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У столиці майбутньої 

Олімпіади 18-річна київська 

дзюдоїстка Дарина Білодід 

здобула титул дворазової 

чемпіонки світу

Правозахиснику прислали 

сокиру та повний похоронний 

набір із погрозою 

перетворити символізм на 

реальність
стор. 3» стор. 15»

Чорна мітка для адвоката Золотий феномен

29 серпня, коли українське військо зазнало найбільших втрат, віднині згадуватимемо всіх полеглих у цій війні.
Фото спільноти Afterilovaisk у «Фейсбуці».

❙
❙

стор. 10»

До України прибув радник 

президента США з 

національної безпеки

Болтон знову 
в Києві 

стор. 4—5»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,062 грн 

1 € = 27,732 грн

1 рос. руб. = 0,382 грн

Навіть через п’ять років після Іловайської трагедії не названо прізвища її винуватців, 
але трагічна дата виходу з оточення тепер стала Днем пам’яті захисників України

Коридор смерті
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«На зламі XVII та XVIII століть саме тут, у Батурині, народилась унікальна велика 
українська ідея — мати незалежну українську державу! Це тут Іван Степанович 
Мазепа дійшов до свого величавого проекту — творення української незалежної 
держави!»

Віктор Ющенко
третій президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

Валентина САМЧЕНКО

 У самому серці Гетьман-
щини, Батурині, в День пра-
пора відзначали дві значимі 
дати для історії Української 
держави: 350-ї річниці за-
снування владної резиден-
ції у славному місті та 10-ї 
річниці з дня відкриття піс-
ля реставрації 2003—2009 
років єдиного гетьмансь-
кого палацу на теренах Ук-
раїни, який став прикла-
дом повернення із забуття 
і відродження не лише спо-
руди, а й цілої епохи. Зако-
номірно, що серед почесних 
гостей Батурина того дня 
був третій президент Віктор 
Ющенко (2005—2010 рр.), 
який доклав багато зусиль, 
щоб возвеличити на цій те-
риторії Гетьманщину й Ук-
раїну. 
 «Для чого нам потрібен 
Батурин? — звернувся Вік-
тор Ющенко зі сцени до ве-
лелюдного зібрання нав-
коло палацу гетьмана Ук-
раїни Кирила Розумовсь-
кого. — На зламі XVII та 
XVIII століть саме тут, у 
Батурині, народилась уні-
кальна велика українсь-
ка ідея — мати незалеж-
ну українську державу! Це 
тут Іван Степанович Мазе-
па дійшов до свого велича-
вого проекту — творення 
української незалежної де-
ржави! Тому було б прикро, 
щоб ми, країна, яка не так 
багато має таких місць, де 
народилась ідея нашого су-
веренітету і незалежності, 
не відродили його! Для цьо-
го нам потрібен Батурин!» І 
додав: «Завжди вважав, що 
саме Батурин може успіш-
но клонувати українців!»
 Нагадаємо, палац 
гетьмана Кирила Розу-
мовського, Батуринська 
цитадель і всі інші об’єкти 
Національного історико-
культурного заповідни-
ка «Гетьманська столи-
ця», який очолює Наталія 
Реброва, є одним із найпо-
пулярніших музейних за-
кладів України, кількість 
його відвідувачів із кож-
ним роком лише зростає. 
Так, із моменту відкрит-

тя, за 10 років, палац відві-
дало близько мільйона 
екскурсантів! У прямому 
сенсі Батурин — після ни-
щення 2 листопада 1708 
року військом Петра І — 
відроджувався з попелу, 
згодом невеличке селище з 
української глибинки ста-
ло Меккою внутрішнього 
туризму.
 Уже третій рік поспіль 
у Батурині в День прапо-
ра за меценатської під-
тримки Євгена Сура прово-

дять грандіозні креативні 
концерти уславлення Ук-
раїни. Цьогоріч дійством 
«Viva Батурин!»  надихали 
майже 20-тисячне зібран-
ня Тарас Тополя з гуртом 
«Антитіла», Юрій Жура-
вель зі своєю музичною ко-
мандою Ot Vinta та Христи-
на Соловій. Ведучим захо-
ду був Сергій Притула (хоч 
і на милицях, але в бойово-
му гуморному настрої).
  «В добру, щасливу путь 
— Українське відроджен-

ня! Хай цей музей дає мож-
ливість кожному, хто його 
відвідає, відчути своє рід-
не коріння, відновити за-
гублену пам’ять, усвідоми-
ти власну історичну місію 
перед своїм народом, пе-
ред своєю Державою, пе-
ред своїми дітьми та ону-
ками», — актуальними ли-
шаються слова, залишені 
Віктором Ющенком деся-
тиліття тому в книзі від-
гуків палацу гетьмана Ки-
рила Розумовського. ■

Ірина КИРПА

 У четвер, 29 серпня, розпочнуться урочис-
тості, присвячені 225-й річниці з дня заснуван-
ня міста Одеса. Хоча всім відомо, що перші по-
селення на території сучасного українського 
міста на березі Чорного моря були засновані 
близько VII століття до н. е. — III століття н. 
е. давньогрецькими мореплавцями. Згодом цю 

місцевість заселила Ногайська орда, яка через 
якийсь час влилася до Золотої орди. Приблиз-
но в 1324 році узбережжя перейшло у володін-
ня Великого князівства Литовського. Саме у 
той час було засновано фортецю та селище Ко-
цюбіїв, що згодом було перейменоване на Хад-
жибей. 14 (25) вересня 1789 року його завоюва-
ли козацько-російські війська під командуван-
ням Хосе де Рібаса. Тоді поселення, яке отри-
мало статус міста, і перейменували на Одесу. 
 Навіть учні шкіл Перлини біля моря нав-
чальний рік розпочинатимуть тематичним уро-
ком «Історія Одеси: минуле та сьогодення». 
Також 1 вересня одеситів та гостей міста за-
прошують на культурно-мистецьку акцію «Міст 
дружби» за участю колективів Одеського те-
атру музичної комедії та театру міста Пльзень 
(Чехія). Пізніше на Театральній площі, у рамках 
V фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в 
Одеській опері», почнеться грандіозний гала-

концерт Odesa Ballet Gala Classic & Modern.
 Офіційний старт святкуванню Дня міс-
та Одеси дадуть 2 вересня о 10.00 на Думсь-
кій площі. Відбудеться традиційне покладан-
ня почесними громадянами міста квітів до 
пам’ятників засновників і меценатів Одеси: 
Дюку де Рішельє, Йосипу Дерибасу, Григорію 
Маразлі, Отаману Головатому та Михайлу Во-
ронцову. За традицією, одеський міський голо-
ва привітає першого новонародженого та всіх 
малюків, які з’являться на світ у пологових бу-
динках міста саме 2 вересня. 
 Із найцікавіших подій у дні святкування — 
культурологічний проект «Весілля в одесько-
му дворику», що знайомитиме з неповторни-
ми традиціями південної України та особливим 
колоритом міста біля Чорного моря. На завер-
шення тижневих урочистостей на Потьомкінсь-
ких сходах відбудуться гала-концерт та барвис-
тий феєрверк. ■

НА ФРОНТІ

Нахабство 
та імітація — 
ввічливість 
окупантів
Бойовики порушують 
домовленості не лише 
на ділянці розведення  
«Станиця Луганська»
Тарас  ЗДОРОВИЛО

 Укотре окупанти порушили перемир’я 
— 26 серпня збройні формування Російської 
Федерації та її найманці 12 разів обстріля-
ли позиції українських воїнів. Противник не 
гребував  поливати позиції Об’єднаних сил із 
забороненої Мінськими угодами зброї — мі-
нометів калібру 82 мм, а також iз гранато-
метів різних систем, великокаліберних ку-
леметів i стрілецької зброї.
 У районі відповідальності оперативно-
тактичного угруповання «Схід» ворог здій-
снив сім обстрілів позицій ЗСУ: чотири рази 
неподалік Водяного — з гранатометів різ-
них систем i стрілецької зброї; двічі побли-
зу Лебединського — з ручних протитанкових 
гранатометів, великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї; неподалік Павлополя — з 
великокаліберних кулеметів.
 Противник у районі відповідальності 
оперативно-тактичного угруповання «Пів-
ніч» здійснив п’ять обстрілів позицій ЗСУ: 
двічі поблизу Новолуганського — із заборо-
неної Мінськими угодами зброї — мінометів 
калібру 82 мм, гранатометів різних систем 
та великокаліберних кулеметів; неподалік 
Травневого — з гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів i стрілецької 
зброї; поблизу Шумів —  із ручного проти-
танкового гранатомета; неподалік Лугансь-
кого — з автоматичного гранатомета.
 Упродовж понеділка внаслідок ворожих 
обстрілів один український військовослуж-
бовець  отримав поранення.
 На жаль, напередодні , 25 серпня,  внаслі-
док ворожих обстрілів один наш військово-
службовець загинув  на передовій  — 20-річ-
ний морський піхотинець Віталій Собко з 
Тернопільщини.  Ще троє  українських воя-
ків отримали поранення. 
 Станом на 7-му годину ранку 27 серпня 
збройні формування Російської Федерації та 
її найманці один раз порушили режим при-
пинення вогню в районі відповідальності 
оперативно-тактичного угруповання «Схід». 
Противник обстрілював наші позиції непо-
далік Талаківки — зі станкового протитан-
кового гранатомета та стрілецької зброї.
 Додамо, що українська сторона спіль-
ного центру з контролю та координації пи-
тань припинення вогню та стабілізації лінії 
розмежування сторін повідомляє, що НЗФ 
ОРЛО і далі продовжує імітувати роботи з де-
монтажу фортифікаційних споруд, що роз-
міщені на ділянці розведення номер 1.
 Зокрема, замість активних дій iз демон-
тажу фортифікаційних споруд російські 
найманці з тильного боку розмістили чер-
гову тимчасову споруду «кунг», iз написом 
так званого СЦКК, тим самим зафіксувавши 
свою присутність на ділянці розведення №1. 
Слід зазначити, що у відповідності до Рам-
кового рішення ТКГ та інших Мінських до-
мовленостей ділянка розведення «Станиця 
Луганська» має бути вільною від будь-яких 
мілітарних структур.
 Наголосимо, що зазначені дії ставлять 
під зрив виконання Мінських домовленос-
тей щодо розведення сил i засобів, таким чи-
ном окупаційна адміністрація не дає мож-
ливості українській стороні перейти до ре-
альних дій iз ремонту зруйнованої части-
ни мосту. ■

■

ОВВА!

Одеса гуляє 
Перлині біля моря — 
225 років

■

НАЦІЯ

Батурин успішно клонує українців
Гетьманська столиця у День прапора об’єднала близько 20 тисяч 
шанувальників української історії і культури

■

Щира любов до України.
Фото надане НІКЗ «Гетьманська столиця».

❙
❙

Третій президент Віктор Ющенко і ведучий 
Сергій Притула на сцені дійства «Viva Батурин!».

