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З якими обіцянками
політичні сили
прямують на вибори
і на чому побудовані
їхнi кампанії
» стор.

❙ Малюнок з сайта radiosvoboda.org (Автор: Олексій Кустовський).
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«Садиба-музей Остапа Вишні не є обласною комунальною власністю
і її не можна відновлювати за кошти обласного бюджету».

Світлана Думінська
начальник Херсонського обласного управління культури

■ СПАДЩИНА

■ НА ФРОНТІ

Дах поїхав

Погнали людину
мінним полем

Садиба-музей Остапа Вишні на Херсонщині
повністю зруйнована: від пам’ятки історії
залишився лише каркас
Ірина КИРПА
Похилена хвіртка,
поламаний дах із клаптями соломи, вибите
скло у вікнах, гори сміття, недопалки та суцільний бардак усередині —
саме так нині виглядає
знаменита садиба-музей українського письменника-гумориста Остапа Вишні.
Найбільш руйнівних ран пам’ятці історії
завдав літній сезон гроз,
коли дощова вода потоками увірвалася всередину будинку, а від стін
почала шматками відлітати глина.
З історичної довідки про садибу-музей відомо, що письменникгуморист Остап Вишня
(справжнє ім’я Павло
Губенко) вперше приїхав до села Кринки у
1955 році.
Розповідають, що він
спустився по стежці до
причалу, окинув поглядом Кринківську заводь
та захоплено вигукнув:
«Яка краса! Оце так благість! Дайте човен!»
Відтоді у нього й повелося: «Хто у Крим, а я
— в Кринки!» Саме цими
словами починається
одне з його оповідань
славетних «Мисливських усмішок».
У Кринках Остап
Вишня залюбки знайомився. Особливо любив
погомоніти з мисливцями та рибалками. Багато хто з цих людей пізніше став героєм оповідань його безсмертних
«Мисливських
усмішок».
Тут письменникові
добре відпочивалося,
плідно працювалося.
Саме у Кринках (проїздом до Криму) його
відвідали Олександр
Корнійчук iз Вандою
Василевською, Микола
Бажан, Андрій Малишко, Володимир Сосюра,
Максим Рильський... —
майже всі корифеї української літератури.
Після смерті Остапа
Вишні садиба у Кринках отримала його ім’я,
пізніше там заснували туристичну базу відпочинку. На її території обладнали музей.
На честь 100-річчя від
дня народження Остапа Вишні у 1989 році в
Кринках відкрили бюст
письменника, який оспівав у своїх розповідях
одне з наймальовнічиших місць Херсонщини.
У роки незалежності музей-садиба пос-

Цинічність окупантів
та їхніх посіпак зашкалює
Леонід ШКІЛІНДЕЙ

❙ Ганебне становище музею класика української
❙ літератури, схоже, нікого не бентежить.
❙ Фото з сайта khersonline.net.
тупово почав занепадати. У 2004 році турбаза,
яка була профспілковою
власністю, якимось дивом опинилася у приватних руках, очевидно, не
без участі місцевої сільради ...
Мешканці села Кринки пояснюють, що останні 20 років гроші на ремонт узагалі не виділялися, за цей час від будови залишилися лише
обшарпані стіни. Експонати звідти ще років
п’ятнадцять тому вивезли до Краєзнавчого музею міста Олешки.
— Садиба-музей Остапа Вишні не є обласною комунальною власністю і її не можна відновлювати за кошти
обласного бюджету, —
прокоментувала ситуацію начальник обласного управління культури Світлана Думінська. — Земля, де музей
стоїть, передана у розпорядження Міністерства оборони України.
Якщо міркувати з правової точки зору, тепер
треба виділити ділянку з музеєм та передати
його на баланс громади
села Казачі Лагері —
якщо тільки вона зацікавлена його отримати.
Цим варто було б зайнятися місцевій владі.
А ми готові допомогти
із залученням уваги та
гостей до садиби-музею.
Наприклад, організувати там фестиваль гумору — така ідея обговорювалася.
Існує й інше бачен-

ня подальшої долі садиби-музею Остапа Вишні. Оскільки сама будівля, в якій розташований музей, історичної
та культурної цінності
не має, його без зайвих
формальностей можна
просто відтворити у іншому місці — у тому ж
селі Кринки, або ж облаштувати куточок письменника в Будинку
культури Козачих Лагерів. Хоча якщо врахувати, як у регіонах ставляться до української
культури, то стає ясно,
що це практично нездійсненне завдання.
— Будинок культури у Козачих Лагерях не
опалюється, — розповіла
глава Олешківської райдержадміністрації Олена Кравченко-Скалозуб.
— Експонати, особливо
фотографії, там псуватимуться від вогкості. У
районному Краєзнавчому музеї, можливо, що й
збережуться...
Відбудувати садибумузей на Херсонщині заново було б цілком реально, якби сільська громада та сільрада Козачих
Лагерів підтримали цей
почин. На жаль, із підтримкою не складається: доля будинку-музею
стала «картою», яку активно розігрують у своїх
інтересах дві конкуруючі депутатські групи в
цьому органі місцевого
самоврядування. Визначеності з майбутньою долею музею Остапа
Вишні як не було, так і
немає. ■

За ранковим зведенням Операції
Об’єднаних сил, 14 липня збройні формування Російської Федерації 19 разів
порушили режим припинення вогню. З
них шість разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами видів зброї
— мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних
систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У зоні відповідальності оперативнотактичного угруповання «Схід» на Донецькому напрямку противник обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Широкине, Новотроїцьке,
Богданівка, Красногорівка, Мар’їнка,
Водяне, Лебединське, Павлопіль.
На Луганському напрямку, де за ситуацію відповідає оперативно-тактичне
угруповання «Північ», позиції наших
захисників обстріляні поблизу населених пунктів Кримське, Зайцеве, Новолуганське, Попасна.
Вогонь противник вів по всій лінії
зіткнення.
У результаті ворожих обстрілів втрат
із нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл ворог отримав адекватну
відповідь з озброєння, що не суперечить
Мінським домовленостям. За даними
розвідки, 14 липня двох окупантів було
поранено.
Зранку 15-го липня ворог обстріляв
позиції наших захисників поблизу Водяного, Широкиного, Луганського, Новоолександрівки.
Російсько-окупаційні війська нехтують усіма можливими принципами гуманітарного права та існуючими домовленостями і не припиняють вражати
своєю цинічністю у ставленні до населення тимчасово окупованих територій,
використовуючи цивільних для досягнення своїх ганебних цілей.
13 липня ввечері російські окупанти та їхні посіпаки залякали 70-річного
мешканця Донецька і примусили його
піти по замінованій ними ж місцевості
у бiк позицій українських захисників.
Знущаючись iз літньої людини, вони
планували виявити систему вогневих
позицій на наших опорних пунктах.
Досвідчені військовослужбовці, які
в цей час несли службу на спостережному посту, швидко змогли розпізнати
цивільну особу та підпустили чоловіка до
наших позицій без ризику для його життя і здоров’я і не розкриваючи власної
системи вогню.
Добою раніше, ввечері 11 липня, противник обстріляв селище Чермалик. Вогонь вели з напрямку населеного пункту
Набережне, застосувавши при цьому артилерію калібру 122-мм та міномети 82го калібру.
Через вибухове поранення загинув
50-річний чоловік. Обстріл вівся в період із 20-ї до 22-ї години. Відомо, що
ворожий снаряд впав на подвір’я. Чоловік у цей момент був на вулиці, кажуть, що він поливав город. Відомо, що
від розриву артилерійського снаряду
уламки пошкодили будинок та господарську будівлю.
Окрім того, внаслідок влучання
артснаряду у присадибну ділянку,
пошкоджень зазнав ще один будинок
на сусідній вулиці. ■

❙ Мешканця окупованого Донецька залякали
❙ і змусили пройти замінованою територією.
❙ Фото зі сторінки ООС у «Фейсбуці».
■ ГЕРОЯМ СЛАВА!
12 липня Український мілітарний портал повідомив про знищення ворожої самохідної артилерійської установки 2С1 «Гвоздика», забороненої Мінськими домовленостями, поблизу населеного пункту Водяне, неподалік Маріуполя. За даними військових,
як тільки було виявлено роботу «Гвоздик», українське командування прийняло рішення про їх ліквідацію. Спочатку за допомогою безпілотного літального апарата встановили місцезнаходження ворожих
гармат. Зрозумівши, що їх виявили, вороги розпочали евакуацію із зайнятих артилерійських позицій.
Під час втечі одна з самохідних гармат, зламавшись,
зупинила рух, а її екіпаж пересів на багатоцільовий
броньований тягач МТЛБ. Саму САУ відбуксирував
колісний евакуаційний тягач КЕТ-Л на шасі «Урал4320» до лісосмуги, де бойовики думали перечекати
вогонь наших армійців. Але наші дістали і там. Ворожу САУ знищено.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Цього ж дня на Світлодарській дузі бійці полку
«Азов» перехопили черговий російський безпілотник
типу «Елерон-3».
Даний БПЛА входить у комплекс безпілотної розвідки «Елерон», який виробляють iз 2013 року винятково в Росії, а саме у місті Казань. Призначений
для ведення розвідки й коригування вогню ствольної
артилерії. Його присутність на Донбасі є черговим
свідченням прямої участі РФ в агресії проти України.
За словами азовців, саме безпілотником такого типу коригувався ворожий вогонь місяць тому, коли загинули бійці «Азова» з позивними «Круглий»
та «Максон», та під час обстрілу Новолуганського,
коли касетними боєприпасами калібру 152 мм завдано удару по житлових будинках селища.
Оперативними каналами отримано інформацію
про підготовку чергового артилерійського нальоту, який мав коригуватися за допомогою вказаного БПЛА. В результаті, після входу безпілотника в
повітряну зону відповідальності «Азова», здійснено його примусову посадку», — інформують у пресслужбі полку.
Апарат передано технічній розвідці полку в задовільному технічному стані, тож фахівці без проблем отримали відомості про особливості його застосування, дані телеметрії, відомості про місце
старту апарата та осіб, що його обслуговують.

■ ДО РЕЧІ
Зранку 15 липня тимчасово не працював пункт
пропуску «Майорське» (Донецька область). За даними пресслужби Держприкордонслужби, безпосередньо перед відкриттям контрольних пунктів в’їздувиїзду, о 05.45 від невідомої особи в службу «102»
Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування КПВВ «Майорське». Через це
цивільних та весь персонал евакуювали у безпечне
місце.
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■ РЕВАНШ

«Жукініана» як
перформанс влади
Активісти вимагають прибрати щойно
відновлений пам’ятник маршалу-м’яснику
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
У Харкові відбувся мітинг, учасники якого вимагали від мерії демонтувати щойно відновлений
пам’ятник Георгію Жукову. У руках люди тримали плакати з написами «Жуков-кат» і «СБУ, ГПУ —
де твоя реакція?», вимагаючи виконання закону про декомунізацію. Акція протесту пройшла без
сутичок, хоча поруч із противниками одіозного маршала зібралася
група його прихильників. Серед них
було важко не помітити молодиків

спортивної статури, схожих на «тітушок» з антимайдану. За правопорядком цього разу також слідкували півтора десятка поліцейських.
Пам’ятник Жукову став частиною передвиборчої програми очільника міста Геннадія Кернеса, який
наразі підтримує партію «Опозиційний блок». Принаймні, у соціальних
мережах він залишив напис: «Як і
обіцяв — сьогодні повернули на місце», що схоже на звіт перед власними виборцями у період, коли йде боротьба за електоральні голоси.
До речі, харківська влада і містяни не завжди демонструють готов-

ність захищати «символи великої
Перемоги» з однаковою рішучістю.
Скажімо, восени 2013 року в однойменному сквері була демонтована
ціла алея героїв-комсомольців, оскільки мерія дала дозвіл на будівництво там чергового храму Московського патріархату. Бюсти молодих людей, які віддали життя за
звільнення країни від німецьких
фашистів повантажили на автівку
й відвезли у невідомому напрямку,
знехтувавши акцією протесту. Тоді
чиновники обіцяли, що відновлять
зруйнований «пантеон» у сквері з
красномовною назвою «Парк Радянської України». Там же планували встановити і монумент борцям
за радянську владу, демонтований
ще до декомунізації, оскільки незграбна композиція не вписувалась
у реконструкцію майдану Конституції. Обіцяв Геннадій Кернес відновити і зруйнований активістами
пам’ятник Леніну, але тією обіцянкою чомусь легко знехтував. І раптом така несподівана відданість ідеалам, яким традиційно симпатизують прихильники колишніх «регіоналів». ■

■ ІДОЛИ

Радіаційний «Сніжок»
на голови солдатів
Військовими навчаннями у 50-ті роки, в ході яких
просто в повітрі підірвали ядерну бомбу, командував
радянський «маршал перемоги»
Ірина ВОРОПАЙ
Щодо питання про
«подвиги» Жукова уже
після перемоги у війні з
Німеччиною, то ось iще
один красномовний факт
із біографії кривавого
маршала. Як нагадує у соцмережі «Фейсбук» психолог Дмитро Ісаєв: «14 вересня 1954р. почались
Тоцькі військові навчан-

ня, що англійською перекладається як Totskoye
nuclear exercise». Вони
були закодовані під назвою «Сніжок». «Схематично виглядало так: у
повітрі вибухала ядерна бомба потужністю 40
кілотонн у тротиловому еквіваленті», — повідомляє користувач. Із 45
тисяч військових напередодні взяли підписку

Світлана МИЧКО
Тернопіль
З’явилася надія, що незабаром
«файне місто Тернопіль» стане файним чи принаймні безпечним та гуманним і стосовно братів наших менших, а саме — безпритульних собак
і котів. Кілька днів тому в обласному центрі стартувало електронне обговорення «Правил утримання домашніх та безпритульних тварин (собак i котів) на території Тернопільської міської територіальної
громади». Проект нормативно-правового акта про затвердження цих
правил було розміщено на порталі
«Електронні консультації з громадськістю». Відтак міська влада запросила всіх членів територіальної громади впродовж двох тижнів ознайомитися з ними та додати до кожного власні пропозиції і зауваження.
Зробити це можна безпосередньо на
згаданому порталі (https://consult.
e-dem.tools/npas/91), ідентифікувавшись через Bank ID чи електронний цифровий підпис. Заплановано
у Тернополі і живі громадські обговорення цієї важливої проблеми, до
яких збираються активно долучитися місцеві зоозахисники.
Положення проекту стосуються реєстрації тварин, умов їх утримання, стерилізації, вигулу, вилову та інших подібних питань. Дуже
важливим є твердження, що «безпритульні собаки і коти можуть вільно проживати на території громади,
є власністю територіальної громади і

про нерозголошення секретної інформації та пообіцяли учасникам експерименту як винагороду... аж тримісячну платню. Завдання перед ними
стояло «просте» — пройти крізь епіцентр радiоактивного зараження. А
перед керівництвом навчань Центр поставив завдання: перевірити здатність радянських воїнів

протистояти
радіації.
Ніякого захисного одягу «піддослідним» не видали, а протигази солдатики познімали, бо стояла дуже спекотна погода.
А ще поряд із полігоном
були розташовані села
із тисячами цивільних
мешканців. Переважна
більшість військових, що
брали участь в операції,
невдовзі померла від променевої хвороби. Командував Тоцькими військовими навчаннями саме
маршал Жуков. «Жоден
німецький генерал не знищив стільки радянських
військових за своє життя, як маршал Жуков. За
це, мабуть, йому і стоїть
пам’ятник у Харкові?» —
риторично запитує автор
поста. І дає посилання на
публікації про Тоцькі військові навчання у західних ЗМІ, зокрема в газеті
«Нью-Йорк Таймз». ■

■ ГУМАННО

Місто для тварин
Триває електронне обговорення правил
утримання домашніх i безпритульних собак і котів

❙ Нарешті люди звернули увагу на проблеми чотирилапих.
❙ Фото з сайта http://i-visti.com.
частиною екосистеми, ... вони повинні бути стерилізовані, вакциновані,
проліковані в разі потреби і занесені
до Єдиної електронної бази на спеціальному веб-порталі із зазначенням району (вулиці) проживання; забороняється самовільне вилучення,

вилов, знищення вільно проживаючих безпритульних собак і котів; …
вилов та тимчасова ізоляція тварин
у громаді відбувається у спосіб та методами, що не суперечать ст. 24 ЗУ
«Про захист тварин від жорстокого
поводження». ■
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■ АВАРІЯ

Наїхали
на малих
Президентський кортеж
спричинив дорожньотранспортну пригоду на
Запоріжжі, «підрізавши»
автобуси з дітьми
Інф. «УМ»
Автомобіль особового складу Управління держохорони потрапив в аварію, повертаючись iз
відрядження до столицi. Аварія сталася в неділю 14 липня, повідомляє пресслужба Управління держохорони України. При цьому зазначається, що «автомобіля президента України серед машин, які потрапили у ДТП, не було» (Володимир
Зеленський вилетiв лiтаком).
Крім мікроавтобуса Volkswagen Transporter,
у ДТП потрапили ще два автомобілi, які рухалися в попутному напрямку. Жертв, на щастя, немає.
В Управлінні держохорони заявили також,
що їх штат «укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їхній графік роботи й відпочинку
відповідає вимогам чинного законодавства України». Водночас в Instagram’і «Это Запорожье»
повідомляється, що аварія сталася між населеними пунктами Василівка та Мелітополь. «Автобуси, що перевозили дітей, потрапили в ДТП.
Через «оленів», що обганяли колону. Усі живі.
Причиною (аварії. — Ред.) стала друга «колона»
з Харкова у складі «мультівену» та двох «Туарегів» охорони», — йдеться в повідомленні.
Офіційних повідомлень про аварію в пресслужбі президента та обласного управління Нацполіції наразі немає. ■

■ УПІЙМАВСЯ

Знімав
«напругу»
хабарями
Депутат обласної ради
підключав електрику за 300
тисяч гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
У Черкасах на хабарі попався депутат обласної ради. Його взяли співробітники Головного управління боротьби з корупцією та організованою
злочинністю Служби безпеки України під час виходу з ресторану.
Як повідомляє пресслужба СБУ, оперативники спецслужби задокументували, що черкаський
депутат вимагав 300 тисяч гривень від представника приватного підприємства за приєднання виробничого приміщення до електромережі загального користування.
«Співробітники Служби безпеки України
встановили, що посадовець, який також керує
однією з проектних організацій Черкащини,
обіцяв комерсантам за 300 тисяч гривень прискорити процес підключення до електромережі
ПАТ «Черкасиобленерго» та укладання договорів
на постачання електроенергії», — розповідають в
СБУ.
Правоохоронці кажуть, що затримали депутата згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 150 тисяч
гривень.
У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх
можливих осіб, причетних до оборудки.
Операція проводилась спільно зі слідчими
ГСУ НП України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. ■

4

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2019

■ ВИБЕРИ МЕНЕ!

