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Поліція у Росії
жорстоко розігнала
мирну акцію і
затримала майже
1400 осіб

Місто, засноване
іммігрантами, давно
перетворилося на
мегаполіс емігрантів,
але, на щастя, колишніх
одеситів не буває
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Незворушність карпатського
буйвола
Найбільшу ферму
рогатих велетів
збирали з усіх
закарпатських околиць
» стор. 7
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ДНРункул
може прорвати
зсередини

❙ Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,439 грн
1 € = 28,334 грн
1 рос. руб. = 0,402 грн

Очільники
самопроголошених
недодержав
намагаються
гасити внутрішні
запалення
» стор.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ 2019

ІнФорУМ

«На рідній землі ми споконвіку. Були, є і будемо! Із хрещенням для нашого народу
розпочалася нова історія. Віра створила ідею: єдиний народ, могутня держава,
належність до європейської цивілізації. Наш народ завжди був вірний цій ідеї. Ми —
українці».

■ ВИБРИКИ ФЕМІДИ

■ НА ФРОНТІ

Скинемо
зі столу
стандарти
НАТО?

Стріляє противник із
терикона «Крокодил»

Перехід ЗСУ на нову
систему харчування
скасував... суд
Тарас ЗДОРОВИЛО
Армійське харчування ще донедавна, а особливо в
ще пам’ятні радянські часи, бажало бути кращим. І от
не встигли ще як слід потішитися смачненьким харчуванням у Збройних силах України, як днями, мов грім із
ясного неба, постала неприємна новина: Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним наказ Міністерства оборони, який передбачає проведення реформи
харчування в ЗСУ. Зокрема, в рішенні суду від 16 липня, яке оприлюднив радник міністра оборони Юрій Бірюков, сказано: «Зупинити дію наказу Міністерства оборони України «Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого
забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування в 2019 році» № 90 від 03.04.2019 до набрання
рішенням законної сили».
Ухвалу винесла суддя ОАСК Альона Мазур за позовом… неназваної особи. Але, як зазначив у коментарі
радник міністра оборони Степана Полторака, позов до
суду подала «ФОПка з орбіти однієї зі стандартних колишніх фірм-годувальниць», які не хочуть втрачати прибутки від постачання харчів у ЗСУ.
Найгірше те, що через цей позов частина бригад ЗС
України в 2019 році, швидше за все, таки не перейде на
якісно нове харчування, адже цьогоріч технічно неможливо встигнути провести нові торги, бо наказ пишеться на рік, і в нового міністра мала б бути політична воля
продовжити реформу.
Нагадаємо, що в 2018 році на нову систему харчування загалом устигли перейти близько 90 військових
частин Збройних сил України, зокрема всі частини десантно-штурмових військ, мотопіхотні, мотострілецькі і
танкові. А станом на липень 2019-го вже 50% військовослужбовців ЗСУ перейшли на нове харчування за каталогом. До кінця цього року планувалося завершити процес, пристойно годувати 100% особового складу.
І ось перехід другої половини частин ЗСУ на нову
систему заборонено ручним судом Портнова.
Дивним є те, що з цього приводу немає заяв ні новообраного президента, ні призначеного ним секретаря РНБО. Знаючі люди кажуть, що нова система була як
кістка у горлі в чотирьох монополістів часів колишнього
міністра оборони Анатолія Гриценка, які заробляли шалені гроші на неякісному харчуванні воїнів ЗСУ та не несли за це ніякої відповідальності.
У Міноборони заявили, що в установленому порядку оскаржать зазначену ухвалу та в подальшому відстоюватимуть інтереси Збройних сил у судових інстанціях:
«Міністерство оборони України обурене ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва щодо зупинення дії наказу Міністерства оборони України «Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил
України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування в 2019 році»
№90 від 04.03.2019. Реалізація зазначеної ухвали ставить під загрозу розвиток системи харчування військовослужбовців Збройних сил України, яка була розроблена відповідно до стандартів НАТО та передових країн
світу, а також направлена на якісне продовольче забезпечення українських військовослужбовців».
Військове відомство уточнило, що інтенсивний перехід ЗСУ на нову систему харчування дозволив збільшити набір продуктів iз 30 до 400 одиниць i значно покращити рівень та якість харчування військовослужбовців. Так, наприклад, Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ 18 липня
похвалилося раціоном у 169-му навчальному центрі «Десна», який перейшов на нову систему харчування за каталогом: «На столах військовослужбовців з’явилися різноманітні страви не гірші, ніж у ресторанах. Харчуванням
особового складу нині опікуються військові кухарі, замість цивільних фірм, як було раніше. До того ж однією
з головних інновацій Каталогу було саме розширення переліку продуктів та страв і підвищення добової кількості
калорій – від 3500 до 6000». ■

Віктор Ющенко
третій президент України

Визначальна важливість життя, здоров’я і
морального духу наших військовослужбовців при
ухваленні рішень
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулі дні Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, про
який було домовлено 21 липня. Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населеного пункту Кримське. Хоча статистика цього
хлібного «перемир’я» сумна — за тиждень шість
обстрілів, двоє загиблих бійців, п’ятеро — поранених.
У ніч на неділю, 28 липня, бойовики на До-

неччині обстріляли контрольний пункт в’їздувиїзду «Мар’їнка». У повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил конкретизують: «...О 00:15
збройні формування РФ та її найманці здійснили
обстріл КПВВ «Мар’їнка», застосувавши при цьому крупнокаліберну зброю. Близько п’яти одиночних пострілів було випущено по КПВВ, один
з яких утворив наскрізний отвір, куля лежала з
зовнішньої сторони після пробиття другої стінки
модуля».
Відомо, що вогонь противник вів із напрям-

ку терикону «Крокодил». У результаті обстрілу в
одному з модулів залишились отвори від куль.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню, зазначено в повідомленні.
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та
стабілізації лінії розмежування сторін у зв’язку з
обстрілом КПВВ «закликала збройні формування Російської Федерації та їхніх найманців припинити свої провокації та дотримуватися існуючих домовленостей».
Утім, нагадаємо, відповідно до розпорядження начальника Генштабу, головнокомандувача, командувача ОС і командирів бригад
дозволяється самостійно застосовувати техніку та озброєння в разі загрози життю або втрати
території. «Після цього не проводиться якихось
каральних заходів, розбірок, тому що від цього залежить життя та здоров’я наших військовослужбовців, від цього залежить, у тому числі, моральний клімат у тих колективах, які виконують бойові завдання», — сказав заступник
командувача ООС, керівник безпекової групи
Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання на Донбасі генерал-майор
Богдан Бондар. ■

■ ВІРА

Служба просто неба
Близько 20 тисяч вірян Православної
церкви України відзначили у Києві
1031-шу річницю хрещення України-Руси
Людмила НІКІТЕНКО
У Києві на Володимирській гірці в неділю, 28
липня, відбулося справжнє
загальнонаціональне свято.
Цього дня Православна церква України своїм першим
богослужінням та хресною
ходою відзначила 1031-шу
річницю хрещення України-Руси.
Богослужіння очолив
митрополит Київський і
всієї України, предстоятель
Православної Церкви України Епіфаній у співслужінні
всієї повноти Церкви.
Хода, на яку з’їхалися
українці з усіх регіонів, а це
приблизно 20 тисяч людей,
розтягнулась на півтора кілометра. Охочих бути присутніми на урочистій святковій літургії у такий важливий для України день було
так багато, що служили просто неба.
За словами митрополита Епіфанія, сподівалися,
що буде багато людей, але на
таку кількість не розраховували. Адже ніхто не зво-

зив людей, вони прийшли
та приїхали на святкування самі, бо хотіли спільно
помолитися за Україну. Серед учасників було близько
50 архієреїв та 1500 священнослужителів.
«Сьогодні всі ви, православні християни, маєте
можливість святкувати разом з Єдиною святою апостольською церквою і це надзвичайно важливо та зворушливо бачити», — зачитав звернення від Патріарха
Варфоломія голова делегації
Константинопольського патріархату в Україні митрополит Гальський Еммануїл.
«З Константинопольської церкви, яка народила
та відродила весь український народ та його церковну
свідомість, перебуваючи за
кілька метрів від того місця,
де хрестилася свята княгиня
Ольга, з надзвичайною честю
та радістю шлемо патріарші
благословення та наші побажання всьому божому народові», — йшлося у вітанні
Патріарха Варфоломія.
Уже після хресної ходи,

■ НАЦІЯ

Батурин
запрошує!
День прапора у
Гетьманській столиці
із Христиною Соловій
Любов КІЯШКО
У Гетьманській столиці Батурин,
на території палацово-паркового ансамблю гетьмана Кирила Розумовсь-

❙ Велелюдна хода ПЦУ зібрала близько 20 тисяч українців.
❙ Фото з сайта censor.net.ua.
котра рухалася від Святої Софії до Володимирської гірки,
на схилах Дніпра прозвучала щемлива молитва за Україну: «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!».
«Коли ми почули духовний гімн України, то на очах
людей були сльози радості. Оскільки українці тепер
мають свою церкву і вона
зі своїм народом. Це справді було загальнонаціональне свято», — говорить «Україні молодій» прочанка
Олена Сокуренко, яка приїхала на святкування до Києва з Черкас.
До речі, за минулі з моменту створення Православної церкви України півроку
до неї приєдналося більше
ніж 500 парафій Української
православної церкви Московського патріархату.
«Зараз бачимо, що про-

кого, у День прапора України 23 серпня о 19-00 відбудеться благодійний
концерт «Viva Батурин!». Організовує його Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» за підтримки мецената Євгена
Сура.
350 років тому Батурин засяяв
на небосхилі української історії як
Гетьманська резиденція. Звідси 53
роки на увесь світ лунала слава, політична й військова потуга козацької
України.
Батурин — це серце Гетьманщини!
Батурин дає розуміння України, її величі та її трагедій, стверджує її здатність до відродження!
Це місто стало Феніксом новітньої
історії. Відродившись із попелу, невеличке селище з української глибинки
стало Меккою внутрішнього туризму.

цес трішки призупинився,
але все одно він відбувається. По декілька парафій вже
оформлюють юридично свій
статус у ПЦУ. Але я вірю, що
люди будуть і надалі приймати рішення колегіально,
на зборах, більшістю голосів про приєднання до нашої
визнаної Православної церкви України», — підсумував
митрополит Епіфаній після
хресної ходи.
Нагадаємо, 15 грудня
2018 року українські церкви об’єдналися в єдину Православну церкву України,
її очолив митрополит Епіфаній. 5 січня 2019 року
у Стамбулі підписали Томос про автокефалію Української церкви — і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту
Київському і всієї України
Епіфанію. ■

10 років тому, після масштабної реставрації, гостинно відчинив свої двері
для відвідувачів єдиний збережений в
Україні гетьманський палац — Палац
гетьмана України Кирила Розумовського, який став прикладом повернення із забуття не лише споруди, а й цілої епохи, є переконливим аналогом
відродження історії нашої держави.
А ви були в Батурині? Маєте унікальну можливість відсвяткувати
День Державного прапора України та
350-річний ювілей Гетьманської столиці разом iз популярними українськими виконавцями — талановитими
Тарасом Тополею та гуртом «Антитіла», драйвовими Юрієм Журавлем i
гуртом «От Vinta», ніжною Христиною
Соловій, а також одним iз кращих ведучих України Сергієм Притулою!
Вхід на концерт вільний. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ 2019

■ КРИМІНАЛ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Факт масового нищення лісів на
Харківщині недавно став одним із
найгучніших епізодів робочого візиту Володимира Зеленського до регіону, але суворий публічний «наганяй» перед телекамерами не вирішив
наболілої проблеми. Лише за останні
дві доби до рук правоохоронців потрапили перевізники незаконно заготовленої деревини одразу в трьох
районах області — Нововодолазькому, Харківському та Богодухівському. За цими епізодами вже відкрито
кримінальне провадження, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Наразі слідчі встановлюють суму завданих збитків та з’ясовують походження заготовленої деревини.

■ КОНКУРС

Ліс рубають по-чорному Невмируще слово
Зловмисники наживаються, а суд не бачить
протиправних дій
А кількома днями раніше співробітники СБУ провели масштабну перевірку в Чугуївському, Золочівському і Красноградському
районах, під час якої вилучили майже 75 кубометрів високоякісної деревини дуба, загальна вартість якої
становить приблизно 500 тисяч гривень. Понищені дерева злочинці перевозили шістьма вантажівками, не
маючи жодних дозвільних докумен-

■ SOS!

Зібрати
щастя
Анастасії Супруненко
потрібна допомога
Лариса ГРОМАДСЬКА
Акторка Народного студентського театру «Вавилон», бакалавр філології Національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова 23річна киянка Анастасія Супруненко
потрапила в страшну ДТП. У столиці 20 червня на вулиці Протасів Яр її
разом із колегою на пішохідному пе-

❙ Анастасія Супруненко до аварії.
реході збив автомобіль, водій якого
зробив спробу втекти з місця аварії.
Обидві дівчини були доставлені

тів. Правоохоронці встановили прізвища всіх причетних до цього злочину, а також склали список високопосадовців, які, можливо, покривали
їхню діяльність. Утім із заслуженим
покаранням для фігурантів справи
можуть виникнути проблеми. Днями стало відомо, що Золочівський
районний суд відмовився накласти
арешт як на транспортні засоби, так
і на спиляну деревину. ■
у 17-ту клінічну лікарню Києва з
важкими травмами.
У Насті відкрита черепно-мозкова травма та множинні переломи
кісток тазу.
Їй потрібна допомога, підтримка і позитивна енергетика. Адже
попереду — непростий тривалий час
складних операцій, лікування та реабілітації. І Настя знову буде такою
ж життєрадісною, щирою і запальною; зможе втілити у реальність свої
задуми і мрії.
Кошти для лікування Насті
можна надіслати на картку:
5168 7554 3784 9496 Віра Супруненко.
Призначення платежу: для лікування Насті Супруненко.
Віримо, що Настя вийде переможницею із складної битви із травмами. Побажаємо їй швидкого одужання і повернення до активного
способу життя! ■

■ «ДОНБАСНАШ»

На два
боки
З початку року
на пунктах
пропуску з «ДНР»
померло 25 людей
похилого віку
Юрій ЧУДНОВ
Донецьк
Знаменитий радянський поет колись припустив, що якби в музеї революції виставили більшовика, який плаче, то не було
б проходу від роззяв. А от
якби сьогодні в донецькому музеї виставили старого
в сльозах, бажаючих споглядати такий експонат навряд чи віднайшли б. Бо
таку картину можна побачити зараз у кожній установі, де видають пенсії. І
плачуть старі зовсім не через обстріли, а від безвихідної «вдячності» кремлівській владі та її місцевим
маріонеткам.
Нещодавно люди похилого віку розчулились
від надбавок до пенсій,
анонсованих із 1 липня.
У середньому аж на цілу
тисячу рублів! Треба ж,
додали, а не скоротили,
аж до 3,5 тисячі рублів!
Як тут не пролити вдячну сльозу? Щоправда, почуття вдячності добря-
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❙ Малюнок Володимира СЛОБОЖАНСЬКОГО.
че псує та обставина, що
ціни в магазинах, на ринках, в аптеках підвищили
ще прудкіше, ніж пенсії.
Тому на рівень добробуту
прибавка пенсіону ніяк не
вплинула.
Старим, як і в попередні п’ять років, хочеш-не хочеш, доводиться їздити на
територію, підконтрольну
легітимній владі. Без української пенсії просто не
вижити. Не менше третини населення «ДНР» зводить кінці з кінцями саме
завдяки виплатам в Україні. Діти та онуки, замість того, щоб утримувати старих та немічних,
щомісяця чекають, коли
ті привезуть пенсію з українського боку. Як сумно
жартують старенькі — регулярно «доять предків».
Якщо ж у когось і є бажан-

ня попрацювати, то тут
просто нема де це зробити.
Чимало підприємств, заводів стоять пусткою, розграбовані Росією.
Дехто дорікає тим, хто
одержує пенсію в проросійській «ДНР». А якщо людині просто нікуди і нема
за що виїхати, чи за станом
здоров’я вона не в змозі це
зробити? Як зронив ще
один класик: «Вони відповідають за тих, кого окупували...».
Слід сказати, що поїздки на територію України
не так легко даються старим. Не лише через дорожні витрати, а ще й через реальний ризик для життя. Нещодавно з’явилась
офіційна цифра: тільки з
початку поточного року
на пунктах пропуску померло 25 людей похилого

віку. Не витримали багатогодинних очікувань перепусток через лінію розмежування.
Пригадується, у довоєнні часи мешканці Донбасу вважали себе «сіллю
землі», опорою держави,
оспівували шахтарський
труд у піснях. Але давно
розгубили колишню шахтарську гідність: одні доять старих, інші штовхаються у пунктах видачі «гуманітарки»... Кремлівські діячі та місцеві
ватажки, всучивши донеччанам російську зброю, загнали гордий робітничий
клас Донбасу у глухий кут.
Перетворили на жебраків.
Згадується принагідно відома пісня: «Поручик
Голіцин, а может вєрньомся, зачем нам, поручик, чужая зємля?». ■

У Новограді-Волинському три
дні тривало міжнародне свято
«Лесині джерела»
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Житомирська область

❙ Відбувся чотирнадцятий Всеукраїнський конкурс
❙ виконавців художнього слова імені Лесі Українки
❙ у будинку, де народилася письменниця
❙ у Новограді-Волинському (раніше Звягелі).
У рамках «Лесиних джерел», що тривали три
дні, в Музеї родини Косачів у Новограді-Волинському Житомирської області проходив XIV Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова
імені Лесі Українки. Саме тут, на гостинній звягельській землі, народилася письменниця, яка
прославила свій край та Україну далеко за її межами, вже своїм псевдонімом окресливши свої приналежність і позицію.
— Сім років я опікуюся цим конкурсом, — розповідає Людмила Онищук, членкиня організаційного комітету Міжнародного свята літератури і
мистецтв «Лесині джерела», які вже 31-ші за ліком. — Автором ідеї є заслужений працівник культури і багаторічний режисер дійства Микола Мартинюк. Голова оргкомітету — заступниця міського голови Оксана Гвозденко. Працюємо ми не від
свята до свята. Це процес творчий, клопіткий і безперервний. Щойно роз’їжджаються по домівках
учасники конкурсу, як ми розпочинаємо готуватися до наступного. Допомагають мені колеги Олена Кобрина та Валентина Соломончук.
До слова, у літературно-меморіальному музеї
найзнаменитішої уродженки Звягеля — тепер Новограда-Волинського — Людмилі Онищук, директорці міської централізованої бібліотечної системи Новограда-Волинського, вручили обласну літературно-мистецьку премію імені Лесі Українки в номінації «Дослідження і пропаганда творчої
спадщини Лесі Українки». Відзнак удостоїлися ще
шестеро достойників.
А участь у конкурсі виконавців художнього
слова цьогоріч узяли 23 учасники. Серед них —
професійні актори театрів та концертних організацій, студенти навчальних закладів. До Лесиної
оселі приїхали конкурсанти з Києва, Запоріжжя,
Житомира, Харкова, Луцька, Чернігова, Рівного,
Сiверськодонецька... І оживали Лесині слова. Майстерно, самобутньо, впевнено, переконливо.
«Вже вдруге мені пощастило оцінювати конкурсантів, — розповідає Петро Ільченко, відомий
театральний режисер. — Цього року вони добре
підготовлені. Але конкурс є конкурс. Перемагають
ті, кому аплодують гучніше, кому лунають слова
«Браво».
Головну нагороду — гран-прі та приз чотири
тисячі гривень — отримав Денис Контурський iз
Житомира, студент Коледжу культури і мистецтв
імені Івана Огієнка. Він блискуче виконав літературно-музичну композицію за твором «Самсон».
Перше місце та грошову винагороду три тисячі
гривень виборов Остап Жежерун із Луцька, актор
театру-студії «Коло Лесі». В його виконанні прозвучав монолог Саула з однойменної легенди.
Друге місце та приз дві тисячі гривень розділили студентка Анастасія Назарова з Києва та актриса Анастасія Бортнік із Луцька; третє місце й одну
тисячу гривень — актриси Юлія Гаврилюк із Луцька та Віолетта Домарєва з Сiверськодонецька.
«Це був мій перший конкурс і точно — не останній, — поділилася Віолетта Домарєва. — Відчуваю,
що могла виступити краще. У виступі хотіла наголосити на тому, що саме за допомогою мистецтва
ми можемо змінювати, покращувати, об’єднувати.
Що Слово — це найсильніша зброя, найцінніший
скарб. Вважаю, що подібні конкурси дуже потрібні. Це і навчання, і розвиток, і досвід». ■
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■ ПАРЛАМЕНТ