❙
❙
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Службове 
хрещення
У Дніпрі 19-річна Карина 
Щербиніна самотужки затримала 
грабіжників
Людмила НІКІТЕНКО 

 У місті Дніпро в 
минулі вихідні на 
всю країну прослави-
лася 19-річна Карина 
Щербиніна, друго-
курсниця Національ-
ної академії внутріш-
ніх справ. Дівчина 
— рядова поліції, з 
дитинства займаєть-
ся дзюдо, має звання 
кандидата в майстри 
спорту, неодноразова 
чемпіонка України, 
розповідають її коле-
ги з Патрульної поліції України.
 У День Незалежності України Карина вперше 
вийшла на службу разом із патрульними Дніпра 
для охорони громадського порядку. Поки містяни 
святкували, вона самотужки затримала грабіжни-
ка, який намагався зіпсувати свято одній із жінок.
 Карина побачила, як двоє чоловіків бігли з жі-
ночою сумкою в руках, яку в когось відібрали. Вона 
миттєво кинулася за ними, наздогнала, затримала 
та викликала допомогу. Грабіжників поліцейські 
передали слідчо-оперативній групі, а Карина про-
довжила нести службу далі, кажуть колеги юної 
поліцейської і дякують їй за такий героїзм, а ака-
демії — за достойне виховання майбутніх право-
охоронців. ■

КОНКУРС

Єдиний 
кінокандидат
«Додому» Нарімана Алієва 
представить Україну на «Оскарі»
Тетяна МІЩЕНКО

 Український оскарівський комітет обрав драму 
Нарімана Алієва «Додому» як національного пре-
тендента на премію «Оскар» за найкращий фільм 
іноземною мовою. Цього року стрічка про Крим 
стала єдиним кандидатом, який подався на роз-
гляд комітету.
 «Для нас це важливий етап реалізації нашо-
го фільму. Головна мета — щоб кіно побачили як 
в Україні, так і за її межами. За допомогою ман-
дата Українського оскарівського комітету в нас 
з’являється додаткова можливість вийти на пів-
нічноамериканський майданчик із нашим проек-
том. І ми зробимо все з нашого боку, щоби бути гід-
ним представником культурної дипломатії Украї-
ни у світі», — прокоментував Наріман Алієв.
 Драма «Додому» — це повнометражний дебют 
режисера Нарімана Алієва. Світова прем’єра філь-
му відбулася в конкурсній програмі «Особливий 
погляд» Каннського кінофестивалю. В Україні 
фільм було вперше показано в рамках міжнародної 
конкурсної програми Одеського кінофестивалю, де 
«Додому» виборов Гран-прі — «Золотого Дюка», 
який присуджується за результатами глядацько-
го голосування.
 За сюжетом, у кримського татарина Мустафи, 
якого зіграв Ахтем Сеїтаблаєв, помирає його пер-
вісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два 
сини поїхали після анексії Криму, аби повернути 
додому молодшого сина, а старшого поховати на 
батьківщині, в Криму, згідно з мусульманськими 
традиціями. Продюсер стрічки — Володимир Яце-
нко («Дике поле»).
 «Додому» вийде в український прокат 7 листо-
пада. 
 Номінанти на премію «Оскар» будуть оголо-
шені 13 січня 2020 року. Церемонія нагороджен-
ня пройде у Лос-Анджелесі 9 лютого. ■

■

■
Павло КУЛЬКО

 Не проходить і дня, щоб ватаж-
ки «ДНР» не вихвалялися черговими 
«успіхами». То з піднесенням сповіща-
ють, що на пляжі обладнали волей-
больний майданчик або у сквері поста-
вили кілька лавочок, то рапортують, 
що десь проклали доріжку. Коли ж 
нема нічого такого, влаштовують уро-
чисте гасіння поштової марки. У цьо-
му переліку «досягнень» псевдореспу-
бліки пуск днями потяга від Донець-
ка до Оленівки видається епохаль-
ним. «Можна подумати, що йдеться 
про політ на Марс», — невесело жар-
тують місцеві жителі. Дійсно, подія 
викликає лише гірку посмішку.
 Потяг цей, маючи статус примісь-
кого, складається з двох старих ва-
гонів, які тягне маневровий тепловоз 
марки ЧМЕ3 випуску 1970-х років. 

Швидкість курям на сміх — відстань 
у 25 кілометрів він долає більше го-
дини. Втім це нікого і не дивує, потя-
ги у Донецьку не ходять шостий рік, 
уже виросли діти, які в житті не ба-
чили потягів, як і літаків.
 У минулі часи Донецькою заліз-
ницею в усіх напрямках неслись 
одна за одною електрички, запов-
нені пасажирами, а тут набралось 
чи не більше десятка. А запусти-
ти електрички на цьому шляху при 
всьому бажанні неможливо, оскіль-
ки контактні проводи давно вкра-
дені і здані на металобрухт. Доб-
ре, що хоча б рейки якимось дивом 
уціліли...
 Великого потоку пасажирів на 
новому маршруті теж не передба-
чається, бо з Донецька до Оленів-
ки їхати ні для чого. Раніше жителі 

Оленівки їздили до Донецька на ро-
боту, а зараз тут працювати ніде, 
підприємства позгортались. Таким 
чином, прибуток залізниця від цьо-
го маршруту навряд чи отримає.
 Варто відзначити, пуск цього по-
тяга викликано не стільки переве-
зенням пасажирів, скільки бажан-
ням якось задіяти розкішний вок-
зальний комплекс, побудований у 
2012 році до футбольного турніру. З 
2014 він стоїть напівзакинутий через 
непотрібність — їздити ж нікому, ні-
куди та й нема на чому. Як кажуть, 
довоювалися до ручки. Можливо, це 
саме те, що обіцяв колись попередній 
ватажок «ДНР»: «Ми будемо жити 
так, що Європа буде заздрити».
 Так що пара старих вагонів 
має виконувати роль крутого 
експреса... ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Чигирині впродовж 
двох тижнів тривав тра-
диційний симпозіум май-
стрів народного мистецтва 
«Холодний Яр», який уже 
став всеукраїнським. Він 
проходив на території ре-
зиденції Богдана Хмель-
ницького. Весь цей час та-
лановиті народні майстри 
з різних куточків Украї-
ни працювали над свої-
ми роботами і презентува-
ли їх глядачам, повідоми-
ли «УМ» у Черкаській обл-
держадміністрації.
 Симпозіум «Холод-

ний Яр» був започатко-
ваний кілька років тому 
Черкаським обласним осе-
редком Національної спіл-
ки майстрів народного 
мистецтва. Його очільни-
ця Ольга Мартинова уточ-
нює, що цього разу долу-
чилися майстри не лише з 
Черкащини, а й з Хмель-
ниччини, Тернопільщи-
ни, Полтавщини, Київщи-
ни, які представили, зок-
рема, гончарство, витина-
нки, різьблення по дереву, 
писанкарство, ляльки-мо-
танки, декоративний жи-
вопис. Виготовлені роботи 
майстри передадуть у фон-

ди музею заповідника «Чи-
гирин» та до Галереї народ-
ного мистецтва в Черкасах, 
уточнила Ольга Мартино-
ва.
 За словами першого за-
ступника голови Черкась-
кої ОДА Тараса Висоцько-
го, наша нація завжди була 
славна майстрами, талан-
тами, творчістю та віль-
ною думкою. Маємо бага-
то людей, які мотивовані 
бажанням, вірою, необхід-
ністю передавати молодо-
му поколінню українські 
традиції, що й було підтвер-
джено у Чигирині, на сим-
позіумі «Холодний Яр». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Заступник голови гру-
пи «Мережа антикоруп-
ційних центрів» Роман 
Лихачов хоче знайти за-
мовника зухвалої погро-
зи на свою адресу. Події 
позаминулої ночі він уже 
описав у соціальних мере-
жах, розповів журналіс-
там та поліції, але не надто 
вірить у швидкі дії право-
охоронних органів. «Десь 
о 6:30 ранку мене розбу-
див директор офісу і каже: 
«Давай приїзди, бо до две-
рей підкинули домовину 
та вінок із твоїм іменем, а 
також хрест із табличкою 
«Лихачов Роман Борисо-

вич» і датою народження, 
— розповів потерпілий. 
— Я швидко одягаюся, 
відчиняю двері, а у мене 
стирчить просто з дверей 
сокира. До неї була при-
кріплена стрічка з таким 
повідомленням: «Якщо 
не припиниш займатися... 
наступна сокира без попе-
редження буде на твоїй го-
лові».
 У тому, що організа-
тори шантажу не жарту-
ють, правозахисник не 
має жодного сумніву, ос-
кільки подібні погрози 
приходили на адресу Ми-
коли Бичка — активіста 
з селища Есхар Чугуївсь-
кого району, якого пізні-
ше знайшли повішеним. 

Гучну справу швидко за-
крили, оголосивши моло-
дого хлопця самовбивцею, 
утім ця версія й понині ви-
дається сумнівною.
 Хто конкретно може 
погрожувати адвокату 
Лихачову, наразі не відо-
мо. Він сам повідомив, що 
«Мережа антикорупцій-
них центрів» останнім ча-
сом дуже активно зайня-
лася розслідуванням бага-
тьох справ, які стосуються 
ухилення від сплати по-
датків у Чугуєві, а також 
роботи барів у місті і тор-
гівлі без ліцензії в кафе 
«Чорна перлина». 
 «Як відомо, ці заклади 
пов’язані з помічником 
народного депутата Шен-

цева депутатом Чугуївсь-
кої міської ради Русланом 
Овчаренком, — каже він. 
— Принаймні ці «нали-
вайки». І виходячи з того, 
що він публічно обіцяв оп-
рилюднити компромат на 
мене, погрожував, я роз-
глядаю таку версію».
 Роман Лихачов пові-
домив через ЗМІ, що доб-
ровільно йти з життя не 
має наміру. 
 У Чугуївському від-
ділі поліції криміналь-
не провадження відкри-
ли за статтею «погроза 
вбивством». «Враховую-
чи резонансність цієї події 
для міст Чугуїв та Харків 
і області, був піднятий по 
тривозі Чугуївський від-
діл поліції, — повідомив 
заступник начальника 
районного відділу поліції 
Дмитро Гринчак. — На те-
перішній час проводить-
ся відпрацювання при-
леглої території з метою 
встановлення свідків та 
очевидців, можливих ка-
мер відеоспостереження 
та інше. ■

Поліцейська, студентка, 
дзюдоїстка Карина Щербиніна.
Фото надане пресслужбою 

Патрульної поліції України.

❙
❙
❙
❙

Майстри народного 
мистецтва демонструють
свої таланти у Чигирині.
Фото надане пресслужбою

Черкаської ОДА.