Доживемо
до неділі
З якими обіцянками політичні сили
прямують на вибори і на чому побудовані
їхнi кампанії
Катерина БАЧИНСЬКА

«Слуга народу»
Ні для кого не секрет, що
парламентська кампанія партії «Слуга народу» більше нагадує третій тур президентських виборів. Лозунги «Зробимо
їх разом» та «Зе!депутат — слуга народу», заклики з реклами
«кожен із нас президент» і «21
липня вирішальний день». Ідентичне було й на президентських
перегонах. І врешті, навіщо придумувати щось нове, коли й старе є досить дієвим. Уся кампанія
«Слуги народу» пов’язана винятково з іміджем президента.
Адже рейтинг партії — це рейтинг підтримки самого президента. Бо, будемо відвертими, більшість громадян не знає не те що
першу десятку у списку, а й що
ж обіцяє президентська партія.
Але не варто тут думати-гадати,
адже з моменту президентської
кампанії майже нічого не змінилося. У партії «Слуга народу» ті
самі обіцянки, що й були під час
президентської кампанії. Тільки
вже без популістських лозунгів:
«Весна прийде — будемо саджати» та про «зниження тарифів».
От про це — мовчанка.
Загалом у партії обіцяють
скасувати недоторканність депутатів, запровадити механізм накладення «народного вето» на
нові законопроекти, які не влаштовують суспільство. Але ось
тут дуже цікаво — бо як у партії
будуть визначати, подобається
суспільству цей закон чи ні? Чи
збираються при кожному прийнятті законів проводити опитування? Окрім цього, у партії «Слуга народу» обіцяють винагороду
громадянам за виявлення корупції. Але знову ж: як це має відбуватися не сказано. Також не менше 5% ВВП країни потрібно буде
витрачати на оборонний сектор,
євроатлантичний вектор розвитку, провести всеукраїнський перепис населення, скасувати енергетичну схему «Роттердам+» та
запровадити обов’язкове медичне страхування.
І якщо попередньо «Слуга
народу» за партійними списками матиме близько 134 місць —
то відкритим лишається питання «мажоритарки». І тут є два
сценарії. Перший — низький результат по «мажоритарці». Причиною може стати відсутність
впливу партії в кожному окремо-

му окрузі. Бо партія зовсім нова,
вибори дострокові і часу на роботу з виборцями було мало. Але не
варто забувати і про другий сценарій — феномен Зеленського та
партії «Слуга народу». Адже давайте пригадаємо грудень 2018
року: тоді перемога Зеленського
на президентських виборах була
на рівні фантастики, а вже у травні вся країна спостерігала за його
інавгурацією. У чому ж полягатиме перемога на округах? Лише
в одному — довірі до Зеленського і відповідно до партії «Слуга
народу». І ось тут важливий момент: якщо «Слузі народу» вдасться здобути більшість і на округах, то коаліція у парламенті
буде створена лише для формування уряду — все інше зможе
вирішувати одноосібно президентська партія.

«Опозицiйна платформа —
За життя»
Із чим іде на вибори «Опозиційна платформа — За життя»?
Єдина з прохідних політична
партія, яка відкрито агітує за тісну співпрацю з Росією. Кампанія
побудована на поїздках до Москви, переговорах із прем’єром
Росії Дмітрієм Медведєвим та
обіцянках знизити вдвічі комунальні тарифи. І що цікаво:
якщо ще місяць тому представники партії відверто критикували лише владу Порошенка, то
після місяця роботи Зеленського
критика почала лунати й на його
адресу.
«За життя» обіцяє відмовитися від співпраці з ЄС та НАТО,
Україні обіцяє позаблоковий статус і відверто говорять про те, що
на Донбасі немає війни — там
громадянський конфлікт, а Майдан — не революція, а державний переворот. Також у партії
планують розробити нову Конституцію, яка передбачає парламентську форму правління, відновлення відносин і торгівлі з
Росією, розширення сфери функціонування російської мови в
Україні, освіти російською, прямі переговори «з усіма сторонами
конфлікту» на Донбасі, зокрема
з ватажками «ДНР» i «ЛНР»,
скасування медичної реформи
Уляни Супрун, відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення — винятково за
підсумками загальнонаціонального референдуму.
Сама кампанія «Опозиційної
платформи — За життя» побудо-

вана на лозунгах «Мир — будьякою ціною» і майбутнє — за
співпрацею з Росією. За списками до Ради біло-сині можуть провести близько 38 депутатів. Проте в партії «За життя», яка складається з колишніх «регіоналів»
та «опоблоківців», досить потужна мережа на сході та півдні України по мажоритарних округах.
А купівля трьох інформаційних
каналів, постійні ефіри iз закликами дружніх стосунків із Москвою та потужний вплив найбагатших людей України дають
про себе знати. За інформацією
ЗМІ, виборчий список «За життя» можна умовно поділити на
чотири частини — людей Сергія
Льовочкіна, Дмитра Фірташа,
Віктора Медведчука та Вадима
Рабіновича. Тому можна сказати, що очікування в 15% на виборах за списками — не кінцева
мета проросійських сил.

«Європейська солiдарнiсть»
Якщо хтось думає, що заклики до співпраці з Росією та відмова від ЄС та НАТО мобілізує лише
проросійський електорат — це не
зовсім так. Адже такі лозунги ще
більше спонукають виборців проєвропейського вектору прийти
21 липня на вибори. Після програшу на президентських виборах Петра Порошенка доля партії виглядала досить сумнівно.
Рейтинги були невисокі та і подальше майбутнє політиків цієї
політсили було важко окреслити. А заклики експрезидента «ніколи не здаватися» та «я не йду
з політики» не мали чіткого плану «що ж далі?». Ба більше, на
політичній арені з’явилася молода партія «Голос», яка, за прогнозами політтехнологів, мала
б «відкусити» електорат Порошенка. І здавалося б, на цьому
все. Проте сталося не так, як гадалося. Ребрендинг партії, нова
назва, оновлення складу та навіть спроба провести праймеріз
i головний месидж «захистимо
європейське майбутнє країни»
далися взнаки. Поки ж соціологи прогнозують «Європейській
Солідарності» 24 місця за списками. Але про що не варто забувати: у партії Порошенка досить

потужна мажоритарна система.
Нагадаю, що у 2014 році БПП,
набравши майже 22% і 63 місця, отримала в парламенті більшість саме завдяки «мажоритарці». Створивши найбільшу фракцію у кількості 135 депутатів.
Обіцяють у «ЄС» звільнити
від російської окупації Крим і
Донбас, створити умови для досягнення Україною критеріїв
для вступу в ЄС, забезпечити підписання Плану дій щодо членства в НАТО у 2023 році, потужний розвиток економіки, не допустити реваншу проросійських
сил і захистити проведені за попередні п’ять років реформи.

«Батькiвщина»
Що б де не змінювалося, хто б
за кого не агітував — а цій партії
уже як 20 років. Тi самі лідери і
в тих самих білих сорочках. Без
нових облич і без «нового курсу».
Витративши колосальні кошти
на президентську кампанію та
програму «Новий курс», очевидно, на парламентських у Юлії Тимошенко вирішили зекономити.
А може, просто не розраховували, що Зеленський стане президентом? І думали, що парламентські вибори вдасться перемогти
за рахунок президентських?
Уся парламентська кампанія
пані Тимошенко побудована на
месиджі «Україні потрібен сильний прем’єр», а тарифи мають
бути знижені вдвічі. Як вона збирається домовлятися із МВФ, у
меморандумі з яким прописано,
що тарифи не можуть бути меншими, — питання відкрите. Навіть у президентській силі «Слуга народу» зрозуміли, що тарифами виборця не варто агітувати.
І якщо на президентських виборах третє місце для Юлії Тимошенко стало розчаруванням, то
на парламентських це був би для
«Батьківщини» досить хороший
результат. Але, зважаючи на останню соціологію, «Батьківщина» може претендувати на 17 депутатів. Що буде з «мажоритаркою»? З огляду на досвід 2014
року, коли від «Батьківщини»
до парламенту потрапили лише
два депутати, прогнози малооптимістичні.

Обіцяють у партії за п’ять
років досягти рівня середньої заробітної плати Польщі в доларовому вимірі, підняти мінімальну
пенсію до 3 тис. 94 гривень, зниження ціни на газ у два рази, що
дозволить удвічі знизити тарифи на тепло і гарячу воду, продовження мораторію на продаж
сільськогосподарських земель. У
людей, які захочуть продати свої
паї, їх буде викуповувати держава за ринковою вартістю, обіцяють у «Батьківщині».

«Голос»
Наймолодша і поки найменш
передбачувана політична партія
співака Святослава Вакарчука
«Голос». Чому найменш передбачувана? Бо рейтинги партії
або ж зростають як на дріжджах,
або ж різко падають. Цього тижня КМІС опублікував свіжі дослідження, і, за їх даними, партія фронтмена «Океану Ельзи»
взагалі не потрапляє до парламенту. Чому так? Бо спершу Вакарчук користувався тактикою
теперішнього президента Володимира Зеленського і неактивно з’являвся у ЗМІ, проте після
кількох невдалих ефірів, питань
про ціну на газ i міжнародних
відносин електорат Вакарчука
поставив під сумнів компетентність лідера політичної сили. З
чим же команда йде на вибори?
У списках немає жодного вiдомого політика або ж депутата. Це
була принципова позиція партії.
А от за «мажоритаркою» від голосу балотуються як відомі політики, так і нові обличчя.
За п’ять днiв кожен із нас
має зробити набагато важливіший вибір, аніж на президентських виборах. Країна в нас парламентсько-президентська, і саме
від парламенту залежатиме, як
і з чим ми крокуватимемо далі.
Тому нагадаю просту і звичну істину: у понеділок 22 липня ми не прокинемося в новій
країні. На нас чекатимуть усі ті
самі проблеми: кредити МВФ,
тарифи, погані дороги та війна. Але від вибору саме 21 липня залежить, чи вдасться цi болючi проблеми вирішити за наступні п’ять років. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Перемичка морським дном
Польське видання «Дзєннік. Газета Правна» повідомляє про плани інтеграції енергетичних систем Литви, Латвії та Естонії з європейською електроенергетичною мережею. Ключовим елементом цього проекту є
harmony link, тобто електроенергетична перемичка між
Польщею та Литвою, яка проляже морським дном.
Конкурс на прокладання кабелю мають оголосити
2021 року, а процедура повинна початися 2023 року, у
2025-му перемичка повинна вже працювати. «Але вже
сьогодні можна передбачити, що найбільшим викликом, теж для партнера проекту — Польських елект-

роенергетичних мереж — стане Російська Федерація», — пише видання. «Якщо спробувати прокласти
кабель найкоротшою трасою, то вона пролягатиме через російську виняткову морську економічну зону. Це
води, які, щоправда, не є територією РФ, але, відповідно до міжнародного права, російська сторона повинна
дати згоду на будь-які інвестиції в цій зоні».

Шлюбна криза
Ставлення до інституту шлюбу в світі загалом зазнає суттєвих змін, що і відображає статистика. Британська газета «Телеграф» публікує свіже досліджен-

ня Організації економічного співробітництва та розвитку, що об’єднує 35 країн світу з відносно високими доходами громадян.
На рекордно низькому рівні є кількість шлюбів у
Англії та Уельсі. У 1970 році їх було 415 тис., тоді як у
2015 р. — лише 239 тис. Сьогодні середній вік людей,
які одружуються, становить 37 років для чоловіків і 35
років для жінок.
Радикально знизилася і кількість шлюбів серед
молодих людей до 20 років: мінус 56% для хлопців і
мінус 66% для дівчат. Із загальної кількості одружених лише 26% брали шлюб у церкві. У 1980 році поло-

вина усіх шлюбів відбувалася у церквах.
Що ж стосується одностатневих шлюбів, то їх
кількість у Англії та Уельсі є мізерною — усього 2,6%.
Подібною є статистика шлюбів у Америці та Північній
Європі.
Із 1995 року кількість одружень зросла тільки в
Ірландії, Швеції, Угорщині, Словаччині, Латвії та Литві. Серед усіх членів організації найвищий рівень одружень реєструється у Китаї, Росії та Туреччині. В Азії
ставлення до шлюбу поки що не зазнало радикальних змін. Скажімо, китаянки, які не одружилися до 27
років, вважаються «нікому не потрібними».
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■ ОЦІНКИ

■ ПИЛЬНУЙ!

Голобородько проти
Зеленського

Сталінізм
президента
Зеленського

Хто допоможе президенту?

Громадянське суспільство
не дозволить Україну
перетворити на Малоросію

Віктор МОРОЗ, політичний оглядач
(Інтернет-видання «Українська правда»)

Новий президент України трохи більше 50 днів на своїй посаді. І як, Володимире Олександровичу, на розпеченій сковорідці? Мабуть, скрізь пече? І від цього голова йде обертом і мізки плавляться.
Усе вийшло зовсім не так, як ви передбачали? Зовсім не
так. Даруйте за банальність, але, виявляється, країну будувати трохи складніше, ніж власний будинок чи бізнес. Та
ще й із такими зарозумілими, але недалекоглядними помічниками, які смикають кожен у свою сторону, оскільки
відчувають відсутність єдиного центру вироблення рішень.
Якщо без сентиментів, початок вашого управління, пане
президенте, дуже схожий на хаос і безлад у вашому оточенні. Таке трапляється в кожній новоствореній команді. І
цей хаос поки що нікому не загрожує. Але невідомо, у що
це може вилитися без чітко й однозначно сформульованої
стратегії дій. То як тут бути новоспеченому Голобородьку?

Хаос, сміх і сльози
Звичайно, добре було б
знайти історії президентських успіхів і проаналізувати кращий досвід лідерів
нації. Але це було давно і
неправда. І не сідати ж зараз у час інтернету за читання книжок. Хоч добре
було б скористатися ідеєю
Рузвельта й негайно створити мозковий центр із незалежних, переважно університетських, експертів
і на основі їхніх пропозицій виробити свій Новий
курс. Це якщо шукати Новий курс.
А можна простіше —
зробити мозковим центром керівника свого офісу
Андрія Богдана. Андрій —
тертий калач. Допомагає з
порадами й Ігор Валерійович Коломойський. Цей —
геть розумаха! Чим не мозковий центр?
Данилюк? Так, розумний, освічений, досвідчений, державник, але його
поради трохи лякають, хай
трохи в Раді безпеки посидить, може, охолоне?
А поки потроху з лексики всієї президентської команди десь поділися обіцянки про деолігархізацію, зменшення тарифів, перезавантаження
суддівського цеху, податкову реформу...
Одне добре, що новий
президент принаймні не
пробує і не дозволяє нікому змінювати вектор розвитку країни у зворотну
сторону, як того з острахом очікувала українська
«двадцятип’ятивідсоткова
еліта».
Але чого нині хоче президент, здобувши владу,
країна не знає. Схоже, що
він, бідний, і сам не знає,
що йому тепер робити.
Може, вже й пожалкував,
що ув’язався в цю президентську халепу, яка спочатку видавалася цікавою
грою, а завершитися може
геть непередбачувано.
Але робити щось треба.
Може, хоч вулиці знову перейменувати, повернувши
їм старі назви? Чим погана
була вулиця маршала Жукова? Чи проспект Ватутіна? Чи Московський про-

спект? Той В’ятрович зовсім оскаженів зі своєю декомунізацією. І, на диво, його
всі слухають. Ось для цього й треба Андрій Богдан,
який має магічний вплив
на деяких суддів.
А незабаром судді встановлять справжній український правопис. Щоб
без націоналізму! Будемо балакати так, як у нас
у Кривбасі. Шоб усім було
понятно.
Вам смішно? Ну, давайте разом усі сміятися, хоч
тут плакати хочеться, як
Володимир Олександрович
пакетами призначає голів
адміністрації, пакетами
нових керівників СБУ.
Давайте
іронізувати, як він несподівано
з’являється в Борисполі
й починає займатися проблемами місцевого ЖКГ,
що йому, очевидно, ближче й поки що зрозуміліше.
І давайте вже, мабуть,
плакати, коли новий президент раптом пропонує
за принципом колективної
відповідальності люструвати весь керівний склад минулого керівництва країни.
Можливо, це традиційні проблеми зростання. Але ці проблеми свідчать про небезпечні тенденції. Зокрема про те, що
в його команді поки царює
повний хаос, бо Зеленському не вдалося призначити на ключову позицію —
керівника офісу президента — досвідчену, розумну
й вольову людину, котра
привела б всю цю його різношерсту публіку до спільного знаменника державної політики і не смішила
народ взаємовиключними
заявами щодо гуманітарної політики, Росії, Донбасу і ООС.
Чинний керівник офісу президента Андрій Богдан — хлопець меткий і посвоєму розумний, але, схоже, це не його рівень.
Для глобальних завдань
створення колективу, який
генеруватиме спільний напрямок політики, визначатиме пріоритет завдань і їх
виконання, Богдан не готовий. Інакше не став би вже

Василь БОГДАН,
експерт із питань безпеки, генерал-лейтенант,
публіцист

❙ Глава офісу президента допомагає чи «підставляє»?
❙ Фото з сайта fakty.ua.
особисто стільки разів підставляти президента то з
референдумом, то з російською, то зі спробою повернення одіозних осіб режиму Януковича.

На розпеченій пательні
На сцені свого сатиричного театру Володимир Зеленський часто грав Віктора Ющенка. Грав досить
карикатурно, грубувато,
безжально і, прямо скажемо, не завжди точно й талановито. Але досить смішно.
І доклав свою руку до знищення позитивного іміджу
помаранчевого президента.
Очевидно, йому тоді здавалося, що управляти країною дуже легко — не робити помилок Віктора Ющенка.
Справді, Віктор Андрійович помилок зробив чимало за свою каденцію. Але
часто ми забуваємо, що
саме він у 2000-2001 роках
разом з Юлією Тимошенко
витягнули країну з занепаду імені Леоніда Кучми,
коли щороку обвал був мінус 5-6% ВВП. А в перший
же рік свого урядування
молоді керівники отримали приріст 6% ВВП!
І найдинамічніше країна розвивалася, коли Віктор Ющенко став президентом у 2005 році. Саме
за його керівництва країною зростання економіки
у 2006-2007 роках було не
2,5%, як нині, а 7%, тобто найвище в Європі. І це
зростання зупинила лише
світова криза, котра дуже
боляче вдарила по Україні.
Та все ж Ющенко залишив
країну із $32 млрд золотовалютних резервів. І це
при мінімальній допомозі
МВФ.
Але українцям цього
здалося мало, і вони обрали «міцного господарника» з Донецька Віктора
Януковича, який зі своєю
командою всього за 2-3
роки зруйнував усе набуте,
розікрав країну і втік, залишивши 108 тисяч у казні уряду і всього $12 млрд.
золотовалютних резервів
НБУ. Не встиг, очевидно,
все вигребти — Майдан завадив.
Як не дивно, але «95й квартал» увагу Віктору

Федоровичу приділив значно меншу. А його команду
сатира просто обійшла стороною. Зрозуміло чому:
це було просто небезпечно, кралися дуже великі гроші. Та підозрюю,
що не тільки тому: Янукович і його управлінці були
для «95-го кварталу» ментально значно ближчими,
може, рівнем освіти і відсутністю будь-якої ідентифікації. Просто ті були
донбаські, а ці кривбаські.
Але не українські точно.
І ось тепер Володимир
Зеленський зрозумів, що
доля зіграла з ним злий
жарт і посадила голим задом на розпечену сковорідку. І хоче він того, чи ні, а
доводиться щось робити
з тим злощасним Голобородьком, за якого його багато хто має. Але що робити?
І де це ділася та українська 25%-ва еліта, що
має генерувати смисли й
стратагії, допомагаючи тим
самим новообраному президенту? Здулася? Порозбігалися з корабля імені Петра
Порошенка, що потроху
почав тонути під променями кримінальних розслідувань. Повтікали на кухні й
знову сварять український
народ, з яким їм дуже не пощастило.
Одне втішає, що Зеленський не робить поспішних заяв. Хоч і мовчки, але
поки реагує на здорову, розумну й зважену критику.
Врешті, він має зрозуміти, що з друзями дуже важко починати нову роботу,
тим більше, коли ці друзі в
новій справі не знавці.
Хай він уже один буде
Зеленським, а всі інші —
мають бути профі з гарною
освітою, хорошою репутацією, добрим досвідом і переконливим резюме. І для
формування такої команди
50 днів було б досить.
На жаль, Зеленський із
цим завданням, прямо скажемо, не дуже впорався.
Шкода, але ще є трохи часу
до 100 днів. Бо потім уже
має прийти Голобородько.
Або матрос Желєзняк зі
своєю знаменитою фразою:
«Хто тут тимчасовий? Виходь!» Але від цього ніхто
не виграє. Чи не так? ■

