Ультиматум в ієрогліфах

Щоб русалки не залоскотали

Львів не підвів

Торговельна війна між США
і КНР може спричинити нову
економічну кризу: Україна
може постраждати доволі
суттєво, але водночас ми
отримуємо новий шанс

Театр українського
фольклору майже два
роки готував виставу
про міфічних захисниць
полів і річок

Збірна України
не без проблем
«розібралася»
з командою
Люксембургу

» стор. 6

» стор. 13
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» стор. 15

№ 65 (5522)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,375 грн
1 € = 29,806 грн
1 рос. руб. = 0,407 грн

«Морська хвороба»
Москви
Україна домагається в Гаазі розгляду справи по суті
» стор. 5
щодо порушення Росією морського права

❙ Керченський міст росіяни збудували незаконно.
❙ Фото з сайта ubr.ua.

❙ У Палаці миру в Гаазі засідає також Постійна палата третейського суду.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя!

стор. 15
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ІнФорУМ

«Жодні виняткові обставини, якими б вони не були, стан війни чи загроза війни, внутрішня
політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан, не можуть бути виправданням
катувань».
Стаття 2 Міжнародної «Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання»

■ БІЛЬ І ГНІВ

■ НА ФРОНТІ

«Не стріляти»?..

«Кредо»-розвідка?

Одіозні пропозиції наших
можновладців щодо окупантів
шокують

Російські гібридні війська знову зафіксовані
моніторинговою місією ОБСЄ

Тарас ЗДОРОВИЛО

За минулу добу обстановка
на фронті лишається контрольованою. Збройні формування Російської Федерації по всій
лінії розмежування 22 рази порушили режим припинення
вогню із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122міліметрової артилерії, а також
мінометів калібру 120 та 82 мм.
Російські окупанти зі своїми
найманцями, окрім того, продовжили обстрілювати наших
захисників iз гранатометів різних систем, великокаліберних
кулеметів i стрілецької зброї.
Противник обстрілював Водяне (з боку Пікузи та Ужівки),
Опитне, Піски, Мар’їнку, Світлодарськ, Широкине, Гнуто-

Війна на сході України з російськими окупантами та
їхнiми посіпаками-колаборантами триває шостий рік
поспіль. Наші захисники гинуть або ж отримують поранення у боях чи не щодня, забезпечуючи нам мирне
життя на вільній від «рускомірців» території України.
Тож нещодавні заяви експрезидента Леоніда Кучми про
«не стріляти у відповідь» на атаки російського агресора і «торгувати з ОРДЛО» викликали хвилю обурення
й критики в українському суспільстві. Адже це — явні
кроки до капітуляції й фінансової підтримки тероризму. Дивну ініціативу видав «на гора» представник нашої держави в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на сході України спершу на засіданні
в Мінську (за дорученням президента Володимира Зеленського), а згодом і на брифінгу в адміністрації президента, — щоправда, давши якісь розмиті пояснення
таких пропозицій.
На зухвалі заяви пана Кучми не забарилась реакція
авторитетних українських діячів. Так, директор Українського інституту національної пам’яті Володимир
В’ятрович прокоментував випади експрезидента, заявивши, що «не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки». Він нагадав, що днями вшановували 75ту річницю висадки союзних військ у Нормандії, і наголосив, що «переможці стріляли не тільки у відповідь».
Не змовчав і глава ГПУ Юрій Луценко, прокоментувавши пропозицію Кучми зняти економічну блокаду з
окупованих територій Донбасу. «Торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише у разі їхньої реєстрації та сплати податків в Україні. Як це було
до 2017 року», — написав він у соцмережі. За словами
Луценка, після того як терористи «націоналізували» українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, «ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет. Така торгівля буде
криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму», — резюмував глава ГПУ.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про
неприпустимість заборони стріляти у відповідь на атаки агресора на Донбасі. «Заборона стріляти у відповідь
— це не крок до миру, а крок до капітуляції. Ми не допустимо капітуляції України перед Росією», — заявив
Парубій.
А заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України
Георгій Тука висловив думку, що українські військові
на Донбасі будуть відповідати на обстріл бойовиків «Л/
ДНР» навіть у випадку одержання наказу не стріляти у
відповідь.
Вочевидь можновладці забули уроки новітньої російсько-української війни, зокрема події 2014 року, коли
до полонених українців застосовували тортури, найпоширенішими з яких були побиття, зокрема й з елементами сексуального насильства, імітація страти та інші
погрози фізичного насильства. Зокрема, частину українських захисників убили в 2014 році під Іловайськом саме в той момент, коли вони були позбавлені боєздатності, а тих, що вижили, піддавали жорстоким тортурам. Цей факт офіційно встановлений Управлінням
Верховного комісара ООН із прав людини в підсумку
довготривалого розслідування, за результатами якого
було оприлюднено звіт про порушення людських прав
і міжнародного гуманітарного права. Наприклад, як
з’ясувалося, 29 серпня 2014 року близько 20 військовослужбовців виїхали на вантажівці з одного населеного
пункту в інший. Після обстрілу окупантами врятувалися лише 7 бійців, які вивісили білий прапор. Однак окупаційні війська наказали їм скласти зброю і роздягнутися, а незабаром деяких розстріляли в голову і зі спини,
незважаючи на те, що вони були hors de combat (позбавлені боєздатності).
Зазначається, що тих, хто вижив, передали українській стороні. Саме завдяки їхнім свідченням удалося
встановити правду про свавілля окупаційних військ.
Крім того, у звіті УВКПЛ сказано про 300 українських
військовослужбовців і добровольців, які потрапили в
полон і утримувалися в нелюдських умовах. До українців, які не стріляли, застосовували тортури, найпоширенішими з яких були побиття, зокрема й з елементами
сексуального насильства, імітація страти та інші погрози фізичного насильства... ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

ве, Талаківку, Новолуганське,
Павлопіль, Невельське, Новгородське, Верхньоторецьке, Зайцеве (з Гольмівського напрямку), Новотроїцьке (з боку Докучаєвська), Пищевик (з боку
Верхньошироківського), Південне, Ново олександрівку, Авдіївку.
Втрат серед українських захисників немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що
не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 10 червня двох окупантів було поранено.
Спеціальна
моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 «Кредо-М1») на

західній околиці населеного
пункту Первомайськ (за 58 кілометрів на захід від Луганська), отримавши черговий доказ
російської присутності в захопленому гібридною армією РФ
Первомайську. Про це йдеться
у звіті місії, опублікованому 10
червня.
Постійне представництво
України при міжнародних організаціях у Відні виступило
із засудженням чергового факту постачання Росією сучасної
зброї на окуповані території
Донбасу.
Для
довідки:
переносна станція (комплекс) наземної розвідки ПСНР-8 «КредоМ1» стоїть на озброєнні збройних сил Росії РФ iз 2002
року. Вона забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат рухомих наземних, повітряних та надводних
цілей (один солдат, підрозділ,
бронеоб’єкти, вертольоти, які
зависли або летять на низькій
висоті, катери та кораблі різних класів), коректування вогню артилерії. Дальність огляду станції «Кредо-М1» — до 32
кілометрів. ■

■ «КРИМНАШ»

Росія тероризує
родини киримли
На окупованому півострові
за звинуваченням
у тероризмі незаконно
затримано вісім осіб
Ірина КИРПА
У Криму не вщухає
репресивна
машина:
після серії обшуків співробітники ФСБ затримали представників кримсько-татарського народу
за підозрою в організації осередків організації
«Хізб ут-Тахрір», яка
заборонена на території
Росії.
Київський «райсуд»
Сімферополя вже заарештував до 5 серпня чотирьох із восьми затриманих кримських татар,
для інших в’язнів обере запобіжний захід на
днях. Фахівці громадського об’єднання «Кримська солідарність» поінформували, що наразі
російські силовики незаконно утримують під
вартою Ескендера Сулейманова, Ризу Омерова, Айдера Джеппарова,
Ельдара Кантемирова,
Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура
Халілова.
Як розповіла кримська журналістка та активістка Ліля Буджурова, арешт чоловіків
означає, що ще вісім
родин iз маленькими
дітьми представників
кримсько-татарського
народу залишилися без
годувальника.
— Таке відчуття, що
у Криму йде війна —

стільки у нас зараз сиріт при живих батьках,
— обурюється Буджурова. — Бездушна державна машина, затримавши (а деяких уже й
заарештувавши) ще 8
кримських татар, знедолила їхнiх 16 дітей
та одного ненародженого. Якщо до сьогоднішнього дня під опікою нашого народу, який здійснює її через громадську
ініціативу «Бизим балалар» («Наші діти»), перебувало 154 дитини
ув’язнених кримських
татар, то відтепер маємо вже 170 малюків!
Через соціальні мережі журналістка Ліля
Буджурова звернулася
по допомогу до всіх небайдужих українців із
проханням надати посильну допомогу. За словами активістки, російські окупанти блокують
банківські карти для перерахування коштів на
допомогу дітям, тому
народний спосіб «із рук
у руки» залишився єдиною надiєю порятунку для знедолених дітлахів.
— Вони — просто
діти, кримськотатарські
діти, їм усім потрібна допомога, про них тепер,
окрім переляканих матерів, більше нема кому
подбати, — пояснює
Ліля Буджурова. — Наш

❙ Десятки дітей кримських татар позбавлені батьківської
❙ опіки «стараннями» російських терористів-окупантів Криму.
народ робить багато добрих справ. Перед Ораза-байрамом ми змогли
зібрати необхідну суму,
щоб роздати перед святом по 5 тисяч рублів
на кожну дитину. Молю
Аллаха: нехай будуть i
надалі відкритими наші
серця. Я звертаюся до
молодіжних активістів:
візьміть це на себе.
Стати волонтерами
«Бизим балалар» можна, сконтактувавши через соціальну мережу
«Фейсбук» або зателефонувавши за номером телефону: +7 (978) 208-5655.
Після окупації Криму Росією на півострові
регулярно
проводять
масові обшуки у незалежних журналістів,
активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу, а також кримських

мусульман, підозрюваних у зв’язках iз міжнародною ісламською політичною
організацією
«Хізб ут-Тахрір».
Представники цієї
організації називають
своєю місією об’єднання
всіх мусульманських
країн в ісламському
халіфаті, але вони відкидають терористичні
методи досягнення своєї
мети та заявляють, що
піддаються несправедливому переслідуванню
у Росії.
Верховний суд Росії
заборонив «Хізб утТахрір» ще у 2003 році,
включивши до списку 15
об’єднань, названих «терористичними». Вiд весни 2014 року ця заборона Москви поширюється
й на територію Криму. В
Україні діяльність «Хізб
ут-Тахрір» є легальною.
■
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■ АБІТУРІЄНТ-2019

Лінія дітей не відмежує
Україна готова прийняти всіх випускників
загальноосвітніх шкіл iз непідконтрольної
території Донецької та Луганської областей
Оксана СОВА
Дітей, які не з власної волі опинилися за лінією розмежування, зараховуватимуть до вищих навчальних закладів за спрощеними правилами, запевняють в освітніх центрах
«Донбас — Україна». З нинішнього
року абітурієнти, які виїжджають з
ОРДЛО, можуть вступати до українських вишів без атестата, без ЗНО і навіть без паспорта.
З початком нової вступної кампанії
більше 40 освітніх центрів «Донбас —
Україна» відкрили свої двері для нових абітурієнтів. Центри працюють
при вищих навчальних закладах, коледжах, і профтехучилищах країни
до кінця вересня і пропонують молоді
з окупованих територій вступ до навчальних закладів за спрощеною процедурою. Для цього не потрібен ні український паспорт, ні атестат, а влас-

не процедура подачі документів займе
не більше трьох днів. Для абітурієнтів
розробили покрокову інструкцію: достатньо просто зайти на сайт МОН,
щоб її знайти. Вся інформація про
умови вступу є в поїздах і автобусах,
а також на всіх пунктах пропуску.
«Можна через освітні центри «Донбас — Україна» вступати без ЗНО або,
якщо ви вже здали ЗНО і у вас низький
бал, можете вибирати — принести сертифікат або перездати іспити. Це —
перша особливість. Друге — всі списки
абітурієнтів iз непідконтрольних територій і уздовж лінії зіткнення шифруються, у відкритих джерелах їх годі
й шукати. Третя особливість — цією
спрощеною системою можна скористатися і у вересні», — пояснила особливості вступної кампанії-2019 для радіо
«Свобода» виконавчий директор громадської організації Фонд «Вiдкрита
політика» Ірина Жданова.

З’явилися зміни в термінах подачі заяв і в роботі освітніх центрів.
Якщо діти хочуть вступити на бюджетну форму навчання, вони повинні
встигнути подати заяву через освітній
центр до 22 липня і до 25-го скласти
іспити та взяти участь у конкурсному
відборі на місця державного замовлення. Або до 26 вересня вступити на контракт, а одразу після зарахування написати заяву про переведення на бюджет, якщо абітурієнт не встигне подати документи вчасно. Це — одне з
нововведень нинішньої вступної кампанії.
Обов’язковими предметами при
вступі лишаються українська мова
та історія України. Третій предмет
абітурієнт вибирає сам, відповідно до
профілю навчального закладу.
Що ж стосується відсутніх документів українського зразка, то цю
турботу перекладено на ВНЗ, який
візьметься їх оформляти після зарахування студента. Протягом останніх чотирьох років центри «Донбас —
Україна» допомогу вже отримало понад чотири тисячі випускників.
Тим часом сім вишів Маріуполя,
що беруть участь у програмі «Донбас — Україна», теж почали прийом
абітурієнтів. У деяких iз них, крім
усіх пільг під час вступу, збільшено
кількість бюджетних місць. Місту, як
і раніше, потрібні кваліфіковані вчителі, юристи та лікарі. ■

■ ДОРОЖНІЙ ПАТРУЛЬ

Автобус — не чумацький віз
Поліція проводить місячник профілактичних перевірок
пасажирського транспорту
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині працівники обласного управління Укртрансбезпеки спільно з патрульною поліцією
розпочали проведення комплексу профілактичних заходів «Автобус-2019», який
триватиме до 5 липня.
Як розповіли «Україні
молодій» в облуправлінні
Укртрансбезпеки, під час
перевірок особливу увагу приділяють технічному
стану транспортних засобів
та їхнім стоянкам, медичним оглядам водіїв i дотриманню ними режиму праці й відпочинку, правилам
безпеки при перевезеннях
організованих груп дітей
до місць відпочинку та оздоровлення, наявність при
цьому супроводжуючого та
медичного працівника.

❙ Місячник профілактичних заходів триватиме на Черкащині
❙ до 5 липня.
❙ Фото надане пресслужбою управління Укртрансбезпеки
❙ в Черкаській області.

«За останній тиждень
проведено перевірки роботи черкаських автопідприємств i 115 транспортних
засобів, які задіяні в пасажирських перевезеннях.
Виявлено 26 порушень автомобільного законодавства, в
тому числі чотири факти порушення режиму праці та
відпочинку, одне порушення щодо неналежного технічного стану транспортних
засобів, 23 випадки відсутності документів, зазначених у статті 39 ЗУ «Про автомобільний транспорт».
Перевіряльники склали три
адміністративнi протоколи
за статтею 133-1 КУпАП»,
— розповідають в управлінні Укртрансбезпеки в Черкаській області.
Загалом iз початку місячника патрульні та посадовці Укртрансбезпеки перевірили на Черкащині 883
транспортнi засоби і виявили 79 порушень. Зокрема,
було виявлено 19 порушень
перевезення вантажу з перевищенням габаритно-вагових обмежень, згідно з
якими розраховано плату
за проїзд дорогами загального користування на суму
2718,73 євро. ■

Століття славного бою
Тернополяни відзначили ювілей непересічної події
На Тернопільщині масштабно відзначили 100-річчя Чортківської офензиви — найбільш успішної наступальної операції Української галицької армії, проведеної в червні 1919-го на завершальному етапі тодішньої українсько-польської війни. Здійснена
незначними силами проти переважаючих
сил противника за дефіциту набоїв і відсутності резервів, вона не змогла призвести до
стратегічних успіхів, однак вписала яскраву
сторінку в історію українських визвольних
змагань та продемонструвала силу УГА.
Як і століття тому, найважливіші події
під час урочистостей відбувалися у Чортківському районі Тернопільщини, де прове-

■ ДИСОНАНС

Ті самі миші на
наше просо?
Аграріїв обурили знайомі
обличчя у списку підтриманої
багатьма фермерами нової
політсили
Олена ЯРОШЕНКО
Як тільки з’їзд партії «Слуга народу» оприлюднив імена
першої сотні кандидатів виборчого списку, замилувані попередніми посулами виборці отетеріли від нахабства політичних
неофітів. І почали висловлювати відповідну реакцію.
Так, Всеукраїнська аграрна Рада вже опублікувала власне
обурення деяким когнітивним дисонансом у зв’язку зі «списочниками»: «Під №86 зазначається Заблоцький Мар’ян Богданович. І на тлі заяв Володимира Зеленського з приводу того,
що в їхній партії мають бути лише нові обличчя, ця кандидатура викликає чимало запитань, — йдеться в інформації пресслужби ВАР. — Мар’ян Заблоцький — голова Громадської
ради при Податковому комітеті ВР, у часи Віктора Януковича
був співвласником компанії «Кернел». Заблоцький — заступник голови ГО «Українська аграрна асоціація», офіс якої тривалий час був розташований у приміщенні компанії «Кернел»
і членами якої є підприємства цiєї ж компанії. Також він — помічник народного депутата, члена аграрного комітету ВР Олексія Мушака, який, у свою чергу, доводиться родичем співвласника агрокорпорації «Кернел», екс-нардепа Андрія Веревського. Саме Заблоцький брав активну участь у лобіюванні так
званих «соєвих правок» у парламенті, внаслідок прийняття
яких скасовувалось відшкодування ПДВ під час експорту олійних культур. Це, у свою чергу, обурило представників малого та середнього аграрного бізнесу, адже це виливалось для
них у великі збитки, а для Веревського та Хомутинніка — в
прибутки. На знак протесту проти скасування відшкодування
експортного ПДВ для олійних, аграрії влаштували справжній
бунт — вони тричі блокували основні автомагістралі країни,
влаштовували акції протесту під податковим комітетом і будівлею парламенту. Окрім того, «Трансперенсі Інтернешнл Україна» у своїй доповiді причислила Мар’яна Заблоцького до кола
лобістів тютюнових компаній у парламенті.
Всеукраїнська аграрна рада закликає Володимира Зеленського втрутитись у процес формування списків партії «Слуга народу» та виключити з неї лобіста українських олігархів», —
йдеться в оприлюдненій заяві.
Можна було б дорікнути аграріям легковірністю. Але утримаємося. І почекаємо наступної реакції... ■

■ ДОБРА СПРАВА

Операція
«Джерела»
У Макіївському лісництві
реанімували цілющу криничку,
якій майже 170 років
Людмила НІКІТЕНКО

■ ПАМ’ЯТЬ

Світлана МИЧКО
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ли військово-історичний фестиваль iз відтворенням тодішніх славних боїв. Одним
iз важливих заходів кількаденної програми стало також урочисте погашення блоку
марок, який випустила Укрпошта на честь
ювілею «Чортківської офензиви». На марках зображено визначних представників
Української галицької армії — Олександра Грекова, Антіна Кравса, Осипа Микитку,
Михайла Омеляновича-Павленка та Мирона
Тарнавського, а також військову техніку УГА.
Автор мініатюр, що їх було використано для
зображень на марках — відомий тернопільський художник і графік Олег Кіналь. А консультував митця історик Олександр Дєдик,
автор історичних досліджень «Чортківської
офензиви». ■

❙ Блок марок Укрпошти, присвячених
❙ 100-літтю Чортківської офензиви.
❙ Фото зi сторінки Олега Кіналя
❙ у «Фейсбуцi».