❙
❙
❙
❙
❙

ТАЛАНТИ

«Холодний Яр» мистецький
Два тижні творчості у народному стилі

■

Малюнок Володимира СЛОБОЖАНСЬКОГО.❙

ГУЧНА СПРАВА

Чорна мітка для адвоката
Правозахиснику прислали сокиру та повний похоронний 
набір із погрозою перетворити символізм на реальність

■

«ДОНБАСНАШ»

Потяг із 
минулого
Два старі вагони 
поєднають окупований 
Донецьк з Оленівкою

■
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«29 серпня для мене завжди буде 
днем кривавого коридору»

Роман Зіненко («Сєдой»), 
боєць добровольчого батальйону 
«Дніпро-1»:
 — Причина трагедії в Іловайсь-
ку комплексна, її не можна виокреми-
ти в якусь одну, наприклад винна тіль-
ки Росія, яка порушила домовленості, і 
крапка. Так, вина росіян, які тоді вдер-
лися на територію нашої держави, без-
заперечна. І їх має судити міжнародний 
трибунал, бо це — міжнародний злочин.  
Але, крім головного винуватця, є ще й 
опосередковані. 
 Щоб чіткіше сформулювати свою 
думку, наведу такий приклад: у чиюсь 
квартиру, яка є під охороною, ломлять-
ся злочинці. Господарі повідомляють 
охороні, а їм кажуть: «Гаразд, чекайте, 
до вас уже їде допомога». За якийсь час 
вони знову дзвонять охороні: «Вже вікна 
побили, двері ламають, ось-ось вдеруть-
ся». А їх заспокоюють: «Чекайте, допо-
мога вже зараз буде». Зрештою, злочин-
ці вламуються, грабують квартиру, ко-
гось убивають і калічать, когось забира-
ють із собою. Господар дивом виживає, а 
йому потім кажуть: «Винні лише... зло-
чинці». А охоронна фірма продовжує 
працювати і розказувати, як вона героїч-
но всіх захищає. 
 Розумієте, в кожного є свій ступінь 
провини, і в того, хто нападав, і в  того, 
хто на це ніяк не відреагував. Чому не 

реагували на вторгнення? Яким чином 
відбувалися оті домовленості про кори-
дор і на яких умовах? Чому домовленос-
ті зірвалися? Чому відрядили людей на 
вірну смерть? І чому не допомогли підроз-
ділам, які потрапили в пастку? Ці запи-
тання досі залишаються без відповідей. 
 Тобто це ще незакінчена і дуже ціка-
ва історія, яка має бути розібрана в нашо-
му суді. Суд має надати оцінку діям на-
шого військового керівництва і очільни-
кам держави. Бо якщо не доповідали про 
вторгнення російських військ, як це роз-
повідав свого часу керівник Генерально-
го штабу Віктор Муженко, то мають бути 
покарані ті люди, які мали слідкувати за 
ворогом, за накопиченням чужих військ 
і подальшим вторгненням та повідом-
ляти про це. Адже це коло відповідаль-
ності конкретних осіб. А якщо доповіда-
ли, але не реагували, то це вже інша спра-
ва і коло відповідальності інших людей. 
 Ходили ще чутки-плітки, що до 
подій  в Іловайську мають стосунок олі-
гархи — Коломойський, Корбан... Але 
знову ж таки, якщо вони мають під со-
бою підстави, то своє слово мають сказа-
ти слідство і суд. 

* * *
 У питанні щодо дати 29 серпня не було 
єдності навіть серед тих, хто ініціював 
створення цього Дня пам’яті. Хтось на-
полягав, що 29 серпня слід вшановувати 
тільки жертв Іловайської трагедії. А хтось 
вважав, що це має бути загальний день 
скорботи за всіма загиблими в цій війні. 
 Особисто для мене 29 серпня — це 
завжди Іловайськ, він завжди буде для 
мене днем кривавого коридору. На сьо-
годнішній момент — це найтрагічніший 
день цієї війни, коли загинули сотні на-
ших бійців і офіцерів. Тому моя дум-
ка: 29-го має бути згадка про Іловайськ, 
день, який не дасть забути трагедію тих 
перших днів війни. 
 П’ять років поспіль триває замов-
чування найстрашнішої за всі ці роки 

бійні. Сотні загиблих, а на офіційно-
му рівні ніхто нічого не згадує. Немає 
ні вулиць на честь героїв Іловайська, ні 
пам’ятників... Але тепер принаймні є 
день скорботи. 
 Не знаю, де в цей день будуть найви-
щі посадовці держави, але я точно знаю, 
де маю бути 29-го...  

«Справа про Іловайськ не закінчена»

Всеволод Стеблюк («Айболіт»), 
боєць добровольчого батальйо-
ну «Миротворець»: 
 — Я в жодному разі не хочу називати 
іловайські події трагедією, бо це не тіль-
ки трагедія, а й подвиг наших бійців, і 
момент, який став поворотним у цій вій-
ні, на жаль, не на нашу користь. 
 Аби зрозуміти, чому стався Іло-

вайськ, маємо забігти трохи наперед. 
Пригадуєте, були передвиборчі обіцян-
ки президента Порошенка закінчити 
АТО за два тижні? Переконаний: хай не 
за два тижні, а за кілька місяців ми дійс-
но могли б закінчити війну. То чому цьо-
го не сталося?
 Що тоді, влітку 2014-го, відбувало-

ся з бойовими подіями? Слов’янськ три-
мався винятково тому, що там базува-
лася банда Гіркіна, російського кадро-
вого офіцера. На той час більше на Дон-
басі жодних інших сильних структур 
опору не існувало. Але після тривалої 
облоги Слов’янська Гіркіну дають мож-
ливість відійти — була відповідна домо-
вленість. 
 Тим часом українські Збройні сили 
разом із добровольчими батальйонами 
звільняють місто за містом: Попасна, 
Лисичанськ, Сіверськодонецьк, Крама-
торськ, Дзержинськ... 
 На момент відходу Гіркіна із 
Слов’янська в Донецьк, за свідчення-
ми розвідки, там перебували до сотні оз-
броєних винятково стрілецькою зброєю 
бойовиків. Що заважало знищити цю 
банду? Домовленості? Гіркін відходить 
на Краматорськ, Дзержинськ, Горлів-
ку, а потім — у Донецьк. І там створює 
цю так звану армію «ДНР», яка по-
чинає отримувати підкріплення з гу-
манітарних конвоїв Путіна. Далі ут-
ворюються спочатку терористичні ба-
тальйони «ДНР», той же «Сомалі», тоді 
з’являються лідери банд «Гіві», «Мото-
рола», «Біс»... А українським військо-
вим фактично не дають діяти в цей час, 
не дають команди. 
 Ми перебували в Дзержинську і 
були готові штурмувати Горлівку, ми 
роздивлялися її в біноклі, й угрупо-
вання Безлера («Біса»), яке перебува-
ло там, не встояло б. Навіть силами од-
ного нашого батальйону за підтримки 
важкої техніки плюс Нацгвардії, яка 
в Майорську стояла, можна було місто 
звільнити. Тричі оголошувалась готов-
ність іти на штурм і тричі її скасовува-
ли. 
 Натомість у цей час відбуваються 
дивні речі, перемовини про те, що треба 

Іловайська трагедія — це насправді 366 трагедій, які прийшли в 
конкретні родини.

ТОЧКА НЕПОВЕРНЕННЯ■

Коридор
Навіть через п’ять років після Іловайської трагедії 

не названо прізвища її винуватців, 
але трагічна дата виходу з оточення тепер стала 

Днем пам’яті захисників України

Ліна ТЕСЛЕНКО

П’ять років тому новітня війна на сході 
України відкрила свою найстрашнішу і 
найтрагічнішу сторінку. Наприкінці сер-
пня вперше великими силами на Донбас 
увійшли регулярні частини російської 
армії. А 26 серпня 2014 року доброволь-
чі батальйони «Донбас», «Дніпро-1», 
«Світязь», «Херсон», «Миротворець», 
«Кривбас», «Івано-Франківськ», а також 
зведена рота 93-ї і 17-ї бригад Збройних 
сил України опинилися в оточенні під 
Іловайськом, що на Донеччині. Кілька 
днів поспіль місто, де до того ж зали-
шалося багато цивільних (!), накривали 
«Градами» і розстрілювали з усіх видів 
зброї. Щоб наші підрозділи могли зали-
шити Іловайськ, військове командування 
домовилося про так званий «зелений» 
коридор. Проте під час виходу українсь-
ких військових стали цинічно розстрілю-
вати...
Іловайська трагедія — це насправді 366 
трагедій, які прийшли в конкретні роди-
ни. Саме стільки бійців ми втратили під 
час Іловайської операції. Відтепер 29 
серпня — дата виходу українських вій-
ськових з оточення — буде в офіційному 
календарі Днем пам’яті захисників Украї-
ни, які загинули в боротьбі за незалеж-
ність України. Відповідний указ підписав 
президент Володимир Зеленський. 
Але чітких відповідей, чому сталася Іло-
вайська трагедія і хто винен, ми досі не 
маємо. Про це «УМ» вирішила запитати 
учасників виходу з оточення та військо-
вих експертів. Також цікавимося, що ду-
мають вони про нову пам’ятну дату... 

Іловайськ — це не тільки трагедія, а й подвиг українських бійців.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
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робити мир, припиняти ці бойові дії... І в 
розпал цього всього виникає Іло вайськ. 
Іловайськ був важливим тому, що це за-
лізничний вузол, ворота до Донецька, і 
там (у Донецьку) оця антитерористич-
на операція могла завершитися дуже 
швидко. 
 Цей наступ ворогу треба було зупи-
нити за будь-яку ціну. Починаються ре-
гулярні обстріли з російського боку, а 

потім 23 числа (хтось каже 22-го) на те-
риторію України заходить велика група 
російських військових. Вони рухалися 
в напрямку Амбросіївка—Старобеше-
ве, щоб замкнути кільце. Відомо, що в 
той час командування частин, які пере-
бували там, слали рапорти в Генштаб, на 
які не було жодної відповіді, а якщо й 
були, то,  мовляв, «усе під контролем», 
«не піддавайтесь паніці». Це ніщо інше, 
як безпрецедентна бездіяльність вищо-
го військового командування і на той час 
керівника АТО Віктора Муженка. На те-
риторії країни вже перебувають інозем-
ні підрозділи з технікою та озброєнням, 
а вище керівництво країни в цей час при-
ймає... військовий парад!  
 За офіційним висновком Генпрокура-
тури, оприлюдненим Анатолієм Матіо-
сом, немає прямого причинно-наслід-
кового зв’язку з тим, що сталося в Іло-
вайську, з бездіяльністю командування. 