Є підстави вважати, що люстрація моделі президента Зеленського — не що інше,
як сталінський політичний тероризм, який
має на меті ліквідацію українського відродження та торжество контрреволюційного
реваншу.
Попередня історія національно-визвольних змагань, особливо в комуністичну епоху, та спроби ліпити з комедіанта жорсткого володаря — яскраві тому свідчення. Переконливим підтвердженням такого репресивного курсу «команди Зе» є і нещодавня
публічна заява керівника штабу СН Корнієнка про фактичне взяття на оззброєння
гасла «Лес рубят — щепки летят», авторство
якого належить тирану Сталіну. Не забуваємо також, що ідея концентраційних таборів належить більшовику Леву Троцькому. Окрім СРСР, вона була реалізована в нацистській Німеччині, фашистській Італії,
КНР, КНДР та в інших країнах автократичного режиму. Наслідки сталінізму та інших
антигуманних ідеологій відомі. Голодоморгеноцид українців, холокост євреїв, нищівна колоніальна і неоколоніальна політика,
унеможливлення розвитку демократії, дотримання свободи слова і віросповідання
та жорстке придушення права поневолених народів на самовизначення і створення
власної держави.
Чи на таке служіння собі розраховувала і сподівається частина українського населення, що зробила свій вибір на користь
Зе-лібертаріанця з очевидними автократичними вадами та байдужим ставленням
до українського національного відродження? Навіть не беручи до уваги махровий популізм і цинічну демагогію чинного виборчого процесу, нація повинна пам’ятати
і враховувати біблейну істину: «Спочатку
було слово...»
В умовах наростання таких загроз національній безпеці українське громадянське суспільство не повинно втрачати пильності, щільніше єднати стрій і рішуче протистояти антиукраїнським акціям, як від
функціонерів владного олімпу, так і від
«п’ятої колони» в особі таких політичних
сил, як «Опозиційна платформа «За життя»
та «Опозиційний блок», а також інших озлоблених манкуртів. Президенту Зеленському потрібно позбутися одіозних соратників та латентних радників (Коломойський,
Богдан, Разумков, Портнов, брати Шефіри), які підштовхують його до деструктивних заяв і дій, що закономірно призведуть
до його імпічменту чи чергового Майдану.
Адже національна зрілість українського суспільства досягла такого рівня, що
воно не дозволить нікому перетворити Україну на «Малоросію» чи «Хозарський каганат», як цього бажають узурпатор Путін
та його союзник — міжнародний сіонізм.
Значимою також у попередженні та припиненні такого сценарію розвитку подій є роль
розгалужених в Україні національно-культурних товариств російської та єврейської
діаспор. Президент В. Зеленський у відповідності до своїх повноважень повинен,
як закликав французський філософ і письменник Анатоль Франс, «творити владу народу для народу», а не для корумпованих і
антипатріотичних олігархічних кланів. Як
гарант Конституції — рішуче відстоювати
права свободи і соціальний захист громадян, верховенство права та безпеку держави. Всіляко сприяти розбудові європейської демократичної і соборної України та безумовному відновленню суверенітету і територіальної цілісності Вітчизни.■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2019

Валентина САМЧЕНКО
Уродженець Хоростківа на
Тернопільщині 29-річний Віталій Марків, старший сержант
Нацгвардії України, коли 12
липня почув із вуст голови суду
італійського міста Павії Анни
Марії Ґатто вирок — 24 роки
ув’язнення, — ніби завмер.
Коли до нього наблизилися карабінери, ще через трохи, опустився на стілець, мовчки обійняв руками голову. Коли вже
за мить його в кайданках охорона виводила з переповненої
вишиванками співвітчизників
зали, голосно вигукує: «Слава
Україні!» Десь сотня присутніх
українців ще голосніше відповіла: «Героям слава!».
Неочікувано суворий вирок
суд присяжних ухвалив за нібито причетність україського
солдата до вбивства італійського репортера Андреа Роккеллі в
районі Слов’янська Донецької
області 2014 року. Формально
під прикриттям захисту свободи слова та інтересів і прав журналістів в Італії відбулося судилище над віднедавна італійським громадянином українського походження, який захищав
свою Батьківщину. Суддя зачитала лише вирок, мотивацію
рішення суду сторони мають
отримати впродовж наступних
трьох місяців. Опісля передбачений юридичний термін півтора місяця для підготовки письмового оскарження рішення
і його подачі до апеляційного
суду. Адвокати захисту заявили про твердий намір звертатися до Феміди Мілана.
«Рішення суду присяжних
Павії виходить за межі здорового глузду, — написав у «Фейсбуці» голова Християнського товариства українців Італії Олесь
Городецький, який особисто
відстежував усі 17 засідань процесу. — Такого рішення не очікував ніхто. Навіть сторона обвинувачення. За словами адвоДмитро СНЄГИРЬОВ,
співголова ГІ «Права справа»
Суд в італійському місті Павія (регіон
Ломбардія) засудив нацгвардійця Віталія
Марківа до 24 років позбавлення волі за
звинуваченням у причетності до загибелі
італійського журналіста Андреа Роккеллі
на Донбасі в 2014 році.
Звертає на себе увагу той факт, що підозру Віталію Марківу висунула прокуратура міста Павія (регіон Ломбардія).
Нагадаю, що у липні 2016 року регіональна рада Ломбардії проголосувала за
резолюцію «Визнання принципу самовизначення Криму і зняття санкцій iз Росії».
Ініціатива представлена партією «Ліга Півночі». Прийнята резолюція уповноважує
раду Ломбардії взаємодіяти з національним урядом задля відновлення діалогу з
Росією, зміни європейськими інституціями
взаємин iз РФ.
За інформацією аналітичного відділу ГІ «Права справа», італійський політик
Лука Бартоні, представник партії «Ліга Півночі», підтримує тісні стосунки з громадянкою РФ Іриною Осиповою. В Італії вона є
керівником асоціації «Російсько-італійська молодь», яка проводить публічні акції на
підтримку так званих «ЛНР» і «ДНР». Ірина Осипова тісно пов’язана з партією «Брати Італії» і є помічником глави партії Джорджії Мелоне.
Батько Ірини, Олег Осипов, професійний журналіст, який понад 20 років пропрацював кореспондентом інформагентства ТАРС, як у Москві, так і за кордоном,
очолює в Італії російські культурні центри «Росспівробітництво» та «Російський
центр науки і культури».
Серед «організацій співвітчизників»,
які отримують організаційну і фінансову
підтримку з боку РЦНК, — культурна асоціація «Русское поле», яку очолює емігрантка з Росії Катерина Корнілкова. Вона ре-

ВІЙНА І ПРАВО
■ РЕЗОНАНС

Вендета за захист Вітчизни
Суворий вирок Віталію Марківу оскаржуватимуть в апеляційному суді Мілана
ката Віталія, Рафаелле Делла
Валле, воно не просто неправове, воно більш подібне на помсту — «вендету». Адже суд не
лише прийняв усі аргументи
прокурора і відкинув всі докази захисту, а й не взяв до уваги пом’якшуючі обставини, які
визнають навіть щодо відвертих
злочинців. Тому до 17 років, які
просив прокурор, суд додав 7
років і дав максимальний термін, передбачений статтями
кримінального кодексу. Тобто,
до Віталія поставилися гірше,
ніж до вбивці, рецидивіста. Це
при тому, що протягом 17 засідань суду і року слідства так і не
були надані докази причетності
Марківа до вбивства Роккеллі.
Ніхто не свідчив, що він особисто стріляв, що він бачив цю
групу, що він повідомляв координати! Він, особисто, зі 150 військових, що перебували на Карачуні, за умови, що стріляли з
Карачуна, а не сепаратисти. Це
теж не було доведено. По суті,
Марківа засудили на основі вигаданої «статті» Іларії Морані
в газеті «Корьєре Делля Сера»
про «капітана», який «координував оборону міста».
«Один тільки факт: павійські прокурори відмовились виїхати на місце так званого злочину, хоча сьогодні це мирна територія біля гори Карачун (біля
Слов’янська), і використовували
малюнки (!!!) та фотографії, щоб
сформулювати обвинувачення»,
— констатував на своїй сторінці
у соціальній мережі посол України в Італії Євген Перелигін.
Поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту

❙ Віталій Марків після оголошення вироку в суді Павії.
❙ Фото зі сторінки Євгена Перелигіна у «Фейсбуці».
Болоньї 30 червня 2017 року.
Висунуте йому обвинувачення базувалося на словах французького журналіста Вільяма
Роглоно, який у 2014-му був у
тому ж районі на Донбасі, що й
загиблий італійський фотокореспондент Андреа Роккеллі.
Правоохоронці стверджували,
що 24 травня 2014 року Віталій
Марків як «командир» Нацгвардії був причетний до 30 мінометних ударів по підніжжю
гори Карачун, де перебували
журналісти.
Італійський прокурор наполягав, що хоча Віталій Марків і
не вчинив убивство сам, але інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних біля підніжжя Карачуна, а командири
Нацгвардії, зі свого боку, дали

сигнал вояками ЗСУ, що з мінометів відкрили вогонь по групі
іноземних журналістів.
Захист українця наполягає,
що обвинувачення є абсурдним
та не має реальних свідчень. Отримані з МВС України (якому
підпорядковується Нацгвардія)
документи доводили, що у травні 2014 року Віталій Марків не
був «командиром», а лише сержантом. Його підрозділ тоді не
мав на озброєнні мінометів, а використовував лише автомати, а
з позиції, де перебував Марків,
не видно місця загибелі італійця
— воно з іншого боку гори Карачун.
«Бійці були озброєні стрілецькою зброєю і не мали тяжкої та далекобійної зброї, з якої
можна було смертельно урази-

ти італійського журналіста Андреа Роккеллі 24 травня 2014
року. До того ж, позиція, де, відповідно до наказу свого командира, ніс службу Віталій Марків, мала сектор спостереження
(село Андріївка), відмінний від
того, де вбито італійського фоторепортера (залізничний переїзд перед керамічним заводом).
Цю позицію на той час займали
бойовики-сепаратисти, очолювані російським ватажком Гіркіним. Звідти постійно обстрілювали українські підрозділи
на Карачуні», — заявив на суді
у травні виконувач обов’язків
командира Нацгвардії Микола
Балан.
Віталій Марків у 2003 році
разом із родиною переїхав до
Італії, де навчався і згодом отримав громадянство. Повернувся в Україну під час Майдану, був у Самообороні. З початком війни став волонтером, а
пізніше бійцем 1-го батальйону
Нацгвардії оперативного призначення («Батальйон імені
Кульчицького») — це підрозділ, що складався переважно
з «майданівців». Воював під
Слов’янськом, отримав звання старшого сержанта, яке не є
офіцерським.
Уже надвечір 12 липня
в Києві під посольством Італії
близько 300 осіб влаштували
акцію протесту з вимогою звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа. Учасники акції принесли під посольство Італії порожні коробки з-під
піци і банер FreeMarkiv. Мітингувальники скандували: «Свободу Віталію Марківу». ■

■ СУД ТА ДІЛО

Вирок «агентів впливу»
Чи пов’язані прокуратура Італії
та спецслужби Росії?
гулярно відвідує окуповані проросійськими бойовиками українські міста Луганськ і
Донецьк, де зустрічається з ватажками терористів. В Італії очолювана нею організація періодично проводить акції на підтримку так званих «Л/ДНР».
Із 2014 року Ірина Осипова підтримує особисте знайомство з Андреа Пальмері, який наразі перебуває в окупованому Луганську й організовує звідти візити
своїх співвітчизників у самопроголошену
«ЛНР». Варто відзначити, що в окупованому Луганську вже встигли побувати член
партії «Брати Італії — Національний альянс» Марроне і депутат Європарламенту
від Італії Елеонора Форенца.
На вуличних акціях, які проводить Ірина Осипова, зафіксована присутність місцевих активістів «Координаційної ради солідарності з Донбасом», засновником якої
є Ораціо Ньєррі — політолог, лідер руху
«Міленіум», головний редактор журналу
«Номос». Тому абсолютно невипадковою
виглядає участь Ньєррі у роботі «Міжнародного російського консервативного форуму», що проходив у Санкт-Петербурзі.
Іншим учасником форуму від Італії був
іще один італійський друг Ірини Осипової
— Лука Бертоні, представник партії «Ліга
Півночі». Це та північно-італійська сепаратистська партія, яка виступає за надання провінціям П’ємонт, Венето та Ломбардія незалежності, тобто створення нової
держави зі столицею в Мілані. Показовим

є той факт, що у березні 2017 року керівництво партії «Ліга Півночі» та російська
партія «Єдина Росія» підписали угоду про
взаємодію для сприяння економічному та
культурному співробітництву.
Першими ластівками цього «співробітництва» стала ціла низка антиукраїнських
акцій в Італії, організованих за підтримки
російських партнерів «Братів Італії». Так,
у Венеції відбувся мітинг на підтримку так
званих «Л/ДНР». На початку березня 2017
року у Вероні відбулася антиукраїнська конференція, в рамках якої організували фотовиставку про події на сході України. Трактували події суто з проросійської точки зору.
Мало зібрання відверто провокаційний антиукраїнський характер.
6 липня 2017 року в Мілані пройшла
чергова антиукраїнська конференція за
участі депутата парламенту регіону Ломбардія Вітторіо Песато та генерального консула Російської Федерації в Мілані Олександра Нурідзаде. Тема конференції —
війна на сході України та недотримання українською стороною Мінських угод.
Наступного дня аналітичний відділ
громадської ініціативи «Права Справа»
оприлюднював інформацію щодо проведення 12 липня 2017 року в Римі конференції, яка проходила під антиукраїнськими
гаслами. Для участі у конференції були запрошені італійські депутати від партії «Брати Італії», а саме: Акілле Тотара, Мауріціо
Марроне та Даніеле Макріс, який позиціо-

❙ Серед симпатиків Путіна і нинішній міністр внутрішніх справ Італії
❙ Маттео Сальвіні. Ще у 2013 році він став федеральним секретарем
❙ проросійської партії «Ліга Півночі».
❙ Фото з сайта corriere.it.
нує себе, як «президент Італійського центру культури» так званої «ЛНР».
Варто зазначити, що Данте Каттанео
— мер італійського містечка Черіана Лагетто, за чиєю вказівкою було встановлено
скандальний монумент «Мученикам Одеси», також є членом партії «Ліга Півночі».
Показово, що проведення антиукраїнських конференцій і акцій відбувалося на тлі затримання італійськими правоохоронцями українського військовослужбовця Марківа за підозрою у причетності
до загибелі у 2014 році на Донбасі журналіста Роккеллі.
На жаль, складалося враження, що
українські дипломати вибрали позицію
страуса і, ховаючи голову у вигаданий
ними пісок, намагалися робити вигляд,
що не помічають цієї відвертої антиукраїнської вакханалії.
У підсумку, маємо вирок, який здивував навіть прокурора у справі. Захист Віталія Марківа назвав вирок «політичним» і

заявив про намір подати апеляцію.
Президент Володимир Зеленський вже
звернувся до керівництва Міністерства закордонних справ і ГПУ щодо повернення до
України нацгвардійця Віталія Марківа.
«Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою і незміненими
керівниками цих відомств і докласти
максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії
імені Кульчицького Віталія Марківа. До
того часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв’язку з
нашим ветераном», — заявив Зеленський.
Не протидіяти цій антиукраїнській
вакханалії російських «агентів впливу»
— це грати на боці ворога, основним завданням яких є зрив інтеграційних процесів України в європейські економічні та політичні структури, створення інформаційного супроводу для прийняття
відповідних рішень. ■
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■ ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ

У пазурі лютого
ворога чи в обійми
зрадливих друзів
Україна виборсується з пастки, в яку потрапила,
підписавши Будапештський меморандум
❙ Підписання Меморандуму.

Ігор ВІТОВИЧ

Через скандал навколо ідеї проведення телемосту «Давайте поговоримо» між двома
прокремлівськими телеканалами, російським «Россія 24» та базованим в Україні
News One, президент України Володимир Зеленський напряму звернувся до Володимира Путіна з пропозицією «Давайте поговорим». Але не тет-а-тет, а в розширеному форматі за участі підписантів Будапештського меморандуму плюс Сполучені
Штати.
Більшість оглядачів поставились до пропозиції критично. Колишній віцепрем’єрміністр Роман Безсмертний зазначив в інтерв’ю виданню «Гордон», що президент
РФ Володимир Путін більш підкований, усвідомлюючи свою перевагу, може погодитися на зустріч тет-а-тет.
«На сучасному етапі Берлін і Париж змагаються, хто з них швидше «добіжить» до
Москви. А Вашингтон лише на словах шукає порозуміння з росіянами. Тому організувати зустріч у такому форматі учасників навряд чи вдасться. Та ще й у Мінську.
У Вашингтона й Лондона вкрай напружені стосунки з керівництвом Білорусі. Представники США точно не поїдуть до Мінська», — наголосив Безсмертний.
Глави держав нормандського формату зустрічалися востаннє 19 жовтня 2016 року в
Берліні. 30 травня 2019 року секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр
Данилюк заявив, що зустріч у нормандському форматі може відбутися в середині
липня.