За крок до присяги
У ЦВК опрацювали 100%
електронних протоколів, проте
ще чекають частину результатiв з
округів iз мокрими печатками

❙ Готель, у якому зупинилися депутати від «Слуги народу»,
❙ вартість номера за добу — від 3500 грн.
❙ Фото з сайта lb.ua.
Катерина БАЧИНСЬКА
І поки у ЦВК чекають на протоколи з мокрими печатками, щоб
оголосити остаточні результати виборів, партії, які проходять до Ради,
вже готуються до нового політичного сезону. Нагадаємо, за даними
електронних протоколів, у Верховну
Раду потрапляють: «Слуга народу»,
«Опозиційна платформа — За життя», «Європейська Солідарність»,
«Батьківщина» та «Голос». Усі інші
політичні сили набрали менше 5%,
тому не проходять до ВР.
Ті, хто отримав омріяний мандат, уже почали підготовку до першого засідання Верховної Ради.
Поки остаточно невідомо, коли ж
воно відбудеться, адже все залежить від дати оголошення офіційних результатів ЦВК. Проте останній термін, визначений законом для
оголошення результатів — 5 серпня. Саме до цієї дати ЦВК має оприлюднити список тих, хто пройшов до
парламенту. До 10 серпня результати повинні надрукувати в офіційних
виданнях — газетах «Голос Украї-

ни» та «Урядовий кур’єр». Публікація має вийти впродовж п’яти днів
після того, як ЦВК оголосила підсумки підрахунку голосів. Після
цього депутати мають п’ять днів,
щоб сформувати підготовчу депутатську групу, яка займатиметься організацією першого засідання Верховної Ради дев’ятого скликання. Хто ж входитиме до складу
такої групи? Кожна партія з тих, які
пройшли в Раду, делегує в групу по
одній людині від 15 своїх новообраних нардепів. Таким чином загалом
у групі має бути 28 депутатів разом
із представниками «мажоритарки».
Від «Слуги народу» буде представлено 16 осіб, від «Опозиційної платформи — За життя» три людини,
дев’ять осіб між собою поділять
«ЄС», «Батьківщина», «Голос» та
самовисуванці.
До 20 серпня депутати сформованої групи мають зібратися на
засідання, яке скликає спікер попередньої Ради восьмого скликання — Андрій Парубій. На цьому засіданні обговорять проведення урочистостей вже дев’ятого скликання.

Що ж має напрацювати робоча група? Перш за все, обговорити і вирішити деталі першого засідання
і першої сесії Ради, серед яких: як
розмістяться народні депутати на
дебютному засіданні, як пройде
урочисте відкриття першої сесії нового скликання, яким чином будуть
сформовані комітети в новому парламенті. І врешті, один із головних
моментів — присяга народних депутатів на вірність народу України.
Якщо враховувати дати проведення, то на перше засідання депутати мають зібратися до 9 вересня.
Традиційно текст присяги зачитує
найстарший депутат у парламенті.
Скоріше за все, це буде Юлій Іоффе — 78-річний представник «Опозиційної платформи — За життя»,
депутат шести скликань Ради.
Проте поки ЦВК дораховує голоси, президент Володимир Зеленський вирішив не гаяти часу і
провів непублічну зустріч з новообраними депутатами від «Слуги народу» в своєму офісі. Зустріч відбувалася за закритими дверима
i присвячувалася знайомству Зеленського з майбутніми парламентарiями. Основні тези, які озвучив
президент, — не красти, не брехати та не відступати. Якщо ж дехто,
за словами президента, йшов грабувати країну, радить відразу здати
мандат. Загалом, за словами депутатів, які були присутні на зустрічі,
основним завданням Зеленського
було мотивувати їх на роботу.
Але це не все. У команді Зеленського напередодні першого
засідання Верховної Ради вирішили
провести експрес-навчання. За тиждень слуг народу навчать основним
навичкам парламентаріїв. Допоможуть їм у цьому викладачі Київської школи економіки. Навчання триватиме тиждень. Проте організатори запевнили, що за цей час депутати отримають основні знання, які
їм будуть необхідні під час роботи у
парламенті. Що цікаво, вчитися 254
«слуги народу» поїхали до Трускавця, де зупинилися у найдорожчому
готелі міста i де доба перебування
коштує від 3500 гривень на одного.
Скільки ж коштує загалом навчання
депутатів, у Київській школі економіки відмовилися повідомляти, зазначивши, що вартість навчання —
це комерційна таємниця. Водночас
стало відомо, що за знання майбутніх депутатів платить партія «Слуга
народу», тому вартість можна буде
побачити вже у звітах партії. ■

■ ЗВІДТАМ

ДНРункул може прорвати
зсередини
Очільники самопроголошених
недодержав намагаються
гасити внутрішні запалення
Володимир ТУТОВ
Донецьк
Звісно, будь-яку хворобу легше попередити, ніж
потім iз нею боротися. Цією відомою медичною істиною
вимушено керуються і ватажки «ДНР». Вони вже реально відчувають, що в народі визріває невдоволеність
самопроголошеною владою. Все більше донецького
люду усвідомлює, що в 2014 році місцеві верховоди з
подачі і за допомогою московських кураторів банально їх ошукали чи, як тут зараз кажуть, — «взули», наобіцявши повний мішок задоволень. Нині покійний Захарченко провіщав, що життю в «ДНР» буде заздрити
вся Європа, бо всі тут будуть вільними і багатими. Та це
виявилось банальним базіканням: життя в «республіці»
якщо і змінюється стрімко, то лише у зворотний бік. Невдоволеність підданих фіксують і ватажки «ДНР». Тому
намагалися вжити запобіжних заходів, коли громадськість Донецька запланувала на минулу суботу на головній площі міста акцію під гаслом «Путін, прийми виб-

ір Донбасу!». Організатори запевняли, що це не протест, а швидше, підтримка місцевої влади. Та Пушиліна і К° спонтанна активність підконтрольних цивільних
наполохала: як би чого не вийшло! Тому вирішили на
всяк випадок підстрахуватися. Забороняти ініційований «з низів» мітинг начебто негарно, а от захопити і
контролювати площу — те, що треба. Тому оголосили,
що саме в цей день і в ту ж годину на площі проводитимуть навчання добровільних народних дружин міста. Таким чином влада вбивала двох зайців: і неузгоджений мітинг зривали, і готували дружинників, які, безсумнівно, допоможуть розганяти неорганізованих протестувальників, якщо такі «намалюються»!
І це не єдиний запобіжний захід, яких у Донецьку
почастішало. Щойно голова так званої республіки видав указ про ще одне свято на 14 травня — День конституції республіки. Це теж повинно охолодити занадто
гарячі голови невдоволених: проти Конституції не всяк
насмілиться виступити. А задля повної гарантії у неділю видано ще один указ — про створення у лавах правоохоронних органів особливого підрозділу, який повинен буде спеціалізуватися на силовому гасінні безладу
та розгоні несанкціонованих мітингів.
Тільки чи допоможе це самапроголошеній владі
стати довговічною? Навіть найхитріші політики у світовій історії такими методами не могли продовжити життя створеного насиллям режиму, якщо його не
сприймав народ. ■

■ ПІСЛЯМОВА

Блиск
i провали
кампанії-2019
У чому сила «Слуги
народу» та чому вiдразу
кiлька партiй не змогли
повторити результати
2014 року
Катерина БАЧИНСЬКА

Вибори пройшли, маємо результати. Ми
вирішили нагадати, чим здивували ці перегони, які партії розчарували, а які, навпаки, стали феноменом голосування. І чи
можна говорити про те, що партія «Слуга
народу» об’єднала країну?

Феномен «слуг народу» чи таки
Зеленського?
Сенсаційні, непередбачувані, рекордні та унікальні. Можна підібрати ще низку слів, які охарактеризують парламентські вибори 2019 року. Проте хто б що не
казав і яку б оцінку не давав волевиявленню українців, вибір зроблено. Вперше в історії країни у Верховній Раді буде
створено монобільшість. Давайте ж розберемося, у чому головний феномен цих
виборів? Почнемо з рекордсменів — президентської партії «Слуга народу». Жодна партія в Україні не отримувала більше 40% за партійними списками і жодна
партія не отримувала стільки переможців в одномандатних округах. Більше
того, загалом одна партія ніколи не заводила у парламент більш як 250 депутатів. І якщо партійну перемогу партії
Зеленського пророкували експерти та соціологи, то «мажоритаркою» були здивовані навіть самі «слуги народу». За словами політолога Володимира Фесенка, на
парламентських виборах країна й надалі
спостерігала за феноменом Володимира
Зеленського. «На цих виборах ми спостерігали продовження електоральної революції Зеленського. У дещо інших формах і трохи менших масштабах, ніж під
час президентських виборів, однак, судячи з усього, феномен Зеленського продовжує працювати, широкий загал виборців
готовий підтримати його. Насамперед, це
перемога саме Зеленського, а вже потiм
— його партії», — зазначив політолог.

гархом, пройшли до Ради дев’ятого скликання. Окрім Донецької та Луганської областей, унікальною виявилась і Львівська. Там більшість голосів віддали партії
Святослава Вакарчука «Голос». У всіх інших регіонах країни першість за партійними списками віддали «Слузі народу».

Карколомна «мажоритарка»
Саме так, без перебільшення, можна
назвати парламентські вибори-2019 у мажоритарних округах. Адже більшість депутатів-мажоритарників, які не одне скликання просиділи в парламенті, не змогли
перемогти бренд «Слуги народу». Апогей
цього — факт, що багаторічний депутат
і директор заводу «МоторСіч» В’ячеслав
Богуслаєв, який програв свій округ невідомому весільному фотографу Сергію Штепі,
який представляв партію «Слуга народу».
Утім декому з одіозних політиків, які обиралися за «мажоритаркою», таки вдалося «пригріти» своє місце. Серед них Олесь
Довгий, Андрій Деркач, Віктор Балога,
Олександр Герега та Антон Яценко. До
речі, саме він, а не хтось із представників
«нових облич», встановив рекорд цих виборів на «мажоритарці». Депутат без підтримки жодного партійного бренду набрав
69% голосів, випередивши найближчого
переслідувача, кандидата від «Слуги народу», на 55%. Варто зазначити, що для
Яценка це вже буде третє скликання Верховної Ради.

Шарій, Ляшко та Гройсман без
мандатів, але з грошима
Феноменом цих виборів стала партія
Анатолія Шарія. Агітуючи лише в iнтернеті, записуючи відеоблоги щодо ситуації
в Україні, Шарію вдалося отримати підтримку понад 320 тисяч голосів. З іншого боку, це в сiм разів менше, ніж його підписувачiв на «Ютубі». Можливо, рiзниця пояснюється тим, що значна частина з
них живе за межами України. Та, врешті,
хоч він і не пройшов до Ради, але, набравши 3%, тепер отримає державне фінансування з українського бюджету. І хтозна,
якою буде його підтримка на місцевих виборах.
А ще не потрапили до Ради «радикали» Олега Ляшка, які не змогли подолати п’ятивiдсотковий бар’єр. Так само
не потрапляє до парламенту феномен виборів 2014 року — партія «Самопоміч».
П’ять років тому, користуючись запитом на нові обличчя, вони отримали понад 10% підтримки на виборах. А цього
разу не змогли набрати і 1%. Можливо,
причина програшу — не зовсім зрозуміла стратегія їхнього лідера Андрія Садового. Спочатку він iшов на президентські вибори одноосібно, згодом об’єднався
з Гриценком. Чіткого меседжу, з яким
iти на вибори, «Самопоміч» так і не змогла сформувати. Тому і їх участі у кампанії
ніхто не помітив.

Зміни на Донбасі

Хто буде в Раді?

Уперше на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей
партії колишніх «регіоналів» хоч і здобули більшість, але не таку переконливу,
як раніше. Споконвiку Донбас голосував
за своїх: спочатку за «Партію регіонів»,
потім — за «Опозиційний блок» і завжди більшістю. Цього разу вони хоч і взяли
більшість округів, але не так упевнено, як
це робили раніше. Те, що вони втратили
частину підтримки своїх виборців, можна пояснити тим, що напередодні виборів
партія «Опозиційний блок» розкололася
на дві частини — «Опозиційну платформу — За життя» та «Опозиційний блок».
А от їхнiй виборець таки залишився грати на одному електоральному полі, тому
партії просто перетягували голоси одне в
одного. Також міг відіграти чинник того,
що мешканці східних регіонів не встигли розібратися, хто є хто, і голосували за
тих, кого частіше бачили на рекламі та
по телевізору. Адже риторика що «Опозицiйної платформи — За життя», що
«Опоблоку» дуже близька. Ба більше, на
їхню територію зайшла партія «Слуга народу», яка теж забрала частину «синьобілого» електорату, особливо в мажоритарних округах. Проте хто втратив найбільше, так це найбагатша людина України Рінат Ахметов. Він уперше не матиме
своєї групи депутатів у парламенті. Лише
сiм представників, яких асоціюють з олі-

Серед п’ятірки переможців, що подолали п’ятивiдсотковий бар’єр, є нові
політичні сили, які свідомо зробили ставку на оновлення, в тому числі й у своїх
списках. Ні «Голос», ні «Слуга народу»
не вносили до свого списку колишніх депутатів. Але якщо «Слузі народу» це зіграло на руку, то «Голосу» мало допомогло. Адже рейтинги партії впродовж усiєї
кампанії динамічно змінювалися — то
зростали, то падали. Але що варто зрозуміти: якщо перемога «Слуги народу»
— це успіх президента Зеленського, то
майже 6% підтримки «Голосу» — це перемога команди, запевняє політолог Володимир Фесенко. Адже саме виступи
Вакарчука на телевізійних шоу згодом
і зіграли проти нього злий жарт. Лідер
«Океану Ельзи» не зміг гідно протистояти у ток-шоу динозаврам української
політики, у таких випадках досвід перемагає молодість. І як результат, рейтинг iз 9% не просто перестав рости, а навіть упав до 6%. «Саме те, що спочатку
Вакарчук занадто часто намагався виконувати соло, в результаті зіграло проти нього, а ось коли почала діяти команда, в тому числі й на телевізійних ефірах,
ситуація виправилась. До того ж, ми побачили нову політичну зірку — Сергія
Притулу, думаю, він став одним iз відкриттів цієї виборчої кампанії», — зазначив пан Фесенко. ■

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ 2019

■ ОЦІНКИ

Зеленський не розуміє,
що він говорить про
Донбас та його мешканців
Відомий дисидент Йосип
Зісельс — про способи і
можливості закінчити війну
на Донбасі
Катерина ШУМИЛО
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Нам потрібно продовжувати зміцнювати армію і посилювати коаліцію на Заході проти Росії. Оскільки самостійно
перемогти Україна не може. Тільки за
підтримки ЄС і НАТО можна протистояти нашому войовничому північному
сусідові, заявив у цій частині інтерв’ю
«Апострофу» радянський дисидент, голова Асоціації єврейських громадських
організацій та громад України Йосип Зісельс.
■ Дуже багато зараз говорять про різні формати переговорів щодо повернення Донбасу. Хтось каже, що потрібно
безпосередньо спілкуватися з Росією, з
представниками сепаратистських формувань «ДНР», «ЛНР», хтось каже, що
потрібен будапештський формат переговорів, нормандський. Який Україні варто вибрати? Який буде найоптимальніший?
— Тут напрошується аналогія з байкою Крилова, що «як сідати — сварки
марні, бо з вас музики незугарні». Сили
надто нерівні. Розмовляти на рівних,
тобто будувати якісь компромісні рішення, можна, коли у вас однакові умови в
переговорах. Росія вважає себе набагато сильнішою, що вона може реалізувати будь-який сценарій, і вона не зважає
на те, що хоче Україна. Тобто, якщо ми
хочемо помиритися з Росією, це можна
зробити тільки на умови капітуляції, я
в цьому переконаний. Чи хочемо ми цього? Я не хочу.
Перемогти військовим шляхом ми не
можемо, оскільки у нас недостатньо сил.
Хоча Афганістан переміг Радянський
Союз, але з величезними жертвами, і це
зовсім інша історія. На мій погляд, потрібно слідувати тій же тактиці, яку вибрав президент Порошенко проти Росії —
максимально зміцнювати армію, незважаючи на всі проблеми і корупцію. Тому
що нам потрібно вирівнювати військову
силу, нам потрібно вирівнювати дипломатичні сили, які також у нас поки слабші, ніж у Росії. Нам потрібно продовжувати те, що робив Порошенко — створювати і зміцнювати коаліцію на Заході
проти Росії, оскільки самостійно ми перемогти не можемо. Ми можемо перемогти разом з ЄС і з НАТО, куди прагнемо.
■ Так наші європейські друзі повернули право голосу Росії в ПАРЄ.
— Так, повернули. Це їм економічно
вигідно. Але, тим не менш, новий склад
Європарламенту підтвердив санкції
щодо РФ, підтвердив те, що Росія — агресор, і вона повинна повернути і Крим,
і Донбас Україні, і тільки тоді можливі
якісь зміни. Це неоднозначна політика.
Парламентська Асамблея Ради Європи, насправді, це така іграшкова організація, яка не відіграє великої ролі в європейській політиці. Європарламент — так, Єврокомісія — так. ПАРЄ — це просто трибуна для різних розмов, заяв, думок. Це
ніби навчальний заклад, у якому політики країн, що не ввійшли до Європи, вчаться поводитися, вчаться європейського
типу дискусій і вираження думок, ідей.
Це такий ось початковий клас.

