Мова Голоду
Провідні лінгвісти, психологи
та освітяни дослідили
вплив Голодомору на мову і
світобачення українців

» стор. 8—9

Середа, 26 червня 2019 року

Чи здолає Шевченко
посередність і
корупцію

Громи та блискавки на наші
голови
У багатьох регіонах
України оголошено
штормове
попередження

Уже півтора року не виходить
у прокат якісний фільм «Тарас.
Повернення»
» стор. 12

» стор. 3

№ 70 (5527)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,191 грн
1 € = 29,842 грн
1 рос. руб. = 0,416 грн

«Страсбурзька зрада»:
Парламентська Асамблея
Ради Європи змінила
санкційний механізм
і запросила Росію

Там, за
ПАРЄбріком...

❙ Аргумент рубля для Європи виявився переконливішим за демократичні цінності.
❙ Фото з сайта 24tv.ua.

» стор.
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ІнФорУМ

«На Донбасі замінованими лишаються тисячі квадратних кілометрів, розмінування
яких може тривати десятиліттями, а постійні обстріли з боку незаконних збройних
формувань ускладнюють ситуацію».

■ НОУ-ХАУ

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Щоб сапери
не помилялися
Український стартап із розмінування отримав
грант від держави

❙ Усунути загрозу можна.
❙ Фото з сайта hromadske.radio.
Тарас ЗДОРОВИЛО
Українських учених можна привітати з дуже важливим і необхідним
досягненням — вітчизняний стартап із розмінування отримав державний грант на 500 тис. гривень від Фонду підтримки винаходів Мінекономрозвитку — на продовження й удосконалення розробки. Система Minect.ai,
створена вітчизняними науковцями,
працює з потоками візуальних даних,
отриманих iз різноманітних носіїв,
зокрема дронів, роботів i смартфонів.
Вона може обробляти знімки з радіолокаторів і тепловізорів, аналізувати
й створювати інтерактивну карту локацій мін разом з їх характеристиками. Варто наголосити, що це перша у
світі автоматична система розпізнавання мін і снарядів на базі штучного
інтелекту, яка моментально виводить
характеристики й рекомендації саперам для їх подальших дій.
Зважаючи на війну на Донбасі,
проект розробляли перш за все саме
для українських саперів, основною
його метою є автоматизація та безпека дій щодо розмінування територій.
Крім того, у системи буде цивільний мобільний додаток, тож при виявленні мін громадяни матимуть можливість зробити фото й одразу відправити його на центральний сервер, де
конкретний вибуховий пристрій «розпізнають». Одразу про це доповідатимуть в оперативний штаб. Інформацію
наноситимуть на загальну карту розташування мін.
Minect.ai побудована на нейронних
мережах, а це означає, що вона здатна тренуватися на будь-яких даних.
Наприклад, за необхідності застосування Minect.ai на нових снарядах
система здатна за тиждень «навчитися» їх ідентифікувати. Оскільки ноухау засноване на штучному інтелекті розпізнавання образів, воно здатне
натренуватися розпізнавати не лише
міни, а й військову техніку, стратегіч-

ні об’єкти тощо.
Але ж, слід зауважити, що проблема розмінування територій стосується
не лише сходу України, а й багатьох інших країн. Тож актуальність Minect.
ai уже визнана НАТО, фондом FSD та
організацією Urs Endress. Завдяки цій
розробці процес розмінування можна
автоматизувати й значно прискорити, без застосування великої кількості
людських і фінансових ресурсів.
Нагадаємо, що Україна входить
в топ-5 країн за кількістю жертв серед цивільних від наземних мін:
із початку війни на Донбасі від вибухів мін загинуло 977 громадян, ще
1 тис. 528 людей отримало поранення. Закордонні джерела стверджують: щоб виготовити і встановити міну потрібно 3-10 доларів, а для її знешкодження треба витратити 3001000 доларів. Крім створення мінних
полів, зазвичай заміновують автомобільні та залізничні мости, транспортні розв’язки, об’єкти водо- й енергопостачання, кинуті блокпости та
опорні пункти. Цивільним у прифронтових районах варто пам’ятати
факти, які допоможуть їм врятувати власне життя й життя ближніх: в
жодному разі не можна брати небезпечний предмет у руки, варто навчити дітей правилам безпечної поведінки, треба дивитися під ноги, не підходити до вибухівки.
Додамо, що наприкінці 2018 року
Верховна Рада прийняла закон про
протимінну діяльність в Україні. Він
передбачає створення Центру протимінних операцій та інспекції з контролю якості протимінної діяльності.
А у квітні цього року ВРУ дозволила
залучати іноземні кошти для проведення протимінної діяльності, ухваливши Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні», щодо
удосконалення механізмів залучення фінансування заходів протимінної
діяльності». ■

Вадим Черниш
міністр iз питань тимчасово окупованих
територій і внутрішньо переміщених осіб

Противник нарощує військовий тиск. За минулу
добу збройні формування
Російської Федерації та їхні
посіпаки 44 рази порушили
режим припинення вогню.
З них п’ятнадцять разів —
із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Обстріли
наших захисників ведуться
також із гранатометів різних систем, озброєння БМП,
великокаліберних кулеметів
та стрілецької зброї.
Найбільше обстрілів на
Донецькому напрямку — в
зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Там зафіксовано 33 обстріли позицій Об’єднаних сил поблизу
населених пунктів Водяне, Авдіївка, Красногорівка, Павлопілля, Мар’їнка,
Богданівка,
Широкине,
Кам’янка, Піски, Новоселівка Друга, Чермалик,
Талаківка.
На Луганському напрямку, де діє оперативно-тактичне угруповання
«Північ», були обстріляні
позиції наших захисників
поблизу Південного, Новгородського, Новолуганського, Кримського, Луганського, Кряківки.
Під артилерійським обстрілом окупантів опинився
населений пункт Кодема Донецької області. Російськоокупаційні війська застосовували важку артилерію
калібру 152 мм та 122 мм
протягом трьох годин ввечері 23 червня, обстрілюючи сільськогосподарські
угіддя поблизу Кодеми.
Ворожі снаряди не долетіли лише 900 метрів до житлових будинків мешканців села. За результатами
фотофіксації, спостережна
група «Світлодарськ» української сторони СЦКК
встановила, що вогонь вівся з напрямку Калинівського. На місці події військові
зафіксували величезні вирви від вибухів артилерійських снарядів.
За минулу добу два українських військовослужбовцi отримали поранення, ще
двоє — бойове травмування.
Командування 24-ї окремої механізованої бригади
Збройних сил України імені
короля Данила повідомило, що тіло бійця, який загинув 22 червня внаслідок
мінно-вибухових поранень
в районі селища Оленівка на
Донеччині, вдалося забрати
з «сірої зони».
30-річний львів’янин, солдат Анатолій Сорочинський
підірвався на міні під час
перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного посту. «Інтенсивний вогонь ворога унеможливив негайну

Ворог цілить
в урожай
На Донбасі найманці обстріляли
сільськогосподарські угіддя
евакуацію тіла. Військовослужбовець, який намагався надати Сорочинському
першу невідкладну допомогу, внаслідок психологічної
травми у стресовій ситуації
не зміг правильно вказати напрямок, де сталася ця
трагедія. Через це пошукова група, яка складалася з
військовослужбовців бригади, не змогла його виявити впродовж першої доби.
Враховуючи високу температуру повітря, звернулись
до гуманітарного проекту
«Евакуація-200», — повідомила прес-служба 24-ї
окремої механізованої бригади ввечері 24 червня. Після досягнення домовленості про повний режим тиші
волонтерам удалося знайти
та повернути тіло загиблого бійця вранці 24 червня.
«...Військовослужбовець
на захист своєї Батьківщини став на самому початку
війни у складі добровольчого батальйону «Айдар», а
наприкінці 2017 року при-

йшов до лав «королівської» бригади. Анатолій загинув як справжній воїн і
до останньої хвилини свого життя не випускав iз
рук своєї зброї, з якою його
й знайшли пошуковці», —
йдеться у повідомленні 24
омбр. Анатолій Сорочинський — восьма бойова втрата ЗСУ в червні 2019 року.
«УМ» висловлює співчуття рідним i близьким загиблих.
На кожен обстріл противник отримав адекватну
відповідь з озброєння, що
не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 24
червня трьох окупантів поранено, знищено БПЛА
противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю
стрільби «ЗООПРАК».
Об’єднані сили надійно
контролюють противника
на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов
припинення вогню. ■

■ УПІЙМАЛИСЯ
Контррозвідники Служби безпеки України, залучені до операції
Об’єднаних сил, затримали у Донецькій області бойовика терористичної
організації «ДНР».
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону в 2016
році приєднався до незаконних збройних формувань. До травня 2019 року
зловмисник перебував в одному з артилерійських підрозділів бойовиків.
Наразі затриманий у межах відкритого кримінального провадження
співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної
організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької
і Луганської областей.
Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки артилерійських
обстрілів бойовиками житлових кварталів Донецька з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння для висвітлення у проросійських ЗМІ як начебто провокацій з боку ЗС України. Також він розповів про переправлення на територію тимчасово окупованого Донецька
російської зброї та обладнання, зокрема мобільної переносної станції супутникового зв’язку «Ауріга» (новітня розробка ВПК РФ, прийнята на озброєння РФ у 2014 році). Крім цього, затриманий повідомив про активізацію роботи ФСБ у середовищі бойовиків для недопущення їх переходу на
українську сторону.
Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину,
передбаченого ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
***
Прикордонники Луганського загону зі складу Об’єднаних сил неподалік від села Марківка затримали громадянина Росії, який їхав воювати за
«руський мір». Від дільничного інспектора прикордонної служби надійшла
інформація, що на території населеного пункту перебуває чоловік, який має
при собі російський військовий квиток. Під час фільтраційних заходів правоохоронці встановили, що чоловік є 40-річним громадянином РФ, уродженцем міста Вороніж і неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення
волі на території Російської Федерації за злочини, пов’язані з крадіжками та
грабежами. За словами росіянина, нещодавно у нього виник конфлікт із місцевим кримінальним авторитетом, тому він вирішив потрапити на територію
так званої «ЛНР». Надалі планував вступити до незаконних збройних формувань та «воювати за Росію проти США»
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Україна зазруйнованих окув українському
пантами, відремонтовано у при- бізнесі не мають стратегії розвитку, переконана голопозичила на фінансування загального фонду де- осіб
кандидата
ржавного бюджету в цьому році, поінформували в скоротилося населення України з початку зареєстровано в одномандатних виборчих окру- фронтовій Донеччині, заявляють ва ГС «Українська Продовольча Долина» — навчальроку, повідомили у Кабміні.
гах станом на 24 червня, йдеться на сайті ЦВК. у Головному управлінні ДСНС.
но-нетворкінгової платформи — Наталія Гордійчук.
Міністерстві фінансів.
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■ РЕЗОНАНС

■ СПРАВИ МИРСЬКІ

Маршал на ідейному фронті

Патріарх проти
Києва?

Український інститут національної пам’яті звернувся до Генпрокуратури
з проханням перевірити законність рішення Харківської міськради
про повернення імені Жукова проспекту Григоренка
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Депутати Харківської міськради переважною більшістю голосів проголосували за повернення одному з проспектів міста імені
одіозного маршала і обіцяють відновити його пам’ятник коштом
із благодійних внесків. Ця новина не лишилася без уваги голови
УІНП Володимира В’ятровича,
який уже подав відповідний позов до Генпрокуратури. «По-перше, це не повернення, тому що законом не передбачено якоїсь процедури повернення, — сказав він.
— Це знову-таки перейменування
проспекта. Ми звернулися до Генеральної прокуратури і знаємо, що
громадськість також звернулася

до суду з оскарженням цього рішення. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності пана
Кернеса як людини, що пішла на
відверте порушення закону».
Ідеологічні пристрасті харківських депутатів призвели до
порушення ними щонайменше
чотирьох законів, якi юридично супроводжують процес декомунізації. Утiм подібна правова
недбалість властива чиновникам
й інших міст України, зокрема
й столиці. На думку Володимира В’ятровича, все це може призвести до стихійної декомунізації,
коли патріоти самовільно боротимуться з комуністичними символами. «Я постійно говорю київській владі: якщо вона справді вва-

жає, що такі пам’ятники, наприклад, як пам’ятник Щорсу, мають
художню цінність, то його варто
демонтувати та прибрати з громадського простору й у такий спосіб
зберегти, — пояснив він. — Інакше ми не захищені від того, що станеться стихійна декомунізація,
яка усуне ці пам’ятники з публічного простору. І відповідальність
за це нестимуть ті люди, які нібито імітують бажання зберегти ці
пам’ятники».
Серед проблемних об’єктів
столиці директор Інституту
нацпам’яті назвав також радянський герб і щит, що є фрагментами
пам’ятника «Батьківщина-мати»,
й символіку на мосту імені Патона. ■

■ ПОГОДА

Громи та блискавки на наші голови
У багатьох
регіонах України
оголошено
штормове
попередження
Ірина КИРПА
Слідом за аномальною
спекою у червні до всіх
регіонів України приходить довгоочікувана прохолода та зниження температури повітря до комфортних 24-26 градусів
тепла вдень. Однак неприємним бонусом стали
зливи, поривчастий вітер
i погана погода в курортних містечках на Чорному морі, а також на території півострова Крим.
У найближчі сім днів
у західних, північних,
центральних областях i
на півдні нашої країни
фактично щодня очiкуються грози.
Фахівці Державної
служби з надзвичайних
ситуацій попереджають
українців про те, що саме
на Чорноморському узбережжі Херсонщини та
Одещини можливі різкі перепади атмосферного тиску через грозову погоду та шквалисті пориви
вітру місцями до 20-26
метрів за секунду (вищий
рівень небезпеки).
«Спека ще хапається
руками та ногами за таку
ласу територію, як Україна, спробує у четвер,
27 червня, знову випертися на трон, знову ко-

❙ Небесне освітлення для столиці України.
❙ Фото з сайта ukranews.com.
роткочасно попече, але
ніщо вже їй не допоможе
глобально, — з гумором
прокоментувала погоду
народний синоптик Наталія Діденко. — Оскільки у п’ятницю, суботу та
неділю (а це 28, 29 i 30
червня) до України просто ввірветься справжня
прохолода. За попередніми прогнозами, температура повітря знизиться спочатку до плюс 2027 градусів, а потім дійде
й до плюс 18-23 градусів
вище нуля.
Страшна спека, що
б’є температурні рекорди, перемістилася з території України до сусідніх
країн Європи, де синоптики вже найближчими днями прогнозують
екстремальні показники
температури повітря».
Поєднання шторму,
який зупинився над Ат-

лантичним океаном, i високого тиску над Центральною Європою витягне дуже гаряче повітря
з Африки на північ, що
спровокує потенційно
небезпечну спеку над великою частиною Західної та Центральної Європи. Аномальна погода накриє Францію, Німеччину, Польщу, Болгарію та
цілу низку сусідніх країн.
Міністр охорони здоров’я
Франції Аньезе Бюзен
уже закликала співробітників лікарень i будинків
для літніх людей бути готовими до спеки.
У Німеччині температура повітря місцями
може сягти плюс 40 градусів, та, можливо, перевищить попередній рекорд у плюс 40,3 градуса,
який зафіксували у 2015
році на території Баварії.
Нагадаємо, що в се-

редині червня мешканці
Києва пережили чотири
найспекотнішi ночі за останні 100 років, а по всій
Україні спостерігалося
перевищення кліматичної норми майже на 10
градусів: стовпчики термометра впевнено йшли
до позначки 40 градусів
вище нуля.
Синоптики вже склали довгостроковий прогноз погоди для України, згідно з яким температура повітря впродовж
липня та серпня по всій
країні буде вище, ніж зазвичай. Кількість дощів у
липні очікується в межах
норми, а в останній літній
місяць — навіть нижче
за норму. У цілому літо2019 буде надзвичайно
спекотним, але з періодами аномального зниження температури та небезпечними грозами. ■
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Синод Православної церкви України
відповів на протиправні дії та заяви
Київського патріархату
Марія ОСТЕРСЬКА
Чи міг хто подумати рік тому, що Київський патріархат повстане проти визнаної у світі Православної церкви
України? Тоді КП розглядали як сходинку до майбутнього визнання Української церкви, до повернення її єдності
зі світовим православ’ям та торжество історичної справедливості щодо правонаступництва Київської Русі. Але як
розглядати «КП» тепер?
Цього понеділка на території Софії Київської відбулося засідання Священного синоду Православної церкви України — у відповідь на ухвалу «відновити Київський патріархат», дискредитувавши та знищивши ПЦУ.
Цю ухвалу прийняв 20 червня Помісний собор УПЦ КП
під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета у
Володимирському соборі Києва. На «Собор» прибули 200
вірян, які ідентифікують себе з КП, та 50 гостей. Із понад сорока єпископів, що раніше належали до Київського патріархату, у зібранні взяли участь лише двоє. Це
громадяни Росії митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф (Шибаєв) та його єпископ Валуйський Петро
(Москальов). За повідомленням Страна.ua, яка вела пряму трансляцію з храму, на Соборі одноголосно проголосували за постанову і звернення до президента Володимира
Зеленського.
Натомість метою засідання Синоду ПЦУ було засвідчити єдність канонічної Церкви та її спадкоємність щодо
Української автокефальної православної церкви та УПЦ
Київського патріархату, віряни і священство яких склали ядро Української церкви. «Почесний патріарх Філарет
приймав і підписував рішення Помісного собору Київського патріархату про об’єднання, брав участь в Об’єднавчому
соборі, голосував за статут, голосував за обрання предстоятеля, він був діючим архієреєм і постійним членом Синоду, згідно зі статутом ПЦУ, він брав участь у житті ПЦУ
як ієрарх, брав участь у засіданні Синоду ПЦУ», — нагадав архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник
голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ
Євстратій (Зоря).
Згідно з рішеннями Синоду, почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату ПЦУ, але позбавлений права керівництва Київською єпархією. Він і надалі
продовжуватиме служити у Володимирському соборі, що
належить ПЦУ. Утім зі складу єпископату виключено
Шибаєва та Москальова — за участь «у діях, спрямованих на протистояння у церковному середовищі.
Окрім цього, ПЦУ підпорядкувала собі всі монастирі, що були у складі УПЦ Київського патріархату. Адже
на «філаретівському соборі» 20 червня заявили, що претендують на всі кошти, а також рухоме і нерухоме майно ліквідованої УПЦ КП. Наступного дня Філарет навіть
звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити віруючих і майно Київського
патріархату від «протиправних дій Православної церкви
України», яка нібито захоплює їх силою. Філарет також
заявляє, що Епіфанія... оточили «промосковські сили».
Раніше він заявляв, що «так звана ПЦУ служить інтересам греків». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Тим часом потуги до знищення ПЦУ виявляє також УПЦ МП, наразі
домагаючись скасування реєстрації Української церкви через суд. І паралельно, як заявляє «Главкому» митрополит Вінницький і Барський
Православної церкви України Симеон, пропонує своїм священникам
«гроші у доларах», аби вони не переходили до ПЦУ. Утім вимріяна і
вистраждана мільйонами людей упродовж століть Православна церква
України почувається впевнено і вільно, відновивши канонічний зв’язок
з іншими православними Церквами світу. Так, богослови ПЦУ протоієреї Володимир Вакін і Андрій Дудченко взяли участь у екологічному саміті Халкі, організованому Константинопольським патріархатом
за участю Свято-Володимирської православної богословської семінарії
в Нью-Йорку та семінарії Святого Хреста в Бостоні, на який прибули
представники Православних церков Греції, Александрії, Кіпру, Грузії,
Румунії, Болгарії, Америки, Фінляндії, Естонії, УПЦ в Канаді, Коптської
церкви.