Стратегія без гарантій
Нагадаємо, що у своїй передвиборчій
програмі Зеленський писав: «Перед гарантами Будапештського меморандуму і
партнерами з ЄС ми ставитимемо питання
підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані
території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин».
Схоже, що Зе-команда тепер, щоб реалізувати свої наміри «швидко» закінчити війну, робить ставку саме на Будапештський меморандум та зміну формату нормандських переговорів iз залученням до
них США.
Ще на момент підписання Будапештського меморандуму існували великі сумніви стосовно його доцільності та користі
для України. Але західні супердержави
вкупі з Росією «нагнули» тодішню українську владу методом батога та пряники відмовитись від третього за потужністю ядерного потенціалу у світі.
Варто нагадати головні положення
Будапештського меморандуму (офіційна
назва «Меморандум про гарантії безпеки у
зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї»),
підписаного 5 грудня 1994 року в столиці Угорщини тодішніми главами України, Росії, США та Великої Британії. Пізніше до нього приєдналися ще дві ядерні
держави: Франція (із застереженнями) та
Китай.
Згідно з Меморандумом, США, РФ і
Велика Британія зобов’язалися:
* поважати незалежність, суверенітет
та існуючі кордони України;
* утримуватися від загрози силою, її
використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України;
ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або згідно зі Статутом ООН;
* утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити
своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
* домагатися негайних дій iз боку Ради
Безпеки ООН iз метою надання допомоги
Україні, якщо вона стане жертвою акту
агресії чи об’єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
* не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них
самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
* проводити консультації у випадку
виникнення ситуації, внаслідок якої пос-

тає питання стосовно цих зобов’язань.
Зазначений меморандум
став
обов’язковим 5 грудня 1994 року. В 1995
роцi Генеральна Асамблея ООН прийняла його як офiцiйний документ. Кожній
притомній людині після прочитання цього короткого документа ніби зрозуміло,
що в його назві міститься ключове слово
«гарантії», а в тексті — чіткий перелік таких гарантій. Утім фахівці з міжнародного права та дипломати мали до цього документа певні застереження вже на момент
його підписання.
Справжнє протрезвіння вкупі з льодяним душем настало лише після початку воєнної агресії Росії проти України
в 2014 році. Різницю між «запевненнями щодо безпеки» від підписантів меморандуму та гарантіями, які реально гарантують захист, колишній посол США
в Україні Стівен Пайфер пояснив у 2014му році у статті на сайті дослідницького
центру Brookings Institution, де він тепер

розповсюдження ядерної зброї». На противагу цьому англомовний варіант тексту
говорить про «запевнення щодо безпеки»
(Memorandum on Security Assurances(!)».
Українські законодавці та дипломати
на рівні офіційних документів найчастіше говорять саме про гарантії безпеки
Україні відповідно до меморандуму. На
тому, що Україна насправді не отримала
жодних гарантій, у 2017-му наголосили
кілька провідних експертів-міжнародників під час дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council.
Александр Вершбоу, колишній заступник Генсека НАТО, вказав, що Будапештський меморандум не містить механізму
реалізації. «Думаю, українці відчувають,
що їх «кинули» за 3-й, чи 4-й за розмірами ядерний арсенал у світі. У нас немає
правових зобов’язань відповідно до Будапештського меморандуму, але думаю,
що він створив, щонайменше, моральне
зобов’язання зробити те, що в наших силах, щоб допомогти Україні відновити суверенітет та територіальну цілісність», —
сказав Вершбоу. «Немає жодних сумнівів,
що Будапештський меморандум не гарантує Україні безпеку. США надали Україні
не гарантії, а запевнення», — заявив колишній посол США в Україні Гербст.
«Коли в 1990-х роках Україна добровільно знищила третій за розмірами
ядерний арсенал у світі, ми були переконані у верховенстві таких міжнародних
принципів, як недоторканність міжнародних кордонів, а також територіальна
цілісність і суверенітет. Але ми усвідомили, що вони не є сакральними для всіх.
Ми були надто наївними», — заявив глава МЗС України Павло Клімкін на обговореннях, присвячених нерозповсюдженню
зброї масового знищення.
Найкращу відповідь на «тлумачення»

«Якась дивна логіка виходить, що Україна у Будапештському
меморандумі брала на себе ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, які виконала, а Захід
— якісь необов’язкові ЗАПЕВНЕННЯ, про які забув.
працює. Пайфер вдався до дипломатичного словоблуддя, заявивши: відповідно
до Будапештського меморандуму Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення щодо неї. Між цими поняттями існує вагома різниця і на момент підписання документа українські дипломати прекрасно її розуміли.
«Гарантії безпеки — це те, що мають
НАТО, союзники США, такі, як Південна
Корея та Австралія, — зобов’язання використати американські збройні сили у разі
необхідності. Запевнення щодо безпеки не
мають таких зобов’язань і ми чітко заявили про це у ході переговорів iз Будапештського меморандуму», — «розтлумачив»
Стівен Пайфер. Ось так, у документі пишемо одне, а в голові тримаємо інше. Втім
Стівен Пайфер визнав, що президент України Леонід Кучма, напевно, не поставив
би підпис під Будапештським меморандумом у його чинній редакції, якби міг передбачити напад Росії на Україну.
Спостерігається плутанина у розрізненні термінів «гарантії» (guarantees —
англ.) та «запевнення щодо» (assurances
— англ.). Наприклад, текст меморандуму, розміщений на сайті Верховної Ради
України, називає документ «Меморандумом про гарантії(!) безпеки у зв’язку з
приєднанням України до Договору про не-

тексту Будапештського меморандуму американськими дипломатами дав колишній
глава МЗС України Володимир Огризко:
«Якась дивна логіка виходить, що Україна
у Будапештському меморандумі брала на
себе ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, які виконала, а Захід — якісь необов’язкові ЗАПЕВНЕННЯ,
про які забув. Так не буває, і посли це знають.Такий підхід не залишає нічого іншого, як озброюватися до зубів». Фактично,
Україну у 1994 році обвели навколо пальця, залишивши з діркою від бублика.

Переглянути меморандум
Підписанти Будапештського меморандуму не надали Україні адекватної підтримки у відповідь на агресію Росії. За перегляд цього документа виступав під час
свого президентства Віктор Ющенко. У вересні 2009 р. екссекретар Ради національної безпеки і оборони Володимир Горбулін
і доктор політичних наук Олександр Литвиненко наголосили, що Україні варто
скликати міжнародну конференцію для
підготовки договору про гарантії безпеки та заміни Будапештського меморандуму, залучити до конференції держави, які
гарантували Україні безпеку у 1994 р., й
інших ключових геополітичних гравців.
Але змінилася влада, а новому українському керівництву на чолі з Віктором Яну-

ковичем це стало нецікаво.
«Потрібна нова угода, яка має замінити Будапештський меморандум та гарантувати безпеку України», — заявив Порошенко ще у 2014 році. 27 листопада 2018
року МЗС України звернулося до країнпідписантів Будапештського меморандуму з вимогою провести термінові консультації для забезпечення повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії РФ проти України.
Можливості Будапештського меморандуму Україною вичерпані не до кінця. «Дипломатичний, юридичний, представницький рівень переговорів на засадах Будапештського Меморандуму не
йде у жодне порівняння з тим, що маємо в рамках консультацій у Мінську.
Адже підписи під Меморандумом ставили глави провідних світових держав. У
роботі ж Тристоронньої контактної групи беруть участь лише представники,
що не обіймають офіційних посад, і особи, котрі, згідно з міжнародними нормами, взагалі не мають жодного правового
статусу — представники терористичних
утворень на Донбасі. Відповідно, участь
у такому форматі переговорів провідних країн світу апріорі неможлива. Бо
хіба ж можуть Сполучені Штати сідати
за один стіл із «переговорниками», проти яких запровадили персональні санкції? Це стало б суттєвим ударом по іміджу США і по їх реноме як правої держави», — вважає правозахисник, юрист та
керівник української громадської організації «Відкритий суд» Станіслав Батрин.
Отже Будапештський меморандум має
стати політико-правовою основою для
міжнародних перемовин в інтересах України. Росія це розуміє. Тому намагається усіляко дискредитувати документ,
нівелювати його зобов’язуюче значення. Більше того: Москва прагне прямо й
опосередковано довести нікчемність Меморандуму — мовляв, це повністю добровільний і необов’язковий до виконання «напів’юридичний» акт.

Відновлення ядерного статусу
23 липня 2014 р. у парламенті країни
зареєструвано проект постанови про заяву Верховної Ради України щодо відновлення Україною статусу ядерної держави. Документ подали народні депутати
від ВО «Свобода», але він не був розглянутий.
В інтерв’ю виданню «Апостроф» радник з питань безпеки й оборони в команді новообраного президента України Володимира Зеленського Іван Апаршин
підкреслив, що Україна може відновити
свою ядерну зброю, однак висловив сумнів у доцільності.
Перший військовий аташе незалежної України у США, екс-начальник Головного управління військової розвідки
Міноборони, колишній голова Служби
безпеки, генерал-полковник Ігор Смешко
вважає, що в України є технічний потенціал відновити ядерну зброю. Якщо країни-підписанти Будапештського меморандуму не виконають його умов, то Україна матиме законне право вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Але у разі початку відновлення ядерного потенціалу Україна неодмінно буде
оголошена недавніми союзниками з Заходу парією світового співтовариства.
Що дозволено Ізраїлю, Індії та Пакистану, те не дозволено слабкій на міжнародній арені Україні. ■
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■ КОНФЛІКТ

Зростаюча
напруга
Підписанти ядерної угоди
намагаються привести Вашингтон
і Тегеран до столу переговорів
Ігор ВІТОВИЧ
«Вдаючись останнім часом до провокаційних дій,
Іран потрапляє в пастку, розставлену президентом
США Дональдом Трампом», — наголосила у редакційній статті впливова британська газета «Файненшл
Таймс». Такі дії змушують ЄС до підтримки Сполучених Штатів, констатує британське видання.
Упродовж року, який минув з моменту одностороннього виведення Трампом Сполучених Штатів з
ядерної угоди з Іраном від 2015 року, Тегеран мав усі
права стверджувати, що є покривдженою стороною. Ісламський режим діяв обережно і розсудливо, уникаючи заходів у відповідь та продовжуючи дотримуватись
положень угоди, нагадує «Файненшл Таймс». І вказує,
що завдяки такій тактиці заручився підтримкою більшості світу, включно з іншими підписантами угоди: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Росією та
Китаєм.
«Однак останні провокаційні дії іранського режиму
призвели до втрати прихильності в очах інших підписантів угоди», вважає газета. Здійснена минулого тижня іранськими збройними силами спроба захоплення
британського танкера в Ормузькій протоці стала ознакою, що Іран cпричиняє конфлікт.
Тепер Тегеран змушений заперечувати та спростовувати подібні обвинувачення Великої Британї та США
стосовно причетності до атак iз метою саботажу на
шість інших танкерів у Перській затоці у травні та червні. Іран провадить небезпечну гру в стилі «око за око»,
коли його урядовці вдаються до все більш войовничої
риторики, обіцяючи гідний спротив економічній війні
проти Ірану, яку розв’язали США.
Тим самим вони потрапляють у пастку, яку розставив Трамп, щоб позбавити Іран міжнародної підтримки
та виставити його міжнародною парією. Внаслідок цього європейські супердержави будуть змушені відмовитись від підтримки Ірану та стати на бік США. В умовах міжнародної ізоляції ісламської країни у США можуть відчути, що у них розв’язані руки для можливого
початку військової авантюри на Близькому Сході.
Європа, яка на ділі прагне дотримуватись ядерної
угоди з Іраном, повинна значно підсилити свої дипломатичні зусилля та зважити, наскільки щирою є пропозиція Трампа стосовно проведення подальших переговорів з Іраном. Минулої неділі Франція, Велика Британія та Німеччина поширили спільну заяву, в якій попереджають, що зростаюча напруга між США та Іраном
та ситуація у Перській затоці можуть спричинити остаточну руйнацію міжнародної ядерної угоди з Іраном від
2015 року.
У заяві йдеться: «Ризик настільки високий, що є абсолютно необхідним, щоб усі сторони зважили можливі
наслідки їх поведінки. Вважаємо, що настав час для відповідальної поведінки та пошуку шляхів деескалації
напруги та шляхів відновлення діалогу», говориться у
спільній заяві. Німеччина, Франція та Велика Британія
закликають Тегеран до дотримуватися умов ядерної
угоди. «Хоча ми, як і раніше, підтримуємо угоду, проте продовження її існування залежить від того, щоб Іран
беззастережно дотримувався своїх зобов’язань». Водночас вони висловили стурбованість у зв’язку з серією нападів на танкери в Перській затоці і загальним зростанням напруження в регіоні.
У відповідь на цей заклик президент Ірану Хасан Роухані заявив у телевізійному виступі у неділю увечері,
що якщо будуть відмінені санкції, накладені на Тегеран
Сполученими Штатами, то його країна «готова розпочати розмови з Америкою сьогодні, тепер і будь-де».
Виходячи з серйозної можливості оголошення війни Ірану президентом Трампом, Палата представників
Конгресу США прийняла 12 липня закон, яким обмежується можливість президенту оголошення війни Ірану без згоди Конгресу. Це була реакція на дії Дональда Трампа, який у червні після збиття іранцями американського дрона наказав американським збройним силам завдати ударів по цілях в Ірані, але відкликав наказ
за 10 хвилин до вказаного ним часу початку воєнних дій
проти Ірану.
Тим часом міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф 14 липня прибув до США з кількаденним візитом, що вже викликало спекуляції стосовно можливої спроби зближення двох країн. У середу,
17 липня, Заріф має виступити на засіданні Економічної і соціальної ради ООН. У Тегерані курсують чутки,
що Заріф прагне підготувати зустріч з американською
стороною на полях Генасамблеї ООН у вересні. ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ
До Туреччини прибув уже восьмий російський транспортний літак iз новою партією обладнання зі
складу російських зенітних систем
С-400. Міністерство національної
оборони Туреччини повідомило, що
літак приземлився на авіабазі Мюртед у провінції Анкара. І додало, що
поставки С-400 продовжуються.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що поставки Туреччині основних компонентів першого комплекту російських зенітних комплексів
С-400 завершаться впродовж цього тижня. Перші елементи російської системи ППО С-400 були доставлені до Анкари 12 липня.
Президент Туреччини Реджеп
Таїп Ердоган у спробах утриматись
при владі намагається показати,
що Туреччина під його керівництвом є супердержавою, яка не залежить від інших супердержав світу. І в рамках реалізації цього гасла приймає власні незалежні рішення, звертаючись почергово то
до Росії, то до свого союзника по
НАТО — Сполучених Штатів. Тобто, грає на два боки. Чи намагається сидіти на двох стільцях.
Ердоган заявив 14 липня, що угода з Росією про поставки оборонного ракетного комплексу С-400 «є на
цей час найважливішою домовленістю в історії країни». Незважаючи на
гострий спротив США, в Туреччині
триває монтаж цієї системи.
Ердоган демонструє незалежність Туреччини та її виняткову роль у системі НАТО. З іншого
боку, ні США, ні НАТО не можуть
собі дозволити, щоби Туреччина перестала бути членом Альянсу. Анкара, щоб частково залагодити конфлікт iз Вашингтоном i Брюсселем,
аргументує, що комплекс С-400 є
сумісним iз військовою технікою
Альянсу.
Багато американських конгресменів, незалежно від їхньої партійної приналежності, закликають за такої ситуації запровадити
санкції проти Анкари за придбання
російських комплексів — анулювати угоду про поставки до Туреччини американських літаків F-35.
На тлі таких настроїв адміністрація Дональда Трампа вирішила ввести санкції проти Туреччини, щоб покарати її за купівлю російської ракетної системи
С-400 «Тріумф», повідомляє агенція «Блумберг» iз посиланням на

■ ПРОТИСТОЯННЯ

Грає на два боки
США запровадять санкції проти союзника
по НАТО за придбання російських зенітних
ракетних систем

❙ Російська ракетна система С-400 «Тріумф».
❙ Фото з сайта prikol.bigmir.net.
свої джерела в адміністрації Трампа. Рішення буде оголошено впродовж найближчих днів. За інформацією «Блумберг», обраний пакет санкцій ще має схвалити президент Трамп.
Одне з джерел повідомило, що
ще цього тижня планується прийняти рішення про санкції. Адміністрація Трампа хоче почекати до того часу, доки мине річниця
невдалого перевороту проти президента Реджепа Ердогана. Як зазначає Bloomberg, США хочуть уникнути розпалювання спекуляцій про
американську відповідальність за
спробу перевороту.
США, на відміну від Туреччини,
підкреслюють, що російська система С-400 несумісна з оборонними
системами НАТО, членом якого є
Туреччина. Це також було б загрозою для американських винищувачів F-35, до виробництва яких залучена Туреччина і які Анкара хоче
купити.
Американські експерти вважають, що радари, встановлені на

російській зброї, навчаться «стежити» за винищувачами F-35, а отже,
їхня невидимість для радарів стане
сумнівною. США офіційно розпочали процес виключення Туреччини з
програми F-35.
Минулого тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що скасування контракту
Вашингтона на продаж Анкарі літаків F-35 буде «крадіжкою». «Ми
дотепер заплатили 1,4 мільярда доларів за 116 літаків F-35», — підкреслив Ердоган турецькій пресі.
У серпні 2018 року турецькі збройні сили отримали лише дві такі машини.
С-400 є передовим російським
зенітним ракетним комплексом.
Росіяни стверджують, що система здатна боротися з усіма видами повітряного нападу, за винятком міжконтинентальних балістичних ракет. За даними західних
експертів, один комплекс таких ракет може відстежувати і одночасно
знищувати до 6 цілей, віддалених
на 400 кілометрів. ■

будуть чинності лише в 2024 році, після
закінчення терміну повноважень нинішніх членів парламенту, повідомляє агенція новин «Франс Пресс». Крім того, у
країні відновлюють посаду прем’єр-міністра, яку скасували в 1976 році. Водночас
однопартійна система залишається. Також
Національна асамблея обиратиме президента й віце-президента.
На Кубі главою держави на даний момент є голова Державної ради. За словами спікера Національної асамблеї, президента оберуть у жовтні поточного року, а
прем’єра призначать у грудні.

в результаті дій співробітників поліції.
За словами протестувальників, їх били у
живіт і по голові, тягнули за волосся. Деякі демонстранти заявляють про підозри
на струс мозку і перелом носа.
Перед тим Мосвиборчком частково забракував підписи, зібрані на підтримку окремих опозиційних кандидатів на виборах
до Московської міської думи. Через це деяким iз них не вдалося пройти реєстрацію
на виборах.

■ НОВИНИ ПЛЮС
Понад 100 тисяч американців
— без світла
Тропічний шторм «Баррі» ввечері 13
липня досяг узбережжя США в Мексиканській затоці, принісши із собою зливи.
Через негоду майже 117 тисяч людей залишилися без електроенергії, більшість — у
штаті Луїзіана, де президент США Дональд
Трамп уже запровадив надзвичайний стан.
Інформації про жертв поки немає.
«Баррі» перед досягненням узбережжя США ослаб від рівня урагану до тропічного шторму і, кажуть метеорологи, надалі
втрачатиме свою силу, просуваючись углиб території країни. Утім експерти застерігають, що наслідки шторму можуть
бути відчутними з часом, передусім через сильні зливи. За словами губернатора Луїзіани Джона Бела Едвардса, «це будуть кілька довгих днів для нашого штату», цитує агенція новин dpa.

Скоротили кількість
парламентаріїв
Національна асамблея народної влади Куби на засіданні 13 липня одностайно проголосувала за зміни до виборчого
законодавства країни. Вони передбачають скорочення кількості парламентаріїв
iз 605 до 474 осіб, які зможуть перебувати на посаді не більше двох термінів тривалістю п’ять років. Також зменшено
кількість членів уряду Куби — Державної ради — з 31 до 21 особи. Ці зміни на-

У Москві затримали десятки
людей
У Москві 14 липня під час акції, учасники якої вимагали реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму, правоохоронці затримали 38 людей,
повідомив портал «ОВД-Інфо». Силовики пішли у натовп i почали вихоплювати
окремих активістів. Серед затриманих —
кандидати в депутати Ілья Яшин, Любовь
Соболь, Іван Жданов, Андрей Орел.
У московській поліції підтвердили
затримання понад 25 людей, інформує
агенція «Інтерфакс». Офіційно повідомили, що учасникiв демонстрації затримали за вчинення адміністративних правопорушень під час неузгодженої акції. За
даними правозахисників, частина затриманих повідомляє про травми, отримані

Прощавай, болгарський лев?
«Єврозона розширюється, тепер черга — хорватів», — пише польська газета «Жечпосполита». Видання повідомляє,
що Болгарія та Хорватія хочуть у 2023 році
вступити до зони спільної валюти євро.
«Загреб уже звернувся з відповідною заявою, щоби включити куну в Європейський механізм валютних курсів
ERM2, обов’язковий для країн-кандидатів. «Після «Брекзиту», який має відбутися 31 жовтня, центр тяжіння в ЄС ще
більше дрейфуватиме в напрямку спільної валюти євро. Від 1 листопада до єврозони належатиме 70% євросоюзних держав, у яких живе 77% мешканців ЄС. Після вступу Болгарії та Хорватії поза єврозоною залишаться Польща, Угорщина,
Чехія, Швеція і Данія», — читаємо у виданні. Поки що конкретної дати переходу
на євро не визначила Румунія, але про такі
плани Бухарест уже повідомив.

ЕКОНОМІКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2019
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■ НАШІ ГРОШІ

Успіхи і провали НБУ
За що критикують топ-менеджерів Нацбанку
Віктор АВДЄЄНКО
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Відносна стабільність валютного ринку України, яка встановилась
останнім часом, зумовлена низкою факторів, як зовнішнього,
так і внутрішнього характеру. «Апостроф» з’ясував, яка в цьому
роль Національного банку, чи справедлива критика на адресу його
керівництва, а також чого більше в роботі регулятора — досягнень
чи прорахунків.
На валютному ринку України встановилася стабільність. Незважаючи на незначні коливання, практично з самого початку 2019 року
курс долара тримається плюс-мінус близько позначки 26 гривень.
Стійкість нацвалюти, як раніше писав «Апостроф», обумовлена цілою низкою чинників, серед яких, зокрема, — сприятлива цінова
кон’юнктура на світових ринках для українського експорту, що забезпечує надходження в країну іноземної валюти, а також масове
скуповування нерезидентами вітчизняних облігацій внутрішньої
державної позики (ОВДП), для придбання яких інвестори заводять
в Україну валюту.
Однак є й інші причини, що сприяють стабілізації вітчизняної валюти. Серед яких одне з перших місць займає грамотна політика
Національного банку України (НБУ). Зокрема, регулятор на чолі
з Яковом Смолієм та його першим заступником Катериною Рожковою ось уже кілька років проводить поступову лібералізацію
валютного ринку. І останнім кроком у цій сфері стала відміна з
20 червня цього року обов’язкового продажу бізнесом валютних
надходжень — до цього діяла вимога продавати на міжбанку 30%
валютної виручки, а ще раніше — 50%. Нацбанк також досить вміло відстоює позиції держави у справі проти колишніх власників
націоналізованого в кінці 2016 року «ПриватБанку». При всій неоднозначності, так зване «очищення» банківської системи також
мало позитивний ефект.

Привід для критики
Але, треба визнати, на адресу топ-менеджменту НБУ звучить багато критики. Зокрема,
від колишніх вкладників збанкрутілих банків, які не змогли повернути свої «згорілі» депозити в цих фінустановах або
ж отримали їх не в повному обсязі. Так, протягом кількох
років під стінами будівлі Нацбанку в центрі Києва із завидною постійністю збиралися десятки, а іноді і сотні людей, які
стверджували, що вони є жертвами банківського свавілля (серед «ошуканих вкладників» насправді виявлялося багато проплачених «професіоналів», та й
самі протести з часом перетворилися на чистої води профанацію).
Більше за інших від критиків діставалося Валерії Гонтаревій, яка очолювала НБУ у
2014—2018 роках (Верховна
Рада звільнила Гонтареву в березні 2018 року, при тому, що
вона офіційно подала прохання про відставку у квітні 2017го, після чого самоусунулась від
виконання обов’язків керівника центробанку). Після її відходу від справ «народне обурення» переорієнтувалося на
Катерину Рожкову (в 2015—
2016 роках вона очолювала департамент банківського нагляду НБУ, з 2016 року була заступником, а з червня 2018-го
— першим заступником голови Нацбанку). Першим заступником Рожкова стала за пропозицією призначеного незадовго
до цього керівником НБУ Якова
Смолія. Сам Смолій прийшов на
роботу в Нацбанк у квітні 2014
року, а справжнім керівником
центробанку він став у травні
2017 року.

Приклад для інших
Але наскільки справедливі
претензії до керівництва регулятора?
Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів
інвестиційної компанії Dragon
Capital Сергій Фурса зазначив

у розмові з «Апострофом», що
критика на адресу Катерини
Рожкової йде, в основному, з
боку бізнесмена Ігоря Коломойського, колишнього співвласника «ПриватБанку», який він
тепер хоче собі повернути або,
скоріше, отримати за нього грошову компенсацію, посилюючи на неї тиск. «Це — особиста
помста за «ПриватБанк», тому
що вона вела проект (націоналізації) «ПриватБанку», — пояснив Фурса.
Що стосується в цілому команди, яка ось уже кілька років
перебуває біля керма в Нацбанку, то, за його словами, слід відзначити такі досягнення, як перехід до інфляційного таргетування, гнучкий валютний курс
— «це працює, так, як ми бачимо, курс не тримають, але грив-

❙ Сергій Фурса: «Якщо приїжджають інвестори, кредитори, то Нацбанк показують перш за все,
❙ тому що це — один із небагатьох інститутів, що працюють нормально».
❙ Фото Юлії БЕРЕЗОВСЬКОЇ. Прес-центр НБУ.
звичайно, реформа банківського нагляду. Ще можна сказати,
що НБУ за ці роки став більш
прозорим — для банків і для
суспільства, що відзначено навіть іноземними ЗМІ та рейтингами», — сказав він у коментарі
виданню.

Є над чим працювати
Але було б помилкою стверджувати, що все в роботі керівництва Нацбанку гладко і безпомилково.
«Можливо, розумно більше лібералізувати валютний
ринок. Вони (керівники Нацбанку) і так зробили багато,
але (потрібна) лібералізація,
перш за все, валютних торгів
— у нас досі немає валютної
біржі. Цей ринок можна зробити більш прозорим, щоб це
було не тільки під монополією
банків, а щоб всі могли вихо-

PayPal, який створений вихідцем із Києва і на
сьогодні є однією з найпопулярніших систем у
світі, працює у нас в дуже обмеженому форматі.
ня залишається стабільною».
Крім того, до плюсів роботи команди можна віднести очищення банківської системи, реформу самого регулятора, «перехід
до нормально функціонуючої
банківської системи». «Якщо
приїжджають інвестори, кредитори, то Нацбанк показують
найперше, тому що це — один із
небагатьох інститутів, що працюють нормально», — сказав
експерт.
За словами головного експерта ради НБУ Віталія Шапрана, обдуреним вкладникам,
ймовірно, складно об’єктивно
оцінити роботу регулятора. Але
достатньо згадати, в якому важкому стані дісталася банківська
система нинішньому менеджменту Нацбанку.
«Я вважаю, що за останні
кілька років головними досягненнями НБУ є: утримання фінансової стабільності, забезпечення зниження інфляції і,

дити і торгувати валютою», —
вважає Сергій Фурса. Що стосується скарг банкірів (звучать
в основному, зі зрозумілих причин, неофіційно) про надмірну, на їхню думку, прискіпливість наглядових органів регулятора, то, за словами, фахівця, «посилення фінансового
моніторингу, подобається це
комусь чи ні, є глобальною
тенденцією». «Фінмоніторинг
і жорстке домінування комплаенса — зараз світовий тренд»,
— сказав Фурса.
У свою чергу, фінансовий
експерт Олексій Кущ вважає,
що основною претензією, яку
висувають Нацбанку, є те, що
«Україна поступово втратила
монетарний суверенітет». «Зараз наша монетарна політика
формується під впливом протоколів «лікування», яке прописується в Міжнародному валютному фонді (МВФ)», — заявив він «Апострофу». За його

словами, така модель передбачає поступове стискання внутрішніх активів у національній
валюті, а з іншого боку — нарощування золотовалютних резервів центрального банку для
повернення зовнішніх боргів.
Відповідно до цієї моделі, «у
нас відбулася демонетизація
економіки — економіка позбулася внутрішніх фінансових
ресурсів, і, фактично, Національний банк «задушив» економічне зростання, яке могло
би бути як мінімум удвічі вищим, ніж зараз (у 2018 році
ВВП виріс на 3,3%, в 2019 році
прогнозується зростання менше 3%. — «Апостроф»), — розповів експерт.
Ще однією проблемою є обмеження діяльності платіжних систем. «Технологічно у
нас не все так погано, розвиток
банківських технологій, зокрема платіжних систем, перебуває на рівні середньостатистичної країни, що розвивається. Але політика Національного банку була помилковою в
тому плані, що він повинен був
усунути свій вплив на відкриття цього ринку для іноземних,
глобальних учасників. Національний банк так досі і не прийняв умови глобального фінансового світу, умови того фінтеху, який формується в інших
країнах. Він продовжує жити
в парадигмі адміністративного регулювання 1990-х років.
Зокрема, це проявляється в
тому, що той же PayPal, який
був створений вихідцем із Києва (Макс Левчин народився в
Києві в 1975 році, з 1991 року
живе у США. — «Апостроф») і
на сьогодні є однією з найпопулярніших систем у світі, працює у нас в дуже обмеженому
форматі. Це — рудимент старого адміністративного мислення, яке активно стимулюється тими учасниками ринку,
які хочуть його контролювати. Оскільки ринок не дуже
ємний, то ніхто не хоче тут бачити глобальних гравців. Цей
лобізм процвітатиме й надалі,
поки не зміниться сама ідеологія центрального банку, поки

не пройде реформа щодо розподілу функцій нагляду, монетарного регулювання — як це
сталося в Європі», — резюмував Олексій Кущ.

Україні потрібен СПЛІТ
Окремо слід сказати про регулювання діяльності небанківських установ. Це питання
покликаний вирішити законопроект «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання
ринків фінансових послуг», відомий в професійних колах як
«законопроект про СПЛІТ» .
Документом, зокрема, передбачається передача НБУ низки повноважень Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пов’язаних із
регулюванням діяльності певних небанківських фінансових
установ, зокрема страхових
компаній. Законопроект підтримує Незалежна асоціація
банків України, яка об’єднує
близько 95% активів всієї банківської системи країни. Крім
того, не зайвим буде нагадати,
що прийняття цього документа є одним із зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
І ЄС вже неодноразово закликав нашу країну його якомога
швидше прийняти.
Але законопроект, поданий до парламенту ще в 2015
році, поки що прийнято тільки у першому читанні — рівно три роки тому, в липні 2016го. Відтоді ніяких рухів із цього питання не робиться. З огляду на те, що нинішній склад
Верховної Ради допрацьовує, в
буквальному сенсі, свої останні дні, прийняття даного законопроекту стане одним із невідкладних завдань для народних
обранців, які прийдуть на роботу в український парламент після виборів 21 липня. І буде дуже
добре, перш за все для країни і
її громадян, якщо це завдання
буде ними виконано — причому без зволікань, які дозволили собі їхні попередники. ■
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Перший експортний мільйон

Земля як інструмент фондового ринку

Україна у новому сезоні експортувала
вже понад мільйон тонн зерна, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Так, станом на 12 липня у 2019/20 маркетинговому
році Україна експортувала 1 мільйон 9 тисяч тонн зернових і зернобобових культур.
Зокрема: пшениці — 122 тис. тонн; ячменю — 69 тис. тонн; кукурудзи — 817 тис.
тонн. Зазначається, що експорт борошна
вже сягнув 10,5 тис. тонн. Станом на кінець
минулого тижня українські сільгоспвиробники провели збирання ранніх зернових та
зернобобових культур на площі 4,5 млн га
(46% від прогнозу).

Вінниччина: жнива на паузі
У господарстві «Агрошляхбуд» на Вінниччині призупинили збір озимої пшениці
через відносно високу вологість зерна —
14,5 відсотка, повідомив керівник господарства Сергій Волкотруб. На підприємстві
віддають перевагу сортам і гібридам пшениці, які дають хорошу стабільну урожайність,
а також стійкі до вилягання і низьких температур. «Усі наші гібриди дають приблизно однаковий результат. Але є перевірені роками і які проявили себе краще», — повідомив агроном підприємства Олександр
Лошак. Попри холодну зиму та надлишки
опадів, вдалося захистити та підживити
рослини, що дало змогу отримати урожайність на рівні 7 т/га. За словами керівника
Вінницького регіонального підрозділу компанії «Бізон-тех» Анатолія Легкого, регіон в
останні роки «рухається» в зону нестійкого зволоження. Але, як зазначив фахівець,
«Агрошляхбуд» сьогодні є одним із кращих
підприємств району. Тут вчасно встигли провести всі необхідні заходи, тому результати хороші. Цілком реально з поля зібрати
по 7,5 чи навіть 8 т/га озимої пшениці, навіть попри вимушену паузу, спричинену негодою. Тим часом нестача комбайнів гальмує жнива на Херсонщині.

Картоплю підморозило
і підмочило
На поточному тижні в Україні на ринку картоплі спостерігається зростання
цін. Підвищувальний ціновий тренд пояснюється негодою, через яку в низці традиційно картопляних регіонів країни виникли проблеми з її збиранням. А ще навесні на городах Запорізької області картопля померзла. Як повідомляють аналітики
проекту EastFruit, з початку тижня картопля в Україні подорожчала в середньому на
13%. Сьогодні фермери декларують оптові
ціни на цю продукцію в межах 7-10 грн/кг
залежно від якості, сорту і регіону. «Через несприятливі погодні умови, які спостерігалися практично на всій території країни, в деяких регіонах роботи зі збирання
картоплі ускладнилися, внаслідок чого обсяги продукції, які вдавалося відвантажувати на ринок, дещо зменшились. Водночас темпи збуту залишалися стабільними,
тому виробникам вдалося трохи підвищити
відпускні ціни», — говорять фахівці. Варто зазначити, що ціни на картоплю в Україні практично удвічі вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Для порівняння:
тоді відвантаження даної продукції велися
не дорожче 5 грн/кг.

Рейдернули зрошення
У Снігурівському районі в селі Кобзарці на Миколаївщині невідомі незаконно демонтують зрошувальну систему. Депутат облради Юрій Кормишкін звернувся до голови
Снігурівської ОТГ Леоніда Голоблі з вимогою негайно розібратися в ситуації, повідомляє snigyrivka.info. Тим, що реакції новообраного керівництва Снігурівської громади
так і не послідувало, жителі району серйозно обурені. Адже у Голоблі заявили, що на
теперішній час повноваження міського голови не розповсюджуються на територію Кобзарцівської сільської ради, оскільки рішення відповідної територіальної виборчої комісії не оголошене на сесії міської ради, як
це передбачено в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». А у Снігурівській райдержадміністрації пояснили,
що з моменту створення ОТГ виконавча вертикаль фактично втрачає повноваження. У
РДА зазначили: ще 10 липня звернулися до
правоохоронних органів, щоб ті не допустили демонтажу зрошувальної системи. Але
там теж не реагують. ■

Ресурс для розвитку: виконання закону і сучасне управління ринком сільгоспугідь
Ростислав ЛУКАЧ
Українська економіка конче потребує стрімкого зростання, і у нас, дякувати Богу, є все необхідне для цього.
Хтось може назвати це популізмом, але
насправді все дуже просто і привабливо:
треба виконати вимоги закону і роздати
права на сільгоспземлі всім бажаючим
громадянам України.
Справа в тому, що на початку 90-х,
коли стартувала історична приватизація,
Верховна Рада прийняла низку законів
про те, як саме держава передасть майно громадянам. Промислові підприємства ставали недержавними через оренду, продаж акцій, конкурси, і досі процес цей триває. Землі теж мали бути передані громадянам, але!.. Станом на зараз
міська частина населення в переважній
більшості отримала належні права тільки на невеличкі земельні ділянки: 6 соток для садиб, городів та іноді — житлового будівництва. А ось по 2 гектари дорогоцінної сільгоспземлі — ні. Цей процес був надто зарегульований, і фактично
земельним правом змогли скористатися
тільки селяни. Досі ще завдяки постійним відтермінуванням (мораторіям) землю фактично можуть отримати тільки
ті, хто має особисті зв’язки з сільськими
царьками. Тобто, ідея проста: відновити
справедливий розподіл сільгоспугідь.
Ринок української сільгоспземлі має
відкриватися з того, аби усі громадяни
України отримали реальну можливість
скористатися своїми правами на передбачені Законом ділянки.
Зрозуміло, що не всі здатні і мають намір практично займатися агровиробництвом, обробкою землі. Це передбачено в
Законі: бажаючі зможуть отримати документ (т. зв. «земельну бону») на право
власності на свої 2 гектари сільгоспземлі.
Оксана СИДОРЕНКО
Економічно активне сільське
населення
налічує
5,6 млн осіб, за деякими даними, 2 мільйони з них — трудові
мігранти. Про це в Укрінформі під час «круглого столу» на
тему «Сільський та аграрний
розвиток: стан та перспективи» повідомила завідувач відділу секторальних прогнозів
та кон’юнктури ринків Інституту економіки та прогнозування НАНУ Тамара Осташко.
«Загальна кількість населення — 42,1 мільйона постійних
жителів. З них сільських жителів — 31,1 відсотка. Якщо
взяти показники 2018 року,
фактично за десять років приблизно на 16 відсотків скоро-

❙ Українська земля на перетині часів: право на громадську спадщину можна реалізувати
❙ по справедливості.
Ці бони, зрозуміло, мають бути забезпечені землею і вільно обертатися на ринку,
як будь-які цінні папери в Україні. Вільний ринок земельних цінних паперів —
єдиний механізм, який може визначити справедливу ринкову ціну на землю
сільгосппризначення.
Запуск в обіг таких цінних паперів,
зрозуміло, оживить фондовий ринок
України, без чого неможливі ані економічне зростання, ані дієва пенсійна реформа. Поява земельних паперів
створить нарешті підґрунтя для довгострокового банківського кредитування, зниження вартості кредитних ресурсів, стрімкого покращення інвестиційної привабливості країни.