❙ Йосип Зісельс: «Наш основний ворог — це Росія».
❙ Фото з сайта apostrophe.ua.
■ У Кремлі вже чітко сказали про те,
що не претендують на Донбас, а просто
хочуть «захистити» російськомовних
жителів регіону. Навіть серед деяких українських політиків є думка, що було б
добре дати автономний статус цьому регіону в складі України. Це гарна ідея, на
вашу думку?
— На мій погляд — ні. По-перше, я
не вірю словам, тим більше — словам
Росії. По-друге, це якась ракова пухлина, яка створена Кремлем на тілі України, і, якщо дати їй автономію, вона буде
розростатися і прогресувати. Включення Донбасу до складу України в його сьогоднішньому стані — з цими бандами,
з російськими військами — це просто
фантастична ідея, яка призведе до жахливих наслідків. Я не вірю в цю ідею.
Я вірю в те, що потрібно зміцнюватися, об’єднувати Захід навколо політики,
яку проводить російська влада, поступово збільшуючи санкції... До речі, кож-

де ж наше місце в цьому житті. Тобто переважна більшість громадян не вірять у
те, що європейський шлях — єдино правильний для України. Для цього потрібен якийсь консенсус, припустимо, 7080% громадян України мають бути в
цьому переконані. А зараз відсотків 1520 — за цей європейський вибір. Вони активні, їх уже досить багато, щоб не допустити відкату до Росії, але цього недостатньо, щоб сформувати чіткий європейський вектор і прискорити рух по ньому.
■ Чи є ризик, що в наступні п’ять
років буде продовжуватися така млява
ситуація на Донбасі?
— На жаль, так. Я іноді хочу помилятися у своїх прогнозах, але 20 лютого 2014 року, коли йшов розстріл на
Майдані, я виступав у «Свободі слова»
на ICTV, і я єдиний з експертів, які там
були, сказав, що ми відкрили ящик Пандори і зло вийшло у світ. Нам буде дуже
нелегко, і займе дуже багато часу, щоб

Вести переговори безпосередньо з «ДНР» і «ЛНР» означає
давати їм легітимність. Тобто змиритися і погодитися з тим, що
це громадянська війна, що є якісь внутрішні сили, які воюють
з українською владою і з українською армією. Це абсурд. Наш
основний ворог — це Росія. Не було б Росії, не було б і цієї війни.
на нова санкція, яких вже було декілька, не загрожує Росії. Але поступове накопичення цих санкцій протягом 20-30
років — душить. Я думаю, що це свідомо робиться Заходом для того, щоб не
озлоблювати Росію, щоб вона не почала кидатися ракетами і бомбами, а створити ілюзію, що кожна санкція сильно
не шкодить Росії. Хоча вже за підсумками п’яти років, як ввели санкції, росіяни кажуть, що відчувають їхній вплив
на свій холодильник.
■ Проте настрої там ще дуже далекі
від бунтарських.
— Це ж поступовий еволюційний процес. В Україні теж дуже повільний еволюційний процес. Нас кожного разу мотає з боку в бік, кожні п’ять років ми намагаємося щось змінити, не розуміючи,

його загнати назад. Тобто я був переконаний, що ця війна надовго, хоча війни
ще не було, був тільки розстріл на Майдані. Я не радий, що мав рацію, тому що
це погано для України.
■ Все-таки повернуся до питання, чи
не варто починати якісь переговори з
«ДНР», «ЛНР»? Адже якщо війна триватиме ще п’ять років, то ментальність
людей зміниться повністю. Тобто діти,
яким було 12 років, зараз їм уже 17-18
років, через п’ять років це будуть уже
дорослі люди, які звикли жити без України.
— Ви маєте рацію. Це дійсно відбувається. Ми бачимо це по В’єтнаму, де
десятки років йшла війна, по інших війнах бачимо, що ментальність людей змінюється. Діти виростають у ситуації вій-
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ни, і ця війна сидить у їхній ментальності так глибоко, що вони не можуть
від неї позбутися.
З іншого боку, ми бачимо, як діє
Росія. Наприклад, Придністров’я було
створено в 1992 році, і досі ця пухлина
існує на тілі Молдови. Абхазія і Південна Осетія — 2008 рік, і теж — досі. Вести переговори безпосередньо з «ДНР» і
«ЛНР» означає давати їм легітимність.
Тобто змиритися і погодитися з тим, що
це громадянська війна, що є якісь внутрішні сили, які воюють з українською
владою і з українською армією. Це абсурд. Наш основний ворог — це Росія.
Не було б Росії, не було б і цієї війни.
Тобто, я вважаю, немає сенсу вести прямі переговори з цими фейковими
республіками. Тільки в руках у Росії є
важелі впливу на ситуацію, якщо вони
ще є. У конфліктів є особливість: вони
починають розвиватися за своїми законами, і я не впевнений вже, що Путін
може зупинити цей конфлікт. Навіть
якщо він виведе регулярні російські
війська, залишаться російські добровольці, найманці. Знайдуться сили, які
захочуть фінансувати цей конфлікт,
російські олігархи з мовчазної згоди
Путіна будуть вливати туди гроші, зброю тощо. При цьому Росія буде говорити: ми вивели свої війська.
■ А якщо Україна буде контролювати кордон із Росією?
— А як вона буде його контролювати? В України недостатньо сил, щоб його
контролювати.
■ Якщо дати автономію, то Донбас
стане українською територією, і ми будемо контролювати весь кордон.
— Це фантастичний варіант. Я не
вірю, що це можливо.
■ Що корисного може зробити президент Володимир Зеленський? Зокрема, він сказав: «Паралельно закінчуємо
війну, але паралельно ми повинні думати про наших людей та <...> інвестувати
в Донбас, щоб люди на тимчасово окупованих територіях бачили, що дійсно
країна змінюється». А потім слід відродити ментальність людей на Донбасі.
Але як вони будуть бачити зміни, якщо
ми все-таки програємо інформаційну
війну там?
— Щодо програшу інформаційної
війни, я б не став поспішати робити
такі висновки. Дійсно, дуже потужні інформаційні сили зі сторони Росії,
зі сторони так званих «ЛНР», «ДНР»
діють. Але правда-то не в них. Є відоме прислів’я, що можна один раз обдурити багатьох або багато разів обдурити одну людину, але не можна багато разів обманювати мільйони людей.
Тобто правда все одно проявиться. Ця
інформаційна війна вже втрачає силу,
незважаючи на те, що на неї витрачається все більше і більше грошей.
Для того щоб підтримувати той самий
рівень довіри, потрібно все більше і
більше вливати коштів.
Я не вірю, що президент Зеленський
добре розуміє те, про що він сказав. Про
яку ментальність він говорить? У чому
відмінність ментальності донецьких жителів? Із цього окупованого регіону виїхала половина населення — два мільйони. З них півтора мільйона вибрали Україну, і в цьому проявилася, може, їхня
українська ментальність. Півмільйона
виїхало до Росії, і в цьому проявилася
їхня російська ментальність. Яку ментальність Зеленський хоче розвивати
на Донбасі — російську чи українську?
Української там практично не залишилося. І хто йому дасть її там розвивати?
Керівництво «ДНР», «ЛНР» — з їхніми
репресивними методами впливу на населення, з їхніми апаратами безпеки, які
придушують будь-яку вільну думку? Це
фантазії.
Може, Зеленський навіть щиро в це
вірить, адже вірив же Порошенко в травні 2014 року, що йому вдасться помиритися з Росією і досягти миру. Я точно знаю, що він вірив, я тоді відмовляв
його від цього. Я говорив, що це неможливо, і Путін не для того починав війну,
щоб через два тижні помиритися з Україною. Весь апарат президента вірив у
те, що їм вдасться домогтися миру. Хіба
мало у що щиро вірять люди, вони так
само можуть щиро помилятися. ■
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СВІТ
■ ПРОТЕСТ

Ігор ВІТОВИЧ

У центрі Москви в суботу, 20 липня, відбувся мітинг «За допуск на
вибори» на підтримку незалежних кандидатів на виборах до
Московської міської думи. Захід
був організований членами незареєстрованої Лібертаріанської
партії Росії. Як повідомило некомерційне об’єднання волонтерів
«Білий лічильник», на акцію
вийшли понад 20 тисяч людей.

Безпідставна жорстокість
Вибори до Москміськдуми відбудуться 8 вересня. Документи на
реєстрацію до 7 липня здали 290
осіб, але Московська міська виборча комісія зареєструвала лише
233 кандидати. Офіційно більшість iз них — від партії ЛДПР
(45), КПРФ (44) та «Справедливої
Росії» (40). Це пов’язано з тим, що
члени «Єдиної Росії» реєструвалися як самовисуванці.
Відмови у реєстрації отримали 57 осіб — представники опозиції. Більшість iз них приєдналися до суботньої акції, серед них і
найпомітніша особа з недопущених на вибори — юристка Фонду
боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь.
Влада Москви визнала суботні
демонстрації, організовані на захист вільних виборів, незаконними. Поліція жорстоко розігнала
протестувальників і затримувала
кожного, хто намагався наблизитися до будинку столичної мерії.
За словами правозахисників, серед затриманих — особи різного віку, зокрема, й неповнолітні.
До відділків доставили також деяких журналістів та представників інтелігенції, що вийшли на
протест. Раніше поліція превентивно затримала лідерів опозиції.
Портал ОВД-Інфо, що стежить
за ситуацією у столиці Росії, після суботнього протесту опозиції
повідомив про затримання 1388
осіб. І це найбільша кiлькiсть затриманих на протестних акціях
за останні 7 років. При цьому си-

За право мати право
Поліція у Росії
жорстоко розігнала
мирну акцію
і затримала майже
1400 осіб
ловики зовсім не церемонилися з
протестантами, жорстоко б’ючи
беззбройних людей кийками. За
даними видання Baza, загальна
кількість постраждалих на мітингу сягнула 77 осіб.
Європейський Союз оцінив суботні затримання демонстрантів у
Москві як «непропорційне використання сили». Про це повідомила офіційна представниця ЄС
Майя Косьянчич. Вона зазначила
у своїй заяві, що затримання і непропорційне використання сили
щодо мирних демонстрантів послідували «за серіями арештів та
поліцейських рейдів проти опозиційних політиків». Вона наголосила, що дії російської влади
вкотре підривають основні свободи: слова, зібрань та організацій.
У заяві Косьянчич звернула увагу, що ці основні права прописані
у російській Конституції, а ЄС очікує їх захисту.
ЄС також сподівається, що
влада Росії під час майбутніх
місцевих виборів буде поважати
зобов’язання щодо ОБСЄ та інші
міжнародні зобов’язання. В організації «Міжнародна амністія»
визнали, що російська поліція
діяла жорстоко безпідставно
щодо демонстрантів.
Напередодні проведення мітингу в опозиціонерів у Москві
провели обшуки. Так, правоохоронці обшукали квартиру муніципального депутата Іллі Яши-

■ НОВИНИ ПЛЮС
Ротації в команді Трампа
Президент США Дональд Трамп
має намір призначити конгресменареспубліканця з Техасу Джона Реткліффа директором Національної
розвідки країни. Нинішній глава Нацрозвідки США Ден Коутс подав у відставку та залишить свою посаду 15
серпня 2019 року, заявив Трамп на
своїй сторінці у «Твіттері» в ніч на
понеділок, 29 липня. Джона Реткліффа вважають прихильником політики Трампа. Конгресмен, зокрема,
запам’ятався тим, що минулого тижня «агресивно» допитував ексспецпрокурора Роберта Мюллера, котрий
виступав у Конгресі. У свою чергу,
чинний керівник Національної розвідки США Коутс останнім часом
неодноразово публічно висловлювався протилежно від думки президента в низці питань стосовно нацбезпеки. Зокрема, в січні 2019 року
заявив, що, на його думку, Іран не
веде розробку ядерної зброї. Реагуючи на це, Трамп закинув службам
розвідки погану поінформованість.
Далі Коутс висловлював переконання, що російські хакери намагалися втрутитися у президентські вибори 2016 року в США, щоб допомогти
Трампу і очорнити його конкурентку
Хілларі Клінтон. Нагадаємо, що минулого тижня, 23 липня, Сенат США
також затвердив нового голову Пентагону. Марк Еспер отримав 90 голосів зі 100, вісім сенаторів виступили
проти його призначення. Наприкінці
2018 року генерал Джеймс Меттіс подав у відставку з посади голови Міністерства оборони США. Причиною відставки Меттіса стала нібито незгода з

❙ Кiлькiсть затриманих у Москві — найбільша за останні сім років.
на, штаби незареєстрованих кандидатів Дмитра Гудкова, Юлії Галяміної, Любові Соболь та Івана
Жданова. Крім того, співробітники СКР обшукали квартири батьків політика Костянтина Янкаускаса та бабусі зареєстрованого
кандидата Дмитра Клочкова. Про
це повідомили в соцмережах увечері в п’ятницю, 26 липня, кілька опозиційних політиків. Яшин
був затриманий озброєними оперативниками в масках і вивезений до Троїцька.
За даними російського телеканала «Дождь», 77-річному батькові Янкаускаса правоохоронці
погрожували і викручували йому
руки. У політиків вилучали носії
інформації. Обшуки проходили
за кримінальною справою про
перешкоджання роботі виборчкомів, яку за три дні до обшуків
порушив Слідчий комітет Росії.
Перша хвиля обшуків відбулася вночі у середу, деяких опозиціонерів викликали на допити.
За даними РБК, до розслідування
підключилася Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ), яка шукає
зв’язок кандидатів із Заходом.

Олег БОРОВСЬКИЙ
рішенням президента США вивести
американські війська з Сирії.

Британія оштрафувала
кремлівський телеканал
Британський медіарегулятор
призначив кремлівському телеканалу
RT, раніше відомому як Russia Today,
рекордний штраф у розмірі 200 тисяч фунтів стерлінгів. Як там пояснюють, приводом стало «серйозне порушення принципу безсторонності, що є основою довіри людей
до інформаційних сервісів та інших
програм». Торік виявлено сім випадків порушення правил впродовж
п’яти тижнів. Теми, яких стосувалися порушення, — конфлікт у Сирії
та справа отруєння «новачком» у
Солсбері. Представники RT назвали
штраф «неадекватним і непропорційним покаранням».

У Кабулі загинули
20 людей, десятки
поранених
У Кабулі під час нападу на офіс
кандидата у віцепрезиденти Афганістану Амрулла Салеха 28 липня загинули щонайменше 20 людей, 50 отримали поранення. Про
це повідомляє місцева влада. Сам
Салех отримав легке поранення, зазначає агенція «Рейтер». МВС Афганістану заявляє, що під час шестигодинної операції було вбито чотирьох бойовиків i врятовано понад
150 мирних жителів. Напад стався
у перший день агітаційної кампанії
на виборах президента Афганістану.
Відповідальність за нього наразі не
взяло жодне угруповання.■

Минулої неділі восьмий тиждень масових протестів у Гонконзі закінчився барикадами і спробою штурму китайського представництва. Поліція застосувала
сльо зогінний газ проти демонстрантів, які
вийшли на несанкціоновані мітинги, повідомляє Бі-Бі-Сі. В акціях брали участь десятки тисяч людей.
У суботу протести пройшли на півночі Гонконгу в районі Юньлон, де тиждень тому на демонстрантів напала група озброєних людей в масках. Вважають,
що це були завезені з території континентального Китаю «тітушки». Поліцію звинуватили в бездіяльності та співробітництві з нападниками. Правоохоронці це заперечують.
Ці акції — ще один прояв суспільного
невдоволення, яке почалось у травні через
оприлюднення поправок до законопроєкту про екстрадицію, за яким місцевих опозиціонерів могли передавати органам континентального Китаю (Гонконг, нагадаємо,
є особливою адміністративною одиницею
КНР, під владу цієї країни перейшов 1997
року). З того часу уряд відмовився від цих
пропозицій, але демонстранти вже вимагають розгляду справи про жорстокість
поліції, демократичних реформ та відставки глави Гонконгу Керрі Лама.
Цього разу мітинги пройшли без дозволу поліції, що вкрай незвично для Гонконгу, де протести, як правило, не забороняють. У поліції кажуть, що таким чином
хотіли запобігти можливим зіткнення протестувальникiв iз місцевими жителями.
Попри це, тисячі демонстрантів вийшли
на головні вулиці міста, вигукуючи антиполіцейські гасла.
Минулої суботи на учасників мітингу
біля станції метро Юньлон напали близько 100 людей в білих футболках. Вони по-

Навального отруїли?
Саме в середу, 24 липня, за
заклики вийти на мітинг був заарештований на 30 діб провідний
російський опозиційний політик
Олексій Навальний. 17 липня Навального доправили з ізолятора
тимчасового утримання до Московської міської лікарні імені
В. Виноградова з підозрою на гострий напад алергії, хоча до цього він ніколи не мав жодної алергії, хіба що на російську владу. У
політика набрякло і почервоніло
обличчя.
У ніч iз неділі на понеділок
московська поліція заарештувала не менше 20 осіб iз числа тих,
хто прийшов до будинку лікарні
висловити солідарність iз Навальним.
Офтальмологу Анастасії Васильєвій, яка є лікарем Навального, не дозволили відвідати її
пацієнта в лікарні. Вона повідомила, що клінічна картина, яку
їй описали співробітники медзакладу, не відповідає симптоматиці алергічної реакції. «Жодної
алергії в Олексія немає і ніколи не
було», — наголосила вона.

