Один кіловат, будь ласка!
Новий ринок електроенергії
сильно підняв ціну для
промислових споживачів.
Якщо не вжити термінових
заходів, населення також буде
змушене платити більше
» стор. 5

Середа, 17 липня 2019 року

Фірташ не хоче в США

Олександр —
захисник
«Валери»,

Австрія дала
остаточний
дозвіл на
екстрадицію
олігарха

або Той, хто вцілів
у двобої з танком
» стор. 12

» стор. 8

№ 78 (5535)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,740 грн
1 € = 29,007 грн
1 рос. руб. = 0,409 грн

Убивцям, іудам —
усім воздасться
П’ять років тому путінські бойовики збили пасажирський літак
Малайзійських авіаліній над окупованим Донбасом.
Геополітика і торги «сильних світу цього» на життях людей

» стор.
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«Посада освітнього омбудсмена має стати осередком довіри та цивілізованого
вирішення конфліктів».

■ ОСВІТА

Дітям є кому
поскаржитись
В Україні вперше з’явилася
посада освітнього омбудсмена
Ірина КИРПА
За словами міністра освіти та науки України Лілії Гриневич, директора київської школи №148 Сергія Горбачова на посаду освітнього омбудсмена вибрали тому, що він знайомий
із системою освіти на різних рівнях та добре розуміє суть реформ. І зробила це спеціальна комісія при Міносвіти шляхом публічного відбору.
У конкурентній боротьбі він обійшов трьох
кандидатів на цю посаду, серед яких можна відзначити професійного юриста з досвідом роботи
зі складними підлітками у рамках системи пробації Ірину Яковець та правозахисницю Олесю
Ващук.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, відтепер саме Сергій Горбачов виконуватиме завдання із захисту прав у сфері освіти. Відомо, що в штаті нової служби працюватиме 15
осіб.
Уповноважений Міністерства освіти та науки вирішуватиме шкільні конфлікти: захищатиме права учнів, учителів i батьків. Один з
обов’язків майбутнього омбудсмена — розгляд
фактів цькування дітей у школі та поза нею. Результати цих перевірок надаватимуть поліції.
— Дуже важливо, щоб новий підрозділ не перетворився на ще один каральний орган, який
шукатиме винних, — підкреслила Лілія Гриневич. — Ця посада має стати осередком довіри та
цивілізованого вирішення конфліктів.
До компетенції освітнього омбудсмена входить розгляд скарг, а також перевірка фактів,
викладених у скаргах, отримання від установ
освіти та органів управління освітою інформації, у тому числі з обмеженим доступом.
Омбудсмен Сергій Горбачов може давати рекомендації навчальним закладам, органам управління освітою, повідомляти у правоохоронні
органи про виявлені факти порушення законодавства, а також безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи освіти всіх рівнів незалежно від форми власності.
Запровадження посади освітнього омбудсмена стало продовженням програми з протидії
булінгу в українських школах.
Нагадаємо, що наша країна поки що лідирує у
списку країн Європи, де поширене цькування у
школах. Найбільш резонансні випадки булінгу
в Україні зафіксовані у таких містах, як Київ,
Дніпро, Одеса, Херсон, а також у Черкаській області та на Харківщині.
За інформацією Unicef Ukraine, що проводила глобальне дослідження для Генеральної
асамблеї ООН, майже 85 відсотків українських
школярів стикалися з булінгом (цілеспрямоване цькування з метою приниження честі та гідності учня).
Найчастіше предметом насмішок однолітків стає зовнішність i манера поведінки дитини,
дівчатка страждають від агресивної поведінки
однолітків частіше, ніж хлопчики. Кожна друга дитина, що зіткнулася з булінгом в українській школі, вважає за краще приховати правду,
навіть від батьків.
Найчастіше агресивна форма поведінки зустрічається саме в класі, й лише 20 відсотків
булінгу припадає на соціальні мережі. Із глобального опитування також випливає, що школярі впевнені: допомогу їм можуть надати вчителі, які поки що погано розуміють, як поводитися у разі виявлення булінгу. Хоча діти, що зазнали образ у школі, страждають від депресії та
втрачають інтерес до навчання.
Щорічно до психологів надходить понад 110
тисяч звернень від дітей i дорослих через цькування в школі.
19 січня 2019 року Верховна Рада України
підтримала проект закону про протидію булінгу, в якому за цькування у школі передбачається відповідальність батьків за правопорушення
їхніх дітей. ■

Лілія Гриневич
міністр освіти та науки

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Протягом минулої доби противник
17 разів порушив режим припинення
вогню. Із них шість разів — із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 та
82 мм. Також ворог вів вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У ранковому зведенні пресцентру
штабу Операції Об’єднаних сил йдеться, що на Донецькому напрямку в зоні
відповідальності оперативно-тактичного
угруповання «Схід» російські окупаційні війська та їхні посіпаки обстрілювали позиції української армії поблизу населених пунктів
Водяне, Широкине, Авдіївка, Лебединське, Павлопіль, Красногорівка,
Опитне.
На Луганському напрямку, на те-

Росіянам Мінськ — не указ
У результаті ворожих обстрілів під Авдіївкою
один військовослужбовець загинув
та троє отримали поранення
риторії, за яку несе відповідальність
оперативно-тактичне угруповання
«Північ», найгарячіше було поблизу Луганського, Новоолександрівки,
Попасної, Кримського.
У результаті ворожих обстрілів
під Авдіївкою один військовослужбовець загинув та троє отримали поранення.
Загиблий воїн — 31-річний Дмит-

■ ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кандидат зі смартфона
Один із мажоритарників вдався до небувалої інновації
Світлана МИЧКО
Тернопіль
Незвичайна презентація відбулася вчора у Тернопільському прес-клубі
— представляли особистий смарт-додаток одного з кандидатів у народні депутати (від партії «Європейська солідарність») по 163-му виборчому округу Тернополя, екс-голови облдержадміністрації Степана Барни.
Відтепер кожний власник смартфону на базі системи Android — наприклад, телефона Samsung — при бажанні може завантажити через PlayМаркет бета-версію додатку, який так і
називається — «Степан Барна» (для
користувачів айфонів версія ще в

розробці). Про те, що це й для чого,
розповів журналістам сам кандидат:
— Ще кілька років тому для ефективної комунікації з людьми було актуально реєструватися і вести сторінку в соціальних мережах, потім
з’явилася потреба у різних месенджерах, однак час швидко йде вперед,
— сказав «просунутий» користувач.
— Зустрічі з виборцями дали мені зрозуміти, що вже потрібні новіші й сучасніші засоби. Мене надихнув приклад одного з народних депутатів,
тож я погодився на своєрідний експеримент і завдяки компанії AuxBridge
(технологічна компанія з центром в
Ізраїлі, що розробляє й постачає інноваційні рішення. — Авт.) було створе-

ро Лісовол із 92-ї окремої механізованої бригади ЗС України. Це дев’ята
бойова втрата ЗСУ в липні.
На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння,
що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено. ■
но цей додаток. Він дає змогу не лише
напряму спілкуватися з виборцями
в оптимальному для них режимі та
оперативно інформувати їх про свою
діяльність, а й проводити опитування
з актуальних питань та акумулювати
й аналізувати ідеї, пропозиції громадян. Таких можливостей нема у жодному месенджері!
Присутній на прес-конференції
директор iз розвитку бізнесу в Україні компанії AuxBridge Алекс Любецький додав, що запроваджена
новація є важливим інструментом,
який забезпечує прямий персоніфікований зв’язок, що в Україні такого досі ще не робили, «лише пробують імітувати». І що найважливіша
«фішка» новації полягає в наявності
CRM-платформи, яка дозволяє обробляти запити громадян у режимі
реального часу.
Відповідаючи на запитання журналістів, Степан Барна запевнив, що
після виборів його додаток працюватиме, незважаючи на те, стане він депутатом чи ні. ■

■ ТВАРИННИЦТВО

Де збиратиметься молодняк
Відкрито відгодівельний комплекс для телят
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині, в селі
Цибулів Монастирищенського району, відкрили відгодівельний комплекс для
телят. Діятиме він у тамтешньому сільськогосподарському
обслуговуючому кооперативі «Бики
Черкащини». Все це задля
розвитку і стимулювання
розведення великої рогатої
худоби в селянських i фермерських господарствах.
Як розповіли у Черкаській облдержадміністрації,
цей кооператив стане демонстраційним майданчиком та тренінговим центром
для фермерів. Спочатку в
комплексі зберуть до 500 телят, яких селяни сюди здаватимуть. Надалі збільшать
їх кількість до 3 тисяч. Відгодівельний комплекс братиме на себе всі витрати з
вирощування молодняка,
причому, телята юридично
залишатимуться у власності
членів кооперативу.
Відкриття цього унікального майданчика стало можливим завдяки фінансуван-

❙ Комплекс із відгодівлі телят уже працює.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.
ню від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
в рамках проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку» за сприяння Асоціації тваринників України.
За словами Ірини Паламар, голови цієї асоціації,
такий проект — нова прогресивна модель підтримки вирощування великої рогатої
худоби. Адже відтепер селяни матимуть реальний комплекс, куди здаватимуть на

відгодівлю телят і отримуватимуть за це живі гроші,
не проходячи через купу бюрократичних кіл.
Як зазначає начальник
Черкаського обласного департаменту агропромислового розвитку Ігор Колодка, відгодівельний комплекс стане
у нагоді особистим селянським та фермерським господарствам з промислової відгодівлі молодняка бичків та
формування прозорих рин-

кових каналів їх збуту. Адже
через застарілі норми реєстрації новонароджених телят
та аби уникнути сплати податків на продаж молодняка
ВРХ, у домашніх господарствах забивають телят у перші
14 днів. Це не дозволяє приватним господарствам отримувати прибуток з вирощування худоби.
«Механізм вирощування
бичків на централізованому
комплексі простий, ефективний і економічно вигідний. Така модель спільної
відгодівлі ВРХ дозволить
членам кооперативу максимально збільшити свою
участь у державній програмі, яка компенсуватиме
власникам телят по 2 тис.
500 грн на їх утримання до
13 місяців», — наголошує
Ігор Колодка. І додає, що
створення подібного відгодівельного комплексу допоможе й у вирішенні глобальної
проблеми на рівні держави
— зниження поголів’я ВРХ,
яке спостерігається протягом останніх років.
«Сьогодні селянам невигідно відгодовувати бичків самотужки, це дуже затратно, тому вони забивають їх у молодому віці, здаючи на м’ясо. Допомога у
відгодівлі сприятиме нарощенню поголів’я ВРХ у цілому в країні та збільшенню експорту української
яловичини», — пояснює
Ігор Колодка. ■

ІнФорУМ
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Іван БОЙКО
Правоохоронці б’ють на сполох: спочатку в Євросоюзі, а нині вже і в Україні поширюється нова небезпечна інтернет-гра, яка передбачає зникнення
дітей щонайменше на добу.
«До уваги батьків. Працівники
Державтоінспекції зафіксували нову
небезпечну гру «Зникнути на 24 години», яка націлена на дітей. Небезпечна гра «Зникнути на 24 години» аналог гри «Синій кит», починає набирати обертів на території країн Європейського Союзу. Суть гри — дитина повинна
зникнути на 24 години, щоб батьки і
друзі не могли її знайти», — йдеться у
повідомленні Ситуаційного центру Національної поліції України.
Відтак правоохоронці закликають
батьків негайно звертатися до поліції у
разі зникнення дитини. Адже діти вельми довірливо ставляться до пропозицій
«пограти» і не завжди здатні розпізнати
небезпеку таких псевдорозваг.
Відзначимо, що подібні небезпечні
ігри з’являються з інтернету вже далеко не вперше. Так, у 2017 році в Україні
зафіксували сплеск популярності смертельних ігор серед підлітків. Тоді школярі отримували завдання через групи в
соціальних мережах під назвою «Синій
кит», а адміністратори цих груп схиляли підлітків до самогубства.
Якщо ж дитина відмовлялася себе
вбивати, злочинці вираховували IPадресу учасника і казали йому, що за
боягузтво доведеться відповісти його
рідним.
Пізніше, у 2018-му, в Україні

■ ПИЛЬНУЙ!

■ ПРОТИСТОЯННЯ

Зникнути на 24 години

ЄС проти ДБР

Правоохоронці попереджають про появу нової
небезпечної для дітей інтернет-гри

«Європейська
Солідарність»
провела пікет під офісом
Державного бюро
розслідувань.
У відомстві заявили
про тиск на керівництво
Соломія БОНДАРЕНКО

❙ Небезпечне дозвілля у всесвітньому павутинні.
❙ Фото з сайта sputnik-ossetia.ru.
з’явилася смертельна гра для підлітків
«Момо», яка поширювалася через месенджер WhatsАpp. Зокрема, у юних
користувачів з’являвся новий контакт,
підписаний як «Момо».
У автоматичному статусі анонімного куратора він спочатку надсилав своїм

жертвам жахливі картинки, світлини з
зображенням сцен насильства, а потім
пропонував виконувати різні накази. У
разі, якщо дитина відмовлялася виконувати так звані «завдання», в хід ішли
погрози, які могли спонукати і до самогубства. ■

■ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

З Варшави добре видно Київ
Бiльшiсть наших заробiтчан хочуть повернутися додому
Катерина БАЧИНСЬКА
Те, що польська економіка розвивається завдяки українцям, ні для кого вже не
секрет. Те, що до Польщі їде
найбільше українських заробітчан, — також факт. А
ще саме в цій країні найбільше навчається українських
студентів. Проте, незважаючи на хорошу заробітну плату, стабільну економічну та
політичну ситуацію, все менше українців готові лишатися на постійне місце проживання за кордоном.
За підсумками дослідження, проведеного в Польщi
на замовлення Поморського порталу для українців,
лише двоє з п’ятьох розглядають Польщу як можливе
місце постійного проживання. Головною причиною рішення наших громадян повернутися на батьківщину є
родина, зазначають у дослі-

❙ Україна чекає.
❙ Фото з сайта ubr.ua.
дженні. Як коментує цю ситуацію керівник порталу Наталя Шевченко, переїхати з
родиною до Польщі — складна процедура. Потрібні кошти, житло та вiдповiдна документація. І саме з останнім
в українців виникає найбільше проблем. «Дуже важко
вирішити формальні питан-

Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Повна назва закладу, який розташований у селі Драганівка Тернопільського району, — «Дім життя» імені святої Джанни Беретти Молла. Свого часу
ця жінка, вже будучи мамою трьох дітей, прирекла себе на смерть заради народження четвертої дитини, бо відмовилася від курсу хіміотерапії, який міг
вбити плід. А тепер вона вважається
духовною покровителькою місця, яке
стає рятівним прихистком для вагітних та молодих матерів із дітьми, яким
із різних причин більше нікуди йти.
Дім життя створено кілька років тому
при місцевому римо-католицькому монастирі Сестер Францисканок Марії Неустанної Помочі. Про нього вже добре
знають і працівники соціальних служб
області, які час від часу направляють
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ня, отримати посвідку на перебування, легальний дозвіл
на працю. Тому й маємо таку
статистику. Ба, більше, головною метою трудової мiграцiї є бажання заробити грошей і повернутися додому.
Тому лише частина українців, живучи в Польщі, таки
хоче спробувати нове життя

■ МИЛОСЕРДЯ

Дім життя
Неподалік обласного
центру діє особливий
притулок для жінок
туди жінок. Якого вони віросповідання — тут ніколи не запитують, зате для
них i діток створено всі необхідні умови.
Монастир забезпечує продуктами, одягом, ліками і навіть іграшками. Тут є дитячі візочки і сучасний дитячий майданчик на подвір’ї, і платити жінкам не потрібно ні за що. Єдине

в іншій країні», — вказала
керівниця порталу.
З її слів, шанси на зміну цієї тенденції можуть
бути пов’язані з молодим
поколінням українців, які
лише виходять на ринок
праці. «Економічні мігранти, я гадаю, ще приїздитимуть. Я маю надію, що ситуація в Польщi змiниться на
краще у вирішеннi формальних питань. Коли буде стабiльнiсть, більшість українців приїде. Є ще одна група
— студенти. Згідно з нашими дослідженнями, лише
кожна п’ята особа навчається в Польщі й працює. Це означає, що наразі міграційна
хвиля молоді не надійшла»,
— додала вона. Проте запевняє, якщо в Україні й надалі зберігатиметься складна економічна та політична ситуація, більшість студентів таки лишатимуться
в Польщі й шукатимуть роботу саме там.
За даними Національного банку Польщі, у цiй країні
працює понад мільйон громадян України, з яких лише
330 тисяч мають дозвіл на
працю. 70% усіх українців
займаються тут фізичною
працею. ■

— вони повинні брати участь у спільній праці черниць, почергово разом
із ними прибирати приміщення, допомагати готувати їжу, слідкувати за
порядком тощо. А з матеріальними
зобов’язаннями монастирю допомагають справлятися благодійники та волонтери, які час від часу звертаються
до тернополян із закликами про збір
необхідних речей. Згідно з правилами
закладу, мама з дитиною мають право
перебувати там упродовж року, якщо
ж необхідно довше, то потрібне спеціальне рішення сестри-настоятельки. Втім для декого вистачає і кількох
місяців, аби справитися зi складними
життєвими обставинами і почати життя з малюком уже поза монастирем.
До речі, тут дбають не лише про матеріальне забезпечення своїх підопічних, а й про душевну реабілітацію після важких психологічних травм. ■

Активісти та члени партії «Європейська Солідарність» прибули під стіни Державного бюро розслідувань iз вимогою
люструвати його директора Романа Трубу та припинити політично мотивовані
переслідування. Вони розгорнули плакати та вигукували «люстрацію Трубі».
Згодом представники «Європейської
Солідарності» намагалися потрапити в
приміщення Державного бюро розслідувань і, за їхньою інформацією, під час акції їх «силою виштовхали з приміщення
ДБР».
Сам директор Держбюро назвав подію
захопленням приміщення та розцінює це
як політичний тиск. «Захопленню приміщення ДБР задля впливу на досудове
розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурує екс-президент України, має бути надана оцінка», — йдеться в
заяві. Труба пообіцяв діяти згідно із законом й анонсував «гучні розслідування».
Також у ДБР зазначили, що окремі учасники акції «вийшли за межі правового
поля». «Увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом, заблокували в’їзд
i виїзд транспорту з ДБР, зірвали проведення зустрічі з європейськими партнерами з питань розвитку та посилення ДБР,
вимагали від директора правоохоронного
органу «термінових результатів розслідування» або взагалі його скасування. Це
називається політичний тиск», — наголосили у ДБР.
Також Роман Труба прокоментував
ситуацію з кримінальними провадженнями, в яких фігурує колишній президент Петро Порошенко. «ДБР стоїть на
захисті національних інтересів. Провадження щодо перетину морського простору військовими кораблями України — одне з найважливіших для нас.
Адже поставити крапку в цьому питанні означає захистити національні інтереси України. Гадаю, що всі учасники
тих подій мають бути переконані в цьому, йти на співпрацю зі слідством, надати свідчення та разом захистити Україну. ДБР стоїть осторонь політики.
Під час досудового розслідування стався витік інформації — це неприпустимо
для будь-якого правоохоронного органу,
а тим паче для новоствореного. За цим
фактом розпочато службову перевірку.
ДБР реєструє кримінальні провадження
відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, а не чиїхось політичних уподобань», — iдеться
в заяві Державного бюро.
У свою чергу, в «Європейській Солідарності» вже заявили, що не збираються просто так полишати цю історію, тому
наполягатимуть на прозорому розслідуванні справ і не дозволять узяти гору
реваншу проросійських сил в Україні.
«Події останніх тижнів показали, що директор ДБР Роман Труба діє за вказівкою соратника Януковича — Андрія
Портнова — та в інтересах Федеральної
служби безпеки Російської Федерації.
Люстрація директора ДБР Романа Труби — це питання національної безпеки.
За його керівництва Бюро перетворилося на інструмент переслідування опозиційних кандидатів у народні депутати,
знищення волонтерського руху, дискредитації Збройних сил України», — наголосила лідер молодіжного крила партії
«ЄС» Дінара Габібуллаєва. ■
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Микола ПОПИК
Львів

Новообраний глава держави,
Головнокомандувач Збройними силами України Володимир
Зеленський повідомив, що параду з нагоди 28-ї річниці проголошення Української держави
не буде, а зекономлені кошти
підуть на преміювання військових. Така заява «слуги народу» не здивувала. Новообраний керівник держави та армія
— поняття мало сумісні, адже
він не служив у війську, а з початку російської військової агресії проти України чотири рази
«косив» від призову до військової служби. Як приймати парад,
де карбують крок сильні, мужні, загартовані в боях, героїчні справжні чоловіки та жінки.
«Слуга» легко обмінює гідність
та гордість, державний патріотизм на гроші. Це очевидний
крок зневаги, знецінення армії
та військовослужбовців, які нині
користуються найбільшою і заслуженою народною повагою,
взявши участь у національновизвольній війні проти російських окупантів.

