні. Більше того, попри все, активіст намагатиметься потрапити на військову службу в Нацгвардію чи один із добровольчих батальйонів. ■
сума потрібна для того, аби звести
тут депо для електричок підземки.
Водночас мерія шукає ресурси і технічні можливості для того,
аби розпочати будівництво двох наступних станцій — «Державінська» та «Одеська». Причому йдеться
не лише про пошук фінансування. На
місці, де має стартувати будівництво,
окрім уже зарезервованого майданчика, доведеться знести зо два десятки приватних будинків. «Є списки, але
відкривати їх поки що не будемо, —
повідомила начальник Дирекції будівництва метрополітену Наталія Линник.
— Переговори з жителями цих будинків ведуться з 1988 року, відколи було
прийнято рішення про початок проектування. Мерія обіцяє усім власникам
домоволодінь компенсувати втрату
майна».
Густа забудова — не єдина проблема, яку мають вирішити фахівці.
Підземні ґрунти у цьому районі межують iз плавунами, що дуже насичені

вологою, тому перш ніж приступити
до будівництва, доведеться штучно
понизити рівень ґрунтових вод. Але
й після цього для прокладання тунелю потрібна буде спеціальна техніка,
придбати яку планують у Німеччині.
Сама робота, за попередніми даними,
проводитиметься у кілька змін. Метробуд планує найняти додатково 300
кваліфікованих робітників.
Правда, все це стане можливим
лише в тому випадку, якщо Європейський банк реконструкції та розвитку виділить обіцяний кредит на 309
мільйонів євро. Як повідомив заступник міського голови Ігор Терехов, черговий етап переговорів пройде у вересні, а вже до кінця року, можливо,
буде підписано і сам контракт під державні гарантії його повернення. При
цьому чиновники обіцяють, що витрати на будівництво не повинні вплинути на вартість проїзду, оскільки метрополітен отримає фінансову компенсацію від мерії. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 СЕРПНЯ 2016

■ СВЯТКОВЕ

У передчутті Дня «Н»
Навіть найвідоміша брюссельська
скульптура долучиться до віншування
Незалежності України
Валерія НАЛИВАЙКО
У день 25-ї річниці Незалежності України під національними стягами центральною вулицею столиці крокуватимуть
у масштабному параді 3,5 тис.
військових і 200 одиниць техніки. Утім не лише парадом відзначатимемо свято. Програма
заходів у містах України багата на флеш-моби, концерти, паради вишиванок тощо. Одним
із найбільш очікуваних заходів
буде грандіозний концерт гурту «Океан Ельзи» на одеському

стадіоні «Чорноморець».
У столиці теж не без музики — тут уперше відбудеться
літературно-музичний фестиваль «незалежних людей» —
Independence Fest. Музична сцена представить виступи гуртів
нової генерації української музики: «Один в каное», Vivienne
Mort, «Гапочка», Zapaska,
DjMary Jane тощо. А для поціновувачів української літератури
— виступи відомих українських
літераторів (Любко Дереш, Артем Полежака, Павло Коробчук,
Богдан-Олег Горобчук, Елла Єв-

тушенко, Лесик Панасюк, Яніна
Дивак, Марина Єщенко та ін.).
Окрім фесту, у Києві 24 серпня
пройдуть Національний фестиваль «Міні-міс Україна»
на Софійській площі, Всеукраїнський фестиваль кобзарів і
бандуристів на Михайлівській,
«Печерський вернісаж» iз майстер-класами, виставками та
конкурсами тощо.
У Львові 25 км пробіжать
учасники забігу «За тверезу націю», закликаючи таким чином
стати незалежними від тютюнового та алкогольного рабства.
Цього ж дня подібні забіги відбудуться ще в кількох містах.
Також у місті Лева відбудеться
культурно-розважальний фестиваль «Моя маленька незалежність» з етно-майстер-класами,
козацькими забавами, музичною програмою від львівських
фольк- та рок-гуртів.
Феєрично і екстремально відсвяткує День незалежності Дніпро. Фестиваль «Вільне небо» стане масштабним і не-

■ ГЛАС НАРОДУ

«Перекажіть, що вони дограються»
На Сорочинському ярмарку люди ділилися з Ляшком своїми бідами
Петро НЕСТЕРЕНКО
Лідер фракції Радикальної
партії Олег Ляшко разом із командою відвідав традиційний
Сорочинський ярмарок на Полтавщині. Нардепа радісно зустріли короваєм та оточили полтавчани, кожен учасник ярмарку прагнув висловити йому
слова підтримки та поставити
запитання. Політик поспілкувався з усіма охочими, вислухав їхні проблеми та зробив
покупки. Ляшко придбав український мед, вишиті рушники та багато іншого. Найбільше
народного депутата турбує, що
у людей недостатньо грошей,
щоб придбати гарні, якісні та
смачні українські товари.
«Сорочинський ярмарок –
це свято. Але соціально-економічна політика нашої влади
позбавляє людей можливості
заробляти», — зазначив Ляшко.
Нардеп переконаний, що у
першу чергу потрібно добиватися покращення умов для селян. «Це ж парадокс — урожай здоровий, а ціна на нього
мала. Потрібно піднімати закупівельні ціни, щоб селяни
могли хоча б кредити повернути до банків. Крім того, ми вимагаємо, щоб сільгоспвиробникам повернули спрощений режим оподаткування ПДВ, щоб
вони отримували гідну оплату
за свою працю. Також потрібно обмежити доступ імпортної
продукції, поки ми свою продати не можемо. От минулого року наші бджолярі зібрали 75 тисяч тонн меду, а без мита змогли продати лише 5 тисяч тонн.
Квоти просто мізерні. Тому ми
переконані, що потрібно пере-
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Ляшко на Сорочинському ярмарку.

глянути умови угоди з ЄС про
ЗВТ на користь наших селян»,
— підкреслив політик.
Нардеп наголосив на тому,
що потрібно створювати державні програми підтримки
сільського виробника, які передбачатимуть дешеві кредити,
пільговий режим оподаткування та дотації.
«Потрібно проводити протекціоністську політику щодо
нашого виробника, щоб піднімати конкурентоспроможність
наших виробників за кордоном. Продані за кордон товари — це притік валюти в країну і робочі місця. Продані в Україні єгипетська картопля і китайська гречка — це вкрадені в
українців робочі місця», — заявив політик.
Ляшко зазначив, що потрібно переглянути всі міжнародні
угоди України і відмовитись
від тих, які суперечать інтересам наших громадян.

■ ІНВЕСТИЦІЇ

М’яко стелять
Бельгійці розпочали
на Львівщині будівництво
меблевого заводу

Також Ляшко розповів громаді про ініціативи фракції Радикальної партії для розвитку
української промисловості на
Сорочинському ярмарку.
«Ми вимагаємо повернути
фінансування профтехучилищ
до державного бюджету. Коли
влада передала це на місцеві
громади, вона практично позбавила молодь можливості навчатись, адже до ПТУ зазвичай
ідуть діти з малозабезпечених
сімей, сироти та сільські діти»,
— наголосив політик. Нардеп
зазначив, що професійно-технічна освіта вкрай важлива для
розвитку країни і він робитиме
усе для її збереження.
«Ми розробили зараз законопроект, щоб дати пільги по
сплаті податків підприємцям,
які беруть на роботу випускників ПТУ. Це важливо, адже
молоді без досвіду дуже важко знайти першу роботу без
зв’язків»,— розповів Ляшко.

Дар’я БАВЗАЛУК
Ще у травні бельгійська компанія Hima, яка є
виробником м’яких меблів, прийняла рішення про
інвестиції у Львівську область. А днями розпочато
будівництво заводу в Бориславі. «Сума інвестицій
становитиме 6 млн. євро. Буде створено близько 500
робочих місць», — повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Люк
Якобс.
Інвестори не приховували, що відвідували ІваноФранківську, Волинську, Тернопільську області. Але

формальним дійством, адже там
відбудеться унікальне авіа-шоу
з десятками літаків та парашутистів у повітрі. «Спортсмени
піднімуться на висоту від 1,2 до
4,2 км та у вільному падінні, а
потім під куполами своїх парашутів об’єднуватимуться в різні
фігури та комбінації», — зазначили в ДОДА. Родзинкою фестивалю стане національний прапор — 6-метровий за шириною і
9 метрів у довжину — найбільший в Українi — парашутисти розгорнуть у небі на висоті
1,2 км на знак миру та єдності.
Також авторську програму з фігур покажуть пілоти на ультралегких літаках К-10 «Свіфт» та
Cessna 172.
До речі, відзначать 25 років
української Незалежності й за
кордоном. Зокрема, у Брюсселі на найвідомішу туристичну пам’ятку міста — скульптуру «Хлопчик, що пісяє» —
одягнуть український костюм,
котрий зберiгається в комунальному музеї мiста. ■
Гуляючи між рядами, політик вислуховував кожного,
хто хотів поділитись із ним
своєю бідою. Перед учителькою з Полтавщини Лідією Миколаївною Ляшко став на коліна, адже нині пенсіонерка пересувається у інвалідному
візку. Учителька жалілася депутату на надзвичайно низьку
пенсію, високі ціни на ліки та
продукти.
«Дожилися. Пропрацювала вчителем, а з такою пенсією
хіба свистульку можу купити
на пенсію 1200 гривень. А шістсот одразу на ліки треба віддати», — розповіла Лідія Миколаївна. Пенсіонерка подякувала лідеру Радикальної партії
за його політичну діяльність
та попросила його переказати
першим особам держави, що
вони дограються.
Ляшко натомість розповів
про ініціативи його фракції,
спрямовані на поліпшення рівня життя людей, зокрема, про
законопроект щодо безкоштовних ліків для пенсіонерів. Нардеп зазначив, що вимагає від
влади підвищити пенсію мінімум до трьох тисяч гривень та
підняти принаймні до рівня
прожиткового мінімуму соцвиплати для найменш захищених категорій населення.
Познайомився політик і з біженкою з Донбасу Валентиною,
яка встигла перевезти маленьку
справу і тепер торгує свічками
власного виробництва. Ляшко
розповів, що добивається виділення з бюджету додаткового
фінансування на проживання
переселенців та радо прийняв
запрошення у гості від Валентини, коли Донбас буде звільнений.
Сам народний депутат був у
захваті від Сорочинців, до яких
їздить щороку.
«Полтавська душа така ж
щира, відверта і смачна, як
полтавські галушки та полтавські дівчата», — підсумував Ляшко і пообіцяв приїхати
знову найближчим часом. ■

в результаті зупинили свій вибір саме на Львівщині.
Згідно з досягнутими домовленостями, одразу після
відкриття фабрики її працівники отримуватимуть від
4-4,5 тис. грн. заробітної плати.
Люк Якобс на зустрічі з головою Львівської ОДА
повідомив, що у листопаді у рамках бельгійсько-українського заходу в місті Лева презентують книги Почесного консула Королівства Бельгія у Львові Ярослава Гарцула «Бельгія в Західній Україні». Під час зустрічі було обговорено можливості виходу українських
компаній на ринок Європейського Союзу, зокрема й
Бельгії. ■
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■ КОНФЛІКТ

Накачали
проблем
Масова бійка
за право володіння
свердловиною
Ірина КИРПА
У розпал збору врожаю
відразу четверо мешканців сіл
Петрівка та Крива Балка опинилися на лікарняному ліжку
відділення реанімації місцевої
лікарні. Медики зафіксували
у постраждалих черепно-мозкові травми, переломи кінцівок та забої м’яких тканин.
Стан здоров’я всіх постраждалих лікарі оцінюють, як середньої важкості. Проте відступати поки що ніхто не планує.
Адже на кону — чиста питна
вода для поливу угідь сільськогосподарського призначення.
Скандал розгорівся після
того, як чиновники з сільради
Петрівки самовільно забрали
в комунальну власність свердловину, щоб здавати її в оренду
заможним фермерам та заробляти гроші. Це викликало обурення у простих селян iз цього
ж села. Люди стверджують, що
за свій рахунок відновили занедбану вежу, а також розчистили джерело з питною водою.
А дісталася вона їм у спадщину ще з часів СРСР зруйнованою. Пізніше силами аграріїв
був навіть створений орган самоорганізації, який займався технічним обслуговуванням
свердловини протягом декількох років. Усі селяни справно
сплачували щомісячний внесок
як за користування водою, так
і за експлуатацію водонапірної
башти.
«Улітку нам кілька разів
відрізали електроенергію, щоб
ми не могли качати воду для поливу, — розповів один з учасників масової бійки Павло Курак.
— У таку спеку це закінчиться
для нас втратою врожаю. Ось
ми й вийшли відстоювати свої
права. Спочатку просто встановили охорону біля свердловини, а коли це не допомогло,
змушені були вступити з чиновниками в рукопашний бій».
«На реконструкцію свердловини було виділено близько двадцяти тисяч гривень ще
дев’ять років тому, — стверджує голова села Петрівка
Світлана Цінаковська. — Тепер вона, за законом, перебуває
у комунальній власності нашої
громади. Ми маємо на руках усі
документи, які підтверджують
цей факт».
Однак опоненти чиновників стверджують, що всі папери у цій справі — або фальшивки, або були оформлені «заднім
числом». Тому люди подали колективний позов до суду про
визнання рішення сільради незаконним. Біля водонапірної
вежі зараз чергують відразу декілька нарядів поліції, щоб запобігти подальшому наростанню конфліктної ситуації.
Співробітники правоохоронних органів порушили кримінальне провадження за фактом масової бійки. Справу про
право володіння свердловиною
з питною водою також взяли на
свій контроль співробітники
Миколаївської обласної прокуратури. ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 СЕРПНЯ 2016

Дар’я БАВЗАЛУК

24 серпня 1991 року — дуже
значуща пам’ятна дата для
України. З досвіду років, що
минають, мало які події, а тим
більше події історичні, залишаються незмінними у сприйнятті суспільства в цілому і
кожної людини зокрема. Час
розкриває приховані мотиви
вчинків і висловлювань, руйнує начебто усталені в свідомості міфи та уявлення. Та
все ж є події, значення і пафос яких не вдалося здолати
всемогутньому часу. Одна з
таких подій — акція студентського протесту в жовтні 1990
року.

Студентська предтеча
■ Ще у столиці радянської України, у 1990 році, у самому центрі
на голодування вийшло студентство. Чому, на вашу думку, тодішня
влада не розігнала протест?
— Було кілька факторів першопочаткового успіху. 1. Ми готувалися
в абсолютній конспірації. Наприклад,
для проведення переговорів iз потужним Студентським братством Львова,
щоб долучити їх до акції, ми використали зустріч у Вільнюсі (Литва), і
потім за кілька місяців підготовки не
зробили жодного телефонного дзвінка один одному. 2. Ми вирахували засланця КДБ у нашій структурі (УСС)
і вивели його з керівництва ще після
акції 21-22 лютого 1990 р. Тож КДБ
не знав на першому етапі про підготовку акції. 3. На той момент КПРС
і КДБ ще не усвідомили потужностi
студентського руху і поставилися до
того менш серйозно, аніж до акції Народного Руху. 4. Міліція потребувала вказівки «бити і розганяти» з самого верху. Такої вказівки 2 жовтня
не було (а от, наприклад, 7 листопада
1990 р. така вказівка була, і нас жорстоко відгамселили кийками, коли ми
вночі зупиняли останній військовий
радянський парад у Києві). 5. Зрештою, президія Київміськради, де на
один голос була перевага у «демократичних сил» на чолі з Олександром
Мосіюком, уночі з 2 жовтня на 3-тє
визначила чотири площі в Києві, де
можна проводити несанкціоновані акції, фактично тим самим легітимізувавши нашу акцію.
■ Як реагувала міліція на таку
акцію?
— Уся вулиця Інститутська, коли
ми вийшли на Площу Жовтневої революції (нинішній майдан Незалежності) була заставлена автобусами з
міліцією, мабуть, по 10 міліціонерів на
одного студента. Їхні керівники кричали й погрожували. Та ми діяли згідно
з планом. І як тільки почало сутеніти,
я віддав команду розставити намети.
Ми це зробили за 2-3 хвилини, міліція
не встигла оговтатися.
■ Однією з вимог було захоплення Верховної Ради — єдиний
пункт, який не був реалізований.
Чому? Не вистачило радикальних
настроїв у студентів?
— Захоплення ВР — це один iз
технологічних засобів, який я прописував заздалегідь. Адже за кілька місяців до акції я розписав і розбиття
наметового містечка на площі Жовтневої революції, і перекриття Хрещатика, і так звані окупаційні страйки, тобто захоплення університетів,
і, зокрема, захоплення ВР. Оскiльки, окрім мене, цю інформацію знали лише двоє інших активістiв студентського руху, то ніхто інший з наших організацій про наступні акції не
знав. Лише такою конспірацією ми
добивалися успіхів. Саме тому нам
вдалося перекрити Хрещатик, захопити червоний корпус університету
Шевченка.
Про захоплення ВР я повідомив
за 15 хвилин до того, як наша колона доходила до самої будівлі, тож інформація не встигла дійти, і наш актив
прорвав міліцейський заслін і відразу
посідав на майданчик біля Верховної

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Олесь Доній:
На плечах патріотів...
Незалежність Україні у 1991 році не подарована,
її героїчно виборювали століттями
Ради. Та на той момент і цього було
достатньо. Бо для того, щоб влада
дала нам годину прямого ефіру на телебаченні, я повів колону на захоплення червоного корпусу (до речі, в колоні теж ніхто не знав, куди я її веду).
А коли влада дала нам годину прямого ефіру, то це була їхня помилка, бо
ми вп’ятьох озвучили п’ять наших вимог iз телеекрана, і наступного дня до
студентського страйку були готові долучатися не лише студенти інших міст,
а й робітники iз заводів і фабрик усієї
України. Влада була змушена прийняти наші вимоги.