На Черкащині лісівники продовжують знаходити та повертати до життя давні джерела з цілющою водою. Прочувши про таку ініціативу, мешканці села Макіївка Смілянського району створили ініціативну групу, звернулися по допомогу до місцевих лісівників та реанімували криничку з
рекреаційно-відпочинковою зоною біля давнього лісового
джерела в урочищі «Альпеня». Про це «УМ» повідомили в
Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського
господарства.
Біля джерела, яке відоме ще з 1850 року, працівники
Макіївського лісництва Кам’янського лісгоспу разом із сільською громадою облаштували необхідні для подорожнього
зручності, аби й надалі кожен мандрівник мав змогу посмакувати дивовижною водою, яка надає сили та енергії, розповіли лісівники.
За свідченнями місцевих старожилів, Макіївка здавна
була багатою на лісові джерела. Донині у лісовому масиві
Макіївського лісництва збереглися три джерела, якi доглядають як лісівники, так і громада. Джерело, що відновили в урочищі «Апельня», започатковувало місцеву річку Лебединку.
До речі, не так давно в сусідньому селі Буда — Макіївка,
за ініціативи Смілянської районної організації ВО «Черкащани» та за підтримки місцевого ТОВ «Агро-Рось», провели суботник і впорядкували ще одне цілюще і давнє джерело, назване іменем Пресвятої Богородиці. ■

4

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 ЧЕРВНЯ 2019

■ ПРОТИСТОЯННЯ

■ ПРОТЕСТИ

Сам сказав:
«Не менi
розповiдати вам»

Іще шин не запалили...
Близько двох тисяч активістів зібралися
під адміністрацією президента, вимагаючи
не допустити капітуляції перед Росiєю

Конституційний Суд розпочав
розгляд справи про указ президента
Володимира Зеленського щодо
розпуску парламенту
Катерина БАЧИНСЬКА
«Я розпускаю Верховну Раду
восьмого скликання» — саме
таку заяву під час своєї інавгураційної промови зробив новообраний президент Володимир Зеленський. Тоді це прозвучало як
факт. Пiсля призначення дати
парламентських виборів ситуація
отримала неочікуваний вектор.
Адже 62 народні обранці подали
до суду на рішення президента.
Учора на судове засідання
приїхав сам Володимир Зеленський, але пробув у суді лише близько 15 хвилин. Для розгляду справи він залишив свого представника Федора Веніславського. За словами Зеленського, він не хоче, щоб
його присутність розцінили як тиск
на суддів під час засідання. Він заявив, що впевнений у конституційності свого рішення, тому й залишив залу суду. «Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я
впевнений, що рішення про розпуск
Верховної Ради України відповідає
обом цим критеріям... Народ України аплодує рішенню про розпуск
Верховної Ради... Оспорювання
цього рішення — це просто спроба
народних депутатів ще на кілька місяців утриматися у своїх кріслах, за

недоторканність і можливість збагачення», — сказав він.
Упродовж засідання суд кілька разів «мінували», судді оголошували перерви, проте згодом
засідання продовжували. Але рішення поки почути не вдалося,
адже для його прийняття судова
колегія має 30 діб. Тому оголосити рішення може до 11 липня. Загалом, суд має вирішити, чи був
указ президента про розпуск парламенту конституційним.
Головним аргументом при
розгляді законності указу про розпуск парламенту в Конституційному Суді була відсутність коаліції у
Верховній Раді з 2016 року. Представник президента Володимира
Зеленського Федір Веніславський
заявив, що коаліція в Раді розпалася в 2016 році, коли з неї вийшла фракція «Радикальної партії».
Натомість частина депутатів, зокрема з фракції «Народного фронту», заявила про розпад коаліції
лише перед другим туром виборів
і вимагала дати час на формування нової. Якщо ж суд визнає рішення конституційним, то депутати підуть на вибори таки 21 липня,
в іншому випадку — парламентські вибори відбудуться 27 жовтня 2019 року. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

«Яка шаурма, коли триває
війна?»
Із вигуками «Ні — капітуляції
та реваншу проросійських сил в
Україні», «Кучму геть!» та «Вова,
в нас іде війна — зачекає шаурма»
близько двох тисяч мітингувальників зібралися під стінами адміністрації президента позавчора ввечерi. Причиною акції стали
заяви президента Володимира Зеленського та його команди, зокрема Леоніда Кучми, котрий очолює
українську сторону в Тристоронній контактній групі. Активістів
обурили слова другого президента
України про можливе скасування економічної блокади тимчасово окупованих територій. Він також запропонував провести аудит «націоналізованих» бойовиками підприємств. Як зазначають

у розмові з «УМ» самі мітингарі,
останньою краплею стала заява —
заборонити ведення вогню у відповідь. «За 5 років війни такі слова я очікувала почути від бойовиків або ж від російської сторони.
Але як таке може говорити представник України, другий президент країни? Я б дуже хотіла побачити його на місці українського військового, у якого стріляють,
а він не має змоги стріляти у відповідь. Часом здається, що для
тих, хто при владі, не існує війни,
вони думають, що все, як у фільмі.
Перш ніж робити такі заяви, Леоніду Кучмі варто було б з’їздити
на Донбас», — заявила активістка
з плакатом у руках «Капітуляція
— зрада. Думай» Марина Овдій.

Що кажуть в АП?
У свою чергу, вже після виступу
Леоніда Кучми речниця президента Володимира Зеленського Юлія

■ ЗАГРОЗА

Марево малоросійського ГУЛАГу
Що означають капітулянтські настрої у владі
Василь БОГДАН,
експерт iз питань безпеки

На початку ХІХ століття Наполеон Бонапарт, критикуючи російського царя Олександра І за
відсутність військових здібностей, наголошував, що «Володар
повинен перебувати при армії
у тому разі, коли він полководець». Світова історія, починаючи з античної епохи, беззаперечно підтверджує геніальну
тезу імператора французів.
Адже в ній зосереджена фундаментальна вимога до властивостей, якими повинен володіти
глава держави, якщо він бере на
себе організацію відсічі іноземній збройній агресії.

Офіс президента легітимізує
окупацію Донбасу Росією
До подібних історичних аналогій спонукають спроби лібертаріанської «команди Зе» ревізувати зусилля нації попередніх років у справі зміцнення
безпеки та обороноздатності
держави. «Младореформатори», переважна більшість із
яких свідомо уникала мобілізації, намагаються тепер усіляко
замовчувати або принижувати
героїзм і самовідданість борців
Революції гідності, воїнів ЗСУ,
добровольців і волонтерів у за-

хисті Вітчизни. Їхній лідер закликає «припинити стріляти»,
не пояснюючи, яким чином у
такому разі захищати Батьківщину. Інші дозволяють собі
відверту брехню і ретрансляцію російських «качок». Обурливою була заява прес-секретаря президента Мендель про те,
що українські військові нібито
обстрілюють школи і дитячі садочки на тимчасово окупованих
територіях Донбасу. Так званий
«важковаговик» Леонід Кучма
закликає не вести вогонь у відповідь по російських окупаційних військах та відновити торгово-економічні відносини з
РФ. І таким чином унеможливити банкрутство родинного інтерпайпу олігарха Пінчука та
посилити комфортні умови для
енергетичного бізнесу путінського резидента Медведчука.
Офіс президента, після чергового артобстрілу українських
позицій і людських жертв, чомусь закликав Путіна «відновити контроль» над терористичними бандформуваннями.
Цим самим легітимізуючи окупацію Росією частини Донбасу і
надаючи інформаційний привід
стверджувати, що на сході України відбувається громадянська війна, а не збройна агресія
Кремля. Прогнозовано, що та-

кою безвідповідальною заявою
скористаються єврокапітулянти-лобісти Путіна як аргументом для нарощування кампанії
iз зняття економічних санкцій із Російської Федерації. Не
виключено, що такий меншовартістний контент є завуальованою пропозицією президента
на васальну залежність України від Росії, яка розраховує реалізувати проєкт «Малоросія».
Як відомо, міжнародний суд
у Гаазі незабаром розпочне розгляд по суті позову України до
Росії за фінансування тероризму. Тому подібні «ляпи» влади
можуть зашкодити позиції української сторони та посилити
аргументацію Кремля.

Електорат переконують, що
Україна вже зазнала поразки
З’явилися й дивні меседжі
посла Франції Крістін Дюмон
стосовно сумнівності реалізації пропозиції Києва із введення миротворчого контингенту
ООН на тимчасово окуповані
території Донбасу. Схоже, що
між Парижем, Берліном і Москвою вже обговорюються якісь
сепаратні угоди на шкоду національним інтересам України. Союзники можуть схиляти Україну до прийняття таких
умов припинення російської аг-

Мендель наголосила, що такі домовленості мають відбуватися винятково «у форматі двостороннього руху». «Фраза, яка розійшлася в
медіа, вирвана з контексту. У контексті йшлося про те, що це взаємне зобов’язання. У Мінських угодах прописане зупинення вогню.
Українська сторона має це зробити зі свого боку, але й російська
обов’язково повинна зупинити вогонь зі свого. І заклик припинити вогонь, не стріляти, стосувався
насамперед протилежної сторони.
Це шлях iз двостороннім рухом»,
— наголосила прессекретар президента. Також вона додала, що зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу можуть лише
після скасування рубльової зони і
псевдонаціоналізації, яку провели
проросійські бойовики.
Активісти склали цілий перелік вимог, який передали на Банкову. У ньому, зокрема, вимагають кадрових рішень. Одне стосується прессекретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель.
Активісти вважають, що своїми
заявами вона «дискредитує українських військових на міжнародній арені». Ще одна вимога
щодо голови АПУ Андрія Богдана.

Але на цьому не все...
На сторінці акції у «Фейсбуцi»
повідомляється, що метою заходу також є «введення у групу, що
складає дорожню карту до Мінська, ветеранів АТО, які мають довіру у військовому оточенні». Біля
таблички з написом «Президент
України» мітингарі прикрiпили
фото загиблих на Донбасі українських військових. Окрім цього, активісти біля дверей адміністрації
спалили білий прапор, назвавши
його символом капітуляції: «Ми
не відступимо. Якщо й надалі лунатимуть такі заяви, то президенту варто зрозуміти, що нас буде
більше», — заявив активіст Олег
Ярошенко. ■

ресії, які зазвичай пропонують
переможеному противнику.
Адже прокремлівський тріумвірат Медведчука—Бойка—Рабіновича постійно вмонтовує у
свідомість вітчизняного електорату думку про те, що Україна вже потерпіла поразку і
тому домовлятися з Росією потрібно на умовах Путіна. Такою
ж є позиція апологетів «руского міра» з об’єднання політичних сил Новінського—Кернеса—Труханова—Мураєва.
Владі необхідно беззастережно виконувати конституційну
норму про забезпечення національної безпеки держави. При
наявності ознак її ігнорування
кимось чи намірів до колаборації, невідкладно і рішуче повинні діяти президент, парламент,
Генеральна прокуратура, СБУ і
ДБР.
А перебуваючим у стані
оманливої ейфорії чиновникам вкрай потрібно прискорювати спроможність оперативно
і на випередження давати відсіч інформаційно-психологічній війні російського агресора
і «п’ятої колони» та посилювати вже започатковане формування позитивного іміджу і репутації України у світі. Важливим кроком у цьому напрямi
могло б бути нагородження указом президента України творців найрейтинговішого американського серіалу «Чорнобиль». Відкинути дріб’язкове
з’ясування стосунків із представниками колишньої влади,
взяти на озброєння їхні корисні
напрацювання і врешті відчути
себе дієвими бійцями воюючої
країни. Вести пошук союзників

у новому парламенті, щоб створити дієву коаліцію, а не залякувати суспільство, як це намагався «жартома» робити президент на останньому партійному
з’їзді «СН» погрозою «будемо
саджати». Чи не є зазначене
початком відродження в демократичній Україні сталінського 1937 року? Може, черговий
«вождь-слуга» узурпує владу
та візьме в оренду в Путіна частину «Сибіру неосяжного» для
малоросійського ГУЛАГу?
Очевидно також, що Президент і Верховний головнокомандувач України не може керуватися ідеологією так званого
лібертаріанства. Оскільки вона
фактично популяризує «толстовство» з його ключовим посилом «непротивление злу насилием».
Чи сприятиме такий світогляд, що не відповідає українським національним ідеалам, мобілізувати суспільство
і західних партнерів на відсіч
ворогу та досягнення переможного миру? Чи можливі успішні воєнні кампанії під керівництвом верховного головнокомандувача, який поділяє
таку капітулянтську іделогію
і є її провідником? Відповідь
очевидна. І вона не на користь
чинному главі держави. Подібні несподіванки для суспільства повинні бути унеможливлені в подальшому через суттєве коригування відповідного законодавства, що чіткіше
регулюватиме процедуру перевірки кандидатів у президенти,
народні депутати та інші посади у вищих органах державної
влади. ■

СВІТ
Інна СТЕПАНЧУК
Постійна палата Третейського суду в Гаазі в понеділок,
10 червня, розпочала слухати позов України проти Росії
через порушення Конвенції ООН iз морського права в
Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.
У перший день слухань
свої заперечення надали
представники Росії. А вчора
свої аргументи надавала Україна.
Делегацію від нашої країни традиційно очолює заступниця глави МЗС Олена Зеркаль. Виступаючи у вівторок
у суді, вона навела перелік
порушень Росією Конвенції ООН. Зокрема, РФ протиправно збудувала міст через
міжнародну протоку, утискує судна всіх країн, що прямують до українських портів
чи з них, перешкоджає вилову риби українськими рибалками та розкрадає українські енергоресурси на українських морських просторах (починаючи з весни 2014 року
Росія викрала в України вже
понад 9 мільярдів кубометрів природного газу). «Ці порушення становлять у своїй
сукупності суцільну зневагу
міжнародного морського права з боку Росії», — цитує Зеркаль «Європейська правда».
Зазначимо, що в рамках
цих слухань Україна відстоює своє право на судовий розгляд справи по суті. Зеркаль
переконана, що Україна має
всі підстави на розгляд цього
спору трибуналом iз морсько-
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■ СУД ТА ДІЛО

■ НОВИНИ ПЛЮС

«Морська хвороба» Москви

Десять претендентів на крісло Мей

Україна домагається в Гаазі розгляду справи по суті щодо
порушення Росією морського права
го права. «Я переконана: заслухавши наші аргументи,
ви погодитесь, що Україна
уповноважена представити
вам свою справу та прагнути правосуддя відповідно до
Конвенції», — сказала вона.
За словами Олени Зеркаль,
попередні заперечення Росії
не є результатом добросовісної оцінки юрисдикції арбітражного трибуналу. Бо «замість того, щоб відповідати
на аргументи України про
порушення норм морського
права, Росія намагається переформатувати спір».
Другий етап слухань —
дебати сторін 13 та 14 червня. За словами Олени Зеркаль, слухання справи по суті
можуть відбутися не раніше
2021 року.
Україна подала позов до
суду у вересні 2016 року, звинувативши Росію у порушенні
Конвенції про морське право.
Тобто ще до зухвалого нападу
в листопаді 2018 року російських військових на українських моряків та захоплення їх
у полон разом із кораблями.
Київ просить арбітраж «захистити його права на морі, наказавши Російській Федерації
припинити свої протиправні

❙ Олена Зеркаль під час виступу в суді.
дії у відповідних водах». Україна та країни Заходу звинуватили Росію в нелегальному
обмеженні проходу українських кораблів Керченською
протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря.
Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права наприкінці травня зобов’язав Росію негайно
звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків. Проте виконувати його рішення РФ не поспішає. ■

■ ДО РЕЧІ
Україна має намір домагатися надання Керченській протоці міжнародного статусу. Про
це Олена Зеркаль розповіла в
інтерв’ю «Радіо НВ». За словами представниці українського
МЗС, надання Керченській протоці міжнародного статусу «зніме дуже багато питань» і «правову невизначеність», змусивши Росію забезпечувати свободу
судноплавства для суден із третіх
країн.

■ А ТИМ ЧАСОМ...

«Не чіпайте мою сім’ю»
Президент Молдови Ігор Додон повідомив про шантаж
і погрози
Інна СТЕПАНЧУК

❙ Ігор Додон: «Демократи намагатимуться дестабілізувати ситуацію
❙ в країні аж до кровопролиття».
них, якщо я не втечу з країни. Ще вони можуть зробити
спробу ліквідувати мене фізично», — цитує Додона
Newsmaker. Президент через журналістів звернувся до
свого опонента: «Не зачіпайте мою сім’ю, пане Плахотнюк, я вам цього не вибачу».
Після цієї заяви служба охорони президента повідомила,
що надійно охороняє головну
особу в державі, і пану Додону нічого не загрожує.
«Я знаю, з ким ми маємо
справу і закликаю громадян
перейти на бік законної влади, — звернувся Ігор Додон
уже до своїх співвітчизників.
— Не піддавайтеся на провокації, не виходьте на вулицю, декларуйте підтримку законної влади. Поки що
цього достатньо».

На посаду лідера Консервативної партії Британії і, відповідно, на пост прем’єра
офіційно претендують 10 політиків, повідомляє Бі-Бі-Сі. Перелік претендентів на лідерство в партії оголосила заступниця голови
партійного комітету 1922 Шеріл Гіллан. Кандидатами стали: міністр iз питань довкілля
Майкл Гоув, міністр охорони здоров’я Метт
Хенкок, колишній організатор парламентської більшості Марк Гарпер, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр внутрішніх
справ Саджид Джавід, колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон, колишня
лідерка Палати громад Андреа Лідсом, колишній секретар iз питань праці і пенсій Естер Маквей, колишній міністр iз питань Brexit
Домінік Рааб і секретар iз міжнародного розвитку Рорі Стюарт.