Квіточки опадають.
На черзі — ягідки
Президент — державний
зрадник В. Янукович також не
проводив парадів. Нині він «насолоджується» ними в Російській Федерації. Неприємні аналогії. Президент Петро Порошенко проводив паради, бо
хотів і мав що показати народу,
військовим, а особливо агресору. Йому вистачало коштів i на
паради, i на преміювання військових, розбудову потужної армії. Якщо на початку російської
агресії рядові військовослужбовці на передовій отримували
600 грн, то нині — 30 000 грн.
Тим часом «слуга» не економить кошти через переїзд офісу президента з вул. Банкової в
колишній музей В. Леніна, вартість якого, очевидно, не менша
за вартість параду. Та втричі
збільшив платню чиновникам
офісу, які, напевно, також не
знають, що таке війна на сході
України. Перш за все, речницi президента п. Мендель, яка
вже наговорила на запрошення
до Генеральної прокуратури.
Та обрання «слуги народу»
на найвищу державну посаду це
тільки квітки, ягоди почнуться
після обрання депутатів парламенту, а потім формування нового уряду.
Вождь Московії домагався
в Україні хаосу і він iз допомогою брехливо-пропагандистських ЗМІ його досяг. Нові обличчя в політиці в РФ відправляв на
той світ. Знищивши в себе молодих політиків, цю ідею запустив
в Україну, країну зі слабкими
державними традиціями. І ця
ідея, як сморід по штанах, пішла в народ.
Адекватна людина, вирішуючи питання, особливо коли
йдеться про Українську державу, якої віками не було, звертає
увагу на патріотизм, професіоналізм і порядність депутата чи
коли йдеться про найвищу посадову особу — президента України. Жодної з цих якостей у новообраного глави держави немає.
В інавгураційній промові
новообраний глава держави, на
радість кремлівських лідерів,
місцевих зрадофілів і політичних невігласів, одразу розпустив парламент, висловив вимогу подати у відставку уряду,
міністру оборони, голові СБУ,
генеральному прокурору.
Державний політико-правовий хаос новообраного пре-

ПОЛІТИКА
■ НЕУРОЧИСТЕ

Президент i реваншизм
Державний політико-правовий хаос мав би зупинити Конституційний Суд

❙ Гаранти Конституції вмили руки?..
❙ Фото з сайта lviv.ua.
зидента міг зупинити Конституційний Суд, але він, не виправдавши очікувань, як і у зловісні
часи президента-зрадника, цього не зробив, переклавши відповідальність на населення. Під
час цієї ж промови керівник держави, за заповiтом вождя світового пролетаріату Леніна «хто
був ніким, той стане всім», сказав, що з того моменту всі українці стають «президентами».
І «президенти» мали б повірити та зрадіти. Чому б і ні, якщо

урядом А. Яценюка і В. Гройсмана зробили для держави більше, ніж попередні президенти?
Українська влада на чолі з президентом П. Порошенком упродовж п’яти років діяльності заслужила повагу і визнання прогресивної частини суспільства,
Європи та світу, але населення
захотіло змін. Уже більш ніж
зрозуміло: зміни для держави будуть украй негативними.
Дякую Вам, мій президенте
П. Порошенку, депутатам пар-

референдумів про потребу обороняти державу (капітуляцію),
запровадження двопалатного
парламенту, властивого у федеративних державах, регіональної російської мови на Донбасі.
Є звернення до Конституційного та інших судів щодо скасування закону про мову, україномовних квот на телебаченні і
радіо, реєстрації Православної
церкви України, законів про
люстрацію, декомунізацію, децентралізацію. Через некомпе-

Вождь Московії домагався в Україні хаосу і він iз допомогою брехливопропагандистських ЗМІ його досяг. Нові обличчя в політиці в РФ відправляв
на той світ. Знищивши в себе молодих політиків, цю ідею запустив в Україну.
І ця ідея, як сморід по штанах, пішла в народ.
раніше вони, проживаючи в умовах радянського рабства, були
слугами на підприємствах, установах, організаціях, колгоспах імені Леніна? То тепер вони
«президенти» і в них є слуга...

Ламати — не будувати
Як упродовж публічного
життя коміка містер Зе ображав і принижував українців,
так і тепер на найвищій державній посаді вдався до блюзнiрства, оголосивши, що тепер усе
населення Украни — «президенти». Адекватна людина розуміє і
знає, що за час Незалежності України у нас було п’ять президентів, один з яких визнаний судом
державним зрадником. Манія
величі полководців, лідерів держав переслідує хворих людей,
тому вдавані «президенти», «наполеони», «кутузови», «гітлери», «сталіни» зазвичай перебувають у веселих лікувальних
закладах. Окрім того, вчорашнiй комiк принизив і знеславив
звання президента України як
інститут держави.
Ще перед президентськими
виборами «слуга народу» тоді
чинному президенту України
Петру Порошенку сказав, що
є вироком для нього. Який вирок готує містер Зе українській державності, П. Порошенку — найефективнішому президенту, який разом iз такими
ж ефективними парламентом,

ламенту, членам уряду, окрема подяка членам парламентської делегації ПАРЄ на чолі з
В. Ар’євим: ви достойно представляли Україну, особливо
тоді, коли новообраний глава
держави не підтримав вас. На
жаль, ПАРЄ цінності проміняла на ціни, тому слова з виступу
О. Ляшка «Ви або сліпі, або дурні, або продажні» є дуже влучними. Проте Європа такою була
давно, про це стверджують слова із вірша нашого поета О. Олеся 90 років тому: «Коли Україна кроваві жнива зібравши для
ката — сама умирала, і з голоду навіть забула слова — Європа мовчала»
За якихось два місяці новообраний президент зруйнував те, що команда п’ятого президента Порошенка дбайливо створювала впродовж п’яти
років в умовах війни з російським агресором. Мова, віра, армія, держава під реальною загрозою знищення. Що робиться в крані за нинішнього керівництва? Найгірше — хаос,
повна відсутність співпраці
між гілками влади: президента, парламенту і уряду. Є зрадницькі ініціативи щодо припинення стріляти у відповідь на
ворожі обстріли. Як наслідок
— наші втрати істотно збільшились. Щодо скорочення Збройних сил і зменшення їх фінансування, проведення безглуздих

тентність чи злі наміри отримали великий дипломатичний
програш — рішення ПАРЄ повернути Російську Федерацію
до роботи цієї організації та скасування санкцій щодо неї. Нині
очевидно: все, що відбувається
в країні, зокрема намагання
потрапити в парламент одіозних осіб та антиукраїнських
сил, — це свідомі наміри чинного президента, п’ятої колони та російського керівництва.
Найяскравiшими пропагандистами «руского міра» за роки
Незалежності були окремі всім
відомі телеканали, «95-й квартал», Московська православна
церква, В. Медведчук, В. Рабінович, М. Добкін і їм подібні. Ще одна неприємна новина
від гаранта Конституції — його
пропозиція люструвати (карати) всіх представників постмайданної української влади
за утвердження державності,
мови, церкви, армії, культури,
за жорстку та жертовну протидію російським окупантам.

Держава потребує
державників
Чому на 28-му році державної
Незалежності маємо реальну небезпеку втратити державність?
Після Революції гідності до парламенту під прапорами проукраїнських демократичних сил
потрапили партії, лідери яких
мають відверто завищені ам-

біції. Саме тому дуже скоро після створення проєвропейської конституційної більшості у
ВРУ з коаліції по-зрадницьки,
надувши губи чи щоки, вийшли
фракції «Батьківщини», «Самопомочі» та «Радикальної партії». Вони тупо цькували й оббріхували президента П. Порошенка і всю владу, поїдали його
і в очах виборців згасали самі.
Самоїди їли державність до президентських виборів, продовжують її гризти і нині перед виборами парламенту. Не пасуть
задніх у самоїдстві і представники націоналістичних партій.
Недавно депутат від «Свободи» у парламенті Ю. Левченко
на «112-му» медведчуківському антидержавному телеканалі «патріотично» заявив, що
в партії П. Порошенка «Європейська солідарність» є лише
10% притомних людей. Негоже цинічно оббріхувати патріотичну, проукраїнську, проєвропейську партію і одночасно
бити себе в груди, ідентифіковуючи націоналістом. Націоналісти зазвичай вирізнялися
рішучими продержавними діями, а не безглуздою словесною
тріскотнею. Як оцінять виборці
хитромудрі зрадницько-самоїдські дії згаданих партій, дізнаємось 21 липня.
Сьогодні очевидно, що найбільш підготовленою, проукраїнською, проєвропейською,
патріотичною партією є «Європейська солідарність» П. Порошенка, саме тому ця партія і
від цієї партії депутати-мажоритарники повинні отримати
якомога більшу підтримку виборців-патріотів. Пожартували при обранні президента України і досить, Українська державність під загрозою ліквідації.
Згідно з соцопитуваннями
партію «Слуги народу» готові
підтримати близько 40% електорату, далі йдуть слуги світового терориста В. Путіна і Росії
В. Медведчук і В. Рабінович iз
партією «Опозиційної платформи — За життя», пруться
до парламенту і слуги неіснуючого СРСР iз його «героями Жуковим, Ватутіним...» І. Мураєв
і Г. Кернес iз партією «Опозиційний блок».
А тепер найважливіше. Для
того, щоб партія потрапила під
парламентський купол, вона, за
підсумками виборів, повинна подолати п’ятивiдсотковий бар’єр.
Отже, патріотичний виборець,
голосуючи за проукраїнську партію, яка набирає менше
п’яти вiдсоткiв голосів, програє,
голоси заберуть партії-переможці виборів пропорційно до відсотків набраних голосів. А це будуть слуги народу, слуги Путіна
і, можливо, слуги СРСР. Тому,
шановний виборцю, мусите бути
уважним, якщо партія, яка Вам
навіть дуже подобається, не долає, згідно з соцопитуваннями,
п’ятивiдсотковий бар’єр, щоб голос не пішов на підтримку антиукраїнських сил. Проголосуйте
за проукраїнську, проєвропейську партію, яка гарантовано долає
цей бар’єр, тоді виграєте і Ви, і
Україна. «Свою Україну любіть,
любіть її во врем’я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.» Т. Шевченко. ■

ЕКОНОМІКА
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Уже два тижні наша держава
живе у режимі вільного ринку
електроенергії.
Нововведення,
попри скепсис деяких експертів і
заклики відтермінувати нововведення ще хоча би трохи, стартували рівно 1 липня.
Пройшовши етап певного хаосу,
ринок стабілізувався, втім ціни
для промислових споживачів різко зросли. Це може бути результатом лобіювання владою інтересів
компанії ДТЕК. Наразі сценаріїв
розвитку подій може бути кілька.

Старт за сценарієм Голлівуду
«Хроніки першого липня» нагадують сценарій хороших голлівудських трилерів. Що й не
дивно, адже ще перед запуском
нововведення у країні активно поширювалися апокаліптичні сценарії можливого розвитку подій.
Прогнозували різке зростання тарифів, масові блекаути, від яких
мали постраждати цілі райони
міст, промислові підприємства і
навіть окремі регіони.
Перед початком офіційного
старту, тобто 30 червня, як тільки
відкрили торги «на добу вперед»,
«лягла» електронна платформа
XMtrade/PXS. Саме через неї, як
відомо, і мали проходити продажі
електроенергії. Наступного дня,
вже в день початку роботи нового
ринку, збій повторився.
«Внутрішньодобовий ринок
так і не запустився, хоча повинен
був стартувати 30 червня о 15.00.
Програмне забезпечення «лягло» і не піднялося. Якщо впродовж години цей ринок не запуститься, то ціни на першу годину
роботи нового ринку не буде», —
оперативно прокоментував ситуацію представник президента в Кабміні і його персональний радник
з енергетики Андрій Герус, додавши, що це могло призвести до дефіциту електроенергії в системі,
зупинки підприємств або ж несанкціонованого відбору споживачами електроенергії, що пізніше буде тарифіковано як «небаланс». Тобто набагато дорожче,
ніж «звичайна» електроенергія.
Держпідприємство «Оператор ринку» вирішувало проблему як могло. Поломку електронної системи пояснили збоєм через
«некоректні заявки деяких учасників ринку»: продавці, мовляв,
вводили зависокі ціни, тобто ті,
які перевищували максимальні,
а модуль перевірки цін платформи XMtrade/PXS не спрацював.
Тож оперативно ухвалили рішення призупинити торги.
1 липня система знову виявилася недоступною: через «необхідність оновлення програмного
комплексу». «Програмне забезпечення — складне, а користувачів багато. Там передбачена система моментальних розрахунків —
тобто оператори повинні вводити
потрібні значення за ціною, але
потрібен надійний захист від помилок, інакше не відомо, до чого
можна доторгуватись. Але система не пройшла належного тестування. Замість передбачених
6 місяців її тестам — трохи більше місяця. Тому, швидше за все,
такі збої будуть і далі», — цитують ЗМІ керівника спеціальних
проектів НТЦ «Психея» Геннадія
Рябцева.

Ціни рвонули догори
Почали стрибати ціни. Так
на аукціонах за двосторонніми контрактами вугільні електростанції підвищили свою ціну
на електроенергію майже на
50%. Якщо, наприклад, у червні їх тариф становив 1,44 гривні, то в перші дні липня піднявся одразу до майже 2,3 гривні.
«Коли світові ціни на газ і вугіл-
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Один кіловат, будь ласка!
Новий ринок електроенергії сильно підняв ціну для промислових споживачів.
Якщо не вжити термінових заходів, населення також буде змушене платити більше
ля падають, вугільна електроенергія злетіла в ціні на 50%.
Якщо зростуть тарифи для вашого, сусіднього молокозаводу,
кафе і перукарні, як думаєте, це
зачепить вас? Чи будете вірити,
що на населення ніяк не вплине», — написав Андрій Герус.
Такої ж думки і глава НЕК
«Укренерго» Всеволод Ковальчук. За його підрахунками, середньозважена ціна електричної енергії для промислових споживачів в умовах нового оптового ринку за підсумками перших
десяти днів роботи нової моделі
зросла на 30% у порівнянні з ціною в червні.
«Якщо ми подивимося на реальні цифри першої декади, то
зростання ціни для промислових
споживачів стало набагато вищим від раніше озвучених прогнозів уряду, які сподівалися на
6-8%. Ми і регулятор прогнозували на рівні 40% і 42%. Фактичне зростання ціни для промспоживачів, приєднаних до мережі
«Укренерго», або приєднаних за
першим класом напруги до ОСР,
в першій декаді липня становить
30 відсотків, — сказав він на пресконференції, додавши: «І тенденція поки що полягає в тому, що ця
різниця продовжуватиме рости,
якщо не внести зміни».
За даними «Укренерго», середньозважена ціна без урахування тарифу оператора системи
розподілу, а також без урахування маржі постачальника електроенергії становила близько 2,08
тис. грн за МВт-год (без ПДВ), що

❙ Електроенергія в Україні остаточно стала товаром, який продають
❙ на конкурентних засадах. Але наразі — за дивними правилами...
❙ Фото з сайта budport.com.ua.
ціна за багатьма позиціями навіть
упала», — заявив Гройсман.

Населення заплатить
3 грн за кіловат?!
Наразі перспективи для споживачів виглядають невтішними: ринок, як стверджує частина експертів, сируватий. При
цьому відтермінувати його не
вдалося, а отже, прогнозувати розвиток подій надалі доволі важко. Чимало продавців
виставляють зовсім неадекватні
ціни — чи то свідомо виходячи
за межі ринкової ситуації, чи то

Не у всіх країнах цей процес проходив гладко, однак в
Україні запуск був успішним.
на 30% більше червневої ОРЦ на
рівні 1,62 тис. грн за МВт-год.
Як припускає Ковальчук, основною причиною значного зростання є неправильна модель покладання публічних спеціальних
зобов’язань на НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго»
з постачання електроенергії населенню, також і на «Укренерго» щодо компенсації вартості
«зеленої» енергії. НАЕК «Енергоатом», за його словами, який у
попередні періоди виробляв найдешевшу енергію, був повністю
виключений з ринку двосторонніх договорів для промислових
споживачів...
«Якби «Енергоатом» був у
ринку, а на «Укренерго» не були
покладені зобов’язання компенсувати «зеленим», зростання було
б набагато меншим. Можна було б
говорити про зміну ціни на кілька
відсотків», — сказав Ковальчук.
Заява керівника «Укренерго»
— і це найцікавіше — з’явилася
через кілька днів після переможних реляцій очільника українського уряду Володимира Гройсмана, який сьогодні балотується у новий парламент. «Я підтверджую і наголошую на тому,
що не може бути жодного зростання цін для комерційних споживачів, крім того, яке ухвалює
НКРЕКУ. І ми всі рішення уряду
з цього приводу ухвалили, і став
функціонувати ринок. І ціна не
піднялася. А я знаю від багатьох комерційних споживачів, що

справді вважаючи, що ціни можуть бути такими.
Учасники ринку до подорожчання, втім, готувалися заздалегідь. За словами голови Спілки
захисту підприємництва Сергія
Доротича, столичним підприємствам на липень виставили цінник близько 3 гривень за кіловат,
що були на третину вищими від
діючих. Ідеологія ринку електроенергії передбачала, що остаточні тарифи має відкоригувати ринок, а процес відбуватиметься за
традиційною схемою: зростатиме кількість продавців, посилюватиметься конкуренція, а отже,
падатимуть ціни.
Але, як вважають аналітики
ринку, у наших умовах розраховувати на сприятливий вплив
конкуренції поки не варто: гравців на ринку насправді небагато,
особливо тих, хто може працювати у години пікового навантаження. Ринок монополізований, насамперед компанією
ДТЕК Ріната Ахметова, а отже,
монополісти зможуть виставляти буквально будь-які ціни. Ринок електроенергії, і про це вже
багато говорилося, буквально
виписаний під структури Ахметова, при цьому Кабмін активно
сприяв цьому процесові, запалюючи зелене світло перед ДТЕК і
не допускаючи до ринку державні компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго». Яким не те що не
дали заробити, а й змусили продавати струм для населення за

фіксованими цінами, тобто за
колишніми тарифами.
Така ситуація може призвести до того, що струм для пересічних українців подорожчає
удвічі, до 3 грн за кіловат. За такими цінами ризикують платити не тільки підприємства, а й,
наприклад, жителі дачних кооперативів і окремих містечок,
які отримують електроенергію
за промисловим тарифом. Експерти не виключають також масових відключень боржників,
у тому числі комунальних підприємств. Особливо тих, у кого
і так накопичилися великі борги за електроенергію, а нові тарифи можуть і зовсім виявитися непідйомними.
Утім, як буде розвиватися
ситуація, сьогодні передбачити
неможливо. З одного боку, маємо інтереси ДТЕК, який намагається продавати струм якнайдорожче, отримуючи підвищені
прибутки. З іншого — структури Ігоря Коломойського, який
має певний вплив на новообраного президента Володимира
Зеленського і якому, навпаки,
потрібна дешева електроенергія. Адже Коломойський, як відомо, має у своїй власності два
феросплавні заводи, яким украй
потрібна дешева електроенергія,
адже саме від неї залежить собівартість готової продукції.

ДТЕК, держава, споживач
Сам ДТЕК із аргументами про
монополію категорично не погоджується. «На платформі РСВ
було продано 150,9 млн кВт-год
за середньою ціною 1,594 грн за
кВт-год. Ціна на електроенергію
ТЕС ДТЕК на РСВ склала 1,569
грн. за кВт-год. Тарифи для населення з введенням нового ринку не змінилися і залишаються
найнижчими в Європі», — прокоментували події перших днів
липня у компанії, додавши, що
інформація про продаж електроенергії ТЕС компанії за ціною, вищою цінових обмежень,
встановлених НКРЕКУ на ринку на добу вперед, а також твердження про зростання тарифу
для теплової генерації на 50% і
вище, не відповідають дійсності
й спрямовані на маніпуляцію
громадською думкою . «Подібні заяви робляться бажаючи-

ми зберегти непрозорі й неконкурентні правила встановлення тарифів на електроенергію і
продовжити практику «ручного» управління енергетикою України», — додали у ДТЕК.
...Міжнародні ж експерти
до українського ринку електроенергії ставляться, навпаки, доволі оптимістично. «Запуск із 1
липня в Україні оптового ринку електроенергії пройшов успішно, без будь-яких відключень електроенергії, — сказав
старший радник з питань енергетики USAID Шукру Богута.
— Було дуже цікаво спостерігати за тим, як відкривався ринок.
Не у всіх країнах цей процес проходив гладко, однак в Україні запуск був успішним. Нам потрібно розглядати два аспекти: технічний і фінансовий. З технічної точки зору — все відмінно, у
нас, як і раніше, є електрика, немає відключень електроенергії і
проблем з її поставками. Що стосується фінансового аспекту, то
зараз ми стежимо за тим, як працюють спеціальні зобов’язання з
обслуговування населення».