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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На 45,5%

У 28

13%

У2

зменшився
середній розкраїнах
контенту
рази
мір субсидії
побував кримськотатарський
становлять політичні нокількість
жінок
України вирощують томати, зазначила ко- на одне домогосподарство у травні цього прапор, який нещодавно привезли до Києва, пох- вини в регіональних інтернет-медіа, за пенсійного віку переважає над чоловікамерційний директор торгового дому «Ка- року в порівнянні з тим же періодом мину- валився член Меджлісу, керівник Кримськота- підсумками моніторингу, проведеного ми цієї вікової категорії в Україні, згідно
із статистичними даними.
линівка-Преміум» Людмила Налбат.
лоріч, констатують у Держстаті.
тарського ресурсного центру Ескендер Барієв.
Інститутом масової інформації.

промислових
теплиць
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ЕКОНОМІКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2019

■ НОВИНИ ПЛЮС
На Кубу без пересадок

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Генеральний директор компанії Azur Air
Ukraine Карен Антонов анонсував запуск рейсів авіакомпанії з України в курортне місто
Варадеро на острові Куба спільно з одним із
вітчизняних туристичних операторів. За його
словами, у парку авіакомпанії вистачає літаків Boeing 767-300ER, дальність яких дозволяє здійснювати польоти з Києва на Кубу без
виконання проміжної посадки на дозаправку.
Польоти виконуватимуться з Києва з 25
жовтня по 10 квітня 2020 року раз у 10 днів.
Станом на сьогоднішній день пряме авіасполучення між Україною і Кубою відсутнє: з міст України на Острів Свободи можна долетіти з пересадкою у великих хабових аеропортах Європи, насамперед, у Парижі чи Мадриді.

Закарпатське місто Мукачеве
повільно перетворюється на
справжній залізничний хаб:
пересадковий майданчик, з
якого можна вигідно подорожувати з різних українських
міст до Угорщини, Словаччини
та Чехії. Завдячувати «мукачівському», «пшемишльському» та іншим транспортним
проектам можна насамперед
безвізовому режиму між Україною та державами ЄС, який
суттєво збільшив кількість
українців, що прямують на Захід: працювати, подорожувати,
відпочивати.

Рекорди «авіамаршрутки»

А колією швидше!

Ірландський лоукостер «Райянейр» прогнозує, що до кінця нинішнього року кількість
пасажирів, перевезених на його українських
маршрутах, становитиме 1,4 млн осіб. Прогноз робили з розрахунку, що середня заповнюваність крісел становитиме 85%, тоді як за
фактом вона зараз перевищує 96%. Відповідно, варто очікувати коригування цієї цифри в
більшу сторону.
Найрезультативнішим аеропортом для
компанії має стати Бориспіль: через нього компанія перевезе 1,05 млн пасажирів. На другому місці Львів — 235 тис., на третьому Одеса із
60 тис. пасажирів. Четвертим за пасажиропотоком стане Харків — 35 тис. пасажирів до кінця
року.
Усього ж за період із вересня 2018 по березень 2019 року лоукостер перевіз із і в нашу
країну 375 тис. пасажирів.

Свою вигоду від географічного положення (неподалік від кордону сусідніх
Угорщини і Словаччини) Мукачеве навчилося використовувати зовсім недавно. Сприяла цьому наявність вузької
залізничної колії, так званого європейського стандарту завширшки 1435 міліметрів, збудованої ще кілька десятиліть тому, яку тривалий
час не використовували за
призначенням. Наявність такої колії дозволила організувати залізничне сполучення
між закарпатським містом та
двома європейськими державами без зміни колісних пар,
що, з одного боку, дозволило
зменшити час на подорож, а з
іншого — знизити ціну квитків.
Першою ластівкою, як
відомо, став прямий потяг
«Мукачеве—Будапешт», що
почав регулярно курсувати
з імпровізованої залізничної
зупинки, розташованої на
відстані кількох сотень метрів від головного залізничного вокзалу цього міста.
Експеримент виявився навіть більш ніж вдалим: залізничникам вдалося швидко
заповнити вагони та навіть
збільшити їх кількість. Другою спробою стало відкриття лінії Мукачеве—Кошице,
міста у Словаччині. Перший
рейс між двома містами відправився 10 червня нинішнього року. Ним скористалися 14 пасажирів: іноземці
зі Словаччини, Німеччини,
Австрії та Канади. Зі станції
Мукачеве в Кошице вирушило 20 пасажирів. Вагони були
заповнені на чверть. До складу поїзда входять два вагони
на 78 місць, залежно від потоку рухомий склад збільшуватимуть.
З Кошице поїзд виїхав о
09:10, а вже менш ніж за 4
години прибув у Мукачеве.
О 14:54 поїзд вирушив назад
у Кошице. Сьогодні цей потяг курсує двічі на день: окрім ранкового рейсу, з Кошице він відправляється також
о 12:01, а з Мукачевого додатковий рейс стартує о 18:20.
Ціни на проїзд доволі демократичні: вартість пасажирського місця на відтинку
Кошице—Чоп обійдеться для
дорослого у 6,8 євро, а для дитини — в 3,4 євро. З Чієрна
над Тисою — прикордонного
пункту зі словацького боку —
в Мукачеве дорослий квиток
коштуватиме 4,5 євро, а дитячий — 2,25 євро. Вартість
проїзду на відрізку Чієрна
над Тисою—Чоп (тобто проїзд з одного кордону до іншого) становитиме для дорослого пасажира 3,8 євро, для дитини — 1,9 євро.
На думку пасажирів, такий варіант проїзду є знач-

На землі і в повітрі
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» планує запустити ще кілька автобусних рейсів — після рішення про запуск першого автобусного рейсу «аеропорт Вінниця — аеропорт
Бориспіль».
За словами віце-президента МАУ з наземного обслуговування Володимира Семенченка,
перевезення будуть організовані з найбільших
міст, розташованих у радіусі 200 км від аеропорту Бориспіль. Зокрема, це можуть бути маршрути з Чернігова, Житомира тощо.
Остаточно рішення про запуск цього проекту буде прийнято за підсумками роботи перших трьох місяців автобусного рейсу з аеропорту «Вінниця». Перевезення на цьому напрямі
стартують на автобусах Sky Bus з 1 липня. При
цьому митні процедури здійснюватимуться не
в аеропорту Вінниці, а вже безпосередньо в Борисполі.

Одещина — Апулія
Міністерство інфраструктури України разом із своїми італійськими колегами планує
відкрити регулярну паромну лінію Чорноморськ
— Барі, столиця регіону Апулія. Подібну перспективу обговорювали під час візиту української делегації до Італії.
Як відомо, на 2019 рік річна квота універсальних дозволів Італії для автомобільних перевезень становить 14 500 одиниць, що не в
повній мірі задовольняє потреби перевізника.
У ході зустрічі сторонам вдалося домовитися
про додаткові 1300 дозволів. Вони будуть передані українському міністерству восени.
Відкриття паромної переправи дозволило
б значною мірою вирішити цю проблему, особливо, враховуючи, що Барі — досить великий
порт, що зв’язує Італію з Грецією, Хорватією
і Чорногорією, а також другий за значимістю
економічний центр південної частини країни.
Місцева економіка розвивається за рахунок аграрної галузі, торгівлі, транспорту і туризму та
має значну туристичну перспективу.

Безпілотник для ОАЕ
Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про реалізацію низки спільних проектів в авіаційній сфері, зокрема, про перспективи і шлях логістичного забезпечення потреб Сухопутних військ ОАЕ. На першому місці тут —
виробництво безпілотних літальних апаратів.
«Найперспективніший ринок для нас —
країни Близького Сходу та Південно-Східної
Азії. Українські літаки, які здатні працювати в
екстремальних кліматичних умовах, повністю
відповідають потребам військових і рятувальників. Тому очікуємо, що найближчим часом
продукція «Антонова» займе вагому частину
ринку в цих регіонах», — сказав генеральний
директор «Укроборонпрому» Павло Букін. ■

■ ІНФРАСТРУКТУРА

Хаб, значить хаб!
За два роки кількість українців, які їдуть до Європи залізничним
транспортом, зросла у десять разів — Укрзалізниця
та компанії-конкуренти активно розвивають маршрути

❙ Місто Мукачеве може стати «вікном в Україну» для багатьох західноєвропейців.
❙ Фото з сайта pinterest.com.
но вигіднішим за автобусний.
Адже, по-перше, він дешевший, а по-друге, залізничний
варіант не передбачає тривалих черг на кордоні, час перебування у яких неможливо
спрогнозувати наперед.

До Праги. Або Хорватії...
Днями стало відомо, що
словацький маршрут буде продовжено, до Праги. У Кошице
пасажири матимуть змогу пересісти на інший потяг. Пересадку організовано так, що
у пасажирів залишається запас часу. Також передбачено
можливість їхати через Кошице до хорватського міста
Загреб. Для цього необхідно
зробити дві пересадки, окрім,
власне, у Кошице доведеться
міняти потяг у чеському Оломоуці. Онлайн-квиток із Мукачевого в Загреб або Спліт,
як і до Праги, також можна
придбати онлайн.
Як повідомляють чеські
ЗМІ з посиланням на місцеву залізничну компанію, ціна
квитків стартує від близько 30
євро, у зворотному напрямку
квиток наразі майже удвічі дорожчий. Чеські компанії «Лео
Експрес» та «Регіо Джет» зараз пропонують своїм пасажирам варіант поїздки із Мукачевого до Праги через Кошице, але на першому сегменті
— з України до Словаччини —
вони подорожують автобусом.
Ідея залізничних мандрівок із Західної України до
Чехії, яка має запрацювати
наприкінці нинішнього року,
одразу ж стала напрочуд популярною у цій країні. А тому
про власну зацікавленість працювати не тільки комбінованим маршрутом, а й повністю
залізничним, майже одночасно підтвердили і «Лео», і «Ре-

■ ЗАБОРОНИ

шль—Берлін. Однак дата запуску рейсу ще не відома.

ГЛОНАСС як допуск
Президент РФ Володимир
Путін дозволив транзит української продукції через російську територію при використанні системи контролю на основі пломб
із технологією ГЛОНАСС. Відтак
водії, які мають товар з України,
зобов’язані мати облікові талони,
що стають недійсними при знятті
пломб.
Як відомо, російський президент Володимир Путін запровадив транспортні санкції для України у вересні 2018 року, мотивуючи
їх «недружніми діями» нашої країни і уточнивши, що санкції проти
його країни існують не через окупацію Донбасу і Криму, а для того,
щоб «знизити економічне зростання РФ».
гіо». Перша планує пустити
потяг від польсько-українського кордону до Праги через
Краків з 11 грудня 2019 року
до 10 грудня 2024 року щодня до чотирьох разів на день,
а «Регіо Джет» вирішив не коментувати деталі. Начальник
відділу пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр
Красноштан в одному зі своїх
інтерв’ю розповів, що наша
влада готова дозволити приватним залізничним перевізникам працювати в республіці. За його словами, перші
запити від іноземних перевізників, в тому числі від «Регіо
Джет», вже отримані. «Перша зустріч відбулася, вони
дуже зацікавлені у відкритті залізничного сполучення з
Мукачевим», — додав Красноштан.
Не відстає й Укрзалізниця, яка має намір створити
прямий рейс Київ—Переми-

Стартуємо
у Мукачевому
Але, за запевненнями посадових осіб Укрзалізниці,
вже до кінця нинішнього року
в Мукачевому має запрацювати повноцінний залізничний хаб — разом із відповідним пересадочним сполученням. «На сьогоднішній день
ми створили один із хабів у
польському Перемишлі. Зараз ми працюємо над створенням хаба в сполученні Україна—ЄС в Мукачевому, куди
заходить європейська колія.
Поїзди з Будапешта і, я сподіваюся, також із Праги та інших європейських столиць
в’їжджатимуть углиб України», — сказав Красноштан.
Усього ж за два роки дії
безвізового режиму між Україною та державами Євросоюзу Укрзалізниця перевезла
майже 1,6 мільйона пасажирів у західному напрямку. За
повідомленнями відомства,
йдеться про понад десятиразове зростання кількості пасажирів, які, мандруючи на
Захід, обирають рейковий
транспорт. «Із початку цього
року вже перевезено в країни
ЄС і назад 374 тис. пасажирів», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
«Прямий пасажиропотік
у напрямку Україна—ЄС за
два роки дії безвізу становив
980 тис. пасажирів, назад —
615 тис. осіб», — він розповів,
додавши, що залізничним
транспортом з України можна
відправитися в Латвію, Литву, Угорщину, Австрію, Румунію, Польщу, Словаччину,
Болгарію. ■

СЕЛЯНИ І К°
■ СЕЗОННИЙ ПРОДУКТ

З баштану — до шалє
Перші партії українських кавунів врожаю-2019
уже на шляху до ЄС
Оксана CОВА
Ранні сорти кавуна вже почали
масово збирати в Південних регіонах. Перші оптові партії кавунів
сьогодні вже досягли оптових ринків Києва. І з кожним днем ціни на
найкрупнішу ягоду стрімко знижуються. Найперші ранні кавуни
фермери продавали по 15 грн/кг і
навіть дорожче при відвантаженні з поля. Однак буквально за кілька днів оптова ціна впала більш
ніж удвічі. Вже в суботу, 22 червня, фермери Херсонщини намагаються продавати кавуни з поля за 7
грн/кг, але в деяких випадках ціни
опускаються навіть до 5 грн/кг.
«Основною проблемою при реалізації ранніх кавунів в Україні є
недовіра споживачів. Тому нерідко при збільшенні обсягів виробництва ранніх сортів кавуна ціни
на нього знижуються дуже швидко, бо покупці побоюються підвищеного рівня нітратів. Насправді, рівень нітратів у кавунах ніде,
крім пострадянського простору,
ніхто не контролює, — говорить

Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). — Дуже часто
отруєння при споживанні кавунів
пов’язані з тим, що його просто забувають ретельно помити. Але ж
до кавуна традиційно торкається
дуже багато людей: і тих, хто вибирає собі продукт у роздріб, і тих,
хто його завантажував, розвантажував... Кавун дозріває, лежачи
на ґрунті, і він є одним iз найбрудніших баштанних зовні, хоч в абсолютній більшості випадків абсолютно безпечним усередині. Тому
не варто забувати ретельно вимити його поверхню і руки до початку розрізання кавуна».
Справжньою проблемою для
представників мереж супермаркетів є наявність на полицях залишків імпортних кавунів. Роздрібна ціна на нього в багатьох магазинах України коливається від 30 до
50 грн/кг, а суперранні українські
кавуни пропонують і дорожче 100
грн/кг у деяких магазинах, хоч уже
з завтрашнього дня кавун українсь-

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2019
кого виробництва можна буде купити в кілька раз дешевше.
У 2018 році Україна експортувала 18,5 тис. тонн кавунів — трохи
більше, ніж у 2017 році. Але це був
один iз найгірших показників експорту за останні чотири роки, бо експортні відвантаження в 2015-му і
2016 роках були значно більшими.
Україна могла б істотно збільшити обсяги експорту кавуна, якби
розвивала річкову логістику. Контейнерні поставки кавуна вгору по
Дніпру до Білорусі з подальшою доставкою автотранспортом до Польщі, Німеччини, Великобританії та
інших країн Європи різко б підвищили конкурентоспроможність українського кавуна на цих ринках,
тому що обходилися б набагато дешевше. За інформацією аналітиків
EastFruit, ціни на кавуни в Європі
істотно вищі, ніж в Україні. Наприклад, зараз завершується сезон
експорту іспанського кавуна, який
продають у середньому по 40-50
центів США за кг в Іспанії. Оптові
ж ціни на нього в Німеччині та Великобританії набагато вищi.
«Наступного тижня перші партії херсонських кавунів будуть доставлені до Польщі. Таким чином
експортний сезон по кавуну для України можна буде вважати відкритим. Проте системного експорту українського кавуна поки що не існує.
Український експорт кавунів — це
спотова торгівля і вивезення надлишків», — резюмує Андрій Ярмак. ■

■ СКУЛЬПТУРИ

Друге життя могутнього дерева
У Холодному Яру
150-річний дуб став
лісівником
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині, у Грушківському лісництві Кам’янського лісгоспу, яке у Холодному Яру, вирізьбили лісівничу композицію із
всохлого дуба і цим самим дали
йому друге життя.
«Дуб, вік якого понад 150
років, зростав при вході на територію Грушківського лісництва і
був його справжньою зеленою окрасою. Проте лісівники помітили, що дерево ослабло, має ознаки
всихання, його почали пошкоджувати жук-олень та вусач дубовий,
які, до слова, є червонокнижними.
З того часу дерево намагалися врятувати — обрізали всохле гілля та
крону», — розповідають «УМ» у
пресслужбі Черкаського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
Але, наголошують, такі заходи не допомогли і дуб усох повністю. Тоді у лісничого Грушківського лісництва Сергія Могили виникла ідея — перетворити старого на
Олена ЯРОШЕНКО
За різними експертними оцінками, Херсонська область може
втратити від чверті до п’ятої частини солодкого врожаю вишні,
персиків, черешні, абрикосів та
яблук. Адже після весняних приморозків по зав’язі цього року
«пройшлися» ще й град та шквали. Від них, як раніше вже писала «УМ», суттєво постраждали в першу чергу Білозерський,
Бериславський, Голопристанський, Каховський та Олешківський райони.
Садоводи недорахуються чималої частини прибутків. Адже

❙ У Холодному Яру старий дуб перетворили на унікальну скульптуру лісівника.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаського обласного лісового та мисливського господарства.
дерев’яну скульптуру. Тож дерево
не зрізали повністю, а покликали
до нього різьбярів.
«За тиждень майстри, працюючи просто неба, перетворили всохле та пошкоджене жуками
дерево на справжній дерев’яний
витвір мистецтва — скульпту-

ру лісівника — охоронця лісів
Холодного Яру. Окрім основного
компоненту, композицію прикрашають сова та герб Кам’янського
лісгоспу», — підсумовують у Черкаському обласному управлінні
лісового та мисливського господарства. ■

■ Є ПРОБЛЕМА

Кісточки від ягідок
Садівники Херсонщини можуть втратити чверть
врожаю кісточкових
торік вони навіть на експорт до
одинадцяти країн (у тому числі
до ЄС) 6,6 тисячi тонн свіжих яблук відправили. Та аграрії краю
переконані, що труднощі тимчасові. Тому продовжують закладати нові сади та ягідники. Пло-

ща лише яблуневих садів на Херсонщині впродовж останніх років
збільшилася до 2,7 тисячi, а черешневих — до 1 тисячі гектарів,
повідомили у департаменті агропромислового розвитку Херсонської ОДА. ■