Латвія виділила кошти на лікування
постраждалих від війни на Донбасі

■ КРИЗА

Президент Молдови Ігор
Додон повідомив, що скасував підписаний в неділю Павлом Філіпом, якого Конституційний суд країни призначив в.о. президента, указ про
розпуск парламенту. Про це
повідомляє молдовське видання Newsmaker. «Я консультувався з фракціями, що
указ про розпуск (парламенту) Філіпа не відповідає Конституції. Сьогодні я підписав
декрет про його скасування»,
— розповів Додон на брифінгу після засідання Ради безпеки.
Водночас Ігор Додон заявив, що має інформацію про
можливість свого фізичного
усунення. За словами президента Молдови, довірена особа повідомила, що його замовили «дагестанцям через
одеське угруповання». «Ось
бачите, як працює Демократична партія в Молдові», —
сказав Додон.
Також він розповів журналістам, що постійно отримував погрози на свою адресу та своєї родини. «Плахотнюк хоче позбутися Додона.
Вони хотіли б мене арештувати, але без двох третіх голосів
депутатів не мають права позбавити мене імунітету. Тому
вони намагаються шантажувати мене і мою родину, я отримую повідомлення з погрозами, що арештують моїх рід-
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Президент Молдови додав, що мав зустріч із послами і представниками дипмісій у Кишиневі, з якими
обговорив ситуацію в країні.
За його словами, вони визнають новий уряд Маї Санду і
схвалюють коаліцію ПСРМ
і ACUM. «Тепер у нас є три
варіанти розвитку подій.
Перший: мирна передача
влади уряду Санду і початок
роботи держорганів. Ми — за
цей сценарій. Але ДПМ, напевно, намагатиметься організувати дострокові вибори. Є ще третій сценарій —
демократи спробують дестабілізувати ситуацію в країні
аж до кровопролиття», —
вважає Додон.
Нагадаємо, проросійська Соцпартія та проєвропейський блок ACUM ство-

Віце-прем’єр РФ Дмитрій Козак, який є спецпредставником
президента Путіна з питань співпраці з Молдовою, заявив, що
молдовський олігарх, лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк запропонував проросійській Партії соціалістів створити спільну коаліцію і, зокрема,
врегулювати придністровський
конфлікт шляхом федералізації Молдови. Про це повідомляє
«Коммєрсант». Як стверджує Козак, 3 червня наприкінці зустрічі
з представниками Демократичної партії Плахотнюк у присутності своїх соратників у конверті передав пропозиції про умови створення коаліції з Партією
соціалістів. «Ознайомившись зі
змістом конверта, ми з подивом
побачили пропозиції відверто
антиросійської Демпартії про радикальну зміну зовнішньополітичного курсу Молдови з переорієнтацією на Росію і про врегулювання придністровського
конфлікту на основі федералізації Молдови», — сказав Козак. Представник РФ запевняє,
що тему врегулювання придністровського конфлікту і федералізації Молдови Москва ні з ким iз
політичних партій не обговорювала.
рили коаліцію та обрали нового прем’єр-міністра. Конституційний суд Молдови,
підконтрольний Демократичній партії (якою керує
олігарх і «сірий кардинал»
країни Влад Плахотнюк),
визнав усі рішення нового
скликання парламенту нелегітимними, усунув з посади президента Ігоря Додона, а також ухвалив рішення про розпуск парламенту
і проведення нових виборів
6 вересня. ■

Кабінет міністрів Латвії виділив кошти на
лікування та реабілітацію постраждалих від
бойових дій на сході України. Про це заявив
міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс, повідомляє «Європейська правда».
«Програма триває вже п’ять років, це також
допомога нашим українським друзям», — зазначив глава МЗС. Йдеться про виділення 45
тисяч євро на допомогу українцям, постраждалим внаслідок конфлікту.

Канада відмовляється від
одноразового посуду
Канада заборонить використання одноразового пластику з 2021 року. Йдеться про поступову відмову від поліетиленових пакетів, соломинок i пластикових столових приборів. На
такий крок країна зважилася, щоб «врятувати океани від забруднення, яке є глобальною
проблемою», заявив прем’єр-міністр країни
Джастін Трюдо. В канадському уряді кажуть,
що кінцевий термін — 2021 рік — визначили
для того, аби дати підприємцям час пристосуватися до правил. На сьогодні Канада переробляє менше 10% свого пластику.
Нагадаємо, від пластикового посуду, тримачів для повітряних кульок i ватних паличок
одноразового використання з 2021-го відмовляється також ЄС.

На Дунаї підняли прогулянковий
катер
Затонулий у Будапешті катер витягли з Дунаю вранці 11 червня. На судні знайшли тіла
ще чотирьох загиблих, одне з яких, припускають, належить капітану, повідомляє Бі-БіСі. Прогулянковий катер «Русалка» зіткнувся
з круїзним судном на річці Дунай у Будапешті
29 травня. Катер перекинувся і затонув усього
за 7 секунд після зіткнення. Загинуло 20 людей, а вісім — зникли.

Найбільший автобусний перевізник
Європи Flixbus вже в Україні
«Найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus в Україні! Ми
перша держава поза межами ЄС, після США,
де вони розпочали роботу. Квитки від 5 євро
вже наявні он-лайн», — написав на своїй
сторінці у «Фейсбуці» міністр інфраструктури Володимир Омелян. Згідно з інформацією на сайті Flixbus, автобуси курсуватимуть
iз Києва, Житомира, Львова, Рівного та Ужгорода, повідомляє «Європейська правда».
В планах перевізника на 2019 рік зазначено
також початок виконання рейсів iз Харкова,
Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська,
Вінниці, Тернополя. Загалом нараховується
43 маршрути з України до Польщі, Угорщини, Чехії, Австрії та Німеччини.

Удари російської авіації в Сирії:
щонайменше 25 жертв
У результаті російського авіаудару в Сирії
загинули щонайменше 25 людей. Про це 11
червня повідомила Al Jazeera. Як зазначається, атаці піддалося мирне поселення Джабал у провінції Ідліб. На місці події виявлено 13 тіл, серед них жінки та діти. Крім того,
російські літаки здійснили наліт на Хан-Шейхун, Кфар-Батіх і кілька інших сіл, де внаслідок атаки загинули ще 12 мирних жителів.
За даними рятувальників, російські авіаудари спрямовані в тому числі й на те, щоб придушити мирних жителів в опозиційних районах. За минулі шість тижнів, з початку активізації російських військових у квітні, у Сирії
вбито понад 1500 осіб, щонайменше половина з яких — цивільне населення. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Економічна криза, про яку так
багато говорили упродовж останніх років, цілком ймовірно
може виявитися вже біля нашого порогу. Спричинити падіння
світового ВВП здатна торговельна війна між найбільшими
економіками світу: Сполучених
Штатів Америки та Китаю. Наразі, схоже, що жодна зі сторін
не планує відступати від своєї
агресивної риторики.
Найбільш незахищеними за
подібного сценарію розвитку
подій зазвичай є країни «третього світу», до яких можна віднести й Україну. Якщо упадуть ціни
на сировину, у нашому випадку,
на метал, зерно тощо, то вітчизняній економіці доведеться
непросто.

■ ТЕНДЕНЦІЇ

Ультиматум в ієрогліфах
Торговельна війна між США і КНР може спричинити нову економічну кризу: Україна може
постраждати доволі суттєво, але водночас ми отримуємо новий шанс
■ ДО РЕЧІ
Куплю один «фейсолайк»

Нерозважливі банки і США—
Китай...
Директор-розпорядник
Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зробила ще
одну спробу помирити Вашингтон і Пекін, заявивши, що існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки. Така заява прозвучала
на завершенні саміту «Великої
двадцятки» в японському місті
Фукуока.
Лагард назвала, втім, кілька
головних, на її думку, причин,
які теоретично змогли б зіштовхнути світ із поступального розвитку. Серед них — низькі відсоткові ставки, що з’явилися
на ринку. І становлять загрозу
величезної «мильної бульбашки» великої кількості фінансових установ, яка може статися, якщо банки не зможуть повернути назад свої гроші. Незважаючи на «обережні ознаки
стабілізації», які демонструє
світова економіка, у багатьох
розвинених економіках зростає
рівень боргу, а ринки, що розвиваються, на думку Лагард,
як і раніше, залишаються вразливими для раптових змін у фінансових умовах.
Утiм чи не головним фактором, який здатний зіштовхнути світ у провалля, залишається торговельна війна США та
Китаю. «Сьогодні через торгові
конфлікти такого роду існує реальна загроза, що уповільнення
зростання світової економіки
виллється у глобальну економічну кризу», — заявив міністр
фінансів Франції Брюно Ле Мер.
Його американський візаві з таким трактуванням категорично
не погоджується. Так, міністр
фінансів США Стівен Мнучин
назвав підвищені митні збори,
запроваджені США на товари з
КНР, «економічним шансом»
для багатьох інших країн.
«Тут будуть переможці та
переможені», — сказав Мнучин, додавши, що у випадку,
коли Пекіну і Вашингтону вдасться домовитися, це матиме напрочуд позитивні наслідки для
США, для Китаю, для Європи
і всього іншого світу. А торговельна війна з Китаєм, на його
думку, ніяк не відбивається на
кон’юнктурі внутрішнього ринку США, оскільки американський уряд захищає споживачів
від впливу підвищених мит.
За оцінкою ж МВФ, ситуація
виглядає зовсім не так райдужно, і тарифний конфлікт між
Китаєм і Сполученими Штатами Америки може привести до
зниження світового ВВП на 0,5
відсотка, що у грошовому еквіваленті становить приблизно
455 млрд доларів. Очікуваний
мінус ми отримаємо вже в 2020
році. Внаслідок торговельної

❙ Виробники з Піднебесної вимагають допустити їхній товар на ринок США.
❙ Інакше всьому світові буде непереливки!
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Росія вирішила не чекати?
Поки світ тільки готується до нового витка економічної кризи, наш північний
сусід-агресор Росія вже демонструє стійкий тренд донизу. За попередніми даними статистичної агенції Росії, за перший квартал цього року їхній ВВП зріс лише на
0,5% до січня-березня 2018 року. Одночасно стало відомо про новий рекорд обсягів
чистого відтоку капіталу з Росії: за чотири місяці цього року він становив 34,7 млрд
доларів, перевищивши в 1,9 раза показники річної давності за той же період. До
мінімуму знизилися й обсяги іноземних інвестицій у російську економіку, продовжують падати реальні доходи населення, а зовнішньоторговельний оборот, який упевнено відновлювався в 2017-2018 роках, знову пішов донизу.
війни Штати можуть втратити
0,6% ВВП, а китайська економіка втратить 1,5% зростання.
Як відомо, торговельний
конфлікт між Вашингтоном і
Пекіном загострився у травні
2019 року, коли після невдалих
переговорів президент США Дональд Трамп пригрозив підняти
мита на товари з КНР до 25 відсотків. Надії на врегулювання
спору тепер пов’язані із зустріччю Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка повинна відбутися в японській Осаці
наприкiнцi червня.

Зателефонував у Тайвань,
і щось пішло не так...
Проблеми між двома країнами, проте, розпочалися значно
раніше, ще восени 2016 року,
з передвиборної риторики тоді
ще кандидата в президенти
США Дональда Трампа. І його
заяв «Китай гвалтує нашу країну!». Після обрання Трамп став
першим із 1979 року президентом США, який наважився поговорити по телефону з главою
адміністрації Тайваню Цай Інвень. У Китаї такий крок назвали недружнім щодо КНР, оскільки КНР і Тайвань не визнають суверенітет один одного.
«Цікаво, що США продають
Тайваню військову техніку на
мільярди доларів, а я не повинен приймати вітальний дзвінок», — написав тоді Дональд
Трамп у своєму знаменитому
«Твіттері». І вже невдовзі після цього запровадив серію імпортних мит, мотивуючи це наявністю диспропорцій у торгівлі між країнами. За даними на
2017 рік, США поставили в Китай товари майже на 130 мільярдів доларів, а Китай у США
— на 505,5 мільярдів, від’ємне
торговельне сальдо становить
375,5 млрд. Наступного ж року
ситуація трохи випрямилася: у
2018 році обсяг експорту китайських товарів до США становив

478 млрд. доларів, імпорт американської продукції до Китаю
— 155 млрд доларів.
Окрім цього, Китай офіційно звинуватили у крадіжках
технологій: відповідно до китайського законодавства, для
доступу на тамтешній ринок
іноземні компанії повинні відкрити спільне підприємство з
місцевими партнерами. Таким
чином китайці отримують доступ до зарубіжних технологічних розробок, а після нібито копіюють їх, щоб відкрити
власне виробництво. Влітку
2018 року Трамп запровадив
25% мита на китайський імпорт обсягом 50 мільярдів доларів, а у вересні обклав 10-відсотковими митами ще 200 мільярдів доларів імпорту і пригрозив iз нового року підвищити
тариф до 25%.
Потім американський лідер
узяв паузу, і більшість спостерігачів розцінила її як першу сходинку для припинення
протистояння. Утім нещодавно
«мирна пауза» чомусь обірвалась, і Дональд Трамп звинуватив КНР у спробі уникнути досягнутих домовленостей,
а в останній день переговорів
підвищив мита на шість тисяч найменувань китайських
товарів. Тепер додатковий тариф покриває майже половину
імпорту китайських товарів
у США, а Трамп погрожує обкласти митом і другу половину.

Війну зупинити не просто!..
Якщо так станеться, то китайська промисловість — за винятком виробників електроніки
— може втратити до п’яти відсотків робочої сили, а у США сільське господарство і виробники
транспортного устаткування
позбудуться 1% зайнятих. Експерти з міжнародного рейтингового агентства Moody’s пророкують США рецесію до кін-

Уже наприкінці червня у світі може з’явитися ще одна криптовалюта, розроблена найпопулярнішою соціальною мережею «Фейсбук». Соцмережа планує пропонувати бонуси для продавців, які приймають її цифрові гроші. Крім того, співробітники проекту можуть навіть отримати оплату криптовалютою.
Чутки, що «Фейсбук» має запровадити власну валюту, були й раніше: час від
часу з’являлася інформація, що соціальна мережа планує винагороджувати користувачів деякими порціями криптомонет, коли вони переглядають рекламу або
здійснюють покупки на її платформі. Експерти розглядають такий підхід як інструмент для популяризації криптовалюти і стимулювання користувачів активніше працювати з нею.
Прогнозується, що нова криптовалюта швидко набере велику кількість користувачів, бо у соцмережі налічується понад два мільярди активних користувачів.
Аналітики зазначають, що блокчейн «Фейсбука» буде «набагато централізованішим», ніж у «Біткоїна», із приблизно 100 вузлами у своїй платіжній мережі. Компанія має намір залучати сторонні фірми, щоб допомогти запустити систему. Крім
того, соцмережа вливатиме у свою криптовалюту традиційні гроші, щоб її курс тримався відносно стабільним.
ця 2020 року у разі відсутності
угоди з Китаєм. А це загрожує
політичними проблемами для
Трампа, оскільки саме тоді він
переобиратиметься на другий
термін.
Китайські заходи вдарять
по американських фермерах,
лояльних до Трампа: для компенсації втрат його адміністрація вже торік виділила їм 12
мільярдів доларів і думає про
нові субсидії. Іншим постраждалим пощастило менше. Загальний ефект поки не так помітний, оскільки втрати корпоративного сектора від мит
Трампа менші, ніж прибуток
від його минулорічних податкових пільг, — проте інвестори
все більше турбуються за майбутнє американського бізнесу.
«Коли воюють США з Китаєм,
не виграє ніхто, — заявляє глава Американської ради міжнародного бізнесу USCIB Пітер
Робінсон. — У американського
бізнесу є претензії до китайської торгової політики, але нам
легше знайти спосіб врегулювати їх, ніж ставити під удар
наші найбільш конкурентоспроможні компанії».
Ще торік міжнародні економічні експерти попереджали,
що торгову війну легко почати, а от зупинити її буде напрочуд важко: економічний конфлікт між США і КНР може вилитися у нову світову економічну кризу.

Орієнтуємося на Камбоджу
і Бангладеш
За словами економістів, почнеться чи не почнеться повномасштабна торгова світова війна, ми побачимо вже до кінця нинішнього місяця: головні
глобальні гравці фінансового сектору почнуть масово переглядати свої прогнози щодо
США, КНР і ЄС. Але у найважчій ситуації опиняться економічно слаборозвинені країни,
як, наприклад, Україна.
Як зазначив економічний
аналітик Віталій Шапран,
якщо в Європі спостерігатиметься зниження ділової активності, це автоматично вдарить по нашому експорту, який
стає все більше і більше орієнтованим на країни Євросоюзу.
Крім того, за його словами, помітне зниження темпів зростання в КНР може досить негативно позначитися на цінах на залізну руду і сталевий прокат.

Експерт Олексій Кущ зазначив: оскільки Китай споживає
близько 46% світового виробництва сталі, то уповільнення
темпів зростання китайської
економіки може відбитися на
динаміці реалізації внутрішніх інфраструктурних проектів, проектів у сфері будівництва і, відповідно, споживання
сталі може скоротитися. З огляду на те, що Україна експортує
метал і руду в тому числі і в Китай, цінова кон’юнктура може
виявитися вкрай несприятливою для нашої країни. «Для нас
будь-яке уповільнення на цьому ринку матиме серйозні наслідки, такі як недоотримання
валютної виручки», — зазначив
експерт.
Натомість українські аграрії
від американсько-китайського конфлікту можуть, навпаки, виграти: відмова Китаю від
американської сої, шроту і кукурудзи дасть нам можливість
розширити свою присутність на
китайському ринку. Втім суттєвим ризиком такого сценарію
залишається можливе падіння
цін.
Серед інших потенційних
бонусів для України від протистояння США і КНР, теоретично, може бути перенесення
частини виробничих потужностей провідних світових корпорацій із Китаю в інші держави.
А тому Україна може бути бенефіціаром цих процесів і отримати свою вигоду.
Також, як зазначає Олексій
Кущ, свого часу розглядалася
як модель, за якою Україна стане складальним майданчиком
для інвесторів з Китаю, арабських країн, які відкриватимуть
тут тисячі малих і середніх підприємств, а системні підприємства відкриють у нас великі виробництва. Таким чином ми зможемо стати східноєвропейським
Китаєм, з огляду на логістичні
можливості. Проте, за його словами, цей шанс виявився втраченим, що пов’язано із втратою
Україною промислового потенціалу, і багато в чому — з демографічними проблемами. Але,
вважає Кущ, не все ще втрачено, і Україні зараз потрібно брати приклад не з Китаю, а, наприклад, з Бангладеш або Камбоджі,
які, за його словами, поставляють на ринки Європи продукції
не менше, ніж наша країна, при
цьому не маючи навіть з ЄС зони
вільної торгівлі. ■
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■ НОУ-ХАУ

Земля-суша: зберегти й оживити
Одеські підприємці хочуть організувати біодинамічні кластери в різних регіонах України
Оксана СОВА

Едуард Веклюк та Олександр Цирульников викликають довіру перш за все незмінним спокоєм і ґрунтовністю, з якими відповідають на всі уточнюючі питання про свій
проект. Вони разом з однодумцями, вченими, конструкторами, господарниками-ентузіастами екологічно безпечного агровиробництва, фактично, підготували все, аби
ідея біодинамічного господарювання таки втілилася в Україні. Є винаходи. Є реальні
господарства, де успішно, з прибутком для бізнесу і вигодою для землі їх застосовують. Є міжнародна сертифікація. Є навіть купа запрошень з Європи — приїжджати
й організовувати такі кластери там, де прагматичні європейці вже спробували й
оцінили всі вигоди співробітництва з українськими ентузіастами... Але для них дуже
важливо, щоб цей винахід допоміг реанімувати і підтримати саме ту землю, де вони
народилися. Тому й стукають у двері місцевих фермерів, господарств, громад, намагаючись знайти побільше однодумців. Знаходять, знайомляться, домовляються...
Але зіткнулися з дивним феноменом: деякі фермери, навіть переконані в корисності
біопрепаратів-інсектицидів та фунгіцидів, потупивши зір, починають відмовлятися
від співпраці. Чому? Кабальні форвардні домовленості не дозволяють відійти від
застосування отруйних хімічних препаратів монополістів...