«Кожен з елементів ми
брали з досвіду інших
країн»
■ Наскільки ефективнi є подібні революції для України?
— Після Студентської революції
на граніті нашу технологію (намети на
майдані Незалежності) і масові акції
протесту кілька разів повторювали в
Україні. Дворазово (Помаранчева революція і Євромайдан) це призводило
до формальної зміни влади. Та влада
опинялася не у тих, хто був на Майдані, а у тих, хто був «на сцені Майдану». Тож технологія для тиску на владу, яка нами свого часу була апробована, успішна. Але відмінність у тому,
що під час Студентської революції на
граніті ми і придумали самі акцію, і
нею керували, і самі вимоги писали,
і самі вели переговори, самі доводили до логічного завершення. Бо ми
мали власні структури — Українську
студентську спілку і Студентське братство. Під час наступних революцій героїчні й жертовні народні виступи по
суті використовувалися частинами
політичних еліт.
■ Чому каталізатором суспільно-політичних процесів в Україні
вже вдруге стала молодь, студенти?
— Міф, легенда, згадка, що студенти можуть навіть міняти владу в
Україні, спонукали кілька десятиліть
молодь в Україні до активності. Та, на
відміну від Студентської революції на
граніті, студенти більше ніколи не керували революціями. Енергію молоді і
студентів, їхній романтизм і героїчний
запал в подальшому вдало використовували політсили. Бо більше студенти ніколи не мали власних впливових
і організаційно довершених структур.
■ Як на вас особисто вплинуло
те студентське голодування?
— Свій вибір я зробив ще в школі
— боротися за Незалежність України.
Я очікував, що процес боротьби буде
набагато довшим, аніж до 1991. Тож
природно, що і весь подальший час
займався боротьбою за українську
національну ідею: своїми культурними, політичним, громадськими, журналістськими проектами.
Найвдалішими своїми проектами
вважаю культурні: мало хто в Україні
провів стільки літературних і музичних акцій і фестивалів, як Мистецьке
об’єднання «Остання барикада» (разом iз незмінним виконавчим директором ОБ Ксенією Коробчук), яким
я керую. Ми проводили українські
фестивалі і акції в Одесі, Криму, у
Гуляйполі, в Харкові, в Ірпені, в Житомирі.
Я започаткував «Безкоштовні курси української мови», які функціонують вже у 27 містах України (до того ж
вони тепер абсолютно автономні та са-

❙ Олесь Доній.
мостійні, і координує їх Анастасія Розлуцька). Відкривав перші україномовні клуби «Остання Барикада» в Києві
та Харкові (разом iз Тетяною Доній). Я
випускав українські аудіодиски, книги, літературні журнали. Останні півтора року працюю журналістом і створив дві щотижневі телевізійні програми: «Остання барикада» — програма
про культуру, на каналі ЦК, і «Ідейний
вибір», програма про українську національну ідею, на каналі Stv.
■ Про яку державу мріяли студенти у 1990-му? Очікування хоч
трошки справдилися?
— Українська держава була ідеалізована в мріях. Відчувши себе українцем у середніх класах школи, у
старших класах, я вже чітко для себе
визначив, що головна мета життя —
здобуття Незалежності України. Бо українська нація зазнає щодо себе несправедливості. Тож у мріях українська держава означала справедливість
для кожного. Таку собі романтичну утопію. Розуміння, що нашою боротьбою скористалися політично-економічні клани, які використовують українську державу для власного збагачення, а не як засіб для побудови
справедливого суспільства, прийшло
пізніше.
■ Із часів студентського протесту активно почали вживати
слово «Майдан». Чому в 90-му обрали саме те місце проведення акції, де вона проходила?
— Площу Жовтневої Революції
обрали не ми. На той момент у Києві
там уже постійно вирував своєрідний
Гайд-парк, тобто місце, де збиралися українські активісти для агітації.
Залишалося придумати технологічні
засоби донесення інформації і кращої самоорганізації, тобто — наметове містечко, сувора дисципліна,
структурованість, перекриття руху
транспорту, пікети, загальний страйк
і т.д. Кожен з елементів ми брали
з досвіду інших країн. Розкладачки
були на площі Тяньаньмені в Китаї,
намети використовуватися в кількох країнах, наприклад у Болгарії.
Пов’язки на головах — це ще з підручників з історії Китаю, «окупаційні страйки» долетіли до нас iз Польщі. Масові акції з «оксамитових революцій» Центральної Європи. Ми
відчували себе часткою тієї Європи,
і тих «оксамитових революцій», тому
і діяли відповідно.

«Незалежність упала
з неба» — це московська
теза»
■ Багато хто вважає, що вона
дісталася нам зовсім просто, сьогодні ми її захищаємо...
— Не лише студенти виборювали
Незалежність. Україна виборола Незалежність. До нас на її вівтар тисячі українців поклали свої голови. Теза, що
«Україні подарували Незалежність»,
що «Незалежність упала з неба» — це
московська теза. Вона образлива для
сотень тисяч українських патріотів, які
поклали голови за цю Незалежність. І
наша боротьба була лише частинкою
цієї загальної боротьби України і українців за Незалежність. Тому так, я
можу стверджувати, що Україна свою
Незалежність виборола.
■ Після останнього Майдану
країна вже втратила Крим та зараз ризикує втратити схід. Багато хто звинувачує керманичів держави у безхребетності та «домовляннях» замість рішучих та радикальних дій.
— Коли лише Росія намагалася
провести свій «псевдореферендум» у
Криму, і, незважаючи на наполегливі
рекомендації тодішнього голови ВР
«не виїжджати з Києва», я поїхав до
Криму і 9-10 березня об’їхав там і військові частини, і українські, і кримськотатарські громади. Я був останнім з
українських депутатів, хто був у Севастополі. По приїзді я зробив доповідь
iз трибуни Верховної Ради, де вимагав
негайно закрити кордони з Росією, не
впускати з Росії чоловіків 18-55 років.
Я попереджав, що Росія піде далі, і
нам негайно слід вжити заходи безпеки. Тодішні голова ВР, міністр оборони, керiвник Прикордонних військ
стверджували, що «кордони міцні як
ніколи», і що я «нічого не розумію». А
тоді можна ще було не допустити війни на Донбасі. Безвідповідальна політика тодішнього керівництва призвела до втрати частини території і тисяч
смертей. Але про це ж ніхто не хоче й
чути.
■ Чому так стається, що революції роблять і перемагають у них
одні, а приходять до влади інші?
Часом ті, які до революції стосунку не мали.
— Суттєва відмінність Студентської революції на граніті від Євромайдану — це те, що під час Студентської
революції ті, хто її замислював, нею і

керував, і ставив політичні вимоги.
Для того, щоб наше покоління не
допустити до політики, влада задіяла
різні механізми. Спочатку студентські організації були посварені по лінії
Київ—Львів (до цього була залучена
агентура КДБ), потім Верховна Рада
спеціально прийняла рішення, щоб ми
не мали права балотуватися до ВР, піднявши віковий ценз до 25 років. Причому проголосували за це як Компартія,
так і «опозиція» — Народний рух України. Ми несли небезпеку до влади.
Під час революції і Євромайдану
революційну енергію мас використовувало керівництво політичних партій
(яке в Україні, на жаль, через економічну ситуацію перебуває в залежності
від олігархічних кланів). Тому постійно казав, що найбільшою нашою помилкою під час останнього Євромайдану було те, що на Майдані не створена структура, яка була б спроможна як
чинити опір попередньому режиму, так
і контролювати наступну владу. Я про
це казав iз трибун ВР неодноразово ще
за два роки до Майдану: що нам необхідно створювати структуру на кшталт
польської «Солідарності», литовського «Саюдісу» тощо. Та, очевидно, суспільство до цієї ідеї досі не готове.
■ Після Революції гідності багато хто казав, що не за це стояв Майдан. Що ми власноруч привели олігархів до влади, а вони, у
свою чергу, дозволили Росії почати тут війну...
— На Майдані були різні люди. І
ті, хто так зараз говорять, нехай спитають у себе, а чому вони не були готові
створювати структури без олігархів?
Висувати власних лідерів? Заздрість
і небажання допомагати один одному
сприяють тому, що на плечах патріотів
до влади приходять ті, хто має більше
коштів. А до влади вони приходять iз
тією метою, щоб ці кошти ще збільшувати.Тож із внутрішньою заздрістю
слід боротися. Слід навчитися цінувати тих, хто робить щось корисне для
нації. Інакше вашою діяльністю постійно буде користатися хтось нахабніший і цинічніший.
■ Чи буде ефективним наступний Майдан? Чи зможуть люди
вийти на площу після кривавих
подій та розстрілів?
— Майдани як потужні героїчні вибухи не бувають щомісячними.
Адже люди не можуть жити постійно
в стані революцій. Накопичується фізична і психологічна втома. Має відбутися хоч мінімальна ротація поколінь
від Майдану до Майдану. Та проблема
не у відсутності чергового Майдану.
Українська нація демонструє, що
вона готова до героїчних вибухів (якими і є майдани). Питання не в одноразовому героїзмі. Для успіху нації
має відбутися світоглядна Реформація. Нації потрібне перезавантаження
світогляду. Інакше не буде перезаватаження влади.
■ Що може стати останньою
краплею?
— Цих «крапель» вже було стільки, що вистачило б на добрий ставок.
Брехня, таємні домовленості з Путіним, особисте збагачення можновладців — це давно було б приводом для
імпічменту в нормальній європейській країні. Та нація відчуває зараз ще
більшу загрозу від Росії, тому не готова боротися на два фронти. Чим влада вдало маніпулює. Якщо ми змінимо пріоритети у виборі цінностей, тоді
зможемо і обирати порядних й ідейних людей на виборах. Поки що вибори дозволяють закріплювати панування
кланів. Так запитаймо самих себе: голосують же на виборах звичайні українці?
То, може, досить піддаватися на маніпуляції коштів і медіа? Варто визначити, що таке добре і що таке погано. За
тих, хто бреше і краде, не треба голосувати. А й досі ж голосують. І такі
голосування за брехунів і крадіїв перекреслюють всі здобутки майданів.
Тому треба думати і діяти. А той, хто
здатний думати і діяти, діяти не так
для себе, як для нації, неодмінно прийде до правильних висновків. А значить — і до правильних дій. ■

ПОЛІТИКА
■ НАШОГО ЦВІТУ...

Віра СВІТЛИЧНА

Разом нас багато
На VI Всесвітньому форумі українців,
який зібрав понад 300 делегатів із 35
країн світу, обговорили денаціоналізацію
українців у Росії, залучення діаспори до
владних структур, надання українській мовi
міжнародного статусу та прийняли ухвалу
щодо деокупації та реінтеграції Криму
Катерина БАЧИНСЬКА
Найважливіша подія для українців
діаспори вже вшосте від Дня проголошення незалежності країни відбулася у столиці.
Триденна програма складалася з 10 тематичних лекцій і, за словами органiзаторів,
пройшла досить плідно. Ключові питання,
які ставили перед собою організатори —
збереження української ідентичності, освіта та церковне життя. Проте вдалося обговорити і важливі політичні питання.
Упродовж першого дня делегати розповідали про свою діяльність та найгостріші проблеми, які хвилюють українців
діаспори. Уже другого дня Форуму були
опрацьовані 10 тематичних секцій — державного будівництва, гуманітарної політики, освіти, трудової міграції, економічної
та інвестиційної політики, волонтерства і
захисту українців на тимчасово окупованих територіях. «Зараз, коли йде брязкання зброєю, коли відбуваються провокації у
Криму, сам факт, що 300 представників закордонного українства приїхали в Україну
— це демонстрація того, що ми не боїмося, що ми висловлюємо солідарність з Україною у переддень 25-ї річниці Незалежності», — заявив Михайло Ратушний, голова Української всесвітньої координаційної ради.
Цього разу на Форумі були присутні
екс-президенти України Леонід Кравчук
та Віктор Ющенко, віце-прем’єр-міністр
В’ячеслав Кириленко, міністр освіти та науки Лілія Гриневич, багато інших політиків і
гостей. Питання, яке неодноразово порушували українці діаспори під час Форуму, —
це тісніша співпраця з українською владою
та ширше залучення українців з-за кордону задля змін у країні. Проте, за словами
представників діаспори, українська влада
не дуже охоче йде на контакт з українськими громадами за кордоном і рідко проявляє бажання залучати їх до державотворення: «Якщо це стається і вдається долучити когось із діспори до роботи — то
з великими труднощами і у такій формі,
що для відкритої дискусії немає місця»,
— зауважила представник Українського
конгресового комітету Америки Роксолана Стойко-Лозинська. На думку пані Роксолани, прикладом ефективності такого
підходу, залучення діаспори у державотворення країни є країни Балтії, тому варто було б його наслідувати, вважає представниця Українського конгресового комітету Америки.
На думку діаспори, зараз в Україні
працює великий відсоток іноземців, який
не завжди виправдовує очікування суспільства і «замість іноземних десантів треба робити десанти закордонного українства», — заявив пан Ратушний.
Не обійшлося під час Форуму і без гучних заяв від вітчизняних політиків. Міністр
освіти та науки Лілія Гриневич заявила, що
українська мова має стати міжнародною
мовою спілкування: «Коли я буваю на форумах світового українства, то завжди відчуваю подив від того, що люди, які розмовляють цілим спектром світових мов, розмовляють між собою українською. Я впевнена, що українська мова повинна мати
статус мови міжнародного спілкування»,
— сказала Гриневич. Міністр освіти та науки наголосила, що вже розроблено міжнародний стандарт з української мови, а також ведуть роботи із запровадження міжнародно визнаного сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної, що
надасть можливість представникам ін-

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 СЕРПНЯ 2016

ших національностей вивчати українську
як другу іноземну мову. На Форумі також
було нагороджено найкращих закордонних учителів української мови відзнаками
Міністерства освіти та науки. Всього в конкурсі у 2015/ 2016 навчальному році взяли
участь 104 учителі української мови з різних країн світу.
Також під час Форуму віце-прем’єрміністр України В’ячеслав Кириленко заявив про необхіднiсть підтримувати національну ідентичність українців у зв’язку з
тим, що російська влада намагається змусити українців, які проживають у Росії, забути про своє коріння: «Питання підтримки українців у Росії є дуже важливим. Насправді в Російській Федерації проживає
близько 10 мільйонів українців. Але останній офіційний російський перепис показав цифру 2 мільйони. Впроваджується
цілеспрямована політика з денаціоналізації українців у Росії: Кремль хоче змусити їх бути ворогами свого народу й забути
про своє коріння», — заявив Кириленко. У
свою чергу, інформацію щодо переслідувань підтвердив і Тарас Дудка, представник української громади у Росії. За його
словами становище українців у Росії наразі
«дуже непросте» з огляду на геополітичну
і внутрішню ситуацію. «Російські ЗМІ будують такий образ українця, начебто вони
і не зовсім українці, а росіяни, яких «записали» в українці. Іде зумисна дезінформація. Вони розповсюджують ненависть до
української історії, мови, до людей з України», — розповів він. «Зараз там бути
українцем загрозливо. Багато [делегатів]
відмовилися їхати, тому що ФСБ провела
з ними «співбесіди». Якщо з ними ще не
проводили «розмов», ці «розмови» будуть
після повернення», — прокоментував ситуацію Михайло Ратушний.
Одна з гучних заяв на форумi —
вiд першого Президента України Леоніда Кравчука про необхідність проведення
всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО. Він зазначив, що підписання у 1991 році в Біловезькій пущі угоди про припинення існування Радянського
Союзу та створення СНД не було б можливим, якби українці не проголосували за Незалежність України на референдумі. «Аби
я приїхав в Біловезьку пущу, не маючи за
плечима всеукраїнського референдуму
1 грудня, я б не міг так голосно говорити
(про незалежність України. — Ред.)», —
заявив Кравчук.
Під час Форуму було прийнято ухвалу
щодо зусиль України, світового українства
і міжнародного співтовариства з деокупації
та реінтеграції Криму. У документі йдеться про те, що на окупованому півострові
під загрозою «опинилося існування понад
півмільйонної громади етнічних українців,
яка є другою за розмірами етнічною спільнотою в Криму. Окупанти взяли курс на її
асиміляцію». В ухвалі містяться заклики
до міжнародного співтовариства та органів
державної влади України щодо системних
заходів для деокупації та реінтеграції Криму. Зокрема, міжнародне співтовариство
закликають «посилити санкції проти Росії
за незаконну окупацію Криму».
Нагадаємо, Всесвітній форум українців відбувається кожні п’ять років iз часу
здобуття Україною незалежності як платформа для комунікації між діаспорами з
різних країн. За межами України, за різними оцінками, проживає 15-20 мільйонів українців. Найчисельніші діаспори — у Росії
(близько 2 мільйонів) та США (близько 1,5
мільйона). ■

24 серпня незалежній Україні виповнюється 25 років. А
вже 27 серпня українці
відзначатимуть
160-річчя від дня народження
Великого Каменяра — Івана
Яковича Франка. З
нагоди визначних дат
у Івано-Франківську відбулася партійна конференція Радикальної партії. До
учасників заходу, які
представляють політичну силу в місцевих та обласних радах усіх областей
України, звернувся
лідер політичної сили Олег Ляшко. Тем
для обговорення і настанов однопартійцям було чимало.
Зокрема народний депутат розповів, якою
має бути політика України в умовах військової агресії.
«Радикальна партія як послідовна
патріотична політична сила переконана,
що єдиний шлях для
України перемогти у
війні — не виплакати принизливий мир
із втраченими територіями і нав’язаними
нам ззовні Конституцією та законами, а
саме перемагати. Єдиний спосіб врятувати країну, коли світові лідери виявляють слабкість та пасують перед агресором,
— бути сильними на
чотирьох фронтах:
1. Економічному.
Піднімати і розвивати економіку, бо чим
сильнішою економічно буде Україна, тим
більші будуть шанси
на нашу перемогу.
2. Дипломатичному. Досягати успіху
на дипломатичному
фронті, зокрема зберігати та посилювати
широкий міжнародний фронт протистояння російському агресору.
3. Інформаційному. Вигравати інформаційну та пропагандистську війну як всередині країни, так і на
міжнародній арені.
4. Військовому. Нарощувати військову
потужність, системно розвивати армію і
постійно підвищувати обороноздатність
країни», — переконаний лідер партії Олег
Ляшко.
Нардеп нагадав,
що Радикальна партія
— єдина парламентська сила, яка від початку відкидала «мінські угоди» як путінську пастку для України, та зазначив, що ці
угоди підписані Порошенком із величезним перевищенням
своїх повноважень.
«У цей час слабкості світових лідерів
маємо бути пильними
і сильними самі. Глобалізація — це світовий тренд, який
визначав
розвиток
цивілізації в останні
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■ СТРАТЕГІЯ

Нацiональний iнтерес
— понад усе
Олег Ляшко презентував план української перемоги

❙ Олег Ляшко на віче біля пам’ятника Великому Каменяреві.
30 років після закінчення «холодної війни». За оцінками деяких експертів, зараз
вона врізалась на повному ходу головою в
стіну, і ця подія вже
спричиняє серйозні
соціально-політичні
потрясіння в багатьох
провідних країнах, а
також ерозію та можливий розпад звичних
міжнародних інститутів. Епоха ліберальної глобалізації однозначно добігає свого
кінця», — зазначив
політик.
Олег Ляшко вважає, що зростання
світової економіки
в умовах глобалізації принесло очевидний виграш світовим
елітам. «У лихоманці
неоліберальної глобалізації космополітизовані еліти розвинених країн побачили свій унікальний
шанс на надприбутки та швидке збагачення. У результаті
відірвались від своїх
народів та втратили своє національне коріння, моральні
орієнтири і відчуття
реальності», — пояснив Ляшко. На його
думку, наслідком такої діяльності безвідповідальних та корумпованих еліт стали
деіндустріалізація,
занепад національних виробництв, непідйомна закредитованість держав і компаній, офшорні скандали.
Політик переконаний, що зовсім скоро
нова реальність принесе світу та Україні
і нових політичних
лідерів. «Ми певні, що
вибір зрештою впаде
на тих, для кого національний інтерес та моральні цінності — це

не риторика, не маніпуляція і не порожній
звук. На тих, хто має
стратегічне бачення
шляхів радикального
прориву країни до гідного сучасного життя, а також рішучість
і волю його реалізувати. А значить, команда Радикальної партії прийде до влади в
країні й виконає свою
історичну місію!» —
підсумував Ляшко.
Нардеп висловив
сподівання, що згодом Україна увійде до
оновленої Європи економічно розвиненою
державою. Оскільки
за 25 років незалежності Україну перетворили на сировинний
придаток, який використовується заради
збагачення невеликої купки людей. Натомість Радикальна
партія пропонує інший шлях і проголошує політику економічного націоналізму, тобто політику,
яка направлена лише
на інтереси українців: створення робочих місць і підвищення соціальних стандартів.
«Якщо можновладці підписують міжнародні угоди, то лише
ті, які дадуть людям
можливість працювати і годувати сім’ї,
збільшувати доходи
громадян, їх купівельну спроможність, а не
ті, що розкрадають
ліси, отруюють довкілля, виснажують землю в обмін на кредити, які потім змушені
будуть повертати наші онуки», — наголосив Олег Ляшко.
Лідер Радикальної партії зазначив,
що економічний націоналізм передбачає
ефективне управління

державною власністю,
яке дозволить збільшити ВВП та поліпшити умови для працездатного населення.
«Кажуть, що державні
підприємства треба продати, бо
вони збиткові. Але
ж успішна кондитерська фабрика не
продається, бо «не
має ціни», а державне майно продасться
за копійки, бо чиновники не можуть дати
йому ради», — підкреслив Ляшко. Олег
Ляшко
наголосив,
що внесок держпідприємств в економіку України — 10%,
у найбільш успішних країнах — 15%,
у країнах, що розвиваються — 30%. Тому
нам є до чого прагнути та над чим працювати. У свою чергу,
Радикальна партія
розробила план економічного розвитку,
який перетворить Україну з сировинного
придатку на країнувиробника, інноватора з високим науковотехнічним потенціалом.
Після конференції радикали пройшли
урочистою ходою вулицями міста та поклали
квіти до пам’ятника
Івановi Франку, де надвечір зібралося народне віче. Ляшко з колегами-депутатами прозвітував мешканцям
Івано-Франківська
про свою діяльність та
звернувся із закликом
підтримати його план
української перемоги.
Іванофранківці,
які відвідали захід,
радо вітали ініціативи Радикальної партії
та її лідера. Містяни з
нетерпінням чекатимуть на наступний візит Олега Ляшка. ■
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СУСПІЛЬСТВО

«Ми зустрічаємося з Ангелою Меркель і говоримо, що у нас не вистачає
грошей на пенсії. Про що вона подумає, якщо вік виходу на пенсію
в Німеччині 67 років?»