Багато років привладні паразити
дурили населення тим, що, мовляв,
«вільної землі для розподілу вже немає, тому розподіляти нема чого!»
Водночас самі вони на потоці отримували і перепродавали ту саму землю,
якої, нібито, «немає». Але пару років
тому прем’єр Яценюк привселюдно
розповів, що, виявляється, державна
земля таки є!
Тобто від здійснення справедливості, від ринкової ціни на сільгоспземлі, від мільярдів інвестицій, від виконання вимог чинного законодавства
нас відділяє тільки розробка і впровадження декількох нормативних актів і політична воля. ■

■ СТАТИСТИКА

Третина селян —
трудові мігранти
Сільське населення України за десять
років скоротилося на 16 відсотків
тилася чисельність сільського
населення. Економічно активного сільського населення від
15 до 70 років зараз 5,6 мільйона осіб», — оприлюднила вона
дані останніх досліджень.
Рівень зайнятості сільського
населення у першому кварталі

нинішнього року становив 62,2
відсотка, а міського — 68,2 відсотка. За інформацією науковців, загальна кількість зайнятих у сільському господарстві
— 2,9 мільйона осіб. Рівень безробіття серед сільського населення України на сьогодні сягає

■ НЕБЕЗПЕКА

Знов чума на поросятах
На Полтавщині — новий спалах африканської чуми свиней
Олена ЯРОШЕНКО
На свинотоварній фермі
СВК «Батьківщина» у селищі
Котельва загинуло 16 свиней,
повідомило управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації. На фермі, де померли тварини, оголосили карантин.
Як виявилося, причиною
смерті стала африканська чума
свиней. Згідно з інформацією
Головного управління Держспоживслужби в Полтавській

області, першими в ніч на 12
липня померла трирічна свиноматка та два поросяти віком
2 та 3 місяці.
Усього кількість свинопоголів’я у згаданому господарстві — 291 голова. Регіональна державна лабораторія
Держспоживслужби Полтавської області провела лабораторні дослідження та у патологоанатомічних зразках виявила ДНК вірусу африканської
чуми свиней.
Через спалах небезпечної

хвороби 13 липня при Котелевській райдержадміністрації провели засідання з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Подію на фермі класифікували як надзвичайну ситуацію
об’єктового рівня, пов’язану
з ензоотією. Територію СВК
«Батьківщина» оголосили неблагополучним пунктом та
встановили карантин.
Нагадаємо, цьогоріч зросли показники імпорту свинини в Україну, яку тради-

10,9 відсотка, серед міського населення — 9 відсотків. «Колеги
з відділу аграрних перетворень
надали нам такі дані, що частка самозайнятих і безкоштовно
працюючих серед зайнятих у
сільському господарстві становить 79,5 відсотка. Інша вражаюча цифра — це обсяги трудової
міграції. Якщо офіційно кількість трудових мігрантів становить близько 7 відсотків від соціальноактивного населення,
то за неофіційними оцінками
— кількість трудових мігрантів
із села сягає 2 мільйонiв осіб.
Якщо врахувати, що загальна
кількість активного сільського
населення — 5,6 мільйона осіб,
то 2 мільйони трудових мігрантів — це надто багато», — констатувала Осташко. ■
ційно ми експортували. Загалом у січні-травні Україна експортувала близько 767 тонн
свинини на загальну суму 1,7
мільйона доларів, свідчать
дані аналітичного відділу
ради з питань експорту продовольства (UFEB. Основними
ринками збуту були В’єтнам
(51,5%), Гонконг (18,2%),
ОАЕ (17,8%). Також за 5 місяців поточного року Україна імпортувала 10,3 тисячі
тонн свинини. Найбільше —
з Польщі (50,5%), Німеччини (18,2%) та Нідерландів
(10,2%). Рекордний імпорт
свинини в Україну пов’язують
саме з АЧС. Так багато свинини, як зараз, ми не імпортували останні чотири роки. І це
вже призвело до суттєвого подорожчання сала і свинини на
внутрішньому ринку. ■

КУЛЬТУРА
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■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Гаряче кіно
і холодне море
На ОМКФ змагаються фільми з Ахтемом
Сеітаблаєвим, Богданом Бенюком й Ірмою Вітовською
Сергій ТРИМБАЧ
(спеціально для «України молодої»)
Одеса

В Одесі відкрився і триває 10-й за ліком міжнародний кінофестиваль. Ювілейний
статус дійства спонукає до узагальнень. Перше і основне з них таке: на сьогодні
Одеський кінофестиваль став головною кінематографічною подією року в Україні.
Передусім тому, що саме тут маємо своєрідну виставку досягнень національного
кіномистецтва — усе краще, чим можемо і пишатися, і навіть складати певну сейсмологічну картину українського життя... Те, чого ще зовсім недавно просто не
існувало. А тепер є.
І все би добре, от тільки море нині в Одесі не тільки Чорне, а ще й холодне...

Наші тихі аналітики
Судіть самі. У фестивальній програмі є велика міжнародна конкурсна програма (до речі, переможець
якої визначається глядацьким голосуванням), і в ній обов’язково є українська картина. Цьогоріч це фільм
«Додому» Нарімана Алієва, стрічка,
яка вже встигла побувати в Каннах.
Ахтем Сеітаблаєв грає батька, кримського татарина, який втрачає сина,
що загинув у бою на Донбасі. Він вирішує поховати його у Криму...
Йдемо далі. Маємо ще конкурс
повнометражних фільмів і доволі
цікавий ряд картин. На перегляд
яких, до речі, не так просто потрапити. Хотів я, скажімо, узяти квиток (а це тільки через інтернет) на
стрічку «U311 «Черкаси» Тимура
Ященка — однак ніц, немає жодного, і це за кілька днів до показу. Матеріал фільму — історія корабля, що
2014-го потрапляє в російську пастку, однак не здається. Це перша повнометражна стрічка режисера, який
навчався професії у Стокгольмі, потому закінчив кіношколу у Лодзі...
Ще один учасник національного
конкурсу повнометражних стрічок
— «Східняк» 32-річного дебютанта Андрія Іванюка з Богданом Бенюком у головній ролі. І знову війна на українському сході. Один день
із життя військовослужбовців. «Це
не тільки отримання унікального
життєвого досвіду, а й своєрідний
культурний обмін різних соціальних прошарків і ментальностей»,—
так анонсують картину її автори.
А ще у тому ж конкурсі соціальні
драми «Тато — мамин брат» Вадима
Ількова (богемний співак і художник опиняється у незвичній для себе
життєвій ролі) і «Панорама» Юрія
Шилова (героя стрічки відправляють на пенсію, й одразу виникає чимало досі незнаних проблем).
У мистецтві реалізує себе і центральний персонаж фільму «Мої думки тихі» Антоніо Лукача. Вадим —
молодий композитор і звукорежисер, він полює за звуками і згуками
життя. У цьому полюванні в нього
виникає несподіваний партнер —
мама, яку грає Ірма Вітовська. Режисер уже перемагав в Одесі дуже
цікавим короткометражним фільмом «У Манчестері йшов дощ», напевно змагатиметься за перемогу й
нині.
Прикметною особливістю презентованих у конкурсі фільмів є увага
їхніх авторів до сучасного життя.
Нове покоління режисерів має смак
до вивчення самих себе (не випадково ж серед персонажів стільки митців за професією), до складних рефлексій і аналітики. Що ж, може тим
самим і наше спільне життя почне
змінюватися, а то іноді враження,
що совітські моделі й установки ну
ніяк не хочуть полишати нас. Це від-

❙ Ахтем Сеітаблаєв у фільмі «Додому» — кримський татарин, який втрачає сина,
❙ що загинув у бою на Донбасі.

чуття употужнилось нині, коли поповзом пішли у наступ медведчуки і
бойки, бійці за «свєтлоє прошлоє».
Цікавим обіцяє стати, і це вже
традиційно, національний конкурс
короткометражних фільмів. Серед
найочікуваніших стрічок — «Знебарвлена» Марини Степанської,
«Int. Kitchen. Night» (такою є оригінальна назва) Аркадія Непиталюка,
«Різдвяні історії» Валерії Сочивець
та Філіпа Сотниченка.

Епохи — прекрасні і не дуже
На відкритті фестивалю (уже традиційно його прийняв Одеський театр опери і балету) відзначили одразу два ювілеї — 10-ліття самого
фестивалю і 100-річчя Одеської кіностудії. А ще показали фільм «Прекрасна епоха» 39-річного французького режисера Ніколя Бедоса. Така
модна нині гра з часом... Герой пірнає в минуле, точніше — намагається його реконструювати. Фільм, головним чином у першій його половині, надто перевантажений діалогами, події розвиваються аж надто
стрімко. Потому все уповільнюється, аж до добре прорахованого фіналу. Прикрасою картини є участь
у ній зірок — Фанні Ардан, Даніеля
Отея, Гійома Кане.
У міжнародній конкурсній програмі найцікавішим поки що видається фільм данійської режисерки Май
Ель-Тухі. Дві країни серед виробників стрічки — Данія й Швеція, а відтак не дивною є присутність духу Інгмара Бергмана. Бо ж «криком і пошепки» оповідається історія кризи
сім’ї. Анне (Трюне Дюрхольм) і Петер (Магнус Креппер) живуть у щасливому і, на вигляд, гармонійному
шлюбі, в якому секс займає цілком
достойне місце. Двоє дочок, улюблена робота. Аж раптом приїздить Густав (молодий шведський актор Густав Лінд був гостем фестивалю), син
Петера від першого шлюбу...
Приїздить і потроху вмонтовується у нове для нього сімейне життя. Одначе контакт Густава з батьком має хворобливий характер, синові важко вибачити зраду, попри
те, що їй уже чимало років. І тоді
до справи береться Анне, чиєю професією і є важкі, соціально невлаштовані діти. Береться так, що, зрештою, спокушає Густава, між ними
починається роман, чиї сексподробиці подаються на екрані. Зрештою,
стає зрозумілим: Анна зачала складну комбінацію, у фіналі якої скомпрометований Густав має залишити
їхнє сімейне гніздо. Хоча й вона, соціальна режисерка, не може прорахувати все...
Традиційною родзинкою Одеського фестивалю є суботній показ фільму
(як правило старого, німого, у супроводі великого оркестру) на Потьомкінських сходах. Цього разу — аме-

❙ «Східняк» — із Богданом Бенюком у головній ролі.
❙ Фото з сайта oiff.com.ua.
риканська картина «Козаки» 1928
року, режисерів Джорджа В. Гілла
та Клеренса Брауна. Історія сина козацького отамана Лукашки (Джон
Гілберт), який — за відомою казковою схемою — спершу відсиджується «в тилу», а вже потім заходжується бити ворогів (а це турки головним
чином) на повну. Одначе поки він
виявляє нехіть до бойових походів і
змагань, у нього проблеми з коханою
дівчиною Мар’яною.
Ті проблеми посилюються з появою посланця московського царя,
який повідомляє, по-перше, що цар
милостиво бере всіх козаків під свій,
сказати б, «патронат», а по-друге, всіляко заохочує до змішаних шлюбів й
відтак збагачення московської крові.
Я одразу ж почав шукати тут сучасних алюзій — й одразу ж знайшов: ті
самі бойки-медведчуки з об’явою милостей московського царя-батюшки.
Добрий він, батюшка той, особливо
ж до козаків. І до дівчат наших — он
уже Мар’яну готові забрати до Москви. Добре, що Лукашка отямлюється
й відбирає кохану дівчину, усе добре
закінчується...
У картині багато українських танців і співів, які й озвучив Одеський
симфонічний оркестр. Керував ним
американський композитор і диригент Роберт Ісраел. Він повідомив
публіці, що 130 років тому його дід,
звісно що одесит, почимчикував до
Гамерики. Відомо надто, що Гамерика без одеситів ніяк би не відбулася — таки да, й один із нащадків цю
історію й проілюстрував.

Чоловіки на межі нервового зриву
Особливою популярністю користується фестивальна секція «Фестиваль фестивалів». Тут презентовано переможців найбільших світових
кінофорумів 2019-го — «Паразити»
корейця Пан Джун Хо («Золота пальма» Канн), «Синоніми» ізраїльтянина Надава Лапіда («Золотий ведмідь»
Берлінського фестивалю), «Між двома водами» іспанця Ісака Лакуести
(переможець фестивалю в Локарно)...
Серед них і фільм «Біль і слава»
класика, іспанця Педро Альмадовара (виконавець головної ролі Антоніо

Бандерас отримав у Каннах приз за
кращу чоловічу роль). Прийнято вважати, що 68-річний Альмадовар поступово втрачає форму, повторюється
— ну, з режисерами таке трапляється, коли їм за шістдесят.
Перше враження — що й тут будуть повтори. Така знайома (перша асоціація, звісно, класичне феллініївське «8 1/2») історія кризи режисера. Бандерас справді грає літнього кінорежисера і сценариста,
який зробив чимало фільмів,що стали славою іспанського кіно. Нині ж
він у певній прострації — ще й тому,
що пішла з життя його мати. До того
ж, пристав на важкі наркотики, до
того ж, постійний головний біль...
Доволі швидко відчуття вторинності історії зникає. Хоча б тому,
що воно витісняється іншим — усе
оповідане є автентичним, виростає з
життя, фантазій і снів самого автора.
Є тут дитинство, де мама (Пенелопа
Крус) утворює життєдайний центр, в
якому й зароджується душа художника, Сальвадора Мальо. Є сучасне
життя, яке наробило стільки дірок
у самому режисерові. А тут реставрують його старий фільм «Смак» і
запрошують на показ до фільмового архіву. Сальвадор знаходить виконавця ролі у тій стрічці, Альберта Креспо (Ас’єр Есендіа), і вони разом подумки, фантазійно, повертаються в часи молодості, наповненої
хуліганськими викликами традиційній моралі та естетиці. А ще Альберт
читає мемуарний текст Сальвадора і
ставить моновиставу за її мотивами.
І тут повертається ще один сюжет,
пов’язаний з любовним романом замолоду. З того минулого зринає коханець, і вони зустрічаються, аби коротко пригадати чар тих стосунків.
У підсумку, творчий імпульс повертається до Сальвадора — він пише
сценарій, який — на наших очах, у
фіналі — починає перетворюватись
на фільм.
Таке собі освідчення Альмодовара в любові — до життя і кіно, яке,
власне, і є тим життям. Фільм, до
речі, невдовзі, виходить в український прокат.
А фестиваль в Одесі триває — до
наступної суботи. ■
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КУЛЬТУРА

■ РАЗОМ

«Україна для литовців — священна...»
Художниця Віолетта Цибочкіна — про українсько-литовські взаємини в давнину та сьогодні
Ярослава МУЗИЧЕНКО

Про те, що Україна й Литва свого часу мали одну державу і що
сьогодні литовці активно допомагають нам боротися за свободу
— знаємо всі. Менше відомо про литовців в Україні: чим живуть,
як підтримують свою етнічну ідентичність, вивчають свою мову?
Про це «УМ» розповідає художниця, активна членкиня Київського
товариства литовської культури імені Майроніса Віолетта Цибочкіна. «Я себе відчувала литовкою з дитинства, — каже художниця.
— І хотіла про все дізнатися. Для мене це як християнство. У 18
років я прийшла в церкву i попросила похрестити мене. Священник велів іти шукати хрещених. Я знайшла їх за тиждень, і мене
похрестили. Мені все доводилося знаходити самій. Думаю, що так
воно і працює: людина чогось хоче — шукає і знаходить».

«Якщо не почнеш, то й
через 20 років будеш лише
мріяти...»
■ Віолетто, заснованій вами
недільній школі для литовських дітей скоро п’ятий рік. Із
чого все починалася?
— Я мала мрію про таку школу ще до Революції гідності.
Співаючи у литовському хорі в
Києві, де переважно були люди
за 50, постійно чула, що у нас немає литовських дітей. Після лютого 2014-го стала обдзвонювати родини і запропонувала безкоштовні мистецькі заняття
для маленьких литовців. І діти
«знайшлися». Литовці зараз
їдуть в Україну — їм подобається тут жити, працювати. Діти
в нашій школі вивчають свою
мову і народну культуру. Танцюють і співають просто так, без
костюмів. Автентичні костюми
дуже дорогі, їх важко дістати, а
бутафорних не хочеться.
■ Ви вже дорослою стали вивчати литовську мову?
— Так. Вивчати її непросто. Буває, що в групу записується до 40 осіб, а за кілька тижнів
залишається 9. У балтійській
мовній групі всього дві мови —
литовська і латиська, і це найстаріші мови в Європі. Рішення
вивчати цю мову стало для мене
викликом. Але якщо не почнеш,
то й через 20 років будеш лише
мріяти й розповідати про свої
мрії. Цікаво, що зараз усе більше українців приходять вивчати литовську. Просто щоб знати.
Ми вже й приміщення шукаємо
додаткове.
■ Не важко поєднувати литовську ідентичність з українством?
— Литовці, які народжені
тут уже в другому-третьому поколінні, визначають себе як українців. Таке й моє відчуття —
я українка, просто литовського
походження. Для мене Україна є Батьківщиною. А Литва —
прабатьківщина. Це добре, коли
людина знає своє коріння. Тим
паче, литовська культура тісно
пов’язана з українською. Свого часу в нас була одна держава,
Велике князівство Литовське.
Разом захищали свої землі від
орди. Між українцями і литовцями багато спільного. Українці часто не замислюються, що
хтось із їхніх пращурів міг мати
литовське коріння.
■ Навіть у письменниці Марка Вовчка бабуся була з литовського роду Радзивіллів.
— От і я не знала про це! До
того ж, сучасні литовці багато роблять для України. Наприклад, Марк Петкевич, який
керує мережею супермаркетів
NOVUS. Або Посол Литви в Україні Марюс Януконіс, якого минулого року визнали в Україні
Людиною року. Він дуже перей-

мається подіями в Україні, все
знає і розуміє. Ми з ним відвозили гуманітарну допомогу для
дітей у Станицю Луганську, посольство дало комп’ютери, а
митці зібрали подаруночки та
організували творчі майстеркласи. На Різдво ми замість фуршету при посольстві організували благодійний аукціон, щоб закупити необхідне для дітей прифронтової зони.

«...Візьміть мене із собою!
Я вас навчу воювати!...»
■ Нещодавно литовська делегація, підтримуючи Україну,
вийшла з ПАРЄ на знак протесту проти повернення туди Росії.
Чому литовці так близько до серця сприймають долю України?
— Тому що в наших народів долі схожі, особливо у ХХ
столітті. Литовці просякнуті національною українською ідеєю.
У 2014 році ми їздили в Литву
на Свято пісні. Воно відбувається раз на чотири роки — упродовж 100 літ! На нього приїжджають тисячі литовців з усього світу, щоб разом співати. Тоді
вже був окупований Крим, тривали страшні події на Донбасі.
Ми йшли ходою в національних
литовських костюмах із табличкою «Україна». Литовці зі сльозами вигукували нам: «Вальо!
Вальо!» Це литовською «Ура!».
Один дідусь підбіг і каже: «Візьміть мене з собою! Я вас навчу воювати!». І я плакала від того, як
тепло вони до нас ставляться.
У Києві, на відкритті литовського скверу біля Софійського собору, тодішня президентка Литви Даля Грибаускайте говорила українською. Вона
завжди вітала Україну з Днем
Незалежності. Посол Марюс
Януконіс вільно спілкується
українською. Директор нашої
школи Марієс Пожера минулого року відкривав її українською мовою. Литовсько-українське видавництво «Балтіядрук» перекладає Шевченка та
інших українських письменників литовською. Українські поети і прозаїки перекладають iз
литовської на українську. Вони
стояли біля витоків Литовського товариства у Києві.
Вихідці з України брали
участь у 1991 році у звільненні Литви від радянської окупації. А в час Революції гідності
Литовська сотня ходила з прапором України і литовськими
значками. Це українські литовці. Вони вважають українську
землю священною. І в мене таке
ж ставлення. Я свого часу збиралася переїхати в Литву. Навіть квартиру там купила. Але
після 2014-го переконана: я залишаюся тут. Литовці, звісно
потребують Литви. Але Україна
потребує литовців. Мені боляче

❙ Віолетта Цибочкіна представляє литовську громаду України в таборі «Джерела толерантності».
знати, що понад 7 мільйонів людей покинули Україну.
■ Литовці свої історикокультурні пам’ятки в Україні
теж дбайливо зберігають?
— Так. Утім історичний період Литовського князівства, на
жаль, мало висвітлюється в наших музеях, у літературі. В Україні різною мірою збережені 130
замків литовської доби. Навіть у
Херсоні є башта Вітовта. При Радянському союзі з цієї пам’ятки
зробили водонапірну вежу. Тепер
Литовська держава дала кошти
для створення там музею.
■ А як у самій Литві цінують
історичну спадщину, народне
мистецтво?
— Музеї Литви дуже сучасні, оснащені QR-кодами. Навіть у невеличких містечках.
При вході видають планшет, ти
клікаєш біля експонатів і отримуєш чималий обсяг інформації. Усе пильно охороняється.
У невеличких селах люди дбайливо зберігають свої вишиваночки, предмети давнього побуту, твори народного мистецтва.
У нас є особливий спів, який
ЮНЕСКО охороняє як здобуток світової спадщини людства
— сутартіне. Це коли частини
хору співають разом різні рядки одночасно, з різними ритмами. І виходить так, ніби грає декілька музичних інструментів.
■ Де невеличка Литва, з небагатими ресурсами бере кошти на збереження своїх історичних пам’яток?
— Гадаю, це не стільки кошти. Це розуміння цінності. А фінансово Литві дуже допомагає
Євросоюз. І литовці, які свого часу виїхали за кордон. У
світі — 5 мільйонів литовців,
близько 3 мільйонів живуть у
Литві. Найбільше громада —
у США та в Ірландії. Литва активно працює з діаспорою. Минулого року зробили у «Фейсбуці» всесвітню сторінку для
всіх литовців. Там є інформація про всі литовські громади,
у кого й чого можна повчитися, до кого приїхати, які є литовські пам’ятки у тій країні
— і в Грузії, у Вірменії, в Україні, США, по всьому світу. Є
акції, які одночасно проводять
литовці в різних країнах світу.