Не допомагаєте? То хоч не заважайте...
Ілюзії щодо державної допомоги українські науковці і підприємці давно позбулися. Зазвичай покладаються саме на
підтримку тих, хто так само щиро переймається ідеєю збереження землі. І так
само вперто і з вірою в перемогу здорового глузду і совісті на своїх окремо взятих
власних чи орендованих ділянках таки
створює оази для вирощування екологічно
чистої продукції. Благо, саме на неї останнім часом суттєво зростає попит у цивілізованих країнах. І ті українські приватні
господарства, які не полінувалися вчасно перебудуватися, попри шалений спротив як великих хімічних компаній, так і
власних шаблонів, таки не залишаються
у програші. Але iнформацію про основні
науково-технічні і технологічні розробки вчених, винахідників, конструкторів
та інших фахівців сучасних екологічно
безпечних технологій, не так давно створена і згуртована команда вирішила просувати на державний рівень. Щоб там, нагорі, таки зрозуміли, наскільки це важливо для країни загалом. Щоб принаймні не
заважали.
Головні аргументи ентузіастів — реальна продукція, технології та інноваційне обладнання, які споживче товариство «Об’єднання вчених і виробників екологічно безпечних технологій і продукції
«Новий Світ — Україна» готове впроваджувати в сільському господарстві.
Мета проекту амбітна. Створення якомога більшої кількості сільськогосподарських підприємств на нових, екологічно безпечних умовах ведення виробництва. Трансформація вже існуючих
господарств для об’єднання в біодинамічні кластери із залученням до роботи в них
сільського населення. У планах — входження до таких кластерів власників особистих підсобних господарств і створення
на їх основі самоуправлінських сільських
громад та виробничих кооперативів.

Криза — для нових можливостей
Впровадження зазначеного проекту в
сільському господарстві України дозволить, на думку ініціаторів, вирішити наступні негативні, кризові тенденції економічного і соціального становища сільського населення у країні, яке в даний час
має:
1) Низький рівень технологій і застарілі виробничі потужності, що ведуть
до низької рентабельності або навіть збитковості більшості сільськогосподарських
підприємств;
2) Відсутність у більшості регіонів
країни великих тваринницьких, птахівницьких господарств і кустарне нерентабельне розведення худоби і птиці в особистих підсобних господарствах, дрібних і середніх фермерів;
3) Відсутність у більшості сільських
населених пунктах цехів і підприємств із
переробки в готову продукцію зібраного
врожаю;
4) Щорічні втрати гумусу, біологічне
умертвіння ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь через мінералізацію
та ерозію ґрунтів;

5) Негативна практика орендних відносин між орендодавцями та орендарями,
між сільськогосподарськими підприємствами та органами місцевого самоврядування;
6) Високий рівень безробіття сільських жителів;
7) Більше 30% сільських населених
пунктів лишаються негазифікованими і
змушені вирубувати ліси і посадки дерев
довкола.
Реалізація ж проекту дозволить:
1) Здійснити перехід сільського господарства від хімічних, інших екологічно небезпечних для природи і людей згубних технологій і продукції до екологічно безпечних біотехнологій і продукції, в
першу чергу в землеробстві (відкриті й закриті теплиці (ґрунти));
2) Підвищення на порядок рентабельності сільськогосподарських підприємств
і їх доходів;
3) Залучення інвестицій у сільське господарство, особливо в розвиток сільськогосподарських переробних підприємств:
будівництво і запуск цехів iз переробки
зібраного врожаю в готовий продукт —
борошно, олію, комбікорми та іншу продукцію;
4) Забезпечення продовольчої безпеки;
5) Досягнення повної зайнятості сільського населення, швидкого і значного
підвищення його добробуту та екологічної безпеки сільських територій і в цілому на всій території країни;
6) Відновлення і підвищення родючості ґрунтів, основи сільського господарства і багатства народу України.

Універсальність проекту
Проект розроблений і може застосовуватися в будь-яких сільських регіонах
України, починаючи від окремо взятого малого села з фермерськими і підсобними господарствами до найбільших виробників сільськогосподарської продукції, холдингів, що мають десятки і сотні
тисяч гектарiв землі, розташованих у різних регіонах України.
У проекті обґрунтовано необхідність
і можливість створення повністю безвідходного екологічно безпечного біодинамічного сільськогосподарського виробництва, новітніх методів ведення господарства на основі розширення і застосування можливостей самої природи. Крім
новацій у способах і методах ведення сільськогосподарського виробництва, передбачено застосування повних біологічних
технологічних комплексів (БТК).
Окрім того, проект вирішує проблему
встановлення справедливих, взаємовигідних виробничих і соціальних відносин
між усіма його учасниками — від розробників, авторів екологічно безпечних технологій, сільськогосподарських та інших
підприємств до споживачів продукції на
основі розвитку економіки шляхом кооперації і впровадження екологічно безпечних, інноваційних технологій у виробництві, сучасної інфраструктури, позитивних
змін у соціальному та суспільному житті
всього сільського населення України, за-

снованих на общинних відносинах — розвитку органів самоврядування.
Основна ідея та мета співпраці землекористувачів
з
кооперативним
об’єднанням «Новий Світ — Україна», —
спільна реалізація програми, розробленої
об’єднанням.

Програма екологічного життя
Споживче товариство «Об’єднання
вчених і виробників екологічно безпечних технологій і продукції «Новий Світ
— Україна» розробило програму «Від екології землеробства — до екології життя».
Станіслав Павленко, координатор програми, спільно з багатьма винахідниками та
іншими розробниками інноваційних екологічно безпечних технологій в її основу
поклали об’єднання в Біологічні технічні
комплекси (БТК), інноваційні екологічно
безпечні технології, обладнання та різного роду продукцію, в першу чергу в сільському господарстві, а також інших сферах життєдіяльності людей. Такий підхід
дозволяє створювати автономні екологічно безпечні біодинамічні господарства
з подальшим їх об’єднанням в Агрокомплекси в будь-яких сільських населених
пунктах країни, послідовно трансформуючи кожен населений пункт в автономне
екобіодинамічне сільське поселення.
Одночасно вестимуть роботи з поєднання, гармонізації взаємних інтересів
усіх існуючих суб’єктів господарської
діяльності та всіх суб’єктів (різного роду
і характеру) груп населення, учасників
соціального життя в Україні, на основі
створення кооперативів, їх об’єднань та
органів самоврядування, побудови єдиної природної структури прямого народовладдя.
Реалізація цієї програми дозволить вирішити питання запобігання екологічній
катастрофі (за підрахунками вчених 70%
усього забруднення у всій природі відбувається через застосування в сільському
господарстві екологічно шкідливих, згубних для біологічних екосистем природи
технологій і продукції, особливо застосування в рослинництві хімічних методів ведення землеробства) та підвищити в рази
ефективність виробництв. Обґрунтовано
необхідність і можливість створення повністю безвідходного екологічно безпечного біодинамічного сільськогосподарського виробництва, новітніх методів ведення
господарства на основі розширення і застосування можливостей самої природи.
Перехід від хімічних методів ведення
землеробства до органічного землеробства
проходить поетапно, із застосуванням органо-мінеральних добрив у період від
трьох до п’яти років, залежно від стану насиченості родючого шару землі хімічними та іншими шкідливими елементами.
За цей період часу, застосовуючи технології об’єднання, землекористувач збагатить родючий шар землі гумусом, мікроі макродобривами в органічній формі, доступній для рослин формі (азотом, калієм,
кальцієм та іншими елементами необхідними для отримання високих врожаїв).
Такий підхід у перехідний період від
хімічних методів ведення землеробства до
біологічних методів ведення землеробства
дасть можливість хліборобові без фінансових втрат повністю перейти до органічного землеробства.
У великих господарствах можливе
будівництво цехів для самостійного виробництва біопрепаратів, макро- і мікродобрив, деяких комплексів обладнання на
умовах кооперації з об’єднанням.
Цей план реалізується тільки після
узгодження між об’єднанням та землекористувачем, потім узгоджується з громадами сіл, фермерами, особистими господарствами, іншими суб’єктами господарської діяльності в сільському господарстві, органами самоврядування на
місцях.
Корисні контакти: тел.: 096-80-22783. e-mail:aalextsir@gmail.com. ■

❙ Препарати, які вже давно успішно
❙ застосовують у базових господарствах
❙ ініціатори біодинамічних кластерів, пройшли
❙ як українську, так і європейську
❙ сертифікацію. Перевірено: заявлені якості
❙ відповідають очікуваним результатам.
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Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

У це важко повірити, але
окремі слідчі Генпрокуратури «свято переконані»,
що третій президент Віктор Ющенко свого часу
«вступив у змову» з Віктором Януковичем, щоб
перевести
резиденцію
«Межигір’я» з Держуправління справами (ДУС)
у сферу відповідальності
Кабінету Міністрів. Мовляв, за певної схеми
резиденція згодом опинилася у розпорядженні
Януковича. Коли постало
питання про висунення
підозри, Віктор Андрійович не став уникати слідчих і, до їхнього подиву,
особисто прибув до ГПУ,
оскільки вважає, що в
цій справі є політичний
контекст.

■ ВІДЛУННЯ

«Межигір’я» до маразму доведе
Генпрокуратура закидає Віктору Ющенку «вступ у змову» з Віктором Януковичем ще з 2002
року... До Помаранчевої революції 2004-го і розпуску Ради 2007-го

«Подробиці питайте
у Горбатюка»
На минулому тижні
стало відомо: Генеральна прокуратура висунула Вікторові Ющенку
підозру в розтраті майна. При цьому підозру
попервах було направлено поштою.
Першим про це у
своєму telegram-каналі
повідомив народний депутат Сергій Лещенко. За його словами, колишній глава держави
підозрюється за ч. 5 ст.
191 Кримінального кодексу (привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих
розмірах або організованою групою).
«Підозру висунула
Генпрокуратура в рамках справи про резиденцію «Межигір’я», яка
була виведена з державної власності у 2007
році», — написав Лещенко. Мовляв, Ющенко нібито в змові з Віктором Януковичем перевів «Межигір’я» з Держуправління справами в
сферу відповідальності
Кабінету
Міністрів,
який передав резиденцію до статуту держпідприємства «Надра України», а те, у свою чергу, вивело резиденцію
з держвласності на користь фіктивної донецької фірми.
«Після цього Янукович почав будувати
в «Межигір’ї» персональний рай», — нагадує нардеп і колишній
журналіст, який останнім часом потрапляв у
корупційні квартирні
скандали та неодноразово змінював політичних покровителів.
Пізніше речниця генерального прокурора
Лариса Сарган підтвердила ЗМІ, що експрезидента Віктора Ющенка
підозрюють у розтраті
майна на загальну суму
540 мільйонів гривень.
Вона відзначила, що
йдеться про кримінальне провадження від 25
грудня 2015 року.
На прохання озвучити якісь подробиці у
справі речниця генпрокурора сказала: «Подробиці є у Горбатюка

❙ Підпис слідчого О. Ф. Смітюха після зустрічі
❙ з Віктором Ющенком та його адвокатом.

❙ Фото з Facebook-сторінки Віктора Ющенка.
(керівник управління
спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. — Ред.), який цю
підозру надіслав у письмовому вигляді».
Зауважимо,
що
йдеться про того самого
пана Горбатюка, який
останнім часом не при-

дити слідству». На питання, чи обиратимуть
Ющенку міру запобіжного заходу, Радіонов сказав, що міра запобіжного заходу обирається з урахуванням
багатьох складових: і
тяжкості злочину, і попередньої поведінки підозрюваного.

«Тому звинувачення у бік Ющенка в цій
справі такі ж абсурдні, якби стверджували,
що Дмитро Ярош уклав якийсь меморандум
про співпрацю з Володимиром Путіним»
ховує амбіцій стати наступним генпрокурором
і всіляко намагається
засвідчити свою готовність співпрацювати із
Зе-командою, що прийшла до влади на Банковій.

Смітюх-дядько і
Смітюх-племінник
Утім Ющенко, не ховаючись, уже 4 червня
приходив до слідчих
ГПУ. Цей факт підтвердив пресі начальник
Другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій
Радіонов.
На запитання журналістів, чому повідомлення про підозру
Ющенку не вручали,
а надсилали поштою,
Радіонов сказав, що
«ГПУ — не кур’єрська
служба», і надсилання
підозри за місцем проживання є способом, передбаченим КПК.
На прохання повідомити, чи давав Ющенко
якісь свідчення, Радіонов відповів, що «волів
би не розголошувати деталей, щоб не зашко-

«Якщо ми встановлюємо, що людина весь
час проживала на території України, якщо
з’являється добровільно за викликом слідчого, якщо отримує документи, не перешкоджає, то немає цієї підстави для обрання міри
запобіжного заходу», —
сказав Радіонов.
Наразі ж розслідування триває, і Ющенка разом з іншими фігурантами викликатимуть на допити. Радiонов також повідомив,
що справу постараються якнайшвидше передати до суду, щоб «особи якомога швидше отримали доступ до правосуддя».
Цікавий факт: слідчим, у присутності якого Ющенко та його адвокат підтвердили автографами факт ознайомлення з підозрою,
виявився О. Ф. Смітюх,
племінник колишнього нардепа-«регіонала»
Григорія Смітюха. Свого часу саме цей дядько
був заступником керівника ДУС Ігоря Бакая

і саме його Ющенко
звільнив iз посади через спробу «прихватизувати» квартиру. Бува, в
цьому випадку не йдеться про конфлікт інтересів щодо слідчого й навіть банальну помсту з
боку родини Смітюхів?

До зустрічі в суді
Не змовчав і сам Віктор Ющенко. Після спілкування зi слідчими він
відкидає звинувачення Генеральної прокуратури у розтраті 540
мільйонів гривень і заявляє, що не збирається переховуватися.
Про це третій президент написав на своїй
сторінці у «Фейсбуцi»:
«Коротко суть вказаної підозри зводиться до
того, що нібито я з 2002
року вступив у змову з
Януковичем щодо заволодіння ним урочища
Межигір’я. Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це
стало модним. Усілякі

обвинувачення відкидаю, бо не бачу ані підстав, ані доказів. У суді
я це беззаперечно доведу!».
За його словами, у
справі є політичний підтекст. «Суспільство бачить, як поступово знята
відповідальність практично з усіх фігурантів
гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані. Тому доводиться
вишукувати нові гучні
справи, імітувати бурхливу діяльність», — вважає Ющенко.
Відтак Віктор Андрійович та його адвокати в суді доводитимуть
свою правоту.
Зокрема,
адвокат
Віктора Ющенка Віталій
Наум заявив у коментарі
ВВС-Україна: «Готові
постати перед судом і
доводити свою повну невинуватість. Люди, які
мають хоч найменше розуміння подій в Україні
у той час, розуміють, що

ця справа — абсурд!».
І додав, що за весь час
роботи адвокатом «такої
ахінеї, як ця підозра,
ще не читав». Пан Наум
вважає, що вийде «черговий пшик», як і з багатьох гучних справ останніх років, які закінчились практично нічим.
Згодом у коментарі
«Радіо «Свобода» пан
Наум зазначив: «Прокуратура вважає, що Віктор Ющенко вступив у
злочинну змову з Віктором Януковичем iз метою, щоб останній заволодів «Межигір’ям»,
що він вступив у змову в 2002 році, а заволодів у 2007 році. Ті, хто
пам’ятають, які були
баталії між Ющенком і
Януковичем у 2004 році,
розуміють яка в цьому
абсурдність».
Адвокат Наум уточнив, що Кабмін написав
листа в Держуправління справами президента з проханням передати «Межигір’я» з балансу держуправління на
баланс уряду.
Зауважимо, що виведення резиденції з державної власності могло
відбутись у 2007 році. На
той час Віктор Янукович
був прем’єр-міністром.
Між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем у той час був черговий тривалий політичний конфлікт, який
закінчився дочасними
виборами парламенту
осені 2007 року.
«Тому звинувачення у бік Ющенка в цій
справі такі ж абсурдні, якби стверджували,
що Дмитро Ярош уклав
якийсь меморандум про
співпрацю з Володимиром Путіним», — стверджує пан Наум. ■

■ ОБРАНЦІ

Попереду — Третьяков
Громадські активісти визначили десятку найменш
доброчесних народних депутатів
Іван ПОВАЛЯЄВ
Громадський рух ЧЕСНО зробив
власне оцінювання роботи народних
депутатів восьмого скликання.
Як повідомляється на сайті руху, активісти проаналізували склад Верховної Ради за шістьма критеріями: кнопкодавство, прогули, підтримка антидемократичних ініціатив, «гречкосійство» та фігурування в антикорупційних
розслідуваннях (негативні критерії,
за які політикам присвоюється по +1
балу), а також голосування за політичні реформи (позитивний критерій, за
які політикам присвоюється -1 бал).
Таким чином, чим вищий бал було
присвоєно народному обранцю, тим

менш доброчесним він є за методологією.
Найменш доброчесними депутатами за версією руху «Чесно» станом на
9 червня 2019 року стали: Олександр
Третьяков і Максим Єфімов (в обох
+4,3 бали), Антон Яценко і Ярослав
Москаленко (по +4,2), Олесь Довгий і
Олег Недава (по +4), а також Анатолій
Гіршфельд, Антон Кіссе, Володимир
Зубик і Олександр Нечаєв.
Активісти також вибрали 25 «найбільш доброчесних» народних обранців, серед яких опинились 12 членів
фракції «Самопоміч», троє членів
«Батьківщини», двоє членів БПП
«Солідарність» i восьмеро позафракційних депутатів. ■

ІСТОРІЯ
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■ ПОСТАТЬ

Романтик, доктор та ідеаліст
Доля дослідника Трипільської культури, поета і щирого українця Олега Ольжича
Наталія ОСИПЧУК

Олега Ольжича вважають символом цілого покоління молоді, яке у буремному ХХ
столітті присвятило себе українській ідеї. Його життєвий шлях був підпорядкований
єдиній меті — боротьбі за незалежну Українську державу.
Європейські та американські науковці знали його як археолога — доктора Кандибу.
Його полум’яні поезії кликали до боротьби та надихали борців за волю України.
«Ідеаліст», «доктор» — так величали його побратими. 10 червня виповнилося 75
років від дня смерті Олега Ольжича (1907—1944) — відомого державника і націоналіста у найшляхетнішому розумінні.

Науковець та археолог
Олег Ольжич був справді багатогранною особистістю, який вражав своїми талантами. Вже у 23 роки захистив
докторську дисертацію, був учасником
міжнародних експедицій, автором півсотні друкованих праць, популяризатором археологічних відкриттів. Олег Кандиба (саме під таким іменем відомий у
науковому світі) серйозно займався дослідженням Трипільської культури.
«Життя Олега Кандиби склалося так,
що вже у дитинстві він не лише побував
у місцях, де велися археологічні розкопки, але й відпочивав на хуторі одного з
відомих на той час дослідників Трипілля
— Миколи Біляшівського. У роки навчання він слухав лекції іншого відомого
дослідника трипільських старожитностей — Вадима Щербаківського, а також
славнозвісного Любора Нідерле, професора Карлового університету в Празі,
давнього знайомого Вікентія Хвойки.
Складно сказати, коли саме Трипілля
було обрано темою досліджень, але вже
1928 року Олег Кандиба вирушає на розкопки трипільских поселень у Галичині.
Доктор філософії у 23 роки, автор наукових статей і фундаментальної монографії про визначну трипільські пам’ятку
Шипинці на Буковині (1937 р.) — ось
щаблі наукового зростання вченого», —
пишуть дослідники Михайло Відейко та
Сергій Кот у виданні «Наукова спадщина Олега Ольжича».
За роки університетського навчання Олег Ольжич встиг побувати студентом Українського педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Українського вільного університету, Карлового університету. Навчання
у найкращих професорів дало свої результати — Олег Ольжич набув чимало знань з археології, антропології та
мистецтвознавства. До того ж, самостійно займався археологічними дослідженнями.
«Схилився археолог в робітні над
столом, Схилився археолог поораним
чолом. Барвистий і прекрасний розлігся перед ним, Розлігся цілий Всесвіт,
як квітчастий килим», — писав захоплений своєю справою Олег Ольжич. Науковець і поет, і обидві грані таланту сяяли напрочуд яскраво.