Краще пізно, ніж ніколи
Шукру Богута зазначив, що
Закон «Про ринок електричної
енергії», ухвалений у 2017 році,
повністю відповідає європейським нормам та правилам, а також Третьому енергетичному пакету ЄС. Проте, за його словами,
відкриття ринку — це все ще перехідний етап для завершення реформи. «Тут усе добре: електроенергія виробляється, передається
і розподіляється. Попит споживачів задовольняється суб’єктами
генерації, передачі, розподілу
та енергопостачання. Що ж стосується фінансових моментів, то
тут потрібно ще провести додаткову роботу щодо розрахунків і
клірингу фінансових операцій.
Це стосується всіх ринкових сегментів: ринку двосторонніх договорів і спотового ринку, або ринку на добу вперед, і внутрішньодобового ринку, і балансуючого
ринку», — зазначив він.
На думку польського консультанта з питань функціонування енергоринку України Кшиштофа Рогульського,
запуск ринку електроенергії в
Україні відбувся успішно. «Все
пройшло більш-менш нормально — всі, хто хотів, зробили необхідні закупівлі. Важливо, щоб
працював форвардний ринок,
адже тільки він дає гарантію
ціни на поставку електроенергії
в рік, а також ринок на добу вперед», — зазначив Рогульський,
розповівши, що він уже шостий
раз бере участь в реформуванні
енергоринку: до цього були ринки Польщі, Казахстану, Угорщини, Чехії, Словаччини.
«Реформування енергоринків усіх цих країн передбачало перехід від попередньої моделі англійського пулу до ринку
прямих контрактів: попередня
модель не сприяла конкуренції
між суб’єктами ринку. До 1 липня Україна залишалася передостанньою країною Європи,
енергоринок якої все ще працював за попередньою моделлю»,
— зазначив експерт, маючи на
увазі, що нереформованою залишилася тільки Білорусь. ■
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■ ЗЛОЧИН І КАРА

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України, генерал-лейтенант,
почесний голова Спілки офіцерів України

Сонячний ранок 17 липня 2014 року. Легкі світлі хмаринки,
схожі на різноманітні кумедні фігурки, повільно пропливали
високо в небі. Чи то сон, чи то видіння... Великий білий лебідь,
плавно махаючи крилами, впевнено ніс на собі маленьких лебедят різного кольору: білих, жовтих, чорних. Були серед них і
зовсім маленькі, вкриті пухом. Ніщо не віщувало біди. Як раптом із-за хмари несподівано вискочив чорний яструб і безжалісно вдарив дзьобом
у голову лебедя, розриваючи його на шматки. Білий птах із відірваними крилами
почав стрімко падати вниз, а маленькі дітки-лебедята, навіть не встигши злякатися,
мов горох посипалися на землю, не розуміючи, що трапилося...
Сонце піднялося над горизонтом, хмари майже розсіялися, а видіння зникло, як і
не було...
Мешканці трьох сіл у Донецькій області — Грабове, Розсипне і Петропавлівка — досі
відчувають жах, згадуючи липневі післяобідні події п’ятирічної давнини, коли на них
кілька хвилин падали уламки літака й останки людей. «Ми ходили по полю, коли рятувальники збирали останки, і просто плакали. Дорослі, діти, білошкірі, чорношкірі, мулати, індійці, навіть папуга в клітці мертвий», — з жахом згадує жителька Грабового.

Путіна — в розшук
Приблизно о 17 год. того ж дня світ облетіла
страшна звістка: в небі над окупованим Донбасом
зазнав катастрофи літак Малайзійських авіаліній
МН17. Загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей,
троє з яких — немовлята.
Через пару днів англійські газети написали, що
літак МН17 був збитий російським «Буком» і вся
відповідальність за його знищення і загибель людей лежить на Росії. Достатньо подивитися заголовки газет: «Путін убив мого сина» (Daily Mail),
«Війна Путіна» (Daily News), «Ракета Путіна» (The
Sun), «Жертви Путіна» (Daily Mirror).
Згодом буде встановлено, що пасажирський
лайнер був збитий о 16 год. 20 хв. російським військовим екіпажем СВУ ЗРК «Бук-М1-2» (бортовий номер 332) 53-ї ЗРБ ППО ЗС РФ (в/ч 32406,
м. Курськ), доставленої за наказом президента
Росії Путіна на окуповану територію Донецької області, у так звану «ДНР», яка визнана терористичною організацією.
Ця публікація — певний політично-юридичний підсумок мого розслідування обставин знищення літака МН17. На сьогодні встановлено достатньо доказів, які однозначно вказують на організаторів, виконавців, пособників вчинення терористичного акту, названі їхні прізвища, посади,
звання, роль кожного у знищенні авіалайнера. Як
колишній слідчий МВС і начальник відділу військової контррозвідки СБУ, я дав свою правову оцінку
діям осіб, причетних до знищення пасажирського
літака, починаючи з Путіна і його вищого військово-політичного оточення. Я звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка і новопризначеного начальника Головного слідчого управління СБУ
Богдана Тиводара із заявою повідомити президенту РФ Путіну офіційну підозру в організації вчинення терористичного акту, обрати йому запобіжний захід тримання під вартою та оголосити його в
міжнародний розшук.

Правителі світу в обіймах
«кривавого карлика»
Зараз мова не про юридичну сторону справи, а про більш важливіше і цінніше — моральність (аморальність), духовність (бездуховність)
не лише лідерів і політиків країн «великої двадцятки», а й народів цих країн і цивілізації в цілому. Чи
здатний світ зло назвати злом і покарати його, чи
здатні ми, люди, протистояти тим, хто наше життя
не ставить в ніщо, вважаючи себе володарями планети Земля?
«Рахунок жертв всі мають континенти —
Чи вибухне від гніву світ наразі?
І скільки люду має ще померти,
Щоб врешті-решт відбувся суд в Гаазі»
(із вірша до трагічної річниці МН17).
Невже не бачите, як «сильні світу цього», зомбуючи вас тотальною брехнею за допомогою новітніх технологій, ведуть закулісну геополітичну гру і
торги на крові грузинів, сирійців, українців, пасажирів малайзійського літака, вбитих Кремлем, заробляючи на цьому мільярдні статки?!
П’ять років тому в небі над Донбасом відбулося не лише знищення пасажирського літака, а щось
«незбагненне», що нам важко зрозуміти. Щось
«подібне незбагненне» відбулося у червні 1967 році
в небі над Ізраїлем під час його «шестиденної» війни з Єгиптом, у якій він здобув перемогу...
А в той липневий день 2014-го 298 безвинно убієнних людей з 18 країн світу своїм життям
врятували не лише Україну від окупації російського фашизму і загибелі десятків тисяч українців,
вони врятували людство від третьої Світової війни,
у якій загинули б сотні мільйонів, а можливо, і вся
цивілізація.
У цей день українці прийдуть до посольств Нідерландів, Великобританії, Австралії, Малайзії та
інших країн, громадяни яких були вбиті російським
«Буком», покладуть квіти, іграшки, аркуші паперу
з віршами, запалять свічки, лампадки, в церквах

пройдуть служби за упокій душ загиблих.
Австралієць Ентоні Маслін, який з дружиною
втратив трьох малолітніх дітей у небі над Донбасом, написав відкритого листа президенту США
Трампу після того, як той зустрівся і провів спільну
пресконференцію з російським президентом Путіним у Гельсінкі 16 липня минулого року. Своє звернення до Трампа і фото дітей австралієць опублікував на своїй сторінці у «Фейсбук».
«Містер Трамп, ви винайшли термін і багато говорили про «фейкові новини». Але давайте спробуємо поговорити про те, що не є фейком. Давайте назвемо це незаперечними фактами.
Пасажирський літак рейсу МН17 було збито —
було вбито 298 невинних людей — це незаперечний факт.
Літак збили російською ракетою — це незаперечний факт. Це вбило трьох наших прекрасних діточок і їхнього дідуся, це зруйнувало наше життя і
багато інших життів — це незаперечний факт.
Це сталося чотири роки тому (сьогодні рівно
п’ять. — Авт.) — це незаперечний факт.
Це зробила людина (Путін), чию дупу ви тільки що розцілували: той, хто продовжує брехати про
цю трагедію, — це також незаперечний факт.
Те, що я відчуваю до вас обох, — це не гнів, це
щось набагато гірше. Це жалість.
У вас немає співчуття до ближнього, і ви явно
не маєте поняття, що таке любов. У вас немає нічого
цього»,— йдеться у тексті листа Ентоні Масліна.
Як тут не згадати інтерв’ю журналу New Yorker
віце-президента США Джозефа Байдена, який розповів про свій візит до прем’єр-міністра Росії Путіна в 2011 році. «Я сказав йому: «Пане прем’єрміністре, я дивлюся вам в очі і мені здається, що у
вас немає душі». Він поглянув на мене, посміхнувся і відповів: «Ми з вами розуміємо один одного»,
— зауважив Байден.
У листопаді минулого року рідні загиблих пасажирів направили президенту США лист, в якому
просили Трампа переконати Путіна «розкаятися» і
надати детальну інформацію про обставини знищення малайзійського авіалайнера. Позицію Москви вони називають «спробою приховати правду
про те, що трапилося».
Поділяючи правдиву і принципову позицію австралійця Ентоні Масліна, зауважу, що поведінка
Трампа не змінилася по відношенню до Путіна. Незважаючи на результати міжнародного розслідування, оголошені 19 червня, Трамп, як і решта лідерів
країн G-20, продовжує тиснути руку «кривавому карлику», улесливо заглядає йому у вічі і, говорячи словами Масліна, «розціловує дупу Путіна».
Недавно Білий дім повідомив, що Трамп та
Путін діють «в інтересах обох держав». Мабуть,
забув президент США застереження сенатора Джона Маккейна, який після воєнної агресії Росії проти України неодноразово наголошував: «Із Путіним
потрібно говорити саме з позиції сили, як це робив
президент Рональд Рейган».

Допитайте Обаму
Згідно з офіційним сайтом Кремля, Путін 17
липня 2014 року в «пожежному» порядку провів телефонні розмови: о 20:40 з канцлером ФРН Ангелою
Меркель, о 22:15 — з прем’єр-міністром Великої
Британії Девідом Камероном, о 23:00 — з прем’єрміністром Нідерландів Марком Рютте і о 01:10 — з
президентом Франції Франсуа Олландом, яким навішав «локшини на вуха» і перевів стрілки відповідальності за збитий літак МН17 на Україну.
Про роль президентів Путіна та Обами у спільному приховуванні доказів злочину, затягуванні створення Міжнародного трибуналу та чому
Путін за власною ініціативою, завчасно (за декілька днів) замовив телефонну розмову з Обамою на
день збиття малайзійського «Боїнга» (17 липня),
про що вони говорили і до чого домовилися, —
мені відомо і я зобов’язаний розповісти.
Після розмови з Путіним, який повідомив Обамі, що авіалайнер МН17 збив «ймовірніше за все

Убивцям,
воздасться
Геополітика і торги «сильних світу цього»
на життях людей

український винищувач», президент США дав доручення з’ясувати, чи є серед загиблих американці.
Довідавшись, що є лише один, Обама пристав на
пропозицію Путіна: не робити офіційних заяв, хто
збив літак МН17, давати дозовану невизначену інформацію, утаємничити від журналістів інформацію розвідок про обставини знищення «Боїнга», не
вносити на розгляд РБ ООН резолюцію про створення Міжнародного трибуналу, дочекатися, поки
Росія, як обіцяв Путін, завершить упродовж 3-5
днів своє первинне розслідування і його результати направить адміністрації Обами для уточнення
спільної позиції.
Професор із питань національної безпеки в американському Військово-морському коледжі, ексаналітик розвідки і офіцер контррозвідки Агентства
національної безпеки США Джон Шиндлер стверджує, що розвідка США наступного дня надала президенту Бараку Обамі докази (фотознімки супутників, відео пересування «Бука», дані аудіорозвідки
SIGINT, висновки експертів) вини Росії і причетності
53-ї ЗРБ ППО ЗС РФ до збиття літака МН17. Проте
в адміністрації Обами вирішили не оприлюднювати
ці докази, наголосив Шиндлер.
Він навів приклад, коли в 1983 році радянський
винищувач збив літак корейських авіаліній, у результаті чого загинуло 269 людей. Москва не визнавала своєї вини, як зараз це робить Путін. Тоді
президент США Рональд Рейган виступив із заявою, у якій звинуватив Радянський Союз, а потім,
під час засідання Ради Безпеки ООН, представник
США пред’явив дані аудіорозвідки, які змусили
СРСР зізнатися у знищенні корейського літака.
Джон Шиндлер зауважив, що «президент Обама міг зробити те ж саме в 2014 році, на другийтретій день після збиття малайзійського «Боїнга»,
але він відмовився».
«Це лише один із прикладів небажання адміністрації Обами йти на конфлікт із Путіним і його
режимом під час посилення його злочинної діяльності. Відмовившись виступити проти російської агресії, президент Обама заохочував її — кульмінацією стало безпосереднє втручання Кремля у наші
вибори 2016 року, з доленосними наслідками, з якими ми сьогодні живемо», — підкреслив Шиндлер.
Російський експерт із питань безпеки і кризових ситуацій, офіцер зовнішньої розвідки КДБ
СРСР Федір Яковлєв заявив: «Питання ефективності розслідування знищення «Боїнга» МН17 є
більше в політичній сфері, ніж у юридичній або
технічній, і тому без вирішення політичної складової, яка може бути вирішена винятково в діалозі

між президентами США і РФ, на закінчення розслідування розраховувати не доводиться. Впродовж
чотирьох років замість справжнього розслідування була його імітація, брехня та цинічна маніпуляція почуттів рідних загиблих».
Російський професор, політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що строки розслідування
затягуються навмисно: «Захід із самого початку
був зацікавлений у тому, щоб не доводити справу
до кінця. Зараз ми бачимо, що відповідальність за
збитий літак МН17 розмивається. Насправді ж упродовж декількох днів після цієї трагічної катастрофи все було відомо: були дані об’єктивного контролю, які є в руках американців. Їм не дали ходу
тому, що від них почали б вимагати рішучих кроків. А в цьому ніхто не зацікавлений, окрім рідних
загиблих і України».
Підтвердженням викладеного є також заява
конгресмена США Чарлі Кента, який зазначив, що
«звіт міжнародних слідчих (вересень 2016 року)
лише підтверджує те, що ми знали раніше — на
другий-третій день після катастрофи малайзійського літака».
На мою думку, відповідно до чинного кримінального законодавства США, Нідерландів і України, президент США Барак Обама є пособником вчинення терористичного акту у вигляді «приховування слідів злочину» або «сприяння приховуванню
злочину». За таких обставин він повинен бути допитаний слідчими Міжнародної слідчої групи, генеральним прокурором Нідерландів і понести покарання, визначене судом.

На злодії шапка горить
16 липня 2015 року генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке повідомив, що, версія,
згідно з якою авіалайнер МН17 був збитий російським «Буком» з території, підконтрольної проросійським сепаратистам, є найдостовірнішою.
Ознайомившись з заявою Вестербеке, президент Путін у телефонній розмові з прем’єр-міністром Нідерландів Рютте висловив незадоволення
позицією його країни щодо розслідування катастрофи малайзійського літака, назвав «неприпустимим» «вкидання у ЗМІ» версій, які носять «політизований характер», і назвав пропозицію про створення міжнародного трибуналу «передчасною і
контрпродуктивною».
На четвертий день після знищення літака, коли
вже ні в кого не було сумнівів, що він був збитий
російським «Буком», США як постійний член РБ
ООН не ініціювали питання про створення міжна-
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■ ЗЛОЧИН І КАРА

Світові лідери продовжують загравати з
Путіним (як загравали із Гітлером у минулому
столітті), мають із Росією бізнесові справи, заробляють мільярдні статки на людській крові,
забуваючи, що подібні загравання Європи й ігрища двох психопатів Гітлера і Сталіна призвели
до Другої світової війни, в якій брала участь 61
країна (воєнні дії відбувалися на територіях 40
країн), що призвело до понад 71 мільйона людських жертв, iз них — майже 47 мільйонів мирних жителів.

іудам — усім
родного трибуналу на засіданні Радбезу ООН 21
липня 2015 року. Через рік не США, а представники Малайзії поширили в ООН проект резолюції
(до якого приєдналися Австралія, Бельгія, Велика
Британія, Нідерланди і Україна) з вимогою створити міжнародний трибунал для покарання осіб, винних у знищенні пасажирського лайнера МН17.
На засіданні РБ ООН 29 липня 2015 року Чуркін
на весь світ заявив, що «надіється на безкарність!»
за збиття малайзійського «Боїнга 777» (цитую дослівно мовою оригіналу): «Я не вижу никаких оснований для того, чтобы торопиться с расследованием катастрофы. Это трагическая дата, которую
надо отмечать минутой молчания, соответствующими скорбными мероприятиями, а не производством каких-то документов. Будем надеяться, что
расследование разберется, и безнаказанность наступит и в отношении тех, кто сбивал самолет, и
тех, кто его направлял в зону военных действий».
Росія була єдиною країною з 15 членів РБ ООН,
яка наклала вето на проект резолюції про створення Міжнародного трибуналу. Криваве вето Путіна,
за яким сховалися вбивці 298 людей, є фактичним визнанням своєї провини, зазначають експерти і нагадують російське народне прислів’я — «На
злодії шапка горить».
Конгресмен США Чарлі Кент наголосив, що
«звіт міжнародних слідчих повинен посилити
нашу наполегливість зберегти жорсткі санкції проти Росії, поки та не змінить свою поведінку у Східній Європі».
Так де ж те «посилення санкцій проти Росії»,
які повинні бути застосовані до неї в односторонньому порядку до 29 січня 2018 року, як того вимагав підписаний Трампом 2 серпня 2017 року закон
3364 «Про протидію супротивникам Америки через
санкції» і які він обіцяв особисто? А як розуміти те,
що напередодні оголошення «кремлівського списку» осіб, до яких мали застосувати американські
санкції, 27 січня 2018 року до Вашингтона інкогніто одночасно прибули три керівники спецслужб
РФ: Олександр Бортніков (ФСБ), Сергій Наришкін
(СЗР) та Ігор Коробов (ГРУ), які перебувають під
міжнародними санкціями і їм заборонений в’їзд до
США? Впродовж двох днів вони вели таємні переговори з директором ЦРУ Майклом Помпео, директором Національної розвідки Даном Коатсоном
та посадовими особами адміністрації президента
США. Після візиту керівників спецслужб Росії «невідомий високопоставлений чиновник» від Трампа
вніс зміни у «кремлівський список».
Про це повідомив один із співавторів «кремлівського списку», експерт Атлантичної ради Андерс Ослунд, заявивши, що «оприлюднений зі змінами список є насмішкою над американськими санкціями щодо Росії». За його словами, початковий
варіант «кремлівського списку» містив прізвища 60
російських чиновників та олігархів, які здобули свої
статки незаконним шляхом через наближеність до
президента РФ Путіна та за допомогою контактів із
Кремлем. Путін у список внесений не був!
Оновлений «кремлівський список», на думку експертів, не несе ніяких наслідків і був пред’явлений
лише для того, щоб «фіговим листом» прикрити ганебне вето, яке Трамп накладав на список, підготовлений міжнародною відомчою комісією. Рівень
посадових осіб і підприємств, щодо яких були запроваджені санкції, засвідчив, що американська адміністрація ловила «дрібну російську рибу».
Виступаючи в Конгресі 30 січня 2018 року,
Трамп (як і Обама), знаючи, хто збив малайзійський літак, багато говорив про санкції, які його адміністрація застосовує проти Північної Кореї, Ірану,
а також проти Куби і Венесуели, але жодним словом не згадав про Росію і які санкції будуть вжиті
проти неї, хоча закон зобов’язував його це зробити
до 29 січня. Після ознайомлення з «кремлівським
списком» і виступу Трампа в Конгресі з’явилися
справедливі коментарі політиків, що Трамп «свідомо грає на руку Путіна».
Американські сенатори і співробітники розвідок США вважають незрозумілим візит керівників
спецслужб Росії за два дні до оголошення «кремлівського списку», за яким так і не відбулося розширення санкцій проти РФ.
Виникає мінімум три запитання.
Перше: чи могли три керівники спецслужб
Росії, які перебувають під міжнародними санкціями і яким заборонений в’їзд у США, нелегально прибути до Америки і вести неофіційні таємні
переговори з керівниками ЦРУ і ФБР без відома