Андрій Рева
міністр соціальної політики

■ КОПІЄЧКА

Казав пан: «Жупан дам»,
І слово його тепле. Або історія про те, як Розенко пенсії підніматиме
Наталія ЛЕБІДЬ

Алілуя. Віце-прем’єр Павло Розенко
сповістив благу звістку. Уряд має намір підвищити середній розмір пенсій у
жовтні-листопаді 2016 року. Тобто вже
ось-ось. «Ми зараз розробляємо програму осучаснення пенсій. Адже пенсії
від 1300 грн. до 3000 грн. не підвищувалися останні 3-4 роки. Ми зараз шукаємо ресурс для того, щоб з осені провести осучаснення для цих категорій
громадян», — зазначив Розенко. І це
прекрасно, але є одне підле «але». Розенко не пояснив, де він візьме кошти на
збільшення пенсій. Також віце-прем’єр
не уточнив, у що конкретно виллється
це «осучаснення».

Нате вам 3 копійки
Гроші люблять не тільки тишу, а й
точність. Віце-прем’єр же конкретних
цифр не називає. Тому прогноз у виконанні Розенка звучить так: «Як тільки
ми отримали додатковий ресурс, одразу прийняли рішення, що розмір мінімальної пенсії буде підвищений двічі
протягом року — з 1 травня 2016 року
і з 1 грудня 2016 року. Більше того, з
1 грудня підвищення відбудеться не на
5%, як планувалося раніше, а на 10%».
Що ж, 5% від суми 1300 грн. — це,
звісно, небачена щедрість. Цілих кілька додаткових хлібин можна придбати
за такі шалені гроші. Або пару пачок макаронів. Про 10% узагалі мовчу: шиканути на ці кошти можна так, як Розенку
з його садибою й не снилося. Цікаво, до
речі, яке фінансове забезпечення у матері нашого віце-прем’єра, котра разом
зі своїм маєтком опинилася нещодавно
в епіцентрі скандалу? Вона теж обирає
між парою шкарпеток і пігулками від
тиску?
Однак повернiмося до пенсій. Якщо
йдеться про збільшення виплат лише
на 10%, то таке «осучаснення» не варте й доброго слова. Проте є ще одна проблема, пов’язана з пенсіями, — це їхнє
оподаткування. Розенко нагадав, що з
1 липня було скасовано оподаткування
пенсій для більш ніж 300 тисяч пенсіонерів. Щодо оподаткування пенсій для
працюючих пенсіонерів, то ця програма
діятиме до кінця 2016 року. «Якщо ми
побачимо, що фінансовий стан Пенсійного фонду дає нам можливість відмовитися від цієї програми, ми це зробимо»,
— пообіцяв Розенко.

Буква закону
Ок, скаже наш читач. Але ж існують певні нормативи, згідно з якими
і має відбуватися індексація доходів.
Такі нормативи справді є. Перерахунок пенсій здійснюється відповідно до
Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, в статті 42 даного документа йдеться про те, що щорічно з 1 березня поточного року проводять перерахунок пенсій
у разі, якщо середня заробітна плата
(дохід) в Україні, з яких сплачено страхові внески, за минулий рік зросла.
У цьому випадку раніше призначену
пенсію підвищують на коефіцієнт, що
дорівнює не менше 20% показника зростання середньої заробітної плати, завдяки чому всі пенсії суттєво зростають. Однак зазначена норма офіційно припинена до стабілізації економічної ситуації в
країні. Це зафіксовано в Законі «Про запобігання фінансової катастрофи і створення умов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року.
За інформацією Міністерства соціальної політики, заморожування процедури перерахунку пенсій, яке відбулося

❙ В Україні тяжко знайти гідну роботу вже після 40 років. Про яке працевлаштування
❙ у 67 узагалі можна говорити?
ще при уряді Миколи Азарова, призвело до масштабних диспропорцій у частині виплат.
«З 2012 року осучаснення пенсій
припинилося. Це означає, що тим, хто
вийшов на пенсію до 2012 року, виплати фактично заморозили. І люди, маючи чималий стаж роботи, зараз отримують неперераховані пенсії. В результаті того, що цей процес призупинили,
з 12,5 мільйона пенсіонерів 7,5 мільйона мають розрахунковий базовий розмір
пенсії менш ніж прожитковий мінімум.
І не тому, що людина заробила мало, а
тому, що держава просто не виконувала
своїх зобов’язань», — говорить профільний міністр Андрій Рева.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи на одному з останніх
засідань уряду тему пенсій, заявив, що
влада незабаром запропонує конкретні
рішення, уникаючи при цьому популізму в цьому питанні. «Пенсійна система
потребує сьогодні змін [...] Нам потрібно в межах і в рамках можливостей на-

зи передбачає радикальне підвищення
«білої» зарплати для працюючих громадян. У цьому випадку навіть при збереженні 22-відсоткового ЄСВ відрахування до бюджету зростатимуть. Однак де
взяти кошти для збільшення зарплат?
І хоч як це прикро, але більшість працедавців не скористалася вдвічі зниженим ЄСВ для того, аби наповнити фонд
заробітної плати.
Про це, наприклад, йдеться в інфляційному звіті НБУ за липень 2016
року. «За результатами опитування,
більше половини підприємств направили вивільнені від зниження ставки ЄСВ
кошти на підвищення заробітних плат.
Але лише частина з них повністю направила вивільнені кошти на підвищення зарплат. Підприємства, які не підвищили заробітні плати, зекономлені кошти направили на фінансування поточної
виробничої діяльності», — повідомила
прес-служба НБУ.
При цьому, однак, зниження ставки
ЄСВ у 2 рази призвело до того, що дефі-

Фахівці одностайні в тому, що простору для маневру в уряду
небагато. По суті, є два варіанти. Гірший полягає в тому, аби
запустити друкарський станок. Але емісія ризикує дуже сильно
обвалити й без того слабку гривню. Другий варіант полягає у
скасуванні реформи Єдиного соціального внеску (ЄСВ), ставка якого
в цьому році була уніфікована і знижена з 41% до 22%.
шої економіки і Пенсійного фонду України прийняти всі необхідні рішення
для того, щоб пенсія в Україні росла. У
нас є думки з цього приводу. Це будуть
не популістські, а дуже конкретні кроки», — запевнив Гройсман.

Так що ж усе-таки робити?
Попри туманність в обіцянках, котра
властива як Розенку, так і Гройсману,
фахівці одностайні в тому, що простору
для маневру в уряду небагато. По суті,
є два варіанти. Гірший полягає в тому,
аби запустити друкарський станок. Але
емісія ризикує дуже сильно обвалити й
без того слабку гривню. Другий варіант
полягає у скасуванні реформи Єдиного
соціального внеску (ЄСВ), ставка якого
в цьому році була уніфікована і знижена
з 41% до 22%.
Ще один «підваріант» виходу з кри-

цит ПФУ виріс до рекордних 145 млрд.
гривень, а надходження від внеску в січні-червні скоротилися на 28%. Таким
чином був урізаний фінансовий ресурс,
який би дозволив осучаснювати пенсії.
Отож що ми маємо на сьогоднішній
день? Пенсійний фонд — банкрут, зниження ЄСВ не дало жодного ефекту, державна скарбниця — порожня (зокрема, й через те, що цьогоріч не відбулася запланована спочатку приватизація
великих підприємств). Що ж у такому
разі означають слова Гройсмана про «не
популістські, а дуже конкретні кроки»
і обіцянка Розенка збільшити розмір
пенсій?
Швидше за все, вони означають тільки те, що достроковим виборам восени
цього року — бути, а оскільки перезавантаження парламенту не уникнути,
виборцю слід показати себе з якомо-

га більш привабливої сторони. Яке це
має відношення до реального виживання пенсіонерів, запитаєте ви. Жодного.
Піар є піар.

А може, все навпаки?
Тим часом деякі фахівці говорять про
те, що гряде не так підвищення, як зниження пенсій. Такої думки, приміром,
дотримується економічний експерт Андрій Блінов. З одного боку, Україна є бідною країною з надзвичайно незбалансованою економікою. З іншого — один
iз лідерів з навантаження Пенсійного
фонду на ВВП. Ця частка витрат сьогодні становить близько 13%, і є однією з
найвищих у світі, відзначає Блінов.
Низький рівень пенсій пояснюється
кількома причинами, головна з яких —
низький ВВП. Зараз український ВВП
становить близько 90 млрд. доларів,
хоча ще три роки тому було 185 млрд.
Для порівняння: ВВП Польщі становить 550 млрд. доларів. Ще одна причина — значний тіньовий сектор. За оцінками Блінова, близько 40% української
економіки перебуває в тіні. Це означає,
що з 40% доходів не сплачується єдиний
соціальний внесок (ЄСВ) до Пенсійного
фонду.
І, нарешті, ще вагома причина низьких пенсій — демографія. У нас один
працюючий утримує більш ніж одну людину, а щоб розмір пенсії був адекватним, співвідношення необхідно як мінімум 1:1. Тобто при 42 мільйонах населення потрібно, щоб хоча б 21 мільйон
працював і сплачував єдиний соціальний внесок.
Однак радикального поліпшення демографічної ситуації ми наразі не очікуємо. Збільшення ВВП — також. Детінізація економіки теж під великим
питанням — успіхи на ниві боротьби з
цим явищем нульові — українці все так
само продовжують отримувати зарплату в конвертах та ухилятися від виплати податків. Відтак скидається на те, що
нам годі й чекати на підвищення пенсій.
Тут хоча б чинні 1300 гривень зберегти
неторканими.

Ще одна проблема — пенсійний вік
Є дані, що уряд приховує не тільки справжній стан речей iз пенсіями,
а й дещо махлює в питанні пенсійного
віку. Міністр соціальної політики Андрій Рева говорить про те, що коли Україна опиняється в ролі прохача чергового
траншу кредиту або інших позик, їй доволі тяжко пояснити, чому у нас такий
«низький поріг» виходу на пенсію. Водночас Рева каже, що західні партнери не
вимагають від України негайного підвищення пенсійного віку.
Тим часом один iз радників Петра
Порошенка Іван Міклош про вимоги
МВФ повідомляє зворотнє. За його словами, Міжнародний валютний фонд однією з умов надання нового траншу кредиту називає підвищення пенсійного
віку. У низці європейських країн уже
відбулося (або має відбутися поступово
— протягом десятиліття) підвищення
вікового показника до 65-67 років. Як
для чоловіків, так і для жінок. Чи піде
український уряд на таку непопулярну
ініціативу — покаже час.
Однак специфіка України полягає
як у дуже проблемному пошуку роботи навіть для значно молодших вікових
груп, так і у вкрай незадовільному стані
державної медицини. Іншими словами,
якщо середньостатистичний німець може
працювати до 67 років (бо його захищатиме як добре наладжена система страхової медицини, так і потужні профспiлки),
то українцеві в умовах яскраво вираженої вікової дискримінації знайти роботи
в такому поважному віці буде не просто
складно, а неможливо.
Так що ж усе-таки буде з пенсіями?
Якщо сформулювати відповідь у двох
словах, то вона є такою: сказати тяжко. Але точно не слід вестися на солодкі
обіцянки нинішніх урядовців. Ця патока розтане після виборів, коли б вони не
відбулися. ■
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■ ІЗ ПОЧИНОМ

Усім смертям на зло

У пошуках
свiдомих
громадян

Чотирирічного Данилка Стулія, якого пронизав металевий уламок
газонокосарки, уже виписали з лікарні
Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро
Трагедія, яка сталася місяць тому в місті Жовті Води, сколихнула буквально всю Україну.
Біда підкралася там, де її не очікували навіть у найжахливішому сні. Коли на околиці міста відкрився пляж, подружжя Світлана та Василь Стулії вирішили там
відпочити разом зі своїми трьома
дітьми — півторарічним Захарком, чотирирічним Данилком і
14-річною Анжелою.
Прибувши на місце на своїх стареньких «Жигулях», стали потихеньку їхати вздовж берега, шукаючи місце, щоб припаркуватися.
Поруч, метрів за тридцять, працював червоний міні-трактор, який
косив траву за допомогою причіпної косарки якраз iз того боку, де
маленький Данилко їхав у батьківських «Жигулях». Хлопчина з
інтересом спостерiгав за роботою
незвичної для нього машини…
Усе відбулося за одну мить.
Дзвін розбитого скла і кров iз
голови Данилка, яка буквально вистрелила в маму, дотепер у
дружній родині згадують, немов
жахливий сон. Синочок завалився
на маленького Захарка. А з його
голови в усі боки били струмені
крові.
Першим збагнув, що сталося,
батько — з тієї самої газонокосарки відірвався металевий сегмент,
який пробив заднє скло автомобіля і буквально зніс верхню частину голови Данилка. Навіть бувалі лікарі Жовтоводської міської лікарні вжахнулися від побаченого, але зробили все можливе,
щоб урятувати хлопчикові жит-

тя. Відразу підключили Данилка
до апарата штучного дихання, перелили кров, хоч шансів на виживання практично не бачили, адже
пульс у дитини був критичний —
сорок на нуль.
Завідуючий відділенням нейрохірургії Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні
Володимир Агафонов мусив терміново мчати до Жовтих Вод зранку наступного дня, як він потім
зізнається, у повній упевненості,
що дитині допомогти вже не вдасться.
Проте ризикнули машиною
медицини катастроф, оснащеною
найнеобхіднішим обладнанням,
везти Данилка до обласного центру. Однак і в дитячих нейрохірургів досвіду проведення подібних
операцій не було, адже гострим
ножем хлопчикові відсікло частину лівої півкулі, що відповідає
за праву половину тіла і мову. З
подібними травмами могли впоратися тільки в обласній клінічній
лікарні імені Мечникова, де за останні два роки набули необхідного досвіду, рятуючи українських
воїнів.
Понад чотиригодинна операція
завершилася успішно. Медикам,
які вже врятували життя сотням,
здавалося б, безнадійних бійців,
удалося уникнути усіх можливих
ускладнень.
При цьому цілий тиждень Данилко провів у комі у відділенні
реанімації, а батьки днювали й
ночували біля лікарняного корпусу, боячись найстрашнішої для
себе звістки.
Проте медики робити якісь
прогнози не ризикують. Адже
втрачені клітини мозку не від-

новлюються, однак їхні функції
можуть узяти на себе інші відділи. Тож надія помирає останньою
— медики запевняють, що варто сподіватися на те, що хлопчик
буде нормально розмовляти і функції правої руки та ноги відновляться. Сам же період реабілітації має зайняти добрий рік. Через
два місяці дитині на місці втрачених кісток черепа необхідно встановити титанову пластину, яку за
спеціальним замовленням виготовляють у Києві, що не під силу
скромному родинному бюджету.
Оплатив операцію, медикаменти,
дав автомобіль власник підприємства, на якому працює батько
Данилка, Володимир Володимирович Гетьман, але в нього можливості не безмежні.
Як потім з’ясується, скосити
траву на узбережжі водойми місцевого жителя попрохали члени
жовтоводського товариства рибалок. На своєму китайському мінітракторі він часто виконує подібні
роботи, які у народі зазвичай називають «шабашкою», де такі поняття, як техніка безпеки, звісно,
ніхто не контролює. І хоч за цим
фактом нині порушено кримінальне провадження, у якому передбачена відповідальність за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень з
необережності, батьки Данилка
на якусь матеріальну компенсацію для лікування та реабілітації
сина розраховують мало, адже усвідомлюють, що провину тракториста ще треба доводити. А тому
сподіваються на добрих людей.
Номер картки батька Данилка Василя Володимировича Стулія у «Приватбанку» —
5168757308627829. ■

У Львові відкрили перше
територіальне відділення НАБУ
Дар’я БАВЗАЛУК
Два тижні тому офіційно розпочало роботу
Львівське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України. Служба моніторитиме діяльність суддів, депутатів, а також чиновників.
Юрисдикція новоствореного територіального органу поширюється на вісім областей: Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську та Хмельницьку. Про це повідомила прес-секретар служби Світлана Оліфіра.
Директором управління призначили Тараса Лопушанського.
Новообраний очільник заявив, що «корупційна
система в Україні формувалася багато років і подолати її за день складно». Тому він закликав до співпраці свідомих громадян. «Основним напрямком діяльності територіального управління буде робота із свідомими громадянами, які прийдуть до нас і будуть
допомагати викривати факти корупції серед вищих
посадовців. Ми — новий орган, а корупційна система
в Україні формувалася багато років. Тому подолати її
швидко буде складно. Ми щодня йдемо до досягнення
мети і маємо це робити разом. Щоб подолати корупцію, потрібна робота не лише правоохоронців, а й громади. Коли посадовець вимагає у вас кошти, ідіть не
по грошi, а в правоохоронні органи, до нас у НАБУ»,
— сказав Тарас Лопушанський.
Зараз у службі планують набрати ще 24 працівники: детективів, персонал для зв’язків iз громадськістю тощо.
Наразі відомо, що серед пріоритетів у роботі у
НАБУ Західного регіону буде контрабанда. «Регіон
Західний — це контрабанда. Я думаю, що це буде одним із пріоритетів роботи місцевих детективів», — зазначив директор НАБУ Артем Ситник. Також він заявив, що НАБУ відчуває супротив своїй роботі, але
розраховує, що «спротиву в Львівському регіоні буде
менше, і це буде найменш проблемне управління». ■

■ ПОРЯТУНОК

Собаче життя
Два роки пес жив у смердючій ямі шкільного
туалету, куди його вкинули ще цуценям
Людмила НІКІТЕНКО
У це важко повірити, але
факт залишається фактом — у
селі Сигнаївка Шполянського
району в ямі шкільного туалету два роки жив собака. У невеличку дірку вигрібної ями його
ще маленьким цуценям вкинули бузувіри на двох ногах.
Від такого жаху собача щосили скавучало і кликало на
допомогу. Ніхто не хотів чути.
Тим часом у школі тамтешні вчителі навчали своїх учнів
«доброго й вічного». День за
днем. Два роки!
Але діти засвоювали інший
урок, який проводили для них
дорослі — голова сільської ради,
директор, завуч, учителі, односельці та батьки. Школярі бачили, що до живої істоти в усій великій сільській громаді, у якій
майже 2 тисячі жителів, нікому
немає абсолютно ніякого діла.
Собаку залишили помирати. У
всіх на очах. Чужий біль не турбує, не болить, співчувати нещасному, кидатися на допомогу
ближньому необов’язково. Так
поводитися — це нормально.