Перший псевдонім
У 1929 році, крім улюбленої археології та поезії, у Олега Ольжича з’явилася
ще одна справа, яка згодом визначила
його життєвий шлях. Ідеаліст — перший псевдонім Олега Ольжича як члена
Організації українських націоналістів
(ОУН), яку він називав «військом незримим поневоленої нації». Зрештою, ідеалістом і романтиком він був у житті,
присвятивши себе боротьбі за незалежність України.
«У 23 роки перед Олегом Ольжичем
відкривається безмежне поле наукового
пошуку, світової слави, особистого добробуту. Але, думаючи про своє майбутнє, Олег Кандиба не міг не думати про
майбуття України», — читаємо у праці
«Я камінь з Божої праці» Леоніда Череватенка.
Україна, яка століттями перебувала
в неволі, й надалі стікала кров’ю. Саме
покоління Олега Ольжича взяло на себе
місію відродити, створити незалежну
Україну, без холопа та пана. У 1929-му

Олег Ольжич стає членом Організації
українських націоналістів (ОУН). Ідеаліст Олег Ольжич розумів, що саме на
долю його покоління покладена велична
місія — відродити Українську державу.
Але для цього необхідно було покласти
на вівтар боротьби і своє життя, і життя
своїх побратимів. Так, як заповідав «Декалог» Степана Ленкавського: «Здобудеш Українську Державу або згинеш у
боротьбі за неї». Формула авторства Олега Ольжича: «Народ, який вірить, що
якась суміжна країна або імперія збудує
йому державу, ніколи не зможе стати на
власні ноги і буде завжди паралітиком, а
його політичні групи будуть задніми колесами для чужих агентур». Актуально?
Сучасно? І, погодьмося, сказано ніби про
наш час, що свідчить: геополітичні розмисли Ольжича випереджали свій час.
Зрештою, його праця, його чин — наслідок глибокої внутрішньої роботи, осмислення навколишніх подій. Яких?
А саме буремне життя підкидало тих
прикладів чи не щодня. 30 листопада
1932 року четверо бойовиків ОУН, виконуючи наказ зверхників, серед білого дня провели експропріацію. Напад

❙ Олег Ольжич служив Україні.
прислужитися визволенню поневоленої, понівеченої Вітчизни», — характеризує Леонід Череватенко ставлення
Ольжича до батькової поезії. Приятелька Ольжича Марина Антонович писала у
спогадах: «Олег називав Олеся «поетом
для гімназисток і телефоністок», а Олесь
обурювався оспівуванням насильства і
кровопролиття у віршах сина». За спогадами сучасників, ідеологічні суперечки
призводили до того, що батько із сином
могли не розмовляти, а спілкувалися за

Поетичні рядки Ольжича — різкі, безкомпромісні, як вистріл: «Ми
вийдем жорстоке зустріти, заховане в ранковій млі, І стануть не
луки, не квіти — каміння саме на землі».
було невдало організовано, що призвело до трагічних наслідків. Один із побратимів загинув, другий, смертельно поранений, застрелився. Вижило двоє, проте
їхня доля також склалася трагічно. Василя Біласа і Дмитра Данилишина було
схоплено за сприяння місцевих селян.
Уже 23 грудня 1932 року польська влада
винесла вирок — хлопців було страчено.
Той факт, що що саме українці, нехай
несвідомо, призвели до трагічного фіналу, боляче приголомшив українську громадськість. Дмитро Данилишин, коли
його в’язала юрба земляків, із болем сказав: «Не бачити вам України, якщо будете отак за неї боротися!» Звісно, Олег
Ольжич не міг залишитися осторонь. У
поемі «Незнаному Воякові» Ольжич творить свою філософію — опертя на власні
сили та віра в побратимів: «Державу не
твориться в будучині, Державу будується нині. Це люди, на сталь перекуті в
огні, Це люди, як брили, камінні». Олег
Ольжич розуміє, що боротьба буде жорстокою, не на життя, а на смерть. У листі
до батька (1931 р.) Олег писав: «В організацію націоналістів я твердо вірю. Єдина вона, я переконаний, зробить і може
зробити щось для України».

Захочеш — і будеш
Як відомо, батько Ольжича — відомий поет Олександр Олесь, який безмежно його любив. Олег також був відданим сином. Зберігав у пам’яті його поетичний доробок, міг процитувати його
вірші. Та, попри синівську любов, висловлював свою точку зору на батьківську поезію. І не завжди на його користь.
«Олег Ольжич усвідомлював, що наріканнями, скаргами і сльозами справі не
зарадиш, що треба не тільки ремствувати і скиглити, а й змагатися — мужньо і завзято. І поезія, зразком якої були
Олесеві ліричні вірші, мало чим могла

допомогою листів і записочок. Кожен
демонстрував своє бачення поезії. Так,
Олександр Олесь надрукував у журналі
«Дзвони» вірш «Життя єдине, світле,
миле...» Натомість, син відповів батькові різким віршем: «Ви вже спускаєте
човни, Та вас тримає револьвер».
Звісно, що Олександр Олесь як батько не міг спокійно спостерігати за життям сина — сповненим ризиків, небезпек. Він розумів, що фатальна розв’язка
вже не за горами. Проте Ольжич був свідомий свого вибору. Розуміючи, що ніхто не подарує та не віддасть Україну без
бою, він беззастережно кидав виклик
долі. Життя як творчість, творчість,
як життя — таким був його екзистенційний вибір. Поетичні рядки Ольжича — різкі, безкомпромісні, як вистріл:
«Ми вийдем жорстоке зустріти, заховане в ранковій млі, І стануть не луки, не
квіти — каміння саме на землі». Олег
Ольжич разом із побратимами щиро вірили, що сила волі та духу здатні перебороти найжорсткіші випробування:
«Захочеш — і будеш. В людині, затям,
лежить невідгадана сила. Зрослась небезпека з відважним життям, як з тілом
смертельника крила».
А відтак — Ольжич рішуче діяв. Він
був керівником похідної групи ОУН, а
вся його організаційна діяльність в окупованому Києві була підпорядкована
амбітній меті — створенню Української національної ради, так званого передпарламенту майбутньої Української держави. Врешті, Ольжичеві вдалося створити таку раду, яка проіснувала недовго, проте видала цілу низку
важливих документів. Жорстока боротьба була неможлива без жертв. Ольжич прагнув, перш за все, зберегти кадри — близьких йому за духом людей.
Товариш Олега Ольжича по боротьбі,
член крайової екзекутиви ОУН Ярос-

лав Гайвас так описав драматичне побачення Олега Ольжича з Оленою Телігою: «Олена прийшла, перебрана, до
невпізнання, з нічною перепусткою на
інше прізвище. Ольжич ходив по кімнаті з кута в кут. Та людина, яку, здавалося, не покидали спокій і здетермінованість, яка у своєму житті мусила пережити стільки арештів, тортур і смертей своїх найближчих товаришів, тепер
не могла знайти собі місце. Всі організаційні питання вони обговорили вже
на попередніх зустрічах, залишилося
тільки єдине: виїзд. Голос Олени звучав м’яко, але рішуче». Далі наводяться умовляння Ольжича, зрештою, його
наказ. І неспростовні аргументи Олени Теліги: «Є вищі речі від наказу! Тут
мусить бути хтось, хто свідомо дивиться смерті в очі і не відступає». Ольжич:
«Але ж таких ми тут мали багато і такі
далі залишаються». Олена Теліга: «Я
знаю. А тому, що я така сама, як і Петри, і Миколи, я з ними залишуся».
Ярослав Гайвас наводить зворушливий діалог між побратимами, який
не можна сприймати спокійно. А далі
— мужній стиск руки, а може, дружній поцілунок. Чи думав тоді хтось, що
це була остання зустріч? 9 лютого 1942
року гітлерівці заарештували Олену
Телігу. А невдовзі на Ольжича чекав
страшний удар. Невдовзі Олену разом
із Михайлом Телігою, Іваном Ірлявським, професором Гупалом та іншими
розстріляли у Бабиному Яру. Ольжич
розумів: цих втрат не відшкодуєш. І
десь у глибині душі, очевидно, розумів:
смерть уже чатує за ним.

Любов і смерть
Обравши небезпечний шлях боротьби, Ольжич не боявся смерті. Єдине,
чого боявся, що після його відходу нікого не залишиться. Ольжич, фактично
приречений, приймає рішення одружитися. Його обраницею стала молодша на
тринадцять років Катерина Білецька,
дочка професора Леоніда Білецького.
Калинка, як називали її рідні. Це одруження також було оповите таємницею. Розклавши на столі військову карту, Ольжич обрав село Яблівка Вижня
(нині Верхня Яблунька поблизу Турки,
що на Львівщині). Чому? Бо назва перегукувалася з віршем, якого Ольжич
присвятив своїй Калинці — «Яблуня на
горі». Коли священик запитав прізвище нареченого, Ольжич, який жив під
прибраним прізвищем, назвав справжнє. Перед Богом він мав сказати правду. «Кандиба? Олег? — повторив священик. — Десь ніби чув». Більше запитань
священик не ставив. 2 серпня 1943 року
Катерина Білецька й Олег Кандиба взяли церковний шлюб. Проте мусили тримати все у таємниці — цього вимагав закон конспірації. Олег не хотів наражати
на небезпеку дружину, проте дні його
стражденного життя вже було пораховано.
Подружжю судилося прожити всього десять місяців — 25 травня 1944 року
гітлерівці напали на його слід і заарештували у Львові. Далі — допити, тортури, Берлін, табір Заксенгаузен. Після багатоденних катувань 10 червня
1944 року Ольжич помирає, а 31 липня Катерина народила сина. Названого,
звісно, на честь батька. От тільки прізвище дитині змушена була дати дівоче
— Білецький. І лише після війни Катерина оприлюднила шлюбне свідоцтво,
аби син мав справжнє прізвище батька.
Свого незабутнього батька, який прожив гідне життя. Ольжич і сьогодні сучасний, а його ідеї можна сміливо втілювати в життя. Як писав відомий політичний діяч Олег Штуль-Жданович,
Олег Ольжич втілив вічні змагання української нації, лінію шукання духовного розвитку в майбутньому. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

Олександр ХОМЕНКО,
учасник бойових дій Другої світової війни,
інвалід І групи
с. Крюківщина, Святошинський район,
Київська область
Шановний Михайле Івановичу! Передплачую Вашу газету впродовж багатьох років. Вам і очолюваному Вами
колективу газети в патріотичності не
відмовиш, а це в наш час — чи не найголовніше. Дякую Вам за таку титанічну роботу.
З огляду на обставини, що склалися в державі, коли ймовірність переростання гібридної війни у повномасштабну весь час зростає, обрання президента
є доленосним: бути чи не бути Україні.
Незалежності України вже 28-й рік.
Є привід розглянути здобутки і втрати
у розвитку держави. Історія свідчить,
що за такий період країни досягали досить високого рівня у розвитку власної
економіки. Для прикладу візьмемо Китайську Народну Республіку. За час від
хунвейбінських непорозумінь до 2000
року КНР досягла значних зрушень від
відсталої країни до когорти передових в
економічному відношенні. Зараз це держава з міцною фінансовою системою,
держава високих досягнень, що йде по
шляху новітніх технологій, досягнень
у вдосконаленні транспортних засобів,
зміцненні обороноздатності, освоєнні космосу. Пекінські олімпійські ігри
своєю масштабністю, оригінальністю
вразили увесь світ.
Інший приклад: темпи економічного розвитку Німеччини вражають.
Пригадуються руїни на місці колишніх велетенських промислових об’єктів
унаслідок «площинних» бомбардувань
авіацією наших союзників у Другій
світовій війні. До двох тисяч літаків
— літаючих фортець (так називали

■ УРОКИ ІСТОРІЇ

Збав, Боже,
вiд такого сусiда
Україна повинна зберігати єдність для протистояння
ворогу
американські чотиримоторні бомбардувальники), кожна з яких несла до 2
тонн бомбового вантажу, — здійснювали щоночі рейди над Німеччиною впродовж кількох років. А після капітуляції в 1945 р. із Німеччини вивозили все,
що залишилося, на територію Радянського Союзу в рахунок репарацій. В окремих випадках вивозили навіть технічний персонал для налагодження
виробництва на місцях. Та вже в 1950
році економічні експерти заговорили
про економічне диво ФРН, а сьогодні
Німеччина, як відомо, — економічний
гігант Європи.
Зовсім по-іншому, в протилежному
напрямку, розвивалися події в Україні
після 1991 року (зі здобуттям незалежності): через чверть століття Україна
опинилася серед держав, що розвиваються. За ці роки було знищено торговий та риболовецький флоти (продали
на брухт); роздержавлено державну та
громадську власність (ваучерна приватизація); продано китайцям на 90%
готовий авіаносець «Варяг»; знищено дороговартісну зброю (у тому числі
й стратегічні ракети) в обмін на Буда-

пештський меморандум (наслідки чого
маємо сьогодні на сході країни); та ще
багато чого.
Деякі політичні сили, що рвуться до
влади, досі користуються ідеями, які почерпнули з тез ЦК КПРС до 300-річчя Переяславської ради, а там міфів і вигадок
— аж зашкалює! Дозволю собі нагадати
деякі з них. Терміни «Росія» і «російський народ» з’явилися на початку ХVІІІ
століття. До того часу це була Московія
та московити, що сформувалися на базі
фінно-татарському народу. Термін «братність» спростовується як спустошенням
Києва ордами Юрія Долгорукого (1155
р.), а опісля — його сином Андрієм Боголюбським (1169 р.) — тотальним пограбуванням. Уже пізніше володарі Москви Іван ІІІ та його внук Іван Грозний
здійснили нечувані за жорстокістю знищення Новгородщини. Тоді, в 1570 р.,
від рук московитів загинула шістсотрічна культура слов’янського племені
кривичів, та й самі представники цього
племені частково були винищені, частково загнані в рабство в московські володіння, де й розчинилися серед фіннотатарського етносу.

Та й сама Москва була заснована ординським ханом Менглі-Тимуром, який
вручив ярлик на керування улусом сину
Олександра Невського Данилу. А заселення багатими родинами ординців, які
згодом прийняли християнство, привело до створення цілих районів, назви
яких, притаманні цьому етносу, ревно
оберігають донині: Таганка, Велика та
Мала Ординки, Басманка, Арбат. Із розпадом орди (початок XVI століття), історики свій улус назвали Московською державою, і ця назва існувала до початку
XVIII століття із подання вірного слуги
Петра І богослова з Києво-Могилянської
академії Феофана Прокоповича назвали
Росією.
Після розпаду орди Росія, будучи
«продуктом» тієї ж таки орди, як висловлювався російський історик Карамзін, автор «Истории Государства Российского» (сам за походженням ординець
— Кара Мурза), нова держава одержала
у спадок політику ханських завойовників під назвою «Собирание земель руських», а тепер і повернення втрачених земель залишається у планах зовнішньої
політики еліти РФ.
Підтвердженням цьому можуть слугувати деякі цифри «Істории Военного искусства» (т. 4, М. 1953, ст. 1923-1991): у
XVI ст. Московія воювала 43 роки; у XVII
ст. — 48 років; у XVIII ст. — 50 років.
Тому анексія Криму та події на сході України свідчать про загострення експансивної політики РФ, а як факт на підтвердження цього є вихід РФ із Договору про
ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Імовірність наступу російських
військ на Київ не відкидає і Міністерство
оборони України. Тож нинішньому керівництву держави та очільникам відповідних відомств треба бути пильними перед
лицем підступного сусіда, який лише чекає, коли Україна ослабне від внутрішніх конфліктів. ■

■ ГЛАС НАРОДУ

Разом — ми сила
Потрібно забути про чвари перед лицем
загрози
Володимир ЛАВРЕНЮК
с. Гореничі, Києво-Святошинський
район, Київська область
Із давніх-давен на нашу
територію нападали іноземці
та присвоювали собі частину
наших земель. Так і Росія
напала на нас та захопила
Крим і частину Донецької
та Луганської областей. Колись Петро І та Катерина ІІ
хотіли «приписати» до Росії
нашу княгиню Ольгу — не
зійшлося по роках, але історичні документи про неї та
наші землі досі залишаються в Росії, якщо їх не знищили.
Радянська влада по-фашистськи керувала нами,
грабувала, вбивала, влаштовувала голодомори, вивозила в Сибір. У 1917 р. не
зуміли українці об’єднати
окремі військові з’єднання
в одну армію, тож Росія нас
знову взяла «під своє крило». Тільки в 1991 р. ми нарешті від’єдналися від Росії,
але вона не переставала думати, як би знову захопити
Україну. Так, за Януковича
підсунули нам свого міністра оборони, щоб знищив
нашу армію — це їм удалося
(сьогодні хочу сказати велике спасибі всім волонтерам,
які буквально врятували
нашу армію в перші дні агресії проти України). Та ба-

гато в чому ми й самі винуваті, адже часто вибирали
в президенти не справжніх
українців-патріотів. Спершу треба було Чорновола обрати, тоді — Мороза.
Росія уздовж усіх кордонів з Україною підсилює
свої війська, продовжує в Європі паплюжити нашу Батьківщину, розповідаючи про
«бандерівців», які «знущаються» над приїжджими туристами чи й узагалі вбивають не-українських дітей.
Також Росія захопила телета радіопростір, щоб втручатися в наші вибори. Для
протидії таким проявам гібридної війни нам потрібно
об’єднуватися, щоб боротися, діяти, допомагати хто як
може і хто чим може, щоб
швидше вигнати з нашої землі російських окупантів, бо
перемогти їх військовою силою ми не можемо. Потрібно організовувати козацькі
громади, оскільки багато питань виникло не лише в політичному житті, а й у побуті,
і в екології. Потребують очищення від сміття наші річки,
моря, а ліси — збереження та
контролю за вирубуванням.
Європейські ж інституції
повинні підсилити тиск на
Путіна за Донбас, Луганськ,
Крим, адже своїми силами
нам з агресором не впоратися. ■

Де грайливо струменить річка Джурин та шумить верховіттям ландшафтний парк, поблизу села Нирків, що в
Заліщицькому районі Тернопільської області, залишилися лише дві вежі колись потужної фортеці, а згодом
— розкішного палацу, яким володіли знатні роди Польщі, Литви, України. Башти розташовані в урочищі Червоне,
тож і замок носив назву Червоногородський. Уперше про цю фортецю згадується у хроніках як про Castrum rubrum
(Червоний замок) у IX столітті. Вона входила у систему фортифікаційних споруд для захисту від татарських набігів,
коли ж втратила своє стратегічне значення, тодішні власники перетворили її величну споруду на розкішний палац,
довкола якого розбили пишний парк із водограєм.

■ ПОЛІТПАРНАС

«Гора»
Микола ЦИВІРКО
Київ

Здається, бачив я типову
одну із «сімдесяти трьох»:
Був вид її блаженства повен.
Смартфон із подругою вдвох,

По-змовницькому підморгнула,
смакуючи «цитати» мед:
мовляв, покінчу я з минулим,
хай віртуально, наперед...

«вай-хвай» піймавши, проглядали —
цитатник бравого Слуги:
мовляв, задумав я немало
для вас, овечки дорогі!