і дозволу Трампа?
Друге: чи міг «невідомий високопо ставлений
чиновник адміністрації президента» без доручення Трампа самостійно внести зміни в «кремлівський список»?
Відповідь на ці запитання однозначна — ні!
Третє: чи спілкувалися керівники ФСБ, СЗР і
ГРУ Росії із самим Трампом і які «матеріали» та
«побажання» від Путіна вони передали йому, що
так вплинули на нього, що він вихолостив «кремлівський список»?
За моєю інформацією, така зустріч була.
Викладене дає підстави зробити висновки:
1. Путін через керівників спецслужб Росії передав Трампу якісь «особливі побажання» і досить «впливові» на президента США матеріали,
швидше за все, компромат, який міг стати підставою для початку процедури імпічменту у випадку його обнародування. І він вимушений був внести зміни у «кремлівський спискок».
2. Порівняльний аналіз виступів президента Трампа в Конгресі й міністра фінансів Стівена
Мнучина в банківському комітеті Сенату, коментарів експертів і осіб, наближених до адміністрацій президентів Трампа і Путіна, зазначений візит керівників спецслужб РФ, а також отримана
мною інформація дають підстави стверджувати,
що між Трампом і Путіним були досягнуті домовленості по збитому росіянами літаку МН17.
3. У серйозність намірів президента Трампа
і його адміністрації можна буде повірити лише
тоді, коли особисто проти Путіна, Медведєва, їхніх фінансових гаманців та вищого військового
командування ЗС РФ будуть застосовані реальні
санкції — арештовані їхнi закордонні рахунки та
нерухомість, вони стануть нев’їзними у демократичні країни світу, їх не запрошуватимуть на міжнародні форуми, а Росію як державу агресораокупанта-терориста виключать з усіх міжнародних
організацій, поки вона не звільнить Крим та окуповані території Донбасу i не компенсує збитки,
завдані Україні та рідним загиблих рейсу МН17,
а винні у його знищенні будуть засуджені.
Упродовж п’яти років «сильні світу цього» ведуть «шахову геополітичну гру», яка називається «бути чи не бути» Путіну і його оточенню у
міжнародній в’язниці за знищення малайзійсь-
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кого літака і вбивство 298 людей. Через торги
міжнародні злочинці до цього часу не покарані.
Виступаючи в Сенаті США, сенатор Джон Маккейн так охарактеризував президента Росії: «Путін
— бандит, вбивця і агент КДБ. Він м’ясник і головоріз. Давайте називати його тим, ким він є».
Нідерландський фонд «Авіакатастрофа
МН17», який представляє велику групу родичів
жертв загиблих, вимагав не допустити повернення
делегації Росії в ПАРЄ і просив Раду Європи провести на сесії ПАРЄ (24-26 червня ц. р.) термінові дебати по зареєстрованому запиту під назвою «Зобов’язання притягнути до відповідальності тих, хто збив МН17». У Фонді наголосили,
що «Росія останні п’ять років не співпрацює зі
слідством щодо катастрофи МН17. Вона поширювала дезінформацію щодо авіакатастрофи і не продемонструвала відповідальності і співчуття».
Проте питання про дебати було двічі відхилене.
Більше того, сесія ПАРЄ ухвалила рішення про
підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень, без виконання Росією будь-яких міжнародних зобов’язень, незважаючи на порушення
принципів Ради Європи. За повернення державиагресора, держави-терориста, держави-вбивці 13
тисяч українців, десятків тисяч сирійців, 298 людей з 18 країн світу, які були на борту рейсу МН17,
проголосували («продалися як Іуда Іскаріотський
за 30 срібняків» — у юдеїв це була символічна ціна
раба) 118 новітніх європейських іуд іскаріотських.
У повному складі цю ганебну резолюцію підтримали іуди делегацій з Франції,
Італії, Іспанії, Португалії, Норвегії, Австрії,
Словаччини,Туреччини, Ісландії, Кіпру й Азербайджану.
За повернення Росії в ПАРЄ проголосувала
також частина іуд з Німеччини, Швейцарії, Молдови, Чехії, Вірменії і, не дивуйтеся — з Нідерландів, громадян якої найбільше серед загиблих
пасажирів рейсу МН17.
Зауважу, що питання про повноправне повернення Росії — держави-агресора — в ПАРЄ
було вирішене Путіним, Меркель і Макроном без
участі України приблизно за місяць до початку
сесії Парламентської асамблеї (в 1938 році лідери Німеччини, Франції, Великобританії та Італії
також вирішили долю Чехії без її участі).

Земля з Грабового
Кожне 17 липня мешканці села Грабове з
церкви йдуть до хреста на в’їзді в село, на якому напис «Спаси і збережи» і до меморіального
каменя, на чорній плиті якого російською мовою
написано: «ПАМЯТИ погибших — 298 человек.
Невинным жертвам Гражданской войны». Біля
каменя свіжі квіти і дитячі іграшки. В школі або
на мітингу біля каменя дітям розповідають, що
малайзійський літак збили «бандерівці, які захопили владу в Києві». Та з кожним роком у цю
брехню вірять усе менше і менше.
Одного разу в село, охоплене війною, приїхало
декілька голландців — родичів загиблих, щоб взяти
жменьку землі звідти. Одна грабовчанка розповідала: «Дійсно, брали землю, насипали в баночку і повезли до себе додому, мовляв, це їхня частинка загиблих дітей. Неможливо було дивитися, як плакав
батько, чий син залишився тут навіки...».
Пройде певний час, ми звільнимо окупований Донбас, повернемо анексований Крим. На місці пам’ятного каменя з сепаратистським надписом
«жертвам Гражданской войны» українці побудують Міжнародний меморіальний комплекс пам’яті
жертв безвинно убієнних фашистським режимом
Путіна. Золотими літерами українською та англійською мовами будуть написані прізвища, імена,
дати народження кожного і спільна дата їх загибелі — 16 год. 20 хв. 03 сек. 17 липня 2014 року.
Окремо чорною фарбою будуть вписані прізвища їх убивць — Путіна, Суркова, Шойгу, Герасімова, Ткачова, Іваннікова, Гіркіна, Дубинського та інших.
Застерігаю вбивць і новітніх іуд іскаріотських: за свої гріхи і наругу над пам’яттю загиблих
українців і пасажирів малайзійського літака ви
відповісте сповна! Окрім земного, є ще й Суд Божий, кара Якого дістане вас, куди б ви не втекли
і не сховалися. Не забувайте і про прокляття родичів загиблих, яке може впасти на весь ваш рід,
як це трапилося із зрадником-втікачем Януковичем і його молодшим сином, про що його попереджали Афонські старці. Незабаром ви це відчуєте на собі.
«Життя нічого не дає дарма, і всьому, що
дається долею, таємно визначена своя ціна»
(мудрість наших предків). ■

■ БАТОГОМ І РУБЛЕМ
Міжнародні експерти однозначно зазначають, що «Кремль пробує зупинити час, затягуючи розслідування, та сподівається, що коли-небудь інші країни
втратять зацікавленість до цього питання. Або ж розвиток геополітичної ситуації в інших регіонах світу відволіче їх увагу. І поки що ця стратегія Росії працює. Москва і Путін пробують заплутати міжнародне співтовариство і росіян,
продукуючи велику кількість версій (навіть абсурдних) щодо збиття малайзійського «Боїнга 777».
У травні 2019 року 93-річний прем’єр-міністр Малайзії Махатхир Мохамад
заявив: «Вони звинувачують Росію. Але де докази? Ми знаємо, що ракета, яка
збила літак, була російської моделі. Але її могли виробити й в Україні. Потрібні
тверді докази, щоб показати, що постріл здійснили росіяни. Це могли бути бойовики в Україні чи український уряд. Тому що у них є такі ж ракети. Не думаю,
що Росія з таким високим рівнем дисципліни відповідальна за запуск ракети».
Він також розкритикував висновки МСГ щодо причетності Росії до знищення пасажирського літака, які були оголошені на брифінгу в Гаазі 19 червня.
«Ми дуже незадоволені як ходом розслідування, так і зібраними доказами, тому що з самого початку це було політичне питання про те, як звинуватити
Росію у злочині. Вони відразу сказали, що це Росія. А тепер кажуть, що у них
є докази. Нам дуже важко прийняти це», — заявив малайзійський прем’єрміністр. Через похилий свій вік Мохамад, мабуть, забув, що до складу МСГ
входить представник Малайзії, підпис якого стоїть під оприлюдненими висновками.
Заява Мохамади повністю збігається (як під копірку) з позицією Путіна
щодо знищення літака МН17, який 20 червня зауважив: «Те, що ми бачили, і те,
що представлено в якості доказів провини Росії, нас абсолютно не влаштовує,
там немає ніяких доказів. Усі висновки в доповідях ні про що не говорять».
Родичі загиблих рейсу МН17 з Малайзії були шоковані такою заявою свого прем’єра, який «ігнорує факти й інтереси родичів 43 жертв своєї країни»
та висловлює сумніви щодо причетності Росії до трагедії МН17. Такі заяви
«викликають жах і горе», зазначено в опублікованому ними листі.
Уряд Нідерландів зажадав роз’яснень від прем’єр-міністра Малайзії з приводу його заяв. Адже, на відміну від нього, його попередник Наджіб Разак повністю визнавав результати розслідування МСГ, оголошені у вересні 2016 року
і травні 2018 року, займав активну позицію щодо встановлення винних у збитті літака МН17 та створення міжнародного трибуналу для їх покарання.
Позиція прем’єра Малайзії зрозуміла. Тут і наміри країни купити у Росії по
дуже вигідній ціні нові винищувачі та учбові бойові літаки Як-130, які з 2014
року виробляються через санкції як кустарний ширвжиток, і різного роду валютні махінації, які вже давно привернули увагу міністерства фінансів США.

❙ 93-річний прем’єр-міністр Малайзії підозріло полюбив Путіна.
ВПС Малайзії напряму зав’язані на ВПК РФ та її Су-30 і МіГ-29, на озброєнні
Малайзії перебуває 28 російських винищувачів (18 — Су-30 і 10 — Міг-29),
із яких лише чотири в бойовій готовності.
У листопаді 2018 року на саміті Росія — Асоціація держав Південно-Східної Азії, який проходив у Сінгапурі, відбулася чергова зустріч Путіна з Мохамадом, якому Путін нагадав: «Ще в 2003 році я вручав вам орден Дружби, перебуваючи у вашій країні». Під час переговорів Мохамад звернувся до Путіна з
проханням відремонтувати й узяти на технічне обслуговування військові літаки,
закуплені в Росії. Вони також обговорили питання поставки нових російських
винищувачів на вигідних для Малайзії умовах. Після цих переговорів прем’єр
Малайзії Мохамад і почав співати по «нотах» Путіна, відбілюючи Росію від
причетності до знищення малайзійського літака.
А може, особистий корисливий інтерес на кістках жертв трагедії і інтересів цілої країни став більш важливішим для Мохамади? Тоді це пахне не лише
великими російськими грошима, які не раз викликали корупційні скандали з
топ-посадовцями Малайзії, а й державною зрадою. Смертна кара в Малайзії
ще не скасована...
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■ НОВИНИ ПЛЮС

■ НЕБО В КЛІТИНКУ

Фірташ не хоче до США

Боєздатна ракета екстремістів

У пресслужбі міністерства юстиції Австрії 16 липня повідомили «Німецькій хвилі», що міністр Клеменс Яблонер погодив
екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США.
Таке рішення ухвалене після консультацій iз міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів міжнародних
правових зобов’язань Австрії.
Питання екстрадиційного арешту і подальшого доправлення
олігарха до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд
Відня. Водночас, як повідомляє австрійський громадський мовник ORF, Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати
олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Доки суд не ухвалить рішення щодо
цього клопотання, видачу США відтерміновано.

В Італії вилучили арсенал зброї у найманців, які воювали на Донбасі

Рішення про «скіфське золото»
відтерміновується на 6—9 місяців
Апеляційний суд Амстердама 16 липня виніс попереднє рішення у справі про «скіфське золото», повідомляє пресслужба суду. «Музей Алларда Пірсона може залишити скарби Криму в очікуванні остаточного рішення в ході судового розгляду. Нідерландський закон про спадщину не застосовується до
справи. Апеляційному суду потрібна додаткова інформація від
сторін про ймовірне право власності», — йдеться у повідомленні.
Упродовж двох місяців сторони мають надати суду запитувану інформацію. Остаточне рішення можна очікувати через 6—9 місяців, iдеться в повідомленні суду. Апеляційний
суд постановив, що «з огляду на складну політичну та правову ситуацію в Криму музей Алларда Пірсона не може «розумно оцінити, хто з кандидатів має право претендувати на скарби Криму». Голландці запевняють, що музей належним чином
зберігає кримські скарби.

■ ЗВІТИ

Їсти хочеться,
а нема
У Південному Судані від голоду
може померти близько 20 тисяч
дітей
Олег БОРОВСЬКИЙ
Майже кожна дев’ята людина у світі стикалася минулого року з проблемою голоду і недоїдання.
Про це йдеться в оприлюдненому звіті «Стан харчової безпеки та харчів у світі», який був підготовлений кількома установами ООН, зокрема Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).
«Згідно з оцінками, 821,6 мільйона осіб недоїдали в 2018 році. Цей показник вищий, ніж у
попередньому, 2017, році, тоді він становив 811
мільйонів осіб», — зазначається у звіті. У документі наголошується, що з 2016 року кількість
людей, які страждають у світі від голоду, щороку
зростає.
Найбільшу стурбованість в експертів викликає ситуація в країнах Африки, а також у країнах
Південної Азії. Згідно з доповіддю ООН, у країнах
східної частини Африки більше 30 відсотків населення постійно недоїдає. «У 2018 році на Азію припало 513 мільйонів осіб, які недоїдали, на Африку
— 256 мільйонів, на Латинську Америку і країни
Карибського басейну — 42 мільйони», — йдеться в
доповіді.
Загалом у світі більше двох мільярдів людей
стикаються із проблемами нестачі їжі.
Крім того, в ООН зазначили, що в минулому
році кожне сьоме немовля в світі народилося з недостатньою вагою. У Південному Судані цього року
від голоду може померти близько 20 тисяч дітей.
Автори доповіді вказують на необхідність створення умов для підтримки продовольчої безпеки, особливо під час економічних криз.
Після десятиліть падіння кількості голодуючих у 2015 році кількість осіб, які недоїдають,
знову почала зростати. Перспектива світу без
голодуючих людей, як одна з цілей сталого глобального розвитку до 2030 року, тепер знову постає «велетенським викликом», наголошується у
звіті.
Також експерти висловлюють стурбованість
через проблему ожиріння. За даними ООН, у світі
налічується близько 670 мільйонів осіб, які потерпають від цього. Особливе занепокоєння викликає
зростання ожиріння серед дітей. У 2018 році близько 40 мільйонів дітей молодше п’ятого року життя
вже мали зайву вагу. У 2016 році, за даними звіту,
зайву вагу мали 131 мільйон дітей у віці від 5 до 9
років, 207 мільйонів підлітків та два мільярди дорослих. ■

❙ Та сама вилучена боєздатна керована ракета класу «повітря-повітря» французького виробництва, яка раніше належала
❙ збройним силам Катару, а потім опинилася в італійських неонацистів; і неонацистська символіка.
Ігор ВІТОВИЧ
Італійська поліція під час спецоперації, яка проходила одразу в
кількох італійських містах на півночі країни, вилучила в місцевих
ультраправих арсенал зброї. Правоохоронці виявили, зокрема, боєздатну керовану ракету класу «повітряповітря», повідомляє Бі-Бі-Сі.
Вилучена ракета французького
виробництва раніше належала збройним силам Катару. Знайдені також десятки одиниць ручної вогнепальної зброї різних калібрів,
штурмові та автоматичні гвинтівки виробництва Австрії, Німеччини та США. Окрім зброї, також виявлено велику кількість неонацистської символіки та пропагандистських матеріалів.
Італійські ЗМІ повідомляють,
що серія рейдів у рамках розслідування справи місцевих праворадикалів i неонацистів, які надавали
підтримку бойовикам на Донбасі
чи самі брали участь у бойових діях
на боці проросійських сепаратистів,

відбулася в Турині, Мілані та інших
містах Італії.
Правоохоронці затримали трьох чоловіків. За даними італійської преси, це — 50-річний Фабіо
дель Берджолло, власник складу
зі зброєю та активіст ультраправої
партії «Нова сила», який 2001 року
невдало балотувався до Сенату від
цього неонацистського угруповання; 42-річний Алессандро Монті,
громадянин Швейцарії; і 51-річний італієць Фабіо Бернарді. Склад
зброї мiстився на південній околиці
Мілана.
Нагадаємо, на початку липня суд
міста Генуя визнав винними трьох
чоловіків, які воювали на боці бойовиків у Донецькій i Луганській областях. Двоє з них — італієць Антоніо Катальдо та народжений в
Албанії Олсі Крутані — проведуть
за ґратами 2 роки і 8 місяців. Третього, громадянина Молдови Володимира Врбітчі, засудили до 1 року
і 4 місяців в’язниці.
Нині засуджених арештували минулого року після того, як

поліція розкрила організацію, що
займалась вербуванням найманців
для участі в бойових діях на південному сході України. Розслідування
діяльності італійських неонацистів,
які допомагали проросійським терористам на Донбасі, триває.
Ще додамо, що неонацистів на
півночі Італії заарештували через
кілька днів після 12 липня, коли в
Павії оголосили дуже суворий вирок — 24 роки в’язниці бійцю української Нацгвардії Віталію Марківу. Навіть попри те, що прокурор
вимагав для нього «лише» 17 років
покарання. Уродженця Тернопільщини визнали винним у смерті
італійського фотографа Андреа Роккеллі під час боїв під Слов’янськом
у 2014 році, спираючись лише на
суб’єктивні свідчення французького журналіста Вільяма Роглона,
який тоді ж перебував у тому районі
на Донбасі. Цей вирок спричинив
хвилю докорів італійському правосуддю за необ’єктивність, упередженість і виражену проросійську
позицію. ■

■ CАНКЦІЇ

Кіпр «окупували» бурові судна
ЄС дієво відреагував на
розвідування Туреччиною
чужих родовищ
Олег БОРОВСЬКИЙ
Міністри закордонних справ
країн Євросоюзу ухвалили штрафні
заходи у відповідь на дії Туреччини
з розвідування газових i нафтових
покладів і буріння поблизу узбережжя Кіпру. В оприлюдненому тексті рішення зазначається, що йдеться, зокрема, про скорочення фінансових виплат Євросоюзу Туреччині
та припинення переговорів щодо
угоди про авіасполучення, повідомляє «Німецька хвиля». Євросоюз
також призупиняє діалог iз Туреччиною на вищому рівні та запроваджує низку обмежувальних заходів у
відношеннях з Анкарою.
«Провокації з боку Туреччини
для нас усіх неприйнятні, і ми перебуваємо на боці Кіпру», — заявив
держміністр з європейських питань МЗС Німеччини Міхаель Рот
у Брюсселі. Як зазначається, якщо
Туреччина не змінить своєї поведінки, у ЄС можуть вдатися й до інших
штрафних заходів, зокрема до санкцій щодо залучених до робіт iз буріння підприємств чи окремих осіб.
Рада ЄС наполягає на тому, що
«питання розмежування виняткових економічних зон та континен-

❙ Турецькі розвідувальні судна біля берегів Кіпру ЄС вважає провокацією і беззаконням.
тального шельфу можуть бути вирішені винятково посередництвом переговорів, при повній повазі до міжнародного права та у відповідності
до принципiв добросусідства».
Нагадаємо, причиною такого рішення з боку ЄС стали дії Туреччини, спрямовані на розвідування покладів нафти і газу поблизу узбережжя Кіпру. Туреччина
окуповує північну частину острова з 1974 року і вважає ці води
своєю територією. Туреччина направила свої плавучі бурові установки до берегів Кіпру навесні цього року, наполягаючи на своєму
праві розробляти газові родовища
в цих водах, які, як стверджує Анкара, належать невизнаній міжнародною спільнотою Турецькій республіці Північного Кіпру. Водно-

час Євросоюз і, зокрема, член ЄС
Республіка Кіпр вважають усі води
довкола острова кіпрською територією. Учасники саміту країн
ЄС ще 20 травня пригрозили Анкарі санкціями в разі продовження робіт у кіпрських водах. Влада Кіпру вже виписала ордери на
арешт членів екіпажів турецьких
бурових суден.
Не оминула нагоди втрутитися у цей конфлікт і Росія. Член
комітету Ради Федерації з міжнародних справ Олег Морозов підтримав Туреччину, заявивши, що
санкції ЄС мають лише «символічний характер». Він також наголосив, що Росія не підтримує санкційну політику і закликає вирішувати конфлікти політичними інструментами. ■
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■ АКТУАЛЬНО

Владислав Гриневич: СРСР
захоплював території, щоб
«визволяти братів»...
Осмислення військових дій Росії початку ІІ Світової
війни допомагають зрозуміти плани сьогоднішньої
«Третьої імперії»
80 років тому, 23 серпня 1939 року, СРСР
підписав із нацистською Німеччиною,
Пакт Молотова—Ріббентропа та секретні
протоколи до нього. Про цю змову Сталіна і Гітлера та про її вплив на українське
суспільство тоді і тепер розповідає у своїй
книжці «Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні,
1939-1941» історик, доктор політичних
наук Владислав Гриневич. Дослідивши
розсекречені документи комуністичної
партії, радянських спецслужб та мемуари,
він доводить, що військові дії СРСР початку ІІ Світової війни жителі окупованих регіонів сприймали саме як «імперіалістичні». Історик наголошує, що, осмислюючи
механізм тих завоювань у Східній Європі,
ми зможемо краще зрозуміти природу
нинішньої російсько-української війни.