І слава Богу, що на все те
черкаське село у центрі України знайшлася одна людина, завдяки якій цуцик вижив і виріс. Жінка почула його жалібне скигління, коли проходила
поруч. Каже, цуцик «пищав не
своїм голосом». Жінка забила
на сполох. Тільки усім мов позакладало. Її не почули. Байдужість позбавила громаду слуху. Заціпило сільському голові Сергію Ошовському, не виїхали на виклик рятувальники
районного відділу ДСНС, бо він
не давав дозволу, аби у туалеті
роздовбали бетонну підлогу і
витягли на світ Божий чотирилапого бранця. Шкода було
«добра»? А дитячі душі не шкода?
Більше того, у тому шкільному туалеті через рік після початку собачого ув’язнення робили ремонт, і жіночка-рятівниця пропонувала заплатити
ремонтникам, аби вони визволили бідолашну тварину. Ніхто не допоміг.
Тому вона продовжувала
боротися за життя собаки самотужки. Назвала Манюнею і

❙ Врятований Дігер.
❙ Фото з сайта infomist.ck.ua.
щодня спускала на мотузці воду
та їжу, аби жива істота могла
вижити у смердючому пеклі.
Про собаку, який два роки
живе у темній кам’яній ямі
шкільного туалету, волонтери з
Черкаського міського товариства захисту тварин «Друг» дізналися з міського форуму. Історія
обурила та вразила черкаських
захисників тварин до глибини
душі, і вони через «Фейсбук»
звернулися до небайдужих людей, аби зібрати необхідні кошти на порятунок. Зібрали майже 4 тис. гривень, навіть більше від необхідної суми. Потім
волонтери «Друга» подзвонили зоорятівникам у Київ і згодом разом з ініціативною групою «Допомога хвостатим» та
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місцевими журналістами поїхали у Сигнаївку.
Там їх зустріли нерадо.
Сільський голова був у відпустці. По телефону він сказав, що
собаки не бачив, але почув про
нього зовсім недавно. А виконуюча його обов’язки вперто стояла на тому, що офіційно ніхто до сільської ради не звертався з проханням урятувати собаку. Вже по телефону мобільна
рятувальна група з Черкас добилася у сільського голови дозволу на те, аби розібрати підлогу злощасного туалету і витягти
звідти собаку.
Один із київських рятувальників спустився у яму і витягнув пса на поверхню. Він каже,
що тварина вела себе жваво, до

рук не йшла, тому їй довелося
дати снодійне.
Врятованого собаку волонтери із «Друга» забрали до Черкаського притулку для тварин.
В обласному центрі його оглянув ветеринар і зробив висновок, що пес здоровий, трохи дикуватий, але неушкоджений.
Після дворічного ув’язнення у
темряві у нього зір не стовідсотковий, наголошує лікар, але
він не осліп, чого побоювалися
раніше. Тож поки що для нього
спеціально облаштували затемнений вольєр.
І ще про одне. Після щасливого порятунку пес уже не Манюня, тепер його звати Дігер.
«Баланс добра і зла збережено. Собаку, який два роки жив у
сільському туалеті, врятовано!
Про байдужість більшості місцевих, меркантильність сільських чиновників не говоритиму
— цю хворобу лікуватимемо ще
довго. Хочу подякувати людям,
які за декілька годин зібрали
гроші на порятунок цього собаки, київським зоорятівникам, які провели цю операцію,
журналістам, які відгукнулись
і були присутні», — говорить
«Україні молодій» волонтерка
Черкаського міського товариства захисту тварин «Друг».
У самому ж товаристві також дякують усім, хто вірив і
допомагав. Із зібраних на порятунок собаки 4186 гривень його
рятівникам заплачено 1400, а
залишок триматимуть у запасі,
на потреби інших тварин. ■

8

УКРАЇНА І СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 СЕРПНЯ 2016

■ ПОГЛЯД

■ ТАКІ СУСІДИ

Бог допомагає тим,
хто прагне висот

Гнила суть Росії

Особисті почування в день 24 серпня

Необхідно усвідомити весь цинізм російського уряду
і діяти холоднокровно та реалістично

Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ, юрист,
президент Світового конгресу українців
(1998-2008 рр.)

Сігекі ХАКАМАДА,
японський політолог
(inosmi.ru)

Мабуть, у кожного українця
різні почування з 24 серпнем.
Мені здається, що доля дала
мені багато більше, ніж пересічній людині світу, бо
народився я у Нью-Йорку до зовсім нових американських політичних емігрантів з України, однієї з найбільш трагічних, але
і героїчних країн світу. Родитися і виростати в США, а
зокрема у найголовнішому місті не
тільки в США, але, здається, у цілому світі, давало людині неабиякі
нагоди, вигоди, ілюзії та створювало враження власної окремішності
та важливості.
Родинне коріння батьків та
прадідів робило з людини не просто американця з буденними особистими амбіціями, а й зі світоглядом,
наповненим любові до власного народу і гніву до його ворогів, тобто жити і працювати, але також
стриміти, сягати і змагатися не
тільки для власної вигоди чи слави, а для чогось далеко більшого і
святішого — за долю свого народу.
Мабуть, ілюзії простеляли життєвий шлях. Ми, тобто моя родина,
вірили у остаточну перемогу правди і тому надіялись на можливий
добробут власного народу, хоч при
раціональній розмові інколи визнавали, що це надто оптимістичне
бачення, але ніколи не дозволяли
собі, щоб реалії впливали на наші
змагання.
Наука починалася вдома ясно
що в українській мові, бо нью-йоркська сьома вулиця була трохи немов
зачарованим ізольованим світом
українства. Формальне навчання
також починалося в українському
оточенні, хоча в англійській мові,
але ця перша доза англійського не
дуже шкодила, бо недалеко був національний острів удома. Коли у
першому класі формальної школи учителька завважала, що я взагалі не володію англійською мовою,
хоча народжений у США, і звернула увагу батьків на цей брак відповідної підготовки дитини до американського, батько спокійно відповів, «нічого, навчиться, добре,
що знає українську».
Студентське життя було наповнене ідеалістичним змістом, тільки замість перевантаження захистом усього людства та впровадження миру у світі я турбувався більше
долею власного народу, а мир бачив
як далекий момент після затяжної
боротьби за волю і справедливість.
Правда, батьки наголошували завдання закінчити вищі студії, але
оскільки у тому віці в уяві я був розумнішим за батьків, школа мала
тільки значення як для кожного
американця, але було щось поважніше — захист і боротьба. Щоденно відбувалася підготовка не тільки до шкільних занять, також до
акції. Були арешти в Україні, і
тут мали бути знаки солідарності
з нашими братами. Це почуття української особливості не покидало й у середньому віці в професійному житті. Моя роль була далеко
кращою від моїх американських
друзів, бо, крім щоденних турбот,
я мав ще на своїх плечах долю цілого народу, про яку мої американські друзі знали дуже мало.

Фундаментальні
відмінності в підході
до закону

❙ Аскольд Лозинський.
Одначе 24 серпня 1991 р. приголомшило, хоча виглядало майже
нормальною кульмінацією життєвого шляху, тим більше, що воно
було ціллю життя. Ну і процес відбувався поступово, бо були Декларація про суверенітет, живий ланцюг, революція на граніті тощо.
Але той момент проголошення був
вершком почування найбільшої радості.
Минув короткий час, і прийшла реалізація, що так, це кульмінація, але це також новий початок знов нового змагання, нових
завдань. Ця реалізація прийшла
вже під вечір першого дня. Україна проголосила незалежність, але
хто цю незалежність визнає. Поволі почали визнавати менш впливові країни, приятелі, а країна, в
якій доля дала мені можливість
народитися, мовчала. Чотири місяці пізніше США визнала незалежну українську державу. І тоді
я зрозумів, що вибороти незалежність було важко, а вдержати, мабуть, не легше, бо правдивих країндрузів не було, а була тільки політична вигода, у більшості безпринципна.
Здається, 25-ліття державності — це не довгий проміжок
в історії других держав, але для
нас, українців, це щось небувале.
Які ми щасливі, що доля Божого Провидіння нагородила якраз
нас цим радісним життям. Кожного року 24 серпня — це день
глибоких почуттів, це день радості, це день, коли відсуваєш раціональність і аналіз. Завтра, мабуть, треба буде усвідомити собі,
що змагання за нашу державну
незалежність було і залишається
боротьбою нашого життя, бо реалії, в тому числі геостратегічне
становище, що ми наголошуємо
так часто у позитивній площині,
дуже важкі. Та ж і ми, хоча народ
добрий, розумний, працьовитий,
з освітою, все ж таки надто ввічливий, а може, і наївний, а довкола нас хижаки, а фактично всі
інші не розуміють і не відчувають
наших переживань.
Тому чверть століття незалежного життя мого народу — це велике Свято. Святкуймо величаво, але вже 25 серпня берімося до
дальшої праці. Нехай нам допомагає у цьому Бог, який керує всім,
а доля залежить від Божого Провидіння і нас самих. Не забуваймо,
що Бог допомагає тільки тим, хто
прагне висот. Як для мене ,немає
нічого кращого, ніж державність
власного народу. «Яка краса: відродження країни!» — писав Олександер Олесь. Тим більше, коли тому
відродженню доля має надати спершу 25 літ, а потім багато, багато
більше. Для цього треба працювати. Многая Літа, Україно! ■

ВАДА зазначила, що допінгова проблема — це проблема не окремих спортсменів, а всієї Росії, в якій
замішані ФСБ та інші особи. ЗМІ висловлюються
про Росію без зайвої дипломатії: «допінгова проблема пустила в Росії глибоке
коріння», «допінгова проблема пов’язана з корупцією; хабарництво і корупція — це частина російської
культури»,«Росія звикла не
гребувати нічим заради перемоги».
Ця проблема має безпосереднє відношення до російської традиційної соціальної психології, пов’язаної
зі сприйняттям правил і закону. Отже, вона потужно
впливає на різні соціальні та політичні сфери. Ця
культура також знаходить
відображення і в російській
дипломатії: анексії Криму,
проблемi «північних територій» тощо.
За часів СРСР я кілька років прожив у Москві.
Тоді я звернув увагу на фундаментальні відмінності у
сприйнятті правил і закону в Японії та Росії. Словом, японці свято дотримуються правил і законiв.
У Росії ж поширена думка
про те, що вміле маневрування між різними правилами і законами — це життєва мудрість. У Росії тих,
хто неухильно дотримується закону, вважають дурниками. Це добре помітно
на історичному тлі: з імператорських часів і донині
росіяни сприймають правила і закони як те, що багатi
нав’язують простим людям
через свою примху.
Коментуючи США XIX
століття, француз Алексіс
де Токвіль писав, що американський народ вірить,
що закон належить йому,
і тому дотримується його з
радістю. У Росії все навпаки. З давніх-давен існує безліч прислів’їв, пов’язаних
iз законом: «закон — як
дишло: куди повернеш —
туди й вийшло», «де закон, там і образа», «закон,
що павутина: джміль проскочить, а муха загрузне»,
«богу — свічку , судді — мішок».

Психологія не змінилася
з імператорських часів
Як відбувалася анексія
Криму: під виглядом сил
самооборони на півострів
було направлено регулярні війська, в умовах воєнного контролю було створено видимість референдуму.
Таким чином Росія виправдала «законність» приєднання півострова. Є одна
історія про подібну «законослухнянiсть» щодо радянських тюрем: «У цьому

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
випадку (втечі) вартовий
повинен дати два попереджувальні постріли вгору,
а третій — у втікача». Але
зазвичай буває навпаки:
перший постріл дають по
живій мішені, а потім два в
повітря»(Анатолій Марченко, «Мої свідчення»).
Наразi психологія сприйняття зовнішнього світу російським керівництвом збігається з психологією російського народу.
Іншими словами, російська верхівка вважає, що Захід нав’язує світовий порядок через власну примху.
Наприкінці XIX століття імператор Олександр
III заявив: «Росія оточена ворогами. Союзники
обов’язково зрадять нас.
Наш найкращий союзник
— це армія». Нещодавно на
одній iз прес-конференцій
міністр закордонних справ
Росії Сергій Лавров підтвердив ці слова. Що стосується зовнішньої політики, то психологія російської верхівки нічим не
відрізняється від імператорської.
Керівництво Росії не поважає міжнародне право та
організації і не довіряє їм.
Політологи відкрито говорять, що всі країни трактують міжнародне право на
свою користь і в них є на це
право. Тому уряд Росії впевнено заявляє: «Всі країни
намагаються обійти олімпійські правила. Так чи
інакше всi застосовують допінг. Тому важливіше те, як
приховати ці порушення».
Саме тому Путін висловив протест у зв’язку з допінговою проблемою, назвавши її політичними діями
Заходу, спрямованими проти Росії. Якщо Росія і шкодує про щось, то не про свої
дії, а про те, що їй не вдалося
приховати порушення. Саме
тому вона називає людей, які
розкрили неправомірні дії,
зрадниками.

Вжити заходів,
відмовившись від
солодких ілюзій
Як я зазначив, Росія не
довіряє міжнародному праву та організаціям і не поважає їх. Більш того, вона порушує суверенітет. Тут необхідно сказати: якщо вона
вирішує, що щось може бути
здійснено, вона це робить.
Подібний
російський
цинізм характерний і для
Китаю. Наприклад, Генасамблея ООН прийняла
резолюцію, що засуджує
анексію Криму, проте Росія
проігнорувала її без роздумів. При цьому, оскільки в Росії є право вето в Раді
Безпеки, вона використовує
ООН по максимуму.
Тому Кремль жорстко
критикує воєннi дії коаліції, якi не схвалила Рада
Безпеки, називаючи їх порушенням суверенітету, і
при цьому складається враження, що Росія ставиться
до ООН iз величезною повагою.
Один iз чиновників
МЗС, який упродовж багатьох років вів переговори з
Росією щодо проблеми «північних територій», підкреслив, що російська сторона
підганяє закони під свої інтереси. Рiч у тiм, що Росія
з легкістю ігнорує міжнародне право у кримській та
інших проблемах, під час
переговорів по максимуму
використовує ті частини
міжнародного права і Конституції ООН, якими можна скористатися.
Що ж стосується політики стосовно Росії, то наша
країна не повинна покладатися на «турботливу» дипломатію, сподіваючись на
якісь поблажки. Необхідно усвідомити весь цинізм
російського уряду і діяти холоднокровно і реалістично. Росія швидше поважатиме саме такого реаліста, який позбувся солодких
ілюзій. ■
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СВIТ
Артем Ситник
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бюро України

9

«Що стосується Манафорта, серед прізвищ осіб так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів
значиться це прізвище, і відповідно до цих списків, на витрати, пов’язані з даною особою,
починаючи з 20 листопада 2007 року, було виділено понад 12 млн. доларів США»

■ АГЕНТИ КРЕМЛЯ

Заслані «козачки»
Ще одну особу зі штабу Трампа звинувачують
у зв’язках із Москвою
Олег БОРОВСЬКИЙ
Минулої п’ятниці кандидат у президенти США від Республіканської партії
Дональд Трамп заявив, що прийняв відставку керівника своєї кампанії Пола
Манафорта. Кандидат у президенти
США назвав пана Манафорта «справжнім професіоналом». Останнім часом
67-річний політтехнолог викликав різку критику на свою адресу. Це сталося,
зокрема, після того, як українські правоохоронці підтвердили наявність його
прізвища у документах, які, як припускається, описують багатомільйонні нелегальні виплати, що їх у 2007-2012 роках здійснювала Партія регіонів.
Пол Манафорт був досить тісно
пов’язаний з українською політикою
від часу, коли українці вийшли на перший Майдан, зазначає Бі-Бі-Сі. Після
поразки Віктора Януковича на президентських виборах 2004 року він став
політтехнологом самого Януковича, а
також його Партії регіонів. Співпрацюючи з ним, Партія регіонів спромоглася посісти перше місце на парламентських виборах 2006-го та 2007 років. Крім
того, саме пан Манафорт був технологом переможної для Віктора Януковича президентської кампанії 2010 року.
У 2014 році Пол Манафорт брав участь у
парламентській виборчій кампанії партії «Опозиційний блок», яка утворилася
на руїнах Партії регіонів після перемоги Євромайдану. Саме Пол Манафорт організував низку протестів у Криму проти Києва і проти союзу з НАТО, які очолила проросійська Партія регіонів Віктора Януковича.
Судячи з усього, до обов’язків Пола
Манафорта входила робота на покращення іміджу Віктора Януковича у США.
Провідна діячка Партії регіонів та багаторічний медіа-консультант Віктора
Януковича Ганна Герман відносить до
заслуг американського політтехнолога

вдалий, за висновками експертів, візит
щойно обраного Президента України до
Штатів на початку 2010 року. У Партії
регіонів у часи її перебування при владі
не заперечували, що користуються послугами політтехнологів із-за кордону, у
тому числі зі США. Утім, даних про те,
як здійснювалося фінансування їхньої
роботи та скільки коштів на це витрачено, не наводили.
У п’ятницю тему співпраці Пола Манафорта з колишнім керівництвом України продовжила агенція «Асошіейтед Пресс». Посилаючись на електронні листи, що потрапили у розпорядження агенції, журналісти стверджують, що
пан Манафорт та його соратники проводили у США «приховану агітаційну кампанію на користь уряду України за правління колишнього Президента Віктора
Януковича».
Агенція твердить, що колишній радник пана Януковича Пол Манафорт та
його заступник Рік Гейтс фактично працювали як агенти — люди, які лобіюють у США інтереси іноземних політичних лідерів чи партій. При цьому вони,
начебто у порушення законодавства, не
подали звіт про таку діяльність до американського міністерства юстиції. Таке
порушення є кримінальним злочином і
має наслідком покарання до п’яти років
позбавлення волі і штраф до 250 тис. доларів. Водночас «Асошіейтед Пресс»
наводить слова Пола Манафорта й Ріка
Гейтса про те, що вони не займалися
діяльністю, яка вимагала від них реєстрації як іноземних агентів.
Інформація про ймовірні зв’язки
пана Манафорта з поваленим проросійським лідером України стала приводом
для того, аби менеджер президентської
кампанії Хілларі Клінтон Роббі Мук заявив, що команда Дональда Трампа повинна розкрити всі свої зв’язки з Росією.
При цьому у штабі демократів нагадали
про «пропутінські політичні позиції,

❙ Костянтин Килимник і Пол Манафорт.
які взяв на озброєння Дональд Трамп».
Пол Манафорт категорично заперечував
звинувачення в отриманні нелегальних
виплат з України на свою адресу.
Але з відставкою Манафорта з російськими впливами в оточенні Трампа не
покінчено. «Заступник тепер уже колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа і консультанта екс-Президента України Віктора Януковича
Пола Манафорта — Костянтин Килимник — міг бути пов’язаним із російською
розвідкою», — повідомляє український
інтернет-портал «Європейська правда» з
посиланням на британську газету «Файненшл Таймс». Люди, які працювали
з Килимником, громадянином Росії,
стверджують, що в команді Манафорта
не було таємницею те, що він, військовий лінгвіст, був пов’язаний із російською військовою розвідкою.
Власне, в команду Манафорта Килимника, як перекладача під час роботи з найбагатшим олігархом України Рінатом Ахметовим, узяли саме за «чудову англійську». Поступово Килимнику довірили
більше обов’язків. Як зазначає «Файненшл Таймс», на посаді ключового помічника Манафорта Килимник мав рідкісний
доступ до найвищих фігур регіону — «від
Януковича до мільярдерів-олігархів і високопоставлених західних дипломатів».
«Файненшл Таймс» пише, що Костянтин Килимник народився в Україні в
1970 році, військову службу проходив у
Росії. Його першим довгостроковим робочим місцем після звільнення з армії
був Міжнародний республіканський інс-

титут (IRI) у Москві, неурядова організація зі США на початку 1990-х років. В IRI
стверджують, що взяли Килимника на роботу за чудову англійську. В інституті знали, що свої знання мови він отримав у військовій розвідці, однак не надавали цьому особливого значення, хоча й підозрювали, що він міг займатися діяльністю, не
пов’язаною з посадовими обов’язками.
Видання зазначає, що десять років потому, коли Килимник став працювати на
Януковича в команді Пола Манафорта,
там теж деякі політики підозрювали, що
він доповідає в Москву, однак не переймалися цим. На сьогоднішній день Манафорт і Килимник досі перебувають у тісному зв’язку, і хоча у Манафорта наполягають, що його відставка з посади голови штабу Дональда Трампа не пов’язана
з його українською діяльністю, інформовані джерела стверджують, що це відіграло свою роль. «Це дуже серйозна проблема, якщо врахувати, що офіцер російської розвідки міг перебувати за один крок
від кандидата у президенти Дональда
Трампа», — сказало джерело.
Українські політики також висловлюють стурбованість із приводу близькості Килимника до Манафорта і через
нього — до потенційного наступного
президента США. Зокрема, у п’ятницю
народний депутат Володимир Ар’єв подав запит про розслідування минулого
Килимника. «З огляду на його біографію, ця людина може бути пов’язана з
російськими спецслужбами», — йдеться у його листі Генпрокурору Юрію Луценку. ■

■ ТЕРОРИЗМ

■ ПРОЗРІВАЮТЬ...