Іншим медикам вдалось побачити госпіталізованого Олексія
Навального лише через двері,
оскільки їх не пустили в палату. На їхню думку, він міг бути
отруєний «невідомою хімічною
речовиною» у спецприймальнику «третьою особою». Про це
на сторінці у соціальній мережі
«Фейсбук» повідомила вже згадана Анастасія Васильєва. Вона
розповіла, що медики прийшли
до лікарні, аби оглянути Навального, однак їх майже одразу випровадили з палати, зазначивши, що політик перебуває під арештом.
За словами Васильєвої, головна лікарка медзакладу Ольга Шарапова, яка є депутаткою
міськдуми Москви від партії влади «Єдина Росія», сказала, що
консультації сторонніх лікарів
заборонені. Однак лікарям Навального вдалося через двері оглянути пацієнта, зібрати скарги
та анамнез. «Що ж з ним трапилося? Який можливий діагноз?
Виражений набряк і різка гіперемія верхніх і нижніх повік, периорбітальної області (навколо
очей), гнійне виділення з правої
кон’юнктивальної порожнини,
виражений свербіж. Множинні
папульозні висипи на шкірі шиї,
спини, грудей, ліктьових згинів
рук. Клінічно скарги і симптоми
відповідають гострому токсичному керато-кон’юнктивіту і дерматиту, і загальній інтоксикації (ураження шкірних покривів
тіла)», — заявила Васильєва.
Раніше адвокатка політика
Ольга Михайлова заявила, що
співробітники поліції деякий час
не пропускали її в палату, а потім
намагалися підслуховувати розмову з опозиціонером. Речниця
Фонду боротьби з корупцією Кіра
Ярмиш також повідомила, що
співробітники спецприймальника не відпускали Навального до
лікарні, поки лікарі «швидкої»
не влаштували скандал. Вони
також не давали йому телефон,
щоб повідомити про госпіталізацію родину та захисників. ■

■ ГАРЯЧА ТОЧКА

Китай з характером
У Гонконзі — «тітушки» і поліція «не з народом»

❙ Гонконгці не такі сумирні, як решта китайців: протести тут тривають майже два місяці.
били дерев’яними і металевими палицями не тільки протестувальникiв, а й журналістів та простих перехожих.
Увечері в суботу поліція пустила сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. У результаті постраждало 45 людей. У нападі
підозрюють членів одного зі злочинних
угруповань, так званої тріади. Судячи з
усього, їхніми жертвами були саме демонстранти. Відомий активіст Джошуа
Вонг заявив у інтерв’ю «Німецькій хвилі»,
що влада діє в інтересах лише китайського керівництва, а не людей Гонконгу.
Учасники мітингу заявили, що правоохоронні органи і проурядові депута-

ти знали про підготовку нападу. За їхніми
словами, поліція не поспішала на виклик і
з’явилася тільки тоді, коли злочинці зникли. У поліції ж кажуть, що в цей день їхні
сили були задіяні під час заворушень в інших регіонах, і відкидають звинувачення
у співпраці зі злочинцями. Правоохоронці
заявляють, що у справі про напад уже затримано 12 підозрюваних, дев’ять з яких,
за їхніми словами, пов’язані з тріадою.
Заступник глави адміністрації Гонконгу
Метью Ченг вибачився за те, що поліція
не виправдала очікування жителів. Його
заява викликала бурхливе невдоволення
серед поліцейських. ■
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■ ВІДРОДЖЕННЯ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Незворушність
карпатського буйвола

Чума переповзла на Тернопільщину

Найбільшу ферму рогатих велетів збирали з усіх закарпатських околиць
Інна ТЕСЛЕНКО
Навігатор так довго водив в об’їзд дорожніх ремонтів, що ми таки пропустили екскурсійний час.
Чистенько виметене фермерське обійстя, заквітчане різнокольоровими вазонами, зустріло дзвінкою тишею і ледь вловимим запахом зів’ялого сіна. Виручив
номер телефону на вітрині:
нам чемно пояснили, що робочий день у суботу та неділю тут трохи коротший, господарі й екскурсовод щойно
від’їхали, на місці лише дояри. Але прохання мандрівників, — чи не можна всетаки якось придбати свіжого буйволиного молока —
почули і попросили кілька
хвилин обміркувати, чим
можна допомогти.
За п’ятнадцять хвилин
досі замкнені двері виробничого корпусу прочинилися, випустивши молодого
хлопчину: «Доброго дня! Це
ви молока питали? Літрової пляшки вистачить?» За
кілька хвилин ми — вже
щасливі власники двох
літрових пляшок iз теплим буйволячим молоком
— чимчикували до літнього
стійла на імпровізовану екскурсію від доглядачів.
Темношкірі велетні один
за одним неспішно повертали до нас круторогі голови,
не поспішаючи змінювати
рятівну калабаню на сумнівних перспектив компанію
чергових екскурсантів.
«Це вони від сонця в баюри поховалися?» — запитуємо в доглядача. «Та, більше від ґедзів, — пояснює. —
Вони буйволам у таку пору
дошкуляють більше, ніж сонце. От і занурюються максимально в багнюку, щоб ті менше доступу до тіла мали».
Приватна ферма «Карпатський буйвіл» зібрала
з півсотні збережених у закарпатських селян бичків і
корівок в урочищі Анциково
під Виноградовом. Спочатку
мета була суто благочинна:
відновити популяцію унікальних аборигенних тварин, виштовханих на узбіччя цивілізації. За десятиліття знайдених і звезених поодинці буйволів зібралося з
півсотні. Карпатський буйвіл як рухається, так і живе
— чинно й неспішно, десятиліттями. Але уваги і догляду серед шалених швидкостей і змін довкілля таки
потребує.
Ферма «Карпатський
буйвол» досі розвивається
на благодійницьких засадах. Звісно, для утримання
такого солідного стада господарям доводиться шукати
не лише природних пастівників та сінокосів, а й брати
землю в оренду. Коли кількість стада побільшала, вирішили проводити платні екскурсії, знайомлячи
приїжджих з автентични-

Черговий спалах захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) минулого тижня зареєстрували в особистому селянському господарстві смт Велика Березовиця Тернопільської області. Застереження
опублікувала пресслужба Держпродспоживслужби.
Випадок підтверджено результатами дослідження
Івано-Франківської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби. При Тернопільській
районній державній адміністрації провели позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, узгоджуючи заходи для ліквідації та
попередження небезпечних спалахів. «Ситуація на
контролі Держпродспоживслужби області та району. Вживаються заходи з локалізації та недопущення
поширення збудника АЧС», — запевняють у відомстві. Нагадаємо, в Житомирській області зареєстрували черговий випадок АЧС незадовго до тернопільського.

Документ на худібку

❙ Рогаті велетні ховаються від єдиних ворогів-ґедзів у спеціально викопаній і наповненій водою калабані.

За півроку в Єдиному державному реєстрі тварин зареєстровано 452 тис. голів великої рогатої худоби, 47,5 тис. голів дрібної рогатої худоби та 390
тис. свиней фізичних осіб. Про це повідомив директор державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» Ігор Клименок. Загалом, на початок липня поточного року, за даними
Реєстру тварин, кількість наявного поголів’я в Україні складає 3 млн 275 тис. голів великої рогатої худоби та 450,3 тис. голів дрібної рогатої худоби. За
словами Ігоря Клименка, з моменту впровадження в
дію Єдиного державного реєстру ветеринарних документів на території України через програмний продукт видано понад 257 тис. ветеринарних документів. Для належного функціонування системи обліку
сільськогосподарських тварин в Україні важлива готовність власників тварин вести прозоре, чесне, відповідальне господарювання. А імплементація законодавства України до законодавства Європейського
Союзу, зокрема — щодо ідентифікації та реєстрації
тварин, впровадження новітніх технологій, розробка сучасних інформаційних систем, покликаних забезпечити державного інспектора необхідною інформацією, сприяє створенню належної системи простежуваності обігу і продукції тваринного походження.
Впровадження ж Єдиного державного реєстру ветеринарних документів і Національної бази результатів
лабораторних досліджень, модернізація Єдиного державного реєстру тварин якісно впливають на актуалізацію даних реєстрів Держпродспоживслужби, та
мінімізують можливі зловживання.

Посуху компенсують

❙ Буйвіл Хан — істота суто доброзичлива й миролюбна.
❙ Особливо у стосунках з тими, хто про нього дбає.
❙ Традиційне вівчарське
❙ ремесло під Виноградовом
❙ трансформувалося
❙ в ковбойсько-буйволине.
ми мешканцями закарпатських долин. Налагодили
молочне ековиробництво. А
щоб краще ознайомити туристів iз ще одним закарпатським виробником ексклюзивних молочних виробів,
почали влаштовувати й дегустації.
Буйволина ферма таким
чином отримала додатковий ресурс, аби продовжувати відновлювати популяцію червонокнижних копитних.
Сьогодні тут виготовляють смачний сир моцарелу
з молока буйволів, проводять дегустації та продаж
молока, сметани, сиру, масла, кефіру, йогуртів. За словами заводчиків, карпатський буйвіл — це доброзичлива, розумна та сильна
тварина, яка любить спілкування, природу та відкриті
простори. Поки що місцеві
буйволиці дають близько
100 літрів молока на добу,
яке туристи залюбки споживають як свіжим, так і в переробленому вигляді. Щойно ми також перетворилися
на його поціновувачів. Рекомендуємо! Смачне-е-е... ■

У зв’язку з настанням у низці європейських країн
рекордної спеки і пов’язаної з нею посухи Єврокомісія надасть додаткову допомогу агровиробникам,
які постраждали внаслідок несприятливих погодних
умов. Допомога полягатиме у збільшенні авансів
щодо отримання субсидій і послабленні низки правил озеленення. Наприклад, тваринникам можуть
дозволити випас худоби на територіях, які зазвичай
заборонені для цього. За повідомленням телеканала
RTBF, у Бельгії в кількох районах загорілися поля, від
найменшої іскри спалахує солома. А 25 липня встановило температурні рекорди: 40,7 °С у Фландрії і
39,7 °С у Брюсселі.

Аграрії затягнуть пояси?

❙ На фермі-садибі туристи можуть познайомитися ще й з чималеньким
❙ раритетним «технічним парком», дбайливо відчищеним, відполірованим
❙ і прикрашеним імпровізованим в’юнким квітничком.

❙ «Карпатський буйвіл» запрошує щодня на екскурсії та дегустацію
❙ цілющої молочки.

В Україні подорожчало виробництво сільськогосподарської продукції. Як повідомляє Міністерство
аграрної політики і продовольства України, у січнічервні 2019 року, порівняно з аналогічним періодом
попереднього року, витрати на виробництво сільгосппродукції зросли на 5,8%. Зокрема, витрати на виробництво продукції рослинного походження — на
19,1%, а тваринницького — на 1,9%. Уточнюється,
що витрати вітчизняних підприємств на виробництво
сільгосппродукції за рік зросли на 13,2%, а витрати
господарств населення скоротилися на 1,1%. Теоретично розвиток вітчизняного агропромислового комплексу підтримується державою шляхом виділення
так званих дотацій. Вони відрізняються за напрямами: за утримання молодняку, за покупку вітчизняної
сільськогосподарської техніки, за розвиток галузі у
вигляді будівництва нових або реконструкції старих
тваринницьких комплексів. Торік побудували нові і
реконструювали старі тваринницькі об’єкти 15 вітчизняних аграрних компаній, які займаються виробництвом м’яса і молока. Тим часом тільки в 2016 році дотації на аграрне виробництво у 28 країнах ЄС в цілому
становили 52,6 млрд євро або по 2 млрд євро в середньому на країну. Українські ж аграрії у 2017 році
від держави отримали загалом 6 млрд грн, що в 10
разів менше, ніж в середньостатистичній європейській країні. Як зазначав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов, той факт, що українські виробники в умовах мізерної держпідтримки примудряються конкурувати з іншими країнами і
ще якось заробляти, — більше схоже на диво.■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ
Ірина КИРИЧЕНКО

Полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор, заступник начальника Української Військово-медичної академiї з клінічної роботи, кавалер
ордена Свободи.
Поєднуючи практичну та педагогічну
діяльність iз клінічними дослідженнями,
він працює на передньому краю вітчизняної медичної науки. Засновник напряму адаптивної медицини, це він ввів
поняття «психофізичний дезадаптоз»
у науковий обіг, розробив інноваційні
методи лікування психосоматичних захворювань та адиктивних розладів, про
що свідчать десятки патентів, сотні наукових публікацій. Одним iз перших в
Україні розпочав дослідження наслідків
контузії у ветеранів цієї війни.

«Не вiрте, що АТОшники — небезпечнi.
Небезпечнi люди,
якi їх використовують»
■ Всеволоде Володимировичу, розкажіть, будь ласка, як розгорталося дослідження проблеми контузії.
— У 2016 році ми розпочали вивчення
цієї проблеми і започаткували дослідження — спочатку це був пілотний проект,
який був нашою особистою ініціативою.
Тоді в Ірпінському госпіталі ми обстежили трохи більше 200 ветеранів та зрозуміли необхідність фундаментальних комплексних досліджень. А з 2018 року, за
сприяння президента Національної академiї медичних наук України академiка
Віталія Івановича Цимбалюка, бере початок міжгалузевий проект, який базується на поєднанні зусиль Національної академiї медичних наук України, Української Військово-медичної академiї та закладів Міністерства охорони здоров’я
щодо фундаментальних досліджень проблеми контузії та її наслідків. На сьогодні
ми маємо більше шестисот обстежень, тобто понад шістсот учасників бойових дій,
волонтерів, майданівців змогли пройти
повноцінне обстеження, отримати висновки і належне лікування.
Дуже важливо зазначити, що ми дійсно отримали інформацію, результати якої
можуть слугувати проривом у медичній
науці і практиці. Тому що досі віддаленим наслідкам мінно-вибухової травми в
Україні не приділялося великого значення. А та інформація, що з-за кордону, була
поодинока, тому що жодна країна з наших
партнерів, тобто з країн НАТО, Європейського співтовариства, не мала такого досвіду
спостереження та лікування наслідків мінно-вибухової травми, як Україна, адже на
своїй території вони воювали останній раз
у Другу світову війну. Тому отримана інформація є унікальною, і, сподіваюся, що
наступного року побачить світ фундаментальна Національна настанова, науково
обґрунтована, на засадах доказової медицини, присвячена протоколам діагностики, лікування, реабілітації постраждалих
iз наслідками мінно-вибухової травми, зокрема з контузією та постконтузійним синдромом. Але найголовніше, мабуть, те, що
ми зрушили у свідомості й у професійному
середовищі, і в широкому загалі розуміння того, що контузія — це дійсно тяжкі наслідки, і це не суто медична, а скоріше медико-соціальна проблема.
Нами проведені дослідження і фізичного стану здоров’я, і психоемоційної сфери пацієнтів, вироблені методичні
рекомендації і схеми лікування. Ми показали, що нелікована контузія має надзвичайно негативні наслідки щодо ментального (психічного) здоров’я, розумової працездатності, щодо можливостей
адаптуватися людині в цьому світі. Адже
зниження інтелектуальних здатностей,
зниження пам’яті, уваги, розумової працездатності — це надзвичайно соціально
значущий фактор: люди не можуть працювати так, як працювали до цього, виникають складнощі з адаптацією до нових видів діяльності і, відповідно, виникає соціальна дезадаптація, що може виливатися і в аутоагресивну поведінку, і в
суїцидальні спроби, і в агресію, спрямовану на суспільство. Також варто зазначити,
що одними з психологічних особливостей
чи, скажімо, особливостей психоемоцій-

❙ Президент Національної академії наук України Б. Є. Патон вітає лавреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.
❙ Останній у ряду — Всеволод Стеблюк.

«Маємо забезпечити
військово-цивільного
Один iз найавторитетніших лікарів в українському
війську Всеволод Стеблюк — про стан медицини,
пiдпорядкування її потребам вiйськового часу i науковi
дослiдження наслiдкiв контузiї та її лiкування
у ветеранiв вiйни

❙ Всеволод Стеблюк здійснює
❙ електроенцефалографічне обстеження бійця.
ної сфери осіб, які зазнали контузії, — це
теж якраз на цих дослідженнях доведено, — є підвищена імпульсивність, загострене почуття справедливості та схильність до дій, спрямованих на подолання
несправедливості. І причому саме імпульсивність робить небезпечним цей стан,
тому що можливі викиди агресії, спрямовані на оточуючих, на кривдників, і дуже
часто такi особливостi людей, що перенесли контузії, зокрема серед ветеранів, можуть використувати люди, які зацікавлені у дестабілізації суспільної ситуації.
Коли вам кажуть, що всі АТОшники —
це потенційно небезпечні люди, не вірте
— небезпечні не вони. Небезпечні ті люди,
які планують i можуть використати хворобливий стан, помножений на запит на
справедливість, покладений на реальну
ситуацію, — і скористатися цим, зокрема
в брудних політичних цілях. На жаль, ми
маємо такі приклади, коли, прикриваючись святим ім’ям ветерана, чинять беззаконні дії. Хоча якщо розібратися, саме
ветеранів АТО/ООС у цих угрупованнях,
які під гаслами патріотизму чинять беззаконні дії, найменше. Але — це використовується. Так само як можуть використовуватися психологічні особливості осіб,

які перенесли мінно-вибухову травму.
На сьогодні ми виробили схеми лікування і практичні методичні рекомендації щодо ведення цієї патології — це надзвичайно важливо, починаючи з минулого
року майже в усіх обласних центрах вдалося прочитати лекції для лікарів сімейної медицини, для неврологів, психіатрів,
також було багато доповідей на конференціях, де ми доносимо наші погляди на патологію і, що важливо, на схеми лікування. При цьому ми спираємось на те, що є
абсолютно доступні вітчизняні препарати, і це дійсно так, — наша фармацевтична галузь надзвичайно потужна, і більшість великих гравців фармацевтичного
ринку України працюють за міжнародними стандартами, вони сертифіковані
за системою GMP (це міжнародна сертифікація належної фармацевтичної практики виробництва). І сьогодні є препарати,
які виробляються у нас в Україні і які показали свою ефективність. Застосування
цих препаратів дозволяє значно зменшити як головні болі, так і агресивність, імпульсивність, покращити пам’ять. Але
надзвичайно важливо, щоб ці препарати
були доступні, тому вони є в Національному переліку препаратів, які можуть закуповуватись за кошти державного бюджету, і вони повинні надаватись безкоштовно учасникам бойових дій. Ми на цьому
наголошуємо, коли працюємо з нашими
пацієнтами.
Тобто за останні два роки нам вдалося зробити немало. Можливо, шістсот пацієнтів серед потенційно десяти тисяч тих,
які могли отримати контузію, чи тих, які
зазнали мінно-вибухової травми, за статистичними розрахунками, — це начебто
мало, а з іншого боку, інформація, яку ми
поширюємо серед лікарів — це досить багато, і це формує можливості надання медичної допомоги, реабілітації.

Ще один дуже важливий висновок,
якого ми дійшли, — це особливий підхід
у медико-психологічній реабілітації цих
осіб. Адже замало просто звичайних психологічних заходів, медитацій, якихось
тренінгів: чого грішити, інколи в нас під
виглядом психологічної реабілітації відбуваються просто якісь дружні вечірки
за присутності психолога, чи пікніки з
шашликами, з коньяком, але за присутності психолога, і це вже називається заходами психологічної реабілітації. Це не
так. Що стосується саме цієї категорії, це
має бути виважена медико-психологічна
реабілітація.
І головне — робота з родиною. Науковим співробітником Інституту нейрохірургії імені Ромоданова Національної академiї медичних наук, магістром
психології Катериною Пронозою розроблені рекомендації для родин і доведена
ефективність саме родинної реабілітації. Адже ветеран, який переніс мінно-вибухову травму, змінюється, змінюється
його адаптація до звичайного життя в родині, і родина повинна це сприймати, тому
необхідно навчати родини жити разом
iз ветеранами. Дуже важливо для дружини розуміти, що внаслідок мінно-вибухової травми людина може трохи гірше чути, тому йому треба голосніше вмикати телевізор, а це може дратувати. Ветерану, можливо, потрібно більше часу
на виконання ще звичної в минулому роботи, порушення сну — також характерна ознака — треба допомагати, розуміти, що людину хвороба або травма змінила. Є рекомендації, розроблені для дітей, поради: «твій тато любить тебе так
само, як і було до війни, але через травму, якої він зазнав, йому треба більше
часу на відпочинок, йому треба більше
часу побути самому, він не одразу може
включитися в твої ігри» і т. ін. Це є ці-

ГАРЯЧА ТЕМА
лий перелік рекомендацій і він теж має
ввійти у Національну настанову з лікування та реабілітації контузії.
Тобто зроблено багато, ще багато треба зробити. Головний ворог у нас — це,
на жаль, неповоротка система управління охороною здоров’я. Тому треба це змінювати.