Пане Владиславе, які домовленості
зафіксували Москва з Берліном у секретних протоколах Пакту?
— Є певна згода між істориками, що
саме Пакт Молотова—Ріббентропа відкрив
«скриньку Пандори» і дав змогу і Гітлеру,
і Сталіну розпочати світову війну. У секретних протоколах до Пакту узгоджувався розподіл Європи між Гітлером і Сталіним. Реалізацію цього плану розпочали
за тиждень. Польщу розбили з двох боків
— спершу на неї напали нацисти, а тоді з
тилу — червона армія. Це дуже неприємний для радянської історії імперіалістичний період, через те він і замовчувався.
У мирний, як казали, «переддень» Великої вітчизняної війни, СРСР здійснив цілу
низку воєн. Скажімо, на Далекому Сході
з японцями, конфлікти на озері Хасан та
річці Халхін-Гол (1938 — 39). Або ж війна з Фінляндією в 1939-40-му. Радянськопольська (Вереснева 1939-го війна). Окупація Балтійських країн, приєднання Північної Буковини і Бессарабії.
■ Як змінилася пропаганда в роки
«дружби з секретом»?
— Внутрішня ідеологія була перелаштована на більш агресивний загарбницький лад. А в пропаганді сталася різка зміна
у ставленні до Гітлера і нацистів. Дійшло
до того, що після підписання Пакту стали
переписувати раніше видані книжки. Скажімо, у дитячій книжці Аркадія Гайдара
«Блакитна чашка» було «нейтралізовано» всі слова, що стосувалися Німеччини,
фашизму, антисемітизму. У своїй книзі я
вмістив як ілюстрацію сторінки «Блакитної чашки» до «редагування» і після. Або
ж у червоній армії доти була така вправа:
«стрільба по фашистах». Після підписання Пакту ця вправа була заборонена...
■ Люди все це помічали? Які настрої
спричинила «зміна курсу»?
— Відповідна глава моєї книги так і
зветься: «Шок від Пакту». Утім радянські люди не всі були «радянськими». Моє
дослідження доводить, що в Радянському Союзі, зокрема в Україні, люди в більшості не були прихильними до радянської влади. Для групи прокомуністичних
осіб зміна в пропаганді стала найбільш болючою. Адже стільки років готувалися до
війни з Німеччиною, інфопростір був просякнутий антигітлерівською пропагандою.
А тепер iз Гітлером дружба! В архіві Міністерства оборони я відшукав документ, що
один солдат через це повісився. Але водночас у Радянському Союзі було чимало
симпатиків Гітлера. Окремо в документах
НКВС пишеться про «прогітлерівські та
■

❙ Владислав Гриневич.
■ ДОСЬЄ «УМ»

Ярослава МУЗИЧЕНКО

«У СРСР було чимало симпатиків
Гітлера...»

❙ «Цікаво, як довго триватиме медовий
❙ місяць?» (британська політична карикатура,
❙ жовтень 1939 р. ).

Владислав Гриневич народився у Києві
1959 р. Доктор політичних наук. Кандидат історичних наук. Дослідник політики пам’яті, історії
України періоду Другої світової війни. 1986 закінчив історичний факультет Київського державного
університету та аспірантуру. Провідний науковий
співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
Автор книг та багатьох наукових статей.

❙ Книжка Владислава Гриневича
❙ «Червоний імперіалізм».
профашистські настрої», які почали виявлятися. Для українських націоналістів та
еміграції дружба Гітлера зі Сталіним була
дуже неприємною. Вони чекали війни, у
якій Гітлер розіб’є Сталіна, і Україна зможе стати незалежною державою. Насправді настрої в суспільстві радикально помінялися. І я це детально дослідив.

«Росія готується до масштабної війни»...
■ У вашій книжці розповідається про
один iз найбільш виражених імперіалістичних періодів СРСР — 1939 — 41 роки.
Наскільки тривалим був процес підготовки до власне війни? І в чому ця підготовка
полягала?
— Наприкінці 1920-х основні пропагандистські гасла були такі: «ми живемо у
ворожому оточенні», «треба готуватися до
війни», «всі мають володіти зброєю». Дітей
навчали користуватися зброєю і марширувати, для них створювали масову військово-патріотичну літературу. Той же Аркадій
Гайдар став писати для дітей зворушливі
твори — «Мальчиш-Кибальчиш», «Судьба
барабанщика» тощо. Комсомольці здавали
норми ГТО («Готов к труду и обороне». —
Авт. ), стріляли з рушниць, стрибали з парашутами. Утім усе це здебільшого було у
великих містах. Село — а в Україні на той
час близько 80 відсотків жителів мешкали
в селах — цією пропагандою і діяльністю
майже не охоплювалося.
■ Зараз у Росії дітей привчають до зброї
і до думки про «велику визвольну місію»
їхньої батьківщини. У школах і навіть садочках створюють кадетські класи і групи.
Про що може свідчити така нібито абсурдна мілітаризація дітей?
— Про те, що Росія готується не до мирних років. Вона перетворилася на справжню «третю імперію». У своїй антиутопії
«Третья империя. Россия, которая должна быть» письменник Міхаіл Юр’єв описує розростання автократичної РФ ледь
не до світових масштабів. Подейкують,
що то настільна книга Володимира Путіна. Хай там як, та залучення дітей до військових навчань, мобілізуючий міф «Великої вітчизняної війни», масована антиукраїнська та антиєвропейська пропаганда, вкладення значних коштів в
«оборонну промисловість» свідчить про
те, що Росія готується до масштабної війни проти Європи та інших частин світу.
Нам важливо це розуміти.
■ Що ще, з досвіду ІІ Світової, свідчить
про це?

— Є певні паралелі. Тоді в Радянському Союзі також була подібна ідеологія, замкненість, мілітаризація економіки, посилення ідеологічної індоктринації, специфічна пропаганда, ненависть
до «ворожого оточення». Передовсім до
Європи — так званого «капіталістичного світу». І ще характерна риса — як
тоді, так і тепер людей у Росії втримують у покорі спецслужби. Уже тоді вони
діяли і за кордоном, влаштовуючи терористичні акти та знищуючи небезпечних для себе людей. Згадаймо, що Троцького, який протистояв Сталіну, радянські спецслужби вбили у Мексиці.
Також позбавили життя Симона Петлюру та керівника Організації українських
націоналістів Євгена Коновальця. Після
Другої світової війни — Степана Бандеру та інших, чия діяльність видавалася
особливо руйнівною для СРСР.
Червоний російський імперіалізм був
схожий на той, що ми спостерігаємо зараз. Інструментом імперської політики
виступає не дипломатія, а армія. У 1939му СРСР захоплював чужі території,
прикриваючись любов’ю до трудящих
та бажанням розправитися з буржуазією
і визволити «братів». Так само і сьогодні, військовим діям передують заяви
про бажання врятувати «єдинокровних
братів» — слов’ян, чи російськомовних
жителів, захистити російську мову. В
обозі російської армії їдуть псевдоуряди «республік», які проголошуються на
окупованих територіях. Потім швидко
організовується «волевиявлення» місцевих мешканців. На «виборах» 99 відсотків голосують «за». І все це видається за палке бажання народу.
■ Так само було в Литві та в Естонії у
1940-му?
— Так було спочатку на території окупованої Польщі — у Західних Україні та
Білорусії. Потім у Балтійських країнах.
Червоні імперіалісти планували також
захопити Фінляндію під маскою «звільнення від капіталізму». На території Росії
створили так звані «Фінську народну армію» і «Фінський народний уряд» — до
складу якого ввійшли комуністи фінського походження, що жили у СРСР. Ще
трохи — і проголосили б «народну республіку». Утім Маннергейм і фінський
народ їм цього не дозволили здійснити.
Маленька Фінляндія виявилася дуже вольовою.
В інших окупованих країнах усе йшло
за планом. Після «виборів» починалася
чистка від «ворогів» — явних чи вигаданих. Під знищення підпадала еліта, політичні партії, усі, хто потенційно міг бути
проти російської влади. Тривали депортації, арешти, розстріли. А після цього
опускалася «залізна завіса», прокладався кордон, через який неможливо було ні
ввійти, ні вийти. Пропаганда тиражувала спотворену «паралельну реальність».
Ми бачимо, як це повторюється зараз із
проголошеними «народними республіками» на Донбасі.

■ ВАРТО ЗНАТИ
Алгоритм опанування
імперіалістичною Росією
нових територій:
1. Внутрішня пропаганда і заклики про звільнення
«братів» (слов’ян, православних, трудящих тощо),
«захист» російськомовних.
2. Збройне захоплення території.
3. Проголошення уряду «народної республіки».
4. Організація «виборів», що легітимізують «нове
державне утворення».
5. Запровадження російських грошей, мови, тотального контролю.
6. Чистка від «ворогів» — явних і вигаданих.
7. Опускання «залізної завіси» — ізоляція від
решти світу.
8. Спотворення бачення і розуміння дійсності засобами пропаганди.

«СРСР допомагав Німеччині
завойовувати Європу...»
■ А економічна політика СРСР перед
війною чим відзначалася?
— Економіка виробляла у великих
кількостях танки, літаки, снаряди, піднімати рівень життя людей ніхто не збирався. 22 місяці тривала дружба з Гітлером. І
в цей час СРСР повністю годував Німеччину, надавав їй ресурси і фактично допомагав Німеччині завойовувати Європу. Водночас у СРСР спостерігалося надзвичайне падіння рівня життя. Навіть у Москві. Про це, зокрема, свідчать щоденники
академіка Вернадського, який пише, що
складно було купити білого хліба — а він
мав проблеми зі шлунком. Майже всі ресурси країни йшли на військо та на погашення «дружби» з Гітлером.
■ Як радянська окупація змінила Східну та Центральну Європу?
— Кардинально. У країнах так званої
буржуазної демократії вона, по-перше,
знищила політичне різноманіття. У цих
країнах існували десятки різних партій
— лівих, правих, центристських, релігійних тощо. Залишалася всюди тільки одна
— комуністична партія Радянського Союзу. По-друге, окупація була просякнута численними військовими злочинами
червоної армії. По-третє, вона підірвала ці країни економічно. Держави потрапили у сталінську машину викачування ресурсів. Візьмімо до прикладу Балтiйськi країни. У Радянському Союзі до
них ставилися поблажливіше, там був
вищий рівень життя, ніж в інших республіках. Але населення цих країн ніколи не забувало, що вони окуповані чужою
владою. І коли Гітлер у 1941 році почав
війну супроти СРСР, найбільш нелояльними до радянської влади виявилися регіони, окуповані Червоною армією
у 1939-41 роках. Стався ядерний вибух
національних рухів, які створили повстанські армії в Україні, Білорусі, Польщі, країнах Балтiї. Вони до кінця світової війни воювали і проти Сталіна, і
проти Гітлера.
■ Як сьогодні у Європі оцінюють
Пакт?
— У 2009 році Рада Європи постановила, що 23 серпня (дата підписання Пакту
Молотова—Ріббентропа. — Авт. ) щороку відзначається як загальноєвропейський День пам’яті жертв сталінізму та нацизму. Цікаво, що в СРСР не визнавали
секретних протоколів Пакту аж до президентства Єльцина. На Нюрнберзькому трибуналі Радянський Союз за сприяння союзників замовчав факт підписання цього Пакту. Ріббентропа повісили як
одного з призвідників ІІ Світової війни.
А інший злочинець — Молотов, спокійно дожив до 90 років. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ РЕФЛЕКСІЇ

■ НА БОГА НАДІЙСЯ...

Півсотні шуфричів
знахабніли

Вихід один — покладатися
на власні сили

Є шанс не втратити національну державу

Захід завжди переслідуватиме власну вигоду

Василь БІЛОУС
Умань, Черкаська область

І. ШІМАНЧУК
Рівне

Знадобилося цілих 50 років, аби моя
стурбованість заміною української мови
на російський «язик» аж на 93-му році
мого життя майже зникла після прийняття Верховною Радою України Закону «Про забезпечення функціонування
української мови як державної». Через
вагому причину я надзвичайно уважно спостерігав за перебігом засідань ВР
щодо мовного питання, дивувався і захоплювався терпінням, витримкою Миколи Княжицького, президії ВР на чолі
з Андрієм Парубієм, iз гидливістю і зневагою спостерігав за потугами ворогів
української нації, які намагалися зняти з порядку денного розгляд цього закону. Автори закону вимушені були
годити і вашим, і нашим. А на моє переконання, Закон про українську мову
можна викласти однією фразою: «Головною ознакою ідентичності японської
нації є японська мова, у Польщі — польська, української нації — українська,
природно».
Аби пояснити читачам «України
молодої» таку мою стурбованість прийняттям Закону про мову, наведу витяг
із вироку колегії Черкаського обласного суду: «Справа №1к-5, 1973 р. Вирок:
ім’ям Української Радянської Соціалістичної Республіки, 1973 р. січня 12 дня
судова колегія в кримінальних справах
Черкаського обласного суду <...>, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкасах справу про обвинувачення Білоуса Василя Кузьмовича,
18.02.1927 р. народження, українця,
з вищою освітою, до арешту працював
контролером в Уманському об’єднанні
«Сільгосптехніка», учасника Великої
Вітчизняної війни, виключеного з рядів
КПРС у зв’язку з цією справою <...>,
встановила: Білоус В. К. в 1970 р., ознайомившись із листом І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», що має
антирадянський зміст, спрямований на
розпалювання національної ворожнечі
між українським та російським народами і поділяючи погляди автора, систематично на протязі 1970-72 рр. розповсюджував наклепницькі вигадки, що
порочили (стиль і правопис документа
збережено. — Ред.) радянський державний та суспільний лад.
Симпатизуючи авторові листа «Інтернаціоналізм чи русифікація?», Білоус надіслав 4 березня 1972 р. телеграму в Спілку письменників України
(«Слава Івану Дзюбі! Ганьба правлінню Спілки! Читач Василь Білоус»), у
якій славив І. Дзюбу і ганьбив Спілку
за виключення останнього із Спілки
письменників України.
У цей же день Білоус надіслав листа
в газету «Літературна Україна», в якому вихваляв Дзюбу, стверджував, що
на Україні проводиться політика насильницької русифікації, у зв’язку з
чим занепадає українська мова — «головна суть України».
<...> Крім того, свідок Піскунов В. М.
показав, що Білоус розпалював неприязнь між викладачами технікуму українцями та росіянами, вимагаючи від
останніх викладання дисциплін тільки
українською мовою. Піскунов також
показав, що Білоус заявляв, що росіяни окупували Україну, що об’єднання
України з Росією — це зрада українського народу.
На підставі наведеного судова колегія знаходить, що своїми діями Білоус
вчинив злочин, передбачений ст. 1871 КК УРСР. <...> Судова колегія приговорила Білоуса Василя Кузьмовича
визнати винним та засудити до двох

років у виправно-трудовій колонії загального режиму».
Після відсидки дворічного ув’язнення мені влада Москви заборонила
працювати за фахом інженера і дозволила лише фізичну роботу з найнижчою зарплатнею. Мої діти зазнавали
різних утисків, контроль КДБ дістав
навіть моїх двоюрідних братів та сестер. Ось чому я з надзвичайно загостреною увагою спостерігав за пленарним засіданням ВР, яка ухвалювала
мовний закон.
Спікер ВР Парубій та президент України Порошенко своїми підписами
ввели закон в дію і водночас аж 50 народних депутатів оскаржили цей закон
у Конституційному Суді України, аби
його анулювати, відмінити. Хто ж ці 50
ворогів української нації? Локомотивом
руху українців до відродження своєї незалежності стали українці Західної України, тієї частини нашої Батьківщини,
що перебувала під окупацією Польщі,
значно м’якшої, ніж окупація Росією.
Західних українців не розстрілювали
за носіння вишиванок, не розкуркулювали, не висилали в Сибір, не морили
голодом у 1932-33 рр., їх оминули масові розстріли 1937-38 рр. Залякані нещадними й постійними репресіями українці підмосковної України повністю
втратили здатність чинити опір. 12 січня 1973 р. на суд наді мною з Умані в
Черкаси автобусом привезли 32 свідки мого «злочину»: викладачів педінституту, технікуму механізації та спеціалістів «сільгосптехніки» — людей,
з якими я працював. Усі — з вищою освітою, вони дивилися на мене, свого колегу, члена КПРС, доброго сім’янина,
владою Москви постриженого налисо,
неголеного, в тюремній робі, під конвоєм п’ятьох автоматників, переляканими очима.
Факт — залякані страхом жорстокої кари, страхом упокорені і збайдужілі підмосковні українці не стали в одну лаву з українцями Західної
України і своєю байдужістю, а то й ворожістю посприяли приходу до влади в
Україні ворогів української нації. Виявилося, що «зелені чоловічки» — це
регулярне російське військо, яке сховало свої військові регалії. Серед 50
нардепів-скаржників до КС найпомітніший — політик Нестор Шуфрич. Від
виборів до виборів він демагогією, хитрощами, обіцянками райського життя
займає місце нардепа України і завзято протистоїть спробам патріотів своєї
Вітчизни будувати українську національну незалежну державу. Політики-шуфричі зародилися в Україні ще
до прийняття Акта про незалежність.
Вибори до Верховної Ради України 21 липня 2019 р. можуть стати останніми, де українці, маючи вагому
кількість мандатів, будуть відстоювати державу українців, чинячи опір
носіям ідеї формування з України денаціоналізованого прохідного двору
для шуфричів з усього світу. У середовищі мислячих українців усвідомлюють, що українська нація вже в мішку, який шуфричі планують зав’язати.
Зав’язкою слугуватимуть не лише
утиски української мови, зневага до
українських традицій та звичаїв, а головне — запланований шуфричами
закон про розпродажу українських
чорноземів закордонним власникам.
Українські селяни без землі — це знищення Української держави.
Із довжелезного списку кандидатів
у депутати ВР можливо, але важко відсіяти шуфричів. Дослухатись до голосу справжніх патріотів — це і є шлях до
перемоги. ■

1 грудня 1991 р. український народ більш ніж 90
відсотками голосів підтвердив Акт проголошення незалежності України. Інакше й бути не могло, тому що
це була віковічна мрія і боротьба народу за свою державність. 15 грудня 2018 р. здійснилась друга мрія
українців: на Архієрейському соборі православних
церков у Святій Софії було створено єдину православну автокефальну церкву України на чолі з предстоятелем Епіфанієм. Таким чином Україна національнотериторіально і духовно об’єдналась в єдину соборну
державу, чого нам бракувало впродовж століть.
У листопаді 2018-го відбувся архієрейський собор УПЦ МП, на якому, крім двох архієреїв, усі присягнули на вірність РПЦ, Кирилу і Путіну. Таким чином таємне стало явним — УПЦ МП ніколи не була,
не є і не буде українською церквою, вона це доводила впродовж свого існування, її архієреї були і є вірними слугами «руского міра».
П’ятий президент України Порошенко заявив, що
територія України ніколи не була, не є і не буде канонічною територією РПЦ. Духовенство і миряни УПЦ
МП переконались на практичних діях своїх духовників-архієреїв, що їм мила не Україна, яка їх годує, а
Росія, яка вбиває українських воїнів і мирне населення, руйнує їхні будинки і нахабно бреше, що ми з нею
— один народ. Тому прихожани УПЦ МП повинні масово підтримати створення єдиної православної автокефальної церкви України і цим довести, що вони
не малороси, які не пам’ятають своєї Батьківщини, а
українці зі своєю тисячолітньою історією, які мріяли
про цей історичний день, що завершився Божою благодаттю Ісуса Христа.