І втаємничено щаслива,
не юна вже, та й не стара,
до «Магомета», мов до дива,
пішла з тролейбуса «гора»...■

ЗДОРОВ’Я
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■ ДО ДАТИ

■ ПОРАДИ ВІД МІНІСТРА

Крапля, що рятує життя

Як не
«потонути» в
сонячній ванні

Кожен третій житель планети бодай раз у житті потребував донорської крові
Тамара СТАНКОВА, член Національної спілки журналістів України

Щорічно 14 червня людство відзначає Всесвітній день донора крові. Дата була обрана тому, що якраз 14 червня
далекого 1868 року народився Карл Ландштейнер — австрійський лікар, імунолог, інфекціоніст, який відкрив групи крові, за що в 1930 році отримав Нобелівську премію.
Як свідчить статистика, кожен третій житель Землі бодай
раз у житті стикався з потребою донорської крові.
Донор — від латинського donare — дарувати. Отож донор може подарувати комусь ще один день народження,
ще одну ніч під зорями, ще одне побачення, ще один
шанс...

«Моя перша позитивна
годилась на всі випадки»
Про гостру потребу донорської крові більшість людей дізнаються лише тоді,
коли їхня близька людина потрапляє в біду і терміново потребує переливання
компонентів крові. Забезпечити своєчасне постачання
безпечної крові до пацієнта
можливо лише за умови, що
кожен із нас буде готовий не
лише стати добровільним
донором і безоплатно здати
свою кров, а й робити це регулярно (жінки — не більше 4, а чоловіки — 5 разів
на рік, за умови, що ми здорові люди віком від 18 до 60
років, маємо вагу не менше
60 кг, можемо стати донорами і здати свою кров (а це означає — подарувати життя
трьом людям).
У Сарнах, що на Рівненщині, діє відділення переливання крові та її компонентів. Сарненське ВПКК
було створене в 1970 році.
Професійно і злагоджено
працює колектив, який керує завідуючий ВПКК Богдан Дойчук. У районі нараховується 30 осіб, що мають
звання почесного донора України. Це донори, які здали
кров більше 40 разів. З одним із них мені вдалося поспілкуватись — це Людмила Лаврущенко. В 1991 році
вона отримала звання почесного донора і посвідчення за
номером 695.
— Після закінчення Рокитнівського медучилища
я прийшла працювати в терапевтичному відділенні нашої лікарні. Знаєте — це не
була моя мрія — стати медпрацівником, якось само-собою вийшло, що я після закінчення школи №4 вступила до медичного. Але я дуже
полюбила свою професію,
в мене все так легко виходило. Тричі навіть отримувала перемогу в конкурсах
на кращу медсестру. Я майже увесь час пропрацювала маніпуляційною медсестрою. Наше відділення (я вже
тоді працювала в онкології)
було поряд з гінекологічним,
а там дуже часто виникала
потреба в донорській крові.
А в мене — перша позитивна — годилась на всі випадки, — згадує свій шлях у донори пані Людмила.
■ А як часто доводилось
здавати кров?
— Ой — дуже часто — і
на роботу прибігали, і після
роботи додому, і вночі часто
забирали просто з ліжка —
різні ж випадки бувають —
ніколи не відмовляла.
■ А чи були випадки ад-

Уляна Супрун нагадує, чому
не варто засмагати

■ ДО РЕЧІ
З нагоди Всесвітнього дня донора в Україні розпочався тиждень благодійної здачі крові,
повідомляє сайт МОЗ. «Гасло
цього року» «Безпечна кров для
всіх!» У цей день світ дякує усім
донорам, хто безкоштовно ділиться своєю кров’ю для збереження життя тих, хто її потребує,
наголошується в повідомленні.
Міністерство охорони здоров’я,
Центр громадського здоров’я та
ДонорUA закликали ставати донорами та запропонували упродовж тижня публікувати в соцмережах свої фотографії із хештегом #яДонор. «В Україні кількість
донацій крові майже втричі менша, аніж це рекомендовано Всесвітньою організацією охорони
здоров’я. Але кожна здача крові
допомагає врятувати три людських життя», — зазначили у МОЗ.
ресного забору крові, тобто
чи знаєте людей, для яких
ви здавали кров, і чи знають вони вас?
— Так, декількох знаю..
А то ще й зараз іноді бачу
чоловіка, який працював
водієм в автопарку, в нього
було ножове поранення серця, нічого — вижив — моя
кров допомогла.
■ Людмило Василівно,
а яке це відчуття — зустріти людину, в якій тече ваша
кров?
— Мені радісно, тепло так на душі, я навіть пишаюсь собою, що допомогла цій людині вижити — та,
власне, я ж цим займалася
щодня, це ж моя професія і
покликання.

Донорство потрібне людям
і... тобі
■
Свій перший донорський день пам’ятаєте
— в якому році це було?
— У 1973-му. А останній
раз довелося здати, коли
мені було вже 63 роки. Та я
й не одна така була. Мій чоловік теж був донором — у
нього рідкісна група крові
— перша негативна, чимало новонароджених залишились живими завдяки
саме його крові. А взагалі
нас, колишніх, уже мало лишилося в живих...
■ Пані Людмило, я знаю,
що донорство крові — це
альтруїзм, але ж держава
це якось винагороджує і заохочує?
— Донор кожного разу
отримує два вільні від роботи дні зі збереженням заробітної плати, їх можна
долучати до відпустки. Спочатку платили ще 12 крб,
потім — 24 грн. До пенсії до-

Інна СТЕПАНЧУК

❙ Людмила Лаврущенко поділилася своєю кров’ю з десятками людей.
■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком
від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає
протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров’я України.
У день здачі крові чи її компонентів донори звільняються від роботи на
підприємстві чи в організації незалежно від форми власності із збереженням за ним середнього заробітку (студенти — від занять). У день забору
крові донора забезпечують безкоштовним сніданком та обідом або ж йому
відшкодовують готівкову вартість відповідних наборів харчування (у столиці це 73 грн).
Перед здачею крові або її компонентів донор повинен дотримуватися
певних правил:
— добре відпочити, виспатись;
— напередодні потрібно виключити з раціону жирну їжу (масло, сало,
жирні м’ясо та рибу, молоко, сметану, яйця, морозиво);
— в день здачі необхідно з’їсти легкий сніданок: чай або сік, печиво,
білий хліб.
— за 48 годин відмовитись від алкогольних напоїв;
— 72 години не вживати медикаментозних препаратів.
давали 3 грн 20 коп., потім
— 130 грн, ми, почесні донори, маємо право на безплатне протезування зубів та 50відсоткову знижку на медикаменти, але я не користуюся.
■ А на ваше здоров’я донорство якось вплинуло? Ви
радите молодим людям ставати донорами?
— Ну, ви ж самі бачите — здорова, дужа, до цих
пір активна. Щоб ви знали
— донори живуть на 5 років
довше. Відбувається кровотворення, що сприяє оновленню організму. Кожному, кому дозволяє здоров’я,
скажу — стань донором —
це потрібно людям і добре
для тебе.

Майже 40 відер крові
здав найвідоміший донор
України
В Україні найвищою відзнакою донора є звання заслужений донор України.
Його удостоєний Володимир Костянтинович Ніколаєв (1945 року народження), донор, який здав 389
літрів крові та в 2006 році
був удостоєний звання Героя України.
А донор з Австралії
Джеймс Гаррісон, ім’я якого занесено до Книги рекор-

дів Гіннесса, здавав кров
1173 рази, чим, за оцінками фахівців, урятував життя 2,4 млн новонароджених,
здаючи кров та її компоненти 63 роки. Ще юним, у 14
років, Джеймс переніс надзвичайно складну операцію
— йому видалили легеню і
зробили переливання крові.
Під час цього було витрачено
13 літрів донорської крові,
три місяці хлопець перебував у лікарні. Отоді він поклявся, що коли одужає, сам
стане донором і слова дотримав. 11 травня 2018 року
Гаррісон здав кров востаннє. Зараз йому 82 роки. Його
ще називають Людина із золотою рукою, а його життя
застраховане на мільйон доларів.
Донорство не лише корисне, а й модне. Докладають зусиль до популяризації донорства й відомі люди.
Серед знаменитостей, які
поділились своєю кров’ю,
щоб урятувати життя інших, Елвіс Преслі, Джекі
Чан, з-поміж українських
зірок — плавець Денис Силантьєв, боксер Олександр
Усик, лідер гурту «Друга
ріка» Валерій Харчишин.
Бути донором — корисно
і почесно — пам’ятаймо про
це. ■

«Спека — не час засмагати. А саме час
їсти овочі та фрукти і користуватися сонцезахисними засобами. Звісно, ви можете
засмагати. Ультрафіолет «корисний» для
утворення зморшок, сухості шкіри та появи опіків і раку. Тому краще бути дуже обережним із сонцем», — написала у «Фейсбуці» виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Вона нагадує, що засмага — це не що
інше, як спроба шкіри захиститися від
пошкодження ультрафіолетовими променями. Для цього спеціальні клітини — меланоцити, синтезують пігмент меланін, і він
поширюється у шкірі. Проте в деяких людей меланін майже не виробляється. «Тож
якщо у вас біла шкіра, «до якої засмага не
липне», якомога раніше облиште спроби
стати бронзовими», — застерігає в.о. міністра. І нагадує, що ультрафіолет викликає
мутації і цим збільшує ймовірність раку
шкіри. Меланоцити можуть почати активно ділитися і перетворитися на меланому —
найагресивнішу пухлину, схильну до метастазів. Крім цього, ультрафіолет буквально сушить шкіру. Цей процес називається
фотостарінням. Ультрафіолет активує ферменти, що руйнують компоненти матриксу шкіри, які забезпечують її пружність:
гіалуронову кислоту та колаген. При цьому гени, що відповідають за утворення нових гіалуронової кислоти та колагену, перестають працювати, тож нові молекули
міжклітинного матриксу не утворюються.
Ось чому так важко зволожити шкіру після
пляжу — в ній зруйновані молекули, що утримують вологу і роблять шкіру пружною.
Пані Уляна нагадує, як правильно
піклуватися про шкіру в спеку.
* Користуйтеся сонцезахисним кремом
зі ступенем захисту SPF30 та фільтрами
променів UVA та UVB.
* Пам’ятайте про правило чайної ложки
— крем слід наносити по чайній ложці на
кожну частину тіла. Більшість людей наносять замало засобу, але він потрібен і рукам,
і пальцям рук та ніг, і вухам, і литкам. Дві
години на пляжі потребують 35 мл крему.
* Якщо ви весь день на сонці, оновлюйте крем кожні дві години. Але краще не
виходьте на вулицю в час із 10-ї ранку до
4-ї вечора. Перебування в затінку на 30%
зменшує ймовірність множинних опіків у
дітей.
* Носіть закритий одяг, капелюхи й окуляри. Це може здатися парадоксальним, але
саме закритий легкий одяг із натуральної
тканини та спеціальний спортивний одяг,
що не пропускає УФ, краще врятують вас
від опіку і перегрівання, ніж оголена шкіра.
Одяг на 27% зменшує ймовірність опіків.
Якщо ви обгоріли, треба негайно піти в
затінок чи приміщення й охолодити опік.
Допоможе прохолодний душ чи компрес.
Після опіку слід вживати багато рідини —
перегрівання могло викликати зневоднення. ■
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■ АРТ-ПРОСТІР

Валентина САМЧЕНКО
До 14 липня у київській Галереї
мистецтв «Лавра» триватиме виставка
«Українська ідентифікація. Анатолій
Криволап, Ігор Ступаченко. Розписи церкви Покрова Пресвятої Богородиці». В
експозиції представлені живописні композиції на біблійні теми для новозбудованої меценатським коштом Богдана Батруха церкви в селі Липівка Макарівського
району Київської області. Унікальність
показу полягає і в тому, що відвідувачі
виставки у столиці бачать зблизька оригінали розписів, які опісля — належним чином змонтовані — прикрасять храм.
Анатолій Криволап, який очолює
рейтинг найуспішніших сучасних українських художників, спочатку категорично відмовлявся від пропозиції
зробити церковні розписи, бо ніколи не
займався подібною творчістю. Утім замовник — Богдан Батрух — наполягав,
що від Анатолія Криволапа йому треба
колір! Урешті-решт, художник погодився, запропонувавши працювати разом із
монументалістом Ігорем Ступаченком.
Роботи вже тривають 4,5 року.
Сюжетно й композиційно художники Анатолій Криволап та Ігор Ступаченко дотримувалися традицій, зображуючи Святу Трійцю, Богородицю й інші
постаті зі Святого письма. Утім використали сучасну художню мову й характер
мислення та новітні прийоми роботи й
технології. І колір цих церковних розписів — криволапівський: насичений і
особливий. Так раніше в Україні ніхто
не наважувався оздоблювати церкви.
«Напевне, з такою ж мірою рішучості
й містичної сили Джотто свого часу розписував Капелу дель Арена (побудовану
Енріко Скровеньї) у Падуї; Анрі Матіс
творив свою подяку господу в капелі Розаріа у Вансі, у Франції; Марко Ротко
добирав живописний вислів на полотнах для каплиці у Х’юстоні, Марк Шагал створював вітражні вікна у готичній
церкві швейцарського Фраумюнстера;

Колір усіх святих
Храмові розписи Анатолія Криволапа й Ігоря
Ступаченка для сільської церкви експонують у столиці

❙ Олеся Авраменко, Анатолій Криволап
❙ та Ігор Ступаченко на відкритті виставки.
❙ Фото надане B&H film distribution.

❙ «Українська ідентифікація. Анатолій Криволап, Ігор Ступаченко.
❙ Розписи церкви Покрова Пресвятої Богородиці».
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.
Олександр Дубовик розписував каплицю в місті Беррлез-Альп біля Ніцци й робив вітражі в Ново-Апостольській церкві у Києві... — каже кураторка виставки мистецтвознавиця Олеся Авраменко.
— Митці відмовилися від традиційного
неокласичного рішення, з його поміркованістю в усьому — і композиційному, й колористичному вирішенні. Вони

демонструють українську ідентичність
власного живопису через властиву традиційному українському народному світорозумінню колористику, підсилюючи
звучання барв сміливим художнім, майже абстрактним рішенням. Тож в експозиції продемонстровані точки дотику сучасного актуального і традиційного релігійного мистецтва, знайдені суго-

лосні часові акценти».
Поруч із великим залом галереї «Лавра», де розташовані величні великі композиції для церкви, у двох мініатюрних
просторах експонується кілька станкових полотен Анатолія Криволапа. Вони
ніби задають тон усій виставці і певною
мірою підказують глядачам, звідки взялася висока сила барвного звучання храмових розписів.
Виставку (вхід на яку, до речі, вільний) супроводжує книжка кандидата
мистецтвознавства Олесі Авраменко із
серії Accent «Анатолій Криволап, Ігор
Ступаченко. Пoкрова. Крок І». Це гарно
ілюстрована історія непростого процесу
актуального вирішення розписів новозбудованої церкви у Липівці, з аналізом і
акцентами. ■

■ ЧАС «Т»

Свята принцеса,
або «Едігна». Вихід другий
Касіян КОТОВИЧ
Королева Франції Анна
Ярославна — одне з брендових
імен України. Читачі «УМ»
мають пам’ятати, як відрізав
Путінові президент Еммануель Макрон, уточнивши, що
Анна — не російська, Анна —
Київська, Anne de Kyiv. Дочка
князя Ярослава у свою чергу
теж мала доньку — про це відомо історикам, а віднедавна
— і глядачам, які мали нагоду в рамках Днів Європи вже
вдруге у столиці переглянути театральне дійство під довгим, немов шляхетським титулом: «Едігна, донька Анни
Київської і Генріха Першого.
Початок славного служіння».
Задумав і втілив у реальність
цей проєкт Федір Баландін,
засновник і головний куратор Міжнародного фестивалю
мистецтв Anne de Kyiv Fest.
Прем’єра вистави відбулася
майже рік тому, в найдовший
день 2018-го, під колонадою
МЗС у рамках спільного із закордонним відомством заходу
«МЗС OPEN AIR».
Цьогоріч Anne de Kyiv
Fest, який відзначає своє
п’ятиліття, на прохання
Київської мерії став організатором Днів Європи в Україні, і запропонував новий,
незвичний формат, присвятивши 5-й фестиваль 1000літтю від початку правління Ярослава Мудрого. Цьо-

го разу «Едігна...» виконувалась на Михайлівській площі,
під пам’ятником княгині Ользі, із відкритим доступом публіки, на відміну від торішньої
прем’єри.
Сюжет самої оповіді —
простий і динамічний. Едігна, донька Анни Ярославни,
будучи зовсім молодою дівчиною, полишила батьківський
королівський палац і вирушила в мандрівку на Схід. Історики припускають, що принцеса
могла намагатись дістатися
Києва, натхненна розповідями матері про її батьківщину. Здолавши чималу частину шляху, Едігна поселилася у розлогому і крислатому
дереві з величезним дуплом
усередині — в лісі на околиці баварського містечка Пюх.
Освічена і мудра, Едігна, окрім грамоти, поширювала серед місцевих мешканців основи християнства, а також володіла даром зцілення — лікувала людей і тварин. Лише по
її смерті серед речей було віднайдено артефакти, що підтверджували її королівське походження. В Баварії онуку Ярослава Мудрого Едігну шанують
як святу.
Уся ця історія розказана
віршами, що їх створив Олександр Ірванець, і оповідь триває близько години. В постановці Федір Баландін широко
використав сучасні технології, тож вистава вийшла муль-

❙ Федір Баландін і Ірмою Вітовською — Анною Київською (у центрі).