«Втручання полiтикiв у вiйськову
медицину шкодить не менше,
нiж обстрiли на передовiй»
■ Скільки лікарів лікують контуженого бійця і які науково-медичні заклади ви до цього залучили?
— В ідеалі первинну інформацію
щодо пацієнта, який переніс контузію
або легке травматичне ушкодження головного мозку, має зібрати сімейний
лікар. Він повинен визначитись, знати основну симптоматику контузії та
постконтузійного синдрому, і далі він
спрямовує пацієнта до фахівців — серед
них обов’язково мають бути невролог,
психіатр і отоларинголог, можливо,
додається ще окуліст, тому що ураження, як правило, це коморбідна патологія якраз цих систем. Для консультацій
на найвищому рівні у нас працювали інститути НАМН України: Інститут нейрохірургії, клініка черепно-мозкової
травми професора Ніко Каджаї; Інститут отоларингології, клініка професійних ушкоджень слуху і вестибулярного апарату (професор Тетяна Шидловська); Інститут неврології, психіатрії та
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консультацію такого рівня, який ми завдяки цьому проекту змогли надавати.
Люди про таке навіть мріяти не могли,
тому що, на жаль, у нас досі для простого пересічного громадянина передбачений досить складний доступ і дуже довгий шлях до висококваліфікованої вузькоспеціалізованої допомоги.
■ Чи відзначає держава ваші наукові
розробки?
— До військової медицини в державі
сьогодні особлива увага. Цього року Державної премії України в галузі науки
та техніки удостоєні дві роботи — хірургів, під керівництвом генерал-майора
медичної служби, члена-кореспондента
НАМН України Ігоря Хоменка, і наша
— «Стрес-асоційовані розлади здоров’я
в умовах збройного конфлікту». Це результат роботи нашої великої команди фахівців iз Військово-медичної академiї, з установ Національної академiї
медичних наук. Зокрема, представник
Національного iнституту кардіології
імені Стражеско Василь Михайлович
Корнацький, який займається проблемами серця, судин і стресу дуже давно,
зробив величезний внесок у діагностику
та лікування у переселенців, у ветеранів
АТО/ООС стресзалежних захворювань;
Медико-психологічна та психіатрична
служба МВС України, В’ячеслав Гічун,
який її очолює, теж у нашій команді. А
з Військово-медичної академiї — це я і
молодий, але досвідчений і талановитий
науковець Андрій Швець, який був до

форму. І нам потрібно нести цю ідею та
конкретні напрацювання у законодавчу владу. Я за ці п’ять років, перебуваючи у військовій медицині, спостерігав
втручання некомпетентних політиків у
повсякденну діяльність та перспективне планування військової медицини. Це
шкодило не менш, ніж обстріли на передовій!
Питання охорони здоров’я — це питання національної безпеки, адже державу формує народ, а від його здоров’я,
від соціально-демографічної ситуації залежить саме існування нації, існування
держави.
Система охорони здоров’я потребує
змін. Але змін не заради красивих селфі чи вирішення особисто-корпоративних інтересів, у тому числі міжнародного рівня.
Метою змін у національній системі
охорони здоров’я має стати максимально можливе здоров’я громадян i збільшення людського капіталу нації.
Для цього необхідно розробити та
впровадити через закони національну
стратегію охорони здоров’я на засадах
безперервного вдосконалення. І це справа не політиків, це справа професіоналів
від медицини: працівників практичної
ланки, науковців, організаторів, профспілкових активістів.

«Кожна лiкарня — потенцiйно
вiйськовий шпиталь»
■

Як ви оціните стан медицини ?

функціонування єдиного
медичного простору
цього лауреатом премії президента для
молодих учених, тобто це наше майбутнє, наша надія на розвиток військовомедичної науки. В нашій команді професор-акустик Сергій Найда (НТУУ КПІ
ім. Сікорського), де дослідили вплив музикотерапії, різних звукових коливань
на фізіологічні стани ветеранів та розробили реабілітаційні програми, і професор, завідувачка кафедрою терапії Інституту традиційної та нетрадиційної медицини Алла Кириченко з Дніпра, яка

— Перше: ми маємо недбалу компіляцію планів реформування з різних
систем — континентальної, північноамериканської, — це відчувається на основі закладених ще в 2010 році пілотних
проектів. Друге: це спосіб перерозподілу грошових потоків. Третє: абсолютна
відсутність бачення перспектив розвитку висококваліфікованої і високоспеціалізованої допомоги, включаючи медичну науку. Четверте — катастрофічний відтік кадрів iз галузі...

Я за ці п’ять років, перебуваючи у військовій медицині, спостерігав
втручання некомпетентних політиків у повсякденну діяльність та
перспективне планування військової медицини. Це шкодило не
менш, ніж обстріли на передовій!

❙ Наукова робота «Стрес-асоційовані розлади
❙ здоров’я в умовах збройного конфлікту»
❙ удостоєна Державної премії України
❙ в галузі науки та техніки.
наркології (директор — професор Ігор
Лінський, відомий нарколог), оскільки для цієї категорії пацієнтів дуже
характерним є адиктивна поведінка,
тобто розвиток залежностей, зокрема зниження толерантності до алкоголю, швидке формування залежності від
психоактивних речовин.
Найбільш важких пацієнтів ми направляли до клініки нейрореабілітації
Інституту геронтології НАМН України,
чудова клініка, якою керує член-кореспондент академiї медичних наук України Світлана Михайлівна Кузнецова, —
це взагалі унікальний заклад, що тримається на доброті, теплоті і водночас
на найвищому професіоналізмі фахівців, які там працюють. Скрізь по всіх
цих закладах Національної академiї
медичних наук усі наші пацієнти безкоштовно отримували діагностику, лікування, в тому числі стаціонарне, і зараз вони проходять це лікування, жодних відмов не було. Ще варто згадати київський Центр мікрохірургії ока,
зокрема професора Сергія Рикова, який
є надзвичайним патріотом і професіоналом. Не було жодної відмови отримати

запропонувала комплексну систему реабілітації ветеранів, що нині впроваджується. З нами в команді начальник
Гуманітарного інституту Університету
оборони імені Черняховського Василь
Осьодло, який досліджував саме психологічні проблеми у Збройних силах,
учасників АТО, а також Георгій Мясников, головний терапевт Міністерства
оборони України, який очолив практичний напрям досліджень.
Такий у нас колектив, і це результати нашої роботи, надзвичайно важлива
праця, яка показала, що війна торкається всіх: і тих, хто на фронті, і тих, хто в
тилу, і переселенців, і родини, — і якщо
не приділяти належної уваги охороні
здоров’я, — а саме на сьогодні необхідне
створення національної стратегії охорони здоров’я, і її розвиток, — буде велика
біда.
■ Радше ваші розробки рухають стан
медицини в державі.
— Я є представником і поважним членом Координаційної ради української
медичної експертної спільноти. Це група абсолютно незалежних від політичних партій, бізнесу чи капіталу фахівців. Більшість у цій спільноті — доктори
та кандидати наук, практики та науковці, які розробляють національну стратегію охорони здоров’я. Це те, чого нам не
вистачає, щоби здійснювати медичну ре-

У чому вихід?
— Як має виглядати медична система?
У світі не існує універсальних, сталих моделей організації та фінансування охорони здоров’я. Всі системи є динамічними та
змінюються у відповідності до вимог соціуму, досягнень науково-технічного прогресу, соціально-політичних умов та фінансових спроможностей країни.
Для України сьогодні ця система має
бути багатоскладовою. Мають бути державні гарантії надання безоплатної медичної допомоги первинного рівня, екстреної медичної допомоги, допомоги вагітним та при пологах, лікування соціально-значущих патологій (серцево-судинна
патологія, онкологія, орфанні захворювання тощо). При цьому щодо екстреної
медичної допомоги важливо зберегти та
розвинути існуючу — лікарську (на окремих напрямах — фельдшерську) модель бригади. З повною модернізацією
відповідно до раніше прийнятого Закону «Про екстрену медичну допомогу» від
2012 р., постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року №1114
«Про затвердження Типового положення
про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги», які, на жаль, не виконуються і їх хочуть відмінити.
Парамедиками повинні бути поліцейські, рятівники, військові медики
тактичного рівня — власне, ті, про кого
■
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говорять: «перший на місці події». Про
американську модель — «приїхав-побачив-транспортував» можна говорити за
умови створення мережі сучасних лікарень інтенсивного лікування, транспортної інфраструктури, щоб час на доїзд iз
будь-якого місця події виклику складав
до 20 хвилин (з моменту виклику).
Друга складова — це загальнообов’язкове медичне страхування щодо
певного випадку (ризикове страхування). Для дітей, пенсіонерів, тих, хто не
працює — це повинна забезпечити держава. Для працюючих — роботодавець.
Тобто загальнообов’язкове медичне соціальне страхування з реформою системи оподаткування. Також повинні залучатися кошти меценатів-благодійників
з їх популяризацією (згадаймо київських благодійників, які будували та утримували лікарні — Терещенко, Зайцев), плюс кошти від акцизних зборів
на тютюн та спиртне. Ну і, безумовно,
особисті кошти громадян. При цьому
державна капіталізація галузі повинна
складати не менш 70%.
На сьогодні ми маємо ще одну проблему — втрату медичних кадрів. Наші медичні коледжі працюють на закордон, лікарі, навіть без великого досвіду — виїжджають. І проблема не тільки в зарплаті.
Проблема у знеціненні праці медиків.
Дефіцит кадрів долається:
1) цілеспрямованою комплексною
державною політикою щодо престижності праці медика та підвищення зарплатні з одночасною відповідальністю
за якість та вчасність надання медичної
допомоги;
2) запровадженням лікарського самоврядування з оцінкою колег iз боку
фаховості медиків, а не чиновників;
3) законним унормуванням гарантів правового та соціального захисту медичних працівників (у тому числі страхуванням відповідальності);
4) за рахунок відповідного матеріально-технічного забезпечення медичних
закладів;
5) крім цього, важливо змінити систему підготовки медичних кадрів, розпочинаючи з прийому (психологічне тестування) та з введенням програм навчання з наголосом на практичну складову.
■ А щодо фармакології?
— Наприклад, система міжнародної закупівлі, яку намагалися провести, — це величезна боротьба фармацевтичних виробників. Фактично заблокували нормальний розвиток вітчизняної
фармацевтичної галузі. А вона в нас потужна. Економія дуже сумнівна: закуповують оригінальні препарати (а вони
у виробника дійсно дешевші), а не генерики. А можна було б закуповувати вітчизняні генерики. Тривала процедура
перераховування коштів. Плюс — придбання препаратів з обмеженим терміном придатності. Це міжнародна змова
фармацевтичних картелів. До мене надходили пропозиції закордонних виробників забрати препарати, де через рік
виходив термін придатності — лише за
транспорт заплатити. І завдяки волонтерам ми ці препарати отримували та
спрямовували до лікувальних закладів
на схід. Люди турбуються, щоби утилізувати препарати! А ми сьогодні є якраз
країна, де утилізуються ці ліки ще й за
наші з вами гроші.
■ Яка ваша позиція щодо приватизації державних та комунальних лікувальних закладів?
— Говорити про приватизацію державних чи комунальних лікувальних
закладів у країні, яка веде війну, — не
на часі, на мою думку. Ми маємо на сьогодні забезпечити функціонування єдиного військово-цивільного медичного
простору, на принципах «кожен медичний працівник — потенційно військовий медик», «кожна лікарня — потенційно військовий шпиталь», як це функціонує в Ізраїлі, наприклад. І це окрема тема для обговорення. Тому говоримо
«ОК» державним закладам, зберігаємо
державну систему екстреної медичної
допомоги, науково-практичні установи, якими ми можемо сьогодні пишатися, а комунальним закладам гарантуємо повну автономію під стовідсотковим
контролем громад через опікунські та
громадські ради. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ 2019

ІСТОРІЯ

«Рід цей, який бажає свободи, воїнствує своєю волею».
(про українців — із послання російському царю).
Віталій МАМАЛАГА,старший
науковий співробітник
Національного історикокультурного заповідника
«Гетьманська столиця»

Гетьманом Лівобережної України Дем’яна Ігнатовича було
обрано 17 грудня 1668 року. Завдяки саме його старанням Батурин відзначає нині 350-річчя
Гетьманської столиці. А тоді, від
самого початку каденції, перед
новообраним гетьманом постала
найважливіша проблема — врегулювання відносин із Москвою.

■ ГЕТЬМАНСЬКІЙ СТОЛИЦІ — 350

«Ми при вольностях наших і вмерти готові»
Переможний досвід ведення перемовин із Москвою гетьмана Дем’яна Ігнатовича

Дипломатія з жорсткими
вимогами
Навесні 1668 року на Лівому
березі Дніпра вибухнуло чергове велике повстання проти московських намагань поглинути
Україну. Знекровлена 20-річною
безперервною війною Українська козацька держава не мала сил
для продовження повномасштабних бойових дій. І тому Ігнатович
вирішив вдатися до дипломатичних методів. Гетьман розпочав перемовини з командуванням московського війська, а пізніше послав повномасштабне посольство
до Москви. Наступні три місяці
пройшли в надзвичайно напруженій боротьбі за столами перемовин.
Від самого початку гетьман
Ігнатович висунув дві жорсткі
вимоги — виведення з українських міст московських гарнізонів
разом з їх воєводами та повернення загального рівня прав та
вольностей часів Богдана Хмельницького.
За декілька років до цього
його попередник гетьман Іван
Брюховецький уклав із царем чи
не найгірший за всю історію взаємовідносин договір, за яким було
створено паралельну українському державному апарату систему
влади московських воєвод. Саме
відтоді Москва вперше почала
пряме втручання в життя України, перейшовши від формального
визнання царя головою Української держави (на що погоджувався
Богдан Хмельницький) до спроб
поглинути Україну.
Московські воєводи розгорнули бурхливу діяльність у тому ж
стилі, в якому звикли керувати
в себе вдома чи навіть гірше. На
той час ще навіть у росіян не було
фантазій про «адіннарод» і воєводи ніяк не приховували свого істинного ставлення, називали українців «черкасами» і «хохлами»
та поводили себе зверхньо, як на
завойованій території. Українці
виявилися неготовими спокійно дивитись на все це — заворушення почались одразу після укладення такого договору, а за три
роки через свавілля воєвод вибухнуло загальне повстання.
Висунувши згадані вище вимоги, налаштований дуже рішуче гетьман Ігнатович наголошує,
що «ми при вольностях наших
і вмерти готові». А чернігівський архієпископ Лазар Баранович (який разом із гетьманом був
головною дійовою особою з українського боку) пише царю про
українців: «рід цей, який бажає
свободи, воїнствує своєю волею».
Москва ж вимагала від України «склонитися» і, відповідно до
тамтешніх традицій, «по-холопськи» визнати владу царя.

Із тодішніх «медведчуків» —
ніжинський Семен Адамович
Перемовини між українським
урядом і царем відбувалися в режимі активного листування. На-

Лазар Баранович
чернігівський архієпископ ХVII ст.

❙ Факсиміле підпису гетьмана Дем’яна Ігнатовича.
І це лише те, що нам відомо з опублікованих джерел. Як можна помітити, найактивнішими «доброхотами» були служителі церкви,
та це не дивно — вона ж завжди
була «внєпалітікі».
Із матеріалів роботи посольств відомо, що першочерговим епізодом перемовин стали розлогі історичні екскурси
з боку московських урядовців,
покликані довести «благодіяння
царя» та «патологічну невдячність» з боку України. В подальшому подібні балачки супроводжували увесь хід перемовин.

На Глухівській раді був
присутній Путін

❙ Портрет гетьмана Дем’яна Ігнатовича з Літопису Самійла Величка.
стільки активного, що гетьман одного разу навіть зауважував Барановичу, щоб той не посилав гінців
до царя, не дочекавшись відповіді
на попередні листи. Окрім цього,
гетьман двічі надсилав до Москви великі посольства. Перемовини тривали в дуже напруженій та
нервовій атмосфері. Навколо них
часто відбувалися зовсім не дипломатичні події. Москва затягувала час, тиснула морально і фізично. Одного разу навіть затримала послів. Гетьману довелося
писати царю з вимогою терміново їх відпустити з Москви, погрожуючи припиненням перемовин
та можливим союзом України з
Кримським ханством.
Але спротив своєму дипломатичному поступу гетьман відчував не лише із зовні. Чи не більше клопоту створювали українські «поціновувачі» царської влади. Так, чи не найактивнішим із
тодішніх «медведчуків» був ніжинський протопоп Семен Адамович. Ще коли гетьманські посли були в Москві, він писав до
царя: «ещё бы ныне, пока посланцы у вашего царского величества на Москве, послать бы будто в Киев на перемену, три или четыре стрелецких полка» — тоді б
українці стали поступливішими.
Інакше кажучи, цей «син України» просто радив ввести додаткові
війська на свою рідну землю. Далі
він обурювався, що гетьман та козаки «добиваются таких свобод
каких никогда не бывало — как
будто они победу одержали».
У наступному листі радить
царю: «а посланых к вам от гетмана казаков изволь задержать»,
«а людей Бога ради из наших городов не вели выводить». Звісно
ж, як і в усі часи, це обставлялося бажанням самих українців,
які протистоять «гетьманській
хунті»: «и не нужно всем жителям того чтоб воеводы из городов ушли, того хотят только Лазарь Баранович да гетман Игнато-

вич. Еще бы надо больше прибавить, а не этих выводить, потому
что в нашей стороне нет ничего
доброго. Люди плачут и желают
чтоб жить под властью царской, а
не под казацкой, а все другое выдумка гетмана Игнатовича, врага
Божия».
І це в той час, коли власні московські агенти доповідали про бажання українців узагалі «с русскими людьми в одних городах
не жить». Але деякі звинувачення звучать як справжня похвала
українським керівникам. Адамович доповідає в Москву: «архиепископ Лазарь говорил: надобно
нам того, чтоб у нас и нога мос-

Багато тижнів тривали перемови. Обговорювався увесь
спектр проблем відносин між царем і Україною: від присутності
московських гарнізонів у наших
містах до повернення цінностей,
захоплених московськими вояками, в тому числі й церковного
начиння. «Битва» йшла по кожному питанню, і врешті-решт задля остаточного рішення 3 березня 1669 року зібралася козацька
Рада в Глухові.
На Раді розгорнулися не
менш жорсткі дипломатичні баталії, в яких брав участь тепер
уже гетьман власною персоною.
Цар надіслав до Глухова численне військо. В Москві казали, що
задля забезпечення порядку.
Військо оточило місце проведення Ради. Не зважаючи ні на що

Глухівські статті стали нормативною базою для всіх
наступних договорів гетьманів із царями, базою того,
що Українська козацька держава проіснувала ще
майже століття.
ковская не стояла». Звісно, що ні
про яку відкритість позиції московського «доброхота» не йдеться, листи завжди завершуються
застереженням «не вели этого моего письма объявлять», «а я здесь
сколько Христос поможет великому государю нашему его царскому пресветлому величеству, по
прежнему работать должен».
Не сиділа склавши руки й
наша розвідка. Український
гетьман мав агентів у Москві.
Той самий Семен Адамович писав царю: «чтоб письма моего кто
простой не переводил, потому что
переводчики у вас есть такие, что
переведши, нашим людям сообщают».
Врешті-решт, гетьман заарештував Адамовича. Та останній був
такий не один. Під час цих самих
перемовин гетьмана з Москвою
відомості про українські справи туди постачав ієромонах Межигірського монастиря Анатолій.