У Західній Україні є чимало маленьких
містечок, цікавих своєю архітектурою. Не
виняток і Снятин, що на Покутті, про який
згадується ще в Іпатіївському літописі
1158 р. Назва міста походить від імені
його засновника — воєводи Костянтина
(Коснятина) Сірославовича, знатного
боярина
при
дворі
галицького
князя Ярослава
Осмомисла.
Донині
у місті збереглися костьол, синагога,
вірменська, українські церкви, що свідчить
про толерантність жителів міста по
відношенню до різних вірувань та етносів.
Цікаве місто і своїми архітектурними
стилями: близькість до Буковини наклала
свій відбиток, і в Снятині є будинок у
румунському
стилі
необринков’яну,
також є капличка в неоготичному,
житлові будинки в гуцульському та вілли
у закопанському стилях. Та найбільше
вабить око міська ратуша — найвища
(після Львівської, звісно ж) в Україні — її
висота сягає 50 метрів.

Якщо в духовно-релігійній сфері Україна зробила вікопомний історичний крок, то у воєнно-політичному плані ніяких змін немає, незважаючи на санкції
західних держав проти Росії. Імперська Росія ніколи
добровільно не поступалась своїми інтересами, які
в цей період полягають у знищенні державності України і приєднанні її до Росії, чого вона і не приховує.
Для цього Путін активно використовує демократичний устрій західних держав. Навіть у період холодної
війни Сталін використовував це, роздобувши технології виготовлення атомної бомби та авіаційно-ракетної техніки. Зараз у Путіна в сотні разів більше
можливостей для зомбування населення Європи та
Америки через свої ЗМІ, що перебувають на їхніх територіях. Тож виходить, що населення Західної Європи більш проросійське, ніж проамериканське, про
це канцлеру Німеччини Меркель натякав і президент
США Трамп, недарма ж у нього виникла думка вийти з НАТО, що стало б катастрофою для Європи, яка
не готова для спротиву Росії.
Газопровід «Північний потік-2» є цілком політичним проектом, адже українська газотранспортна система і повністю забезпечує і надалі може забезпечувати потребу Заходу в російському газі. Але
західні країни, приспані солодкими речами з Москви, закривають очі на очевидні речі: Росія прагне
монополії на газовому ринку Європи. Млява, двобока політика Заходу лиш розпалює агресивні апетити
Росії. Путін прекрасно знає, що радикальні дії з їхнього боку йому не загрожують, що чудово підтвердила Європа на Асамблеї ПАРЄ.
Тож Україні потрібно на 90% покладатися лише
на власні сили, свою армію і флот, на український народ, посилюючи опір агресору. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Протуберанці
Олександр ВРУБЛІВСЬКИЙ
Житомир
Піском гарячим час стікає поміж пальців...
Липнева заметіль. Спекотне небо спить,
А сонце вже кипить, його протуберанці
Торкаються пітьми космічної на мить.
Пульсує у віках вселенське диво-серце;
Лягає світло-тінь щоразу в інший кут
І змінює земну матерію не вперше...
Було. Так буде. Ось проміння ясний жмут...
Єдині всі і все дотично- своєчасне
У просторі сердець, у вимірі чуттів...
В захмарних небесах величне світло щастя;
Живе своя краса, одна серед світів...
Побачиш вітражі, в яких нові обличчя
Являють новий день... Історія проста:
Молися, вір, люби і станеш трохи ближчим
Хоча би у словах до істини життя... ■
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■ КОЛІЗІЇ

■ РЕЙТИНГИ

Море й так Чорне?..

Тонемо у
відходах

Екологи просять міністра екології
захистити чорноморську акваторію
від президентського волюнтаризму
Оксана СОВА
Екологічні
активісти
звернулися до міністра екології Остапа Семерака з проханням знайти спосіб відновити екологічні перевірки
кораблів та чорноморських
портів, які скасував президент України Володимир Зеленський. Відповідне звернення на своїй сторінці у
Facebook опублікував керівник ГО «Єдина планета», відомий екоактивіст Павло Вишебаба.
«Щойно Зеленський в
Одесі доручив припинити
будь-які перевірки човнів і
порту на дотримання екологічних норм «щонайменше
на 2 місяці»... Прохання терміново відреагувати Мінприроди та ДЕІ (Державна екологічна інспекція. — Авт.),
пояснити Зеленському, де
закінчуються його повноваження і до яких наслідків
може призвести повна анархія в портах», — йдеться у
зверненні.
Раніше очільник Мінприроди висловив рішучий протест проти намагань уряду та
президента скасувати екологічні перевірки в портах під
виглядом боротьби з корупцією.
«Кожен випадок (корупції. — Авт.), про який мені
сигналізують, відомий правоохоронним органам. Покривати хабарників не буду
ніколи. Але! Я категорично
не підтримую ідею відмовитися від екологічних перевірок у портах, щоб зменшити тиск на бізнес. Бо це — не
тиск, а виконання закону.
Недоброчесні «бізнесмени»
не хочуть перевірок, бо знають, що користуються старими суднами і не дотримуються санітарних вимог. Як результат — нафтові плями на

пляжах Одеси і зелене море»,
— зазначав Остап Семерак.
Як повідомляє пресслужба профільного міністерства,
ще в листопаді 2018 року
керівник Мінприроди заявляв про необхідність відновлення постійного екоконтролю у портах та зняття мораторію на здійснення екологічних перевірок. Оскільки
судна офшорних компаній
часто скидають в акваторію
портів рештки паливних матеріалів та хімікатів, що знищує флору та фауну Чорного
моря.
Нагадаємо: лише протягом перших семи місяців
2018 року до українських
портів зайшло близько 3 тисяч суден, але тільки 200 iз
них інспекторам вдалося перевірити під час позапланових перевірок. У 37 випадках
встановлено факти забруднення внутрішніх морських
вод. Причому більшість перевірених суден належали
іноземним компаніям.
Діалог щодо морської екобезпеки з діючим президентом на нараді, яка стала притчею во язицех, був лаконічним:
Зеленський: — Ніхто ж
не помре від цього за два місяці.
Представник Держекоінспекції: — Окрім дельфінів та
екології Чорного моря.
Зеленський: — Море і так
брудне...
Як висловився керівник
ГО «Єдина планета» Павло
Вишебаба, «це означає, що в
Чорне море тепер можна зливати все, що завгодно... Це
саме той момент, якого всі
боялись: коли некомпетентність президента та бажання
легких рішень може отримати серйозні негативні наслідки».
Тим часом Україна бере

Україна ввійшла
до топ-десятки країн
із найбільшим обсягом
сміття на мешканця

❙ Цього року чимало мертвих
❙ дельфінів Чорне море
❙ викинуло на берег як
❙ поблизу Одеси, так
❙ і в окупованому Росією
❙ Криму. На відміну від
❙ одноразових
❙ президентських запливів
❙ «на чистому», їм
❙ доводиться жити
❙ і харчуватися в забруднених
❙ і небезпечних
❙ водах постійно.
❙ Фото з сайта
❙ dumskaya.net, tsn.ua.
участь у масштабному європейському екологічному проекті: на літо 2019 року давно
запланували початок розширеного міжнародного авіаобліку дельфінів у Чорному
морі з фото- і відеофіксацією.
Це передбачено спеціальним
проектом Європейського Союзу. У дослідженнях, розрахованих на два роки, братимуть участь вчені з України,
Болгарії, Румунії, Туреччини та Монако. «Маємо суперечливу інформацію про
кількість дельфінів у Чорному морі, але очевидно, що є
проблеми з їх захистом. Вони
стосуються не тільки України. Радує, що наші вчені також візьмуть участь у цьому проекті», — повідомив
міністр екології природних
ресурсів України Остап Семерак.
Крім авіаційного обліку,
проведуть і моніторинг кількості загиблих дельфінів у
рибальських сітях. Передбачається також анкетування рибалок і спостерігачів на
риболовних суднах і обстеження мертвих дельфінів,
яких хвилі викидають на берег. Ці дані вкрай необхідні для вжиття заходів щодо
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попередження загибелі цих
унікальних морських тварин. Крім того, заплановано
продовження ще одного важливого наукового дослідження акваторії Чорного моря, в
якому Україна раніше брала
участь. Він передбачає проведення спільних українсько-грузинських досліджень у
відкритому морі, підтримку
нового національного моніторингу морських вод і проведення низки практичних
заходів щодо поліпшення
стану Чорного моря. «Масштабний проект ЄС/ПРООН
EMBLAS-Plus буде продовжено. Україна також є активним його учасником. Ці
морські дослідження якраз
дозволять оцінити стан Чорного моря за всіма показниками, передбаченими Рамковою директивою з морської
стратегії ЄС», — розповіли в
Міністерстві екології.
До речі, наприкінці минулорічної весни чорноморських дельфінів виявили в Азовському морі. Вони,
схоже, шукають будь-які
способи вижити поруч із
людьми, від життєдіяльності
і рішень яких надто залежні,
зважуючись на еміграцію. ■

Непривабливий рейтинг, за версією агенції 24/7 Wall Street, опублікувало американське видання USA Today. Щоб визначити найбільших виробників відходів, розраховували
вироблені кожною країною спеціальні відходи і регулярні тверді відходи муніципального виробництва на душу населення. Для цього використали інформацію глобальної бази
даних Світового банку, яку оновлювали у вересні 2018 року.
Найбільше сміття на одного мешканця
припадає в Канаді: близько 36 тонн. За 2017
країна виробила 1,3 мільярда тонн сміття,
більшість з якого — промислові відходи від
переробки нафти, хімічного виробництва й обробки металу. На другому місці Болгарія: 26,7
тонни на людину. Трійку країн-лідерів із забруднення замикають самі ж США: 26 тонн на
людину.
У десятку «сміттєпродуктивних» також
увійшли:
Естонія — 23,5 тонни сміття на людину;
Фінляндія — 16,6 тонни на людину;
Вірменія — 16,3 тонни на людину;
Швеція — 16,2 тонни на людину;
Люксембург — 11,8 тонн на людину;
Україна — 10,6 тонни на людину;
Сербія — 8,9 тонни на людину.
В Україні за 2017 рік з’явилося понад 474
мільйони тонн нового сміття, з них 448 тонн
— небезпечні відходи. За статистикою дослідження, це — найбільший показник серед
105 країн, які оприлюднюють дані про небезпечні відходи. Паралельно в 2017 році в Україні зуміли переробити лише 3,2% наявного
сміття, тоді як у Канаді — 20,6%.
За даними Світового банку, рівень продукування відходів тільки зростає. Через зростання
чисельності населення і збільшення міських територій очікується подальше зростання обсягів
виробництва сміття у світі. За деякими оцінками, на 70% між 2016 і 2050 роками.
Від 30% до 35% загальної кількості утворених відходів у більшості розвинених країн
пов’язані з діяльністю будівельного сектору:
будівництвом, реконструкцією і процесами
знесення, згідно з офіційними статистичними даними Євросоюзу. ■

■ НЕБЕЗПЕКА

Уже земля не витримує
Просідання ґрунтів на окупованій Донеччині набирає
незворотного характеру
Семен КУЛАГІН
Донецьк
Екологи Донбасу б’ють
на сполох: поверхня землі
в регіоні почала просідати,
місцями на 30, а то і більше
сантиметрів. Спеціалісти
пояснюють, що це тривожне явище стає все очевиднішим через те, що на виведених із ладу шахтах припинили відкачувати воду.
Внаслідок цього оголений
ґрунт вимивають підземні
води і відносять геть.
Сперечатися із вченими не будемо — їм, як кажуть, видніше. Та все ж,
гадається, поверхня осідає
не тільки через накопичені води — земля-матін-

ка просто не витримує тих
неподобств і наруги, що
на ній діються. Коли одні
люди щось на ній будували, впорядковували, а
інші із запалом усе це руйнують, а головне — затято вбивають один одного,
в тім числі дітей, жінок і
старих... І чому, і звідки
ця божа кара?
А відповідь узагаліто відома: нашій могутній сусідці пристрасно хочеться пристібнути Україну до своєї розбійницької
колісниці. Бо їй просто не
віриться в те, що Україна, яка три з половиною
століття знаходилась під її
п’ятою, забажала стати самостійною та жити на свій

розсуд. От і зібрала докупи
колаборантів, забезпечила їх зброєю, грошима та
амуніцією, заслала до них
так званих добровольців,
оголосивши всьому світові: мовляв, це необхідно для захисту донецьких
росіян, яких в Україні всіляко гноблять і мордують.
І ця брехня тиражується в усіх ЗМІ, хоча всьому
чесному люду відомо, що
за часів незалежності Україною керували, в основному, росіяни. Президенти, за винятком В. Ющенка, були проросійськими,
половина міністрів, «губернаторів» були не тільки російськомовними, а
саме з Донбасу. А якою мо-
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❙ Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.
вою висловлюється чимала частина депутатів? Лишається загадкою — як же
вони гнобили росіян, якщо
самі не вміли балакати українською?
Під фальшивим розбійницьким прапором порятунку російського населення і почалась ця нескінченна бійня у 2014
році. І ця нахабна брехня
на довгих ногах, на жаль,
діє. Тим часом із Росії на
Донбас замість вивезеного «гуманітарними конво-

ями» обладнання безконтрольно завозяться ядерні
та хімічні відходи. Як
справедливо пише наша
землячка Олена Степова:
«Росія отруїла всі захоплені землі і зробила з них
звалища. І це факт. Тепер
екологічні
катастрофи
вона буде використовувати як фактор тиску на Україну і світ для вирішення своїх питань. Ось тому
я наполягаю, що в карту
війни і ООС повинні бути
вписані екологічні мар-

кери. Зараз розігрується
карта Криму. У плані екологічної катастрофи і тиску на Україну. Наступним, упевнена, буде Донбас-ОРДЛО, адже крики
«дати воду народу Донбасу» вже звучать. Просто вони затихли в криках
«дати воду Криму».
Освічена Європа, оплот демократії, брехню
окупантів сприймає прихильніше, ніж правду українців. Принаймні набирають сили і міцнішають голоси керівників європейських держав, що
виступають за відміну антиросійських
санкцій.
Вони готові пробачити не
тільки захоплення Криму,
Південної Осетії, Абхазії,
Придністров’я, а й окупацію Донбасу.
Але те, що ладна стерпіти демократична Європа, ніяк не в змозі витримати земля-матінка, вона
протестує по-своєму — починає просто провалюватися під ногами окупантів. ■
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■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Микола ПАЦЕРА

Колись, переглядаючи гостросюжетний
фільм «28 панфіловців» про смертельну
битву радянських бійців із армадою фашистських танків, які буквально прасували їхні окопи, я подумав, що ті жахіття
— явне кіношне перебільшення. І вигадали його для залякування глядача. А
потім зустрівся з одним із таких героїв
війни на Донбасі — Олександром Зозуляком, якого буквально підім’яв ворожий танк...

Олександр — захисник
«Валери»,

Коли тіло прасують ворожі гусениці

пу, то теж шансів немає, бо там їдуть інші
танки і звідти йде піхота. Залишався єдиний порятунок — плигнути під танк і заскочити у проміжок між гусінню та насипом. І я встиг це зробити, але мене підвів
кулемет бійця (котрий поїхав у відпустку), який я взяв замість свого автомата — він зачепився за гусеницю так, що
мені зламало праву руку. До того ж механік-водій, побачивши, що я стрибнув
під машину, вирівняв її так, що одна гусениця наїхала просто мені на лівий бік,
розтрощивши руку, ногу й тазові кістки. Я закрив очі й закричав від нестерпного болю, оскільки був при свідомості.
Але навіть не почув власного голосу, бо
мав сильну контузію. Коли ж відкрив
очі, то вони дивилися якось у різні боки,
тож я подумав, що вже помер. Танк же
чомусь застряг просто на мені, впершись
у насип, і зупинився. У цей час, як мені
розповіли потім, боєць Борис Лисий підбив його з гранатомета, а Руслан Халілов
вистрибнув на башту і кинув усередину
дві гранати. Я ж тим часом пробував відкопати себе вцілілою правою ногою, але
мені це не вдалося. Не зміг мене витягти
й Руслан...
Вдавлений гусеницею в ґрунт, Олександр пролежав так, стікаючи кров’ю,
більше години, аж доки на висоту не прибуло підкріплення з двох наших танків.
Один із них за допомогою троса відтягнув
ворожу машину, й лише тоді чотири бійці змогли дістати Зозуляка — всього закривавленого і обліпленого землею так,
що ніхто не міг і впізнати. Тільки тепер
лейтенанту вкололи знеболююче і на плащі-накидці завантажили в БМП та відвезли на запасні позиції його мінометної
батареї. Тут теж зробили укол, після якого він втратив свідомість...

У січні 2015 року російсько-сепаратистські війська, мов оскаженілі, намагалися відвоювати в наших бійців висоту між Троїцьким і Дебальцевим, яка називалася «Валера» за ім’ям командира
підрозділу, котрий її зайняв. Після триденних масованих обстрілів зі всіх боків
на наші позиції посунули ворожі танки.
Українські захисники, серед яких був і
старший лейтенант Олександр Зозуляк,
котрий уже пройшов пекельні бої в районі
селища Золоте, мужньо обороняли стратегічну висоту і навіть захопили російський панцерник. Зранку 25 січня їх стали «поливати» з мінометів та «Градів»,
а потім знову посунули танки. Хлопці за
підтримки артилерії, вогонь якої коригував 39-річний командир взводу Зозуляк,
мужньо відбили дві атаки, але ворог пішов у наступ ще п’ятьма танками і БМП.
Олександр передав артилеристам їх координати, фактично викликавши вогонь
на себе, але ті не змогли перервати ворожі
атаки. Бійці зайняли оборону в мілких
окопах, оскільки не змогли «вгризтися»
глибше в кам’янистий ґрунт, і були для
ворога — наче прості мішені в тирі. Проти танків у наших залишилося всього два
ПТУРи, два РПГ та одноразові гранатомети...
— Я думав, що танки просто перескочать наші окопи, а потім із тилу всіх розстріляють, — пригадує Олександр той
страшний бій. — Але перший танк чомусь помчав в обхід нашої позиції зліва
і хотів піти на нас уздовж окопа, але не
встиг це зробити — нам удалося його підбити. Тоді другий повторив його маневр
і пішов по самих окопах. Він мчав просто на мене, підім’явши гусеницями двох
наших хлопців із розвідки, які прийшли
нам на підмогу, — командира роти старшого лейтенанта Сергія Свища та його
бійця. Я блискавично встиг подумати:
якщо побіжу вперед — розстріляє з кулемета, якщо перелізу через бруствер око-

■ СИЛА ВОЛІ

Поводир
Спортсмен, який
втратив зір,
допомагає іншим
бачити надію
Микола ПАЦЕРА
Василь Закревський — один
із найтитулованіших спортсменів
України, заслужений майстер
спорту, який не перший рік гідно
представляє Україну на чемпіонатах світу та Європи. Також він —
відомий масажист-реабілітолог,
який володіє різними методиками і на прийом до якого вишиковуються черги. А ще — волонтер,
який надає величезну допомогу
незрячим, зокрема й учасникам
бойових дій. І при цьому активний чоловік — абсолютно незрячий. Йому доводиться досягати
всього неймовірною силою волі.
Народився Василько здоровою
дитиною і зростав досить жвавим
та енергійним хлопчиком. Але
така надмірна активність і зіграла з ним фатальну роль у житті.
Якось у третьому класі він грався з хлопцями, і товариш кинув

або Той, хто вцілів
у двобої з танком

Стріляти, плавати, жити на повну
Прийшов до тями Олександр Зозуляк
лише в реанімації госпіталю в Артемівську від болю у лівій руці, яку довелося ам-

йому палицю просто межи очі.
Дякувати Богу, вони залишилися неушкодженими, але відтоді
й почалися перші проблеми з зором. А вже в шостому класі під
час бійки з однолітками він отримав ще одну травму — на цей
раз голови. Після чого зір почав
стрімко падати. У восьмому класі
він майже зовсім перестав бачити і був змушений навчатися вдома. На жаль, шкільні друзі про
нього забули, лише інколи заходили сусідські діти. Це настільки
вплинуло на психіку хлопця, що
він замкнувся в собі: не міг змиритися з несправедливістю долі.
Не допомагали жодні операції.
Тож мамі довелося віддати його
до школи-інтернату №5. А щоб
син не зациклювався на хворобі у
вільний час, записала його в секцію плавання.
«Із 2002 року я почав займатися плаванням — непрофесійно, а просто для себе, — пригадує Василь Закревський. — Того
ж року вперше виступив у Запоріжжі на змаганнях, до яких
мене готував мій перший тренер
Валерій Тарасов, і зайняв друге
місце. Після цього брав участь у
багатьох змаганнях різного рівня — тричі на чемпіонатах України завойовував «золоту» медаль.
До 2012 року був членом збірної з
плавання. Але потрапити на міжнародні змагання було неможливо. Тож мій уже нинішній тренер
Анджела Стельмах запропонува-