❙ Едігна — Анастасія Блажчук.
титехнічна. Роль Анни Ярославни виконує Ірма Вітовська, актриса знана й популярна. Роль королеви пасує Ірмі,
грає вона елегантно й стримано-мінімалістично. Але її партнерка — Анастасія Блажчук, молода актриса Молодого театру — з гідністю і цілковито на рівних приймає свою
частину гри. Крім дикції — а
текст її доволі інтенсивний, —
Настя дуже багато використовує пластики — вона літає по
сцені, неначе кульова блискавка, фехтує, перекидається, викручується, немов ніндзя. Ірма ж плаває по сцені лебедем — королевам не пасує
підліткова метушливість.
Решта персонажів чоловіки — Князь Ярослав, Король
Анрі, Принц Гуго, Посланець

iз Руси, явлені в постановці у вигляді анімаційної картини на екрані. Надзвичайно
пластичну і витончену графіку створив Андрій Єрмоленко, знаний художник-плакатист, автор численних обкладинок до «Українського тижня», ожививши її у творчій
співдружності з Олегом Грищенком та Олексієм Березюком. Своїми голосами чоловічих персонажів наділили Євген Нищук, Остап Ступка,
Федір Стригун, Тарас Компаніченко.
Як вистава, «Едігна» цікава також своєю компактністю
— як уже говорилося вище,
сюжет вміщено в годину з
кількома хвилинами. Ірма та
Анастасія ведуть спектакль
ритмічно, то прискорюючи, то
уповільнюючи темп. Музика
композитора Івана Небесного робить дійство урочистим і
піднесеним, хоча й з елементами гумору. Хор менестрелів
супроводжує подорож при-

нцеси традиційною пісенькою з приспівом «тірлім-бомбом». Музика і голоси знаних
акторів теж додають спектаклеві творчого об’єму.
«Едігна...» — це дійство,
яке на сьогодні живе саме по
собі, його немає в репертуарі жодного театру, це вистава-несподіванка, тому шанувальники Мельпомени мають
орієнтуватися на розклад фестивалів та інших урочистих
мистецьких подій — бо саме
там Федір Баландін планує
й надалі представляти своє
творіння.
Наступного разу виставу
про пригоди Едігни можна буде
побачити в Луцьку — 7 вересня, на День міста її зіграють у
самому Замку Любарта. А далі
на черзі інші акції, сцени і майданчики, зокрема те саме баварське містечко Пюх, поблизу якого і здійснила свій високий чин свята Едігна, донька
Анни Ярославни, онука Ярослава Мудрого. ■

КУЛЬТУРА
■ ТРАДИЦІЇ

Тетяна МІЩЕНКО
У столиці 31-й рік у районі Березняки
на Лівому березі Дніпра працює Київський академічний театр українського
фольклору «Берегиня». Разом з іншими
не раз автентичні пісні у виконанні цього колективу слухав третій президент України Віктор Ющенко. Артисти незадовго до Трійці, 13 червня, порадують шанувальників «Русаліями» — виставою, яка
на сцені театру уже 10-й рік. Хоча, за народними традиціями, Русалчин тиждень
— це той, який наступний за п’ятдесятим
днем після Великодня. (Нагадаємо, Свята Трійця чи П’ятидесятниця цього року
припадає на 16 червня).
«Русалії» створено в театрі «Берегиня», спираючись на дохристиянські мотиви вірувань українців, коріння якого
загубилось ще у часах Трипільської культури, — розповідає директор-художній
керівник Ільїна Генсіцька. — Це святкування поєднало у собі весняні звичаї та
обряди весняно-літньої пори року, коли,
за стародавніми уявленнями, весь зелений світ одухотворюється. Його вшановували піснеспівами, магічними ритуалами, веселимим танками і забавами. У
них поєднуються жарти і сум, печаль і
радість. Та найголовніше — свято наповнює світлою вірою у краще майбуття».
«У створенні спектаклю нам допомогла «Велесова книга» та книжка відомого українського етнографа Василя Скуратівського «Русалії». Підготовча робота
над виставою тривала майже два роки»,
— уточнює її автор Микола Буравський,
засновник театру та головний режисер,
народний артист України, лауреат всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.
У виставі «Русалії» використано унікальний музичний матеріал, який звучанням різниться від звичного для пересічного українця фольклору. Костюми до
вистави створила відома модельєрка Анжела Лисиця.
Загалом із Зеленими святами в Україні пов’язано багато повір’їв про русалок. Вважалося, що впродовж тижня
вони ходять по землі. Тому так він і називався — Русальний; а четвер — день,
коли ніхто не працював, щоб не розгнівати русалок, — Русалчин великдень.
За народними віруваннями, на свій великдень русалки виходили з води і дивиТетяна МІЩЕНКО
Усі ми вийшли із дитинства. І відомий британський
співак, шоумен, композитор
та філантроп, епатажний і
нетрадиційний, нині 72-річний Елтон Джон, який кілька
разів відвідував Київ, востаннє — минулоріч. Його сім альбомів займали перші місця у
музичному рейтингу Billboard
200; 23 сингли входили в американський Топ-40; 16 потрапляли в першу десятку; 6
піднімалися на перше місце. Один із них, Candle in the
Wind (версія, присвячена принцесі Діані) разійшлася 37мільйонним тиражем. Тим часом зірку трохи не вбила пристрасть до алкоголю та наркотиків. (Останні 28 років Елтон
Джон нічого не вживає). А починалося усе з того, що він був
малою дитиною, яку недолюбили. І вже пізнавши шаленої
слави і популярності в юності
— музикант залишався самотнім. Про це мюзікл режисера Декстера Флетчера за сценарієм Лі Холла «Рокетмен»,
який в український прокат
вийшов 6 червня.
Фільм вийшов динамічним, експресивним і психологічним. Перед глядачами
відразу з’являється епатажний молодий чоловік, у яскраво-червоному вбранні з крилами за спиною і рогами на голові. Він прийшов на сповідь
у реабілітаційний центр, заявляючи: я — алкоголік, кокаїніст, маю проблеми зі здат-
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■ СТОЛИЦЯ

Щоб русалки не залоскотали Збери свій
«Букет»
Театр українського фольклору майже два роки готував
виставу про міфічних захисниць полів і річок

У Софії Київській
презентували
фестиваль високого
мистецтва «Кавовою
кантатою» українською
мовою
Вероніка ЗІНЧЕНКО

❙ Костюми до вистави «Русалії» створила відома модельєрка Анжела Лисиця.
❙ Фото надане театром «Берегиня».
лися, чи шанують їх люди. Якщо хтось
працював, то вони могли наслати шкоду
на поле. Цього дня на межах своїх левад
господарі лишали окрайці хліба для русалок, господині розкладали на підвіконня
гарячі паляниці — щоб їхнім духом русалки були ситі; а також розвішували по деревах полотно — русалкам на сорочки.
Про усе це й у русальних піснях співалося: «Сиділа русалка на білій березі,//
Просила русалка дівочок сорочки: «Дівочки-сестрички, // Дайте мені сорочки,
// Хоч не біленької, //Аби тоненької».
На Київщині в Русальний четвер, як
тільки сходило сонце, дівчата йшли на
жита. Вони брали із собою спечений із
житнього борошна на свяченій воді хліб.
У полі дівчата ділили його порівну. Далі
кожна юнка йшла на ниву свого батька.
Там на межі й клала свій шматок хліба
для мавок — «щоб жито родило».

Вважалося, що русалку можна було
навіть зустріти. Хоча таке побачення
вважалося небажаним, бо «залоскоче
на смерть того, хто порушив заборону і
пішов у русальний день в поле, до лісу,
ріки». Тому на всяк випадок із собою брали оберіги: часник, любисток чи полин.
Таке саме зілля клали і в хаті на підвіконні. А якщо треба було перейти воду,
то спершу кидали полин або любисток —
і тільки тоді заходили у річку. По закінченні тижня після Трійці русалок урочисто виряджали із села.
Троїцькі обряди мали додавати
здоров’я людині й родючості полю, вберегти дім від зла. Вважалося, що русалки опікали поля, ліси і води.
Варто ще згадати, що оперу «На русалчин Великдень» свого часу написав
геніальний український композитор Микола Леонтович. ■

■ ПРОКАТ

Зірка з іменем Елтон
Зворотний бік епатажу в мюзиклі «Рокетмен»

❙ Елтон Джон у фільмі «Рокетмен».
❙ Фото з сайта kinoafisha.ua.
ністю приборкувати злість. І,
зрозуміло, йому ставлять питання про дитинство.
Завжди вірила у головного героя, за фільмом, лише
бабуся, постійно підтримувала його. Учителя фортепіано мати-домогосподарка йому
погоджується забезпечити,
«щоб не плутався у мене під
ногами». А батько-військовий
не омине сказати матері хлопця, своїй першій дружині: «Ти
прив’язала мене дитиною». І
з суворою виправкою грима-

тиме на сина за те, що той без
дозволу взяв дивитися його
колекцію; і не обійме, заявляючи «ти ж — не дівчина».
Шлях входження у шоубізнес: зміна імені, перший
контракт, знайомство з талановитим поетом-пісенником,
перше пробне турне до США.
Перед виступом у культовому клубі «Трубадур» напутніми словами є: «Влаштуй їм
офігенне шоу, але не вбий себе
наркотою».
В український прокат «Ро-

кетмен» вийшов із віковим
обмеженням 16+. Мабуть, і
тому, що показують еротичні сцени чоловічого кохання.
Вони не виглядають як пропаганда й агітація нетрадиційних стосунків. Відчуття навіть
протилежні, коли дивишся на
страждання головного героя з
шаленим успіхом, якого просто використовують і розводять
на гроші, користуючись юнацьким фізично-почуттєвим
потягом.
Терон Егертон блискуче
зіграв головного героя — Елтона Джона. Його виконавська майстерність сподобалась
і реальному прототипу. Образ
друга Берні Топіна, поета-пісенника, втілив Джеймі Белл.
Річард Мелден зіграв коханця, що став менеджером Джона Ріда. Практично епізодична роль Ренати Блюель — жінки, з якою Джон одружився,
хоча шлюб був короткотерміновим. Запам’ятовується і колоритний образ матері музиканта у виконанні Брайс Даллас Ховард.
Музичні композиції у фільмі «Рокетмен» продубльовані
українськими субтитрами —
це допомагає всім глядачам
відчути режисерський задум і
загалом головного героя. У кінці мюзикла Елтон Джон обіймається із собою малим, підводячи до думки, що лише розуміння своїх дитячих переживань і певного роду прощення
навколишнім, можуть вселити
упевненість у собі та гармонію
без додаткогого допінгу. ■

На території «Софії Київської»
днями презентували Другий фестиваль високого мистецтва Bouquet
Kiev Stage. Це була своєрідна прелюдія до основних подій 16-26 серпня, міні-панорама його програми.
Цьогорічний посил фестивалю — звуки міста, адже людство
не уявляє себе у вакуумному просторі тиші. Музика — це звукове
повітря. Вона лунає з динаміків телефонів, нею сповнений медійний
простір і, звісно, вулиці великих і
малих міст. Завдання сучасної музичної культури не перекричати інших. Галасу вистачає. Треба ідентифікувати себе у звуковому хаосі і
збудувати власний простір, до якого інші прагнутимуть долучитися.
Саме тому фестиваль Bouquet Kiev
Stage має на меті показати різноманіття звукової палітри і пропонує кожному створити свій власний звуковий Bouquet.
Одинадцять днів, з 16 по 26 серпня, у серці столиці — Національному заповіднику «Софія Київська»,
безкоштовно (досить лише придбати вхідний квиток на територію музею, а це всього 20 гривень) лунатиме класична, електроакустична,
експериментальна та джазова музика.
Музична частина фестивалю матиме дві програми щовечора. Концерти, котрі заплановані на 18-ту,
об’єднані символічною для Києва
назвою «Площі і пагорби». Саме о
цій порі звучатимуть кращі зразки
класичної музики у супроводі камерних і симфонічних оркестрів. А
вже о 21-й розпочинатиметься гра у
звукові експерименти.
Загалом у програмі цьогорічного Bouquet Kiev Stage понад 20
концертів, 200 музикантів з різних країн світу, які даруватимуть
свою майстерність слухачам. Серед
них — Гай Мінтус (Ізраїль), Андрій
Бєлов (Німеччина), Андрій Бондаренко (Швейцарія-Україна), Міша
Циганов (США), Лаура Марті, Назгуль Шукаєва, Мирослава Которович, Національний президентський
оркестр, етногурт «Даха Браха»,
Quator Elysee (Франція), Airbone
Extended (Австрія), Kiev Tango
Project та багато інших.
Важливими напрямками фестивалю є ще й воркшопи з диригентського й вокального мистецтва, інтерактивні програми для людей
літнього віку та інклюзивних дітей, кінопокази та художні виставки. Ну, і звісно — «бесіди під ясенем» із кращими представниками
різних сфер діяльності.
Загалом, фестивальна атмосфера є невимушеною, цікавою і багатогранною. Це проілюструвало завершення прелюдійно-фестивального вечора. Слухачам запропонували вишукане виконання
музики Баха українськими музикантами Luna ensemble у концерті
«Розтопи моє серце». Насамкінець
— «Кавова кантата» українською
(решта творів звучала мовою оригіналу). ■
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■ МАЙСТЕР-КЛАС

Оксанині галушки
Засновниця проекту «Котелевський коржик» ділиться секретами
приготування улюблених народних страв
Тетяна ЗІНЧЕНКО

«Сьогодні — жодних викамеликів* і романтики, тільки вареники&галушки, тільки хардкор!» — відразу вводить нас у курс кулінарної справи Оксана Дорошенко, молодший науковий співробітник історико-культурного заповідника «Більськ». Вона — засновниця проекту «Котелевський коржик», де
відтворюються і розвиваються місцеві традиції випікання та розписування обрядового печива, і «за
сумісництвом» чудова дружина і мама малого Серафимка, бо готує так, що родина не припиняє зачаровуватися її смаколиками. Оксана й ділиться порадами приготування так само — із натхненням, із
гумором, заохочуючи інших господинь.
До слова, на днях у буквальному сенсі слів відгримів черговий щорічний етнофестиваль «Полтавська
галушка», який уже став міжнародним. Минулого року я була безпосереднім учасником цього дійства
— це щось неймовірне! Наша кухня представлена на такому рівні, що залишається лише дякувати
організаторам, творцям цього свята. Це засвідчує велика кількість гостей з-за кордону, які приїхали
спеціально на свято, щоб відчути наш кулінарний драйв. Цьогоріч свято набуло ще більшого розмаху. Театралізоване дійство, виступи наших чудових колективів і безліч українських наїдків і напоїв
— уміють полтавці і працювати, і веселитися, і наше, рідне, популяризувати у світі. А що? Наші, приміром, вареники чи галушки на це дуже навіть заслуговують!

❙ Котелевська майстриня Оксана Дорошенко.

Сезон ягід, а значить —
вареники&галушки
«Коли розпочинається сезон
ягід, то перше, що має зробити
порядна господиня, звісно, приготувати вареники, — каже Оксана Дорошенко. — А якщо це
ще й Полтавщина, то без галушок тут ніяк не обійтися. І хоча
ці страви ніби простенькі і невибагливі, але в них прихований глибокий зміст. Насправді
це значно більше, ніж звичайна їжа. У цій страві живе душа
народу, вона оспівана у піснях і
казках, і недаремно».
Далі будуть тонкощі приготування цієї страви, причому після
такого майстер-класу вареники і
галушки готуватиме навіть той,
хто жодного разу не мав справи з
тістом.
«Вареники я обожнювала ще
з дитинства, і фаворитами серед
них були із сиром, вишнями і тереном, — продовжує Оксана. — І
тут треба уточнити, що люди діляться на дві сирні категорії: любителі солодких вареників і любителі солоних вареників. Я до
заміжжя навіть не здогадувалася, що сир у варениках може
бути солоний, так само як і мій
чоловік не здогадувався про солодкий варіант. Тож таке відкриття спочатку викликало у
мене культурний шок, але потім
виявилося, що це дійсно смачно!
Але при всій моїй нестямній
любові до цього народного делікатесу секрет приготування відкрився мені не одразу. Аби ви лишень знали, скільки вареників і
галушок було мною ліплено-переліплено, перш ніж я «осягнула дзен» і пізнала варенично-галушкову нірвану! Річ у тім, що
у нас в селі якось більше заведено готувати вареники на пару,
бо вони пухкі, ніжні і м’які, мов
гарна молодичка, вареники ж на
воді у порівнянні з ними якісь
нікчемно худі, слизькі і зовсім
не спокушають.
Так от, скільки я не билась
мов риба об лід, у мене все одно
не виходило так, як треба. І я вже
було змирилася з приреченістю
все життя їсти тугі вареники, але
доля наді мною зглянулася. Оскільки це страва народна, то має
своїх берегинь, які цю науку приймають від своїх матусь-бабусь і
передають наступним поколінням. Коли я після заміжжя потрапила на майстер-клас до свекрухи, то одразу все стало на свої
місця.
І хоча я впевнена, що більшість знає усі секрети і секретики цих українських смаколиків,
але, можливо, комусь мій досвід
стане у пригоді».

❙ Та сама галета.
Отже, рецепт простіше простого:
• 2 склянки борошна
• склянка сироватки (кефіру)
• чайна ложка соди
• дрібка солі.
Змішати борошно, сіль і соду,
влити сироватку, швиденько замісити тісто, воно буде липке, але
борошна не досипати, лише притрушувати зверху, щоб до рук не
липло. Скатати кулю і відривати від неї невеликі шматки, руки
притрушувати в борошні і на долоні розтягувати тісто в круг,
класти начинку і ліпити вареник
або галушку. І жодних качалок
і вирізань кружечків, повністю
ручна робота! Оце і є найважливіший момент, таке тісто не розкачаєш, бо надто липке. А якщо додати борошна і робити за класичною схемою — качалка-кружечки, то й будуть вам тугі гецики.
Варити на пару 5-6 хвилин... і, о Боже мій, яка ж це насолода — поставити на стіл цілу
макітру вареників із сиром,
які щедро купаються в маслі, і
здається, що от-от почнуть самі
стрибати до рота! (Тут я цілком
підтримую шановного Миколу Васильовича і впевнена, що
в історії з Пацюком саме так і
було), — міркує по ходу справи
Оксана.

Галета — це любов! До Трійці,
яка на порозі
От так Оксана Дорошенко називає ще один свій витвір кулінарного мистецтва. Те, що в цьому рецепті є добра частка Оксаниних зусиль і висновків, я переконалася ще раніше. Якось
вона розповідала, що така галета дуже смакує на природі, коли
збирається родина, приміром,
на вихідні. Тоді була зима, гос-

❙ Галушки та вареники — справжній народний делікатес.
подиня спекла такі галети і тим
самим створила настільки хороше родинне свято — зі смаком,
справді з любов’ю, що захотілося
ці всі рецепти записати негайно.
Варіант галет із зимовою начинкою (яблуками, замороженими
ягодами, овочами, м’ясом тощо)
Оксана удосконалювала до весняних (з ревенем, весняною зеленню) і ось нам є літній варіант!
До Трійці, яка вже на порозі, —
якраз те, що треба!
Отож нам знадобиться:
150 г вершкового масла (82,5),
300 г борошна, 4-5 столових ложок холодної води.
Начинка: яблуко або груша,
нектарин чи персик, полуниці
або черешні чи вишні без кісточок (так само підійдуть будь-які
ягоди).
Борошно розтерти з маслом
до крихти. Додати воду, швидко
замісити тісто і поставити в холодильник, має вийти дві кульки
— на 2 галети. Затим тісто тонко
розкатати, залишити від краю
місце — приблизно 3 см.
Тонкими пластинами нарізати яблуко, викласти на галету,
притрусити цукром і корицею,
можна присипати мигдалевими
пластівцями (яблуко, як ви зрозуміли, можна замінювати іншими фруктами-ягодами).
Завернути краї і поставити в
гарячу духовку, розігріту до 180
градусів, на 20 хвилин.

Черешневий трилер
«Період дозрівання черешень нагадує мені справжній
марафон, — не зупиняється й у
марафоні своїх смачних порад
Оксана Дорошенко. — Щоранку
ти поглядаєш на дерево у щасливому передчутті, милуючись
поступовим забарвленням та-

ких соковитих ягідок і наперед
смакуєш різноманітні черешневі делікатеси. І от ніби вже й
почервоніли, але ти все ще вичікуєш, думаєш, нехай ще деньдва повисять, будуть солодші.
І тут знаходяться не такі вибагливі поціновувачі, які змушують битися за дерево не на життя, а на смерть (сміється). Одного прекрасного ранку знадвору доноситься незвично гучний
пташиний гамір і умиротворене
цвірінькання. Так і є — цілісінька зграя шпаків, не звертаючи
на мене жодної уваги, нахабно
обносить черешню. І мої жалюгідні потуги якось їх прогнати
залишаються майже непоміченими. Можливо, тому що я маленька і стою на землі, мої зауваження, прохання і благання лишити щось і мені, були проігноровані. Ба, більше — згори на
мене глузливо сипалися об’їдені
кісточки, що остаточно мене
принизило й обурило. І в такі
хвилини у мені прокидається
філософ: людина все-таки не цар
природи, а її частинка, і, як гласить всесвітній закон Любові, ми
повинні не лише брати, а й віддавати, і що птахам теж хочеться
смачненького, бо в них, на відміну від нас, немає ні шоколаду, ні
морозива, ні печива... Ну тут я
могла б продовжувати до нескінченності, але думка про печиво
і йому подібне швидко мене повернула до реальності, і я, попри жорстку конкуренцію, взялася рятувати залишки пташиного бенкету. Отже, вийшло в мене
дві чудові-пречудові галети з черешнями і персиком. Таке поєднання дуже нам сподобалося,
персик надає неймовірно приємного аромату, тільки слід брати
твердий і не дуже соковитий».