5

■ НОВИНКИ РИНКУ

Наше, добротне
Підприємливих виробників
української техніки «соціальний
ліфт» і в Європу довозить
Оксана СИДОРЕНКО
На недавній виставці «АГРО-2019» чимало агропідприємців зацікавилося оновленим буряковим перевантажувачем сумського «Заводу Кобзаренка», що перевантажує продукцію з комбайна на автомобіль. Як і більшість вітчизняної техніки, приваблював він у першу чергу адекватною ціною та можливістю скористатися державними програмами дотацій на його купівлю. Тим часом техніка цього
підприємства потроху, але впевнено, почала завойовувати і ринок
Євросоюзу. Удосконалений, за підсумками роботи минулого сезону, буряконавантажувач «Завод Кобзаренка» незабаром презентуватиме на міжнародній виставці у німецькому Ганновері й очікує завдяки новій одиниці розширити коло європейських покупців.
Підстави для впевненості в успішному дебюті своїх машин у керівника, Анатолія Кобзаренка, цілком реальні: недавно презентований квадратний тюковоз ще взимку існував лише у вигляді прототипу, а до літа першу одиницю продали в Чехію. І вже отримали на
нього низку наступних замовлень. «Тюковози, тюкопреси — наша
тема. Ми їх зробили за конкурентною ціною — майже вдвічі дешевше, ніж у європейців, — каже керівник підприємства. — Крім
того, цьогоріч презентували бочки для внесення у ґрунт рідкого
перегною. Вони зроблені спеціально під дискову борону, завдяки
чому весь азот залишається в землі. Зараз робимо 9 видів різних
накопичувачів — ми попереду багатьох європейських виробників.
Цього року в Ганновері також презентуємо бункер-накопичувач на
гусеничному ходу. В Канаді ці накопичувачі дуже популярні, а от
у Європі досі не було жодного виробника. Вони використовуються на рисових полях або на перезволожених ґрунтах. В Україні, у
Жашківському районі, у нас уже теж є перший замовник цієї техніки».
«Заводу Кобзаренка», який починав iз виробництва тачок та
візків для присадибного господарства чверть віку тому, на відміну від багатьох «побратимів», котрі не витримали марофону вітчизняної економіки, за цей час вдалося значно розширити не лише
лінійку продукції, а й географію виробництва. Засноване у Липовій
Долині на Сумщині підприємство викупило ще один завод у Ромнах та вже добудовує нове підприємство в місті Белхатув у Польщі
(вартістю понад 5 млн євро, між іншим). До 1 січня 2020 року європейський завод, за словами його керівника, має бути повністю
зданий у експлуатацію. А найкращі українські фахівці поїдуть налагоджувати там виробництво.
«У нас багато клієнтів у країнах ЄС, — пояснює Анатолій Кобзаренко обставини, які стали поштовхом такої експансії в Євросоюз. — Для доставки продукції із Сумської області в Європу дуже
велике логістичне «плече». Фактично ми створюємо компактний
варіант підприємства — копію виробництва в Україні. В основному
цеху площею 5 тисяч квадратних метрів обладнуються зварювальна, фарбувальна, токарна та інші ділянки. Місце для будівництва
вибране теж не випадково: поруч розташовані кілька логістичних
центрів, один з яких належить компанії Amazon. Тому звідти буде
зручно доставляти клієнтам продукцію по всій Європі. Так само, в
разі доставки з Польщі немає жодних проблем із митним оформленням, відсутній подвійний митний тариф, який потрібно платити при ввезенні та при вивантаженні обладнання. Відповідно, нижче накладні витрати та вартість наших виробів. Ще одна причина — у Європі дуже низькі ставки кредитування виробника і ставки на лізинг техніки».
Скористатися можливостями, які прийшли з налагодженням
Україною міжнародного партнерства з ЄС, підштовхнули цілком
прагматичні міркування. «Половина вартості причепа — це підвіска та колеса: ми їх веземо з Європи в Україну, потім зварюємо і веземо назад у Європу, — поділився Кобзаренко з сайтом Agrovery.
— А можна зробити в Україні лише рами, привезти їх у Польщу,
додати підвіски і решту необхідного та продати в Європі з терміном доставки в один день. Зараз наші фури з обладнанням простоюють по три доби на кордоні в Україну і по чотири — назад.
Уявляєте, скільки часу і грошей витрачається на логістику? Завдяки новому заводу ми зможемо бути ближчими до покупця, торгувати активніше. До того ж, довіра до обладнання, яке створене на
території ЄС, більша, ніж до країни, у якій тривають військові дії,
— це гірка правда»...
Власне, «Завод Кобзаренка» — цілком надихаючий приклад
того, як будь-яку обставину, навіть на перший погляд негативну,
можна перетворити на нові можливості. ■

■ ДОВІДКА «УМ»
На початок 2019 року на «Заводі Кобзаренка» працювало 850
робітників та інженерно-технічного персоналу. Протягом минулого
року тут створили більше 150 нових робочих місць. Середня зарплата на заводі перевищує 10 тисяч гривень. Налагоджено перевезення
співробітників із довколишніх сіл та міст до території заводу.
На сьогодні «Завод Кобзаренка» виробник номер 1 тракторних причепів в Україні. Він виготовляє 20 видів причепів, 9 видів перевантажувальних бункерів, 10 видів цистерн для води, рідин i засобів захисту рослин, 20 видів шнеків, завантажувачі/розвантажувачі вагонів, зернопакувальне та чимало іншого обладнання. Експортує техніку в 30 країн світу і планує відкриття ринків Ірану, Індії
та США.
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Ігор ВІТОВИЧ

Поки Україна захищає на своїх
східних кордонах Європу від
російського агресора, Старий
Світ вкотре продемонстрував
свою недалекоглядність. Парламентська асамблея Ради
Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, яка дозволяє
РФ повернутися до роботи в
Асамблеї без обмежень права
голосу вже з 25 червня.

Продажність «непідкупних»
Дебати з приводу резолюції тривали чотири години.
Розгляд 220 поправок до документа, запропонованих членами української делегації та їхніми союзниками, розпочався
близько 20:00 24 червня і тривав майже шість годин. Поки
прибічники резолюції — «друзі
Москви» -— наголошували, що
вихід Росії з Ради Європи потрібно попередити будь-якою
ціною, депутати з України,
Грузії та Литви називали документ «поступкою» та «слабкістю», яку не можна дозволити.
Представник України Олексій
Гончаренко порівняв анексію
Криму з пактом Молотова-Ріббентропа, а рішення ПАРЄ назвав «страсбурзькою зрадою».
Перед вирішальним голосуванням нідерландський фонд
допомоги родичам жертв катастрофи малайзійського «Боїнга» над Донбасом попросив не
повертати Росію в Парламентську асамблею. Та все марно.
В ніч на вівторок, 25 червня,
ПАРЄ підтримала резолюцію,
яка змінює правила Асамблеї
й ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо
Росії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.
Попри нічне голосування, яке
є безпрецедентним для Асамблеї, явка депутатів була навіть
вища за звичайну.

Суть рішення
Головним нововведенням
резолюції стало внесення до
правил регламенту ПАРЄ пункту, що забороняє позбавляти національні делегації права голосувати, виступати і
бути представленими в Асамблеї. Однак у резолюції наголошується, що інші права національних делегацій в ПАРЄ
можуть бути оскаржені через
грубі порушення статуту Ради
Європи.
Російська делегація не бере
участі у сесіях Асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження
повноважень її делегації через агресію Росії проти України. Влітку 2017 року Москва
припинила платити внески до
бюджету Ради Європи, мотивуючи, що делегація Держдуми
РФ не має повноцінних прав у
ПАРЄ. І ця фінансова сторона
мала ключову роль.
Перебування Росії в Раді Європи опинилося під загрозою,
адже, згідно зі статутом організації, через два роки невиконання фінансових зобов’язань
членство країни може бути припинено. Цей дворічний термін
для Росії, яка заборгувала Раді
Європи майже 70 мільйонів
євро, закінчується цими днями. У зв’язку з безпрецедентною ситуацією керівництво
Ради Європи та ПАРЄ ухвалило
принципове політичне рішення: будь-якою ціною втримати
Росію у своїх лавах. Для того,
щоб дати можливість Росії повернутися в ПАРЄ, попри невиконані вимоги резолюцій щодо

■ ДЕГРАДАЦІЯ

■ ДУМКИ З ПРИВОДУ

Там, за ПАРЄбріком...

Соціальні мережі бурхливо реагують на останні
події в ПАРЄ. До уваги читачів «УМ» ми обрали
найцікавіші коментарі.

«Страсбурзька зрада»: Парламентська Асамблея Ради
Європи змінила санкційний механізм і запросила Росію

Ірина Геращенко, віцеспікер ВР і член
делегації в ПАРЄ:
— А знаєте, хто найбільше мене вразив сьогодні? Голландські депутати. Днями міжнародна слідча група оприлюднила результати трагедії МН 17. Встановила причетність росіян до
вбивства 280 людей. Сьогодні голландські депутати проголосували за повернення Росії в ПАРЄ.
Впевнена чомусь, що вони ніколи не зустрічалися
з родинами жертв, не були на похоронах останків... Наша делегація у повному складі проголосувала проти цієї доповіді. Ми не зрадили пам’яті
тисяч загиблих і поранених. Ми — більші європейці насправді, ніж ті, хто забув своїх убитих
Росією співвітчизників. Продали пам’ять заради
внеску Росії в РЄ.

України, було вирішено змінити регламент Асамблеї таким
чином, щоб дати можливість
російській делегації почати все
з чистого аркуша, забувши про
п’ять років санкційного протистояння.
Окрема норма рішення дозволяє Росії подати список своєї
делегації посеред сесії (за статутом делегація подається лише
перед початком першої сесії
року). Це дозволить Росії, переконавшись, що загрозу санкцій
знято, вже у вівторок вранці передати у Страсбург список своїх
депутатів.

За 70 мільйонів срібняків...
Збереження бюджету ціною демократії викликало обурення наділеної здоровим глуздом частини депутатів ПАРЄ. «Сер Вінстон
Черчилль, батько-засновник
ПАРЄ, жахнувся б, якби побачив цю політику умиротворення агресора. Ми намагаємося зберегти фінансування нашої організації ціною демократії», — заявив британський
депутат-консерватор Роджер
Гейл. За його словами, «в обмін на 70 мільйонів срібняків
РФ вимагає повернути їй повноваження» і унеможливити
введення санкцій у майбутньому, що є «ганебним шантажем».
Латвійський депутат-соціаліст Борис Силевич застеріг,
що ухвалення резолюції підірве
довіру до організації, яка «збирається відмовитися від своїх
базових цінностей». На його
думку, це виглядатиме так,
«ніби ми здалися, ніби підтримуємо дії Росії». «Як ми зможемо критикувати інші країни, якщо дивитимемося крізь
пальці на значно серйозніші
порушення Росії?» — запитав
колег депутат.

Можливі дії української
делегації
Українські депутати вже заявили, що будуть оскаржувати
повноваження РФ, щойно вона
подасть свій список. Також
в.о. голови Комітету Верховної
Ради з питань євроінтеграції
Марія Іонова заявила, що українська делегація може призупинити свою участь в Асамблеї. Іонова нагадала, що шість
із 11 депутатів із російської делегації перебувають під міжнародними санкціями через голосування за введення військ в
Україну. Вона назвала голосування в ПАРЄ «повільним самогубством» організації.
Українські правозахисники вважають, що повернення
російської делегації до ПАРЄ за
умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною
капітуляцією» цієї міждержавної організації. Про це йдеться
у відкритому зверненні правозахисних організацій до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних
справ, а також до національних
делегацій країн-учасниць Ради
Європи (звернення підтримали
12 українських правозахисних
організацій).
«Повернення російської делегації в ПАРЄ — початок. Наступне — це скасування санк-

❙ Авторка проекту резолюції, бельгійська депутатка від групи
❙ соціалістів Петра де Суттер.
■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
Друзі і недруги: хто і як голосував
Делегації, які підтримали «проросійську» резолюцію повним складом або переконливою більшістю: Австрія, Азербайджан, Андорра,
Кіпр, Іспанія, Франція, Ірландія, Ісландія, Норвегія, Сербія, Сан-Маріно,
Туреччина, Вірменія, Італія, Молдова, Нідерланди (5 «за», 2 «проти»), Німеччина (11 «за», 2 проти»), Португалія, Словаччина, Швейцарія.
Делегації, які голосували проти резолюції: Естонія, Грузія, Литва, Латвія,
Україна, Польща (1 «за», 9 «проти»), Швеція, Велика Британія (2 «за», 3 утрималися, 7 «проти»).
У низці делегацій думки розділилися: Бельгія (2 «за», 2 утримались),
Данія (1 «за», 1 «проти»), Фінляндія (2 «за», 2 «проти»), Хорватія (2 «за», 1
«проти», 1 утримався), Ліхтенштейн (1 «за», 1 «проти»), Румунія (1 «за», 1
«проти»), Чехія (2 «за», 1 утримався, 1 «проти»). Єдиний представник делегації Словенії — утримався.
цій в ЄС. Схоже, Європа до цього готова, а Німеччина, Франція, Італія, які виправдовують
сьогоднішню ганьбу в Страсбурзі — теж знайдуть гарні слова це виправдати в грудні. Й дякуємо кожному грузину, представнику країн Балтії, британцю, які разом iз нами б’ються і
називають речі своїми іменами
— що це змова і зрада», — написала у «Фейсбуці» віцеспікерка Верховної Ради і член делегації від українського парламенту в ПАРЄ Ірина Геращенко.

Реакція перших осіб
У МЗС України вважають
схвалену ПАРЄ «проросійську» резолюцію неприпустимою поступкою Москві. «Прикро констатувати сьогодні, коли Рада Європи відзначає свою 70-ту річницю, що її
Парламентська асамблея втратила свій авторитет, і організація більше не може відігравати
роль, якою її наділили батькизасновники. МЗС України послідовно виступало проти такого сценарію, і ця позиція залишається незмінною», — наголосили у міністерстві.
Рішення Парламентської
асамблеї Ради Європи, яке дозволить повернути російську делегацію, — потужний виклик
Україні. Про це заявив п’ятий
президент України Петро Порошенко. «Це перший серйозний дипломатичний удар,
який отримала Україна за останні п’ять років. Раніше ми
таких ударів не пропускали.
Але тепер удар завдано не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна», — зазначає він. Порошенко обіцяє
задіяти «свої зовнішньополітичні зв’язки, аби вірус все-

прощення Росії за анексію
Криму та окупацію Донбасу
не розповсюдився далі».
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що повернення російської делегації
— це «реванш агресора і повна
зневага до норм міжнародного
права». А міністр МЗС Павло
Клімкін висловлював думку,
що цим рішенням європейські країни хочуть «купити прогнозованість» у відносинах з
Москвою.
Реакція президента України Володимира Зеленського
з’явилася вчора на «Фейсбуці» лише близько 12-ї години
дня. «Розчарований рішенням
ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації
Російської Федерації, — написав він у «Фейсбуці». — Минулого тижня я особисто обговорював це питання з Президентом Франції та з Федеральним
канцлером Німеччини. Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації
до ПАРЄ можливе лише після
того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода,
що наші європейські партнери нас не почули та вчинили
інакше. Я вдячний українській парламентській делегації
та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися
до кінця». І додав: «Дуже хочу
побачити, як прихильники повернення російської делегації в
Асамблею — організацію, яка
70 років захищає верховенство
права у Європі, — відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення — повернення
полонених українських моряків. Нагадую, що саме 25 червня спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського
права». ■

Борислав Береза, народний депутат
і член делегації в ПАРЄ:
— Ми робили все можливе і неможливе. Але
ворота пекла привідкрилися і рашистські демони рвонули в ПАРЄ... Тому моя думка про те,
що мені нічого робити в одному залі з нечистю,
у якої руки по лікоть в українській крові, залишається незмінною.
Микола Княжицький, народний депутат:
— Повернення Росії в ПАРЄ було б неможливим, якби результат президентських виборів був
іншим. Іноземці його трактували, як відмову суспільства від цінностей і позиції Майдану, незалежності, суверенітету. Повернення Росії в ПАРЄ було
неможливим під час роботи попередньої зовнішньополітичної команди. Новий президент навіть не
зустрівся з українською делегацією, яка залишилася без державної і політичної підтримки.
Рефат Чубаров, голова Меджлісу:
— Слід всьому світові продемонструвати рішучість української політичної нації в протидії російській агресії і відновленні територіальної цілісності України, включно з Кримом. Громадянське суспільство могло б, відкинувши всі
внутрішні розбіжності й чвари, скликати в найближчий день, можливо, 28 червня — в День
Конституції України, мільйон громадян на загальнонаціональні збори на Майдані Незалежності. Ті,
хто сьогодні зраджує Україну, ті, хто віддає на поталу Росії Крим і його жителів, повинні бути осоромлені нашою монолітністю і рішучістю.
Дмитро Лиховій, головний редактор
інтернет-видання «Новинарня»:
— Тепер для нас це не ПАРЄ, а ПАРЄбрік. Українська дипломатія має зайняти жорстку позицію і виробити план дій для Ради Європи. Але
сумніваюся, що це можливо при нинішньому преЗеденті. І так само сумніваюся, що український
виборець побачить якісь причинно-наслідкові
зв’язки... Ганьба триває.
Сергій Таран, політолог:
— Ще вчора українська дипломатія успішно блокувала спроби росіян повернутися в ПАРЄ.
А сьогодні — російська делегація повертається.
Хоча там ті самі депутати. І в Європі — та сама Німеччина. І та сама Франція. І та сама Меркель. І
той самий Макрон. І Мей та сама... Що змінилося?
Змінилася — Україна. Точніше — очільник її зовнішньополітичного курсу. Який не тисне на західних партнерів. І нічого ні від кого не вимагає. А в
Європі поважають сильних. І в Московії рахуються
лише з силою. Слабких у світі роблять разом.
Андрій Магера, юрист:
— ПАРЄ досить дивна організація. За відмову накласти мораторій на смертну кару і демократизувати країну Білорусь свого часу виключили з
Ради Європи. Натомість, авторитарну Росію, окупанта і агресора у XXI столітті, винуватця більше
10 тисяч смертей невинних українців, повертають
до ПАРЄ, а питання про виключення РФ iз Ради
Європи навіть ніколи не було на порядку денному. І після всього цього французи та італійці, німці і португальці нам ще розповідатимуть про українську корупцію?
Mустафа Наєм, народний депутат:
— Учорашнє рішення ПАРЄ — це зрада Європою не тільки України, а й себе і своїх же принципів. Тому що повернення Росії в ПАРЄ — це
не про демократію, не про права людини і не
про цінності. Це рішення банальне — про гроші.
Російські санкції «покарання рублем» виявилися сильнішими за європейські цінності й пафосні
виступи євроделегатів.
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■ МУЖНІСТЬ

Не було б Щастя..,
або Друге життя ветерана

❙ Не бійся, воїне, мамині руки тримають.
❙ Фото з сайта rany.com.ua.

❙ На війні як на війні.
❙ Фото з сайта lb.ua.
Микола ПАЦЕРА

Війна на Донбасі, окрім тяжких
наслідків, демонструє і справжні приклади героїзму та незламності духу наших воїнів, котрі
навіть після важких поранень
знайшли в собі сили стати активними членами суспільства.
Про одного з таких, хто від
розриву гранати втратив руку і
ногу, але зараз живе повноцінним життям, наша розповідь.