Ігнатович не поступався, а його
непоступлива, але аргументована позиція принесла плоди —
Москва почала повільно, але йти
на поступки.
Зокрема, під час останніх перемовин гетьман на конкретних
прикладах викладав претензії
щодо свавілля воєводських адміністрацій. Характерною була
відповідь московських послів: «а
до сих пор великому государю на
воевод ни каких жалоб не было».
Це було явною неправдою, оскільки збереглися чисельні відповідні скарги. Цинічна гра долі:
в московському архіві зараз ці
документи лежать поряд зі згаданою брехливою відповіддю московських послів.
А історія взагалі часто демонструє нам свою іронію: на
Глухівській раді був присутнім
Путін! Щоправда, звали його
Ігнатій і він був з українського боку — це був один із козаць-

ких полкових хорунжих. До нашого часу текст договору дійшов
лише у російській версії, тому
припустимо, що це так московські писарі традиційно на свій манер познущалися з якогось Гната
Пута чи Гната Путька.
Отже, московські посланці прибули до Глухова з переліком статей, отриманих від царя.
22 основні статті мали бути прийняті без умов і ще 9 були додатковими, по них була прописана
можливість поступок та їх межі.
Так от, майже всі додаткові статті
ввійшли до кінцевого документа
зі змінами на користь Української держави!
Яскравим прикладом може
слугувати еволюція рішення
щодо участі козацьких посланців у майбутніх перемовинах
між Москвою та Річчю Посполитою. Цар казав: «как переговоры начнутся, казацким посланцам на них говорить можно, но
при этом не сидеть». Пояснювалося це несприйняттям польськими послами козаків за рівних
собі. Гетьман кмітливо заперечував. Московські посланці відповідали, що не проти, якщо козаки будуть сидіти на рівних, але
після того, як це буде узгоджено
з поляками. На жаль, невідомо,
що там з московськими послами
під час перемовин робив гетьман,
але у Глухівських статтях читаємо: «на з’їзді козацьким посланцям сидіти, тому що за служби
мають честь дворянську. А хто
заслужив шляхетство, той сидіти
може». Причому навіть було прописано право козаків відстоювати свою честь у випадку відмови.
Є підстави припускати, що автором такого вишуканого повороту
справи був особисто гетьман. А в
ті часи подібні питання соціального символізму, як відомо, були
чи не на найпершому місці.
Але правки на користь України були внесені і до основних
надісланих царем статей. Зокрема, вдалося конкретизувати на
користь України розмите царське
бажання «воеводам быть в тех городах в которых царь скажет».
В договір внесли чіткий перелік
лише з п’яти міст.
Гетьману вдалося відстояти
базові принципи існування незалежної держави. Царський уряд
більше не втручався в судові справи в Україні, податки на користь
царя не збиралися, московських
воєвод та гарнізонів стало в чотири рази менше. Глухівські статті
стали нормативною базою для всіх
наступних договорів гетьманів з
царями, базою того, що Українська козацька держава проіснувала
ще майже століття. Бажання Москви швидко поглинути Україну,
що явно позначилось за попереднього гетьмана Івана Брюховецького, було зупинено. ■

ТОЧКА НА КАРТІ
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■ НЕ ГУМОРОМ ЄДИНИМ

Нові історії «за Одесу»
Місто, засноване іммігрантами, давно перетворилося
на мегаполіс емігрантів, але, на щастя, колишніх
одеситів не буває
Лариса САЛІМОНОВИЧ

Заблудитися у старій Одесі практично неможливо, бо її вулиці прокладені горизонтальними і вертикальними паралелями, у точці перетину яких часто стоять
туристичні вказівники. Якщо зіб’єшся з курсу в якомусь квадраті, роззявивши
рота на старий особняк за рогом, тебе неодмінно поправить роздоріжжя. Більше
того, ці перехрестя — фактично магічні точки, бо на них часто виникає щось
видатне. Скажімо, на перетині Базарної та Маразлієвської розташований будинок, у якому вже два десятиліття «квартирує» Всесвітній Клуб одеситів (ВКО),
що, у свою чергу, видає літературно-художній альманах «Дерибасівська—Рiшельєвська».
«Дітище» Клубу — пам’ятник Ісааку Бабелю, кошти на який збирали всім світом,
— встановлено на розі Жуковського та Рiшельєвської, а скульптура, присвячена
катаєвським Петрику і Гаврику, — на перетині Преображенської та Буніна. Список можна продовжувати далі. У цій особливості є щось від класичного життєвого перехрестя, на якому й понині стоїть чимало одеситів, обираючи місто свого
майбутнього. Втім, куди б не привів їх пошук цікавішої долі, адресу будинку на
перехресті Базарної та Маразлієвської вони не забувають ніколи. Це саме та
точка перетину світів, куди повернутися ніколи не пізно.

❙ Ісаак Бабель і Колесо долі.
❙ Фото з сайта odportal.com.ua.

Повний «Котарсис»
Ідея створити Клуб належить відомому сатирику Михайлу Жванецькому,
який і понині є його незмінним президентом. З Одеси метр так остаточно і не виїхав, бо рівно половину року проводить на
березі рідного моря. Простір Маразлієвської, 7 (цю адресу знають і теперішні одесити, і ті, що не визнають себе колишніми) зберігає ненав’язливий культ засновника. Між першим і підвальним рівнями
закладу висить його портрет у формі дотепного шаржу, а при центральному вході
на підвіконні дрімає його ж знаменитий
котисько, опершись на фірмовий портфель. Правда, вже пам’ятником, вилитим з імітованої бронзи скульптором Тетяною Штикало. Вухатий красень мав
кличку Моріс, важив 15 кілограмів, прожив у сатирика 10 років і, зрештою, з подачі завсідників Клубу став персонажем
арт-програми «Одеські коти», витримавши чималу конкуренцію. Судіть самі: в
рамках цього проекту в місті муніципальним коштом було встановлено більше десяти «монументів» хвостатим, які точно
відображають певну місцеву колористику або ввійшли в історію реальними персонажами. Скажімо, біля входу до м’ясних
рядів Нового ринку царствено сидить огрядна Базарина, що запам’яталася вмінням бути живою рекламою товару, який
регулярно споживає сама. Кажуть, ця
колоритна гігантська киця важила 20 кілограмів, тому коли здиралася на стілець,
їй автоматично підставляли другий.
Всесвітній Клуб одеситів підтримав
«кошачий» проект невипадково. «Старі
двори-колодязі у нас просто кишать цими
тваринами, — каже директор iз розвитку
ВКО Олена Павлова. — Вони живуть великими сім’ями разом iз мишами та пацюками і вважаються частиною екосистеми міста. Серед них були навіть легендарні персонажі, до яких належить і кіт Жванецького».
До речі, Моріс на підвіконні одразу став
знаменитим, оскільки хтось розповсюдив
новий одеський міф про магічні властивості скульптури. Кажуть, якщо котиська
потерти за вуха та ніс, то тоді одразу прибуде щастя. А якщо ще й погладити по спині,
то додасться розуму. Чи варто дивуватися,
що після такої реклами хтось взяв і поцупив монументальний талісман, аби везіння завжди було під рукою. Тепер на підвіконні дрімає вже новий Моріс, пiд захистом противандальної системи охорони.
Коти у день нашого візиту теж заполонили один із залів Клубу, бо там проходила виставка молодої художниці Ольги Ярової «Котарсис». Герої мозаїчних
колажів — дотепні, кумедні, кмітливі,
по-одеському персоніфіковані, а заодно і
красномовно демонструють той факт, що
у ВКО люблять підтримувати початківців з усіх можливих галузей і напрямків.
Тут постійно проходять найрізноманітніші мистецькі виставки і концерти поки

вар — гроші» другу складову і почати випуск грошей задля того, аби на них заробити ще більші гроші».
Нові банкноти були виготовлені за найвищими канонами світової нумізматики
і мали настільки влучні назви, що швидко завоювали славу на всій території Союзу, який на піковій хвилі власного розпаду вже міг дозволити собі навіть уїдливий
одеський гумор. Продавали ці сувеніри
по кілька купюр в одному конверті (натяк теж красномовний), ставши одним із
символів щойно народженого кооперативного руху.

Палац для «Корпорації монстрів»

❙ Палац, що тепер належить «Корпорації монстрів».
❙ Фото з сайта Odessa-life.od.ua.
що мало відомих груп, діє клуб молодих
літераторів «Зелена лампа», регулярно
влаштовуються гарячі філософські та історичні диспути з притаманним їм світоглядним конфліктом батьків та дітей чи навіть дідів та онуків. Олена Павлова каже,
що у Клубі нічого не робиться за для «галочки» або формально, бо він об’єднує
тих, хто готовий ділом довести любов до
рідної Одеси. Саме тому у ВКО узаконили
віртуальне членство, об’єднавши одеситів
з усіх куточкiв світу.

Бабель як вічний одесит, просто сусід
і знаковий пам’ятник
У 2007 році в місті було вже чимало
гранітних і бронзових монументів видатним людям, але про Ісаака Бабеля, який
у своїх оповіданнях увічнив автентичний
дух дореволюційної Одеси з її колоритним
Мішкою Япончиком, земляки чомусь забули. Першим озвучив цю явну несправедливість віцепрезидент Клубу, відомий КВНщик і редактор журналу «Фонтан» Валерій Хаїт. Після консультацій
iз чиновниками, які дали своє «добро»,
у ВКО оголосили по всіх філіях збір коштів, а пізніше і умови конкурсу на кращий
проект скульптури. Перемогла ідея московського митця Георгія Франгуляна,
який бабелівську тему зумів піднести до
рівня символічної філософської концепції. Письменник у нього зображений сидячи на східцях, які можуть бути як порогом його будинку, так і фрагментом знаменитих Потьомкінських сходів. Поруч на
імітованій старій бруківці — Колесо долі,
в якому, на думку автора, можна розгледіти і фрагмент тачанки з бабелівського
оповідання «Конармія», і елемент транспортного засобу «извозопромышленного
предприятия Мендель Крик и сыновья»,
і навіть саме колесо історії, здатне у будьякі часи жорстоко перемелювати людські життя, що, власне, і сталося з самим
Бабелем. Як відомо, письменника зааре-

штували в 1939 році за шпіонаж на користь Франції та свідоме викривлення у
своїх творах радянської дійсності. Із стін
НКВС він уже не вийшов і був похований
у загальній могилі разом з іншими фігурантами «розстрільного» списку.
Така
багатовимірність
нового
пам’ятника автоматично спровокувала
появу нових мистецьких програм. Серед
них особливо знаковим став проект Клубу одеситів Премія Бабеля, в рамках якої
проводяться однойменні літературні тижні. Цього року 237 номінантів прислали
на конкурс майже 300 оповідань. Географія учасників широка — від США до Австралії. Премії теж достойні — від 15 до
690 тисяч гривень. У рамках конкурсу переможцям також вручають пам’ятні знаки, виготовлені у формі все того ж Колеса,
адже вдалі символи приживаються швидко й неминуче творять власну історію.
До речі, цього року в рамках вищезгаданих заходів презентував свій фільм
«Хто б міг подумати?» відомий інтелектуал Борис Бурда. «Бабель — мій сусід,
бо стіни наших будинків стикаються, —
сказав на презентації він. — Бронзовий
Бабель дивиться на вікна власного будинку уважно, доброзичливо і з легкою посмішкою. У своєму фільмі я хотів глянути
на своє місто саме так».
Гумору та винахідливості одеситам
справді не позичати. У Клубі вдалося поспілкуватися з його директором Григорієм
Барацем, який, окрім абсолютно серйозних кар’єрних заслуг, має у своєму послужному списку і такий винахід, як одеські гумористичні гроші. «Ця ідея виникла
наприкінці 80-х під час наради на заводі,
де я працював, — поділився він історією
суто одеського проекту. — Члени правління, до якого завдяки своїй посаді входив і
я, шукали варіанти випуску нових товарів
народного споживання. Коли поцікавилися моєю думкою, я жартома запропонував
викинути з формули Маркса «гроші — то-

Олена Павлова каже, що Клуб постійно співпрацює з молодими людьми, які
часто творять справжні дива. Серед них
— дівчата з «Корпорації монстрів», що
звалили на свої тендітні плечі купу благодійних проектів, рятуючи життя тяжко хворим дітям. Наприклад, недавно їм
усього лише за три дні вдалося зібрати
мільйон гривень для проведення унікальної операції, яка повернула глухій дитині
слух. Люди на їхній благодійний рахунок переказували чималі суми, оскільки
альтруїзм, чуйність і порядність «монстринь» підкорили чимало сердець.
А в липні сталося нове диво. Чоловік,
який тривалий час підтримував волонтерські та інші проекти «Корпорації», подарував їм Сірий палац у парку на Французькому бульварі. «Дивовижний добродій, що побажав залишитися невідомим, здійснив вчинок, який назавжди
буде вписаний у новітню історію міста, —
заявила керівник фонду Катерина Ножевникова. — Я настільки вражена і розгублена, що навіть не знаю з чого почати. Цей
проект ми зможемо зробити лише разом.
Закликаю всіх на мозковий штурм. Пропонуйте будь-які (навіть божевільні) ідеї
на тему правильного використання цього
будинку».
Обстеження Палацу зсередини принесло масу дивовижних архітектурних відкриттів і неймовірних емоцій. Складається враження, ніби сама історія втрутилася у меркантильне повсякдення, аби хоча
б невеликим епізодом порушити усталену
традицію нищення прекрасних старовинних особняків. «Григорій Маразлі, знаменитий філантроп і міський голова у період
iз 1898 по 1895 роки свого часу подарував
місту величезний особняк для облаштування музею, який сьогодні відомий як Одеський художній, — каже Катерина. — Про
цей подарунок гіди розповідають на кожній екскурсії. Минуло понад 100 років і
стався схожий випадок. Дача Анатри (ще
одна назва будівлі) мала всі шанси розвалитися, поступившись місце черговій багатоповерхівці. Але в цю, здавалося б, усталену закономірність втрутилися сили добра, і тепер будинок належить благодійному
фонду». Тобто всій Одесі, де дива трапляються з усталеною регулярністю. ■
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■ ГОРДІСТЬ НАЦІЇ

Соловій Солов’яненко
Таланту тенора з Донецька підкорилися зоряні сцени
«Ла Скала» і «Метрополітен-опера»
Роман БЕРЕЗА

Наприкінці 70-х років минулого століття знавців,
пошановувачів та меломанів оперного мистецтва вразив вихід у світ
гігант-диска, випущеного всесоюзною фірмою
«Мелодія», під назвою
«Арії з опер зарубіжних
композиторів. Співає Анатолій Солов’яненко». Тоді
кожен, хто був обізнаний
з класичним співом або
ж небайдужим до нього, не йняв віри, що так
майстерно,
довершено
і по-мистецьки ці добре
знані кожному шанувальнику світового оперного
мистецтва твори виконує
не якийсь, можливо, навіть найвідоміший співак
світової слави, а наш великий співвітчизник Анатолій Солов’яненко.
Ім’я цього артиста вже на
той час стало чи не головним серед найславетніших тенорів України та
СРСР. Його неймовірної
тембральної краси, сили,
експресії лірико-драматичний тенор у другій половині ХХ століття став
яскравим символом співучої України. Його голосом
захоплювалися великі Лучано Паваротті та Пласідо
Домінго. Він — оперний
прем’єр, таланту якого
підкорилися зоряні сцени
«Ла Скала» в Італії і «Метрополітен-опера» у США.

Шахтарський Герцог
Диво-дивне, в майбутньому
неперевершений майстер оперного співу народився 25 вересня 1932 року на сході
України в місті Сталіно
(нині Донецьк), що свого
часу стало столицею шахтарської слави. Анатолій
Солов’яненко додав до
тієї слави й своє ім’я, отримавши при цьому титул
«Шахтарського Герцога»,
а після смерті удостоїться своїм іменем прикрасити Донецький державний
академічний театр опери та балету. Зрештою,
він постав у скульптурному образі єдиного в Україні пам’ятника, вкритого сусальним золотом
і встановленого 31 травня 2002 року в Театральному сквері біля Донецької опери. Й образ Герцога з «Ріголетто» обраний
для композиції не випадково. Свого часу Анатолій
Солов’яненко дебютував
на сцені Донецького театру опери і балету саме ним.
А після гастролей в Іспанії
з цією оперою одна з газет
опублікувала статтю з назвою «Шахтарський Герцог».
Його, Анатолія Солов’яненка, загальновизнаного найавторитетнішою світовою мистецькою критикою найкращого Герцога
(Дж. Верді «Ріголетто») ХХ
століття радянська держава

❙ Могила Маестро у Козині Київської області.

❙ Тенор Анатолій Солов’яненко.
удостоїла найвищих нагород та звань — від Ленінської премії до народного артиста СРСР. Утім він, попри
несамовиті утиски, так і залишився безпартійним (!).
За все своє творче життя цей великий співак
жодного разу не опустився
до рівня блюзнірського оспівування перших осіб держави, ідолів комуністичної системи, подвигів комуністичної партії та комсомолу, що в час, у якому
він жив і творив, здавалося не реальним. Зрештою, його, незрівнянного українського соловіяСолов’яненка не вдалося
нікому, навіть найвищим
партійним чинам, заховати за залізною завісою соціалізму від кращих оперних сцен Італії, Німеччини, Австрії, Японії, США,
Канади, на яких цей великий українець здобув світову славу і визнання.
Досконало опанувавши методику «високого співу», що є основою
італійської та французької вокальних шкіл, цей
великий митець не розгубив фундаментальну основу, закладену в його спів
та манеру виконання великим педагогом, відомим
українським оперним співаком Олександром Коробейченком.
Мабуть, саме тому
Анатолієві Солов’яненку,
як нікому з інших його
мистецьких побратимів,
удалося своїм мистецтвом
поставити в один ряд, гідний найвищих оцінок, звучання двох великих світових мов — української та
італійської, які у форматі
вокального мистецтва, завдяки цьому унікальному
співакові здобули справжнє всенародне визнання.
Багатьох здивує те,
що своє життя Анатолій
Солов’яненко міг присвя-

тити педагогічній діяльності, зокрема у галузі інженерної геометрії, фах з
якої він здобув, закінчивши Донецький державний
політехнічний інститут.
Після закінчення загальноосвітньої школи пішов
туди навчатися за наполяганням батька Бориса
— трударя гірничої шахтарської професії. Та поряд із вимогами щодо вибору майбутньої професії
рідного батька ввійшла в
життєву долю Анатолія і
глибинна мудрість «другого батька», котрий став
для Солов’яненка справжнім гуру у царині мистецтва, — Олександра Коробейченка. Вокальний педагог упродовж десяти
років копітких занять з
Анатолієм зумів розкрити
в ньому справжній вокальний талант і дати йому зореносну перспективу для
мистецького самоутвердження в майбутньому.