Це, зокрема, пробіг «П’ять кілометрів за Литву». Щороку
в один і той же день усі литовці біжать по 5 кілометрів, символічно оббігаючи земну кулю.
Об’єднавчим є також відзначення 6 липня Дня коронації Міндаугаса, що об’єднав Литву. У
цей день усі литовці світу через
«Ютуб» співають свій гімн.

«...Знання нової культури
допомагає краще усвідомити
свою власну...»
■ Кілька років поспіль ви
з вихованцями представляєте литовську культуру на таборі «Джерела толерантності»,
який щорічно організовує Конгрес національних громад України. Чим цей табір захопив вас?
— Для мене найважливішим є інтеграція, тобто залучення різних етнічних спільнот в українське суспільство.
Дискримінація людини за етнічною ознакою — чи то українців, чи євреїв, ромів та кримських татар, має залишитися в
минулому. Щоб Україна була
об’єднаною, щоб усі етнічні громади допомагали нашій країні
розвиватися. Є різні настрої в
суспільстві. А табір — для тих,
хто шукає єдності. Мені розповіла про табір керівниця моєї громади. Це було якраз після Революції гідності. До того я мало цікавилась громадськими рухами,
хоча як художниця брала участь
і в Революції гідності, і в Помаранчевій. Ми з колегами малювали плакати, їздили по різних
містах. Просто ми тоді не відчували особливого роз’єднання.
Навпаки, всі гукали: «Схід і захід разом!».
■ А як знання про традиційну культуру різних народів —
саме цьому ж присвячений табір — може сприяти порозумінню? Це не застаріло?
— Думаю, що це ніколи не
застаріє. Тому що в кожної людини є своя ідентичність. Один
військовий із Литви в Національному музеї історії України
робив брифінг для українських
військових та студентів військових кафедр. Він тоді сказав:
«Вивчайте різні мови, бо це
ваші додаткові ідентичності,
ви так розвиваєте своє Я». Так

■ ДОСЬЄ «УМ»
Віолетта Цибочкіна
Народилася в Києві у 1974 р. Закінчила Київський національний університет харчових технологій (1996) та
Національну академію образотворчих
мистецтв і архітектури (2011), за спеціальністю «монументальний живопис». Володіє техніками фрески, мозаїки, вітража тощо. Брала участь у багатьох виставках, зокрема, персональних: у Києві та інших містах України,
у Сербії та Литві. Картини художниці є у приватних колекціях країн Європи, США, Канади, Австралії. Має творчу студію, навчає дітей і дорослих живопису та графіки.
само знання нової культури,
зокрема етнічної, наповнює світ
людини, розширює світогляд.
І допомагає краще усвідомити
свою власну.
■ Тобто, «Джерела толерантності» стимулювали вас більше
дізнатися про литовську культуру?
— Так. Якраз у 2015 році,
після свого першого табору я
вирішила, що потрібно відновити литовську недільну школу. І
стала одним з її співзасновників.
Табір дав мені розуміння, що я
можу якийсь проект зініціювати сама і втілювати його. Знаходити однодумців та ресурси.
Якщо маєш питання до Всесвіту — він тобі на нього відповість.
Головне, щоб у тебе це питання
з’явилося.
■ Чи щось нове дізналися про
Україну завдяки «Джерелам»?
— Дуже багато. Стала більше приділяти увагу різним історичним семінарам, екскурсіям і
книжкам, звертати увагу на те,
чого раніше не помічала. Скажімо, що до XVIII сторіччя литовці послуговувалися в державних
документах старослов’янською,
по суті — українсько-білоруською мовою. Я стала небайдужою
в таборі і до ромської, польської,
єврейської історії. Також почала цікавитися проблемами етнічних спільнот, що проживають у
Литві. А це українці, поляки, караїми, кримські татари... Я вважаю, такі табори роблять наше
суспільство менш інфантильним, більш усвідомленим. ■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Полтавка Людмила Юкальчук
говорить, що раніше утримувати
підібраних на вулиці домашніх
тварин було легше, із нинішніми
ж цінами на продукти це стало
справжньою проблемою.
Як відомо, у кожного з нас своя
місія на землі. Місії 72-річної
полтавки Людмили Юкальчук не
позаздриш: вона підбирає на вулиці й зігріває своїм теплом безпритульних братів наших менших.
Зараз у її садибі, що розташована
у провулку Ломаному в обласному центрі, мешкають 19 собак і
12 котів, а ще — 5 лелек.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2019

■ ДОБРА СПРАВА

Підняти на лапи
Пенсіонерка рятує кинутих напризволяще тварин і птахів, даючи
їм шанс на щасливе життя

Через собак поміняла квартиру
на будинок
— Через собак свого часу змушена була поміняти чотирикімнатну квартиру на будинок, —
розповідає Людмила Миколаївна. — І тоді всі пси були підібрані,
а загалом у різні часи їх нараховувалося і 12, і 15. Дуже важко
було їх усіх тримати на четвертому поверсі. Тричі на день доводилося виводити гуляти. Під’їзд
у будинку прибирала тільки я. І
всі співмешканці дуже добре до
мене ставилися. Особливо стали поважати після одного випадку, коли квартиру на другому поверсі мало не пограбували злодії
(там мешкала жіночка, котра переїхала з Далекого Сходу, працювала директором ресторану,
відтак усі знали, що вона заможна). Так от, злодюжки вже зламали двері, а я якраз випустила
на прогулянку двох догів і трьох
коллі, тож любителі легкої наживи з матюками кинулися навтьоки. І тільки пізніше прибули
правоохоронці.
Раніше, ділиться своїми спостереженнями співрозмовниця,
якщо домашні улюбленці губилися, люди їх шукали — не раз
було таке, що підібраних нею тварин забирали їхні власники. Проте останнім часом жінка не може
пригадати подібного випадку.
— От у мене прекрасна молода вівчарка, — показує Людмила Миколаївна. — Буквально місяць тому знайшла її у провулку Кооперативний біля магазину м’ясокомбінату — худу,
голодну. Оскільки в мене й так
ціла зграя собак, зателефонувала волонтерам однієї із зоозахисних організацій. Ті відповіли, що
притулок і так переповнений і
тварин їм уже ніде тримати. Відтак змушена була забрати пса додому, дала оголошення — ніхто
не відгукнувся. Тепер у мене дві
вівчарки. Одну якось прилаштувала до нібито серйозної жіночки, так вона за півтора місяця її
чотири рази губила. Тож я вибачилася й забрала назад. Із кожним моїм вихованцем пов’язана
якась історія. Дворняжку Ніку,
яка, як бачите, увесь час ходить
слідом за мною, разом із двома іншими цуценятами знайшла в коробці на мосту. Усе було розраховано так, щоб цуцики, вилізши з
коробки, одразу ж булькнули у
воду. Люди ж у нас «добрі». Домашніх тварин усе частіше й підкидають. Восени сусідка (у грудні її не стало) знайшла у своєму
дворі трьох дворняжок, я забрала їх до себе. Якось на Новий рік
мені підкинули одразу 11 собачат
(оце такий був новорічний сюрприз), а буквально тиждень тому
— оце руде кошеня. Гарне таке
кошеня. Проситиму зоозахисну
організацію
«Право на життя» допомогти знайти йому дім.
У мене ж уже вік (восьмий десяток розміняла). Розумієте?
Пухнасте руде кошеня дрімає на сонечку, примостившись
у гамаку. Навколо ж розгулю-

❙ Полтавка Людмила Юкальчук зі своїм птаством.
❙ Фото автора.
ють «пухнастики» різних відтінків і порід. Є навіть безшерстий сфінкс на кличку Боня, також підібраний. Щодо собак
пані Людмила попереджає: «Не
бійтеся, вони не кусаються, тільки стрибають — можуть хіба що
одяг забруднити. До речі, собаки
з котами й лелеками живуть напрочуд мирно. Сама тільки новенька Лінда спершу виявляла
до птахів певну цікавість, проте
згодом зрозуміла, що в нас ніхто
нікого не займає».
— А як у вашому обійсті
з’явилися лелеки? — цікавлюся.
Людмила Юкальчук пригадує, що першого птаха знайшла
наприкінці листопада шість років
тому біля полтавської митниці.
Побачивши його, була просто вражена, адже родичі птаха вже давно відлетіли у вирій. Як виявилося, лелека не міг літати.
— Я його підібрала. Перезимував він у мене в будинку на другому поверсі, навесні ж зробила для
нього вольєр із невеличкою водоймою. А п’ять років тому випадково потрапила до Крутого Берега
— північно-східної околиці Полтави. Неподалік зупинки громадського транспорту збирала шовковицю. Раптом бачу: стоїть лелека зі зламаним крилом. Підібрала
і його — так у мене їх стало двоє,
— продовжує розповідь Людмила
Миколаївна.
А троє вже величеньких лелеченят у неї з’явилися зовсім недавно. Як виявилося, десь під Диканькою буря знесла лелече гніздо, пташенята впали на землю, і
батьки до них більше не повернулися. Оскільки про жінку, котра
звалила на себе нелегку ношу догляду за безпритульними тваринами, вже багато хто знає, Людмилі Миколаївні зателефонували
й попросили забрати пташенят.
— Приїхала на автівці сім’я
з двома дітьми. Ознайомившись
з умовами, в яких перебувають
мої лелеки, нові знайомі згодом
привезли пташенят, лишивши 2
тисячі гривень на їхнє харчування. Лелеченята ростуть, ненажери хіба ж такі — з’їдають два кілограми риби на день. Проте я
виявила, що в одного з них зламана лапка,— бідкається жін-

ка. — Тож помістила його окремо від інших. А тепер збираюся
понести до ветеринарної клініки
на вулиці Південній, 4, послугами якої користуюся вже понад
20 років. Там є хороший ветлікар Максим Анатолійович (прізвища, на жаль, не знаю), він має
от-от приїхати, і його вже повідомили про те, що є такий клієнт зі
зламаною лапкою.

«Тварини вже приходять у світ
із любов’ю до нас»
Дізнавшись, що Людмила
Юкальчук була торговельним
працівником і з травня цього
року отримує пенсію в розмірі 1
тис. 666 гривень (а до цього отримувала взагалі 1,5 тисячі), дивуюся, як же вона, маючи у своєму
розпорядженні такі мізерні кошти, примудряється прогодовува-

ходила вихід із ситуації? Мала
власний автомобіль, то продала його — уже й проїли. У тепличці вирощувала кімнатні рослини і продавала — раніше люди
охочіше їх купували. Проте цієї
зими тепличка не витримала товщі снігу й завалилася. Оце нещодавно дві останні сансевієрії продала. Влаштувалася було працювати на половину ставки у
шкільній їдальні — у підсумку
щодня мала 1,5—2 відра харчових відходів (отоді мої підопічні
розкошували). Проте так тривало недовго, бо у школі помінялося керівництво, і нова директорка сама поклала око на недоїдки, відтак я змушена була звідти піти. Лише двічі від безвиході
зверталася по допомогу до волонтерів, які возять прострочені продукти до полтавських притулків

Тварини кращі за багатьох двоногих створінь. Бо вони
вже приходять у світ із любов’ю до нас.
ти своїх численних підопічних.
Любителька тварин пояснює,
що раніше, коли ціни на продукти були значно нижчими, це не
становило великої проблеми.
— Раніше було легше: кілограм бичків коштував сім гривень, а нині — 34. Кілограм крупи можна було придбати за три
гривні, а зараз — за дев’ять (причому купую найдешевшу — на
круподерні), — порівнює Людмила Миколаївна. — 30-кілограмовий мішок крупи на тій же круподерні (на зиму закуповую одразу 15—20 мішків) коштує 185
гривень, а на день варю її щонайменше п’ять кілограмів. Оскільки природний газ нині також дорогий, то й витрати його влітають
у добру копієчку. Тому, відверто
кажучи, не відмовлюся від будьякої допомоги. Бо вона мені не
зайва. Цього року пішли із життя
стара алабаїха і хвора на саркому
лабрадориха (остання помирала
дуже тяжко, я навіть ночувала
з нею у дворі), але натомість, як
уже говорила, з’явилися дві вівчарки — це також собаки, які вимагають багато їжі. Як досі зна-

для бездомних тварин, однак ті
пояснили, що зв’язані умовами
договорів із великими магазинами. А був же час, коли я працювала у м’ясному кооперативі й на
власному автомобілі відрами відвозила відходи до Центру захисту живої природи «Юний європеєць». Загалом дуже давно допомагаю виживати тваринам, бо їм
доводиться вкрай нелегко в нашому жорстокому світі.
Пані Людмила не може зрозуміти торговців, котрі тримають високу ціну на продукти
доти, аж поки ті не зіпсуються:
«За кордоном за три дні до завершення терміну придатності
ціну на харчові продукти знижують наполовину, останнього ж дня товар коштує 20 відсотків від первинної вартості. А в
нас практично нічого не переоцінюють. Поїдьте й подивіться,
скільки прострочених продуктів викидають на Макухівському сміттєзвалищі. Там безпритульні собаки не їдять моєї каші
— це вже перевірено. А чому б
не переоцінити такий товар і не
продати за копійки? Можливо,
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когось із малозабезпечених він
якраз і виручив би».
Допомагає ж Людмилі Миколаївні, за її словами, тільки
близьке оточення. От, скажімо,
сусіди, котрі брали в неї й собаку,
і двох кішок, за можливості підкидають пару сотень гривень. Буває, добрі знайомі привозять то
овочі, то кістки для собак — хто
що може. І молода сім’я, котра
доставила лелеченят, пообіцяла,
що підтримуватиме матеріально
й надалі. Але таких, зізнається
жінка, небагато. Запитую в пані
Людмили, чи можу написати, що
вона згодна віддати тварин, яких
прихистила, у добрі руки.
— Тільки ж якщо справді в
добрі, — наголошує вона. — Що
стосується прилаштування моїх
підопічних, то тут я дуже важка
людина. Бо не довіряю співгромадянам. А як можна їм довіряти після того, як вони викидають домашніх тварин на вулицю? Що й казати, люди бувають безжалісними щодо братів
наших менших. Тож, коли віддаю собаку чи кота, деякий час
спостерігаю, як за ними доглядають. Якщо бачу, що люди надійні, лишаю їх у спокої. Якщо ж
помічаю, що щось не так, рішуче забираю тварину. Якось жінка з райцентру Карлівка (до речі,
вчителька) взяла в мене ротвейлера, бо її син від першого шлюбу дуже хотів мати собаку. Через
якийсь час я навідалася до них
— і замість свого Блека побачила
саму шкіру й кістки. Пса посадили на ланцюг за будинком і, схоже, забули про нього. Я приїхала з кашею, тож нагодувала його
і... забрала із собою. Та жінка, аби
мені перешкодити, викликала
свого першого чоловіка, підняла
на ноги чи не половину населеного пункту, мене навіть до потяга
не пускали, але я все ж таки сіла
у вагон. Після того Блек прожив
лише місяць... Був випадок, коли
я віддала лайку мешканцям одного з будинків на вулиці Пушкіна в
Полтаві. Потім прийшла, побачила, в яких жахливих умовах вона
перебуває, повернула гроші, які
ті люди дали мені на крупу, й забрала собаку. Одній жіночці віддала пса, а вона у травні померла,
тож і цього разу змушена була повернути його на своє обійстя. Розумієте, я відповідаю за цих тварин. От у мене просили вівчарку в
Харків, не віддала її тільки тому,
що не зможу туди з’їздити й проконтролювати.
Нині головне, за словами небайдужої полтавки, — «підняти
на лапи» лелеченя зі зламаною
кінцівкою (до речі, за послуги ветеринарної клініки жінка також
завжди платить, скільки може).
А потім треба думати, куди б прилаштувати птахів.
— До мене приїжджав керівник готельно-ресторанного комплексу «Глухомань», що біля
села Нижні Млини неподалік
від Полтави, готовий був забрати птахів, але я не віддала, бо переконана: там, де є бізнес, немає
нічого святого. Збираюся мотнутися на Харківщину — в екопарк Фельдмана, щоб подивитися, в яких умовах живуть його
мешканці. Якщо і з екопарком
нічого не вийде, маю запасний
варіант — думаю звернутися до
Всесвітнього товариства захисту тварин, — ділиться планами
Людмила Юкальчук.
— Я б сказала, що тварини кращі за багатьох двоногих
створінь. Бо вони вже приходять
у світ із любов’ю до нас. А нам
потрібно все життя вчитися любити, — розмірковує далі пані
Людмила. — Декому ж, щоб
навчитися любити когось, окрім себе, і цілого життя не вистачить. ■
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Григорій ХАТА
За минулі десятиліття українські студентські збірні привчили країну до своїх успішних
виступів на літніх Універсіадах, де вони за кількістю виграних нагород регулярно потрапляли до першої десятки медального заліку. Тричі при цьому
вони опинялися в числі трьох
кращих команд студентських
олімпіад.
Водночас на цьогорічній літній Універсіаді справи у наших
спортсменів особливо не клеїлися. Маючи у своєму складі 160
атлетів, які змагалися в 13 видах змагань, упродовж тривалого часу «синьо-жовті» мали
відверто скромний медальний
доробок. Перед останнім, десятим, змагальним днем в активі
нашої збірної на Універсіаді2019 було лише десять нагород
і 16-те місце в загальному заліку учасників.
Щоправда, в заключній серії
турнірних баталій «синьо-жовтим» удалося вдвічі збільшити
свій медальний доробок, проте докладених зусиль виявилося недостатньо, аби за якістю дорогоцінного металу заскочити до «топ-10». Тож уперше
з 1995 року студентська збірна
України опинилася за межами
медальної десятки, завершивши Універсіаду-2019 на 11-му
місці в загальному заліку.
У цілому в Неаполі українські студенти здобули 20 медалей.
У шести видах спорту вони виграли шість золотих, сім срібних
та сім бронзових відзнак. Найбільше — 8 медалей — вибороли
легкоатлети. Їхніми ж стараннями була здобута й левова кількість «золота» — п’ять із шести
відзнак. Першу нагороду найвищої проби синьо-жовтій збірній
принесла студентка Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка Марина Бех-Романчук, котра в секторі для стрибків у довжину сягнула позначки 6,84 м.
Олексій ПАВЛИШ
Цьогорічний
«Уїмблдон» став напрочуд успішним для вітчизняного тенісу — Еліна Світоліна вперше
в кар’єрі пробилась до півфіналу «шолома», а Дар’я Снігур стала другою українкою,
якій підкорився юніорський
трав’яний трофей.
Перша ракетка країни
Світоліна останнім часом через травму не демонструвала
стабільних результатів, тому
особливих очікувань перед
турніром не було, тим паче,
що трава — не її улюблене
покриття. Але Еліна присоромила всіх критиків, виграла 5 матчів та зупинилась за
крок вiд вирішального поєдинку.
Вийти у фінал завадила
румунка Сімона Халеп (перемога експершої ракетки з рахунком 6:1, 6:3), яка й виграла титул, у фіналі розгромивши імениту Серену Вільямс —
6:2, 6:2.
Після свого тріумфу Халеп
піднялась на четверте місце у
рейтингу WTA, задоволеною
може бути й Світоліна — вона
посідає сьому сходинку у табелі про ранги та заробила 650
тисяч євро призових.
Без сенсацій, але з драматизмом пройшли вирішальні матчі у чоловічій сітці. У
півфіналі на фанатів чекало
класичне протистояння Федерер — Надаль. У чотирьох
сетах переміг восьмиразовий