Подзвони мамі
До Революції гідності 40річний В’ячеслав Буйновський
проживав у провінційному містечку Кролевець на Сумщині.
Але коли побачив по телевізору
жахливе побиття студентів на
майдані Незалежності, то твердо вирішив узяти участь у протесті. Щоб не травмувати маму,
яку він дуже любить і поважає,
сказав їй, що поїде у Київ на
прибуткову «халтуру». Деякий
час вони регулярно зідзвонювалися, і син говорив, що в нього все добре, тож скоро повернеться. Але якось зв’язок порушився — на всі мамині дзвінки була відповідь: «Абонент
поза зоною». Стривожена Катерина Михайлівна опитала всіх
друзів і знайомих Славка, але
ніхто не знав, де він. Аж одного
разу вона дивилася по телевізору новини, коли оператор показував, що робиться біля столичної мерії, і раптом побачила на
екрані сина...
«Напередодні нас штурмував «Беркут», у тій давці я загубив свій телефон, — пригадує
В’ячеслав. — І хоча друзі подарували мені новий, але номера
мами я не пам’ятав, тож подзвонити не міг. Поїхати додому —
теж, адже був відповідальним за
один зi складів у міськадміністрації. Та через кілька днів я побачив на Майдані листівки зі
своїм фото, телефоном мами і
проханням подзвонити. Виявляється, вона після телесюжету
попросила друзів розвішати такі
оголошення, щоб я озвався. Так
ми знову стали спілкуватися, і
мама трішки заспокоїлася».

І Крим, і Рим
Проте ненадовго. Революція
закінчилася, розпочалися події
в Криму, потім на Донбасі, а син
усе не повертався. Аж у травні
він знову ошелешив маму, коли
сказав, що перебуває в Луганській області — служить у батальйоні «Айдар». На війну поїхав разом із друзями по Майдану. І потрапив у саме її пекло —
на передову. Був кулеметником
і воював у багатьох гарячих точках — Лутугіному, Металісті,
Красному Яру, Новоселівці та
багатьох інших. Знищив чимало ворогів, а одного разу в Георгіївці разом із товаришами вивели з-під обстрілу зенітну установку, водія якої сильно контузило. Відтоді й воював на ній
разом із побратимом (позивний
«Німець»), підбиваючи ворожу техніку. Одного разу просто поряд із зеніткою розірвався ворожий снаряд. Вибуховою
хвилею В’ячеслава відкинуло
на декілька метрів, оглушило і
контузило. «Німця», який був
навідником, також закинуло в
кущі, де він, весь у крові, кричав, що куля потрапила йому
в рот. Виявилося, що то вона
пробила йому комір, зачепивши шию зовсім поряд із сонною
артерією. Незважаючи на контузію, Слава продовжував воювати і ще не раз дивився смерті у вічі, коли поряд рвалися
ворожі міни та снаряди, а біля
голови свистіли кулі снайпера.
Дуже «спекотно» було, коли
брали Металіст. Довелося всю
ніч лежати в окопах під зливою
— навіть шкарпетки в берцях
були мокрі, а зверху вороги гатили з гранатометів. Зранку
приїхали сепаратисти, з якими вони обмінялися вбитими.
На жаль, тоді загинуло кілька
наших бійців.

Ангел-охоронець забарився
А одного разу ангел-охоронець все ж не вберіг і його. Буйновський разом із двома побратимами патрулював вулиці селища Щастя, і неподалік розташування батальйону «Айдар»
вони запримітили двох підо-

зрілих чоловіків. Покликали
їх, щоб перевірити документи,
а один із них кинув під ноги
бійців гранату. «Товариші дивом устигли відскочити, а я
впав і хотів відкинути її від
себе, та не встиг, — розповідає
В’ячеслав. — Від вибуху відчув
різкий біль у правій нозі й подумав, що поранило осколком.
Глянув — а ногу зовсім відірвало. Кисть правої руки також
висіла роздроблена. Добре, що
побратими були досвідченими
і не розгубилися — наклали на
руку джгут, а місце поранення
обробили кровоспинною присипкою. Поте біль у нозі посилився настільки, що довелося
колоти знеболювальне та пити
трамадол. Мене доставили в
лікарню Щастя, а коли стали
знімати бронежилет і зрізати
одяг, я знепритомнiв...»
Про те, як його перевозили в 59-й мобільний госпіталь,
потім у Харків, а вже звідти до
Києва — у Головний військовий клінічний госпіталь, йому
розповіла пізніше мама, якій
про поранення сина повідомили побратими. Коли вона з молодшою донькою вперше побачила його після реанімації
з ампутованими рукою та ногою, син тихо сказав: «Їдьте додому». Але мама залишилася з
ним надовго і, як тільки могла,
підтримувала його. Більше місяця Слава перебував між життям і смертю — температура
трималася на позначці близько
сорока градусів і він буквально горів, ослаблений організм
чомусь відмовлявся приймати
більшість ліків, що значно ускладнювало ситуацію. Хірурги зробили йому 19 операцій
та давали всього дев’ять відсотків зі ста, що він виживе.
Проте сила духу бійця та материнська любов все ж вирвали його з лабет смерті. І здивовані таким швидким одужанням лікарі вже говорили мамі,
що якщо сину поставити сучасні протези, то він зможе повернутися майже до повноцінного
життя — принаймні обслуговувати себе.

❙ Боєць i квiтка.
❙ Фото з сайта 1plus1.ua.
Умілі руки
«Але ціна питання була
надто висока, — говорить
В’ячеслав. — Протези ноги
коштували 180 тисяч гривень,
руки — 200. Я розумів, що таких грошей нам не знайти, і все
ж не впадав у розпач. Вирішив,
що навіть без протезів буду старатися максимально все робити самостійно — навіть заборонив мамі годувати мене з ложечки. Став поступово переходити
на ліву руку, що в мене непогано виходило — навіть писав досить розбірливо. Потім трапилося справжнє диво — мною
став опікуватися благодійний
фонд «Абрикос», який допомагає АТОшникам. Вони провели благодійний вечір з аукціоном речей колекціонера Олександра Крилова, книги Оксани
Забужко, ювелірних виробів та
інших предметів у Торгово-промисловій палаті, на якому зібрали чимало коштів. Також чимало небайдужих людей відгукнулося на публікацію про мене на
сайті «Лівий берег». Таким чином і вдалося зібрати кошти на
протез руки, який мені встановили взимку. Тоді мама написала у зошиті: «7 лютого. Вчимося писати», а я протезом кисті
дещо незграбно кілька разів
вивів: «Буйновський». Невдовзі волонтери зібрали кошти і на
протез ноги. Оскільки у мене немає навіть колінного суглоба, то
довелося наново привчати тіло

тримати рівновагу».
Бачучи ж, як зараз В’ячеслав
Буйновський ходить, водить
авто і навіть сам міняє колеса,
лагодить двигун, адже був автомайстром, i порається по господарству, навіть не віриться, що
це він робить також і протезами, які встановили йому в Україні на ТОВ «Ортотехсервіс», а
не за кордоном. Дружина Ганна
не нахвалиться своїм чоловікомпомічником. «Він удома робить
будь-яку чоловічу роботу: лагодить сантехніку і електроприлади, — говорить iз гордістю. —
А ще сам одягається, зав’язує
шнурівки, стриже нігті, міняє лампочки, користується
комп’ютером і пише авторучкою, допомагає на кухні. А ще
він мені на свята бутерброди
нарізає, готує, доки я мейкапом
займаюся», — з неприхованою
гордістю жінка показує в телефоні фото.
До речі, з Ганною він познайомився у госпіталі. Там вона
як волонтер часто його навідувала, допомагала, приносила різні смаколики, розважала бесідами. Коли ж майже через півроку В’ячеслав виписався і поїхав
у Кролевець, де йому волонтери за кошти благодійника купили будинок, то невдовзі зрозумів, що не може жити без неї.
Він повернувся до Києва і оселився зі своєю коханою на Троєщині. Невдовзі вони розписалися. Життя ж триває... ■
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■ ЯЗИК ДОВЕДЕ
Ярослава МУЗИЧЕНКО

Який вплив справила епоха Голодомору на українську мову, її
дослідження і вивчення? Яким чином, через підміни й маніпуляції з совєцьким «новоязом», комуністична партія змінювала
світобачення людей, їхню ієрархію цінностей і поведінку? Як це
все відгукується нам, сьогоднішнім? Ці та інші питання ставили на Міжнародному науковому симпозіумі «Епоха Голодомору
в мовній та концептуальній картинах світу», що відбувся у Києві
7-8 червня. Організатор симпозіуму — Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору (HREC in Ukraine)
традиційно у своїх заходах застосовує міждисциплінарний підхід.
Досвідом вивчення та осмислення різних аспектів спричиненої
Голодомором трансгенераційної травми ділилися лінгвісти, літературознавці, психологи, історики та освітяни.
Симпозіум організовано в партнерстві з Українським інститутом
національної пам’яті, Інститутом історії України НАН, за підтримки Науково-освітнього консорціуму (HREC) Канадського інституту українських студій.

«Мовний фашизм»
За «намагання розвивати українську мову самодостатньою,
незалежно від російської» на
початку 1930-х років садили
до в’язниці. У ті роки боролися
між собою «українізація контрреволюційна» та «українізація
по-більшовицьки». Українці
чомусь горнулися до «контрреволюційної». Але ж, як казав
Сталін, — «советская власть —
власть русская». У перспективі
всі нації мали «злитися» в одну.
А спершу українську мову треба було підвести до російського
знаменника. Нелегкий шлях
більшовиків до цієї «світлої
мети» представив на симпозіумі
головний доповідач — професор
мовознавства Інституту славістики Віденського університету,
професор Українського Вільного університету в Мюнхені, президент Міжнародної асоціації
україністів Міхаель Мозер.
Він нагадав, що вже у листопаді 1919 року Володимир
Ульянов (Ленін) у проекті тез
«Про політику на Україні» занотував, що для вчительської
спілки та подібних організацій в Україні потрібен «особливий нагляд» та «особливі заходи для їх розкладання». Розгром Всеукраїнської академії
наук був лише питанням часу.
«Партія» пильнувала також українських письменників. Коли
Микола Хвильовий 1926 року
висунув гасло «Геть від Москви», що означало бажання розвивати самобутню українську
літературу за зразком європейських традицій, ці тези миттєво затаврували як «теоретичне
оформлення українського фашизму».
«Напередодні затвердження «харківського правопису» в
травні 1928 року більшовики в
Україні отримали вказівку посилити репресії проти «куркульських елементів на селі та
ворожих інтелігентських елементів».
«Процес Спілки визволення України став ударом по українській мові, — розповідає
Міхаель Мозир. — Твердили,
що СВУ тримає цілу низку наукових установ у ВУАН: Педагогічне товариство, Інститут
наукової мови, Медичне товариство, бібліотеку, а через мережу
курсів української мови та українознавства розставляє свої
кадри на впливові пости СВУ
та вербує нових прихильників.
Метою СВУ називали «анексію
України» «разом з фашистською Польщею».

У голоді винні… націоналісти
За «зв’язок з СВУ» заарештували тисячі людей. Найперше
— освітян. «Педагоги-шкідники впливали на дитячий розум,
виховували антисемітів, зчіплювали національну ворожнечу і людську ненависть. Завдан-

ням було зробити школи засобом націоналістично-фашистського виховання», — твердив
очільник «Народного комісаріату» освіти Микола Скрипник. Класовою силою, на яку
спиралася українська контрреволюція, нарком називав заможне селянство, «куркулів».
Поза тим, Скрипник «покривав» роботу над українським
правописом, який прийняли на
Харківській правописній конференції у 1928 році.
Після розгрому Інституту
української мови ВУАН більшовики відкрили «мовознавчий фронт». Українських лінгвістів звинувачували в небажанні «відбивати героїчну боротьбу
нашої суспільності з її ентузіазмом.., що виводять нашу країну зі злиднів, з некультурності
на шлях комунізму». Провиною мовників було й те, що у
словниках вони не висвітлювали таких важливих понять, як
«пролетарій», «петлюрівщина», «пілсудчик».
Нарком Скрипник недовго
послужив комунізму. Навесні
1933-го Павло Постишев у часописі «Більшовик України»
звинуватив його в націоналізмі. Мовляв, на посаді наркома
освіти обплутував молодь ворожою пролетаріатові ідеологією.
А перед тим як розставити літери «г» і «ґ», дав змогу ворогам
у Наркомосі «розставити своїх
людей в усій системі органів освіти». У статті Постишев підсу-

❙ Освітяни представляють груповий проект «Тема Голодомору в українській літературі».
української мови, арештували
і знищили. Головну групу мовців — українських селян — понищили Голодомором».

«Буржуазний» правопис
Мовознавче дослідження
професора Міхаеля Мозера доповнив історик, старший науковий співробітник Інституту
історії Україні НАНУ Геннадій
Єфіменко. Він розповів, як за
допомогою правопису і термінології більшовики боролися з
Україною. Піком цієї боротьби
стали роки Голодомору. Історик
нагадав, що комуністи були переконані, що мовне різноманіття
людства скоро мине. Ще в 1916
році Ленін оголосив, що «метою
соціалізму є не лише зближення
націй, а і їхнє злиття». До жовтня 1922 року українізацію протиставляли совєтизації. Після
цього вирішили українізацію
«взяти на озброєння» та «очолити», аби використати її силу
і популярність.
Геннадій Єфіменко прояснив ситуацію, за якої старого
більшовика Миколу Скрипника звинуватили в націоналізмі.
Більшовики шукали, на кого б
повісити провину за «труднощі» у справі «уколгоспнення»
селянства. Спершу хотіли зви-

«За десять перших років незалежності було
встановлено близько 7000 пам’ятників жертвам
Голодомору по Україні, без ніяких вказівок згори.
Колективна пам’ять потребувала хоча б у такий
символічний спосіб по-людськи поховати загиблих
від голоду».
мував, що головним джерелом
«сільськогосподарської кризи» в УСРР був… український
націоналізм.
У тому ж номері «Більшовика України» Андрій Хвиля
(Олінтер) опублікував статтю
під назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння
на мовному фронті». Хвиля обурювався, що «націоналісти» виховували маси в ненависті до соціалістичної батьківщини і в любові до козацької романтики.
Над новим правописом працювали не мовознавці, а комісія Політбюро — Станіслав
Косіор, Павло Постишев, Андрій Хвиля, Панас Любченко. «Українську мову знекровили згідно з рецептами Хвилі
та його чисельних однодумців,
— підсумовує Міхаель Мозер.
— Майже всіх українських мовознавців і культурних діячів,
які працювали над розвитком

нуватити Панаса Любченка
та Андрія Хвилю. Любченко,
дізнавшись, швиденько «перевів стрілки» на наркома освіти УСРР Скрипника. Наркома звинуватили в «неправильному вживанні терміна «націонал-більшовизм». 7 липня
33-го відданий більшовик у
розпачі наклав на себе руки. У
1937-му застрелився Любченко. Хвилю розстріляли як «фашиста» в 38-му, а в 39-му знищили Постишева — як японського шпигуна і Косіора — як
члена «польської військової
організації». Репресований український правопис назвали…
«скрипниківським».
Історик, доктор політичних
наук Владислав Гриневич доповнив правописну історію цікавими фактами. Окупувавши
у 1939 році Західну Україну,
совєти на якийсь час відмовилися від активної русифікації,

Мова
Провідні лінгвісти, психологи та освітяни
дослідили вплив Голодомору на мову
і світобачення українців
щоб Західна Україна легше «інтегрувалася в СРСР». Коли Україну окупували німці, з Берліна до Києва надійшов наказ:
перевести українську абетку на
латиницю.
Дізнавшись про це, в 1943
році в Уфі, куди було евакуйовано інститути АН УРСР,
організували правописну комісію. Правопис частково повернули до «скрипниківського», зокрема ввели літеру «ґ».
Тодішній міністр освіти УРСР
Павло Тичина довго боровся за
цю «контрреволюційну» літеру. Однак у 1946-му академік
Богомолець передав йому слова
Сталіна, що цю літеру слід усунути. Тичина скорився. Повернули «націоналістичну» літеру
вже у 1991-му.

Експерименти з мовленням
Саму ж мову, наближаючи її до російської та просочуючи совєцьким «новоязом»,
більшовики успішно використовували для «комуністичного виховання» мас. Чому таке
стало можливим? Як пояснює
директорка Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», докторка історичних наук Алла Киридон,
мова має два плани: уяви і змісту. Більшовики підміняли реальний зміст слів уявним і використовували мову для індоктринації. Тобто своєрідного кодування кожної людини
окремо і суспільства загалом.
Зокрема, через мову відбувалося емоційно забарвлене маркування «свій-чужий». «Революціонер», «піонер», «стахановець» — це були «свої». А от
«контрреволюціонер», «донька куркуля», «син ворога народу» — «чужі» й «небезпечні». Вірогідно, саме з тих часів
бере початок сувора цензура
шкільних заходів, «читання з
папірця» промов перед трудящими — бо все мало бути сказано «правильно».
«Совєцька влада встанов-

лювала контроль над суспільством через контролювання мовлення, — переконана учасниця
симпозіуму, психолог Валківського
інклюзивно-ресурсного центру Тамара Поліщук. —
Словесні кліше, штампи, гасла
таврували тих, кого прирікали
на смерть: «злісні нездавачі»,
«шкідники», «куркульські
петлюрівські елементи» тощо.
У мові того часу спостерігається засилля військової термінології, пафосність, епітети, що
мають передавати велич і всеохопність». Реакцією селян на
впровадження «новоязу», на
думку Тамари Поліщук, стали
приказки, приспівки, анекдоти. Приміром, «На хаті серп і
молот, а в хаті смерть і голод»;
«Ні корови, ні свині — тільки Сталін на стіні». Голодомор
змінив мовлення: людські життя і смерть знецінилися, про
людей стали казати, що вони
«поздихали». Поза тим, ці зміни, а також фольклорні твори
епохи Голодомору поки не досліджені достатньо. Тим часом
словотвори на кшталт «Тарифний геноцид» та «Холодомор»
політсили Віктора Медведчука, на думку учасника симпозіуму, аспіранта Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Євгена Кравченка, знецінюють
пам’ять про загиблих у 1932—
33-му і грають на генераційній
травмі Голодомору.

«Простий» совєцький ідеал
Професорка кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідна
наукова співробітниця Інституту української мови НАНУ
Лариса Масенко нагадала, що
інструментами совєцької влади для виховання нової людини були не тільки терор і насильство, а й обман, що за допомогою трюків із мовою створив
віртуальну реальність квітучої Країни Рад. Водночас епо-
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МИНУЛЕ І ДУМИ
Міхаель Мозер
професор мовознавства Інституту славістики Віденського університету
ха Голодомору створила ґрунт
для стандартизації та уніфікації суспільства. На всій території СССР мало бути все однакове: мова, пам’ятники, будинки. Ідеал совєцької влади
— це особа, яка не має власних
ідей, власної волі і цілковито
підкорюється владі. «Мовний
штамп «простой совєтскій чєловєк» постійно повторювали,
— каже пані Лариса. — Слово
«простий», що в багатьох мовах означає «неосвічений, темний, нецивілізований», набуло
в СРСР позитивного забарвлення». Словник української мови
в 11 томах подає визначення
прикметника «простий» у кількох значеннях: «трудящий»;
«такий, що не відрізняється
від інших». Людей, які нама-

сифікацію, — переконана мовознавиця. — Наше суспільство надзвичайно вразливе до
маніпулятивних технологій.
Зокрема, через те, що наша
мова досі густо помаркована
словами зі зміненим значенням. Ми здійснили декомунізацію в топоніміці, але набагато
важливіше здійснити її в головах людей». Передовсім — через своєрідне сканування і переформатування мовного поля.
Адже в Україні досі в щоденному мовленні використовуються совєтські штампи, зокрема маркер «простого чєловєка». Сергій Каплін має «Партію
простих людей», Володимир Зеленський представлявся у виборчій кампанії «простим хлопцем із Кривого Рогу».