Хоча, крім суто висновків військово-су-
дової експертизи, яка встановлювала 
цей зв’язок, є ще виконання статуту, за-
кону про оборону України, пряме пору-
шення якого, вважаю, було під час іло-
вайських подій. Бездіяльність команду-
вання, відсутність реакції президента на 
світовому рівні, коли він мав здіймати 
галас на весь світ, скликати і засідання 
Радбезу ООН, повністю розв’язали руки 
російській стороні. А може, така домов-
леність була? 
 Ми ввійшли в Іловайськ 24 серпня на 
зачистку лише на день — ввечері мали 
повернутися. А вже тут дізналися, що 
потрапили в оточення. Ще 26 чи 27 чис-
ла із міста вирвалася остання машина з 
пораненими. А далі вже не мали навіть 
можливості відправляти з міста «трьох-
сотих». Котел замкнувся...
 У нас були плани прориватися са-
мостійно. Але в ніч з 28-го на 29-те 
з’являється звернення Путіна до бойо-
виків із проханням забезпечити вихід 
українських підрозділів. (Хоча кіль-
це тримали зовсім не бойовики, а регу-
лярні частини російської армії). І ми от-
римуємо наказ виходити зеленим кори-
дором. Принизливо, віддає зрадою, але 
можна сказати, що це був пошук шляхів 
гуманного вирішення цієї проблеми. Не-
хай так.
 Умови росіян спочатку були такі: 
Зброй ні сили виходять, а добробати ли-
шаються «на суд народа Донбасса». Зро-
зуміло, що Руслан Хомчак, нинішній 
начальник Генштабу, який на той час 
командував військами в секторі Д, на це 
не пристав. Тоді умови змінилися: йде-
те всі, але без зброї й техніки. Уявіть, 
який би це мало резонанс, якби півтори 
тисячі бійців, фактично угруповання ці-
лого сектору, з піднятими руками ганеб-
но покинули місто! Це була б деморалі-
зація не тільки війська, а всього суспіль-
ства! Оцей план «принуждения к миру», 
як це свого часу відбулося в Грузії, влас-
не, й мав таку мету: показати, що не мо-
жемо ми воювати з «вєлікой Расієй». 
 Руслан Хомчак неодноразово казав: 
було узгоджено два маршрути для вихо-
ду. Насправді це дало можливість росія-

нам зосередити вогонь на цих двох на-
прямках, розташувати сили так, щоб 
фактично заблокувати будь-який спро-
тив. Звернути з цих двох маршрутів, 
коли вже 29-го вийшли на Многопіл-
ля, де формувалися дві колони, не було 
можливості. 
 Ми не мали жодних гарантій: росія-
ни, може, й випустять, але терористи 
ж ніяких зобов’язань не брали. І могли 

розстріляти чи взяти в полон півтори ти-
сячі українських вояків. І тому Хомчак 
приймає єдино правильне рішення в тій 
ситуації: зброю й техніку не залишати. 
Нехай кажуть, що він кинув людей на 
смерть, думаю, що це біль Руслана на все 
життя. Бо якби ми готувалися до атаки, 
можна було б усе планувати по-іншому. 
Але на це не було ні часу, ні можливості. 
І коли почався розстріл, він скоманду-
вав: «Уперед, із боєм». 
 Ми вступили у відкритий двобій і не 
з ганьбою, а з честю вийшли з цієї ситу-
ації, показали: ми без бою не здаємось! 
А далі пішла реалізація цих домоленос-
тей–договорняків (5 вересня були підпи-
сані мирні ініціативи Порошенка і Путі-
на, які слово в слово повторили мирний 
план Порошенка від 16 червня). Щоб їх 
підписати, треба було так терміново ор-
ганізувати цю велику кров... 
 Думаю, цей ганебний сценарій був 

вигідний і вищому командуванню краї-
ни. Бо в Києві активність і принци-
повість добробатів уже стала набридати 
владі. Подібна інформація про той нега-
тивний настрій доходила до нас. Навіть 
на засіданні уряду обговорювали, що «ці 
командири» себе новими наполеонами і 
робесп’єрами відчули. І якщо вони звіль-
нять Донбас, то буде видно, хто є реаль-
ними лідерами і дієвою силою в країні. 
Правда, не всі «робесп’єри і бонапарти» 
себе згодом показали з кращого боку... 
Але на той момент влада дійсно бояла-
ся добровольчого руху, й Іловайськ — це 
фактично була реалізація плану зі зни-
щення всіх добровольчих батальйонів в 
одному котлі. 

* * *
 Я підтримую ідею встановлення Дня 
пам’яті 29 серпня. Ми про це говорили, 
починаючи з першої річниці Іловайської 
трагедії, тобто з 2015 року: писали пети-
ції до президента і ВР, проводили «круг-
лі столи», знову й знову нагадуючи про 
це. 
 Чому для мене важливо, щоб була ця 
дата? Треба показати, що Іловайськ — 
не просто один із епізодів цієї війни, а це 
початок відкритих бойових дій із росій-
ськими військами віч-на-віч. І найбіль-
ша військова трагедія нашого часу. Це 
особливий день, і він має бути виокрем-
лений. Можливо, коли ми закінчимо 
цю війну, то це буде інша дата. А поки 
що вона потрібна не тільки щоб віддати 
шану загиблим, а щоб бути нагадуван-
ням суспільству: справа про Іловайськ 
не закінчена, не передана до суду, за тра-
гедію ніхто не покараний.  
 І це буде екзамен для нинішньої вла-
ди: чи прийде президент Зеленський 
29-го на Михайлівську площу, чи при-
йде туди генерал Хомчак, який був із 
нами там, у коридорі смерті, чи не змі-
нила його влада? Це ж стосується і но-
вообраної Верховної Ради, яка 29 числа 
збереться на своє перше засідання. Було 
б дуже добре, якби депутати, відкривши 
засідання, прийшли в повному складі на 
Михайлівську, постояли перед Стіною 
пам’яті, поглянули в очі тим, завдяки 
кому вони зараз є владою... 

«Росіяни завжди були майстрами із 
влаштовування пасток»

Олександр Шульман, військовий жур-
наліст і експерт, у 2014 році — боєць 
добровольчого підрозділу:  
 — У серпні 2014-го я був під Лу-
ганськом. Про те, що під Іловайськом 
сталося щось страшне, ми дізналися не 
одразу — на фронті такі новини розлі-
таються не завжди швидко.  
 Так, втрати були величезні. Але ми 
весь час забуваємо, що це війна. І забу-
ваємо про те, що бойового досвіду в ук-
раїнської армії на літо 2014 року прак-
тично не було. Хтось давним-давно вою-
вав в Афганістані, а хтось — у Чечні, але 
це не зовсім те... Сучасна маневрова вій-
на з танками, бронетехнікою, з захоп-
леннями об’єктів і відсіканням ворога 
на території європейського театру воєн-
них дій певною мірою була в колишній 
Югославії і от зараз у нас. Тобто, за ве-
ликим рахунком, на європейській тери-
торії бойові дії з 1945 року не велися. А 
от у Росії був набутий вельми значний 
досвід ведення воєнних дій — під час 
першої та другої чеченських кампаній. 
Але росіяни вчили своїх колаборантів 
працювати так, як звикли у Чечні, — 
окопатися і тримати оборону. І міста, 
треба сказати, вони непогано тримали. 
Та в маневровій війні ми їх били. 
 І якби добробати не потрапили в цю 
іловайську пастку, якби не втрутилася 
російська регулярна армія, ще невідомо, 
як би повернувся увесь хід цієї війни. 
 Чому, власне, росіяни пішли на пря-
ме вторгнення? Бо українська армія 
повільно, але впевнено добивала «сепа-
ратистів». Рейди наших десантних бри-
гад, піхоти і танкістів, робота артилерії 
та авіації були досить успішними. Ми 
звільняли місто за містом. І при цьому 
вчилися воювати. 
 Росіяни, як правило, не рахують 
втрат — «мы за ценой не постоим». Так, 
у сучасному світі це дико. Але якщо 
вони ставлять собі якесь завдання, вони 
його виконують будь-якою ціною, нез-
важаючи на жертви. Хочу нагадати, що 
після боїв поблизу Дебальцевого втра-
ти в одному з танкових батальйонів 
російської армії були такі, що коман-
дир просто застрелився. Видно, ще не 
всі російські офіцери свою честь утра-
тили. 
 Питань щодо Іловайської трагедії 
і сьогодні значно більше, ніж відпові-
дей. Проте давайте не забувати, що з 
російською армією в протистоянні — 
ось так лоб у лоб — ми зіткнулися впер-
ше. Якщо подивитись на Іловайськ як 
фронтову операцію, то після звільнен-
ня Слов’янська, Миколаївки, Крама-
торська жодного разу наша армія не 
вела бої в лобовій атаці. Оточували, від-
сікали і давали «сепарам» піти. Части-
ни МВС потім проводили зачистки реш-
ток бандформувань. Власне, в Іло вайськ 
наші підрозділи, які підпорядковува-
лися МВС, якраз і завели для цього. Їм 
дали завдання поїхати і швидко за день-
два зачистити місто. А довелося втягу-
ватися в бій без тяжкого озброєння і від-
повідної підготовки. Ведення вулично-
го бою — це особливий вид воєнного 
мистецтва. Здійснювати зачистку «се-

парів», які десь там поховалися по кут-
ках,  — це одне. Вести бої зі звільнення 
міста  з застосуванням артилерії, авіа-
ції, танків тощо — це зовсім інше. На-
ціональну гвардію, наприклад, до цьо-
го не готували. 
 Підлість росіян, підлість російсь-
ких офіцерів як нижчої, так і вищої ла-
нок, підлість Генштабу РФ — ось при-
чина того, що «зелений» коридор став 
коридором смерті. Росіяни завжди 
були майстрами з влаштовування пас-
ток. Я погоджуюся з думкою, що доб-
робати були фактично заманені в пас-
тку й знищені. Якщо взяти звільнення 
Дзержинська, нині Торецька, то там у 
червні 2014-го була, в принципі, така 
ж «картина маслом». Заманили в міс-
то військових для зачисток, а потім 
з’ясувалося, що йшло велике угрупо-
вання для того, щоб зам кнути їх у цій 
пастці. Але не вийшло. Наш спецназ бій 
витримав, а угруповання Безлера із 200 
людей роздовбали вщент. І не вийшло в 
них міні-котла... 
 Не варто забувати: Іловайськ — це, 
з одного боку, трагедія, а з другого — 
яскравий приклад героїзму українсь-
ких військових і добровольців. Там був 
не розстріл, а бій. Нерівний і жорсто-
кий. Той же полковник-танкіст Сидо-
ренко (кадровий військовий ЗСУ Єв-
ген Сидоренко на трофейному російсь-
кому танку Т-72Б3 виходив з оточен-
ня, вів колону в «зеленому» коридорі. 
— Ред.) не раз згадував, що люди готу-
валися до бою, набирали набої, боєком-
плект. Вони розуміли, на що ідуть.
 Росіяни вимагали виходити з Іло-
вайська без зброї. Якби наші погоди-
лися на це, все одно не вийшли б! Ніх-
то не збирався їх звідти випускати! Це 
була чергова «подляна». Під Іловайсь-
ком були розстріляні не тільки наші 
військові й добровольці, а й було роз-
стріляне саме хрестоматійне поняття 
щодо честі російського офіцера. Оте ос-
піване «Офицеры, офицеры, ваше серд-
це под прицелом...» — ціну слова і честі 
російського офіцера ми якраз і побачи-
ли в Іловайську. Це для багатьох ста-
ло таким перемикачем у дискусії, хто і 
кому брат. 
 Іловайськ можна назвати трагедією, 
поєднанням підлості, неінформова-
ності, дурості — називайте як хочете. 
Версій багато. Хтось каже, що це були 
розборки олігархів. Хтось — зумисне 
знищення добробатів українською вла-
дою. Те, що ця феодальна влада дійсно 
побоювалась зростання популярності 
добровольчого руху, куди ввійшли най-
патріотичніші сили України, я припус-
каю. Але версія, що Порошенко мав зу-
мисний план знищення добробатів, — 
ні, в це не вірю. 
 Я не можу коментувати дії вищого 
керівництва, не знаю, чим вони тоді керу-
валися, приймаючи ті чи інші рішення, 
бо не маю такої інформації. Розумієте, 
це зараз, коли ми знаємо, що там відбу-
валося, і нам відомі навіть номери росій-
ських частин, зручно розкладати ситу-
ацію по поличках. А на той момент Іло-
вайськ був лише однією з точок фронту. А 
фронт простягався від Станиці Лугансь-
кої до Маріуполя. І ми, як я вже казав, 
воювали досить успішно. Під Лугансь-
ком становище стабілізувалося (російсь-
кі колони там були повністю «розчесані» 
— тіла вивозили бозна скільки часу), Піс-
ки звільнені, коридор у Донецький аеро-
порт пробито, це летовище, а також Лу-
ганський, Краматорський і Маріупольсь-
кий аеропорти ні росіяни, ні сепари вико-
ристовувати не могли. Та ворог не досяг 
практично жодної з поставлених цілей! І 
в цьо му — заслуга найвищого керівниц-
тва країни та армії. 