А чи був хлопчик?

«Брат» на сябра

Терористом-смертником у Туреччині
виявилася дитина

У Мінську починають розуміти масштаби
загрози з боку Кремля, про що свiдчить
білоруський звіт про російський тиск

Ігор ВІТОВИЧ
Виконавцем терористичного
акту в турецькому місті Ґазіантеп була дитина у віці 12-14
років. Таку інформацію оприлюднив президент Туреччини
Реджеп Таїп Ердоган в ефірі місцевого телеканалу NTV. Також
він повідомив, що організатором теракту може бути так звана
«Ісламська держава». У суботу
внаслідок вибуху в місті Ґазіантеп, що розташоване на кордоні
з Сирією, загинула 51 особа. За
словами президента Туреччини,
17 iз 69 поранених унаслідок
теракту на весіллі перебувають
у тяжкому стані. Ердоган зазначив, що або дитина сама детонувала бомбу, або ж хтось увімкнув
її дистанційно.
До цього часу ніхто не взяв на
себе відповідальності за цей терористичний акт. Вибух стався ввечері під час весілля, що тривало

просто неба у районі, де переважно мешкають курди. Турецькі
сили безпеки розшукують двох
людей, котрі прийшли на весілля разом із вірогідним терористом-смертником, а пізніше втекли з місця злочину.
Це вже черговий серйозний
теракт, що стався в Туреччині
впродовж кількох останніх місяців. У червні теракт було скоєно на летовищі в Стамбулі. Тоді
загинуло 40 людей. Натомість у
жовтні минулого року подвійний терористичний акт під час
курдських демонстрацій в Анкарі забрав понад 100 життів.
У ЄС висловили глибокі
співчуття рідним та близьким
загиблих i запевнили Анкару в
підтримці у боротьбі «за безпеку, демократію і мир». Про це
йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС iз питань
зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні та євроко-

❙

Так виглядає терор...

місара з питань розширення та
європейської політики сусідства
Йоганнеса Гана, оприлюдненій
21 серпня. Напад став найкривавішим терактом у Туреччині
за цей рік.
Сотні людей вийшли на вулиці Стамбула на знак протесту
проти нищівного теракту на півдні Туреччини. Багато з них висловили обурення керівництвом
країни, а деякі навіть прямо звинуватили уряд у причетності до
організації нападу. «Організатори цього акту — це ті самі люди,
які вчинили вибухи в Суручі, в
Анкарі, ті самі люди, які підривають бомби в курдських містах.
Результатом цих нападів є наше
чітке усвідомлення, що запобігти атакам може лише мир у суспільстві», — заявив один iз демонстрантів. ■

Ігор ВІТОВИЧ
Білоруський центр стратегічних і політичних досліджень підготував і оприлюднив звіт про російський
тиск на Білорусь. У вступній частині документа зазначається, що Білорусь,
зберігаючи нейтральну позицію стосовно кризи в Україні та повністю контролюючи свою територію, вносить
значний внесок у стабільність регіону. Але далі міститься висновок, що останнім часом помітний «безпрецедентний військовий і політичний тиск» на Білорусь iз
боку Росії, що може бути
пов’язано зі спробами «втягнути Білорусь у конфронтацію з країнами Заходу».
На думку авторів звіту,

«крайнім проявом такого
тиску було розміщення біля
білоруського кордону російських військовослужбовців у
кількості, якої достатньо для
реалізації на території Білорусі гібридної війни, подібної
до тієї, яка ведеться на сході
України». Білоруські аналітики вважають, що мета
дій Москви проста: «З незалежної держави Білорусь
може перетворитися на «сіру
зону», з якої Російська Федерація буде управляти конфліктами в регіоні». Авторів звіту Арсенія Савицького та Юрія Царика вважають
проурядовими аналітиками.
Оприлюднення звіту такого
змісту може означати, що білоруська влада дуже сильно
відчуває і серйозно сприймає
тиск Москви. ■
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■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Я ВАМ ПИШУ...
■ ЮВІЛЕЙНЕ

Коли
Від Чигирина до Чернівців
історики
До 25-річчя Незалежності України
запізнюються
Катерина ТОМЧУК
Обухів, Київська область

Відкритий лист
Президентові України,
Голові Верховної Ради,
Прем’єр-міністру
Дем’ян ЧЕРНЕЦЬ,
від імені Тернопільської обласної
організації товариства політичних
в’язнів і репресованих
Шановні керівники нашої держави!
В Україні не приділяється достатньої уваги вивченню історії
свого народу в період Другої світової війни. З великими труднощами
ми на Тернопіллі, на громадських
засадах, із 1996-го до 2010 років
видали Книги пам’яті про учасників визвольної боротьби по районах
області та події, які охоплюють період від 1914-го до 1990 рр. Але ці
книги не повні, оскільки пошукові
роботи проводилися на громадських засадах. На рівні держави редакція Книги пам’яті завершує 4й том «Реабілітовані історією»,
в який увійшли матеріали про
членів ОУН і УПА 14-ти районів.
У цих книгах опубліковані дані з
архівів СБУ про осіб, які були заарештовані та реабілітовані, але не
ввійшли дані про воїнів УПА, які
впали на полях боїв, не ввійшли також і реабілітовані особи і родини
репресованих, тому ці видання також не є повними.
Останні події у Польщі й одностороннє рішення Сейму Польщі
стосовно Волинських подій 1943
року вказують на те, що ми відстаємо від своїх сусідів, наші історики, дипломати завжди запізнюються. Ми пам’ятаємо, які кривди
завдала польська влада українському народові у ХХ ст. Це і Ризький договір 1921 р., який зруйнував УНР, полонізація українських
шкіл, пацифікація українців у
1930-31 рр., Береза Картузька,
операція «Вісла» та багато-багато чого іншого. Але ми вважаємо, що сьогодні політикам недоцільно повертатися до цих подій.
Ми стурбовані тим, що сьогодні
польський Сейм знову згадує про
Волинські події, вважаючи їх геноцидом проти польського народу. Десять років тому глава Польщі Лех Качинський та Президент
України Віктор Ющенко відвідали місця трагічних подій і заявили
про взаємне вибачення та прощення за невинні жертви обох наших
народів.
Цінуємо те, що польська влада
сьогодні є одним із основних наших союзників та адвокатів, допомагає Україні реформуватись
відповідно до європейських структур. Ми переконані, що незалежна
й міцна Україна, об’єднавшись із
сильною Польщею, буде гарантом
потужного економічного та культурного розвитку і стабільності у
Східній Європі.
У зв’язку з викладеним звертаємося до вас як керівників нашої держави з проханням створити у кожній області філіали
Інституту національної пам’яті
для опрацювання на державному
рівні матеріалів про національно-визвольну боротьбу українців
у ХХ столітті. ■

Цього гарного теплого літа трапилася мені чудова подорож по чарівних
куточках нашої Батьківщини: Чигирин, Суботів, Холодний Яр, Іллінський
храм, до могили Хмельницького. Автобус їхав по Київщині, Черкащині, навколо все буяло, квітнули поля соняшнику, наливалося колосся пшениці,
ячменю, жита. Оскільки від’їжджали
вранці, то чути було багатоголосся різноманітного птаства. Відвідали Чигирин із музейним комплексом, зведеним
істинним Президентом України Віктором Ющенком. У групі, зокрема, школярі молодших класів. Думаю, вони
вже не будуть населенням, а народом,
громадянами цієї землі, пишатимуться героями своєї Батьківщини.
Наступна подорож — Житомирщина, Хмельниччина. Древній прекрасний

Кам’янець-Подільський. Тішило око й
душу, з якою любов’ю там усе прибрано: і озеро Лебедів, і каскад фонтанів, і
різноманітні дитячі майданчики. Відреставровано діючі костели, церкви, а
древня фортеця у вечірньому освітленні! Таке відчуття, ніби потрапила в казку. Скельний монастир, Китай-город,
де, за повір’ям, народилася мати царя
Івана ІV (Грозного) — і у Москві було
споруджено схожий Китай-город.
Далі — Тернопільщина, Буковина,
древній Хотин із величною фортецею,
яку омиває сивий Дністер. Довкола
— села з пишними садочками, квітниками, виноградниками. Наступна
зупинка — Чернівці. По дорозі траплялося чимало сіл, де проживають етнічні румуни, і ставало так прикро,
коли згадувала села нашої центральної України. На Буковині скрізь ошатні, красиві будинки, один кращий за
інший. Окрема розмова про столи-

цю Буковини: витвір архітектурного
мистецтва — університет (колишня
резиденція буковинських єпископів),
пішохідна вулиця Ольги Кобилянської з безліччю кав’ярень, красивими лавочками, де можна перепочити,
на вуличних ліхтарях висять кашпо
з квітами, а вже про троянди, які тисячами буяють біля театру ім. О. Кобилянської, годі й говорити! Скрізь по
місту стоять пам’ятники архітектури
всіх часів і періодів правління АвстроУгорщини, Румунії, Польщі, Туреччини. Тут і сьогодні в мирі і злагоді
проживають представники 69 національностей і народностей.
Особливо вразили дворики біля звичайнісіньких п’ятиповерхівок: ошатні,
з розкішними клумбами квітів, дитячими майданчиками і навіть маленькими
басейнами для діток, тенісними столами і столиками для шахів, шашок. І ще
хочеться додати: багато людей у Західній Україні є більш самостійними, вони
мають приватні садиби, у яких приймають усіх туристів: і привітно зустрінуть, і поселять в гарних умовах, і
смачно нагодують. Молодці!
Ця подорож ще раз стала підтвердженням для мене, що в нас прекрасна
земля, багата історія, працьовиті люди
— нам є чим пишатися. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Надоум, Господи
В. СТАДНИК, пенсіонер
Городище, Черкаська область

Неймовірна, фантастична краса, скажете ви, і варто погодитись, адже Південний Буг такий
непередбачуваний у своїй мальовничості: є на його берегах і старовинні замки, і прекрасні
міста, і непрохідні пороги. Жаль, немає вже минулої потуги — люди вкрали, відібрали силу
ріки на свої потреби. І тепер заледве пливе цей велетень, покректуючи, потираючи своє древнє
стомлене тіло об кам’яні береги свої. Якщо не відродити його силу, хто знає, чи побачать наші
нащадки його красу.

Сталось так, що десь комусь на сході
В голову вселилася чума.
Постаралась, як бува в природі,
Й породила «горе без ума».
Щоб, як кажуть, людям не дрімалось,
Щоб голівкам нудно не було,
Поповзло з Москви все, що стріляє,
Й все, що перетворюється в зло.
Вчора ще пшениці колосились,
Діти щебетали, як пташки,
А за мить земля перевернулась
І перетворилась на друзки.
Господи, не омини убивцю,
Вирви йому з рота язика
За брехню підступну, люту й хижу
І за очі, куплені в Сірка.
Заодно візьми на свої крила
І над божевіллям поноси,
Може, в серці нерв якийсь озветься
Й рук позбавить смертної коси.

■ СПОГАДИ ОЧЕВИДЦЯ

Наш прапор провіщав розвал СРСР
Оголошення списку майбутніх жертв «ГКЧП», складеного комуністами,
змусило їх проголосувати за Незалежність України
Степан ФІЛІПЧУК, інженер, ветеран преси
Київ
19 серпня 1991 року ми поверталися поїздом
із Запоріжжя з фестивалю «Червона рута». Вранці у вагонах почули голос диктора московського
радіо, що в країні оголошено надзвичайний стан і
громадяни мають зберігати спокій. Що ж насправді трапилося, ніхто не знав і запитати не було в
кого. Приїхавши до Києва, я побачив на вулицях
пожвавлення, багато людей несли згорнуті синьожовті прапори, прямуючи на площу Жовтневої революції (тепер майдан Незалежності), біля Верховної Ради також збиралися люди, хоч депутати
тоді були на канікулах.
Проте дехто з Президії Верховної Ради був у парламенті, у тому числі й Голова Президії Леонід Кравчук. У другій половині дня 20 серпня стало відомо,
що група «ГКЧП» оголошена поза законом, оскільки вона хотіла здійснити антиконституційний переворот. Демократичні сили на площі Жовтневої революції провели мітинг, де йшлося про те, що Україна не

буде підтримувати «ГКЧП». У Верховній Раді України розпочала роботу позачергова сесія, котра прийняла цілу низку постанов. Зокрема, про депортацію
органів влади, про додаткові повноваження Голови
Верховної Ради, про тимчасове припинення діяльності Комуністичної партії України. Зачитали акт чинності України, редакцію якого з поправками кілька
разів вносили на обговорення. Ось саме тоді й було
прийнято рішення про опечатування будинку ЦК КПУ
на вул. Орджонікідзе, 11 (тепер Банкова) і зняття з
нього червоного прапора. Цю справу доручили депутатам Київради, зокрема Є. Пронюку, О. Заваді,
А. Шебіку, О. Кулику та іншим. Біля Верховної Ради
була сила людей із синьо-жовтими прапорами, які
там і ночували. Із гучномовців, що були встановлені
біля парламенту, можна було почути, як демократи
схиляли комуністів до проголошення Незалежності
України. Але акт ніяк не набирав потрібної кількості
голосів. І ось В’ячеслав Чорновіл оголошує список
українських правозахисників, яких комуністи хотіли
запроторити до в’язниці. Цей список було знайдено
у Львівському обкомі партії. Це, здається, було для

комуністів страшним і водночас переконливим аргументом. І частина з них таки проголосувала за Незалежність.
24 серпня того року я як працівник Академії
наук увечері відбув до Москви. Там я насамперед знайшов українське представництво на вулиці Станкевича. Біля нього вишикувалася черга
до довідкового бюро. Став і я туди. Коли люди з
черги довідалися, що я приїхав з Києва, почали
розповідати мені, як на чолі довжелезної людської колони, що рухалася з центру Москви до
Білого дому, українці несли величезний синьожовтий прапор. Коли це помітили москвичі, то
одразу отямилися й закричали: а де ж російський національний прапор?! Його тоді там не було.
Правда, незабаром десь його знайшли і також
підняли над людськими головами. Після цього я
ще й ще раз приїздив до Москви й бачив у вікнах АНП, як наш національний прапор провіщав
розвал СРСР і утверджував Незалежність України. Адже те, що відбувалося в Москві, було сигналом для Києва. ■
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«Росія не зацікавлена в колапсі газотранспортної системи України,
тому що у неї поки що немає можливості продавати газ до Європи
в обхід України».

Ярослав Башта
посол Чехії в Україні

■ КОЛІЗІЇ

Газ як фактор примусової любові
Чи вдалося Україні позбутися енергозалежності від Росії?
Наталія ЛЕБІДЬ

Мабуть, Бог дав Росії вдосталь газу, щоб випробувати її здатність шантажувати цим
єдиним набутком (окрім, звісно, здатності розв’язувати війни) всіх і вся. На жаль,
експеримент вдався. Росія, маючи за своєю дірявою душею тільки газ, намагається
використати його як налигач. Україні ж дістався дефіцит газу, і це також випробування
— бо йдеться про вміння гідно вийти з даної ситуації. Чи вдається це нашим керманичам? Маленька ретроспектива дає радше негативну відповідь. А втім, судіть самі.