Голоду

«Українських мовознавців і культурних діячів, які працювали над
розвитком української мови, арештували і знищили. Головну групу мовців
— українських селян — понищили Голодомором».
ція», свого часу покликані завуальовувати справжню суть
означуваних ними понять, перекладені звичайною мовою.
Адже досі переважна більшість
академічних науковців, педагогів і журналістів, описуючи
радянську епоху, користуються більшовицькими термінами, що все ще читаються з позицій совєцької влади.
Стосовно ж самого терміна
«Голодомор» та комплексного висвітлення його як геноциду української нації виступив
професор Квебецького університету (Канада) Роман Сербин.
Маємо наново «прочитати»
і постсовєцький ландшафт,
інтер’єри шкіл та громадських
закладів. Середовище також
виховує. Незручно прокладені
доріжки і побілені крейдою
бордюри сприяють утриманню людських «мас» у форматі
«простих трудящих». Виявляється, цьому слугувала і їжа,
і не тільки в закладах «общєпіту», а й показана в кіно. «Упокорення голодом і влада над
їжею завжди були притаманні
совєцькій владі», — каже старша наукова співробітниця відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії
НАНУ Олена Стяжкіна, яка
присвятила цій темі свою доповідь. У совєцькому кіно 60—
80-х перелік «офільмованої»
їжі однотипний і небагатий —
до 20 позицій. Їжа згадується,
але в кадрі посуд зазвичай порожній. Цікаво, що в 1970-ті
їжу показували в кіно несмачною, лише як пальне для трудящих. Смачно могло бути лише
«несовєцьким елементам». Забаганки в їжі були дозволені
представникам «неросійських
народів» і дітям. Вони ще мали
«дорости» до «простої совєцької людини», яка не гидує тим,
що несмачно. Практика в садках і школах того часу також
зводилася до несмачної їжі,
яку треба було швидко і мовчки заковтнути. Якщо дитина
не хотіла їсти те, що їй дають,
— вона ставала небезпечною.
Адже потреба відчувати смак
їжі могла перерости в небезпеку свободи.

Кіно і школа

❙ Штампи фальшивої радянської лексики вживаються і нині.
галися мати власну думку, називали «отщепєнцамі». Вони
ніби відколювалися від згуртованої маси «трудового народу». Тим часом слово «еліта» у
сенсі «провідна інтелектуальна чи керівна група» вилучили з мовлення. Залишили його
на означення рослин і тварин.
А четверте, останнє, значення цього слова у словнику —
«люди, що відрізняються від
інших».
Лариса Масенко підсумовує, що ці штампи фальшивої мови вживаються і зараз.
«Має відбутися деколонізація
українського суспільства, що
включає десовєтизацію і деру-

«Пальне» для трудящих
Повертаючись до власної
самобутності, маємо повернути речам і явищам їхні реальні назви, розкрити справжнє
значення совєтських термінів
і словотворів. Кандидатка історичних наук, співкоординаторка програми HREC in Ukraine
«Голодомор. Місця пам’яті:
картографічний веб-ресурс»,
Леся Онишко упорядкувала
«Словник Голодомору». Він, за
своєю суттю, є першим совєцько-українським
словником
більшовицького «новоязу».
У ньому словотвори-евфемізми на кшталт «одноосібник»,
«комнезам», «індустріаліза-
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На симпозіумі науковці
представили аналіз кіно та літератури, що так чи інакше
торкається епохи Голодомору та спричиненої ним генераційної травми — тобто такої,
що передається наступним поколінням. Аґнєшка Матусяк
із Центру постколоніальнопосттоталітарних студій Вроцлавського університету аналізувала донбаський дискурс у
фільмах Дзиґи Вертова, Ігоря Мінаєва і Сергія Лозниці.
А старша наукова співробітниця Інституту історії України
НАНУ, кандидатка історичних
наук Тетяна Євсєєва представила огляд творів Юрія Смолича
(«Прекрасні катастрофи»), Володимира Сердюка («Мистецтво вмирання»), Леоніда Кононовича («Тема для медитації»),
Сергія Сингаївського («Дорога
на Асмару»). В.о. декана факультету іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету Марина Варданян ознайомила всіх
із дитячою літературою діаспори про Голодомор. Це, передовсім, повісті Лесі БризгунШанта «Чорні хмари над золо-

■ ПРЯМА МОВА
Людмила ГРИНЕВИЧ,
директорка Українського
науково-дослідного та освітнього центру
вивчення Голодомору
(HREC in Ukraine), докторка історичних наук:
— Міжнародний науковий симпозіум — це продовження розпочатої нами в 2015 році роботи. Її
мета — підтримка і популяризація наукового знання про Голодомор. Ми розглядаємо тему геноциду
в широкому історичному, порівняльному контекстах
і обстоюємо міждисциплінарний підхід до вивчення
цієї багатогранної теми. На симпозіумі свої дослідження представляли як академічні науковці — лінгвісти, психологи, філософи, історики, так і практики — освітяни і музейники. Чимало учасників, фахівців із різних сфер, які досліджують Голодомор, вперше познайомилися на наших заходах. Як ми і мріяли, HREC став гідним
майданчиком для обміну думками й обговорення науковцями своїх ідей, і ми разом
формуємо сьогодні ідентичність нового наукового напряму — студій Голодомору/
Holodomor Studies.
Ми працюємо системно і вже маємо результати. У результаті проведення Конкурсу імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко за три роки відкрито десятки імен
молодих науковців. Ми вже виховали десятки освітян — молодих, амбітних, мотивованих. Блискучі вчителі, які представляли на симпозіумі свій досвід — також переможці цього конкурсу й учасники нашої Літної школи для освітян — Verba
Magistri.
Під час симпозіуму ми представили роботи юних переможців конкурсу, які коментував фаховий психолог, співробітник HREC in Ukraine Андрій Маслюк. Він розповів про те, як наш центр бачить нову культуру пам’яті про Голодомор, в основі якої
має бути не лише поминальна частина, а також і частина мобілізуюча. Тобто те, що
стимулює людей, осмислюючи Голодомор, говорити про людяність, милосердя,
взаємодопомогу, соціальну активність — ті уроки, які допомагають нам стати сильнішими.
Ірина ЗАХАРЧУК,
професорка кафедри української
літератури Рівненського державного
гуманітарного університету,
редакторка міждисциплінарного наукового
часопису«Студії Голодомору»,
докторка філологічних наук:
— Ми усвідомили, якими різними голосами говорить епоха Голодомору. Як ці голоси по-різному
презентують одну і ту саму епоху. Я б назвала це
поліфонією.
У плані комунікації, дидактики — це, на мій погляд, одна з найпотужніших в
Україні спроб об’єднати вузівську науку, академічну та шкільну. А найголовніше
— це полілог представників різних сфер. Історики слухали філологів, а філологи
істориків.
Дискусії були надзвичайно конструктивні. На багато питань відповіді досі немає. Для мене таким питанням є: як відбувається осягнення травми Голодомору через досвід української літератури? На це питання може не бути однозначної
простої відповіді. Міркування про творчість письменників, які осмислюють тему
Голодомору, на жаль, дуже мало з’являється в мас-медіа. Це проблема комунікації, інтелектуальної рефлексії, популяризації складних тем на рівні творчої еліти,
освітянської громади і суспільства загалом. Голодомор залишається у переліку тих
складних питань, комунікація яких вимагає нових підходів.
тим полем» та Ольги Мак «Каміння під косою», ідеєю яких
є збереження культурної ідентичності та безперервність національної ідеї. Ці твори могли
би бути включені до шкільної
програми з української літератури. Бо, як зазначали учасники симпозіуму, «Марія» Уласа
Самчука та «Жовтий князь»
Василя Барки, які наразі вивчаються, є доволі складними.
Для учнів середньої та старшої
школи необхідно підібрати твори, які легше сприймаються і
зможуть пробудити інтерес до
теми та бажання її осмислити.
Співробітник
Українського інституту національної
пам’яті, співкоординатор програми HREC in Ukraine «Голодомор. Місця пам’яті: картографічний вебресурс», кандидат історичних наук Віталій
Огієнко зауважив, що коли
травматичний досвід нації переноситься у сферу культури —
то різнопланово проговорюється й осмислюється. При цьому
відбувається своєрідна психологічна реабілітація нащадків
тих, що пережили геноцид. «За
десять перших років незалежності було встановлено близько 7000 пам’ятників жертвам Голодомору по Україні,
без ніяких вказівок згори. Колективна пам’ять потребувала хоча б у такий символічний

спосіб по-людськи поховати загиблих від голоду», — каже Віталій Огієнко.
З цієї позиції важливим є осмислення і представлення теми
Голодомору в музеях України.
Цю тему досліджувала професорка кафедри української літератури Ніжинського педагогічного університету ім. М. Гоголя, докторка філологічних
наук Валентина Хархун. Далеко не в усіх краєзнавчих музеях є окремі експозиції про геноцид українців. Часом музейники обмежуються окремим стендом серед вітрин, заповнених
старими фото і вирізками з газет про «успіхи індустріалізації», «ударників праці», «банди
терористів», що перешкоджали вивозити хліб із сіл. Експозиції, присвячені Голодомору,
є в Національному музеї історії
України в Києві, у краєзнавчих
музеях Черкас та Білої Церкви. Окремі музеї є в Межибожі,
Харкові, Дніпрі та Миргороді.
Завершальною нотою симпозіуму стало представлення
досвіду українських освітян у
викладанні теми Голодомору.
Література, кіно, меморіали
та музеї мають на меті зберегти і передати молоді пам’ять
і досвід попередніх поколінь.
І можуть виконати свою місію
сповна лише у співпраці зі
школою. ■
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■ ГЛАС НАРОДУ

То корінні
чи титульні?
Терміни визначають
долю народу
Микола ГОЛОВКО
с. Новий Корець, Корецький район,
Рівненська область
Шановна редакціє! ПДВ — податок на додану вартість, а додана вартість — це нетрудовий прибуток, капітал. Очевидно, як стимул
для виробництва, необхідний. Питання: чому в нас податок беруть не
з тих, з кого варто брати? Конкретно: виробник після підрахунку всіх
витрат на виробництво отримав продукт вартістю 100 грн. Рівень рентабельності, тобто додаткової вартості,
у нас ніби 30 %. Між виробником і
споживачем є посередник, а іноді й
не один. Для спрощення вважаємо,
що тут реалізація безпосередньо від
виробника до споживача. На практиці чомусь ПДВ беруть не з виробника, який отримав 30% прибутку, а із
споживача, причому не з прибутку, а
з усієї суми реалізації товару чи послуги, тобто зі 130%. Можливо, редакція спробує знайти спеціалістів, які б
дали роз’яснення читачам щодо цього питання?
При нагоді торкнуся ще кількох
питань. У червні минуло року газета
помістила статтю Антоніни Матвієнко* «Хто щиро хоче бути українцем»
(«УМ» №69 за 27.06.2018 р. Стаття викликала чималий резонанс серед читачів. — Ред.). Дивна стаття.
З одного боку, є правильні висновки щодо зажерливості москалів, з іншого — наголошується на необхідності шукати порозуміння з ними, бо
там, бачте, були діячі, що прихильно ставилися до України та українців. Були, але всі вони тільки терпіли
пейзан-хохлів, доки українці на них
працювали, коли ж ми згадували про
незалежну державу, то вони скаженіли: «У, хахли, іх всєх пєрєстрєлять
надо!». Це слід знати і пам’ятати. На
жаль, століття неволі у московському
рабстві не пройшли даремно, виросли
покоління «хохлів», для яких кацап,
який убиває українців, все одно має
позитивні риси. Матвієнко, відмежовуючись від «мовних патріотів», показує своє хохляцьке нутро.
Ще про таке. У роки мого дитинства, а мені 86 років, було багато рослинності в українських селянських
дворах. Найбільший бідняк мав коло
хати садочок, травичку, квітник.
Совєцька влада, відібравши у селян
землю, змусила їх, щоб прогодувати сім’ю, вирубувати дерева й садити
картоплю. Перевелась традиція висаджувати дерева, ба, більше — нещодавно на нашому цвинтарі, де був
такий собі острівець могутніх дерев,
якісь вандали, щоб вирубати їх, загнали кран, розтрощили кілька могил, понівечили пам’ятники. Потрібно повертати хороші традиції нашого
народу озеленювати довкілля, а не
нищити ліси й посадки заради наживи.
Ще хотів би звернути увагу на
таке. Ваша газета писала про резолюцію ООН щодо корінних народів.
Непогано було б її надрукувати, оскільки в нас чомусь більше вживають
термін «титульна нація». Титульними є українці на станції в Антарктиді, а в себе вдома — таки корінні,
чого не слід забувати. ■
*Редакція просить у жодному разі не
ідентифікувати автора статті Антоніну Матвієнко з відомою співачкою.

Я ВАМ ПИШУ...
Микола ГОРБАТОВ
Дніпро
Шановні друзі! Пишу до вас як давній та постійний передплатник та епізодичний автор. «Не все безхмарно в
нашій добрій славі,/ тривожний от і зараз епізод,/ бо в трохи покаліченій державі/ ми трохи покалічений народ».
Це фрагмент мого вірша, опублікованого вами кілька років тому («УМ», 8-9
травня 2013 р.). І зовсім не мучить мене
совість за таку нескромність. Доречно.
Ще тоді я лише в останній момент змінив «дуже» на «трохи». А дарма. Гірко
визнавати, що наш нещасний, затюканий царськими століттями та комуністичними десятиліттями народ уперто не розумнішає, втішається убогими
плебейськими утіхами. Вважається хорошим тоном якось там любити народ.
НАРОД! Але всяка там рвань і п’янь —
теж народ, і то значна його частина. А
ще чималу частку того народу складають ті, хто найвищим щастям вважають
набитий живіт. Із надлишком.
У соціального міністра Андрія Реви
явно невдячна посада — його «належить» не любити вже за визначенням.
Не довелося почути «наживо» його слова про те, що українці багато їдять, лише
переспіви без контексту. Але ж у будьякому випадку — це правда! Біля ОДА
у Дніпрі розташована так звана «обкомівська» їдальня. Епізодично доводилося там бувати і жахатись від таць молодих секретарш: у кожної навалено було
на здоровенного молотобійця. Чи от
згадка про давню турпоїздку за кордон.
Відразу після відбуття потяга дядечки
та тітоньки (з одного з районів області)
повиймали гори харчів, горілку, всю
дорогу їли й пили, пили й їли, любовно оглядаючи чергові порції копченої
пташні. У Дрездені, пригадую, обережно-делікатно попросив наших підстаркуватих хлопців не світити за межами
готелю п’яними червоними фізіономіями. «Що ж ото їздить, щоб і не випить?»
— була відповідь...
Повернусь до політики. Премудрий
Леонід Макарович Кравчук два десятиліття прекраснодушно наговорювався
про те, що «народ ніколи не помиляється» (дослівно). Лише років зо два тому
озвучив своє істинне розуміння мудрої
л ю д и - ни, визнав публічно, що на-

■ РЕФЛЕКСІЇ

«Доборолась Україна
до самого краю...»
Серед «сорока відтінків сірого» обрали найсіріший
род таки помиляється. Справедливо зауважити, що тільки те й робить наш нещасний народ. От і на президентських
виборах він показав себе у всій неземній
красі. І такий народ вважає, що заслуговує на якихось кришталево чистих начальників? Наші начальники походять
із народу, тому не варто без кінця базікати, що «риба гниє з голови». Залиште
це для власного виправдання. Для того,
щоб не красти, не різати сидіння в громадському транспорті, не декламувати
мерзенну лексику, президент, уряд чи
парламент не потрібні.
Владу сварити — то святе, та й є за
що. Але таке право мають лише ті, хто
на своїй ділянці поводять себе бездоганно. Це так розлого можна прокоментувати народну мудрість (чи то дурість)
про «рибу, що гниє з голови». Народбо, крім мудростей, понавигадував ще
й купу дуростей. Чого тільки варте оте
«гуртом і батька легше бити». Наша
тут головна газета «Зоря» є досить висококласною, з традиціями (від весни
1917 р.), але чомусь любила це дурне
прислів’я тулити в заголовки. Ставлю
собі в заслугу, що відучив, здається...
Страшенно «мудрий» народ наш примудрився і Януковича вибрати. Жахливі результати побачив, але нічого не
навчився, бо вчитися не хотів. Це ж потрібно попрацювати над собою. Люблять
наші політики, підлабузнюючись до народу, базікати про якусь там особливу
його працьовитість. А вона у нас — хіба
що середня. Напружувати мізки значно важче, ніж голосувати «серцем». Боляче дивитися на тих нещасних бабусь,
які стрункими рядками сидять у телестудіях і старанно плескають у долоні на
будь-що почуте, навіть на взаємно протилежні висловлювання. І ніякої дискримінації бабусь, просто дідусі вже переселились туди, в царство тіней. Отож

сидять бабусі та слухають, а в цей час
ведучі, журналісти, політики та політтехнологи надимають щоки й з усіх сил
розумують, усе більше заплутуючи народ. Майже «сорок відтінків сірого»
за кіношною класикою, і дожилися до
Зеленського. Так би мовити, «Доборолась Україна до самого краю», за Шевченком. Ніяких висновків не робимо,
навіть із трагедій. У муках пережили,
втратили людей, забули і готуємось до
нових мук.
Та й сам новообраний президент народився у дуже специфічному (не лише
в географічному плані, а й щодо ментальності населення) Кривому Розі, і
його 95-й квартал такий само специфічний. Скажіть-но, у середньої інтелігентності людини вистави 95-го кварталу
мали б викликати фізичну відразу, гидливість? Але, перемикаючи кнопки телеканалів, можна побачити, як народ
радісно витріщає очі і веселиться над непристойними жартами і жестами. Середньої патріотичності родина не повинна
була б купувати квитки на такі вистави,
де жартують над українською мовою та
«хохлами». І як за цим усім iз небес спостерігати тому ж таки Левку Лук’яненку
чи В’ячеславу Чорноволу...
Ми ніяк не зрозуміємо, що навіть
вдало проведені реформи не відразу
виливаються у результат. Із невдалими виходить якось швидше. Усе б робити виважено, усе б робити вчасно,
а рішуче починати треба було відразу
після 1 грудня 1991 р. Зараз от Верховна Рада в муках просунула Закон про
державну мову. А багато хто ще й досі
вважає, що «сначала нужно накормить
народ», що не на часі подібні закони.
Не розуміють, що питання мови було
на часі багато років тому, а зараз ось
як пожвавились етнічно «рідні» вороги України. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Поклик
дитинства
Михайло ІСАЄВИЧ
Мукачеве

Аномально спекотний червень змушує думати лиш про одне — прохолоду. Чи то в затінку дерев, а
чи на березі прохолодної річки. От як, скажімо, на Мигійських порогах Південного Бугу.
Це вузький скелястий каньйон. Саме через цю особливість він популярний серед любителів
екстремальних водних видів спорту — рафтингу, слалому. Каньйон є найбільшим у степовій
Україні, поділяється на верхній поріг — «Млиновий» і нижній, що отримав назву «Інтеграл», або
«Червоні ворота». Мигійські пороги входять до складу природного парку «Бузький Гард», що в
Миколаївській області.