* * *
 Чесно сказати? А в нас не забагато 
цих днів пам’яті в році набирається? 
Зробили б один день поминання всіх за-
гиблих за свободу України — і це було б 
правильно. Звісно, історія України не-
проста і трагічна, і воля нам далася доро-
гою ціною. Але не можна весь час жити 
скорботою. Зрештою, ми солдати чи баб-
ки-плакальниці? Війна є війна, і втра-
ти на ній неминучі. Віддати цим людям 
гідну шану треба, але не варто, як мені 
здається, дробити війну на окремі епізо-
ди. І оплакувати кожен з них. ■

«Під Іловайськом були розстріляні не тільки наші військові й 
добровольці, а й було розстріляне саме хрестоматійне поняття честі 
російського офіцера».

смерті
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А більшість все одно у «слуг»
 Уже вп’яте новообрані депутати зби-
ралися на закрите засідання підготовчої 
групи. Засідали впродовж двох годин — 
у підсумку вирішили зустрітися ще раз. 
Адже остаточного рішення про голову-
вання в комітетах так і не винесли. 
 Розподiл комітетів уже вкотре став  
головною темою підготовчої групи. Хто 
де головуватиме та які комітети відда-
дуть опозиції — топ-тема, яку обгово-
рюють майбутні парламентарії. Але пи-
тання, чи насправді настільки важливе 
головування в комітетах, як на цьому 
акцентують майбутні депутати? Адже 
неважливо, хто очолюватиме комітет, 
важливо — якою буде більшість, точні-
ше кворум. І ось тут що цікаво — абсо-
лютно у всіх комітетах більшість скла-
датиметься з депутатів президентської 
партії «Слуга народу». Констатував цей 
факт і новообраний депутат від партії 
«Голос» Ярослав Железняк: «Тут не пи-
тання відповідальності. Комітети пра-
цюють від загальної більшості. Тому в 
кого більшість, той і формує рішення. 
Відповідальність на фракції, яка фор-
мує більшість у комітеті, а не на голові 
або ж секретарі. Тому всі розмови нав-
коло головування у комітетах не мають 
такого сильного підтексту, який у ньо-
го зараз усі вкладають». 

Розраховували на одне, 
а отримали...
 Невдоволеним із засідання вийшов 
представник «Опозиційної платфор-
ми — За життя» Вадим Рабінович, на-
звавши його узурпацією влади. «Нор-
мальними словами назвати те, що від-
бувається, просто неможливо. У моє-
му розумінні це катастрофа, і що далі 
з цим роботи — невідомо», — емоцій-
но зазначив новообраний депутат. За 
словами Рабіновича, його партії запро-
понували всього один комітет. Вони ж 
розраховували на головування у біль-
шій кількості. «Не треба нам цього з 
барського плеча. Нам за законом має 
відійти два, три комітети, віддайте їх 
нам. Ні, вони цього не хочуть і дають 
нам лише Комітет зі свободи слова і той 
— з обмеженими функціями. Нічого хо-
рошого з цього не буде», — додав голо-
ва «Опозиційної платформи — За жит-
тя». А невдоволені представники опо-
зиції ще й тим, що, за словами Рабіно-
вича, головуючі посади у 15 комітетах 
віддали партії «Голос». Не підтверди-
ли цю інформацію в «Голосі», заявив-
ши, що вона не відповідає дійсності. 
Проте коментувати, у скількох коміте-
тах вони таки головуватимуть, не пос-
пішають, зазначаючи, що деталі будуть 
відомі згодом, адже остаточно розподi-
лу по комітетах поки немає. 

Коаліції таки бути
 Та й на цьому не все. У «Європей-
ській Солідарності» припускають, що 
коаліція таки буде і складатиметься 
вона не з однієї, а з трьох політичних 
партій. «Сьогодні ми побачили про-
образ нової коаліції. І ми чітко бачи-
мо, що це буде «Слуга народу», як на 
мене, «Голос» i «Батьківщина». Чому? 
Тому що одна справа — це політичні 
заяви під час ефірів, а інша справа — 
коли конкретними кроками підтверд-
жуються чи не підтверджуються певні 
дії. Так от сьогодні якраз, коли розподі-
лялися монобільшістю посади серед, у 
тому числі, й опозиційних (політсил. — 
Ред.), ми побачили, що деякі з них зов-
сім не опозиційні. Тому бачимо, що йде 
тісна співпраця», — сказав представ-
ник «ЄС» Артур Герасимов. 
 Ба більше, за його словами, голо-

вування у комітетах уже розподіле-
но, проте депутати хочуть зібратися 
ще раз, щоб остаточно проголосува-
ти за них. «Слуга народу» отримав 68 
посад голів, перших заступників і так 
далі. «Голос» — 13. «Батьківщина» і 
ОПЗЖ — по 11, позафракційним від-
дали 9 посад і керівництво Комітетом 
iз прав людини. А «ЄС» отримала всьо-
го три місця: голову комітету і двох за-
ступників. Ці хлопці люблять матема-
тику, але щось не сходиться. «ЄС» очо-
лить Комітет з євроінтеграції. Це буде 
Іванна Климпуш-Цинцадзе. І комісію 
у справах ветеранів очолить Яна Зінке-
вич. Але ця комісія не може бути ство-
рена на весь строк каденції Ради, а її 
доведеться кожного року подовжува-
ти», — додав Артур Герасимов. 

Не опозиція, а інші політичні сили
 Не підтвердив, але і не заперечив 
цього й імовірний спікер парламенту 
Дмитро Разумков. Назвавши партії, 
яким планують віддати комітети, не-
опозиційними. «Розумієте, тут важко 
сказати — це для опозиції чи не опо-
зиції. Це іншим політичним силам. Я 
сподіваюся, що робота в парламенті 
буде направлена не на політичну пози-
цію чи опозицію, а все ж таки на розви-
ток нашої держави. Те, що ми говори-
мо щодо керівних посад, а саме керів-
ників комітетів, то ми пропонуємо (ко-
мітет. — Ред.) iз питань прав людини 
та деокупації тимчасово окупованих 
територій, свободу слова, молоді та 
спорту, євроінтеграції, і комісія з пи-
тань ветеранів», — сказав Разумков. 
Водночас він підтвердив інформацію 
про те, що не всі партії подали свої про-
позиції. «Це теж правда. Але ми розра-
ховуємо, що до (вiвторка. — Ред.) от-
римаємо пропозиції щодо керівного 
складу в комітетах і на ранок вийдемо 
з консолідованою позицією», — додав 
лідер партії «Слуга народу».

Конституційна більшість
 І тут знову виникає питання, адже 
у 83-й статті Конституції чітко пропи-
сано, що «Депутатська фракція у Вер-
ховній Раді України, до складу якої 
входить більшість народних депутатів, 
має права коаліції депутатських фрак-
цій у Верховній Раді України, перед-
бачені Конституцією». Таким чином, 
якщо й справді «Голос» i «Батьківщи-
на» приєднаються до коаліції, то в пар-
ламенті буде сформована конституцій-
на більшість. Оскiльки представник 
президента у Верховній Раді Руслан 
Стефанчук заявив про те, що зміни до 
Конституції будуть першочерговими, 
то створення коаліції стає все очевид-
нішим. ■

За інформацією представника 
«Європейської Солідарності» Артура 
Герасимова, ймовірна коаліція 
складатиметься зі «Слуги народу», 
«Голосу» та «Батьківщини».
Фото з сайта wikipedia.org.
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ПАРЛАМЕНТ

Хто кому Рабiнович...
У Верховній Раді дев’ятого скликання до партії 
«Слуга народу» можуть приєднатися ще дві 
політичні сили

■

Соломія БОНДАРЕНКО

 «Прізвище нового прем’єр-міністра 
ви почуєте в перші дні роботи Верховної 
Ради», — саме так відповідали на запи-
тання журналістів «хто ж стане новим 
прем’єром?» члени команди Володимира 
Зеленського. Попередньо на цю кандида-
туру претендували чотири персони — ви-
конавчий директор компанії «Нафтогаз» 
Юрій Вітренко, очільник «Нафтогазу» 
Андрій Коболєв, заступник виконавчо-
го директора МВФ в Україні Владислав 
Рашкован та заступник керівника  Офі-
су президента Володимира Зеленського 
Олексій Гончарук.
 За інформацією ЗМІ, президент уже 
визначився із новим прем’єром і про-
понуватиме парламенту призначити на 
цей пост саме Олексія Гончарука. Нез-
важаючи на це, за інформацією анонім-
ного джерела, у середу все ще відбудуть-
ся заплановані співбесіди та консульта-
ції з кандидатурами інших членів Кабмі-
ну. «Це не якась недовіра до Гончарука, 
а розуміння що так чи інакше діяльність 
будь-якого міністра впливатиме на репу-
тацію президента і він несе відповідаль-
ність. Так сприймає суспільство», — по-
яснює природу співбесід міністрів один iз 
спiврозмовникiв «УП».
 Нагадаємо, попередньо колишній 
бізнес-партнер президента олігарх Ігор 
Коломойський заявляв, що серед голов-
них претендентів на крісло майбутнього 
прем’єр-міністра є саме Олексій Гонча-
рук.
 Що ж нам відомо про ймовірного 
прем’єр-міністра? А те, що зараз він пра-
цює заступником керівника Офісу пре-
зидента. За освітою Гончарук юрист, 
працював керуючим партнером в одній 
з юридичних фірм. У 2014 році балоту-
вався в народні депутати під №1 списку 
партії «Сила людей», яка тоді набрала 
0,1% голосів. Згодом Гончарук був поза-
штатним радником міністра екології Іго-
ря Шевченка, якого запам’ятали як лю-
дину, що літала на одному чартері з олі-
гархом Олександром Онищенком. Далі 
нинішній заступник глави ОПУ працю-
вав радником першого віце-прем’єра Сте-
пана Кубіва. З 2015 року Гончарук очо-