Так було в минулому
Відпускати Україну у вільне плавання Росія не бажала від самого початку.
Навіть до появи біля її керма монструозного Путіна цілком «демократичний»
Єльцин (відомий фразою про те, що,
вставши вранці, слід подумати, що ти
можеш зробити для України) у 1993 році
застосував перший газовий шантаж.
Тоді він разом із Президентом України
Леонідом Кравчуком погодив обмін частини кораблів Чорноморського флоту на
списання 800 мільйонів доларів боргу за
газ. У 1994-му була підписана окрема газова угода, що мала діяти аж до 2005 р.
Згідно з нею, ціна на російський газ визначалася окремо.
Та вже наступного, 1995-го, року в
гру вступає один із перших українських
олігархів — Павло Лазаренко (спочатку
віце-прем’єр з енергетичних питань, а
відтак і повноцінний голова уряду). Павло Іванович, як відомо, доклав руку до
створення компанії «Єдині енергетичні
системи України», керувала якою безпосередньо Юлія Тимошенко. ЄЕСУ добряче попаразитувала на імпорті російського газу, який нею здійснювався. Згодом
дії ЄЕСУ стали підставою для висунення Тимошенко обвинувачень та її першого (у 2001 році) короткотривалого
ув’язнення.
Але повернемося у 1995 рік. Тоді Україна платила Росії по 50 доларів за тисячу кубометрів газу. Так тривало аж до
2005-го, до перемоги у нас Помаранчевої революції. Відтак «Газпром» спохватився і затребував в України «європейську ціну» за газ — 250 доларів. Українська сторона відмовилася платити в п’ять
разів більше, посилаючись на згадувану вище угоду, підписану Кравчуком та
Єльциним. У відповідь на це в ніч на 1
січня 2006 року «Газпром» припинив
постачання газу Україні, а згодом ще й
звинуватив «Нафтогаз» у несанкціонованому відборі палива.
Компроміс було віднайдено 4 січня
2006 року. Сторони домовилися про газ
по 95 доларів.
У 2008-му Україна платила за газ
уже 179,5 долара. Тоді уряд вдруге очолювала Юлія Тимошенко. А на владному
Олімпі розгоралися неабиякі пристрасті. Президент Віктор Ющенко поставив
перед урядом Тимошенко завдання: домогтися зниження вже затвердженої на
той час ціни на 2009 рік 235 доларів за
тисячу кубів до 205 доларів.
Росія не йшла на такі вимоги, тож 31
грудня 2008 року замість підписання газового договору на 2009 рік українська
делегація на чолі з керівником «Нафтогазу» Олегом Дубиною була відкликана з
Москви. Услід їй президент РФ Дмітрій
Медведєв заявив, що відтак ціна на газ
для України становитиме 450 доларів.
З 1 січня 2009-го Росія перекрила газовий вентиль і повністю припинила постачання газу в Україну. У зв’язку з цим
блакитне паливо перестало надходити й
до країн Центральної та Східної Європи.
Євросоюз став вимагати від РФ та України розв’язати дану проблему.
Розв’язання прийшло в особі все
тієї ж Юлії Тимошенко. 18 січня 2009
року українська прем’єрка домовилася
з Владіміром Путіним про новий контракт, який вона по прибутті в Україну

назвала «перемогою». Умови контракту
були такі: посередник усувається з ринку, а ціна палива встановлюється за формулою, що визначається у прив’язці до
світових цін на нафту. За даний договір
Тимошенко не лаяв хіба що лінивий, а
новообраний у 2010 році Президент України Віктор Янукович навіть засадив
Юлію Володимирівну за ґрати.
Взявшись «поправити» завдану Україні Юлією Тимошенко шкоду, Янукович уклав з Росією ще більш кабальний
та фатальний за наслідками контракт,
який отримав назву «харківських домовленостей». Як і у 1993-му, домовленості
ці обмінювали «газ на флот». В обмін на
стодоларову знижку на газ Росія виторгувала пролонгацію перебування Чорноморського флоту в Криму аж до 2042
року. Наступний раунд газових перемовин, у яких був задіяний Янукович, мав
місце у грудні 2013-го. Тоді президенти
України та Росії підписали доповнення
до контракту 2009 року, згідно з яким
Росія мала відпускати нашій державі газ
по 268,5 долара за тисячу кубів. Однак
уже за два місяці це доповнення виявилося не вартим і паперу, на якому його
було надруковано.

Так є в теперішньому
Цікаво, що, будучи ще представником опозиції, майбутній Прем’єр-міністр

❙ Україна лише частково «зіскочила» з російської газової «голки». Повної свободи
❙ від енергетичної залежності від Росії ще належить досягати.
пряму. Україна купує його у європейських країнах за реверсним принципом.
Президент Петро Порошенко, вдаючи,
що не відчуває певних нюансів, бадьоро
рапортує про позбавлення від російського газового ярма. «Перше, чим ми можемо пишатися, — енергетичною незалежністю», — говорить глава держави.
Однак насправді Україна споживає
все той самий російський газ. Тільки тепер він потрапляє до нас обхідними шляхами. Тобто наразі можна говорити про

Наразі можна говорити про те, що диверсифіковані маршрути цього
газу, але не джерела його надходження. І хоч це краще, аніж нічого,
особливо пишатися такою ситуацією не доводиться. Об’єктивно
кажучи, Україна лише зробила перші кроки у напрямі енергетичної
незалежності, але не досягла її.
України Арсеній Яценюк проголошував
таке: «Кожен українець повинен отримувати газ українського видобутку, вартість якого — від 70-100 доларів США.
Адже населення споживає 18 млрд. кубометрів газу на рік, а ми добуваємо 20
млрд. кубів. Але цей газ вам не віддають,
його продають промисловим підприємствам по 300-400 доларів, а різницю кладуть собі в кишеню. Тоді цю різницю українські олігархи відправляють до офшорних зон, де зберігаються їхні кошти».
Ставши Прем’єром і отримавши всі
важелі впливу для реалізації свого плану, Яценюк раптово перестав згадувати
про питомо український газ, вимагаючи лише зменшити російську частку в
тих обсягах палива, які Україна закуповує за кордоном. Але, власне, тема українського газу заслуговує окремої великої статті, яка б включала повний аналіз
галузі, аналіз основних гравців, цін на
ренту, перспектив розвитку цього сегменту ринку, дані щодо покладів газу в
Україні тощо. Поки що виходитимемо з
того, що власного газу Україні таки бракує. Попри всі оптимістичні розрахунки тепер уже екс-Прем’єра Яценюка.
Хочеш чи не хочеш, але блакитне паливо доводиться докуповувати.
Однак слід зауважити, що з 2015
року діє схема, відповідно до якої Україна практично перестала купувати російський газ. Мається на увазі: у Росії на-

те, що диверсифіковані маршрути цього
газу, але не джерела його надходження.
І хоч це краще, аніж нічого, особливо пишатися такою ситуацією не доводиться.
Об’єктивно кажучи, Україна лише зробила перші кроки у напрямі енергетичної незалежності, але не досягла її.
Безпосередньої провини теперішньої
української влади в цьому немає. Адже
існує певна логістика газогонів, і закуповувати газ, наприклад, напряму в Азербайджані Україна не може ніяк. Можливо, вже незабаром Європа змусить
працювати на себе надра Каспійського
басейну, де Азербайджан володіє газоконденсатним родовищем Шах-Деніз.
До 2017 року, коли завершиться розробка другої стадії цього родовища, річний
рівень видобутку газу в цій країні дозволить їй постачати на європейський ринок до 10 мільярдів кубометрів газу на
рік.
А відтак, імовірно, й поспіє будівництво нового Трансанатолійського трубопроводу в обхід Росії, про який не далі
як у червні цього року домовилися Азербайджан та Туреччина. Однак поки що
все це — плани на найближче майбутнє,
тоді як перед Україною стоїть завдання
перезимувати зиму 2016-17 років, яка
невпинно насувається. А от за що можна й треба дорікати українській владі,
так це за бездарне господарювання в
царині «альтернативного», сланцевого
газу, якому «Україна молода» нещодав-

но присвятила окрему публікацію.
Ми писали про те, як зареєстрована в
Нідерландах фірма Yuzgaz BV несподівано зголосилася розробляти Юзівську
газоносну площу, як перемогла у конкурсі, маючи місяць від «народження»
та статутний капітал у сумі тисячі євро.
До сказаного нами раніше лишається
додати, що подібні ігри довкола Юзівки вже відбувалися у 2012-му, коли державна компанія «Надра України», яка
отримала ліцензію на розробку Юзівської площі, знайшла собі партнера в особі
ТОВ «СПК-Геосервіс».
ЗМІ тоді багато писали про цю компанію з офісом у житловій багатоповерхівці спального району столиці, вказуючи на наявність у неї ознак фіктивності.
Зазначалося, що фірма виконує не зовсім красиву функцію «прокладки», прикриваючи корупційні інтереси тодішніх
високопоставлених українських чиновників з орбіти януковичівської «Сім’ї».
Так само й нині фірма з російською
назвою «Южгаз» викликає багато запитань. І так само відповіді на них знаходяться поки що на рівні припущень,
як і у випадку з «СПК-Геосервіс». Цікаво, що Yuzgaz BV була створена за місяць до проведення конкурсу реєстратором Belum Assets Ltd. з Британських
Віргінських островів. Із тих самих островів, на яких панамським реєстратором
Mossack Fonseca в 2014 році була створена фірма Prime Asset Partners Ltd. в інтересах нинішнього Президента Петра
Порошенка.
Сам по собі цей збіг ні про що не говорить: Британські Віргінські острови —
офшорна юрисдикція, послугами якої
для легального ухилення від податкових платежів користуються тисячі компаній не тільки з України. Однак збіг,
накладений на доволі сумнівну фірму і
помножений на недавню історію з «СПКГеосервіс», перестає бути просто збігом.
Він викликає запитання про те, у чию
кишеню підуть дивіденди від розробки
Юзівської газоносної площі.
А це питання, у свою чергу, тягне за
собою інше, більш глобальне: чи дійсно ми досягнемо газової незалежності
від Росії, якщо будемо приторговувати
з-під поли цією самою незалежністю? І
якщо для отримання відповіді першої
чверті століття було замало, шукатимемо її протягом наступних двадцяти
п’яти років. ■
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Епохальний історичний проект
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ,
або Як українська пісня встановила світовий рекорд
Телемарафон «Пісня
об’єднує нас!» — безпрецедентний вікопомний мегапроект,
унікальний для нашої країни
Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ
Грандіозний
телемарафон української пісні «Пісня
об’єднує нас!» — спільний проект Київського національного університету культури і
мистецтв, Першого Національного телеканалу та телекомпанії «Ера» — увійшов до Книги світових рекордів Гіннесса.
Ідея проведення в Україні музичного марафону української пісні належить Михайлові
Поплавському — генеральному продюсерові, головному режисеру-постановнику проекту
та генеральному директору Національної телекомпанії України Єгору Бенкендорфу.
Ось той випадок, коли читача слід відразу попередити, що
якими б словами не описували
ми це дивовижне дійство, вони
всі будуть сухі й незграбні. Бо
ж немає слів, якими можна передати те, що відбувалося протягом майже п’яти діб у прямому ефірі Першого Національного і телеканалу «Ера»! Мільйони глядачів — поціновувачів
мистецтва та культури — були
буквально прикуті до телевізійних екранів, не просто спостерігаючи, як українська пісня йде
на світовий рекорд, а насолоджуючись її багатогранністю,
мелодійністю, захоплюючись її
талановитими виконавцями.
А почалося все зі спільної
ідеї генерального директора
Національної телекомпанії України Єгора Бенкендорфа та генерального продюсера, головного режисера-постановника
проекту Михайла Поплавського — провести найтриваліший
у світі телемарафон української народної і сучасної пісні.
Разом із цією світлою ідеєю виникла глобальна мета — зробити незалежну Україну світовим рекордсменом, коли вона
потрапить до Книги світових
рекордів Гіннесса у категорії
«Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі».
І це сталося! Мегапроект
української пісні — телемарафон, що дістав промовисту назву «Пісня об’єднує нас!», був
реалізований: його трансляція
тривала з п’ятої години тридцяти хвилин 29 березня до
дев’ятнадцятої години тридцяти хвилин 2 квітня. Тобто від
часу запуску таймера початку
пісенного марафону до його останніх тріумфальних акордів
минуло 110 годин 4 хвилини 30
секунд! Італійський рекорд —
103 години 9 хвилин 26 секунд,
який був установлений у березні 2010 року в місті Пезаро, побито! І хто ж після цього буде заперечувати, що українська нація — найспівучіша у світі!
Що творилося у спеціально обладнаній студії Першого Національного каналу вве-

чері 2 квітня після закінчення
телемарафону, треба було бачити! Щойно на табло таймера
висвітилися цифри 110.04.30,
як у студії почалося неймовірне. Зовсім незнайомі люди обнімалися, хтось витирав зволожнілі від сліз радості очі, а
молодь із захватом скандувала: «Ре-ко-рд! Ре-ко-рд! Ре-корд!». У цю мить згадалося недавнє політичне телешоу на
іншому українському телеканалі, де, вибачте, до дірок затирали тему відновлення загубленого українцями патріотизму. Та нікуди він не подівся,
наш патріотизм, — просто треба зачепити оті ніжні струни української душі. Так, як це зумів
зробити головний режисер-постановник мегапроекту Михайло Поплавський.
Навіть уявити неможливо,
що треба зробити для проведення такого всесвітнього торжества української пісні! Під час
прес-конференції, що відбулася відразу після телемарафону, було зазначено, що підготовка до втілення ідеї у життя
розпочалася задовго до її оприлюднення. Команди Національної телекомпанії України та
Київського національного університету культури і мистецтв
працювали одразу у кількох
напрямах: технічного забезпечення проекту, збору пісенного
матеріалу, зв’язків з українською діаспорою. До грандіозного задуму приєдналися й творчі групи проектів «Наша пісня», «Фолк-musik», «Крок до
зірок». Усього над телемарафоном працювало 2012 осіб — музиканти, технічний і творчий
персонал.
А взяли участь у цьому, як
сказав один із молодих виконавців гурту Mad heads XL,
«абсолютно безумному дійстві», 385 солістів і гуртів, у виконанні яких прозвучало більше двох тисяч українських пісень різного жанру — від народних до репу, від дум до рейву.
До участі у телемарафоні вдалося залучити як найпопулярніших зірок, так і талановитих
виконавців з усіх куточків України, як солістів, так і гурти та
аматорські хори.
Наразі, певно, легше сказати, хто не співав під час телемарафону. У чудодійній ході до світового рекорду возвеличували
українську пісню Ніна Матвієнко, Іван Попович, Віталій Козловський, Павло Дворський,
Ніна Мирвода, Алла Кудлай,
Наталія Бучинська, Павло Зібров, Катя Бужинська, Віктор та
Любов Анісімови, Наталія Валевська, Віктор Свирид, Оксана Пекун, Віктор Павлік, гурти «Гетьман», «Кобза», «Українські барви», «ДахаБраха»,
«Гайдамаки», «Гонта», «Фрістайл», «Світязь»...
Усе було незвичайним на
цьому телемарафоні: колоритні українські пісні, які дехто з
нас чув уперше в житті, учасники, емоційні ведучі, сценічні
заставки з багатим українським
орнаментом, чудовими краєвидами нашої України. Незвичай-

❙ Учасники мегапроекту української пісні.

❙ Михайло Поплавський, Єгор Бенкендорф, Ігор Лоташевський.
ним було навіть те, що транслювався він усі 110 годин без набридлої людям реклами, бо був
ініційований як некомерційний проект, генеральним спонсором якого виступила мережа
еко-ресторанів «Батьківська
хата», і можна тільки уявити,
які кошти були потрачені Михайлом Поплавським для встановлення цього наймовірного
світового рекорду. Незабутньою
була й сама процедура вручення
представником Книги світових
рекордів Гіннесса Віном Шармою Єгору Бенкендорфу, Михайлу Поплавському та Ігорю
Лоташевському Сертифіката
про внесення України до Книги світових рекордів Гіннесса у
категорії «Найтриваліший музичний телевізійний марафон
національної пісні у прямому
ефірі». Отримуючи Сертифікат, генеральний директор На-

ціональної телекомпанії України Єгор Бенкендорф сказав:
— Коли ми починали цей
безпрецедентний вікопомний
проект, унікальний для нашої
країни, ми ставили перед собою декілька цілей: не тільки
заявити, що наша культура,
наша пісня — прекрасні і нам
під силу побити будь-які рекорди. Метою було й консолідувати українське суспільство, а ще
— популяризувати Україну та її
національну пісню.
Під час прес-конференції
було повідомлено, що телевізійний марафон «Пісня об’єднує
нас!» дивилися в 155 країнах!
Отже, девіз усього телемарафону «Тримаймо українську хвилю!» не тільки зрозуміли, а й
підтримали у всьому світі.
На прес-конференції на запитання Михайлу Поплавському, що він відчуває після здій-

снення такого масштабного пісенного марафону, він відповів:
«Гордість! Велику гордість за
наш талановитий український
народ!». Українська пісня — це
генетичний код нашої нації; у
кожній пісні — історія держави, її традиції, прагнення до самовизначення, любов до рідного краю, оптимізм та віра у велике майбутнє України.Телемарафон репрезентує золотий фонд
національної пісні, консолідує
українців усього світу та стверджує позитивний імідж нашої
держави. Михайло Михайлович
побажав любити Україну та чудові, неповторні українські пісні. І зазначив: «Я дуже радий,
що причетний до великої справи — довести, що українська
пісня є найкращою за своїм різноманіттям та красою. Я мрію,
щоб в Україні стало модним бути
УКРАЇНЦЕМ!»! ■

КУЛЬТУРА
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Володимир Шинкарук був, як
це модно нинi казати, людиною
мультимедійною. Його запрошували вести і офіційні концерти,
і молодіжні фестивалі. Він був
одночасно поважним професором Житомирського університету імені Івана Франка і добрим
другом Ліги КВК. Він був поетом, композитором, виконавцем
і продюсером, перекладачем і
театралом. А головне — він безмежно любив рідну Житомирщину, любив молодь і мріяв про
фестиваль, який відкриватиме
молодим талантам нові обрії.
Півтора року тому хвороба забрала його від нас. Втім і зараз
він продовжує допомагати друзям, бо стільки прекрасних артистів у Житомирі міг на одній
сцені зібрати лише Володимир
Федорович.

У гості до Шинкаруків
Ініціатором і головним організатором фестивалю «Пісенний
Спас» виступила родина Шинкаруків. І передусім — донька
Володимира Федоровича Ірина,
яка взяла на себе і рекламу, і організаційні моменти, й участь у
журі конкурсу, і ще багато чого.
Дивуєшся, як все це можна було
витримати, однак поряд були
добрі друзі, та й Житомир долучився до цієї справи. «Тато дуже
хотів іще за життя зробити такий
фестиваль, тож ми не мали права
опускати руки», — каже Ірина.
Взагалі, Володимир Шинкарук незримо був присутній на
фестивалі. І річ не лише в тому,
що «Пісенний Спас» носив його
ім’я чи зі сцени лунали його пісні. «Володимир Федорович був
дуже світлою людиною. Ми багато разів перетиналися з ним
на одній сцені, запрошували
його ведучим на наші заходи. І
ми дуже втішені, що нам вдалося цього року потрапити на цей
фестиваль — так сталося, що зазвичай до Дня незалежності у
нас багато концертів, а тут саме
ці три дні виявилися вільними.
Значить, саме так мало бути. Із
друзями ми багато говорили про
нього. Згадували різні моменти.
Я думаю, для Житомира цей фестиваль стане знаковим. Власне,
він уже став таким», — поділилися з нами Дмитро та Назарій
Яремчуки.
У гості до Володимира Шинкарука з’їхалося багато іменитих виконавців, причому — усі
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■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Розмальоване яблуками
Переможцями ІІ Міжнародного фестивалю мистецтв імені
Володимира Шинкарука стали гості з Білорусі.
без гонорарів. Початок «Пісенного Спаса» припав на 19 серпня
— день народження Володимира
Шинкарука. Тому й назва фестивалю, і все, що відбувалося навколо, були символічними. Серед
гостей, окрім братів Яремчуків,
були Тарас Петриненко та Тетяна Горобець, Ніна Матвієнко,
соліст легендарної «Кобзи» Євген Коваленко, Валентина Степова, Алла Попова, Анжеліка Рудницька, Юрій Грабовський, Артем Кондратюк, Володимир Соляник, барди Олександр Смик
та Ігор Жук. І, звичайно ж, Ірина Шинкарук, яка, окрім того,
разом з Анатолієм Гнатюком та
Дмитром Оскіним була ведучою
фесту.
Окрім самих концертів, у парку Гагаріна розгорнулося ціле
фестивальне мистецько-літературне містечко, де можна було і
народну пісню послухати, і картинами та виробами народних майстрів помилуватися, і взяти автограф у Ірен Роздобудько чи інших
письменників. Центральним експонатом фестивального містечка стало розмальоване яблуками
жовте старовинне фортеп’яно, на
якому лишили автографи Ірина
Шинкарук, Тарас Петриненко
та інші учасники дійства. Після
фестивалю це фортеп’яно стане
одним із центральних експонатів
житомирського музею «Ремісничий двір».