❙ Олександр Зозуляк — підкорювач
❙ життєвих вершин.
путувати майже до самого плеча. Хірург,
котрий зайшов у палату, сказав йому, що
зламану в кількох місцях ногу з розірваними м’язами і нервами, напевне, теж доведеться відтяти, оскільки ходити нею
він не зможе. До того ж у бійця поламано
кілька ребер і тазові кістки, які також погано зростаються. Вранці наступного дня
змученого лейтенанта перевезли до харківського госпіталю, де провели відразу кілька операцій. Сюди приїхав і його
батько з Чернівців, який тиждень доглядав скаліченого сина. Потім пораненого
перевезли до столичної Феофанії у травматичне відділення, де також буквально
збирали по фрагментах розтрощені кістки. Тут його вже провідали мама з сестрою, а брат три місяці допомагав заліковувати розтрощене танком тіло.
Потім ще стільки ж часу Олександр
лікувався у Центральному військовому
клінічному госпіталі. Під час перебування в ньому його за той бій за висоту «Валера» нагородили орденом «За мужність»,
а також медаллю «Захиснику Вітчизни»,
яку вручав особисто президент України
Петро Порошенко. А в грудні 2015 року
він потрапив до Німеччини, де йому виготовили міопротез лівої руки, який пра-

ла перейти в триатлон, до якого,
крім плавання, входять велогонка та біг. Вона познайомила мене
з майстром спорту міжнародного
класу з триатлону Романом Королем, який став моїм гайдом (супроводжує спортсмена з вадами
зору. — Авт.) і донині. Я тренувався, як навіжений, — накручував сотні кілометрів на велосипеді, закріпленому на станку, пропливав десятки кілометрів у басейні й пробігав на стадіоні! Тож
ми успішно дебютували 2013
року в Туреччині — прийшли
до фінішу першими. Але виявилося, що зробили неправильну
прив’язку, тому нас дискваліфікували. У тому ж році я захищав
честь України на чемпіонаті світу
з триатлону в Лондоні, де поступився першим місцем британцю.
А в 2015 році став чемпіоном Європи в Женеві, а також завоював
срібну медаль на чемпіонаті світу
в Чикаго. У 2016-му посів другу
сходинку п’єдесталу на чемпіонаті Європи в Португалії та чемпіонаті світу в Роттердамі».
Проте спортивні здобутки —
навіть за честь України, на жаль,
ніяк не покращили матеріальний
стан Закревського. Тож, щоб заробляти на прожиття, він паралельно кілька років навчався масажу в міжнародному медичному коледжі, університеті «Людина», у центрі Сергія Капралова,
де готували масажистів до чемпіонатів України з класичного та

цює за допомогою імпульсів, що виникають при скороченні м’язів. Тепер Олександр почувається впевнено — може навіть шити, тримати різні речі, шнурувати
черевики, готувати їжу, прати, прибирати
в кімнаті, а також виконувати іншу потрібну для буденного життя роботу. Більше того, колишній боєць зміг нормально адаптуватися в соціумі й працювати
нарівні з іншими людьми. Таким чином
він пiдкорив ще одну життєву вершину.
— У січні минулого року мені зателефонувала народний депутат Оксана Корчинська і запропонувала роботу в Національній поліції, — говорить Олександр
Зозуляк. — Потім ми обговорили всі умови працевлаштування з тодішнім начальником департаменту протидії наркозлочинності МВС, і я погодився. Оскільки ще
до служби в АТО я був у Чернівцях приватним підприємцем і добре опанував роботу з комп’ютерами, то й зараз займаюся
в управлінні організації аналітичної роботи статистичною та аналітичною роботою.
Мені відразу надали кімнату в гуртожитку міністерства. А держава виділила понад мільйон гривень на придбання квартири в Києві.
А ще Олександр Зозуляк активно готується і бере участь у престижних міжнародних змаганнях Invictus Games («Ігри
нескорених»), заснованих англійським
принцом Гаррі саме для колишніх військових, які отримали інвалідність внаслідок участі у бойових діях. Це стало третьою, спортивною, вершиною, яку підкорив незламний воїн. Колишній АТОвець
ще перед першими своїми змаганнями
пройшов відбірковий тур у Києві, де добре
показав себе на велотренажері та в стрільбі з лука, адже до війни, під час навчання в
Чернівецькому державному університеті
імені Федьковича, займався цими видами
спорту. А потім навіть зайняв третє місце
у змаганнях спортсменів із неушкодженими руками зі стрільби під час лікування у
реабілітаційному центрі нашої паралімпійської збірної. Також він показав хороші результати з плавання в басейні спорткомплексу ЦСКА, виконав вправу «гребля» однією рукою.
— Відразу після госпіталю я хотів повернутися на передову війни на Донбасі,
але мене переконали, що у своєму становищі більше користі для нашої країни я
зможу принести у цивільному житті, —
говорить Олександр Зозуляк. — Тож я
старатимуся гідно представляти Україну
на престижних змаганнях, а також робити все можливе для її незалежності й процвітання. ■

спа-масажу. Оволодів кількома
техніками масажу: профілактичним, спортивним, антицелюлітним, багуа, relax. Використовує
у своїй роботі й специфічну техніку – кінезіологічне тейпування (нанесення спеціальної стрічки на різні ділянки тіла людини
з метою зняття болю та відновлення рухливості суглобів. —
Авт.) та вісцеральну хіропрактику (терапію живота. — Авт.).
Василеві вистачає кількох дотиків до тіла пацієнта, щоб визначити всі проблеми організму
і спеціальним масажем усунути
їх. Він практикував у реабілітаційному центрі «Прагнення» та
інших місцях, а також приймає
вдома — іноді й до півночі, тому
що хоче допомогти якомога більшій кількості хворих. А невдовзі відкрив перший в Україні масажний кабінет, у якому працюють незрячі спеціалісти.
Окрім занять спортом, тренувань та масажу, Василь Закревський активно веде волонтерську
роботу, організовує благодійні
заходи та допомагає незрячим,
зокрема й воїнам, які отримали
поранення на Донбасі, пристосуватися до нормального життя.
Він є членом волонтерської організації «Мозірон», співзасновником та головою правління якої
є кандидат психологічних наук,
реабілітолог Світлана Винограденко. З нею він познайомився у
2009 році на чемпіонаті України

з массажу, і з того часу почав допомагати незрячим, щоб вони не
замикалися в собі, а розвивалися, адаптувалися до життя всліпу, адже тільки так можна чогось досягти. Василь організував
єдиний в Україні клуб для незрячих «Гайдранер», члени якого
навчаються правильному бігу з
гайдами, скандинавській ходьбі
та плаванню. Зараз у ньому займаються люди з вадами зору з
Києва та області. Деякі з них уже
брали участь у різних змаганнях, за що безмежно вдячні Закревському. Також тут незрячі
можуть отримати безкоштовні
юридичні консультації. У 2015
році спільно з Дмитром Стригуном — керівником організації
«Ініціатива плюс», що опікується воїнами АТО, вони розробили
соціальний проект для сліпих
людей «Бачу надію». Його підтримало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). У
рамках проекту викладачі-волонтери навчали незрячих АТОвців
користуватися iнтернетом, писати повідомлення, спілкуватися в
соціальних мережах, розпізнавати гроші і предмети, бігати з гайдами. Коли завершився проект,
Василь Закревський заснував
для його учасників та інших людей із вадами зору «Організацію
Незрячих Людей Активних і Незалежних» (ОНЛАіН), у якій також допомагає їм займатися бігом та іншим спортом. ■
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■ МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Жіночий світ у вітринах
Українські містянки XIX — початку XX ст.: перепрочитання жіночих образів
Олена ГОРІШНЯНСЬКА

Нині рівноправ’я представників обох статей не викликає сумнівів.
Проте, зазвичай, у більшості музейних експозиціях минуле продовжують подавати, як історію переважно чоловіків. Ба, більше! Аж
до XIX століття у вітринах майже не трапляється речей, пов’язаних
із жінкою. Бо ж у давніші часи жіноча активність та права справді
були суттєво обмеженими.
Новий час, хай і поволі, але виводить жінок із чоловічої тіні. Тепер
вони не лише «берегині домашнього вогнища», дбайливі матері й
дружини. Зростають можливості для реалізації умінь і знань жінок,
вони опановують нові професії, поволі розширюють свої права та
коло ролей і образів. Так само стрімко і якісно розвиваються сфери, що стосуються жінок і відомі віддавна, як-от індустрія моди й
краси. Новації найпершими відчули мешканки міст.
Нова виставка Національного музею історії України «Жінки Прекрасної епохи», що відкрилася на початку липня, спонукає уважніше придивитися до жіночого світу, до кількох «традиційних»
та цілком нових образів жительок українських міст XIX — початку XX століть. Кураторка виставки — завідувачка відділу пізньосередньовічної, ранньомодерної та нової історії України НМІУ Юлія
Осташевська — намагалася продемонструвати експозицією моду
містянок заявленого періоду та висвітлити тему емансипації жінки,
її освіти та інтелектуальної праці.

Мило як прикмета куртизанок
Остання чверть ХІХ століття, що позначилась зміною статусу й отриманням жінками
нових соціальних ролей, характерна суттєвими новаціями
у моді та костюмі, наголошує
пані Юлія. Якщо у 1850-х роках
мода та краса були витриманими і суворо регламентованими,
а макіяж і навіть застосування
мила вважалися легковажністю
і достовірною прикметою куртизанок, то наприкінці століття дами з поважного товариства, а за ними і жінки середнього достатку вже користувалися
всіма можливими косметичними новинками і подеколи намагалися бути екстравагантними
в своїх костюмах та манерах.
Упродовж 1880-90-х повсюдно
в дамському арсеналі уже наявні рідка пудра, рум’яна, чорна
туш і губна помада.
«Зміна традиційного образу жінки-аристократки виразно помітна на світлинах та аксесуарах, представлених на
виставці. У центрі столу — фотографія представників родини Тарновських iз родичами у
Качанівці 1870-х років, де бачимо аристократок у традиційних на той час костюмах. Натомість навпроти на стіні — фотографія світської дами початку
ХХ століття (дружини чиновника з Білої Церкви), напудреної білою пудрою і у вигадливому капелюшку та платті.
На столі є аксесуари і предмети
жіночого туалету рубежа ХІХ—
ХХ століть: щітки для волосся
та одягу, пудрениця з люстерком, набори скриньок для прикрас тощо», — розповідає Юлія
Осташевська.
Найголовнішими пунктами «правил краси» стає використання макіяжу та догляд за
шкірою. Різні засоби збереження шкіри і для боротьби з лупою
рекламуються чи не в кожній
газеті і часописі (зокрема, можна побачити рекламні вирізки
з київських газет «Кієвлянін»,
«Кієвскоє слово»).
У центрі екпозиції — зразки жіночого одягу кінця ХІХ
століття. Це вже не корсети і
не довгі масивні плаття з роздутими рукавами і спідницею,
як дзвінок. Із 1880-х років жіночий одяг і костюм виразно
змінюються, даючи жінці сво-

боду, що виражає її зростаючу
соціальну мобільність. Дама
тепер, наприклад, сідає за кермо велосипеда, і такі прогулянки спричиняють революцію
в моді. Якщо в середині ХІХ
столітті всі медичні статті доводили, що жіночий хребет слабкий і тому потребує корсету,
то після винайдення рентгену
в 1895-му з’явилися вивірені
новим досягненням діагностики публікації про анатомічні деформації, що виникали
внаслідок саме стягування жіночої фігури не надто зручним
предметом гардеробу.
Окремі часописи — «Паризька мода», «Модний кур’єр»,
«Вісник моди» — друкували в
1900-1910 роках поради щодо
пошиття «модного одягу». В
них часто розміщувались додатки з викройками для кравецтва вдома. Аркуші таких видань із зображеннями плать (за
ними далі розміщувались аркуші з викройками із розмірами і лініями крою), представлені на виставці.
Наприкінці XVIII століття відбуваються разючі зміни
в уявленнях про людський організм, гігієну, профілактику
хвороб. Історики пояснюють,
що саме міркуваннями медичного характеру — запобігання
поширенню венеричних хвороб — влада аргументує необхідність легалізувати проституцію. Повіям дозволяють легальну працю за умови реєстрації. Їм належало отримати
спеціальний документ в органах охорони правопорядку,
здійснювати регулярний медичний огляд, мати відповідний вік (він зріс в імперії Романових від 16 до 21 року; в Австро-Угорщині суворо заборонялося реєструвати молодших 14
років). Регулювалася відстань
від борделів до храмів, навчальних закладів, державних
установ (у Києві — не ближче,
ніж 300 м, у Львові — 200 м).
Очевидно, що легальна проституція була вигідна владі: і
сплатою мит, і як місце, куди не
гребували заходити й високопосадовці. Зрештою, подолати заборонену рекламу не вдавалося.
Один із її видів — поширення
фото з напівоголеними дівчатами. Зразки можна побачити на
виставці.

❙ Жіночні атрибути історії.
Перша хвиля феміністичного
руху
Впадає в око суперечливість
ставлення до жінки у тогочасному суспільстві. Адже одночасно плекався образ цнотливої жінки, що стане вірною дружиною і берегинею домашнього вогнища, та узаконювалися
до/позашлюбні сексуальні розваги для чоловіків. Попри це, у
XIX столітті освічене жіноцтво
таки отримує можливість заявити про себе і свої права. Необхідною передумовою для цього стало поширення жіночої освіти.
Однією з приватних жіночих гімназій стала відкрита у
1878-му в Києві Вірою ВащенкоЗахарченко — дружиною професора Університету святого Володимира, яка раніше викладала в
Інституті шляхетних дівчат. Для
того, щоб заклад запрацював,
подружжя пожертвувало власні
кошти.
«Навчання у жіночих закладах освіти давало вихованкам не
лише подальший саморозвиток,
а й можливість самостійно заробляти на хліб насущний працею «домашньої наставниці» чи
вчительки (саме про це йдеться в атестаті 1885 р. випускниці гімназії Ващенко-Захарченко
Марії Данилевської, представленому на виставці). Наприкінці 1911 року випускницям вищих курсів дозволили викладати
у середніх навчальних закладах,
а тим, хто навчався в університетах, — отримувати магістерські
й докторські ступені», — розповідає співкуратор виставки,
старший науковий співробітник
Національного музею історії України Максим Яременко.
Окрім педагогічної та наукової праці, навчання відкрило
шлях жінкам до інших інтелектуальних видів діяльності, зокрема — перекладу. Яскравим
прикладом перекладачки є письменниця Марко Вовчок (1833—
1907). Із французької вона переклала кільканадцять романів
Жюль Верна.
Перша хвиля феміністичного
руху припадає на другу половину XIX століття. Не оминає він і
українських теренів, що перебу-

❙ Віяло Лесі Українки.
❙ Фото НМІУ.
вали у складі різних держав. Відомими його учасницями були
Леся Українка, що мешкала в
Російській, та Ольга Кобилянська з Австро-Угорської імперії.
В експозиції представлені їхнє
спільне фото та годинник і віяло, що належали Лесі Українці.
Ольга Кобилянська наголошувала, що боротися за жіночі
права — це не відмовляти жінкам у жіночності, не уподібнювати їх чоловікам в одязі, поведінці
абощо. Емансипація передбачає,
як твердила вона, надання жінці таких можливостей, аби вона
могла досягати власних цілей,
жити згідно з власними потребами й інтересами, а не відрікатися від них під тиском якихось
стереотипних уявлень про місце
й роль представниць цієї статі у
суспільстві, бути самостійними,
а не підлеглими у житті.

Лікарі та лікарі-жінки
Жінки щораз активніше почали професійно реалізовуватися в медицині. Йдеться не про
повивальні практики, котрі віддавна були в жіночих руках. Молоді дівчата здобувають освіту на
медичних факультетах. Лише в
Києві у 1913 році практикувало
47 жінок-лікарів. У тогочасних
міських довідниках виділяли окремо рубрики «Лікарі» та «Лікарі-жінки», поділяючи фахівців за статевою ознакою. За словами Максима Яременка, серед
лікарок переважали жіночі спе-

ціалісти, дерматологи, венерологи та акушери, проте траплялися
й педіатри, офтальмологи, імунологи, хірурги, невропатологи.
Жінку в медицині ілюструє вітрина з матеріалами про
київську лікарку Катерину Григорівну Ляскоронську. Сестра відомого українського історика та
археолога Василя Ляскоронського мешкала на Великій Житомирській, 38. Спеціалізувалася
як жіночий лікар та акушер.
У вітрині бачимо виписаний нею рецепт. У НМІУ також
зберігається листування цієї лікарки з колегами із Західної Європи. Катерина Ляскоронська і
в 1920-ті роки продовжувала лікувати. Приклад цієї жінки показує, як в одній особі перепліталася різна діяльність, що стало можливо саме у XIX столітті.
Окрім приватної медичної практики, Ляскоронська перед Першою світовою війною одночасно була ще й лікаркою КиєвоПодільської жіночої гімназії та
викладачкою гігієни у жіночій
гімназії.
Отже, виставка дає змогу
поглянути на зміни у становищі
жінки, зосередившись на кількох «традиційних» та цілком
нових образах містянок. До огляду представлено речі із фондів НМІУ, його філії — Музею
історичних коштовностей України та приватного колекціонера Дмитра Піркла. Виставка
триватиме до листопада. ■
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ

■ ДЕСЕРТИ

І пташки цілі, й гості задоволені
Рецепти простої і смачної літньої випічки
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Середина літа, а отже, його пік, найвища і найкраща точка! І цю чудову подію
треба відзначити в колі родини, друзів чи колег смачною літньою випічкою. На
вiдмiну від, приміром, зимової, можна не замислюватися не тiльки над тим, з
чого пекти (бо ягід-фруктів зараз — очі розбігаються), а навіть як пекти: літо
спонукає до безмежних імпровізацій. Моя кума Люба дивується, якщо я запитую
рецепт улітку. Каже: от знайшла чим заморочитися! Збила якнайбільше яєць iз
цукром, додала борошна, погасила соду і теж вкинула! Хочеш — меду туди, сметани, ваніліну і залий цим будь-які ягоди або всі одразу, які маєш. І гуляй півгодини, а затим потикай паличкою в пиріг — якщо вона суха, витягай, присипай
цукровою пудрою. Все, є розкішний пиріг!
От уміють же люди тішитися літу, та ще й усе встигати! Отже, вибираємо найлегші й найсмачніші рецепти, щоб не стояти довго біля духовки.

Торт «Пташине молоко»

Заливний пиріг iз чорницею —
кулінарні лісові пригоди

Рецептом ділиться Іра Татарин iз
Хоросткова, що на Тернопільщині. Нам
знадобиться для бісквіту: 4 яйця, склянка цукру, склянка борошна, 3 столові
ложки какао, чайна ложка розпушувача і 5 чайних ложок холодної води.
Крем: до двох склянок молока додати 2 столові ложки манки, зварити і остудити. 200 г масла збити з 250 г цукрової пудри — по ложці додавати манку і
збивати.
Корж розрізати на дві частини, намастити кремом та залити шоколадною
глазуррю (розтопити 100 г вершкового
масла і 200 г шоколаду).

Торт для малих хрумканчиків
«Хочу, щоб хрумтіло», — просить
моя мала племінниця Таїса, коли беремося за випічку. Бабуся Марія посміхається: зуби вже не ті, щоб хрумтіло,
їй би щось пухке... Але каже: «Ми вже
пекли той високий і пухкий, то давайте тепер ще й хрумкий, я також iз вами
похрумкочу». І ми починаємо пекти.
Рецептом поділилася Лариса Пошпур iз
Тернопільщини. Я ціную рецепти пані
Лариси, як і всі шанувальники її кулінарного таланту, тому була впевнена,
що торт вдасться з першого разу. Так і
сталося, торт видався на славу!
Раджу спробувати. Потрібно 5 яєць
збити зі склянкою цукру до пишноти.
Додати 3 столові ложки какао, чайну ложку амонію (погасити в столовій
ложці сметани), 2 склянки борошна.
Все разом з’єднати на менших обертах
міксера, розділити на 2 частини і випікати 2 коржі (я випікала при 180 гра-

❙ Не просто пташине молоко, а торт iз ним!
❙ Фото Іри ТАТАРИН.

❙ Насолода від Лариси Пошпур.
дусах 15 хвилин).
Маса для середнього шару з 300 г
м’якого масла. Збити і додавати по ложці: 0,5 л згущеного молока «іриска»,
200 г печива шоколадного (крекер) подробити на шматочки. Я додала 300 г подрібненого сухого арахісу, 100 г насіння
соняшника в шоколаді, плитку чорного шоколаду (порізати на шматочки).
Коржі просочити несолодкою кавою.
Усі сухі інгредієнти вимішати з масою
і викласти на нижній корж, зверху накрити другим коржем і притиснути.
Тортівниця діаметром 26 см. Верх залила шоколадною помадкою.