Печаль вітрів, мовчання зим
і гір спокійний сон я бачу.
Я відчуваю, що за цим
є інший зміст Природи наче.
Дишу я повними грудьми
на верховинській полонині.
Десь там маленькими дітьми
ми загубилися донині.
Я розчиняюся у снах,
де предки грають на трембітах.
В примарних хмарочках-човнах
пливуть казки-легенди в квітах
в краю Дитинства чарівнім,
де я — замріяно-щасливий —
бродив, вслухаючись у грім,
і сміх дощу, і шепіт зливи...
А звук ранкових косовиць
щемить... і кличе знову в полі.
І запах пасок-паляниць
серця освячує і долі...
Там мама жде мого дзвінка —
від вічно зайнятого сина.
І все простить її рука,
ці рідні очі і сивини...
І я зумію, я прийду!...
Втечу з рутинного полону
і стежку батьківську знайду.
Торкну від сліз щоку солону...

ПРАВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2019

■ БЕЗМІР

Загальний
«Прошкін»
Діяльність фіктивних реєстраторів, які переписують
майно на рейдерів, зацікавила лише ДБР
Іван ЛЕОНОВ

Незаконне позбавлення права власності на майно — будь то бізнес, квартира або
автомобіль — сьогодні є поширеною практикою в Україні. За допомогою ключів
доступу до реєстрів, оформлених на фіктивних («чорних») державних реєстраторів,
зловмисники переписують чужу власність на себе або підставних осіб. У деяких
випадках законним власникам пропонують викупити вкрадене.

Вибори на носі, рейдери у гості
Голова Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько
переконаний, що лише публічність здатна хоча б трохи захистити бізнесменів
від нахабних рейдерів. В іншому впадку — шансів практично немає.
Саме заради публічності в агентстві
«Укрінформ» представники українського бізнесу і влади, а також громадські активісти провели «круглий стіл» на
тему «Право власності як основа інвестиційної привабливості України». Тож
на цій зустрічі як учасники «круглого
столу», так і журналісти дізналися про
низку вражаючих і нахабних «діянь»
рейдерів.
Пан Семидідько зазначає, що, згідно
зi статистикою антирейдерів, за півроку до будь-яких виборів в Україні й упродовж півроку після фіксується сплеск
рейдерства. Не винятком став і нинішній період після президентських і напередодні дострокових парламентських
виборів.
«У зла, у рейдерства є прізвища, ім’я
і по батькові. От тільки коли правоохоронці показово затримують «тітушок»
у масках — це є биттям по хвостах. Бо у
кожної схеми є голова, а це організатори
і співучасники на рівні влади», — каже
голова Антирейдерського союзу.
І додає, що нещодавно повернувся зі
скандально відомого райцентру Голованівськ на Кіровоградщині, де раніше
засуджений за вбивство селянина екснардеп Лозінський вийшов на волю й
знову «звично віджимає у місцевих фермерів по 200-300 га землі».
Директор громадської організації
Іван БОЙКО
Навколо однієї з найулюбленіших
локацій
киян
— Протасового Яру — в
Солом’янскому районі столиці продовжують вирувати пристрасті. Оскільки забудовник
не відмовився від наміру звести у цьому мальовничому природному місці висотки, активісти оголосили позавчора,
у понеділок, про початок безстрокової акції проти незаконної вирубки та забудови зеленої зони.
Перш за все активісти знесли паркан забудовника «Дайтона Груп» та перекрили дорогу. За їхніми словами, останніми днями тут чергують «тітушки», які охороняють вирубку,
ображають активістів та перешкоджають відеофіксації. Наразі активісти вимагають від
правоохоронців цілодобової
охорони.
Тоді як місцеві жителі додають, що ці «тітушки» працюють на представника «Національного корпусу» та екс«азовця» Сергія Коротких на
позивний «Боцман», який регулярно приїжджає до Яру і
спілкується з молодиками,
передає «Громадське». За не-

«Бізнес-Варта» Ольга Матвєєва вважає,
що нині рейдери почувають себе безкарно, бо корінь зла криється у роботі
Мін’юсту, який акредитував шахраїв і
дозволяє їм продовжувати роботу.
«Заслуга Мін’юсту тут значна: найбільша частина рейдерських захоплень
саме завдяки так званій роботі, так званим реформам Міністерства юстиції на
чолі з Петренком. Схеми є різні, і вони
узаконюються за допомогою фіктивного банкрутства, продажу, дроблення підприємств або виведення їх в офшори», —
розповіла Ольга Матвєєва.

«Перепишіть на мене цілий ЖК,
разом із мешканцями»
Конкретний випадок, який засвідчує масштабні апетити рейдерів, навів
бізнесмен і керуючий власник девелоперської компанії ОМОКС Олексій Кулагін. За його словами, він уже понад два
роки веде боротьбу з рейдерами Андрієм
Шишовим і Павлом Климцем, які не залишають спроб привласнити побудований його компанією ЖК «Чайка» під
Києвом, у якому мешкає 16 тисяч осіб!
Вражає, що лише кілька тижнів тому
— в ніч на 29 травня 2019 року рейдери
реалізували чергову спробу силового захоплення комплексу, паралельно переписавши документи на підставну особу.
Державним реєстратором у процедурі
значився такий собі Олександр Прошкін, котрий, імовірно, існує лише на папері.
Тоді пункти пропуску ЖК «Чайка»
вдалося звільнити лише після прибуття
спецпідрозділу Нацполіції і представників Генпрокуратури України.

«За допомогою фіктивних реєстраторів у людей переписують бізнес.
Потім, навіть якщо ти звернувся в комісію Мін’юсту, в суди, і вони виносять
рішення забрати ключі, анулювати акредитацію цих реєстраторів, вони все
одно продовжують діяти», — обурюється пан Кулагін.
Інші бізнесмени, серед яких і фермери Вінниччини, які також постраждали
від дій вказаного «реєстратора» Прошкіна, розповіли, що зловмисників цікавлять винятково успішні підприємства,
незалежно від їх профілю і масштабів.
Згідно з даними з держреєстру, за останні кілька місяців так званий Олександр
Прошкін зловживав доступом до системи не менше 22 разів!
«Прошкін — це вже ім’я загальне.
Відносно нього відкрито вже 70 кримінальних проваджень. 6 червня було прийнято рішення забрати у нього ключі.
Однак 11 червня він зробив перереєстрацію, вже будучи, за розпорядженням
Мін’юсту, без ключів. Але 21 червня знову була спроба заходу в базу цією особою
для переписування мого підприємства.
Ось як захистити бізнес? Я вважаю, що
не потрібно ніяких нових парламентів,
законопроектів і програм. Якщо задіяти правоохоронців, порядок можна навести протягом місяця», — переконаний
Олексій Кулагін.

Від рейдерства не зарікайся
Учасники «круглого столу» зійшлися на думці про необхідність прирівняти замах на чужу власність до особливо
тяжких злочинів, що тягне за собою великі терміни ув’язнення. При цьому бізнесмени акцентують, що термін розслідування рейдерських захоплень повинен бути максимально стислим.
На їхню думку, для припинення рейдерства як явища в Україні достатньо,
щоб поліція, прокуратура і Державне
бюро розслідувань (ДБР) спільно «швидко розслідували два-три випадки». Зок-
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рема, наразі ДБР розслідує спроби захоплення ЖК «Чайка», однак просувається провадження дуже повільно.
Відтак, дізнавшись про цю ситуацію, присутній на «круглому столі» в.о.
керівника першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олег
Корецький (інші представники правоохоронних органів цю зустріч чомусь
проігнорували) заявив, що ініціює переведення провадження щодо ЖК «Чайка» зі столичного в центральний орган
Бюро, де ефективність роботи слідчих
значно вища.
«Що стосується тем сьогоднішнього
«круглого столу», а також рейдерського захоплення ЖК «Чайка», можу сказати одне: ми направимо відповідний
лист директору ДБР. Я доповім йому
ситуацію, розповім про всі питання,
які були висвітлені в ході «круглого столу». Думаю, що це питання (про
переведення справи в центральний орган ДБР. — Ред.) буде вирішено днями.
Далі, відповідно, будемо здійснювати
розслідування, шукати докази. Якщо
будуть знайдені докази провини посадових осіб, правоохоронних або інших
органів, міністерств — звичайно ж, будемо вживати заходів щодо притягнення їх до відповідальності», — наголосив
Олег Корецький.
У свою чергу, нардеп Леонід Козаченко наголосив, що проблема рейдерства набула неабиякої гостроти за
останні 10-15 років, але влада так і не
спромоглася навести порядок. Чому?
Бо не було політичної волі карати, у
першу чергу, державних чиновників,
які сприяють рейдерам.
І наостанок: віце-президент Нотаріальної палати Ольга Оніщук вважає,
що якщо зараз задля протидії рейдерам не об’єднаються влада і бізнес, а також громадські активісти і правозахисники, тоді «не важливо, хто прийде до
влади, адже в кожного зможуть забрати
майно». ■

■ ДО РЕЧІ
Щорічно в Україні відбувається близько чотирьохсот рейдерських атак, при цьому лідерами за їх
кількістю є Київ і Київська область. Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, починаючи з 2014 року, кількість рейдерських захоплень щорічно зростала.
Усього за останні сім років в Україні відбулося 3242 рейдерських захоплення. Найбільша кількість
таких атак сталася в 2017 році (724). Найменшу кількість зареєстровано в 2014 році (279 справ).
Якщо говорити в розрізі міст, то за останні сім років найбільше рейдерських атак зафіксовано у
Києві та Київській області (1253 рейдерських атаки). На другому місці — Дніпропетровська (200) і
Харківська (191) області.
Щоб протидіяти рейдерським захопленням, експерти рекомендують стежити за статусом, майном і реєстраційними даними своєї компанії в Опендатабот. Для цього потрібно додати Опендатабот в
улюбленому месенджері та відправити код або назву компанії для її перевірки.
Станом на 2019 рік понад 70% аграріїв вважають свій бізнес незахищеним від рейдерства. На думку експертів, перерозподіл активів після виборів може торкнутися навіть найстійкіших підприємців.

■ СТОЛИЦЯ

«Зупинити знищення Яру!»
Громадські активісти розпочали безстрокову акцію проти
забудови Протасового Яру в Києві

❙ Активісти продовжують захищати Протасів Яр від забудови.

офіційними даними, самого забудовника, який планує збудувати на території зеленої зони
три 40-поверхівки так званого
ЖК Tourbillon, пов’язують із
Геннадієм Корбаном.
Нагадаємо, 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру.
У той день представники забудовника зрізали кілька дерев i
почали встановлювати бетонні
плити.
А вже 3 травня комісія
КМДА ухвалила рекомендацію забудовнику «утриматись від виконання будь-яких
робіт до прийняття остаточного рішення». Також було погоджено створення робочої
групи, до якої увійдуть представники ініціативної громадськості, яка вивчатиме інформацію щодо будівництва на ділянці по вул. Амосова, 6.
Раніше ДАБІ надало припис на будівництво та вирубування лісу, наголосивши
на тому, що висота будинків занадто велика. Забудовник даний припис скасував
через Окружний адміністративний суд. Наразі цю ухвалу
розглядають в Апеляційному
суді. ■
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Валентина САМЧЕНКО

Досвідчений Олександр Денисенко — режисер красивого
і змістовного фільму «Тарас.
Повернення», який показує незаштампованого Шевченка і
російську жорстокість. Митець
стверджує, що його стрічку, за
півтора року не випустивши у
прокат, просто «поклали на полицю».
Чи не відбувається це тому, що
створені іншими за фінансової
підтримки Держкіно історичні
фільми пан Олександр фахово характеризує: «самодіяльної
якості, імена славетних українців
спаплюжено так, начебто ці картини робили диверсанти, заслані
з РФ у кінематограф України»?

Довіряв лише польському
шляхтичу Мацею
Мостовському
■ Пане Олександре, розкажіть
історію фрази Сергія Параджанова, з яким вам пощастило спілкуватися: «Який великий лірик був
Тарас Шевченко, а з нього зробили пса на ланцюгу».
— Цю фразу я почув від
дружини Сергія Параджанова
Світлани Іванівни Щербатюк,
котра була поряд із Сергієм Йосиповичем у лікарні до останніх хвилин його життя. Світлана Іванівна та й сам Параджанов
добре знали мене, бо я був однокласником їхнього сина Сурена і часто їздив з Суреном і дядьком Сергієм світами, коли вчився у школі. То вони мене брали
до Грузії, то до Вірменії. Тому
Світлана Іванівна переповіла
мені, як завершував свій земний
шлях наш великий український
кінорежисер. І в останній день,
за кілька годин до смерті, так
розповідала пані Світлана, Параджанов, що був майже весь
час без тями, опритомнів, знову
спалахнув, як смолоскип, а він за
життя відзначався вмінням горіти, ясніти, розсипатися енергією
творення. Так от, Сергій Йосипович прийшов до тями і, долаючи біль, раптом сказав цю фразу: «Яким великим ліриком був
Тарас Шевченко, а ми зробили з
з нього пса на ланцюгу!»
■ Часто останнім часом Шевченка подають епатажним: із
шинами, на байку, сучасним супергероєм. У вашому фільмі «Тарас. Повернення» він харизматичний і трохи дивакуватий — в
якого закохуються жінки і якому можуть пробачати природню
принциповість навіть наділені
владою чоловіки. Як виник такий образ?
— Я створював образ Тараса Шевченка з його рефлексій,
сенсів, почуттів, які міг віднайти в листах, Щоденнику, спогадах сучасників. Шевченко часто відмовчувався, та й що він міг
сказати п’яній російській офіцерні?
З усіх офіцерів у Новопетровському укріпленні він довіряв
лише польському шляхтичу Мацею Мостовському, котрий повстав проти царя в 1830-му, потрапив у полон, був розжалуваний у солдати з правом вислуги,
засланий до Новопетровського
форту, де за двадцять років дослужився до штабс-капітана артилерії. От лиш йому Шевченко і
довіряв найбільше. З рештою він
мало спілкувався. Він не любив
узагалі говорити російською. Це
було неприродньо для нього.
А п’яне і жорстоке офіцерство форту зневажав і насміхався
з нього. Звідси і замкнутість, бо
ж він рядовий, солдат, якого за
будь-який непослух чи посмішку
можуть запроторити до карцеру,
побити чи покарати шпіцрутенами на смерть.

■ ТАКЕ КІНО

Чи здолає Шевченко
посередність і корупцію
Уже півтора року не виходить у прокат якісний фільм «Тарас. Повернення»
Скеля, яку малював
Шевченко, обплутана
асфальтовою дорогою і
складами сучасного порту
■ Органічний у фільмі виконавець головної ролі. Як його
знайшли?
— Шукали довго. Був оголошений народний кастинг. Деякі
кандидати на роль приїздили
самі з різних міст. Деяких ми
вибирали, запрошуючи на проби.
І десь за місяць, коли ми вже
зовсім зневірилися, що знайдемо Шевченка, і кастинг-директорка пожбурила на стіл стос
світлин з усіма акторами-чоловіками від 30 до 50 років, я
помітив світлину артиста з Молодого театру, що в Києві, —
Бориса Орлова. Вказав на нього пальцем і сказав: «Ось Шевченко!»
■ «Тарас. Повернення» —
справді красивий фільм. Як
обирали локації для зйомок?
— Ми відразу з оператором
Олександром Кришталовичем,
художником-постановником
Ігорем Філіпповим та продюсером Володимиром Філіпповим
домовилися, що будемо шукати натуру на Мангистау поряд
з містом Форт Шевченко, колишнім Новопетровським укріпленням. Але, звісно, там усе
за майже два століття змінилося. Скеля Монах, яку малював
Шевченко, вже обплутана асфальтовою дорогою і складами
великого порту, який збудували за останні кілька десятків
років. Тому ми були змушені
шукати натуру далі в пустелі.
Я прив’язував пошук натури до тих кіномізансцен, які
збирався втілити в кадрі. Отже,
точно знав, чого хотів. Врешті
довелося від’їхати від міста
Форт Шевченко на добрих 100200 км. За вимірами пустелі —
це добрих 400-600 км. Цивілізованою дорогою. А нам їздити доводилося бездоріжжям, у шалену спеку, в хмарах пилюки. Це
важке випробування. Та й сама
пустеля — це жахіття, де щокроку на вас чигає чи каракурт,
чи скорпіон, чи змія.
■ За півтора роки фільм так
і не вийшов у прокат. Ви переконуєте, що його Держкіно
фактично поклало на полицю.
Юридично пропонувати прокатникам й оргкомітетам кінофестивалів може лише компанія-виробник? Ви особисто
пробували це робити? Голова
Держкіно Пилип Іллєнко переконує: «Держкіно ще 01.11.2018
року передало ліцензію на
розповсюдження фільму компанії «ІнсайтМедіа», а також
підтвердило готовність фінансово підтримати прокат».
— Зі слів продюсера Володимира Філіппова, Держкіно профінансувало компанію «ІнсайтМедіа» на прокат і показ фільму
«Тарас. Повернення» 200000
грн. За такі малі кошти картину можна показати лише в
двох-трьох кінотеатрах і зробити дуже бідну зовнішню рекламу. Я вже не кажу про виготов-

❙ Такого Шевченка з фільму «Тарас. Повернення» мали змогу за 1,5 роки побачити глядачі лише 5 показів.
лення трейлерів чи реклами для
телебачення, чи про розміщення її на тих же каналах.
Я не є правовласником фільму. За умовами Держкіно, правовласником будь-якого фільму, який фінансує Держкіно,
є компанія-виробник, тобто у
випадку фільму «Тарас. Повернення» всі авторські немайнові й майнові права і сам фільм
з усіма зисками від прокату до
кінця існування світу належить
одноосібно лише компанії ТОВ
«ІнсайтМедіа» Продюсерський
центр, генеральним продюсером якого є Володимир Філіппов. Але за півтора роки цією
компанією фільм було показано
аж 5 разів на громадських переглядах. Жоден фестиваль у світі
про цей фільм нічого не знає
досі, оскільки «ІнсайтМедіа»
на жоден фестиваль фільм «Тарас. Повернення» досі за півтора року не подала.

Про майданові комедії
і серйозні жанри
Періодично виникають кулуарні розмови про те, що треба
«дружити» з чиновниками Держкіно, навіть ділитися з ними
фінансами, щоб отримати від
них лояльність до своїх творів.
Вам натякали на таку «дружбу»? Ви оприлюднювали інформацію, що фільм Держкіно прийняло в грудні 2017-го згідно з
актом здачі, який вам Держкіно не дало підписати; як режисер-постановник ви не були ознайомлені з кошторисом фільму, вам «ІнсайтМедіа» не давало його.
— Корупція — бридка справа, особливо для митця. Якщо
митець в такий спосіб досягає
своєї реалізації в кіно, то він не
митець. Я лише знімаю фільми,
пишу сценарії, прозу, п’єси.
Мене цікавить тільки художнє
і духовне. Тому я не знаю про
факти корупції в Держкіно.
Я можу лише сказати, що деякі сценарії, що виграють пітчинги Держкіно, дуже посередні, і виграються вони переважно
одними і тими ж великими продакшнами. Себто, якщо взяти
результати пітчингів і пораху■

❙ Кадри з Казахстану. 2016 рік.