Гран-прі поїхало до Мінська
Ще однією особливістю цьогорічного фестивалю стала конкурсна програма у трьох номінаціях: «Виконавець естрадної
пісні», «Авторська пісня та співана поезія» та «Конферанс». До
участі в конкурсі було відібрано 33 учасники з Житомира,
Хмельницька, Рівного, Києва,
а також зі Словенії та Білорусі.
Обов’язковою умовою естрадного конкурсу було виконання пісні на музику чи слова Володимира Шинкарука.
Варто відзначити досить високий рівень учасників. Хоча, як
зізнався один із членів журі, Єв-

❙ Одним iз гостей фесту став Тарас Петриненко.
❙ Фото автора.
ген Коваленко, були певні труднощі з визначенням критеріїв
оцінки, особливо в авторській
пісні, оскільки все відбувалося
вперше. А конкурс конферансьє
взагалі є фактично унікальним
для України. «Ми намагалися бути, з одного боку, поблажливими до конкурсантів, бо згадували, як самі ще не так давно
були на їхньому місці. З іншого
— намагалися їм дещо підказати, бо це професія, і вона не терпить халтури. Приємно, що серед учасників конкурсу було вже
кілька сформованих виконавців,
які зараз є нашими рівноправними колегами по сцені», — зазначила Алла Попова.
Гран-прі фестивалю несподівано вибороло жіноче тріо з
Мінська «Красотки». Колектив
існує лише півроку, і це їхній
перший фестиваль такого рівня.
Й одразу — перемога. Дівчата
зізналися, що на фестиваль їх запросила відома в Білорусі виконавиця Ірина Дорофєєва (і добра
знайома Ірини Шинкарук іще з
часів їхньої спільної участі у фестивалі імені Володимира Івасюка). Вивчити пісню українською мовою для них теж вияви-

лося нескладно. «Ми взагалі,
коли перетнули кордон і відчули на собі всю «чарівність» ваших доріг, із жахом думали, що
нас тут чекає. А натомість потрапили в атмосферу справжнього
свята і справжніх друзів. Це дивно, але між учасниками не було
ні заздрощів, ні ревнощів. Навпаки, всі намагалися одна одну
підтримати, допомогти», — ділилися враженнями в перший день
«Красотки».
Ще один виконавець із Мінська — Євген Слуцький — також
повіз до Мінська унікальний кубок роботи бердичівської художниці-скульптора Аліси Дідківської-Петросюк: у вигляді півника-скрипкового ключа з яблуком
усередині (схожим факсиміле
підписувався Володимир Шинкарук) за першу премію у жанрі
авторської пісні, заспівавши на
сцені фестивалю білоруською.
Це місце він розділив із житомирським гуртом REtro21. Друга премія в цьому жанрі дісталася житомирянину Симору Гласенку (Олександру Процюку), а
третє місце розділили хмельницький дует Юрій і Віра Найди та
Анастасія Мендус із Києва.

■ ТБ-ГІД

Два роки Матіоса

На десяти гривнях зовсім не гетьман Мазепа,
стверджує автор нового документального фільму
Телебачення не часто радує глядачів інтелектуальною поживою для очей і розуму. У День Незалежності
винятків теж небагато.
Ближче до півночі «Інтер» покаже фільм «Гетьман»
— екранізацію однойменного роману Віктора Веретенникова про долю гетьмана Богдана-Зиновія Хмельницького. Історія починається з 1647 року і показує період
повстання українського козацтва проти польської шляхти. Але головною лінією сюжету є трагічне кохання Богдана Хмельницького до молодої польки Гелени. В ролях
Костянтин Лінартович, Фатіма Горбенко, Сергій Калантай, Станіслав Лозовський, Михайло Голубович.
Канал «Україна» показуватиме, починаючи з 23-ї години, свої непрем’єрні документальні проекти «ДНК-портрет нації», «ДНК-2. У пошуках жінки» та «Код нації».
Прем’єрний показ документального двосерійного
фільму «Україна. Повернення своєї історії» канал «1+1»
вирішив зробити у вечірньому ефірі взагалі уже 25 серпня. Однією з постатей, про яку розказуватимуть, є Іван

Перемогу в естрадному жанрі святкувала Олена Шинкар із
Бердичева, другу премію розділили житомиряни Євген Кравчук та Ольга Ковальова, а третє
місце дісталося аж трьом житомирським виконавцям — Діані
Морару, Катерині Бакальчук та
гурту «Спів існування». А наймолодша учасниця конкурсу,
15-річна Злата Міленова з Києва,
отримала спеціальний приз із рук
Олександра Пономарьова — сертифікат на проходження інтенсиву у його вокальній академії.
«Узагалі цей конкурс демонструє
набагато оптимістичнішу картинку, ніж наше телебачення чи
ФМ-станції, де все форматне і все
російськомовне. А конкурси, які
не є телешоу, у нас практично вимерли. А тут знову відчуваєш,
що українська пісня жива», —
зазначила Анжеліка Рудницька, яка на фестивалі була в журі
кількох номінацій, презентувала
прем’єру пісні Володимира Шинкарука на слова Олександра Бригинця і привезла до Житомира
виставку авторських робіт.
Особливий інтерес викликали учасники конкурсу конферансьє. «Існує хибна думка, що
будь-хто може провести концерт
чи мистецький захід. Конферанс
потребує і потужного особистого
шарму, і володіння акторською
професією, щоб тримати необхідний темпоритм і емоційну складову дійства, і ще — має бути інтуїція, відчуття того, який саме
зараз давати посил залу і тим,
хто має вийти на сцену для свого виступу», — розповів «УМ»
один із ведучих фестивалю Анатолій Гнатюк. Тож переможці в
цьому жанрі — володарка першої премії Юлія Куцак із Рівного та «срібний» призер Артем
Нежданчик — отримали можливість пройти бойове хрещення на гала-концерті. І вони із завданням впоралися на відмінно.
«На другий день Артем Нежданчик підійшов до мене і заявив: «Даю вам слово, що наступного року я прийду на «Пісенний
Спас» і таки здобуду гран-прі! —
розповіла після фестивалю Ірина
Шинкарук. — Після таких заяв
ти розумієш, що фестиваль таки
вдався, і хочеш чи не хочеш, а
мусиш уже починати готуватися
до наступного року. Хай Боженька і тато нам допомагають».
До речi, орiєнтовно у вереснi
планується трансляцiя фестивалю «Пісенний Спас» в ефірі Першого Національного. ■

■ РОЗСЛІДУВАННЯ

Загадки гетьманів
Євдокія ФЕЩЕНКО
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Мазепа. Зокрема, теледослідники з’ясовуватимуть, як
насправді виглядав Іван Мазепа, і доводитимуть, що на
більшості відомих портретів гетьмана зображено не його.
«Ми відкриємо таємницю зображень гетьмана Мазепи,
які були заборонені та фальсифіковані після його союзу зі Швецією. Петро І наказав знищити всі його портрети. Нині відомо близько сорока портретів нібито Мазепи,
але на всіх зображені різні люди. І навіть на тому, який
ми бачимо на десяти гривнях, зовсім не гетьман Мазепа», — розповідає автор фільму Акім Галімов.
Творці фільму знайшли єдине прижиттєве зображення видатного гетьмана — на дзвоні, вилитому для
побудованої самим гетьманом церкви в Батурині. У ХХ
столітті «Дзвін Івана Мазепи» було вивезено з України,
а його пошуки привели знімальну групу до однієї з церков
російського міста Оренбург. Тамтешні церковні служителі всіляко обмежували доступ до стародавнього дзвона. Втім авторам фільму таки вдалося поглянути на нього та зробити знімки, які допоможуть встановити істину.
«Ми провели фундаментальне розслідування, залучили криміналістів із Міністерства внутрішніх справ, які

❙ Яке зображення Івана Мазепи справжнє?
❙ Фото каналу «1+1».
займаються портретною експертизою, використали найсучасніші методики, щоб зрозуміти, як насправді виглядав гетьман. Історики та криміналісти проаналізують зображення на дзвоні, а також з’ясують, які з відомих портретів справді могли містити зображення гетьмана. Вони
виокремлять iз цих портретів спільні риси, потім їх поєднають, і ми отримаємо чіткий та наближений до реальності фоторобот Івана Мазепи, який глядачі зможуть побачити в нашому фільмі», — продовжує Акім Галімов.
«Україна. Повернення своєї історії» — це і розгадка таємниці поховання короля Данила Галицького. Також
знімальна група фільму досліджує, що за жінка лежить
на місці Ярослава Мудрого у саркофазі в Софії Київській.
Теледослідники з «Плюсів» з’ясовуватимуть і справжній
вік української мови. ■

Цього тижня, 27 серпня, виповнюється
два роки, як Анатолій Матіос обійняв посаду
головного військового прокурора. Проте за
цей час не було завершено жодного серйозного розслідування. А загинуло від початку
воєнних дій майже 2500 українців, лише за
офіційними даними. Були військові провали,
Луганський і Донецький аеропорти...
Про жахіття Іловайського котла розповідає Сергій Бондаренко, доброволець із батальйону «Кривбас»: «Коли ми виходили
із котла, повз мене проїжджала вантажівка,
був повний кузов хлопців. А вже в наступному селі ця машина була вщент розбита, прямий танковий снаряд — і все...»
Безрезультативна діяльність тих, хто має
розслідувати ці та інші військові злочини,
тих, хто керують військовою прокуратурою
України нині, коштує державі життя кращих
солдатiв і мільярди з бюджету.
Жорстку правду про військові злочини
та їх потурачів намагаються розказати автори документального фільму «Під грифом
Матіос», який у п’ятницю покаже телеканал
Zik. Для головного режисера фільму Володимира Бондаренка ця робота стала справою честі. Він — сам майданівець, поранений під час Революції гідності.
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єрліга. 5-й тур.
«Олімпік» — «Олександрія» — 0:2
Голи: Чорний, 28; Запорожан, 78
(пен.)
Суми, стадіон «Ювілейний», 1920
глядачів
«Динамо» — «Волинь» — 2:1
Голи: Морозюк, 53; Гармаш, 61 —
Петров, 40
Київ, НСК «Олімпійський», 8240
глядачів
«Шахтар» — «Дніпро» — 4:0
Голи: Ордець, 13; Дентіньйо, 14;
Марлос, 71; Феррейра, 89
Львів, «Львів Арена», 3350 глядачів
«Ворскла» — «Сталь» — 0:0
Полтава, стадіон «Ворскла», 2500
глядачів
«Зоря» — «Карпати» — 2:1
Голи: Гордієнко, 20; Караваєв, 87
— Лобай, 89
Запоріжжя, «Славутич-Арена»,
1850 глядачів
«Зірка» — «Чорноморець» — 0:1
Гол: Хочолава, 39
Нереалізоване пенальті: Кучеренко, 41 («С»)
Кропивницький, стадіон «Зірка»,
4610 глядачів

Вир медального секстету
Попри лише початок
національного
чемпіонату
в ньому вже чітко
виокремилася
призова трійка
Григорій ХАТА
Охочих по-максимуму вкладатися в футбол в Україні, по
суті, не залишилося. Навіть
найзаможніші олігархи нашої
країни перестали фiнансування клубних бюджетiв. Опинившись у нових реаліях існування, віце-чемпіон України донецький «Шахтар» уперше з
2010 року не потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів.
До рівня звичайного середняка опустився бронзовий призер
минулої першості — «Дніпро».
Не все гаразд, з огляду на ігрові
кондиції та риторику перших
осіб клубу, i в чинних чемпіонiв
— динамівців.
Що вже говорити про інші
клуби, які ніколи не мали надмірного фінансування.
«Рік тому в кожній лінії
були лідери, тепер їх немає»,
— це слова наставника «Ворскли» Василя Сачка. Його команда посідає в поточному ЧУ високе четверте місце, щоправда,
від трійки лідерів полтавці відстають на сім очок. І це притому, що чемпіонат лише розпочався.
Вочевидь особливих проблем
із виокремленням призової
трійки в нинішньому розіграші не буде. «Динамо», «Шахтар» та «Зоря», залишаючись
досі непереможними, навряд
чи дозволять комусь витіснити
себе з віртуального п’єдесталу.
А запропонована ФФУ оновлена схема проведення ЧУ (коли
в другій частині першості представники першої шістки проведуть по кілька очних зустрічей)
допоможе фаворитам остаточно
розміститися на «призових сходинках».
Нині ж головна інтрига

❙ Денис Гармаш допоміг «Динамо» вирвати перемогу в матчі проти «Волині».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
чемпіонату полягає в боротьбі за решту місць у так званому медальному секстеті. Іще
тиждень тому в ньому не було
ні «Олександрії», ні «Чорноморця», але завдяки осічкам
«Дніпра» та «Сталі» олександрійці та одесити, здобувши в
п’ятому турі гостьові перемоги, зробили суттєвий крок нагору. Утім усе те, що наразі відбувається навколо шостого місця, дуже нагадує вир, у який то
потрапляють, то вибувають команди.
Здається, «Дніпро» — один
із тих колективів, котрий найближчим часом знову «затягне» у першу шістку. У минулому турі суттєво оновлена й
омолоджена команда Дмитра
Михайленка зазнала болісного
фіаско від «Шахтаря», чого не
траплялося з «біло-синьо-блакитними» тривалий час. Власне, їхні сім попередніх зустрічей iз донеччанами заверши-

лися не на користь «гірників».
Проте після літнього «розпродажу» «Дніпро» вже не виглядає так грізно.
Попри значно скромніші
кадрові пертурбації суттєво
здали в ігровому плані й динамівці. Після поєдинку проти «Волині», яку, нагадаємо, на старті сезону «Дніпро»
«розірвав» із рахунком 5:0, наставник «Динамо» Сергій Ребров заявив: «Те, що відбувалося в останні 15 хвилин матчу,
нагадувало безлад».
А за словами президента
столичного клубу Ігоря Суркіса, в матчі проти лучан, який
завершився мінімальною перемогою киян, «біло-сині» зіграли безвідповідально.
Здається, лідерам «Динамо», серед яких чимало легіонерів, неймовірно складно шукати мотивацію на матчі української першості, котра
відчутно втратила в конкурен-

тоздатності. Драгович, Віда,
Ярмоленко — всі вони не проти того, аби перебратися до
більш потужних чемпіонатів.
Водночас напередодні старту в Лізі чемпіонів Ігорю Суркісу не надто хочеться прощатися з досвідченими й майтровитими виконавцями. Утім
власник «Динамо» продовжує
повторювати, що у разі надходження цікавих пропозицій по
цих футболістів він неодмінно
їх розгляне.
Цікаво, що попри бажання
легіонерів залишити ЧУ до нашої країни продовжують прибувати іноземці. Так, на посту очільника «Зірки» вітчизняного спеціаліста Сергія Лавриненка змінив аргентинець
Даріо Друді, а голландець Якоб
Галл біля керма «Сталі» замінив свого співвітчизника Еріка ван дер Меєра, котрий за сімейними обставинами залишив Україну. ■

Турнірна таблиця:
I В Н П М
1. «Шахтар»
5 5 0 0 16-4
2. «Динамо»
5 5 0 0 12-3
3. «Зоря»
5 4 1 0 11-2
4. «Ворскла»
5 1 3 1 5-5
5. «Олександрія» 5 2 0 3 6-9
6. «Чорноморець» 5 2 0 3 5-9
7. «Дніпро»
5 1 2 2 7-7
8. «Сталь»
5 1 2 2 3-6
9. «Олімпік»
5 1 1 3 6-12
10. «Волинь»
5 1 1 3 4-10
11. «Зірка»
5 0 1 4 4-11
12. «Карпати»
5 1 1 3 7-8

О
15
15
13
6
6
6
5
5
4
4
1
-2*

* — «Карпати» позбавлені шести турнірних очок згідно з рішенням ДК ФІФА

Бомбардир: Мораес («Динамо»)
— 4.
***
Перша ліга. 5-й тур.
«Оболонь-Бровар» — «Суми»
— 3:2; «Іллічівець» — «Полтава» — 3:1; «Нафтовик» — «Інгулець» — 3:1; «Черкаський Дніпро»
— «Гірник-Спорт» — 2:2; «Буковина» — «Десна» — 0:1; «Тернопіль»
— «Колос» — 0:2; «Миколаїв» —
«Арсенал-Київ» — 2:1; «Геліос» —
«Скала» — 1:0; «Верес» — «Авангард» — 2:0.
Лідери: «Іллічівець» — 15; «Верес» — 12; «Геліос» — 11, «ОболоньБровар», «Десна», «Колос» — 10.
Бомбардир: Степанюк («Верес»)
— 5.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Єврокубки
Донецький «Шахтар» iз перемоги розпочав свої виступи в
Лізі Європи. У першому поєдинку
«плей-оф» кваліфікації «гірники»
були сильнішi за турецький «Істанбул Башакшехір». Матч-відповідь
пройде 25-го серпня у Львові.
Ліга Європи. Кваліфікація.
«Плей-оф». Перші матчі. «Істанбул Башакшехір» (Туреччина) —
«Шахтар» (Україна) — 1:2 (Белезоглу, 57 (пен.) — Чікалеши, 25 (у свої
ворота), Коваленко, 40; «Ш»: П’ятов,
Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Тайсон (Нем, 78),
Марлос, Коваленко (Малишев, 88),
Феррейра (Едуардо, 71).
Інші найцікавіші результати: «Динамо» (Грузія) — ПАОК
(Греція) — 0:3 (Шахов (П) — до
68 хв.); «Астана» (Казахстан) —
«БАТЕ» (Білорусь) — 2:0; «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — «Хайдук» (Хорватія) — 2:1; «Аустрія»
(Австрія) — «Русенборг» (Норве-

гія) — 2:1; «Габала» (Азербайджан) — «Марибор» (Словенія) —
3:1 (Безотосний — 90 хв., Вернидуб
— до 89 хв., Григорчук (усі — «Г»)
— тренер).

Англія
Стартові матчі нового сезону
ПЛ пройшли під знаком феєричного дебюту Златана Ібрагімовича,
голи якого допомогли «МЮ» перемогти «Борнмут» та «Саутгемптон».
Без втрат іде й «Манчестер
Сіті» — підопічні Гвардіоли в перших двох турах «розібралися» з
«Сандерлендом» та «Сток Сіті».
Український півзахисник «блакитних» Зінченко у цих поєдинках
участі не брав, оскільки, за словами представників його колишньої
команди — «Уфи», має проблеми
з трудовою візою, через що наразі
не може бути включений до заявки
«городян» на сезон.
Прем’єр-ліга. 1-й тур. «Халл
Сіті» — «Лестер» — 2:1; «Евертон» — «Тотенхем» — 1:1; «Саутгемтон» — «Уотфорд» — 1:1;

«Мідлсбро» — «Сток Сіті» —
1:1; «Бернлі» — «Суонсі» — 0:1;
«Крістал Пелас» — «Вест Бромвіч» — 0:1; «Манчестер Сіті» —
«Сандерленд» — 2:1; «Борнмут»
— «Манчестер Юнайтед» — 1:3;
«Арсенал» — «Ліверпуль» — 3:4;
«Челсі» — «Вест Хем» — 2:1.
2-й тур. «Манчестер юн.»
— «Саутгемптон» — 2:0 (Ібрагімович, 34, 52 (пен.); «Сток Сіті» —
«Ман. Сіті» — 1:4 (Кркич, 49 (пен.)
— Агуеро, 27 (пен.), 36; Ноліто, 86,
90); «Уотфорд» — «Челсі» — 1:2
(Капуе, 55 — Батшуаї, 80; Дієго
Коста, 87); «Тотенхем» — «Крістал Пелас» — 1:0; «Вест Бромвіч» — «Евертон» — 1:2; «Суонсі»
— «Халл Сіті» — 0:2; «Бернлі» —
«Ліверпуль» — 2:0; «Лестер» —
«Арсенал» — 0:0; «Сандерленд»
— «Мідлсбро» — 1:2; «Вест Хем»
— «Борнмут» — 1:0.
Лідери: «Манчестер Сіті»,
«Манчестер юн.», «Халл Сіті»,
«Челсі» — 6, «Мідлсбро», «Евертон» — 4.
Бомбардири: Агуеро («Ман.
Сіті»), Ібрагімовіч («МЮ») — 3.