лив офіс ефективного реагування BRDO, 
який фінансує Європейський Союз. Цей 
офіс займається спрощенням системи дер-
жавного регулювання у відносинах дер-
жави і бізнесу. 
 Навесні цього року співзасновник 
Monobank Дмитро Дубілет познайомив 
Гончарука з Андрієм Богданом, який 
і привів його на Банкову. На новій ро-
боті в нього склалися хороші відносини 
з Богданом. Джерела запевняють, що 
Гончарук дослухається до свого керів-
ника та не суперечить йому. Нині Гон-
чарук супроводжує президента в робо-
чих поїздках та на важливих економіч-
них зустрічах. ■

ДО РЕЧІ

 Учора президент Володимир Зеленський при-
значив Олексія Петрова начальником управління 
Служби безпеки в Кіровоградській області. Перед 
цим Петрова звільнено з посади голови департа-
менту контррозвідки СБУ, відтепер він головувати-
ме у Кіровоградській області. Петрова раніше на-
зивали можливим кандидатом на посаду заступни-
ка голови СБУ. За даними розслідування Катерини 
Каплюк для Bihus.info, перед першим туром прези-
дентських виборів він приватизував службову квар-
тиру площею понад 170 кв м у центрі Києва.

■

Соломія БОНДАРЕНКО

 Перша річниця Незалежності Ук-
раїни Володимира Зеленського на посту 
глави держави. Його права рука, Андрій 
Богдан, який майже на кожній події, на-
раді поруч із главою держави, у цей день 
перебував за межами України. У 28-му 
річницю Незалежності Україн Богдан 
був на святкуванні весілля свого друга 
та юриста Андрія Довбенка, якого нази-
вають «смотрящим» за Мін’юстом. «Дов-
бенко відомий тим, що фігурує в паперах 
Yanukovychleaks як юрист в організації 
Сергія Курченка», — пишуть про нього 
журналісти програми «Нашi».
 Той факт, що Богдан провів святкові 
дні у Франції, підтвердила і журналістка 
Соня Кошкіна. «Чесно намагалася знайти 
Андрія Йосиповича в Маріїнському. Шу-
кала, але не знайшла. Адже його там не 
було. Причина проста: Богдан на відпо-
чинку. На Лазурному березі Франції. Ніц-

ца, Монако, оце ось все. Хороші місця, ро-
зумію його», — написала Кошкіна. 
 Проте, незважаючи на закиди з боку 
журналістів i громадськості, Богдан у 
своєму «Фейсбуцi» в іронічній формі на-
звав усіх, хто його критикує, «порохобо-
тами». «Парахоботіки, узбагойтесь))) У 
вільний від роботи час, куда хочу туди 
іду. Хочу на весілля в Сан Тропе. Хочу на 
фронт в Пески))) Принципово — не крас-
ти (но цього Вам не понять)», — написав 
Богдан у соціальній мережі.
 Після такого пояснення відсутності 
керівника Офісу президента у День не-
залежності низка журналістів вислови-
лася стосовно цієї події у своїх соціаль-
них мережах: «Не вважаю себе націо-
нал-патріотичним ультрас, але високо-
му чиновнику співати гімн своєї країни 
в нічному клубі на французькому курор-
ті з шампанським, дівчатами і бенгаль-
ськими вогнями — не дуже», — написав 
голов ний редактор НВ Віталій Сич. ■

ОТАКОЇ!

Марш гiдностi... на пляжi
Голова Офісу президента Андрій Богдан на День 
незалежності відпочивав у Сен-Тропе

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Гройсмана замiнить 
Гончарук?
Володимир Зеленський визначився з новим 
прем’єр-міністром України

■

Найімовірнішим кандидатом на посаду 
прем’єр-міністра лишається заступник 
голови офісу президента Олексій Гончарук.

❙
❙
❙

Катерина БАЧИНСЬКА
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Від війни в Абхазії до війни 
в Україні
 Отже, можливий лідер 
президентської фракції «Слу-
га народу» Давид Арахамія ві-
домий інтернет-спільноті під 
псевдонімом Давид Браун.
 Народився він 23 травня 
1979 року в Росії, у місті Сочі. 
Декотрий час жив у Грузії, в 
Гаграх. А в 1992 році, рятую-
чись від війни в Абхазії, переї-
хав із батьками в Україну — до 
Миколаєва. Там виріс і закін-
чив загальноосвітню школу.
 Потім вступив до Європей-
ського університету, на еко-
номічний факультет.
 Бізнесмен, директор ук-
раїнського філіалу IT-ком-
панії Template Monster 
(США), волонтер, громадсь-
кий активіст, пройшов до Вер-
ховної Ради під четвертим но-
мером списку партії «Слуга 
народу». Перед цим прези-
дент Володимир Зеленський 
призначив Давида Арахамію 
секретарем Національної ін-
вестиційної ради.
 У 2014 році він став авто-
ром волонтерського «Народ-
ного проекту». Ця ініціати-
ва позиціонується як допомо-
га українським військовим у 
зоні АТО, й починалась вона 
з відкриття сайта для збору 
коштів на екіпірування десан-
тників 79-ї бригади. 
 У серпні 2014-го Давид 
Арахамія став радником голо-
ви Миколаївської облдержад-
міністрації Вадима Мерикова. 
У тому ж 2014 році президент 
України Петро Порошенко 
нагородив волонтера орденом 
«За заслуги» 3-го ступеня.
 У вересні 2014 року Араха-
мія зробив наступний стрім-
кий стрибок у кар’єрі — став 
уповноваженим міністра обо-
рони України з питань закупі-
вель. А вже в листопаді 2014-
го — співзасновником Асо-
ціації народних волонтерів 
України й куратором «волон-
терського десанту» — групи 
волонтерів, котрі почали пра-
цювати в Міноборони.
 У 2016 році стартував но-
вий проект Давида Арахамії 
— веб-платформа Weblium.

Ігри в патріотів?
 Спрямованість політично-
го флюгера гіпотетичного лі-
дера парламентської фракції 
«Слуга народу» мінялась із 
космічною швидкістю. 
 А тим часом у 2015 році Го-

ловна військова прокурату-
ра ГПУ відкрила кримінальне 
провадження стосовно голо-
ви Ради волонтерів при Міні-
стерстві оборони Давида Ара-
хамії. За махінації із закупів-
лею палива.
 «Злісні домисли» в пресі, 
породжені зливом інформа-
ції з надр правоохоронного ві-
домства, звинувачували Ара-
хамію в розкраданні палива 
для Міністерства оборони Ук-
раїни на суму 15 мільйонів 
гривень. 
 Декотрі ЗМІ відкрито зви-
нуватили Арахамію у тому, 
що під виглядом волонтерс-
тва він переслідував одну мету 
— добратись до грошових по-
токів. Утім це не було доведе-
но в суді. Отже, наклеп недоб-
розичливців? Однак ложечки 
знайшлись, але присмак у ба-
гатьох залишився.
 У 2016 році Давид Араха-
мія помножив на нуль так зва-
ний «закон Савченко» й опуб-
лікував на своїй сторінці у 
«Фейсбуці» кількість злочин-
ців, котрі вийшли на волю за-
вдяки цьому закону:
  • 866 осіб, засуджених за 
умисне вбивство;
  • 554 особи — за умисне 
важке тілесне пошкодження;
  • 691 особа — за злочини, 
повязані з наркотиками;
  • 1 тисяча 164 особи — за 
розбій;
  • 906 осіб — за грабіж;
  • 1 тисяча 490 осіб — за 
крадіжку;
  • 15 осіб — за злочини про-
ти основ національної безпе-
ки».
  Критика влади, до якої він 
мав відношення, — ну що ж, 
сміливо, принципово. Водно-
час через деякий час, а точні-
ше у квітні цього року, Дави-
да Арахамію називали одним 
із головних «порохоботів» на-
шої країни за підтримку курсу 
Петра Порошенка. Після пре-
зидентських виборів, 22 квіт-
ня 2019 року, Давид Браун 
опублікував на своїй сторінці 
у ФБ пост-подяку Петру Поро-
шенку: «Я хотів би подякувати 
Петру Порошенку за всю його 
роботу. Я жив по сусідству й 
бачив, о котрій годині він по-
вертався додому, я бачив його 
на початку й бачив зараз — 
видно, що він вклав дуже ба-
гато своїх сил та енергії...».
 Не пройшло й півроку — 
9 червня 2019 року Арахамія 
у себе у ФБ заявляє, що йому 

щиро захотілось допомогти 
людям, у руках котрих «неба-
чена підтримка нації».
 Свій проукраїнський ви бір 
Арахамія виносить на щит і 
коли пише, що хоче щиро до-
помогти новій владі, і коли 
виступає з різкою критикою 
колег по парламенту за про-
російські погляди. 
 Ймовірно, такий виступ 
має не емоційне підґрунтя, 
а продуманий чіткий посил, 
частину плану — як отрима-
ти неформальне лідерство у 
фракції. 

Головне, щоб костюмчик 
сидів
 На сьогодні одним із голов-
них питань до майбутнього 
керівника правлячої фракції 
може бути — на скільки він са-
мостійний як лідер коаліції? 
 Політтехнолог Андрій Зо-
лотарьов відносить його до 
стану «порохоботів» із зазна-
ченням, що ця категорія полі-
тично активних колишніми не 
буває. Водночас експерт натя-
кає на причетність Арахамії й 
до іншого політичного табору: 
«Є та фігура, завдяки котрій 
він потрапив до депутатсько-
го корпусу. Можливо, Араха-
мія — це квота Арсена Авако-
ва, — припускає Андрій Золо-
тарьов. — Я вважаю, що Давид 
Арахамія входить у той пакет 
пропозицій, від якого прези-
дент Володимир Зеленський 
відмовитись не зміг. Ну а Ара-
хамія, ставши керівником ко-
аліції, буде змушений залиша-
тись у рамках раніше заданого 
дискурсу». 
 Зрозуміло, що на момент 
початку роботи Верховної 
Ради коаліція вже має бути 
збита й упакована взаємними 
гарантіями. 
 А от політичний експерт 
Олександр Кочетков, навпа-
ки, вважає Давида Арахамію 
абсолютно самостійним грав-
цем, котрого по життю веде ви-

нятково особистий інтерес. 
 «Згадайте, як він хвалив 
Петра Порошенка, — нагадує 
Олександр Кочетков. — Потім 
стер свої пости у ФБ, забув про 
любов і відданість до колиш-
нього президента і з легкістю 
переметнувся до нового глави 
держави Володимира Зеленсь-
кого. Спіткнеться Зеленський, 
Арахамія зробить так само без-
принципно й піде працювати, 
наприклад на Медведчука. 
Зверніть увагу, він претендує 
на внутрішню владу, як фор-
мальну — лідера фракції, так і 
не формальну — він однооосіб-
но хоче визначати корупційну 
складову в голосуваннях депу-
татів, приміром через звинува-
чення їх у проросійкості. Ну і 
ще один достатньо потужний 
важіль впливу Давида Араха-
мії — це його посада в Націо-
нальній інвестиційній раді. 
Робота із зовнішніми інвести-
ціями — це дуже великі гро-
ші. Отже, він працює винят-
ково на себе. А всі партнери — 
збоку, згори, знизу — ситуа-
тивні». 