Закріплюємо пройдене
Для галети беремо:
• вершкове масло — 150-160 г
• холодна вода — 5-6 ст. л.
• дрібка солі
• борошно — 300 г.
Холодне масло посікти з борошном, додати сіль, воду, швиденько замісити тісто, скатати у
кульку і як мінімум на годину
покласти в холодильник.
Дістати тісто, тоненько розкачати, викласти нарізані скибочками фрукти-ягоди, притрусити цукром, за бажанням — корицею, завернути краї тіста і на
20 хвилин поставити в духовку,
розігріту на 190 градусів.
З особливих порад господині:
— у мене тарілка для випічки невелика, тому я розділяю
тісто на 2 галети;
— фрукти і ягоди не повинні
бути надто соковиті і вологі;
— класика жанру — галета з
яблуками і корицею;
— найкраще смакує гарячою;
— доки печеться галета,
швиденько варити каву;
— дістаємо гарячу галету,
наливаємо каву, спочатку насолоджуємось неймовірним
сплетінням ароматів і на хвилі
блаженства смакуємо справжнє
задоволення!
Любові забагато не буває,
впевнена Оксана Дорошенко.
Приготовлене з любов’ю лише
примножить її. ■
* Викамелики — діалект
із Полтавщини. Це слово часто полюбляє вживати моя тітонька, яка родом з хутора на
Хорольщині, означає приблизно щось таке: випендрювання,
коники, щось чудернацьке і химерне.
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Рафаель Надаль
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«Я й не мріяв про можливість зіграти 12 фіналів у Парижі, але
зараз це моя реальність. Моя мета — йти далі, отримувати
задоволення від того, що роблю».

іспанський тенісист, 12-разовий переможець
«Ролан Гарросу»

■ ФУТБОЛ

■ ТЕНІС

Львів не підвів

За крок від фіналу
Сестри Кіченок вдало виступили в парних змаганнях
ґрунтового «шолома»

Збірна України не без проблем «розібралася»
з командою Люксембургу

Олексій ПАВЛИШ

❙ Команда після матчу дякує глядачам львівського стадіону.
❙ Фото з сайта jn.pt.
Оксана ПРОДАНЧУК
Поєдинок відбору на Євро-2020 національних команд України та Люксембургу обіцяв бути цікавим та нескладним. Так це і сталося.
Андрій Шевченко вирішив не змінювати переможний склад, і на поле
львівського стадіону вийшла та ж
одинадцятка, що й у грі проти Сербії.
«Склад, який переміг, не міняють», —
так прокоментував своє рішення щодо
стартового складу Андрій Миколайович.
Принциповості цьому матчу додавала й недавня історія з протестами
люксембургців проти Мораєса.
Якщо порівнювати з грою проти
Сербії, то в цьому матчі дії нашої команди на полі не були такими яскравими. Єдиним забитим м’ячем у поєдинку став гол Романа Яремчука. Це
вже другий поспіль забитий м’яч нашого форварда у футболці національної команди.
Наші хлопці мали декілька голевих моментів, але їх підводила реалізація. Це відзначив після матчу й керманич збірної Андрій Шевченко.
«Після Сербії було також важко. Головне — це перемога. Потрібно було реалізовувати моменти в першому таймі.
Ризикувати ніхто не хотів, а сили трохи покидали після перерви. Тому збірна відійшла назад. Намагалися вже після виходу з оборони в атаку забити гол.
Були не тільки голеві моменти, а й передумови до моментів».
Гостьова команда намагалася «показувати зуби», але, на щастя для нас,
всі їхні спроби не увінчалися успіхом.
Гра з Люксембургом знову вийшла
нервовою та нелегкою, але, на відміну
від деяких попередніх матчів, на полі
«Арена-Львів» була команда, яка виглядала єдиним цілим. Саме така згуртованість колективу і допомогла національній команді України витиснути максимум із цього матчу.
Такого результату не було б без часточки фарту, адже арбітр скасував цілком справедливий гол збірної Люксембургу. На щастя для нас, та на жаль
для них, системи відеоповторів не має
на цій європейській кваліфікації.
Головний висновок, який можна
зробити після матчу — це те, що наша

■ ТАБЛО
Відбіркові матчі Євро-2020. Группа В
Україна — Люксембург — 1:0
Гол: Яремчук (6).
Україна: П’ятов — Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Малиновський — Циганков (Соболь, 88), Зінченко, Коноплянка (Коваленко, 80) — Яремчук.
Люксембург: Моріс — Шано, Жерсон,
К. Мартінс — В. Тілль, Янс, Мартенс, О. Тілль
(Тюрпель, 77), Баррейру Мартінш — Родрігес,
да Мота (Бенсі, 52).
Попередження: Миколенко (56), Караваєв
(67), Зінченко (81) — О. Тілль (29), да Мота
(30), Родрігес (51), В. Тілль (90+4).
Сербія — Литва — 4:1.

1. Україна
2. Люксембург
3. Сербія
4. Португалія
5. Литва

І
4
4
3
2
3

Таблиця
В Н
3
1
1
1
1
1
0
2
0
1

П
0
2
1
0
2

З-П
8-1
4-5
5-7
1-1
3-7

О
10
4
4
2
1

команда не може за три дні провести
два матчі на однаково високому рівні.
Якби там не було, головне завдання на літні матчі євровідбору тренери та гравці виконали — 6 пунктів з 6
можливих здобуто. Фартова для збірної «Арена-Львів» знову не підвела.
Львів засумував за матчами збірної і
на другу гру поспіль зібрався повний
стадіон, який невпинно гнав команду
вперед.
«Коли ми грали без глядачів у
Львові, я аж сльозу пустив. Звичайно,
це дві великі різниці. Емоції просто
переповнюють, коли виходиш на поле
такого стадіону перед уболівальниками. Приємно було тут перебувати. Навіть якщо б результат був невдалий,
все одно було б приємно», — поділився враженнями після матчу Євген Коноплянка.
Національна збірна України з полегшенням вирушає в літню відпустку впевненим лідером своєї групи. Після паузи на нашу збірну чекає осіння,
вирішальна частина кваліфікації на
Євро-2020. Якщо підопічні Шевченка не розгублять свій гандикап, то ми
втретє поспіль зіграємо на континентальній першості.■

На відміну від одиночного розряду «Ролан Гарросу», де жодному з представників українського тенісу не вдалося
пройти далі третього кола, у парі та міксті
наші майстри ракеток виступили краще.
Так, Людмила Кіченок у парі з чемпіонкою французького «шолома» в одиночній сітці 2017 року латвійкою Єлєною
Остапенко дійшла до чвертьфіналу. Українсько-латвійський дует здобув на турнірі три перемоги, проте у боротьбі за півфінал поступився шостим сіяним — бельгійці Елізі Мертенс та представниці Білорусі Аріні Соболенко (5:7, 2:6).
У змішаному парному розряді Людмила у тандемі з мексиканцем Сантьяго Гонсалесом програла матч 1/8 фіналу: вони
поступились французькій парі Амандін
Есс / Бенжмен Бонзі (6:3, 5:7, 4:10).
Натомість її сестра Надія зупинилась за крок від вирішального поєдинку
у міксті. В 1/2 фіналу українка та пакистанець Айсам-уль-Хак Куреши у трьох
сетах програли дуету Габріела Дабровскі
/ Мате Павіч (Канада / Хорватія) — 7:6,
1:6, 8:10.
У класичній парі Надія та американка Ебігейл Спріс дійшли до третього раунду, поступившись тандему Юханна
Ларсон / Кірстен Фліпкенс (Швеція /
Бельгія) — 3:6, 2:6.
Непогані результати сестер на французьких кортах позитивно вплинули і
на їхні позиції у парному рейтингу WTA
— Людмила піднялась на 39-те місце, а
Надія — на 47-ме.
Попри ранній виліт в індивідуальному розряді, зберігають місця у топ-35
три українки — Еліна Світоліна (№ 7),
Леся Цуренко (№ 32) та Даяна Ястремська (№ 35). У першій сотні табеля про ранги залишається Катерина Козлова (70-та
позиція).
Натомість Марта Костюк, яка пропустила ґрунтовий «шолом», стала фіналісткою турніру ITF W60 у польському Торуні та повернулась до топ-200
(178-ма позиція). Серед чоловіків найвище розташувався Сергій Стаховський —
121-ше місце.
Дещо несподіваним вийшов фінал
«Ролан Гарросу» у жіночій сітці: після
вильоту минулорічної чемпіонки — румунки Сімони Халеп — перший трофей
серії «Великого шолома» завоювала авс-

❙ Українка Надія Кіченок та пакистанець
❙ Айсам-уль-Хак Куреши дійшли
❙ до півфіналу у міксті.
❙ Фото з сайта btu.org.ua.
■ ТАБЛО
«Ролан Гаррос». Жінки. Пари. 1/8 фіналу. Надія Кіченок (Україна) / Ебігейл Спірс (США)
— Юханна Ларсон (Швеція) / Кірстен Фліпкенс
(Бельгія) — 3:6, 2:6.
1/4 фіналу. Людмила Кіченок (Україна)
/ Єлєна Остапенко (Латвія) — Еліза Мертенс
(Бельгія) / Аріна Соболенко (Білорусь) — 5:7, 2:6.
Мікст. 1/8 фіналу. Л. Кіченок / Сантьяго Гонсалес (Мексика) — Амандін Есс / Бенжмен Бонзі
(обидва — Франція) — 6:3, 5:7, 4:10.
1/2 фіналу. Н. Кіченок / Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан) — Габріела Дабровскі (Канада) /
Мате Павіч (Хорватія) — 7:6, 1:6, 8:10.
Жінки. Одиночний розряд. Фінал. Ешлі
Барті (8, Австралія) — Маркета Вондроушова
(Чехія) — 6:1, 6:3.
Чоловіки. Одиночний розряд. Фінал. Рафаель Надаль (2, Іспанія) — Домінік Тім (4, Австрія) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
тралійка Ешлі Барті. У фіналі вона здолала чешку Маркету Вондроушову — 6:1,
6:3.
Водночас чоловічий фінал пройшов
без сенсацій: титул розіграли два найкращі «ґрунтовики» ATP-туру — іспанець Надаль та австрієць Тім. Молодий
австрієць зумів виграти лише один сет —
3:6, 7:5, 1:6, 1:6. Для «короля ґрунту» це
третій поспіль та загалом рекордний дванадцятий трофей на «Ролан Гаррос».
«Я й не мріяв про можливість зіграти
12 фіналів у Парижі, але зараз це моя реальність. Моя мета — йти далі, отримувати задоволення від того, що роблю», —
заявив після перемоги іспанський тенісист. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду»
на липень і наступні місяці 2019 року як за електронною версією Каталогу видань України «Преса
поштою», так і за друкованим Каталогом видань
України «Преса поштою».
Оформити передплату на друге півріччя
можна до 18 червня у відділеннях поштового
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
до кінця року — 375 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
до кінця року — 495 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
до кінця року — 138 грн. 66 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 2 грн. 90 коп., на
квартал — 6 грн. 70 коп., на
півроку — 8 грн. 15 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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Боротьба з власними демонами
Гоголевського «Вія» Раду Поклітару вписав у 3D-декорації, увівши до складу дійових осіб дівчину
семінариста Хоми Брута

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 ЧЕРВНЯ 2019

■ ВОКАЛІЗИ

Адель
здивувала...
репом
Співачка рве шаблони,
вражаючи своїх
прихильників
Варка ВОНСОВИЧ
«Чоловіки лягають спати з Гілдою, а
просинаються з Ритою Хейворт», — говорила свого часу голлівудська зірка, маючи на
увазі найвідомішу кіногероїню, яку їй довелося зіграти, з фото якої американські солдати від’їжджали з батьківщини на виконання
свого військового обов’язку. І справді, чимало акторок чи співачок нарікають на чоловіків,
що вони завжди хочуть бачити поруч із собою
«намарафечену» красуню, а не звичайну жінку, котра прокидається без макіяжу на обличчі
у прим’ятій піжамі чи нічній сорочці. Через це
багато шлюбів зазнало поразки. Чи не це стало причиною і розлучення відомої англійської
виконавиці Адель? Вона і її чоловік — американський бізнесмен Саймоном Конєцкі — відмовчуються щодо краху їхнього сімейного житДарка ВОНСОВИЧ
Американська модель Кінсі
Воланскі зізнається, що витівка на фіналі Ліги чемпіонів у Іспанії зробила їй непогану рекламу, адже кількість її фолоуверів
в «Інстаграмі» буквально підскочила в 10 разів: із 300 тисяч до 3
мільйонів. Просидівши 5 годин у
відділку іспанської поліції, дівчина дійшла висновку, що цей вчинок став чи не найрозумнішим у
її не надто довгому житті, адже,
за оцінками експертів, Воланскі
заробила на цій атракції 3,8 млн
фунтів.
Нагадаємо, під час проведення фіналу ЛЧ на футбольне
поле вибігла модель у досить відвертому купальнику, тим самим
зупинивши гру і внісши своєю
з’явою певний хаос і сум’яття

тя, прохаючи мати повагу до їхніх почуттів. А ще
зовсім недавно співачка, що знайшла нарешті,
як їй здавалося, судженого, заради чоловіка і
сина відмовилася від сенсу свого життя —
кар’єри. Звісно, побут, турбота про дитину вимагають чимало часу і зусиль, тож
часто-густо на себе вже не вистачає
ні енергії, ні бажання.
А може, причина в іншому? Скажімо, Саймон, що не
кажіть, закінчив Ітонський коледж — навчальний заклад, у
якому проходять студії нащадки вінценосних сімей, а Адель,
яка народилася у не благополучному районі Лондона, зате відомому кожному футбольному фанату — Тоттенхемі —
похвалитися освіченістю не
може, адже у школі відзнак
не хапала, а робила акцент на
вокалі. Та, як би там не було,
сім’я розпалася.
Зрештою, прихильникам
таланту співачки можна порадіти, адже вона повернулася на сцену. І не просто повернулася — а з
тріумфом. Так, нещодавно Адель,
яка схудла і набула чудової форми,
з’явилася на вечірці в Лос-Анджелесі, де подивувала присутніх тим,
що читала реп — а саме пісню Каньє Уеста. Присутні, які були зачудовані її талантом, тут-таки почали викладати цей імпровізований виступ співачки в «Інстаграм», адже це було так незвично: Адель,
яка прекрасно володіє академічним вокалом,
довела, що їй підвладний також і реп. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №65

■ ДВИГУН ТОРГІВЛІ

Модель порушила правила
Але заробила на рекламі
серед спортсменів та глядачів.
Щось подібне робили і наші дівчата з організації «Фемен», вибігаючи на поле з політичними написами на грудях, у такий спосіб
звертаючи увагу на ту чи іншу
подію чи проблему, і це могло
викликати деяке співчуття чи навіть емоційну підтримку учасницям подібного спротиву. А от такі
меркантильні причини мали б
викликати несприйняття, проте,
як бачимо, вони навпаки посприяли збільшенню уваги до поруш-

ниці спокою та ще й монетизації цієї уваги до її персони, адже
моделі заробляють саме своєю
впізнаваністю та популярністю у
глядачів та споживачів рекламного продукту.
Сама ж «хуліганка» розповіла, що збирається вийти на
«пенсію» у 30 років, але до цього їй потрібно трохи підзаробити грошенят, тож вона планує ще
раз ось так вибігти на поле. Модель розмірковує, що нікому не
нашкодила своїм вчинком, нав-

паки — це було кумедно, всіх
звеселила її витівка, вболівальники і футболісти посміхалися, і навіть поліцейський попрохав у неї фото, а от їй ця пригода
пішла на користь: дівчину почали впізнавати на вулиці, а кількість ділових пропозицій у рекламному і модельному бізнесі в
неї збільшилась у рази. Що ж до
батьків дівчини, за її словами,
то тато лише полегшено зітхнув:
донька була не зовсім оголена —
і на тому спасибі. ■

■ ПОГОДА
13 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi близько 20 градусiв, удень
+31...+33.
Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +30...+32.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +31...+33.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23, удень +29...+31.

Північ
мінлива
хмарність

00…00
+16...+21
00…00
+28...+33
Схід

хмарно

Центр

11 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ,
гроза. Трускавець: уночi +15...+17, удень +26...+28. Моршин: уночi +16...+18, удень +27...+29.
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+29...+34

дощ
сніг

00…00
Південь +18...+23
00…00
+29...+34
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

По горизонталі:
3. Історичний регіон на півночі
Східної Європи, де був розташований сумнозвісний Соловецький табір
особливого призначення. 6. Сильний
гарячий вітер iз пустелі. 8. Будівля,
в якій у містах феодальної Західної
Європи містилися органи самоврядування. 10. Місто в Саудівській Аравії,
де був похований пророк Мухаммед.
11. В індуїзмі — темний демон. 12.
Товкач для розтирання маку в мисці.
14. Автор роману «Код да Вінчі». 16.
Столиця Японії. 17. Мусульманська
країна. 21. Горе, лихо, нещастя. 23.
Неглибока морська затока, що утворилася внаслідок відокремлення
частини моря піщаною косою. 24.
Річка на Житомирщині. 25. Велосипед для двох. 26. Свідоцтво про
народження.
По вертикалі:
1. Ситуація, з якої є два різнi виходи. 2. Покоління в родоводі,
рід. 3. Ім’я першої жінки-президента Філіппін. 4. Виправлення, підмальовування картин та фотознімків. 5. Дитинча кобили. 7. Годинник iз боєм і музикою. 9. Колишня

назва столиці Казахстану. 12. Вид
спорту, в якому чоловіки на мотоциклах ганяють великий м’яч, намагаючись забити його у ворота.
13. Чубатий папуга. 15. Непрозоре
кольорове скло, яке використовують у мозаїці. 18. Особа, яка виконує обов’язки короля на момент його
хвороби чи неповноліття. 19. Судно
для перевезення нафти. 20. Вузькі
довгі сани для їзди на оленях та собаках. 22. Настоятель католицького
монастиря.
Кросворд №64
від 11 червня

■ ПРИКОЛИ
Дружина запитує у лікаря про
здоров’я чоловіка після операції:
— Лiкарю, є надiя?
— А на що ви сподіваєтеся?
***
Виходить крутий хлопець iз кабінету лікаря.
— Ну що лiкар сказав? — запитує дружина.
— Пити не можна, палити не
можна, смаженого не можна, гострого не можна, жінки протипоказані.
— Навіщо тоді жити?
— Не хвилюйся, я йому сто
доларів дав — усе дозволив робити.
***
— Вам каву з коньяком?
— Без
— Без коньяку?
— Без кави.

***
— Чим більше ознайомлююся
з медичною реформою, тим більше
переконуюся в тому, що скоро буде
доступно тільки два види безплатної медичної допомоги — лікувальне голодування та уринотерапiя.
***
Пірнув аквалангіст у море метрiв на 20. Дивиться, а поруч чоловiк пливе в трусах. Ну аквалангіст пiрнув глибше — на 30 метрів.
І чоловiк за ним. Тоді він заліг на
дно. Дивиться, а чоловiк знову поряд. Водолаз йому пише на пiску:
— Як без акваланга?
— Так я тону.
***
Начальник пообіцяв видати премію овочами. Так і сказав:
«Хрін вам».
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