Він пахне літом і лісом. «І комарами»,
— сміється Таїска, яка в лісі таки влаштувала нерівний бій iз комахами. Комарі
пильнують свої чорниці, втішали ми малу.
Буде що згадати з літа.
Оля Гриб iз Рівненщини ділиться рецептом свого заливного пирога з чорницями. Для тіста: 300 г борошна, яйце, 150 г
масла або маргарину, чайна ложка розпушувача, столова ложка сметани, 4 столові ложки цукру. Для заливки: 400 мл
сметани, 2 яйця, 3 столові ложки цукру, крохмаль — 2 столові ложки, ванілін,
300 г чорниць. Змішати всі сухі інгредієнти і розтерти з розм’яклим маслом. Додати яйце і сметану, вимішати тісто, щоб почало відставати від рук, можна підсипати
трохи борошна. Форму 24 см змастити маслом і викласти тісто, сформувати бортики,
поставити на 15-20 хв у холодильник.
Робимо заливку: змішати сметану, цукор, ванільний цукор, яйця і крохмаль,
добре розмішати. Витягти тісто з холодильника і зробити багато проколів виделкою, поставити в розігріту до 230 градусів
духовку на 6 хвилин. Чорниці присипати
(0,5 столової ложки) крохмалем і висипати на пісочну основу в форму, потроху вилити заливку. Пекти при 180 градусів 4045 хв. Зверху можна присипати пудрою.

Малиновий кекс
«А якщо є багато ягід, можна напекти багато кексиків», — підкидає наступну ідею Таїска. Так, з малою не засумуєш, думаю я. Але, з іншого боку,
чому б і не напекти?
Наприклад, кекс iз малиною (поріч-

кою, чорницями, журавлиною). Беріть для
нього 4 столові ложки розтопленого масла,
240 г борошна, 200 г цукру, чайну ложку
соди, 2 яйця, три чверті склянки молока,
350 г ягід і дрiбку солі.
Духовку розігріти до 180 градусів.
Змастити і застелити форму для кексів
(можна маленькі формочки — як подобається). Збити яйця і цукор, додати розтоплене масло і молоко. Додати борошно
і соду, всипати сіль. Ягоди помити, просушити, трохи лишити для прикрас, обкачати у борошні й додати в кекс. Пекти
приблизно годину. Охолодити і прикрасити на свій смак.

«Зебра»
Гарний пиріг — без коментарів, просто
спечіть і скуштуйте. Потрібно: чайна ложка сухих дріжджів чи 15 г свіжих, 100 мл
«мінералки» з газом, столова ложка цукру, 100 мл сметани, 50 г м’якого масла, 250
г борошна, 2 квадратики шоколадної плитки, столова ложка какао, столова ложка
сиру і дрібка ваніліну.
Змішати дріжджі і «мінералку», залишити на 15 хвилин. Збити масло і цукор, додати сметану, дріжджі, борошно
і ванілін. Розтопити шоколад на водяній
бані. Поділити тісто порівну. В одну частину додати шоколад і какао. У другу додати сир. У змащену форму викладаємо 2 столові ложки білого тіста. На нього — 2 столові ложки тіста з какао. І так — доки не
скінчиться тісто і скільки дозволяє форма.
Шпичкою майбутні кекси ще розділити на
4 частини, а потім кожну ще 2 рази. Пекти
30 хвилин при температурі 200 градусів.
Літо — різнобарвне і соковите! Нехай такою вдається ваша випічка! Смачного! ■

■ СЕКРЕТИКИ

■ ПРО ЗАПАС

Два соуси — багато смаків

Буряк із загадкою

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Соуси — це дуже індивідуальні додатки. Вони здатні змінити смак будь-якої
страви так, як хочеться вам.
Приміром, присолодити чи
зробити гострою. Спробуйте цей — пікантний і дуже
ніжний.

От коли приготуєте таку ікру, не зізнавайтеся, з чого вона —
дуже смачна, одразу і
не вгадаєш, з чого. Така
ікра стане смачним доповненням до м’ясних
страв і смакуватиме як
окрема закуска.
Інгредієнти:
буряк — 500 г,
помідори — 2,5 кг,
морква — 500 г,
цибуля — 500 г,
болгарський перець —
500 г,
часник — 1 головка,
олія — 500 мл,
сіль за смаком.
Буряк, моркву і цибулю почистіть. З болгарського перцю видаліть насіння і білi перетинки. В помідорів
видаліть зелену серцевину.
Буряк, моркву, ци-

Соус із білої порічки з
апельсином
Інгредієнти: 300 г білих
порічок, 1 апельсин, 100 г
цукру, 50 мл білого сухого
вина, 2 ст. л. олії, 2-3 зубчики часнику, дрібка солі. З
апельсина зняти цедру і вичавити сік. З’єднати всі інгредієнти, крім цедри і часнику, поставити на вогонь
і довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму і
варити соус приблизно пів
години під кришкою. Потім
збити масу блендером, додати цедру і часник, пропущений через прес, і остудити.

❙ Соус з апельсинами.
Смачний соус для любителів гострого «Звіробій».
Дуже пікантний! Дуже гарячий! Дуже ароматний! І
варити не треба. 1 кг червоного болгарського перцю, по 0,5 кг червоного гіркого перцю (чилі) та часнику.

Перед тим як чистити
перець і часник, надягніть
рукавички, бо попечете
руки. Далі все перекрутити на м’ясорубці, посолити (за смаком) і розкласти
в баночки. Виходить 1,5 л
готового продукту. Поставити в холодильник.■

❙ Бурякова ікра.
булю, перець і помідори подрібніть за допомогою
блендера
або пропустіть через
м’ясорубку. Посоліть і
варіть на слабкому вогні 1,5-2 години, регулярно помішуючи.

Наприкінці готування додайте перемелений часник. Ікру розлийте в чисті сухі банки і закатайте кришками. Банки поставте
догори дном до повного охолодження. ■
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«Ми дуже добре виконуємо різні акробатичні елементи – підтримки,
викиди тощо. Ми виграли три етапи Світової Серії, тож були серед
фаворитів світової першості. І це прекрасно, що ми першими здобули
планетарне «золото» в «хайлайтах».

Єлизавета Яхно
українська синхроністка

■ ВОДНІ ВИДИ

Чемпіонський артистизм
Українські синхроністки першими виграли планетарне «золото» в новій змагальній дисципліні
Григорій ХАТА
Чемпіонат світу з водних видів у
Південній Кореї для української збірної розпочався з історичної події. У
змаганнях з артистичного плавання
вітчизняні синхроністки вибороли золоту медаль — першу в історії планетарних форумів.
На найвищу сходинку п’єдесталу
вихованки головного тренера збірної
Світлани Саїдової піднялися в новій
для чемпіонату світу змагальній дисципліні — хайлайтах.
Включені до програми найбільших
світових змагань на будапештському
конгресі FINA в 2017 році, хайлайти
передбачають, що десять синхроністок
упродовж свого двохвилинного виступу
демонструватимуть глядачам та суддям
акробатичні трюки, які водні грації мають виконати не менше чотирьох.
Упродовж минулих сезонів українські «русалки» успішно обкатували свою програму на змаганнях Світової серії. Їхній же дебют на чемпіонаті
світу нікого не залишив байдужими.
«Молитва за мир», яку в корейському Кванджу виконала українська
десятка синхроністок у складі Анастасії Савчук, Єлизавети Яхно, Марини й Влади Алексєєвих, Яни Наріжної, Аліни Шинкаренко, Катерини Різник, Олександри Коваленко, Вероніки
Гришко та Валерії Апрелєвої, отримала від суддівського корпусу, по суті,
одну з найвищих в артистичному плаванні оцінку — 94,5 бала.
«Це найулюбленіша вправа нашої
команди, оскільки ми дуже добре виконуємо різні акробатичні елементи —
підтримки, викиди тощо. Ми виграли
три етапи Світової серії, тож були серед

фаворитів світової першості. І це прекрасно, що ми першими виграли планетарне «золото» в хайлайтах, — сказала після тріумфу одна з лідерок синьо-жовтої збірної Єлизавета Яхно.
Варто зазначити, що законодавиця
мод у синхронному плаванні, яке, до
слова, з 2017 року офіційно називається артистичне, — збірна Росії — участі
в хайлайтах не брала, оскільки, на думку російської федерації, суддівські підходи для оцінювання нової дисципліни потребують доопрацювання. Також
на медалі у дебютному виді змагань не
претендували й представниці потужної
збірної Китаю, відтак другими у хайлайтах стали італійки (91,733 бала), а
третє місце посіли іспанки (91,133).
Зробивши на старті чудовий заділ
та маючи хороший потенціал для подальших звершень, вітчизняні синхроністки продовжили активно боротися за нагороди ЧС у Кванджу. І якщо у
змаганнях солісток 17-річна Марта Федина зупинилася за крок до п’єдесталу,
пропустивши поперед себе знаних і титулованих у водному світі росіянку
Світлану Колесніченко, іспанку Ону
Карбонель та японку Юкико Інуї, то в
дуеті з Анастасією Савчук вона стала
бронзовою призеркою водного «мундіалю».
З огляду на нещодавнє народження цього харківського тандему, виступу Марти та Насті на чемпіонаті світу
чекали з певним хвилюванням. Однак
за плечима у Фединої та Савчук уже
був вдалий виступ на Кубку Європи,
де вони здобули олімпійську ліцензію
в Токіо-2020. Відтак їхня «бронза» у
технічній програмі дуетів на ЧС-2019,
за котру синьо-жовта пара отримала
92,584 бала, — закономірне продов-

❙ Українські синхроністки виграли «золото» ЧС у новому змагальному виді — хайлайтах.
❙ Фото з сайта НОК.
ження медальних традицій вітчизняного синхронного плавання. «Із кожним новим виступом у дуеті ми все краще розуміємо одна одну. Сподіваюся,
що така тенденція продовжиться й у
довільній програмі, де ми спробуємо

покращити результат», — відзначила
Марта Федина.
Ну а дві перші позиції в технічному
виступі дуетів посіли росіянки Колісниченко та Ромашина (95,900) та китаянки Сюечень й Веньянь (94,007). ■

■ БАСКЕТБОЛ

Кандидат із потенціалом
В Україні планували провести жіночий Євробаскет2021, проте його господарями обрано Іспанію та
Францію
Григорій ХАТА
Ідея проведення в Україні чоловічого Євробаскету-2015 виглядала чудовим для реалізації спортивним та інфраструктурним проектом. Але через
війну на Донбасі втілити
його в життя не вдалося,
хоча завдяки йому наша
країна могла б розжитися
мережею сучасних палаців спорту. Правом ФІБАЄвропа на відкладений
господарський прийом чоловічого чемпіонату Європи українська держава також не скористалася, тож
розвиток спортивної інфраструктури в регіонах
послуговується своїми локальними стимулами.
Приміром, у Запоріжжі
не один рік у законсервованому стані стояв розібраним місцевий Палац спорту «Юність». І, можливо,
якби не потужне бажан-

ня й амбіції власників запорізького «Мотора», яким
виступає машинобудівний
гігант «Мотор Січ», привезти гандбольну Лігу чемпіонів у рідне місто, чекати «Юності» свого часу ще
довго.
А так за доволі короткий час у коконі старої
споруди з’явився вельми привабливий спортивний об’єкт, який одразу
привернув до себе увагу
вітчизняних спортивних
функціонерів. Так, спортивна арена «Юності» стала домашньою не тільки
для гандбольного «Мотора» та баскетбольного «Запоріжжя», а й прийняла
під своїм куполом поєдинки національних баскетбольних та волейбольних
збірних.
Появою в Україні Запорізького палацу спорту,
можливості якого відповідають більшості сучасних

вимог міжнародних федерацій до проведення представницьких
турнірів,
скористалися в Федерації баскетболу України й,
пам’ятаючи про потужності столичного ПС, подали спільну зі Швецією заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи2021.
Ідея україно-шведської
заявки полягала в тому,
аби матчі групового етапу ЧЄ-2021 відбулися в Запоріжжі та Стокгольмі, а
поєдинки «плей-оф» провести в Києві.
Конкурувати за право виступити господарем Євробаскету-2021 Україні зі Швецією випало з об’єднаним тандемом
Франції та Іспанії.
І, як днями повідомив президент ФІБА-Європа Тургай Демірель, переможцем цієї дуелі стала франко-іспанська заяв-

❙ Потужності відродженої запорізької арени «Юність» активно використовують
❙ представники різних видів спорту.
❙ Фото з сайта yunostpalace.com.ua.
ка, згідно з якою груповий
раунд прийматимуть Ліон
та Валенсія, а вирішальна
стадія ЧЄ відбудеться в Парижі.
Говорити, що за інфраструктурною готовністю
переможець «тендеру» мав
суттєву перевагу, думається, не варто. Скажімо,
Франція останнім часом
перетворилася на епіцентр

масштабних спортивних
подій, де, до прикладу, в
2016 році відбувся футбольний чемпіонат Європи серед чоловіків, а нещодавно завершився жіночий
футбольний «мундіаль».
Добре знають у Франції
й про особливості прийому баскетбольних команд,
адже в 2015 році там проходила низка ключових мат-

чів чоловічого Євробаскету. Щодо Іспанії, то жіноча баскетбольна збірна цієї
країни є переможцем двох
останніх континентальних
першостей. Більше того,
Іспанія та Франція грали
у попередніх двох фіналах
жіночих ЧЄ, відтак вибір
господарів ЧЄ-2021 став
доволі очікуваним та прогнозованим. ■
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«Місія наступних поколінь — наповнити відновлений Батурин справжнім змістом»
Народний артист України, лідер гурту «Хорея козацька» Тарас Компаніченко — про місце, в якому
переплелися біль і слава українців

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ СЕЛЕБРІТІЗ

ва майбутнього фільму лякає — «Ті, хто бажають
мені смерті».
Тим часом Бред дуже втішений таким поворотом подій, адже він не мав можливості спілкуватися з дітьми. А тепер на радощах він навіть запросив погостювати у своєму маєтку в Лос-Анджелесі своїх батьків, щоб вони також
мали можливість побути з онуками.
Багато хто в Голлівуді
звернув увагу на те, як
помолодшав останнім
часом Бред Пітт. Мабуть, завершення всіх
судових тяганин гарно вплинуло на його
самопочуття, та й фізична форма у нього
— просто як у тридцятирічного парубка, що він і продемонстрував під час
промо-туру нового фільму Тарантіно «Одного разу в
Голлівуді», в якому
нещодавно знявся: під
час фотосесії Марго Роббі (колеги Пітта по фільму) Бред підстрибнув,
мов хлопчисько, чим зіпсував кадр з актрисою.
Проте Марго та й усі присутні лише посміялися з
55-річного актора, який
здатен на такі хуліганські витівки. ■

Анджеліна
Джолі сама
попрохала
забрати дітей
Бред Пітт проведе з ними
всі канікули
Дара ГАВАРРА
Чи варто було ламати списи в судах, забороняючи
колишньому чоловіку бачитися з дітьми, щоб потім іти
на поклін і просити побавити своїх нащадків, бо в тебе і
справи, і таке інше. Як кажуть, ефект бумеранга. А йдеться про непередбачувану пані Джолі, яка тільки завершила нарешті судову тяганину зі своїм колишнім щодо опіки
над дітьми, а тепер, посилаючись на свою зайнятість на
зйомках чергового фільму, просить Бреда Пітта забрати дітей на всі канікули. Це перше особисте
звернення актриси, адже до цього тривалий
час усі перемовини вели адвокати подружжя. Як кажуть, нужда змусить,
тож зірка на якийсь час змінила
гнів на милість і пом’якшила
своє ставлення до Пітта, адже
шістьох дітей брати з собою в
експедицію — нелегка справа. До слова, навіть сама назВарка ВОНСОВИЧ
У швейцарському містечку Лангебрук мали святкувати 100-річчя від дня смерті
піонера швейцарської авіації
Оскара Бідера, який народився в цьому містечку (у 1913
році Оскар став першою людиною, яка перетнула Альпійський хребет в обох напрямках). Що сказати, подія визначна, тож місцевому люду
хотілося відсвяткувати її пишно й урочисто, і для цього запросили на врочистості елітну
авіаескадру Patrouille Suisse,
що мала би демонструвати на
святі вищий пілотаж та різні
«аеротрюки». Планувалося,
що група літаків пролетить над

❙ Бред Пітт.

■ СВЯТО У НЕБІ

Авіашоу над Швейцарією
Замість земляків авіатора-піонера видовище
побачили любителі співів
містом і продемонструє надскладні фігури пілотажу. Та не
сталося...
Командир ескадри, запримітивши десь за шість
кілометрів на захід від місця призначення намет, який
був встановлений для святкування пісенного фестивалю, направив літаки туди і

продемонстрував усю «програму» свята, правда, не в
тому місці і не для тих учасників. Яким же було здивування любителів співу, коли
над їхніми головами розпочалося справжнісіньке авіашоу!
У них навіть не виникло вагань, що всі ці фігури вищого пілотажу були призначені

не для них, тож насолоджувалися видовищем.
Що ж до представників
швейцарського міністерства
оборони, то їм довелося виправдовуватися і вибачатися за
свою помилку, пояснюючи це
тим, що згадана група літаків
класу F-5E Tiger II не була оснащена GPS-навігаторами. ■

■ ПОГОДА
18 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочасний дощ. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень
+21...+23.
Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +27...+29.

Північ
мінлива
хмарність

00…00
+10...+15
00…00
+20...+25
Схід

хмарно

Центр

16 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 20.
Курорти Карпат: без опадiв. Трускавець: уночi +10...+12,
удень +20...+22. Моршин: уночi +10...+12, удень +20...+22.
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №78
По горизонталі:
1. Сировина для виготовлення
саке. 3. Напій із кобилячого молока.
6. Фон, задній план. 8. Місто на Житомирщині, колишня столиця древлян. 9. Ім’я сина наймички з однойменної поеми Тараса Шевченка. 10.
Героїня драми Лесі Українки «Лісова
пісня». 11. Давнє закинуте місто на
півдні Йорданії. 13. Офіційний документ про прийом чи звільнення з
роботи. 16. Провідник суден, добре обізнаний з навігаційними умовами певної ділянки річки чи моря.
17. Батько чоловіка. 19. Щастя, фортуна, доля. 22. Актуальна тема. 24.
Одноклітинний організм. 25. Гнійник, абсцес. 26. Вегетаріанець, який
не їсть навіть яєць та молока. 28. ...гра — паштет із штучно збільшеної
гусячої печінки. 29. Окрема пісня із
альбому. 30. Флейта Пана.
По вертикалі:
1. Місто мрії Остапа Бендера. 2.
Річка на Тернопіллі. 3. Другий президент України. 4. Учень Христа,
який був митарем. 5. Будівельний
матеріал із суміші глини, соломи і
піску. 6. Річка на Кавказі. 7. «Яйце»
по-латині, яке означає у відомому
прислів’ї початок. 11. Військова
професія Петра Франка, молодшого сина відомого поета. 12. Ім’я ві-

домої української актриси, яка після
2014-го принципово не знімається в
російських фільмах. 14. Територія
поширення певного виду тварин чи
рослин. 15. Кавказький дерев’яний
народний духовий інструмент. 18.
Німецьке місто, яке «прославили»
брати Грімм та Олег Анофрієв. 20.
Знаменитий іспанський поет і драматург. 21. Місце, під яким євреї
укладають шлюб, хупа. 22. Нагромадження каміння, повалених дерев на дорозі. 23. Головний музичний інструмент костелу. 25. Частина
храму, відокремлена рядом колон
чи стовпів. 27. Майстер першого
ковчега.
Кросворд №77
від 16 липня

■ ПРИКОЛИ
Зараз, як ніколи раніше, стало очевидним, що батьківські збори — від слова «збирати».
***
На сьогоднішню пенсію з морепродуктів можна купити тільки
сіль.
***
Інтелігентна одеська сім’я.
Вечір. Дружина третю годину грає
на віолончелі. Чоловік, відриваючись від журналу:
— Софочко, годі, купимо ми
тобі ці італійські чоботи!
***
Два куми труять мишей:
— Куме, правда, що цей порошок усiх мишей потруїть?

— Потруїти, може, й не потруїть, але такого здоров’я в них уже
не буде.
***
— Розо Марківно, про що ви зараз мрієте найбільше?
— Найбільше я мрію про сукню.
— Про нову?
— Ні, щоб влiзти у стару.
***
Невiстка — свекрусi:
— Мені здається, що син ваш
загуляв! По ресторанах i барах ходити почав.
Свекруха невістці:
— Так він там, мабуть, тебе
шукає.
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