Зоряна хода сценами
Вокальна
школа, засвоєна Анатолієм
Солов’яненком у класі Коробейченка, виявилася настільки ґрунтовною, що
тридцятирічного співака
вже у 1962-му приймають
до творчого складу Київського державного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка.
І це попри те, що на той час
співак не мав закінченої
спеціальної освіти. Невдалою виявилася перша спроба вступу на вокальний факультет Ленінградської
державної консерваторії
імені Римського-Корсакова ще у 1952 році. Диплом
про вищу вокальну освіту Солов’яненко здобуде у
1978-му, після закінчення навчання у Київській
державній консерваторії
імені Петра Чайковського,
вже будучи у статусі народ-

❙ Анатолій Солов’яненко та Євгенія Мірошниченко.
❙ Фото з сайта ukrinform.ua.
ного артиста СРСР (!).
Опісля
зарахування Солов’яненка в трупу
Київського оперного театру на нього вже невдовзі
чекатиме трирічне стажування в Мілані у класі відомого італійського оперного
співака і вокального педагога Дженнардо Барра. Ці
заняття довершили формування Солов’яненка як
оперного співака європейського класу, свідченням
чому стала блискуча перемога Анатолія на міжнародному вокальному конкурсі, який щорічно проводиться в Італії, — «Неаполь проти всіх».
Повернувшись
у
1965 році в Україну,
Солов’яненко став незмінним прем’єр-тенором
Київського оперного театру. Тут, на столичній сцені,
він виконав оперні партії Андрія («Запорожець
за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), Герцога та
Альфреда («Ріголетто»
та «Травіата» Дж. Верді),
Надіра («Шукачі перлів»
Ж. Бізе), Фауста («Фауст»
Ш. Гуно), Рудольфа («Богема» Дж. Пуччіні), Туріду («Сільська честь» П.
Масканьї), Ленського («Євгеній Онєгін» П. Чайковського), Володимира («Князь
Ігор» О. Бородіна) та інші.
Вони стали в історії вітчизняного оперного мистецтва
еталонними.
Незабутніми партнерами по сцені в цих операх
в Анатолія Солов’яненка

були, зокрема, такі відомі
українські співаки, як Євгенія Мірошниченко, Гізела Ципола, Дмитро Гнатюк.
Вони разом творили славу
українського національного оперного мистецтва.
Неоціненним додатком до широкої географії гастролей Анатолія
Солов’яненка став випуск
із записом голосу співака
доволі численної дискографії, що в період із 1965
по 1996 роки становила
18 платівок та аудіодисків з українською та світовою класикою. Запис українських народних пісень у виконанні артиста в
супроводі Українського державного оркестру народних інструментів під керівництвом Віктора Гуцала та
Української державної капели бандуристів під керівництвом Миколи Гвоздя
стали в цьому переліку чи
не найрозтиражованішим
аудіонабутком у творчій
спадщині співака.
Тріумф, успіх, визнання і слава. Здавалося, що
ці невідступні від постаті
великого митця Анатолія
Солов’яненка чесноти будуть якнайдовше супроводжувати його зоряну
ходу сценами України та
світу. Ходу, що в кожній
так легко взятій, навіть
найвищій ноті, цим, сповненим неповторної краси, голосом справжнього
соловія України, яка без
жодних перешкод пролягала до кожного вдячно-

го за його мистецтво серця, котре, за кожної нагоди почути цей дивовижний
спів цілковито закохувалося у його звучання, аби вже
ніколи й нізащо не відпустити чар цих звуків зі своїх
обіймів.
Найвідоміші оперні
театри Італії, США, Канади, Росії неодноразово
пропонували Анатолієві
Солов’яненку захмарні гонорари і контракти за одну
лише згоду залишитися
на їхній сцені. А він, великий українець, завжди
поспішав у рідну його серцю Україну, туди, де йому,
як ніде інде, на повні груди
легко співалося про «Чорнії брови, карії очі», про
місце «Там, де Ятрань круто в’ється», і де «Стоїть
гора високая», про землю,
над якою у зоряному небі
в пору настання дивовижного надвечір’я починала
владарювати «Ніч яка місячна», подібної якій не
зустріти ніде у світі…
Утім, не в змозі знести після більш як тридцяти років самовідданої праці у рідному театрі інтриг
та, як, можливо, здавалося співакові, особистої неприязні до нього керівництва театру, а можливо, й
заздрощів до його незмінного сценічного успіху,
зрештою, явищ, без яких,
як відомо, ніде й ніколи не
існував ще жоден мистецький колектив, Анатолій
Солов’яненко все ж вирішує залишити столичну
оперну сцену.
З того часу артист,
який віддав театрові всього себе до останку, зосередився здебільшого на єднанні з неповторною природою України, оазу якої
найглибше відчував у своїй
садибі, у містечку Козин,
що за 25 кілометрів від
Києва, на розкішному березі Дніпра. Там 29 липня
1999 року раптово сценічна завіса життя великого
українського співака Анатолія Солов’яненка закрилася назавжди.
А за якийсь час високо над землею, у сонячній
системі одну з планет за номером 6755 назвуть іменем
Анатолія Солов’яненка.
І відтоді диво-планета зорить на увесь позаземний
простір, кожним промінчиком свого космічного
життя нагадуючи землянам славне ім’я, що належить Україні. Слава цього
великого імені повік належатиме світові! ■
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■ НОМІНАНТ

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: ОБРІЇ

Дао війни:

Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2019» з визначення «Лідерів літа» — шорт-листи кожної
підномінації: по сім найподієвіших книжок піврічного видавничого репертуару
(за абеткою).

практикум виживання людського
Костянтин РОДИК

Упродовж календарного року книжка
Валерія Ананьєва «Сліди на дорозі»
витримала чотири перевидання і на
цьому шляху обросла відгуками. Оскільки написав її боєць-десантник про
російську війну — відгуки належать
людям, відомим своїм антимосковським спротивом. Один пише: «Блискучий зразок не лише військового, а й
художнього твору». Інший: «Мабуть,
єдина неправда, допущена у книзі,
— це про її «художність», яку декларує автор».
У самій книжці виголошення
письменницьких амбіцій не знайшов,
можливо, автор казав десь на презентаціях. Але «художність», безумовно, присутня в тексті. Очевидно, нефілологи говорять про те, що фахівці
називають стилем. А стиль — це єдине, що перетворює письмо на літературу. Причому, пам’ятаймо: література — то не лише «вигадана» проза,
а й есеїстика та нонфікшн. І за те, і за
друге дають навіть Нобелівську премію, як-от Чеславу Мілошу або Вінстону Черчіллю. Англійцеві, зокрема,
дали за «військово-критичні книги».
А таке означення цілком пасує і «Слідам на дорозі».
Проте, книжка Ананьєва значно ширша за жанрові рамки воєнних мемуарів. Перша половина тексту — спогади про дитинство, школу,
«важке життя на районі» і так
само стрьом не виживання у довоєнній армії серед усілякої тогочасної
офіцерської «погані» і «покидьків»
(«рівень моральності у людей падав
одразу, як тільки вони вбиралися у
форму»). Це — історія повсякдення
порубіжжя століть. Вражає кількість
зафіксованих на цих сторінках дрібниць-деталей — ніби читаєш якогонебудь Пруста. Та коли француз «у
пошуках утраченого часу» розкошував зануренням у ностальгійне літепло, український автор шукає за
причинами, що перетворили його особистий час на втрачений. Йому, на початках «супервмотивованому мрійнику», некомфортно усвідомлювати,
що «став інертним… безхребетним…
агресивним, хитрим і навченим тікати від проблем… став регулярно брехати».
Коротше, «потроху починало доходити, на яке дно я потрапив», і що
колись «був про себе кращої думки».
Причому «дном» Ананьєв вважає не
конкретне оточення-ситуацію, а власну неспроможність розібратися в ній.
А хлопцеві, що мав за плечима замість університету ближнє коло алкоголіків та наркоманів, геть не просто
зорієнтуватися, коли «біле і чорне перестало існувати окремо одне від одного, і з’явилося все більше градацій
сірого».
Авжеж, «мої внутрішні чорти намагалися знайти винних серед оточуючих». Валерій Шевчук якось занотував: «Біс — це невидиме неосягнення»
(Чотири романи. — К.: А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2013). Біс саме цього
рангу повсякчас спокушає Валерія
Ананьєва, але той так само постійно
пильнує, щоразу намагається «збагнути, які відчуття зараз вирують
всередині». А це уже, вважай, майже класична формула психоаналізу.
Отой стиль дедуктивної оповіді, який
дозволяє говорити про художність
(Фройда, до речі, поки не доробився

Науково-популярна література
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сімейного дозвілля, 288 с.(п)
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Медіа, 224 с.(п)
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Адам ҐРАНТ. Давати і брати. Революційний підхід до успіху. – К.: Yakaboo publishing,
432 с.(п)
Аві ЙОРІШ. Нехай будуть з вами інновації. Як ізраїльська винахідливість рятує світ.
– К.: Yakaboo publishing, 272 с.(п)
Джон КЕРРЕЙРУ. Дурна кров. – К.: BookChef, 464 с.(п)
Юхан НОРБЕРГ. Прогрес. – Х.: Фоліо, 192 с.(п)
Джек ТРАУТ, Ел РАЙС. Маркетингові війни; Джек ТРАУТ. Диференціюйся або
помри. – Х.: Фабула, 240+240 с.(п)
Андрій ЯНІЦЬКІЙ, Грехем СТЕК. Приватна історія. Злет і падіння найбільшого
приватного банку України. – К.: Брайт Букс, 232 с.(п)
медичного визнання, вважали за літерата).
Відтак «Сліди на дорозі» не так
навіть спогади, як щоденник мисливця за думками-інтегралами; звіт
про сафарі на смисли. Попри позірну
банальність, назва твору напрочуд
адекватна: сповідь слідопита. «Часто мені здається, що справдешнє моє
покликання не жити в цьому світі,
а тільки спостерігати його», — це
знову В.Шевчук. Книжка В.Ананьєва
ніби написана наскрізним Шевчуковим персонажем, котрого «жене по
дорозі схожа на казку сподіванка»
(Три листки за вікном. — К.: А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012). Літературознавиця Людмила Тарнашинська інтерпретує цього персонажа, як
«роль своєрідного Фройда — розібратися у деформованій тоталітарним
диктатом суспільній свідомості й
психології» (Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. —
К.: Смолоскип, 2010). Усе це дотичне
й книжки Валерія Ананьєва. «Сліди
на дорозі» — мовби ілюстрація того,
як здатен регенеруватися «поневолений розум» Мілоша.
Ось, до прикладу, ланцюжок персональної психоаналітики, що пояснює нашому авторові, звідки в нього
з’являються небажані прояви: «Значну частину дитячого щастя вкрав
садочок... Обмежені люди, наші вихователі, штучно створили собі поле
застосування влади, аби зануритися у п’янке відчуття, якого не мали у
власному побуті... Спочатку я був небажаним, а потім став агресивним…
У мене склалося хибне переконання,
що агресивним і злим бути круто і
корисно... З такої системи виходять
хороші солдати, але хрінові офіцери… Те, що ці якості насправді не будують, а руйнують, я зрозумію надто
пізно».
Між рефлексіями над дитячими
враженнями і похмурими воєнними
констатаціями — уся книжка. Десь
наприкінці діалог бійців-побратимів:
«–Я вже давно не знаю, що мені думати стосовно всього, що тут відбувається. –Але ти ж іще не перетворився на тварину? –Я не знаю.
Не впевнений. Справа не в межі між
звіром і людиною, а в ситуації, коли
людина перестає прикидатись і стає
тим, ким є насправді… Стають іншими. Добрими чи поганими… це вже друге питання. Головне, чесними… тут є

Публіцистика / сучасні мемуари
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абсолютно мерзотні люди, яким можна доручати складні бойові завдання,
а є добряки, яким ти ніколи не довіриш прикривати свою спину».
Часом наш оповідач пробує рятуватися від гнітючих розмірковувань
гумором — але й той ніби від потопельника: «Коли є наказ, тоді й живеться легше. Сидимо, чекаємо, доки
нас пристрелять». Зрештою, при самому кінці сповіді — нетиповий узагальнюючий висновок: «Армія — зло.
Але сьогодні це потрібне зло. Благополуччя всього світу будується на
крові, і ми — ті виродки, які проливають кров заради цього світу. Ми
— люди, що проливають кров заради миру, хоч як абсурдно це звучить.
Ми — витратний матеріал. Ресурс.
А коли вже виконаємо завдання, самі
добровільно вирушимо в утиль… Напевно, після того, що ми тут робили
і бачили, там нам і місце».
У пролозі книжки солдат готується
до самогубства. Наприкінці розуміємо, чому — «тяжкі думки несумісні
з життям». Наприклад, «думка про
те, що все це було даремно, комом
стояла в горлі». А ще «усвідомив, як
багато зла може зробити звичайна
безхребетність, бездіяльність або

байдужість… Чи давав я хабарі? Так.
Чи пропонував їх сам? Так. Турбувала мене ситуація в країні? Абсолютно ні. Я переймався лише своїм власним благополуччям, комфортом та
амбіціями. Ось і настав час платити за свій особистий внесок».
Останній слід на дорозі — загибель. Але таки в бою. «Мамо… можеш
не хвилюватися. У всіх ситуаціях я
намагаюся чинити гідно, навіть коли
за мною ніхто не дивиться».
На початку Другої світової Альбер
Камю ретельно препарував екзистенційне зіткнення людини з воєнним абсурдом: «Війну не заперечиш. На ній
або помирають, або виживають. Так і
з абсурдом: ним треба дихати, засвоювати його уроки і втілювати його. З
цього погляду найвища радість абсурду — то творчість. «Мистецтво, і
нічого, крім мистецтва, — каже Ніцше, — мистецтво нам дане, щоб не
померти від істини» (Вибрані твори.
— Х.: Фоліо, 1997).
«Сліди на дорозі» — саме такий
інструмент виживання. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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СПОРТ

■ СУПЕРКУБОК

■ ТАБЛО
Суперкубок України. «Динамо» — «Шахтар» — 2:1 (Бурда, 80, Гармаш, 83 — Патрік, 45;
«Д»: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Гармаш, Буяльський, Караваєв (Де
Пена, 68), Вербич (Цитаїшвілі,
74), Бесєдін; «Ш»: П’ятов, Болбат,
Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Соломон (Тете, 66), Марлос, Патрік (Дентіньйо, 87), Тайсон, Мораес).

Плинність тріумфів
Показавши характер, динамівці вдруге поспіль перемогли в «Суперкубку» країни
Григорій ХАТА
Нова сторінка в протистоянні «Шахтаря» та «Динамо»
розпочалася з їх уже традиційного двобою за Суперкубок
країни. Минулий сезон, у якому «Шахтар» зробив третій
поспіль «золотий» «дубль»,
завершився заявою «гірників», що за кількістю виграних за часів незалежності трофеїв вони обійшли «Динамо»
і таким чином стали найтитулованішим клубом в українському футболі.
Відтак підтекст у цьогорічного Суперкубка був максимально гарячим. Хоча сам
поєдинок і має напівофіційний статус, після фінального
свистка переможці нинішнього одеського «суперкласико»
змогли порівнятися з конкурентами за кількістю трофейних відзнак.
«Найприємніша річ у футболі — це рахунок на табло»,
— заявив на післяматчевій
пресконференції головний
тренер «Динамо» Олександр
Хацкевич. Як і рік тому, його
підопічні знову виявилися
сильнішими за «гірників» у
суперкубковому двобої. Загалом, за останні чотири роки
динамівці тричі перемагали
донецький колектив у матчівідкритті сезону. Щоправда,
далі успішного початку справа у «біло-синіх» не йшла.
Останні три «золоті» «дублі»
«Шахтар» зробив під орудою
португальця Паулу Фонсеки,

❙ Переважаючи «Динамо» в більшості ігрових компонентів, «гірники» не змогли довести до переможного
❙ завершення матч за Суперкубок країни.
❙ Фото з сайта УПЛ.
котрий віднедавна працює з
італійською «Ромою». Його
співпраця з «гірниками» також розпочалася з поразки
динамівцям у Суперкубку, однак після тієї невдачі влітку
2016 року Фонсека зміг кардинально змінити розстанов-

ку сил в українському футболі.
Новий наставник «Шахтаря» — інший португалець,
Луїш Каштру, також програв своє перше всеукраїнське «класико», хоча його підопічні й вели перед у матчі за

Суперкубок-2019. Однак, як
відзначив наставник донеччан, «усе зіпсував фатальний
відрізок довжиною в три хвилини, впродовж якого динамівцям удалося спочатку зрівняти, а згодом і забити переможний у грі м’яч.

За словами Олександра Хацкевича, в перерві поєдинку, за мить до якої «білосині» отримали «гол у роздягальню», він нагадав своїм вихованцям, що саме «Динамо»
є чинним володарем трофея,
відтак не варто його віддавати запеклому опоненту. І нехай на полі стадіону «Чорноморець» у складі «Динамо»
не було їхнього лідера Віктора Циганкова, котрий, нагадаємо, в минулому сезоні став
найрезультативнішим гравцем команди, столичні футболісти знайшли в собі сили,
аби змінити хід поєдинку на
свою користь. «У другому таймі хлопці дістали з себе характер, зіграли на морально-вольових якостях. Звісно, нам
багато є над чим іще працювати, проте є в команди й потенціал для підсилення гри в
атаці», — наголосив Хацкевич. Невдачі, котрих зазнали динамівці в передсезонних спарингах, змусили шанувальників «Динамо» неабияк хвилюватися. Однак після
вольової перемоги над «помаранчево-чорними» оптимізму щодо майбутнього «білосиніх», зокрема й у третьому
раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського
«Брюгге», у їхніх уболівальників має побільшати. ■

■ ЄВРОКУБКИ

«Зоря» надії
Луганський клуб вдало стартував і в чемпіонаті,
і на міжнародній арені
Олексій ПАВЛИШ
Луганська «Зоря» першою з українських команд стартувала у
кваліфікації Ліги Європи. У дебютному матчі нового тренера Віктора Скрипника «біло-чорні» впевнено
обіграли на виїзді чорногорську «Будучность», майже гарантувавши собі
вихід до наступного етапу.
Героєм зустрічі став хавбек Артем
Громов, який уже до 20-ї хвилини гри
встиг оформити «дубль». Спочатку
він замкнув простріл iз лівого флангу
від Богдана Михайличенка, а потім —
скористався помилкою голкіпера чорногорців.
Після перерви господарі відіграли
один м’яч, але точку в поєдинку поставив «джокер» «Зорі» Леван Арвеладзе, який забив через дві хвилини
після виходу на заміну. Таким чином
луганчани зробили серйозну заявку
на вихід до третього кваліфікаційного етапу. Матч-відповідь пройде у Запоріжжі 1 серпня.
Наставник «біло-чорних» Віктор Скрипник залишився задоволений результатом. «Гра була важкою,
ще нічого не ясно. Але та перевага,
якої ми сьогодні досягли, дозволяє
оптимістично дивитися вперед», —
сказав він.