❙ Олександр Денисенко під час зйомок. Крейдяні скелі Акєспе тягнуться
❙ хребтом довжиною у 120 км з глибини Мангистау аж до Каспію. 2016 р.
вати, скільки грошей пішло на
ту чи іншу кінокомпанію, які у
нас у свій час виникали як продуценти російських серіалів, то
можна побачити чітку тенденцію, що щороку отримують одні
й ті ж саме такі великі кінокомпанії. Себто, Держкіно, з одного боку, забороняє російські
серіали, а з іншого — тим компаніям, які ці серіали роблять
або є дочірніми підприємства-

ми таких компаній, виділяє державні багатомільйонні кошти
на продукування фільмів. Причім, Держкіно традиційно живить компанії новими коштами
на нові фільми, не прийнявши
фільми попередні і не бачачи, а
що ж та чи інша компанія зняла
за бюджетні 20-30 млн грн, які
Держкіно дало їй на попередній
фільм.
Більше того, Держкіно вла-
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штовує щопітчингу принизливий іспит режисерам і сценаристам, ставлячи перед ними вимоги, щоб вони вдесяте довели, що
мають вищу освіту в галузі кіно,
а з продюсерів навіть папірця за
4 класи початкової освіти не просять.
Що ж до непрозорості діяльності Держкіно, то можу підтвердити, що «ІнсайтМедіа»
позбавило мене можливості попрацювати над режисерським
сценарієм, оскільки в режисерському періоді до роботи над
фільмом не були прикріплені ні
оператор-постановник, ні супервайзер із комп’ютерної графіки, ні художник із костюмів, ні
композитор, ні майстер трюків,
ні... — цей список може бути нескінченним. Це, безумовно, було
зроблено для того, щоб не було
видно витрат на фільм, бо режисерський сценарій є засадничим
документом, за яким обраховується кошторис. Відповідно,
кошторису фільму я в очі не бачив. Акт здачі фільму за грудень
2017 р., який приймала експертна комісія по ЮУТУБу, себто кожен член комісії десь вдома чи в
дорозі (ви можете собі таке уявити?!), передивлявся фільм.
У результаті мені навіть акта
прийняття фільму Держкіно не
показали, а я ж, як режисер-постановник, неодмінно маю його
підписувати. Якщо той акт є,
то я не знаю, чий там підпис. Я
вважаю це грубим порушенням з
юридичної та фільмо-виробничої
точки зору. Про що написав рекомендованого листа в Держкіно, Мінкультури та ТОВ «ІнсайтМедіа» Продюсерський центр у
грудні 2018 року, на який не отримав логічної відповіді. Держкіно та Мінкультури відписалися, щоб я звертався за поясненнями до «ІнсайтМедіа».
■ Ви критично відгукуєтеся
про сучасні справді неідеальні фільми, зокрема, про Крути,
Петлюру, які фінансувалися
Держкіно. Чи не є це причиною
того, що не просувають «Тарас.
Повернення»?
— Вибачте, я українець і я
також глядач, тож хочу бачити
на екрані не «прицюцькуватих»
персонажів із клеєними бородами і пластмсовими очима з дешевої оперетки, які носять імена
великих українців, а серйозних,
геніальних персонажів. Це що
— антиукраїнська провокація?
І якщо на ці фільми держава витрачає по 40 чи 50 млн грн, то ми
й маємо побачити на екрані на
ці кошти серйозне кіно. А так ці
фільми, про які ви говорите, —
самодіяльної якості, імена славетних українців спаплюжено
так, начебто ці картини робили
диверсанти, заслані з РФ у кінематограф України. І чомусь про
це всі мовчать, наче перед викинутим на заюрмлену площу чумним трупом. Усі тікають і від відповідей, і з кінотеатрів. Я цього
не розумію. А де та комісія, яка
такий сценарій приймала і призначала такого режисера? Де
Громадська рада при Держкіно?
Де Спілка кінематографістів?
Через це у нас і заміщують
серйозні й важливі жанри для
українського народу майданові комедії. І я б не мав нічого
проти наших сучасних комедій
на екрані, якщо б розвивалися
серйозні історичні, драматичні,
трагедійні, романтично-мелодраматичні жанри. А цього немає. То чому я, як громадянин
України, патріот і кінематографіст із понад 50-річним стажем,
не маю права про це сказати? Я
вважаю це своїм обов’язком.
■ У березні 2018 року КСД видало ваш роман «Тарас. Повернення», в якому багато сюжет-
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них ліній, сцен і персонажів,
що не ввійшли у фільм. На сайті видавництва нині пропонують лише електронний варіант
книжки. Чи можна очікувати на
додатковий тираж?
— «Тарас. Повернення» —
це лише перша частина (доволі
скорочена, як і сам фільм) мого
роману-трилогії «Три душі, три
ворони, три лірники». Перша
частина більша втричі за фільм
і там є все, що вирізали продюсери або не дали мені зняти. Видавався роман «Клубом Сімейного Дозвілля» під прокат фільму у березні 2018 року. Саме тоді
продюсер Філіппов планував початок прокату фільму. Але прокату вже більше року немає і навряд чи буде. Оскільки мій уже
давно готовий фільм досі не був
поданий компанією-правовласницею «ІнсайтМедіа» на жоден
фестиваль, навіть на український, навіть на позаконкурсний
показ. Було лише 5 громадських напівзакритих показів у
необлаштованих для кінопоказу приміщеннях. І все. Більше фільм не показують продюсери громадськості і не випускають у прокат. Саме тому про
продажі роману не може йтися,
бо фільм закритий для глядачів.
А в 2020-му він буде закритий і
для фестивалів за давністю виробництва, бо зданий Держкіно
у грудні 2017 року.
■ На черговий пітчинг Держкіно ви подаєте сценарій
«Страшної Помсти», який написали з класиком української
літератури і кіно покійним Іваном Федоровичем Драчем. Про
що це кіно? Чому вам погрожують зняти проект із конкурсу?
— Оскільки прем’єри фільму «Тарас. Повернення» не було
і серйозні продюсерські компанії не мають можливості побачити фільм, я змушений був
податися на пітчинг зі «Страшною Помстою», написаною у співавторстві з Іваном Федоровичем кілька років тому, все з тим
самим продюсером В. Філіпповим. Позаяк я постійно порушую питання з прокатом і показом фільму «Тарас. Повернення»
українському загалу, це викликає у пана Філіппова роздратування, і він загрожує мені зняти
«Страшну Помсту» з пітчингу.
На що я йому сказав, щоб він про
своє рішення поставив до відома
спадкоємців Івана Драча: вдову
пані Марію Драч та його доньку Мар’яну. Я ще не цікавився,
чи він це зробив. І якщо він так
зробить, а Держкіно погодиться
з ним і зніме фільм із конкурсу,
я матиму право оскаржувати це
рішення, оскільки дозволу йому
на це не давав.
Тим більше, що ми з Іваном
Федоровичем знайшли дуже цікаве драматургічне вирішення
вічної історії Миколи Гоголя на
екрані. Ми всю фантастичну історію, викладену в Гоголя, де
нащадки роду братовбивці козака Петра відбувають страшну
помсту, накладену на них Господом Богом, ніби пропустили через взаємини головних героїв: сотника Данила Бурульбаша та його дружини Катерини, котра якраз і є нащадком
грішника Петра. Але в фіналі
з’ясовується, що й сам її чоловік — сотник Данило є також
нащадком, але нащадком козака
Івана, якого колись лихий Петро
вбив за те, що польський король
подарував Іванові половину України, бо він подолав турецького султана. І в нас вийшла дуже
напружена психологічно і видовищна історія, а головне — це
справжній історико-фентезійний хорор. Такого жанру в Україні ще не було. ■
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■ ПРЕМ’ЄРА

Люди і трансформери
Шекспірівські пристрасті в осучасненій Іваном Уривським
«Лимерівні»
Валентина САМЧЕНКО
1849 року народився Панас
Мирний, пройшло 170 років і
один із найкращих вітчизняних режисерів Іван Уривський
поставив на Камерній сцені Національного театру імені Івана
Франка його драму в 5 справах
і 6 постановах «Лимерівна»
— про те, що, за чітким означенням драматурга, «коїться в
другій половині XVIII віку».
Чи у ХХІ столітті? Коли
в сучасному українському
селі все ще рідна мати за чарку горілки може продати власну дитину. А інша обов’язково
суворо дорікне своєму синові
про невдягнену шапку. До
речі, про головний убір не надто розумного, але підступного
Карпа Шкандибенка у виставі
— це не сучасний мем. Панас
Мирний уже на початку п’єси
оповідає, що парубок із пляшкою і чаркою попереду п’яноїп’яної Лимерихи — без шапки.
Тому його сувора мати в якийсь
момент на сцені надягає її синові. І це викликає просто сміх
у тих, хто не перечитував «Лимерівну», й іронію — у знавців
української літератури.
Іван Уривський перед постановкою класики із скурпульозністю археолога розкладає кожен твір по цеглинці, а
потім на цій міцній змістовній основі творить осучаснену драму, в якій закладає додаткові сенси, які нашарували роки змін від часу написання текстів. Так сприймаєш
його «Украдене щастя» за Іваном Франком київського театру «Золоті ворота» і «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, які режисер поставив в Одеському академічному
українському музично-драматичному театрі імені Василя
Василька.«Лимерівна» Панаса Мирного від режисер Івана
Уривського — це потужна заключна прем’єра 99-го сезону
Національного академічного
драматичного театру імені Івана Франка.
До слова, це вже друга постановка «Лимерівни» у стінах
цього столичного театрального закладу — вперше грали понад півстоліття тому, у
1968-му. Варто згадати і те,
що п’єса Панасом Рудченком,
який творив під псевдонімом
Панас Мирний, написана 1883
року спеціально для славетної
Марії Заньковецької, яка свого
часу погодилася грати головну
роль і доклала немало зусиль,
щоб здолати цензурні перепони на шляху до сцени українського твору.
Іван Уривський лишає у
постановці лише головних персонажів, позбавляючи їх рамок вузько побутової теми (а
такої вимагала антиукраїнська цензура Російської імперії).
Від того взаємини трьох сімей,
з яких створюється любовний
чотирикутник, увиразнюються
— і художніми засобами глядачам уміло показують гостро соціальні проблеми права вибору,
яке не може керуватися ні материнськими нібито добрими намірами, ні тим більше підлістю
і підступністю інших.

❙ Вистава «Лимерівна»: коли інші здатні перетворити людину на ляльку.
❙ Фото Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Карпо ладен що завгодно зробити, щоб хто його звів
із красунею Наталею — Лимерівною. А її подруга Маруся, яка марить Василем Безродним — своїм зведеним братом, з його малих літ годувальником Кнурів, відповідає
багатому Шкандибенку: «Ти
знову на других вернеш. А я
тобі все-таки одно: не надійся, парубче, на других, надійся сам на себе. Другі не те скажуть, не так повернуть; а як
сам — то слухай тільки свого
доброго розуму».
Утім нема доброго розуму
не лише у Карпа. Помутився
він — у кожного з різних причин — майже у кожного, за винятком закоханих Наталки і
Василя, які не здатні протистояти традиціям, нерозумінню і
підступності інших. Цей сконцентрований трагізм наближає
осучаснену українську кла-

❙ Народжені літати Наталя
❙ (Марина Кошкіна) і Василь
❙ (Павло Шпегун).

❙ Карпо (Віталій Ажнов) із матір’ю Шкандибихою (Олена Хохлаткіна).
сику до шекспірівських пристрастей.
До «Лимерівни» Іван
Уривський трансформував на
сцені лише декорації. Відтепер: і Василь Безродний — то
чуттєва людина, то опудало на
полі, на яке його перетворюють
Кнурі; і Наталя Лимериха — то
щира у своєму коханні красуня, то солом’яна лялька у руках довколишніх, про справжність якої свідчить лише смертельна червона пляма крові на
білій сорочці. А тюки сіна —
матеріалу природнього, традиційного, але вторинного,
не живого — супроводжують
життя героїв то як обідній стіл,
то як в’язниця у домі нелюбого
чоловіка... Те сіно набивається
і за пазуху , і в душі — позбавляючи радощів тих, хто хоче
просто жити і кохати. У руках

Наталки і Василя, хоч якими б
чистими були їхні взаємні почуття, не можуть ожити глиняні пташки-свищики.
Художник-постановник та
художник по костюмах «Лимерівни» — Петро Богомазов,
балетмейстер — Павло Івлюшкін. У прем’єрній виставі роль
Лимерихи грала заслужена артистка України Тетяна Міхіна,
Шкандибихи — народна артистка України Олена Хохлаткіна, Наталя — Марина Кошкіна, Карпо — Віталій Ажнов,
Василь — Павло Шпегун, Кнур
— заслужений артист України
Дмитро Рибалевський, його
Оришка — Віра Зінєвич, Маруся — Христина Федорак.
Найближчі покази вистави
— 27 і 30 червня, квитки уже
розкуплені. Трохи ще є вільних місць на 11 липня. ■
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2019

■ ПРО ЗАПАС

Тетяна ЗІНЧЕНКО
Усе, що пов’язано з ягодами, — апріорі
фантастика. Зараз, коли їх з’явилося
дуже багато й різних, це не так сильно
відчувається, а от взимку ягоди — це
фантастичний привіт від літа. Тому треба влітку подбати про такі моменти, приготувавши, приміром, запашне, барвисте, солодке, корисне желе.

Желе фантастичне — ягідне
Житомирянка Ольга Прокопова пропонує таке желе з порічок і чорної смородини.
«Це легко, швидко, смачно і максимально корисно, — каже вона. — Минулого року робила лише з порічки, цьогоріч додала чорну смородину. Результат перевершив очікування.
Власне, можна робити з будь-яких
ягід, які мають високий вміст пектину
і будуть утворювати желе. Смородина
біла, чорна, червона — найкраще, потім
слива, абрикос, персик, цитрусові, журавлина. Але експерименти з ними ще
попереду».
Процес такий: на 1 кг ягід беремо 1
кг цукру. Помиті ягоди разом із хвостиками ретельно перемішуємо з цукром,
перетовкуємо і ставимо на середній вогонь. Коли смородина пустить перший
сік і почне танути цукор, вогонь ставимо на максимум і ретельно усе мішаємо
та товчемо. Десь за три хвилини на варенні з’явиться перша пінка, воно закипить. Ще за п’ять-сім хвилин, залежно
від об’єму миски та ягід, вимикаємо вогонь».
Головне, наголошує господиня, в цьому рецепті нічого не переварити, бо від
надмірного нагрівання природний пек-

Порічкова пора
Червона і чорна смородина — легкі, швидкі та
максимально корисні рецепти на зиму
є така величезна дерев’яна ложка та залізний друшляк.
Далі рідку масу складаю у стерилізовані банки до вистигання, а жмих використовую в компоти.
Увесь процес у мене зайняв не більше 30 хв від миття до розкладання в банки.
Застосування даного желе дуже широке — і як прошарок у випічці, наповнювач йогуртів, топінг для морозива
чи звичайнісінька намазочка на тост до
ранкового какао, кави чи чаю», — наганяє апетиту і бажання творити господиня.
А яке воно красиве! Отож берімося за
ягоди!

Цей кисло-солодкий соус до м’яса…

❙ Желе Ольги Прокопової.
тин руйнується, і вийде звичайне вариво, а не очікуване яскраве желе.
«Далі ягоди викладаємо в друшляк,
його розміщуємо над каструлькою і все
ретельно перетираємо. У мене для цього

«Я його ложку за ложкою мало весь
не з’їла, — жартує львів’янка Ірина Андріюк, авторка чудового соусу з порічок.
Пропорції: порічки — 1 кг, цукор —
0,5 кг, оцет — півсклянки, мелена гвоздика — чайна ложка, по половині чайної
ложки кориці, духмяного та чорного меленого перцю.
«Зразу скажу, я робила «неправильно», бо не закручую, а заморожую, —

❙ Соус Ірини Андріюк.
розповідає секрети вдалої страви пані
Ірина. — Порічки і всі спеції перебила
блендером. Поставила на вогонь. Довела
до дуже гарячого. Кипіти не має! Скручуємо газ на мінімум і вкидаємо потроху
весь цукор, помішуючи. Як розчинився
цукор, вимикаємо газ і даємо оцет. Я давала потроху, пробуючи (мені засмакувало з меншою кількістю оцту). Потім
можна перетерти від кісточок, я не перетирала.
Зберігаємо зручним для вас способом (у мене величезна морозилка зараз
вимкнена, так що доводиться економити
місце — розлила в пакети для льоду)».
Якраз дозріли порічки, отож за приємну роботу! Смачного! ■

■ МАЙСТЕР-КЛАС

Печу-печу хлібчик...
Дивовижні експерименти від кулінарної зірки з Калуша
❙ Ця фарширована качка
❙ більше схожа на рулет.
❙ Люба Біріна.
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Рецепти Люби Біріної, переможниці кулінарних конкурсів,
не
потребують
рекомендацій, вони, як ті гарячі пиріжки,
розлітаються від господині до
господині. Пані Люба каже, що
вона кулінарка-експериментатор. І справді, її страви інколи
досить несподівані, цікаві, але
всі вони чудові, чітко виписані,
нескладні в роботі.

Кабачковий хліб з цибулею
«Є такі рецепти, що йдуть з
нами по життю. От цей кабачковий хліб вперше спекла 10
років тому, але повторюю постійно. Що цікаво — він виходить завжди візуально різний,
але незмінно смачний і запашний. Простий хліб на дріжджах
— підходить навіть для тих, хто
ніколи не пік хліб, але має бажання спробувати», — каже
Люба Біріна і про рецепти загалом, і про чудовий хліб, рецептом якого ділиться з нами.
Потрібно: 1 невеликий кабачок, 1 цибулина, 6 г сухих дріжджів, 2 чайні ложки цукру, 1,5
чайної ложки солі, 3 столові
ложки олії, 460 г борошна.
Кабачок бажано взяти молодий — з м’якими насінням і шкіркою. Якщо кабачок старий, потрібно очистити його від шкірки і
насіння; вага чищеного кабачка

❙ Кабачковий хліб.
має бути приблизно 300 г.
Кабачок натерти на середній
тертці і відтиснути. Соку повинно вийти 200 грамів (якщо менше — долити водою чи сироваткою). Сік підігріти. Всипати цукор і дріжджі, перемішати і залишити до утворення піни.
У кабачкову масу натерти цибулю і всипати сіль. Сік з дріжджами влити в кабачкову масу,
додати олію і замісити тісто.
Тісто накрити, залишити
для підходу вдвічі (півтори-дві
години). У процесі підходу один
раз скласти. Помістити на дошку, присипану борошном, залишити на 20 хвилин. Легко
перем’яти, сформувати хліб і
помістити в форму для підняття (десь на годину, щоб добре
підійшов).
Пекти при температурі 240
перші 12 хвилин з парою, далі
пару забрати, температуру
зменшити до 200 градусів, пекти ще 20 хвилин. Охолоджувати на решітці.