СПОРТ
■ УНІВЕРСІАДА

Стрибковий потенціал
Завдяки старанням легкоатлетів i гімнасток
українська студентська збірна значно
покращила свої фінішні позиції
в медальному заліку
студентських літніх Ігор
Піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу й двоє інших
майстринь стрибкових дисциплін: представниця Полтавського університету економіки і торгівлі Ольга Корсун із
результатом 13,90 м стала кращою в стрибках потрійним, а
Юлія Чумаченко з Тернопільського національного економічного університету перемогла у стрибках у висоту, взявши
планку на рівні 194 см. Здивувала легкоатлетичну спільноту вельми тендітна студентка Східноєвропейського університету імені Лесі Українки
(Луцьк) Ірина Климець, котра
показала найкращий результат у секторі для метання молота — 71,25 м.
Заключне ж «слово» в українській легкоатлетичній збірній сказали Марія Миколенко (Сумський державний університет), Анастасія Голєнєва
(Національний університет фізичного виховання та спорту),
Катерина Климюк (Міжнародний економічний гуманітарний
університет) та Тетяна Мельник
(Тернопільський національний
економічний університет), які
за 3 хв. 30,82 сек. добігли до
«золота» в естафеті 4х400 м.
Добре в Італії попрацювали
українські художні грації, на
рахунку котрих одне «золото»,

здобуте студенткою столичного «інфізу» Євою Мелещук, три
«срібла» та дві «бронзи».
Неабияк здивували українські баскетболісти, котрі стали
єдиним у складі нашої студентської збірної колективом-призером Універсіади-2019. Складена переважно з молодих гравців
южненського «Хіміка» й очолювана його наставником Віталієм
Степановським синьо-жовта команда сенсаційно стала віцечемпіоном студентських Ігор,
поступившись у фіналі потужній збірній США. «Ми — другі
у світі після найкращої баскетбольної держави. Вітаю всіх iз
яскравою незабутньою і вражаючою грою», — так привітав зі
«сріблом» українських баскетболістів куратор освітянського
спорту, заступник міністра освіти й науки України Роман Греба.
Ну а «бронзою» українську
скарбничку в Неаполі доповнили вітчизняні стрілки з лука,
тхеквондисти та дзюдоїсти.
Відзначимо, що кращою в
медальному заліку на літній
Універсіаді-2019 стала студентська збірна Японії, на рахунку
котрої 33 золотi, 21 срібна та
28 бронзових нагород. Другі —
російські студенти (22 — 24 —
36), треті — китайські спортсмени (22 — 13 — 8). ■

❙ Українські баскетболісти завершили Універсіаду-2019 у статусі
❙ віцечемпіонів.
❙ Фото зі сторінки Миколи Моторного у «Фейсбуці».

■ ТЕНІС

Втілюючи мрії
Україна отримала ще одну тріумфаторку юніорського «шолома».

❙ Після перемоги на юніорському «Уїмблдоні» Дар’я Снігур переходить у дорослий тур.
❙ Фото з сайта btu.org.ua.
тріумфатор «Уїмблдону» —
7:6, 1:6, 6:3, 6:4.
Але у вирішальному поє-

динку 37-річний швейцарець
програв у п’яти сетах сербу Новаку Джоковічу — 6:7,

6:1, 6:7, 6:4, 12:13. Таким
чином, Ноле виграв п’ятий
трав’яний «шолом» та зага-

лом 16-й турнір серії Grand
Slam у кар’єрі.
Те, що не вдалося Світоліній, у чудовому стилі зробила Дар’я Снігур — 17-річна українка, яка не була фавориткою змагань, впевнено
виграла дебютний юніорський
«шолом». У фіналі вона здолала американку Алексу Ноель — 6:4, 6:4. У першій партії Дар’я поступалась 1:4, але
виграла 5 геймів поспіль, а
у другій — реалізувала два
брейки.
«Не можу повірити в це.
Це була моя мрія. Я кожного дня наполегливо працювала для цього трофея. Це неймовірно», — ділилась враженнями щаслива Снігур,
яка стала другою після Катерини Бондаренко трумфаторкою юніорського «Уїмблдону».
Також Дар’я розповіла, що
переходить у дорослий тур:
«Це добре для мене, для моєї
кар’єри. Я вигравала 15-тисячник, 25-тисячник і хотіла перемогти на турнірі «Великого шолома». Я закінчую
юніорську кар’єру тут». ■
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«Коли мені було вісім років, я справді не знав, що таке гроші й слава. А
зараз я хочу просто йти вперед і надихати людей. Вірю в свої здібності й
хочу показувати іншим, чого можна досягти в спорті».

■ ОРГПИТАННЯ

Кодекс проти расизму
Міжнародна футбольна асоціація посилила відповідальність за дискримінаційні прояви під час футбольних матчів
Григорій ХАТА
Із початком поточного тижня розпочали діяти оновлені
правила дисциплінарного кодексу ФІФА, в яких серйозно
збільшене покарання за різного роду дискримінаційні прояви та расизм. У Міжнародній
футбольній асоціації заявили,
що вони виходять на передній
край боротьби з цією жахливою атакою на основні права
людини й обіцяють активно захищати жертв расистської дискримінації.
Насправді, й раніше покарання для тих, кого визнавали винними в проявах расизму, було чималим і складало п’ять матчів. Натомість в
оновленому регламенті дискваліфікація за подібні прояви
збільшилася вдвічі й тепер на
футболістів чи офіційних осіб,
котрих визнають винними в
атаці на людську честь та гідність, чекатиме десятиматчеве
відсторонення.
Також у пресслужбі ФІФА
повідомили, що вже найближчим часом організація дозволить жертвам расистських нападів брати участь у дисциплінарних слуханнях й робити
там заяви про наслідки неправомірних дій.

❙ За дискримінаційні скандування фанатів відповідальність нестимуть їхні клуби.
❙ Фото з сайта 24tv.ua.
Що цікаво, ФІФА також
планує зробити публічними (у
разі, якщо того вимагатимуть
учасники) слухання щодо випадків, пов’язаних iз допінгом
та договірними матчами.
Подібне послаблення пов’язане з минулорічним рішенням Європейського суду з прав

людини, котрий наполягав на
тому, аби спортивний арбітраж у Лозанні послабив секретність навколо своїх традиційних слухань за зачиненими
дверима.
Окрім того, в дисциплінарному кодексі ФІФА з’явився
новий пункт, який безпосеред-

ньо стосуватиметься словесних
дискримінаційних атак, спрямованих на стать або сексуальну орієнтацію. Ці ж нововведення ФІФА напрацьовувала
разом iз британською моніторинговою групою Fare, метою
котрої є «боротьба з нерівністю у футболі та використання

спорту, як засобу для соціальних змін». При цьому дані нововведення Міжнародної футбольної асоціації підтримали
211 її членів — національних
федерацій.
Відтак тепер безпосередню відповідальність за образливі скандування фанатів нестимуть футбольні клуби. У
випадку, коли подібний інцидент трапиться вперше, команді доведеться сплатити штраф у
розмірі 20 тисяч швейцарських
франків та закрити на один
матч стадіон для фанів.
У ФІФА нагадують, що для
суддів уже розроблена процедура з трьох кроків, яка має
припинити дискримінаційні
скандування по ходу поєдинку. У випадку ж, коли їх зупинити не вдасться, суддя матиме
право перервати гру, а команді, вболівальники котрої спричинили «форс-мажор», згідно
з новими роз’ясненнями, автоматично зараховуватиметься технічна поразка. У ФІФА
подібний суддівський алгоритм обіцяють застосовувати
під час кваліфікаційних матчів
відбору на чемпіонат світу 2022
року, котрі, за оцінками спостерігачів Fare, матимуть високий ризик дискримінаційних
проявів. ■

■ «ФОРМУЛА-1»

Внутрішньокомандна інтрига
Пілоти «Мерседеса» продовжують штампувати в чемпіонаті переможні «дублі»
Григорій ХАТА
Попри те, що у «Формулі-1» точиться персональна боротьба пілотів, лейтмотивом «королівських» перегонів залишається протистояння гоночних команд. Утім в останні роки баталій між
брендами практично не спостерігається, оскільки вже не один рік чемпіонати проходять під знаком домінування
однієї або іншої стайні.
Аби бодай якось підняти змагальну інтригу, у «Ф-1» почали все більше
звертати увагу на внутрішньокомандні дуелі.
Приміром, одна з таких баталій
призвела до того, що в 2016 році чемпіоном світу став не перший пілот
«Мерседеса» Льюїс Хемілтон, а його
уявний «дублер» — Ніко Росберг. Той
успіх німецького гонщика дещо розбавив безапеляційне домінування британського чемпіона, котрий за останні п’ять років чотири рази перемагав у
«королівських» перегонах.
На старті поточного сезону шанувальники «Ф-1» усе ж очікували побачити міжкомандну боротьбу. Після запеклої минулорічної битви між «Мерседесом» та «Феррарі» очікувалося, що
їхні змагальні стосунки вийдуть на новий рівень цікавості.
Проте далі добре проведених передсезонних стартів справа у «Скудерії» не
пішла. У той час, як «Мерс» продовжив
нарощувати своє домінування в чемпіонаті, «Феррарі» почало поступово про-

гравати свої позиції «Ред буллу».
При цьому з’ясовування стосунків
між лідерами команд — Себастьяном
Феттелем та Максом Ферстапеном — переросло в контактну сутичку на гоночній
трасі.
Від самого початку своїх виступів у
«Ф-1» Ферстапен відзначався агресивною та безкомпромісною манерою пілотування, відтак періодично наражався
на критику своїх старших опонентів, які
звинувачували його в небезпечному пілотуванні.
Однак у «Ф-1» Ферстапен-молодший
— уже третій сезон, і критикувати 21річного голландця за легковажний гоночний стиль немає підстав.
Водночас iз кожною новою гонкою
талановитий Макс все більше загрожує
позиціям «Феррарі» й у поточному чемпіонаті його перевага над Феттелем уже
збільшилася до 13 балів. Водночас ні сам
Ферстапен, ні Феттель аж ніяк не претендують на чемпіонський титул, який
ушосте в своїй кар’єрі намагається виграти британець Хемілтон.
На домашньому Сільверстоуні Льюїс
програв кваліфікацію своєму партнеру
по команді Вальтері Боттасу, проте у гонці він зробив усе можливе, аби потішити
своїх співвітчизників на Гран-прі Великої
Британії, яких, до слова, впродовж гоночного «уїк-енду» було понад 300 тисяч.
«Коли мені було вісім років, я справді не знав, що таке гроші й слава. А зараз я хочу просто йти вперед і надихати
людей. Вірю в свої здібності й хочу по-

❙ Лідер «Мерседеса» Льюїс Хемілтон ушосте виграв домашній Гран-прі Великої Британії.
❙ Фото з сайта f1news.ru
казувати іншим, надихати їх на великі
звершення», — заявив Хемілтон, ушосте в кар’єрі вигравши Гран-прі Великої
Британії.
Черговий дубль «Мерседеса» в чемпіонаті ще більше зміцнив його позиції в Кубку конструкторів. Водночас у
протистоянні пілотів на Хемілтона очікує битва з колегою по стайні — Ботта-

сом, який, за словами керівника команди Тотто Вольфа, здаватися не планує.
Напруженим виглядає внутрішньокомандне протистояння й у «Феррарі».
Другий пілот «Скудерії» Шарль Леклер на відстань трьох очок підібрався
до лідера команди Феттеля, котрий, не
виключено, може втратити статус пріоритетного пілота. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Владислав Гриневич: СРСР захоплював території, щоб «визволяти братів»...
Осмислення військових дій Росії початку ІІ Світової війни допомагають зрозуміти плани сьогоднішньої
«Третьої імперії»

КАЛЕЙДОСКОП
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■ СЕЛЕБРІТІЗ

❙ Бредлі Купер та
❙ Леді Гага.

Передчуття не
обманули:
Бредлі Купер та Леді Гага зійшлися
Дара ГАВАРРА
Те, що між зірками просто «хімія», яку вони чудово зіграли
у фільмі «Зірка народилася», могло обдурити хіба що недосвідчених простачків, а досвідчені папараці вже давно полюють за Бредлі Купером та Леді Гагою, намагаючись зазнімкувати аж надто інтимні пози, погляди зірок, що засвідчують — це не просто гра. Та й нещодавній розрив стосунків
між Іриною Шейк та Купером підтверджують усі здогадки: пара таки розпалася. Подейкують, що донька Бредлі та Ірини, дворічна Лея, зараз проживає з батьком у
Лос-Анджелесі, адже Шейк багато працює і її кар’єра
стрімко летить угору.
А епатажна співачка Леді Гага тим часом уже освоює нову житлоплощу, як стверджують американські ЗМІ. Днями вона вже й речі свої перевезла в пентхаус Бредлі, який він нещодавно придбав у Маямі.
Дехто стверджує, що зірка навіть почала хазяйнувати в новій оселі: повикидала деталі інтер’єру та меблі, які могла придбати в новий будинок попередня господиня. І хоча пара продовжує приховувати свої стосунки від сторонніх очей, та всім уже зрозуміло —
роман зірок перейшов на новий щабель.
Ще більшої інтриги в цю історію додала звістка про нібито «цікавий стан» Леді Гаги, адже виникає
питання: хто насправді батько майбутньої дитини, оскільки ще донедавна співачка була заручена з Крістіаном Каріно і навіть збиралася виходити заміж.Та, зрештою, на те вони й зірки, аби створювати довкола себе галас і метушню: як кажуть, що б не говорили, аби не
забували... ■

■ У СВІТІ ТВАРИН

Пес-байкер?
А чом би й ні!
свого улюбленця полтавці, дуже
любить їздити з ними на двоколісному, а вони для цього навіть пошили йому шкірянку, як і
личить справжньому байкеру.
Максим запевняє, що разом
із Ріккі подружжя «накрутило»
вже понад 20 тисяч (!) кілометрів. При цьому лабрадор дуже

відданий пес: якщо хазяїн відлучається у справах, то він охороняє байк і може грізно гаркнути,
коли хтось зазіхне на їхнє добро.
А от у дорозі поводить себе стримано, і лише на тварин (корів чи
віслюків) реагує жваво — не зводить з них очей і мало не вилізає
з мотоцикла.

У Ріккі є ще одна риса, рідкісна для тварин, — він може
самостійно сходити в туалет по
нужді, як справжній «мужик»,
запевняє Максим. Коли Песик
був маленьким щенятком, вони
зробили для нього підставочку,
зараз він справляється з цим самотужки.
А ще у диво-пса є своя
сторінка в «Інстаграмі», де господарі викладають його фото,
тож тепер, коли до Ріккі прийшла
слава, його навіть запрошують на
зйомки для реклами. Так що він
тепер особа самодостатня і заробляє собі на корм власною працею. ■

французького руху Опору, партизан, кавалер найвищої французької
нагороди — ордена Почесного легіону. 12. Дерево, що любить рости
біля річок. 13. Ім’я «покірної» сестри головної героїні комедії Шекспіра «Приборкання норовливої». 15.
Магазин. 18. Український шоумен і
волонтер, який іде на вибори 30-м
номером партії «Голос». 19. Регіон
центрального Кавказу. 20. Місто на
Львівщині. 22. Герой американських бойовиків, якого зіграв Сильвестр Сталоне. 24. Ім’я американської актриси, зірки фільмів «Римські
канікули» та «Сніданок у Тіффані».
25. Індійське жіноче національне
вбрання.
Кросворд №75
від 10 липня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
17 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, повсюди короткочасний дощ, мiсцями грози. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура
вночi +12...+14, удень +21...+23.
Миргород: повсюди короткочасний дощ, мiсцями грози.
Уночi +12...+14, удень +22...+24. Вiнниця: повсюди короткочасний дощ, мiсцями грози. Уночi +11...+13, удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +25...+27.
15 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-24 градуси, поблизу Одеси — 18 градусiв,
у Днiпрi бiля Києва — 20.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

00…00
+10...+15
00…00
+20...+25

00…00
+9...+14
00…00
+17...+22
Схід

хмарно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, грози. Трускавець: уночi +9...+11, удень +18...+20. Моршин:
уночi +9...+11, удень +18...+20.
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

По горизонталі:
1. Один із трьох найбільших островів, на яких розташована Японія.
3. Історична гірська область на північному заході Грузії. 9. Зернова
культура, поширена в Африці та Південно-східній Азії. 10. Пряжа, намотана на веретено. 11. Шрифт, схожий на писане від руки. 13. Дрібні
намистини, які не варто кидати перед свинями. 14. Гроно калини чи
горобини. 16. Один із суб’єктів революційної ситуації. 17. Одна з характеристик електричного струму.
19. Предмет чи особа, на які звертають увагу, досліджують. 21. Пряма швидкісна дорога. 23. Хвороба психіки, коли дитина відгороджується від світу. 26. Давньогрецька богиня землі і плодючості. 27.
Станція на Чернігівщині, під якою
в січні 1918 відбувся відомий бій за
Київ. 28. Відокремлення від інших,
позбавлення можливості контакту. 29. Один із різновидів козацької
страти.
По вертикалі:
1. Тригонометрична функція,
відношення гіпотенузи до катета,
протилежного гострому куту. 2. Приємна несподіванка. 4. Дикий кабан.
5. Місце для ночівлі. 6. Офіційна валюта Казахстану. 7. Зневажлива назва американців. 8. Українець, герой

Центр

00…00
+10...+15
00…00
+20...+25

00…00
+10...+15
00…00
+23...+28

дощ
сніг

00…00
Південь +13...+18
00…00
+23...+28
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Коли сумний результат захворювання мільйонера вже не викликав
сумнівів, лікар сказав його дружині:
— Ви повинні бути готові до
всього.
— Що стосується всього — навряд чи. У кращому випадку я можу
розраховувати на половину того, що
на його рахунку в банку.
***
Син запитує батька:
— З якого боку від жінки повинен iти чоловік?
— Чоловік повинен iти з того
боку, де вітрини.
***
— Раніше моя дружина про-

кидалася вночі від кожного шереху і будила мене. Їй здавалося, що
у квартиру лізуть злодії.
— Так ти б пояснив їй, що злодії
намагаються працювати безшумно.
— Я так і зробив. Тепер вона
будить мене, навіть якщо у квартирі тихо.
***
Чоловік і дружина виходять iз
церкви.
— Я випадково помітила, що ти
кинув у кухоль для пожертв п’ятсот
гривень.
— Ну і що?
— Цікаво було б знати, за який
такий гріх ти дав таку суму.
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Варка ВОНСОВИЧ
Тварини, як і діти, потребують нашої уваги, піклування,
але й виховання також. Тож чим
більше ми докладаємо зусиль,
тим кращий отримуємо результат. Молоде подружжя Максим
та Євгенія з Полтави, одружившись, вирішили почати «тренувати» свої батьківські здібності
спочатку на... собаці, тож вирішили взяти собі щенятко лабрадора. Максим віз собача додому
на мопеді, але тваринка не злякалася. Мабуть, припускає власник чотирилапого, відчула довіру. Тож відтоді Ріккі, як назвали
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