■ ТАБЛО
Другий раунд кваліфікації Ліги Європи.
Перший матч. «Будучность» (Чорногорія) —
«Зоря» (Україна) — 1:3 (Перовіч, 60 — Громов,
16, 19; Арвеладзе, 82).
***
Українська прем’єр-ліга. 1-й тур. «Ворскла» — «Зоря» — 0:1 (Лєднєв, 3)
Нагадаємо, що в разі успіху в домашньому поєдинку суперником
«Зорі» у третьому раунді відбору стане
переможець пари ЦСКА (Софія, Болгарія) / «Осієк» (Хорватія). Потенційного суперника отримав і «Маріуполь». Азовці, які стартують у кваліфікації ЛЄ в серпні, поміряються силами з сильнішим у парі «АЗ Алкмар»
(Нідерланди) / «Хекен» (Швеція).
Є новини і зі складу бронзового
призера минулого сезону — «Олександрії». Підопічні Володимира Шарана, які вперше гратимуть на груповій
стадії Ліги Європи, домашні матчі проводитимуть у Львові. За словами президента клубу Сергія Кузьменка, також розглядались варіанти з Дніпром,
Полтавою і Кривим Рогом.
«Намагались провести роботу, щоб
грати якомога ближче до Олександрії.
Працювали над варіантами з Дніпром,

❙ Вдало стартувавши на євроарені, в 1-му турі ЧУ в Полтаві «Зоря» мінімально
❙ переграла «Ворсклу».
❙ Фото з сайта vorskla.com.ua.
Полтавою та Кривим Рогом, але позитивних сигналів від УЄФА щодо цих
міст не було. Тому обрали Львів, де
команда буде демонструвати Європі
можливості українського футболу»,
— заявив Кузьменко.
У другому раунді відбору другого
за престижністю клубного турніру Європи вдало відіграли й українські легіонери. Бельгійський «Гент» удома з
хокейним рахунком (6:3) розгромив
румунський «Віторул». «Дубль» та
два асиста — в активі нападника національної збірної Романа Яремчука,

також повний матч відіграв захисник
Ігор Пластун.
А луганській «Зорі» через два дні
після виїзної єврокубкової гри випала честь відкривати сезон і в УПЛ. Підопічні Скрипника мінімально обіграли у Полтаві місцеву «Ворсклу» —
єдиний гол на рахунку півзахисника
Богдана Лєднєва. Ще два матчі пройдуть у вівторок, а «Динамо» і «Шахтар», які минулого уїк-енду розігрували між собою Суперкубок, свої поєдинки першого туру чемпіонату проведуть у середу. ■.
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СПОРТ
Вадим Гутцайт
президент Національної федерації фехтування
Станіслав ГОЦУЛЯК
Будапешт — Київ

На минулому тижні в Будапешті
завершився чемпіонат світу з фехтування — найзначніше змагання
передолімпійського року. Підбити
його підсумки «УМ» попросила відомих вітчизняних функціонерів,
які брали безпосередню участь у
його проведенні. На їхню думку,
українська команда зробила крок
уперед порівняно з європейською першістю. В неофіційному
медальному заліку ми ввійшли в
п’ятірку кращих разом iз господарями, південними корейцями,
французами та росіянами. Це для
нас — найкращий світовий форум
за останні п’ять років.

«Наша збірна шаблісток не має весь час сподіватись на одну Харлан.
Вона не може самотужки наносити по 45 уколів. Для потрапляння в призи
командних турнірів необхідна допомога інших членів команди».

■ ФЕХТУВАННЯ

Більше уколів — ближче Токіо
Українські фехтувальники збільшили шанси на отримання олімпійських ліцензій

Харлан потребує підтримки
«На європейському чемпіонаті ми малу одну медаль,
— каже президент Національної федерації фехтування Вадим Гутцайт, — і Ольга Харлан підтвердила її, додавши до
континетального «золота» ще
й світове. Водночас мені не подобається, як виступають Ольжині колеги. Збірна не має весь
час сподіватись на одну Харлан.
Вона не може самотужки наносити по 45 уколів. Для потрапляння в призи неохідна допомога інших шаблісток».
Олімпійський чемпіон Барселони-1992 у командній шаблі
і діючий член НОК Вадим Гутцайт сподівається, що в рідному
для нього виді спорту жіночій
збірній все-таки вдасться вибороти олімпійську ліцензію.
Він додає: «Попереду в нас
Кубки світу, де є можливість
виборювати очки, які дозволять потрапити на Олімпіаду
в Токіо. Наразі я маю питання як до тренера, так і до самих спортсменок. Аліна Комащук уже другий турнір поспіль
провалює командні змагання,
водночас непогано виступаючи
в особистих. Вважаємо її сильною спортсменкою і далі на неї
розраховуємо, але за умови підтримки нею колег по збірній.
Вже на найближчому Кубку
світу в Орлеані треба показувати результат».
Констатуючи відсутність позитивної динаміки в рапірі, Вадим Гутцайт відзначає олімпійські перспективи вітчизняної
шпаги: «Шпажистки стали четвертими в командній першості,
Григорій ХАТА
У зірку Михайла Романчука
на чемпіонаті світу в Кванджу вірили до останнього. Попри те, що
у фіналі 800-метрівки вільним
стилем титулований вітчизняний
плавець фінішував на останньому, восьмому, місці, від 22-річного представника Рівного чекали
медалі на його улюбленій 1,5-кілометровій дистанції, де в минулі
роки він здобував «срібло» на будапештському чемпіонаті світу та
чемпіонаті Європи в Глазго.
А те, що медальні сподівання мають усі підстави для справдження і в Південній Кореї, Романчук продемонстрував під час
кваліфікаційних запливів на
1500 м, коли з третім часом пробився до фіналу.
Законодавець мод на цій дистанції, володар олімпійського «золота» Ріо-2016 — італієць
Грегоріо Пальтріньєрі та новоспечений чемпіон світу-2019 на
відкритій воді на 10 км — німець
Флоріан Уелльброк мали ста-
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❙ Шпажисти принесли фехтувальній збірній України найбільше нагород ЧС-2019.
❙ Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.
і ми отримали шанс далі боротись за олімпійську путівку. Бо
якби не потрапили у вісімку, то
про неї можна було забути. Дуже
мало шансів до цього чемпіонату було у шпажистів. Вони займали 12-ту позицію у рейтингу,
але, ставши срібними призерами, ввірвались до чільної вісімки. У них також з’явився шанс
потрапити на Олімпіаду, але для
цього знов-таки доведеться важко попрацювати на Кубках світу. Загалом же, дві бронзові медалі в особистій першості і срібна у командній — це дуже великий успіх української шпаги».
Нагадаємо, що Олена Кривицька завоювала «бронзу» в жінок, у командній першості Богдан Нікішин, Роман Свічкар,
Анатолій Герей та Ігор Рейзлін
здобули «срібло», до якого останній додав ще й індивідуальну «бронзу».
Таким чином Рейзлін (хоча і
в іншому виді) повністю повто-

рив успіх самого Гутцайта майже 30-літньої давнини. 1991
року на чемпіонаті світу в тому
ж Будапешті нинішній очільник Федерації фехтування так
само виборов срібну нагороду в
командній першості і бронзову
— в індивідуальній.
З Ігоря Рейзліна свою мову
про чемпіонат розпочав президент Федерації фехтування Харківської області Андрій Макарущенко.
«Як шпажист я більше всього вболівав за рідний вид, —
каже він. — І мене, звісно, подоброму здивував Ігор Рейзлін.
Його перемога над Богданом
Нікішиним в очній суперечці
стала сюрпризом. Утім Ігор був
гарно підготовлений, дуже добре рухався. Збірна шпажистів
повторила успіх 2013 року, якого досягли тут же, у Будапешті.
Поступились лише французам,
але до останнього бою боролись
iз ними на рівних, аж поки в

Янніку Борелі (багаторазовий чемпіон світу, переможець
Олімпіади в Ріо. — Авт.) не прокинувся звір. Тепер, аби потрапити в Токіо, нашим хлопцям
треба ще добряче «відпахати»
чотири турніри. В цілому, чотири нагороди — це результат, достойний лідерів світового фехтування, до яких, переконаний,
належить і наша країна».

У пошуках радикальних кроків
Як спеціалісти, так і звичайні глядачі відзначають високий
технічний рівень проведення
турніру. Окрасою головного залу
чемпіонату стала величезна світлодіодна стіна висотою 4 метри та
довжиною 124 метри, що огортала собою змагальний простір. Відеотрансляцію забезпечували 11
камер із максимально можливою
здатністю до уповільнення руху,
завдяки чому можна було спостерігати найдрібніші деталі того,
що відбувалось на майданчику.

Андрій Макарущенко був
членом команди, що займалась
технічним забезпеченням турніру. Він — один iз керівників
української компанії СтМ, яка
є офіційним партнером Міжнародної федерації фехтування
(FIE), постачальником сертифікованого високотехнологічного обладнання для безпровідного фехтування, що не має аналогів у світі. «Все організовано на
високому рівні, і відео, і світло
— продовжує український спеціаліст, — також окремо відзначу церемоніальну частину, фінали і нагородження. Я на чемпіонатах світу з 1997 року і це перше настільки яскраве видовище
на рівні кращих шоу в інших видах спорту. Навіть торік у китайському Усі все виглядало куцо
порівняно з цим чемпіонатом.
І це заслуга угорської бригади,
найпрофесійнішої на даний момент. Вони знають, як дати глядачам якісну картинку, вміють
знімати і розуміються на фехтуванні, бо це — спорт № 1 у їхнiй країні. Наразі головне — досягнути такого ефекту, щоб навіть домогосподарка, яка просто
перемикає пультом ТБ-канали і
випадково потрапляє на трансляцію, затрималась на ній бодай на
декілька хвилин».
Утім, на думку Андрія Макарущенка, FIE ще є над чим працювати: «Міжнародна федерація
поки ще не наважується на радикальні кроки. Скажімо, відмовитись від доріжки, щоб спортсмени фехтували в ринзі. Для початку проводити в такому форматі
хоча б виставкові турніри. Практика інших видів спорту вказує
на необхідність нестандартних
рішень. Потрібні свіжі ідеї для
залучення до фехтування нової
аудиторії».
Цікаво, що столиця Угорщини вперше прийняла світову першість з фехтування рівно 60 років тому. З того часу це
вже п’ятий найбільший форум у
Будапешті. В ньому взяв участь
1071 атлет зі 118 країн світу. ■

■ ПЛАВАННЯ

Зіркова віра
В останній день чемпіонату світу з водних
видів спорту на п’єдестал пошани піднявся
іменитий рівненський стаєр
ти основними конкурентами українського стаєра в боротьбі за високі місця на п’єдесталі.
Упродовж фінального запливу до певного часу здавалося, що
на п’дестал спортсмени піднімуться згідно зі своїми кваліфікаційними результатами, проте ближче до середини дистанції стало зрозумілим, що сформована на попередньому етапі
призова послідовність — Пальтріньєрі — Уелльброк — Романчук — буде змінена.
Спочатку італієць, який, до
слова, також змагався за плане-

тарні медалі на відкритій воді й
здобув там у змішаній командній естафеті «срібло», пропустив
поперед себе німця, а на заключних ста метрах дистанції дозволив випередити себе й Романчуку. У підсумку, трохи більше секунди Михайло програв чемпіону («срібний» час українця — 14
хв. 37,63 сек), й майже стільки ж
виграв у Пальтріньєрі. При цьому сьомий час у фінальному запливі (15:01,04) показав інший український стаєр Сергій Фролов.
Відтак завдяки старанням Романчука під завісу світового «ак-

❙ Михайло Романчук став єдиним в українській команді плавців
❙ призером «акватичного» чемпіонату світу 2019 року.
❙ Фото з сайта zik.ua.
ватичного» форуму в Кванджу у
медальній скарбничці збірної України з’явилася сьома нагорода.
Нагадаємо, що шість попередніх
відзнак «синьо-жовтим» принесли синхроністки. Загалом же, у
медальному заліку ЧС-2019 ук-

раїнська збірна, маючи в своєму активі одне «золото», одне
«срібло» та п’ять «бронз», посіла
14-те місце. Водночас першу трійку збірних сформували команди
Китаю (16-11-3), США (15-11-10)
та Росії (12-11-7). ■

Читайте
в наступному
номері:
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Кому треба скрипка Страдіварі?
В Україні ініціюють створення Фонду раритетних музичних інструментів

КАЛЕЙДОСКОП
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❙ Вінні
❙ Харлоу.

■ ПОДІУМ

Хвороба — не
перепона для успіху,
впевнена топ-модель Вінні Харлоу
нон Будрем і запропонував знятися у кліпі.
Панні Харлоу не було чого втрачати, тож
вона погодилася. Згодом вона опублікувала на «Ютубі» відео під назвою «Ветиліго: стан шкіри, а не руйнування життя», де поділилася розповіддю про своє
життя з такою хворобою.
Своєю кар’єрою у модельному бізнесі Вінні завдячує автору і ведучій телешоу «Топ-модель по-американськи» — відомій американській моделі Тайрі Бенкс,
яка розмістила її фото у своєму «Інстаграмі». І хоча дівчина не дійшла до фіналу
шоу, її помітили, запросили на різноманітні зйомки, в рекламу, що вселило в дівчину
впевненість у своїй красі, своїх можливостях. Уже через кілька років вона знімалася для Cosmopolitan, згодом для сайта Vogue Italia, на обкладинку видання
Ebony. У 2016 році Вінні Харлоу запросили знятися у рекламі Sprite.
Сьогодні Вінні Харлоу часта гостя
не лише на показах мод чи сторінках
глянцю, а й на різноманітних світських
заходах, шоу. Своїм життям вона надихає людей з фізичними вадами чи
хворобами долати перепони і досягати
успіху. ■

Життя моделей здається барвистим, захопливим, цікавим, але мало хто задумується над тим тернистим шляхом, який долають
зірки подіуму по дорозі до успіху. Про свій
непростий путь на світові модні майданчики
та сторінки глянцю напередодні 25-річного
ювілею розповіла незвична модель Вінні Харлоу. Річ у тім, що канадійка має рідкісну, але
від того не менш дошкульну, як для дівчини,
та ще й моделі, хворобу — в неї захворювання
шкіри «ветиліго». Лише наполегливість, сильний характер і неймовірна харизма дозволили
подолати дівчині непростий шлях до успіху.
Ветиліго — це порушення пігментації
шкіри, і коли білошкірі люди ще якось можуть це маскувати, то темношкірій дівчині це
не вдасться за будь-яких обставин. Вінні розповіла, що в дитинстві страждала від булінгу
в школі і навіть подумувала про самогубство,
адже на неї постійно показували пальцем однокласники, обзивали образливими словами.
Але потім вона зрозуміла, що від хвороби нікуди не дінешся і треба продовжувати жити.
Усе, як це часто буває, змінив випадок,
коли її фото, виставлене на сторінці Вінні у
«Фейсбуці», помітив відомий влогер Шен-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №83

■ ОВВА!

Варка ВОНСОВИЧ
Заяви про глобальне потепління вже не
виглядають голослівними на тлі аномальної спеки, від якої цього літа страждає Європа, навіть ті країни, що розташовані північніше, та ще й на узбережжі, здавалося б,
прохолодних морів. Так, цьогоріч Німеччина,
Франція і навіть Нідерланди б’ють усі рекорди: у німецькому містечку Лінген 25 липня
стовпчик термометра піднявся до позначки
42,6 (!) градусів за Цельсієм, що перевершило всі температурні рекорди цієї країни,
а у «прохолодній» Бельгії, у містечку Клейне-Брогель на термометрі зафіксували рекордні 40,2 градуса — таких показників не
було від початку метеорологічних спостережень у цій країні — з 1833 року. Через це погодне пекло в Європі виникають пожежі, гинуть люди, навіть довелося зупинити атомні електростанції з огляду на безпеку.

Голландські стражі
порядку «страйкують»
Нідерландські копи відмовляються
переслідувати злочинців
Ці аномалії торкнулися навіть таких,
здавалося б, непорушних царин стабільного й законослухняного плину життя європейців, як охорона правопорядку. Через надзвичайні погодні умови поліцейські Голландії... відмовилися переслідувати злочинців, адже вони також люди і

бігати за порушниками порядку при повній амуніції досить важко навіть фізично
здоровим і натренованим людям, якими і
є стражі законності. Тож копи закликали
злочинців не пробувати тікати від переслідувань, а стояти на місці. Цікаво, ті послухаються?.. ■

■ ПОГОДА
31 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний,
5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +23...+25.
Миргород: без iстотних опадiв. Уночi +16...+18, удень
+24...+26. Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +16...+18,
удень +25...+27. Одеса: короткочасний дощ. Уночi +21...+23,
удень +29...+31.

Північ
мінлива
хмарність

00…00
+14...+19
00…00
+22...+27
Схід

хмарно

29 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-27 градусiв, поблизу Одеси — 21 градус,
у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочасний дощ. Трускавець: уночi +15...+17, удень +23...+25. Моршин: уночi +16...+18, удень +24...+26.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua
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дощ
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+28...+33
дощ,
гроза
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По горизонталі:
1. Буддійський храм. 7. Генеральний писар Війська Запорозького, батько Мотрі, яку любив гетьман
Мазепа. 8. Тропічна рослина з довгим гнучким стеблом. 9. «А вона, а
вона сидітиме сумна. Буде пити —
не п’яніти від дешевого вина» (автор слів). 10. Розплавлена маса високої температури, що виривається з
жерла вулкану. 11. Фігурні стовпчики, елемент балюстради. 14. Острів
на Дніпрі, де була Чортомлицька Січ.
17. «І все на світі треба пережити,
і кожен фініш це, по суті, ... І наперед
не треба ворожити, і за минулим плакати не варт». (Ліна Костенко). 18.
Людина, яка не розрізняє кольори.
19. Ім’я народного месника, що діяв
на Поділлі у ХІХ столітті. 20. Платон,
Арістотель, Гегель, Кант. 21. Представник козацької старшини на Запорозькій Січі.
По вертикалі:
1. Прем’єр-міністр Швеції, застрелений у 1986 році в центрі Стокгольма. 2. Столиця Шотландії. 3.
Один із родів літератури. 4. Перевертень, міфічна істота, яка може бути
і людиною, і вовком. 5. Комедійний
прийом, який полягає в пародіюванні тем, про які говорять піднесено і з
пієтетом. 6. Дуже дешево, практично

задарма. 11. Російське місто за 70
км від Харкова, де в 2014 році формувалася більшість загонів російських бойовиків. 12. Воскоподібна речовина, з якої роблять свічки. 13.
Особлива форма рельєфу, глибока
долина між кручами, звичайно вимита річкою. 15. Місто під Києвом,
де 1 грудня 1918 року було підписано Передвступний договір, який передував Акту злуки УР та ЗУНР. 16.
У Стародавньому Римі — загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу; заохочення, спонукання до дії. 17. Тварина, поширена
в Північній Америці, яка відлякує ворога неприємним запахом.
Кросворд №81
від 24 липня

■ ПРИКОЛИ
Два старих футболісти домовилися:
хто перший помре, повідомити іншому,
чи є на небесах футбол. І ось один iз них
помер і через три дні вийшов на зв’язок.
— У мене для тебе дві новини:
одна хороша, друга погана.
— Кажи спочатку гарну.
— У футбол тут грають.
— А яка ж погана?
— Гра в найближчу п’ятницю, ти
в основному складі.
***
Дружину депутата запитують:
— Чому ви хочете розлучитися
з чоловіком?
— Він тільки й робить, що стоїть
біля ліжка і розповідає, як мені буде
добре.

***
— Нещодавно купив собі праску
зі штучним інтелектом.
— І як?
— Реально економить мій час.
Коли я прасую сорочку для роботи,
вона дозволяє мені попрасувати комірець і груди, а потім каже: «Навіщо
прасувати спину? Під піджаком все
одно не видно! » i відключається.
***
Ізя винен Абраму 100 гривень,
а тому нагадувати незручно.
Зустрілися вони, Абрам i каже:
— Ізю, який нині мороз!
— І не кажи, градусів двадцять!
— А пам’ятаєш, який був спекотний день, коли я тобі позичив гроші?
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