ЗадЗЕркалля
 Тож куди веде нас курс 
Зе із ключовими гравцями на 
нинішній політичній арені, 
котрі завжди готові так вірту-
озно швидко розкладати яйця 
в різнополюсові політичні ко-
шики? І чи безпечно це для 
воюючої країни? Чи це вже не 
важливо для сьогоднішньо-
го політичного курсу? А го-
ловне зараз  — вміння сподо-
батись: костюмчик, крават-
ка, гарний вигляд, гарна осві-
та, правильна маніпулятивна 
риторика і добре засвоєне пра-
вило — за будь-яку дію може 
бути покарання, тому головна 
дія — це бездіяльність та імі-
тація діяльності. Так і зовніш-
ньоекономічний курс України 
не важко поміняти. 
 Напевне, всоте виникає за-
питання: чому притомні пат-

ріотично налаштовані політи-
ки, які ще є в державі, в період 
війни у своїй країні не переста-
ли жерти один одного, стаючи 
в нарцисичну позицію власної 
винятковості, або зображати 
корисну політкоректність пе-
ред попереднім президентом? 
Вони повинні були хором захо-
дити в порошенківський кабі-
нет, брати його за горло чи 
інші життєво важливі орга-
ни і культурно казати: «Пет-
ре Олексійо вичу, тут ти пра-
вий, а тут — ні. Країна може 
розвалитись на шматочки! А в 
чиї руки посипляться ці шма-
точки — питання риторичне. 
І ти, Петре Олексійовичу, до-
статньо потужний, аби не до-
пустити цього!». 
 Утім телевізор і задума-
на ще до виходу в світ екрані-
зована наскрізь популістич-
на кремлівська політагітка 
«Слуга народу» зазадалегіть 
зробили свою справу. Вони до 
цього готувались. Ми — ні. І 
оцей весь запланований пси-
хоз, за задумом, повинен охо-
пити країну (втім вибори час-
тково це продемонстрували), 
аби повернути її у кінець 80-
х — початок 90-х. Чи любить 
нова влада Україну? Любить, 
але російську, а не українсь-
ку. Сьогоднішні можновлад-
ці не знають, не розуміють, 
не відчувають, ментально да-
лекі від української України. 
Чому б тоді не чемодан-вок-
зал-Росія? Та тому що там усе 
вбито, розорано, агресивно й 
не логічно, Байкал китайці в 
пляшках вивозять, Сибір до-
горає, так і до Москви пожежа 
може дійти, а тут, в Україні, 
все відносно добротно й зі сма-
ком, їжа якісніша, дороги кра-
щі, врожаї вищі...
 «Нова мітла» мете пов-
ним ходом, аби лише не зме-
ли все святе й глибинне для 
по-справжньому української 
душі, не змели нашу держав-
ність. ■

АКЦЕНТИ

Нова владо, хто ви? 
Сходження Троянського коня грузинського походження 
до українського парламенту

■Тетяна ПАРХОМЧУК

От навіть важко вибрати, що для нашої життєвої європейської 
перспективи важливіше: постановочна хода в День Незалеж-
ності в добровільно-примусовому порядку чи зупинка будів-
ництва гуртожитків для солдатів, виробництва нової техніки 
для ЗСУ; чи яскраве привселюдне, з кримінальним флером 
«виявлення» ворогів у стані попередників, аби в разі чого, за 
класичною схемою, було на кого списати невдачі й провали, 
ну і щоб не заважали. Бо те, що зараз відбувається у новій 
владі — також давня традиція (на упередження усіляких, не-
гараздів роботи немає, є лише створення цих негараздів). 
Хоча якщо наміри влади саме такі — відкочування назад і за-
доволення фантомних питань сусідньої імперськи стурбова-
ної країни, то тоді так, вона робить для себе все правильно. 
І природно, що на тлі сьогодення напрошується запитання: 
чи можливо передбачити масштаби запрограмованого хаосу? 
Особливо, якщо ролі державників почали виконувати «вре-
менщики», які, граючи свої партії, не відчувають під собою не 
лише країни, а й навіть смаженого півня, котрий дуже скоро 
може предметно почати клювати їх у товстошкірі (я зараз не 
про вагу й обсяг) задниці. Утім це такі узагальнені висновки 
останніх місяців із політичного життя країни. 
У нас наразі більш конкретний інтерес. От подивімось на та-
кого собі кандидата, на очільника фракції більшості у новому 
парламенті Давида Арахамію. Останнім часом йому приділе-
но аж надто багато уваги різними ЗМІ та політичними експер-
тами. Здавалося б, чому? Адже лідери фракцій попередніх 
парламентів не забирали стільки місця і часу на медійних і 
публічних просторах. Вочевидь, постать Давида Арахамії 
привабила своєю неоднозначністю та різкою зміною політич-
них вітрил.
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Іван БОЙКО

 Найближчим часом в Україні вже 
точно так і не запрацює Єдина судова ін-
формаційно-телекомунікаційна систе-
ма (ЄСІТС). Тобто, незважаючи на палкі 
дискусії щодо запровадження електрон-
ного суду протягом останніх років, бю-
рократи від Феміди виявилися не гото-
вими до цього. 
 Зауважимо, що ЄСІТС — це органі-
заційно-технічна система, що забезпе-
чує функціонування електронного су-
дочинства в Україні після прийняття 
нових процесуальних кодексів ще 15 
грудня 2017 року. Вона є фактично роз-
ширеною версією автоматизованої сис-
теми документообігу суду, що функціо-
нувала з 1 січня 2011 року.
 Але попри те, що в процесуальних ко-
дексах чітко прописане функціонування 

електронного судочинства, ці зміни не 
запрацювали й досі, оскільки не затвер-
джено Положення про Єдину судову ін-
формаційно-телекомунікаційну систе-
му.
 Зокрема, суддя Окружного ад-
міністративного суду Києва Руслан 
Арсірій повідомив на своїй сторінці у 
Facebook цими днями про фактичний 
крах електронного судочинства. Мо-
вляв, досить оригінально вирішила Де-
ржавна судова адміністрація України 
питання вдосконалення процесу впро-
вадження ЄСІТС. 
 «Про необхідність системного підхо-
ду до переходу на електронне діловодс-
тво наголошували зацікавлені користу-
вачі на початку року, коли відповідно до 
славнозвісного оголошення в газеті «Го-
лос України» №229 від 01 грудня 2018 
ЕСІТС не захотіла запрацювати з 01 бе-

резня поточного року, — написав суд-
дя Арсірій. — Наприкінці літа Держав-
ною судовою адміністрацією направле-
но доленосний наказ № 814 від 20 серпня 
2019 року. Вперше за 6 років було зміне-
но інструкції з діловодства в місцевих та 
апеляційних судах».
 За його словами, ДСА України пода-
ло повідомлення судам: «Електронного 
діловодства в судах найближчим часом 
не передбачається». І додає: «Таким чи-
ном вирішено болюче питання подаль-
шої розробки програмно-апаратного 
комплексу ЕСІТС, захисту інформації, 
розробки керівних документів та нав-
чання персоналу! Суди повертаються до 
паперового документообігу».
 При цьому пан Арсірій іронізує, кон-
статуючи: «Враховуючи стратегічний 
напрям розвитку судового діловодства 
на найближчу п’ятирічку, очікуємо за-

вершення експерименту над піддослід-
ними судами зі створення нікому не пот-
рібних сканкопій документів та пропо-
зицій змін до процесуальних кодексів 
з виключення з них навіть згадки про 
електронне судочинство».
 У ДСА наразі ніяк не відреагували 
на критичний пост судді, хоча його було 
оприлюднено ще напередодні Дня неза-
лежності. Чи бути електронному діло-
водству в судах, побачимо вже найбли-
жчим часом. ■

Тишком-нишком позов розгядається
 «Солом’янський районний суд м. 
Києва направляє Вам копію рішення 
(ухвали) в цивільній справі за позовом 
Медведчука Віктора Володимировича 
до Приватного підприємства «Україна 
молода» про захист честі, гідності та ді-
лової репутації та спростування недос-
товірної інформації для Вашого відо-
ма», — йдеться у супровідному листі 
суду за підписом секретаря Кривулько 
С.В. ще від 24 червня 2019 року!
 Виявляється, цивільний позов Мед-
ведчука до ПП «Україна молода» і до 
народного депутата кількох скликань, 
Героя України Григорія Омельченка 
було розглянуто і задоволено судом... 
«за правилами спрощеного проваджен-
ня без повідомлення учасників справи» 
ще наприкінці червня! 
 Нагадаємо, що наприкінці 2018 
року «Україна молода» отримала за-
яву від адвоката Віктора Медведчука з 
вимогою спростувати інформацію про 
те, що лідер руху «Український вибір» 
є «агентом КДБ під псевдонімом «Со-
коловський». Цю інформацію було оп-
рилюднено на нашому веб-сайті 6 лис-
топада 2018 року в матеріалі Григорія 
Омельченка під назвою «Хрестовий 
похід Кремля: Як Московія привласни-
ла православ’я Київської Русі та чому 
не хоче його втрачати». 
 Оприлюднивши цю інформацію, 
«Україна молода» не відкрила Амери-
ку. Адже цих даних вистачає в багать-
ох інших джерелах — в інтернет-ме-
режі неважко знайти їх.  
 А щодо рішення суду, то, окрім необ-
хідності пояснення причин для втаєм-
ниченого розгляду позову Медведчука, 
виникає й інше питання: чому супро-
відний лист аж цілий місяць із лишком 
долав відстань між сусідніми районами 
столиці (юридична адреса «УМ» зафік-
сована у Шевченківському районі Киє-
ва, тож саме Шевченківський райсуд 

десятиліттями розглядав ті чи інші по-
зови до газети) з моменту проголошення 
або складання повного рішення суду?
 Можливо, відповідь зазначено на-
прикінці резолютивної частини рішен-
ня суду головуючою у цій справі суд-
дею Букіною О. М.: «Рішення може 
бути оскаржено до Київського апеля-
ційного суду через суд першої інстан-
ції шляхом подання апеляційної скар-
ги протягом тридцяти днів із дня скла-
дення повного судового рішення. Учас-
ник справи, якому повне рішення суду 
не було вручене у день його проголо-
шення або складення, має право на по-
новлення пропущеного строку на апе-
ляційне оскарження, якщо апеляцій-
на скарга подана протягом тридця-
ти днів із дня вручення йому повного 
рішення суду».