Іспанія

Італія

Франція

Після перемоги у Суперкубку
Іспанії «Барселона» продовжила
свою тріумфальну ходу і в чемпіонаті — першою жертвою каталонців став «Бетіс» українського форварда Романа Зозулі. Цікаво, що
сам нападник до заявки на матч
проти «блау-гранас» не потрапив.
Не грав у першому турі прімери й Євген Коноплянка — хавбек
«Севільї» спостерігав за результативними діями своїх партнерів із
лави запасних.
Прімера. 1-й тур. «Малага»
— «Оссасуна» — 1:1; «Депортіво» — «Ейбар» — 2:1; «Гранада»
— «Вільяреал» — 1:1; «Спортинг»
— «Атлетик» — 2:1; «Барселона»
— «Бетіс» — 6:2 (Туран, 6; Мессі,
37, 58; Суарес, 42, 56, 82 — Кастро, 21, 84); «Севілья» — «Еспаньйол» — 6:4 (Сарабія, 15; В’єтто,
22, 45; Васкес, 54; Бен-Єддер, 66;
Кійотаке, 74 — П’ятті, 8; Перес, 26;
Санчес, 44; Морено, 79); «Реал
Сосьєдад» — «Реал Мадрид» —
0:3 (Бейл, 2, 90; Асенсіо 40); «Атлетико» — «Алавес» — 1:1.

Гонку за шостим поспіль
«скудетто» «Ювентус» розпочав із мінімальної перемоги над
«Фіорентиною». Три очки «старій
синьйорі» приніс точний удар Ігуаїна, який, нагадаємо, цього літа
переїхав з Неаполя до Турина за
рекордні для італійського футболу
90 мільйонів євро. Ще одним героєм першого туру Серії А став колумбієць Бакка, «хет-трик» якого
допоміг «Мілану» здолати «Торіно».
Серія А. 1-й тур. «Рома»
— «Удінезе» — 4:0 (Перотті, 65
(пен.), 75 (пен.); Джеко, 82; Салах,
84); «Ювентус» — «Фіорентина» — 2:1 (Хедіра, 37; Ігуаїн, 75
— Калініч, 70); «Мілан» — «Торіно» — 3:2 (Бакка, 39, 50, 61 (пен.)
— Беллоті, 48; Базеллі, 90); «Аталанта» — «Лаціо» — 3:4; «Болонья» — «Кротоне» — 1:0; «К’єво»
— «Інтер» — 2:0; «Емполі» —
«Сампдорія» — 0:1; «Дженоа»
— «Кальярі» — 3:1; «Палермо»
— «Сассуоло» — 0:1; «Пескара»
— «Наполі» — 2:2.

Після продажу до Англії Златана Ібрагімовича та появи на тренерському містку нового наставника
— екс-очільника «Севільї», іспанця Унаї Емері — чинному чемпіону «ПСЖ» буде непросто відстояти титул. Вочевидь одним із головних їхніх конкурентів буде «Ліон»,
у складі якого неабияку голеву продуктивність демонструє Александр
Ляказетт, який у перших двох матчах уже забив 5 м’ячів.
Ліга 1. 2-й тур. «Ліон» —
«Кан» — 2:0 (Ляказетт, 31 (пен.),
90 (пен.); «Нант» — «Монако» —
0:1 (Бошилья, 25); «Лілль» — «Діжон» — 1:0; «Лор’ян» — «Бастія» — 0:3; «Тулуза» — «Бордо» — 4:1; «Ренн» — «Нансі» —
2:0; «Анже» — «Ніцца» — 0:1;
«Генгам» — «Марсель» — 2:1;
«Сент-Етьєн» — «Монпельє» —
3:1; «ПСЖ» — «Мец» — 3:0 (Моура, 52; Курзава, 67; Рів`єрес, 90
(у свої ворота).
Лідери: «Ліон», «Ніцца»,
«ПСЖ» — 6, «Тулуза», «Генгам»,
«Монако» — 4. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 СЕРПНЯ 2016

СПОРТ
Павло Тимощенко
срібний призер Ігор-2016 у сучасному
п’ятиборстві
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«Досі не можу повірити в це звершення. Перед останнім видом була дуже
висока щільність результатів. Я розумів, що буде дуже непроста боротьба,
але зміг налаштуватися. Я дуже радий, що зміг відновитися після травми
(перелому ноги). Я щасливий!».

■ ОЛІМПІАДА-2016

Історія про подвиг
Літні ігри в Ріо українські олімпійці завершили з 11 медалями,
на 31-му місці в загальному протоколі

❙ Фехтувальниця Ольга Харлан несла український прапор на церемонії закриття Ігор-2016.

❙ Майстер сучасного багатоборства Павло Тимощенко став віце-чемпіоном Ігор.
❙ Фото прес-служби НОК України.

Григорій ХАТА
Одразу після того, як на зимовій Олімпіаді-2014 у Сочі білоруска Дар’я Домрачева завоювала три олімпійські «золота»,
президент Білорусі Олександр
Лукашенко нагородив імениту
білоруску зіркою Героя.
Наші золоті медалісти Ріо2016 не можуть похвалитися
чемпіонськими «хет-триками» і
навіть «дублями», проте здається, що і гімнаст Олег Верняєв, і
каноїст Юрій Чебан, котрі виграли для України олімпійське «золото», гідні того, аби отримати від керівництва країни серйозні державні нагороди.
Хоча, здається, значно важливішим для українських олімпійців
буде відродження уваги до спорту на найвищому рівні.
Не секрет, що більшість своїх
звитяг наші спортсмени здобувають не завдяки, а всупереч обставинам. Умови, в яких їм доводиться готуватися до міжнародних стартів, часом більше нагадують не «конвеєр iз підготовки
чемпіонів», а «смугу перешкод,
де виживає найсильніший». Підготовка ж українських олімпійців до літніх Ігор-2016 узагалі
проходила в умовах війни...
Не дивно, що за таких обставин нашу країну залишило чимало знаних спортсменів. І, без
сумніву, якщо нічого не зміниться, відтік найкращих спортивних кадрів лише продовжиться. Для державних мужів просто має стати справою честi збереження тих, хто хоче й може
прославляти Україну на міжнародній арені.
Останні дві Літні олімпіади
чітко окреслили ті сфери спортивної діяльності, де українці
здатні демонструвати високі результати. Це стрільба, бокс, боротьба, веслування, спортивна
та художня гімнастика, сучасне п’ятиборство, легка атлетика
та фехтування. Здається, було

❙ На олімпійському п’єдесталі кримська гімнастка Ганна Різатдінова
❙ склала компанію росіянкам Мамун та Кудрявцевій.
б трохи більше уваги — й знову з’явилися б в України олімпійські медалі у водних видах
спорту. Четверте місце в Ріо харківського дуету синхроністок —
Лоліти Ананасової та Ганни Волошиної, а також п’ятий результат спринтера Андрія Говорова
на 50 м вільним стилем — тому
підтвердження.
Так склалося, що в минулі десятиріччя головним видом спорту, який найбільше цікавив керівну верхівку, був футбол. Грандіозні перемоги футболістів київського «Динамо» на рівні клубу та
збірної СРСР, і справді, не могли
не захоплювати.
Але останнім часом українським футболістам похвалитися
нічим. Провал на французькому Євро-2016 навряд чи можна
назвати випадковістю.
Українські ж олімпійці хоч і
показали на Олімпіаді-2016 найгірший за всю історію незалежності країни результат, із порожніми руками, як футболісти, свій головний старт усе ж не
завершили. Загалом, у Ріо «синьо-жовті» здобули 11 нагород
(двi золоті нагороди, 5 срібних,
4 «бронзи»), посівши в медальному протоколі 31-ше місце.

Відзначимо, що на п’яти попередніх літніх Олімпіадах українські спортсмени менше 20 медалей не вигравали.
Подібна статистика дала підстави голові Одеської обласної
державної адміністрації Міхеїлу Саакашвілі закликати міністра спорту Ігоря Жданова подати
у відставку. «Подібний результат абсолютно не відображає величезний спортивний потенціал
України, яку в медальному заліку випередили Азербайджан, Казахстан, Угорщина, Куба, Кенія,
Ямайка. Навіть у Грузії, котра в
десять разів менша, майже стільки ж нагород, як в України», —
заявив грузинський політик.
Водночас його випад доволі
швидко парирували опоненти.
«Не пану Саакашвілі давати принизливі оцінки виступам
збірної України на Олімпійських
іграх. Він сьогодні тут, а завтра
там. А ми країна, яка 2,5 року
воює, і кожна медаль наших
спортсменів у Ріо — це подвиг»,
— заявив радник міністра спорту Павло Булгак.
І справді, кожен iз наших
олімпійців-призерів заслужив
найвищих епітетів. Незалежно
від проби здобутої олімпійської

❙ Сенсаційний бронзовий фініш українських каноїстів Тараса Міщука
❙ та Дмитра Янчука.
медалі, всі українські медалісти гідні чемпіонського визнання. Невипадково право нести
синьо-жовтий стяг на церемонії
закриття Олімпіади-2016 у Національному олімпійському комітеті віддали Ользі Харлан,
котрій в Ріо так і не вдалося виграти «золото».
Відзначимо, що на трьох
поспіль олімпіадах миколаївська шаблістка виграла для України чотири медалі, одна з яких
(у 2008 році) мала золотий відблиск. Тричі — у Пекіні, Лондоні
та Ріо — піднімався на олімпійський п’єдестал і каноїст Чебан.
Натомість для срібного призера
Ріо-2016, сучасного багатоборця Павла Тимощенка, бронзових
медалістів бразильської Олімпіади — каноїстів-парників Тараса Міщука з Дмитром Янчуком
i гімнастки Ганни Різатдінової,
котрі принесли Україні нагороди
в передостанній змагальний день,
медальний успіх подібного рівня
став першим у кар’єрі.
Бронзовий фініш каноїстів
Міщука та Янчука на дистанції
1000 м для спортивної України
став справжньою сенсацією, натомість успішні виступи Тимощенка та Різатдінової на минулоріч-

■ СКАРБНИЧКА

Медальний залік Олімпіади-2016
З С Б Усього
1. США
46 37 38 121
2. В. Британія 27 23 17 67
3. Китай
26 18 26 70
4. Росія
19 18 19 56
5. Німеччина 17 10 15 42
6. Японія
12 8 21 41
7. Франція
10 18 14 42
8. Півд. Корея 9 3 9
21
9. Італія
8 12 8
28
10. Австралія 8 11 10 29...
31. Україна
2 5 4
11..
них «мундіалях» не давали їм права на похибку. «Я розуміла, що від
мене чекають нагороди», — заявила після завершення турніру грацій Ганна. «Віддав усі сили, щоб
показати максимум», — відзначив Павло. На ЧС-2015 київський
багатоборець здобув титул чемпіона світу, проте повторити тріумфальний виступ у Ріо йому завадив
Олександр Лєсун, котрий встановив олімпійський рекорд. А Різатдіновій за місце під сонцем довелося «штовхатися» з росіянками
Мамун та Кудрявцевою, котрі по
черзі змінюють одна одну на найвищій сходинці п’єдесталу різних
міжнародних змагань. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Своя Європа
Орієнтуючись на західний ринок, чугуївські аграрії годують Харківщину якісними продуктами

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 СЕРПНЯ 2016

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

❙ Брітні
❙ Спірс.

Собачий рай
Брітні Спірс тратить на своїх песиків
до 100 тисяч доларів на рік
«Життя собаче», — кажемо ми,
скаржачись на проблеми чи невпорядкованість побуту. Утім, життю деяких чотирилапих друзів можуть позаздрити навіть люди. Наприклад, два песики відомої американської співачки Брітні Спірс
живуть, як вареники в сметані.
Днями стало відомо, що лише минулого року із восьми потрачених
зіркою мільйонів близько ста тисяч доларів склав бюджет утримання песиків — мальтійської болонки
Лейсі Лу та йоркширського тер’єра
Ханни.
Так що у кудлатих друзів Брітні
не життя, а рай: окрім різноманітних делікатесів, їх постійно водять
до спеціальної собачої перукарні, а
також на різні косметичні процедури та манікюр. А щоб усе встигати,
до песиків приставлена спеціальна
нянечка, послуги якої коштують
25 тисяч доларів. Окремим пунктом іде одяг для прогулянок кудлатиків, різноманітні нашийники та
повідки, меблі, підстилки та інші
«собачі» речі. Найдорожче коштуНата НЕТУДИХАТА
Ми скаржимося, що наші діти надто багато часу проводять в комп’ютерних іграх,
часто плутаючи віртуальну реальність із
справжньою. А от британка Емі Тейлор приревнувала чоловіка до іншої, «застукавши»
його персонажа в онлайн-грі на дивані поряд з іншим персонажем жіночої статі. Її образа була настільки великою, що жінка подала на розлучення, звинувативши чоловіка у зраді. І жодні запевнення, що це лише
гра, не допомогли.
Утім підстави для ревнощів у Емі таки
були. Принаймні, вона в цьому була свято
переконана. Як з’ясувалося, свого часу вона
познайомилася із чоловіком теж в інтернеті,
й спочатку їхнє кохання розвивалося у віртуальному просторі, а тоді вже перейшло в
реальне життя. Але, очевидно, жінка так і

ють сеанси масажу
для собак.
Цікаво, що при
всьому цьому Брітні досі перебуває
під наглядом свого
батька Джеймі Спірса, який залишається її фінансовим опікуном. Утім, чи то він
не може протистояти
пристрасті дочки, чи
й сам любить тварин,
але витрати на собак із
року в рік лише зростають. Навіть двом своїм
синам Брітні приділяє
менше уваги, як песикам.
Щоправда, якби запитати в самих собак,
чи потрібні їм ці шампуні-зачіски-манікюри, швидше за все, вони
попросили б просто залишити їх у спокої. Але
хто ж їх питатиме про
таке? Тим більше, якщо
є гроші. Таке воно — життя собаче. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №100

■ ОТАКОЇ!

Не там сів
Британка вирішила подати на розлучення,
«застукавши» в онлайн-грі чоловікового героя
на дивані з незнайомкою
не навчилася розрізняти ці дві реальності.
Більше того, за словами чоловіка, останнім часом вона взагалі перестала звертати на нього увагу, бо з головою поринула в
Second Life (Друге життя) — у гру, де користувачі можуть створювати собі персонажів і керувати ними.

Насправді ж місіс Тейлор прискіпливо
стежила за чоловіком — щоправда, віртуальним. І вирішила, що те, що дозволено
Зевсу, те бикові — зась! Після розлучення вона має намір знову шукати партнера в
комп’ютері. Цікаво буде, якщо вона знову випадково натрапить на свого колишнього. ■

24 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. Температура вночi +16...+18; удень
мінлива
+23...+25.

хмарність

Миргород: невеликий короткочасний дощ. Уночi +16...+18;
хмарно
удень +26...+28.
Вiнниця: без опадiв, гроза. Уночi +14...+16; удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23; удень +30...+32.
дощ

22 серпня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 23-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.

ють новини. 4. Найнижчий чоловічий
голос у хорі. 5. Народна назва гойдалки. 6. Місце вдалого «тихого полювання». 10. «Несе Галя воду, … гнеться.
А за нею Йванко, як барвінок, в’ється»
(Народна пісня). 12. Спортивна розвага, яка полягає в майстерності збивання кеглів спеціальним м’ячем. 13. Головна зірка сузір’я Скорпіона. 15. Одна
з головних річок Індії. 16. Команда,
якою собак нацьковували на дичину.
17. Плетена з лози огорожа. 18. Культовий співак, лідер гурту «Кіно». 21.
Ім’я тернопільського співака, який минулого року виступив на «Євробаченні» від Молдови. 23. Набір патронів,
які можна вистріляти за раз, без перезарядки зброї. 24. Насип для зберігання води у водоймищах, захисту низин від затоплення. 25. Автор картини
«Запорожці пишуть листа турецькому
султану». 28. Польський письменникфантаст. 29. Творче амплуа Марселя
Марсо. ■
Кросворд №98
від 17 серпня

У зв’язку зi святковими вихiдними i неробочими днями
«Укрпошти» наступний номер «України молодої» вийде
в п’ятницю-суботу 26-27 серпня

■ ПОГОДА

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +10...+12; удень +21...+23. Моршин: уночi +11...+13; удень
+22...+24.

По горизонталі:
3. Народна назва захворювання
щитовидної залози в людини. 7. Безповітряний простір. 8. Давньоримська богиня ранкової зірки. 9. Невідоме
число в математиці. 11. Птах, який першим після всесвітнього потопу побачив землю і приніс оливкову гілку. 13.
Біле літургійне вбрання католицького священика. 14. Драматична поема
Лесі Українки. 15. Польсько-данський
фільм, який минулого року здобув
«Оскара» як найкращий фільм іноземною мовою. 17. Теплоелектроцентраль. 19. Козацькі литаври, які входили до клейнодів Запорозької Січі.
20. Південнокорейська автомобільна
фірма, яка пробувала робити авто з нашими «запорожцями». 22. Прабатько
людства, що вижив після потопу. 24.
Річка на кордоні України та Молдови.
26. Підрозділ НКВС, який керував системою виправничо-трудових таборів.
27. Російський співак, який свого часу
співав у волинському «Світязі» і навіть
був його художнім керівником. 28. Помічник капітана Врунгеля. 30. Районний центр на Чернігівщині. 31. Усталений вираз. 32. Шанобливе звертання до старшої пані чи господині у Британії.
По вертикалі:
1. Шматок плівки, який кріпиться
до кінострічки і слугує для заряджання
плівки в кінопроектор. 2. Частина тіла
без рук, ніг і голови. 3. Преса, телебачення, радіо та інтернет, що висвітлю-

Північ
Захід

■ ПРИКОЛИ

+13…+18
+20…+25

+9…+14
+20…+25
Схід
Центр

+14…+19
+23…+28

+19…+14
+29…+34

сніг

Південь +19…+14
+29…+34
дощ,
гроза

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

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Батьки, якщо ви хочете, щоб
ваша дитина стала музикантом, вибирайте скрипку, а не фортепіано,
оскільки скрипку легше заносити в
підземний перехід.
***
— Вибачте, але я не можу впустити вас у казино! Ви без краватки!
— Ну то й що?! А ось цей узагалі
голий!
— Так, але він виходить.
***
В управління ДАІ заглянув чо-

ловiк i запитує у віконце:
— А де можна отримати права
на керування танком або бронетранспортером?
— Господи, та катайтеся так, хто
ж вас зупинить?
***
— Абраме, ти куди цього літа
збираєшся?
— Так, напевно, до Сибіру поїду!
— Тобі що, робити нічого?
— Я, в принципі, тiєї ж думки,
але прокурор наполягає!
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