Курячі рулети
«Пропоную загальну технологію курячого рулету, без желатину — твердий сир, що сплавиться, «склеїть» шари, фарш

❙ Печиво «Три шоколади» — з кожним видом
❙ шоколаду смакує по-різному.
заповнить пустоти, вантаж спресує, такий рулет можна різати тоненько. І напишу про мою
улюблену фаршировану качку,
вона чудова насправді!» — так
піднесено заохочує до створення наступних своїх кулінарних
шедеврів майстриня. І ділиться
своїми секретами їх створення.
«Беру 2 великі курячі четвертини. Витягаю кістки, відбиваю м’ясо. На ніч солю, перчу,
зверху даю пластинки часнику
(саме пластинки, не давлений!
Потім ті пластинки викидаю перед запіканням). На м’ясо (шкурою вниз) розміщую тонесенькі шматки сала (для домашніх
бройлерів — обов’язково, для
магазинних курей — опційно),
на нього свинний (чи свиннояловичий) фарш заправлений
чорним перцем та сіллю (грам
300), на фарш — тертий твердий сир (50 г), бажано ще деяку «родзинку», припустимо,
шматочки сухофруктів, я дала
в’ялені помідори», — намічає
нам вона покрокові дії.
Скрутити рулет. Помістити
або в сітку, або скріпити нитками. Запікати в рукаві при 170
градусів годину, для домашнього бройлера — 1,5 години.

Гарячий рулет одразу (!) помістити під прес і залишити до застигання. Вже холодним звільнити від ниток чи сітки.

Фарширована качка
Акуратно зняти з качки шкіру. М’ясо відібрати від кісток. У
вершковому маслі протушкувати 3 великі цибулини. Перемолоти качине м’ясо, тушковану
цибулю, свинину (300 г), яловичину (300 г). Окремо кинути
в киплячу воду 200 г макаронів
великого розміру і тільки дати
їм закипіти і відразу витягнути
(не варити до готовності!). Додати до фаршу 3 сирих яйця, підготовлені макарони, сіль, чорний перець. Добре вимішати,
помістити в качину шкіру, зашити розріз. Форму для запікання трохи змастити олією.
Помістити нафаршировану качку швом вниз, запікати 2,5—3
години при 160 градусах, постійно поливаючи соком. Після
запікання сік злити, на качку
помістити прес, залишити так
до повного охолодження.

Три шоколади
«Мене важко здивувати печивом. Але винятки бувають .

Печиво «Три шоколади» — довершене в смаку, дуже просте,
нічого зайвого!» — каже калуська кулінарна майстриня
про ще один свій витвір.
Інгредієнти: 160 г борошна,
15 г кукурудзяного крохмалю,
дрібка солі, 100 г холодного вершкового масла, 75 г шоколаду
(темного / молочного / білого),
3 г ванільного цукру, 9 г дрібного цукру.
Борошно, крохмаль — просіяти, додати сіль, цукор,
ванільний цукор, кубики холодного масла, перетерти в
крихту. Додати розтоплений,
не гарячий шоколад, швидко
замісити тісто і помістити в холодильник на пів години.
Формувати кульки вагою
20 г, обкачувати верх в білок і
цукор. Помістити на лист для
випікання (без паперу, не змащувати). Трохи приплюснути (я
притискала за допомогою терки
для цедри, цікавий відбився візерунок).
Пекти при 180 градусах
приблизно 20 хвилин (пильнувати!).
Я пекла на чорному, молочному і білому шоколаді. Вони
всі абсолютно різні на смак!
Дивовижне печиво, дуже рекомендую. Рецептура дана для
одного виду шоколаду, для
трьох використала втричі більше, зрозуміло.
Отож літо, як сказала Люба
Біріна з Іванофранківщини —
чудовий час для кулінарних
дослідів. Смачних експериментів! ■
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СПОРТ
Ілля Марченко
український тенісист
Оксана ПРОДАНЧУК
Літо 2019 дуже насичене
для українських уболівальників спорту: не встигли всі відійти від ейфорії після перемоги збірної U-20 на чемпіонаті
світу, як у Мінську стартувала інша грандіозна спортивна
подія — Європейські ігри-2019.
Це така собі генеральна репетиція перед найголовнішим стартом чотириріччя — Олімпіадою-2020, яка пройде в Токіо
наступного літа. Але не потрібно применшувати значення Євроігор, у ході змагань боротьбу
за медалі ведуть представники
50 країн Старого Світу. Загалом
буде розіграно 199 комплектів
нагород у 23 дисциплінах.
Наша збірна делегувала до
Мінська аж 198 спортсменів, які
поборються у всіх дисциплінах.
У складі нашої команди присутні й топи світового спорту: олімпійські призери Олег Верняєв та
Жан Беленюк, легкоатлети Марина Бех та Богдан Бондаренко,
дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан та багато інших.
Перше «золото» Європейських ігор для України виборола
юна дзюдоїстка Дар’я Білодід,
яка у свої 18 років є однією з найтитулованіших спортсменок України. Ще у 16 років вона заявила про себе на дорослому рівні та
виграла чемпіонат Європи. А у
2018 році українка взагалі була
визнана найкращою дзюдоїсткою світу. Тепер в активі Білодід
і звання чемпіонки Євроігор.
Оскiльки для дзюдоїстів Європейські ігри проходять у статусi чемпіонату Європи, то вони
отримували одразу по дві нагороди.
«Налаштовувалася лише на
перемогу, однак кожна зустріч видалася дуже важкою. Перед фіналом намагалася максимально сконцентруватися,
адже завжди потрібно бути в
формі не лише фізично, а й морально. Яка медаль більш важка? Думаю, нагорода Європейських ігор. А взагалі отримувати одразу дві медалі вдвічі приємніше», — сказала Білодід
після перемоги.
Олексій ПАВЛИШ
Одразу після завершення «Ролан Гаррос» топ-тенісисти розпочали підготовку до третього у сезоні турніру «Великого шолома»
— Уїмблдону.
Для представниць жіночого туру першою перевіркою став
«прем’єр» у Бірмінгемі. Українські тенісистки на британських трав’яних кортах, на жаль,
виступили невдало: Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна
Ястремська синхронно програли
у першому раунді.
Але перед стартом Уїмблдону
вони ще мають можливість набрати ігрові кондиції на новому покритті на турнірі в Істборні. Третя
ракетка України Даяна Ястремська успішно подолала кваліфікацію, проте у першому колі поступилась господарці кортів, 14-й
сіяній Йоханні Конті — 2:6, 4:6.
Натомість матчі Світоліної,
яка після невдалої серії втратила
ще одну позицію в топ-10 (тепер
вона восьма), та Цуренко були перервані через дощ. Еліна на правах п’ятої сіяної пропустила перше коло, а у другому їй протистоїть Алізе Корне. На паузу вони
пішли за рахунку 6:3, 2:1 на ко-
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«Буду відвертим — мені пощастило з сіткою. Трунджелліті зазвичай грає
один матч у сезоні на траві. Проте для мене зараз, після травми, кожна
перемога на вагу золота».

■ МАЛА ОЛІМПІАДА

Завжди бути в формi
— фiзичнiй i моральнiй
У Мінську тривають другі в історії Європейські ігри
Виборов золоту медаль і дзюдоїст Георгій Зантарая. Цю нагороду він називає «маленькою
частинкою великої мрії».
Не відстають від своїх колег
по збірній i наші грації. Збірна
з художньої гімнастики здобула «срібло» у групових вправах
з трьома обручами і двома парами булав. В індивідуальній першості юна Влада Нікольченко,
попри шалену конкуренцію, виборола дві бронзові нагороди.
«Європейські ігри — дуже
відповідальний старт, і для мене
це репетиція перед Олімпіадою в
Токіо... Мій успіх — це наша заслуга з Іриною Іванівною Дерюгіною. Це наші дві спільні «бронзи», -— сказала гімнастка.
Надуспішними видалися
для української збірної змагання з легкої атлетики, які цьогоріч проходять в оновленому
форматі: динамічна нова атлетика (Dynamic New Athletics).
У кваліфікаційному раунді 24
збірні були розділені на чотири
групи, в кожній з яких змагалися представники шести країн.
Переможці кожної групи, а також дві команди з тих, що посіли другі місця у своїх групах,
пройшли одразу в півфінальні
змагання.
На рахунку української легкоатлетичної збірної п’ять медалей, серед яких: дві золотi,
одна срібна і дві бронзові.
Чергову нагороду Євроігор принесли Україні батутисти Антон Давиденко і Микола
Просторов, показали другий
результат у синхронних стрибках, програвши першому місцю

❙ Українські легкоатлети виграли
❙ дві естафети.
❙ Фото з сайта unian.ua.
лише 0,1 бала.
Загалом на рахунку нашої
команди 18 нагород (п’ять золотих, сім срібних, шість бронзових) і четверте місце в загальнокомандному медальному заліку. На минулих Європейських
іграх, які проходили в Баку, українська команда завоювала 47
нагород і посіла восьме місце в
медальному заліку. У Мiнську ще попереду в нас змагання зі спортивної гімнастики та
греко-римської боротьби, тому
маємо всі шанси на покращення своїх медальних здобутків
чотирирічної давності. ■

❙ Юна грація Влада Нікольченко — бронзова призерка у вправах з обручем.

■ ТЕНІС

■ ТАБЛО

Проти суперників і дощу
Українські тенісисти вдало стартували у кваліфікації Уїмблдона
ристь француженки. Леся ж перед паузою встигла виграти перший сет у представниці Казахстану Заріни Діяс — 6:2, 3:0. Свої
поєдинки українки дограли учора пізно ввечері.
Інші представниці вітчизняного тенісу, які не входять до
топ-100, змушені грати кваліфікацію, аби пробитися до основної
сітки Уїмблдона. Учора свої стартові матчі відбору провели Ангеліна Калініна, Марта Костюк
та Катаріна Завацька.
Кваліфікаційні
поєдинки
грають і Сергій Стаховський та
Ілля Марченко. Стах, який зараз
посідає 139-ту сходинку в табелі
про ранги АTP, у першому матчі
обіграв Даріана Кінга з Барбадосу — 6:3, 6:2. Наступним суперником Сергія стане австралієць
Ендрю Харріс.
Успішно стартував й Ілля
Марченко, який поступово на-

❙ Ілля Марченко пробився до другого кола кваліфікації на Уїмблдоні.
❙ Фото з сайта: btu.org.ua.
бирає форму після травми плеча:
він був сильнішим за аргентинця
Марко Трунджелліті — 7:6, 7:5.
«Буду відвертим — мені пощастило з сіткою. Трунджелліті
зазвичай грає один матч у сезоні

на траві. Проте для мене зараз,
після травми, кожна перемога
на вагу золота», — прокоментував свою перемогу Ілля. У другому колі кваліфікації він зіграє
проти угорця Аттіли Балаша.

Уїмблдон. Кваліфікація. Перше
коло. Сергій Стаховський (Україна) —
Даріан Кінг (Барбадос) — 6:3, 6:2, Ілля
Марченко (Україна) — Марко Трунджелліті (Аргентина) — 7:6, 7:5.
Істборн. Перше коло. Даяна Ястремська (Україна) — Йоханна Конта
(Велика Британія) — 2:6, 4:6; Леся Цуренко — Заріна Діяс (Казахстан) —
6:2, 3:0 (матч перервано).
Друге коло. Еліна Світоліна (Україна) — Алізе Корне (Франція) — 3:6,
1:2 (матч перервано).
Минулий тиждень запам’ятався також трiумфальним поверненням на корт колишньої
першої ракетки світу Енді Маррея. Титулований британець після операції на стегнi зіграв у турі
вперше з січня та став чемпіоном
турніру в Лондоні у парі з іспанцем Фелісіано Лопесом.
«У першу чергу, для мене це
психологічна перемога. Це зовсім інший титул, більш особливий,
якщо порівнювати його з усіма індивідуальними. Виграти парний
трофей — це не те, що я міг собі
уявити, думаючи про своє повернення», — сказав Маррей. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Без права на спокій
До Харкова з Франції повернулися власні книги видатного земляка Гната Хоткевича

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ЗОРЯНЕ НЕБО

Окрім яскравої, але нерівної в плані успіху музичної кар’єри, Бой Джордж «прославився» ще й нетрадиційною орієнтацією, пристрастю до наркотиків, чудернацькими костюмами. Все це, звісно ж, буде у фільмі. Правда,
сумнівно, щоб роль співака таки зіграла Софі Тернер, хоча сам Бой Джордж
зізнається, що в юності дуже
хотів бути схожим на неї. ■

Бой Джордж
хотів би бути
жінкою
Принаймні на екрані
Дара ГАВАРРА

❙ Бой
❙ Джордж.

Останнім часом байопіки про різних музикантів просто-таки заполонили екрани кінотеатрів. Не встигли вщухнути суперечки щодо фільму про Фредді Меркюрі, як
новий скандал щодо фільму про Елтона Джона (на
щастя, не у нас, а в Росії, де вирізали сцену чоловічих
поцілунків). А тепер ось новина: запущено в роботу
фільм про біографію англійського співака з доситьтаки скандальною біографією — Боя Джорджа (який
при народженні носив ім’я Джорд Алан О’Дауд).
Ще більшої пікантності новині додає побажання співака, щоб його в молоді роки зіграла актриса Софі Тернер (відома за серіалом «Ігри престолів»). Нічого дивного в такому побажанні немає, якщо подивитися його фотографії в юності.
Ненависть підлітка до шкільної форми, а також
пристрасть до незвичних костюмів та яскравого макіяжу зіграли з ним недобрий жарт —
хлопця вигнали зі школи. Згодом через його
незвичну поведінку і такі самі незвичні пристрасті до всього яскравого, блискучого, а
також скандального сім’я майбутнього співака відмовилася від нього (хоча він добровільно полишив батьківський дім, де,
крім нього, залишилось ще п’ятеро дітей, ще раніше).

Виявляється, заявити свою підтримку чи, навпаки, непідтримку політичній фігурі можна на сайті Ravelry ... в’язальниць
(і в’язальників). Так, найпопулярніша інтернет-платформа, створена у 2007 р. сімейною парою з Бостона (США) Кейсі і
Джесікою Форбс для всіх, хто має будьяке відношення до виготовлення чи використання пряжі: ткачів, прядильників,
в’язальників, — заборонила своїм користувачам обговорювати політику президента США Дональда Трампа і на своїй
сторінці залишати будь-які коментарі про
його діяльність, а також увесь контент,
який підтримує Трампа та його адміністрацію. «Підтримка політики адміністрації
Трампа, безсумнівно, є підтримкою ідеї

■ ПОЛІТИЧНЕ МЕРЕЖИВО

Трамп не пройде...
В’язальники на сторожі міжрасової рівності
переваги білої раси», — йдеться у повідомленні сайта. Також керівництво інтернет-ресурсу Ravelry повідомило, що поціновувачі політики президента США, звісно ж, можуть користуватися їхнім сайтом,
але свої думки й уподобання хай тримають
при собі.
Слід зазначити, що цей сайт дуже популярний серед любителів в’язання і ним
користуються мільйони, крім того, він має

80 тисяч передплатників в Instagram і 100
тис. — у Twitter. Незважаючи на це, його
засновники не бояться втратити своїх прихильників, адже це не привід, щоб миритися з ідеєю «білого шовінізму» чинного президента країни. Що цікаво, подібну
політику сповідує і популярна гейм-спільнота RPG.net, у якій заборонили публічну
підтримку Трампа та його адміністрації ще
в жовтні 2018 року. ■

■ ПОГОДА
27 червня за прогнозами синоптиків

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень
+30...+32. Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +15...+17,
удень +28...+30. Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень
+30...+32.

Північ
мінлива
хмарність

00…00
+14...+19
00…00
+2...+30

00…00
+14...+19
00…00
+24...+29
Схід

хмарно

25 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 25-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ.
Трускавець: уночi +17...+19, удень +25...+27. Моршин: уночi
+17...+19, удень +25...+27.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Захід

Центр

00…00
+13...+18
00…00
+28...+33

00…00
+13...+18
00…00
+28...+33

дощ
сніг

00…00
Південь +15...+20
00…00
+30...+35
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Свідоцтво про реєстрацію:
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з людьми та вантажем. 6. Головний
герой поеми Пушкіна «Цигани». 7.
Пристрій для ловлі риби, птахів. 8.
Асортимент магазину, крам. 12. Пристрій, яким у домашніх умовах розмелюють зерно; ручний млин. 13.
Місто на півночі Італії, де розташований один із найдавніших університетів країни. 15. Найвищий представницький орган у кримських татар. 18.
Гол, забитий у власні ворота. 19. Авторський склад редакції, альманаху, проекту. 20. Річка в Німеччині, на
якій відбулося історичне з’єднання
двох фронтів антигітлерівської коаліції у часи Другої світової війни.
22. Промінь, «винайдений» Олексієм Толстим у романі «Гіперболоїд
інженера Гаріна». 24. Коханка і муза
Володимира Маяковського. 25. Невеликий човен у деяких народів Півночі, схожий на байдарку.
Кросворд №69
від 25 червня

У зв’язку зі святковими вихідними та неробочими днями
Укрпошти наступний номер «України молодої» вийде у вівторок,
2 липня. У цьому номері буде надрукована телепрограма
на перший тиждень липня

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi
+17...+19, удень +26...+28.

По горизонталі:
1. «Обізвалась жовта ..., гарбузова господиня: «Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові» (Народна
пісня). 3. Галантне напівприсідання як знак поваги. 9. Дірка в дверях, куди заглядають, подивитися,
хто прийшов. 10. Найвища гора світу. 11. Провокаційна виклична поведінка, що суперечить загальноприйнятим нормам. 13. Вибухова
речовина, яку радять тримати сухою. 14. Французький письменник,
лауреат Нобелівської премії, автор
роману «Кола Брюньон». 16. Літній
безалкогольний прохолоджуючий
напій. 17. Овочева страва. 19. Різновид японського мистецтва мультиплікації. 21. Ім’я, яке взяла собі Ганна Музика після одруження з Ярославом Стецьком. 23. Гірський хребет
на кордоні Киргизії і Казахстану. 26.
Горе, розпач. 27. Французька довга
хлібина з білого борошна. 28. Металева скринька з отвором для збирання пожертв у церкві. 29. Засіб для
з’єднання предметів.
По вертикалі:
1. Знаменитий кінорежисер і
письменник, автор кіноповістей «Зачарована Десна» та «Україна в огні».
2. Річка на Тернопіллі й творче псевдо українського співака Андрія Підлужного. 4. «... був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Удавсь
на всеє зле проворний, завзятіший
од всіх бурлак» (Іван Котляревський). 5. Поїзд певного призначення

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

■ ПРИКОЛИ
Якщо бутерброди у вас падають маслом униз — не турбуйтеся!
У більшості вони падають униз маргарином.
***
Один грам алкоголю додає 9
Ккал. Виявляється, горілкою можна пообідати. І, до речі, тепер зрозумiло, чому після великої кількості

горілки часто нудить. Це, напевно,
від переїдання.
***
— Розочко, а де торт iз холодильника?
— Я з’їла лише один шматочок.
— А де решта?
— А я його не різала.
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