На оскарження не варто сподіватися 
 Оскільки «УМ» не отримувала рі-
шення суду в день проголошення або 
складення, а місячний термін, відведе-
ний на апеляційне оскарження, на мо-
мент отримання рішення вже минув 
(ось чому копію рішення суду від 24.06 
ми отримали рекомендованим листом 
25.07. — Ред.), звісно ж, логічно було 
б скористатися правом на поновлення 
пропущеного строку на апеляційне ос-
карження. 
 От тільки — дзуськи! Коли «УМ» 
звернулась до Солом’янського суду, 
щоб ознайомитися з матеріалами роз-
гляду справи, це попервах виявило-
ся неможливим. І не тому, що суддя 
Букіна, яка розглядала провадження у 
цивільній справі №759/20236/18, піш-
ла у відпустку. А через те, що вона, як 
кажуть, розминулася з канцелярією, 
тобто не здала саме цю справу до канце-
лярії. І тільки вчора «УМ» змогла поба-
чити ці матеріали.
 Відтак, 25 серпня минуло ще трид-
цять днів, тепер уже не з часу проголо-

шення рішення, а з часу вручення від-
повідачу повного рішення суду, протя-
гом яких можна було оскаржити рішен-
ня першої інстанції. 
 Отже, на виконання рішення 
Солом’янського райсуду м. Києва пуб-
лікуємо резолютивну частину рішення 
суду в цій справі: 
 «Позов Медведчука Віктора Володи-
мировича до Приватного підприєм ства 
«Україна молода», Омельченка Гри-
горія Омеляновича про захист честі, 
гідності та ділової репутації та спросту-
вання недостовірної інформації, задо-
вольнити. 
 Визнати недостовірною та такою, 
що порушує особисті немайнові права 
Медведчука Віктора Володимировича 
(місце проживання..., ідентифікацій-
ний номер...), інформацію, поширену 
06 листопада 2018 року (випуск №120) 
на веб-сайті «Україна молода», що на-
лежить Приватному підприємству «Ук-
раїна молода» та Омельченку Григорію 
Омеляновичу, у статті Григорія Омель-

ченка під назвою: «Хрестовий похід» 
Кремля: як Московія привласнила 
православ’я Київської Русі і чому не 
хоче його втрачати», наступного зміс-
ту: «Віктор Медведчук (агент КДБ під 
псевдонімом «Соколовський»)».
 Отже, ми опинилися в ситуації, 
коли не змогли навести свої аргумен-
ти у суді (розгляд позову відбувся без 
повідомлення учасників сторін), а та-
кож не мали можливості подати апе-
ляційну скаргу через штучно створені 
перепони. Хоч як би там було, рішення 
суду нами виконано.  І судовий збір буде 
сплачено в найбличжі дні.
 Але враховуючи такі «хитромудрі 
підходи» сторони позивача та дивне 
приховування процесу розгляду позову 
(про яку змагальність сторін ідеться? — 
Ред.) і його результатів від відповідачів, 
залишаємо за собою право повернутися 
до теми щодо агента «Соколовського». 
 Цікавою є і думка автора статті, та-
кож відповідача у цій справі Григорія 
Омельченка. ■

Копія судового рішення надійшла до «УМ», на подив дуже пізно.❙

З ТЕКСТУ СУДОВОГО РІШЕННЯ

 «Враховуючи те, що тоталітарний режим та діяльність органів державної безпеки СРСР були 
законом визнано злочинними, висловлювання відповідача про те, що позивач «агент КДБ під 
псевдонімом «Соколовський» у сучасній Україні сприймається негативно та свідчить про ніби-
то здійснення Медведчуком В. морально та законодавчо засуджуваної діяльності, а тому суд по-
годжується з доводами позивача про те, що віднесення позивача до особи, яка була «агентом 
КДБ», вказує на поширення недостовірної та негативної інформації у відношенні позивача, що 
порушує його особисті немайнові права.
 Слід зазначити, що представником позивача було направлено заяву (клопотання) від 08.02.2019 
до Галузевого державного архіву Служби безпеки України... для отримання інформації, поширеної 
відповідачем Омельченком Г. О. 05.02.2019 на веб-сайті телеканалу «Прямий» у статті під назвою 
«Омельченко заявив, що бачив і тримав у руках облікову картку агента КДБ Медведчука» та докумен-
тів, а саме — «облікової картки агента КДБ Медведчука». 

■

СПРОСТУВАННЯ

Медведчук проти 
«України молодої»
Солом’янський райсуд Києва вирішив, що кум Путіна не 
був агентом КДБ на псевдо «Соколовський»

■

Суддя Руслан Арсірій.❙

ФЕМІДА

Електронне судочинство не на часі
Вітчизняні суди можуть повернутися до паперового документообігу

■

Інф. «УМ»

Цікавий супроводжувальний лист Солом’янського районного суду міста Києва з ре-
комендованим врученням та не менш цікаве судове рішення отримала редакція га-
зети «Україна молода» 25 липня 2019 року. 
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Китайські інвестори максималь-
но наблизилися до своєї мети, 
яку вони реалізовують із 2015 
року, — купівлі запорізького за-
воду «Мотор Січ». Оборудка вже 
зараз виглядає скандальною і 
має відчутний політичний при-
смак, а тому може бути забло-
кованою у будь-який момент. 
Причому в бізнес-процес уже 
сьогодні втягнуті перші офіцій-
ні особи Сполучених Штатів 
Америки. І цей факт переводить 
звичайний інвестиційний проект 
у розряд полiтичних.

Гроші — на Сході
 Компанія «Мотор Січ» є од-
ним із найбільших світових ви-
робників двигунів авіаційної 
техніки й одним із головних 
авіаційних підприємств пост-
радянського простору. Також 
виготовляє промислові газо-
турбінні установки. Свою про-
дукцію запоріжці експортують 
у 100 країн світу. Підприєм-
ству належать кілька великих 
заводів, авіакомпанія «Мотор 
Січ» і ТРК «Алекс». Прибутки 
компанії в 2018 році становили 
1 мільярд 856,81 мільйона гри-
вень. Ця цифра була меншою у 
2,1 раза за результати поперед-
нього, 2017, року. У 2019-му 
фінансова ситуація тут стала 
ще гіршою, і замість прибутку 
в першому кварталі нинішньо-
го року «Мотор Січ» отримала 
збиток у сумі 425,75 млн грн. 
 Президент компанії В’яче-
слав Богуслаєв є доволі пуб-
лічною людиною, це українсь-
кий політик, депутат 5, 6, 7 та 8 
скликань Верховної Ради, «ре-
гіонал», а потім балотувався як 
самовисуванець. Богуслаєв вхо-
дить у список 25 найбагатших 
людей України. 
 Сьогодні компанія «Мотор 
Січ» активно працює над но-
вим вертольотом цивільного 
призначення МСБ-8, необхiд-
ним для виконання широкого 
спектру комерційних завдань. 
 Іншими словами, на перший 
погляд ми бачимо доволі тради-
ційну картину: провідний ще у 
недалекому минулому вироб-
ник авіаційної техніки останнім 
часом зазнає фінансових втрат, 
а тому змушений шукати інвес-
торів. Тим паче, вони необхідні 
йому для налагодження випус-
ку нової продукції.
 Інвестор, який погодився 
працювати із запорізьким під-
приємством, знайшовся у Ки-
тайській Народній Республіці 
ще в 2015 році. Спочатку йшло-
ся про компанію Beijing Skyrizon 
Aviation. Утім потім на її місце 
прийшли китайські ж Skyrizon 
і Xinwei Group, які вже придба-
ли половину акцій «Мотор Січ» 
і подали на узгодження в Анти-
монопольний комітет України 
цю угоду. «Китайські компанії 
вже купили акції. Тепер рішен-
ня за АМКУ, коли воно буде — 
ми не знаємо», — повідомив ЗМІ 
директор зi зв’язків iз громад-
ськістю ВАТ «Мотор Січ» Ана-
толій Малиш.

Високі зарплати, соціалка 
і 100 млн доларів за один 
підпис!
 Сьомого червня нинішнього 
року Антимонопольний комітет 
України отримав спільну заяву 
вітчизняного Укроборонпрому і 
китайських компаній Skyrizon 
і Xinwei на концентрацію понад 
25% і 50% акцій «Мотор Січі» 
для спільного управління і кон-
тролю над підприємством. Від-
повідну справу комітет відкрив 
на початку липня, проте з рі-
шенням явно не поспішає. 
 Компанії-покупці обіцяють 

надати авіабудівнiй галузі Ук-
раїни грантове фінансування на 
100 млн доларів. Якщо АМКУ, 
ясна річ, дасть свій дозвіл. Над-
ходження цих коштів, за сло-
вами джерела, до спеціального 
фонду вже передбачено пунк-
том 9 статті 11 закону про Держ-
бюджет України на 2019 рік — 
2,8 млрд грн за курсом на мо-
мент ухвалення держкоштори-
су. Ця умова — одна з головних 
в узгоджених в уряді домовле-
ностях між китайськими інвес-
торами і Укроборонпромом ра-
зом iз передачею української 
держкорпорації більше 25% ак-
цій «Мотор Січ».
 Як відомо, проект iз розвит-
ку виробництва авіаційних дви-
гунів в Україні і будівництва ве-
ликовузлового виробництва в 
Китаї було розпочато в 2015 році 
на базі договорів про співпра-
цю між «Мотор Січ», Skyrizon і 
Xinwei Group. Відповідно до до-
мовленостей, українське підпри-
ємство в 2016 році вже отримало 
пільгове кредитне фінансування 
на 100 млн доларів, а в китайсь-
кому місті Чунцин уже розпоча-
то будівництво складального ви-
робництва.
 Базовим документом спіль-
ного україно-китайського про-
екту є договір про співпрацю 
від 27 квітня 2018 року між Ук-
раїною в особі Укроборонпрому 
і групами компаній Skyrizon і 
Xinwei, який пройшов неза-
лежну експертизу за британсь-
ким правом однієї з найбіль-
ших світових юридичних ком-
паній.
 Окрім коштів, китайські 
компанії готові взяти на себе 
й соціальні зобов’язання. Се-
ред них — збереження робочих 
місц ь, зарплати, забезпечення 
заводу замовленнями на достат-
ньому для його розвитку рівні. 
Йдеться також про інвестиції у 
розробку нових двигунів і їх мо-
дернізацію, індексацію зарпла-
ти на рівень інфляції.

Краще Китай, ніж Росія
 Прихильники продажу «Мо-
тор Січі» китайцям наводять 
свої аргументи «за». З одного 
боку, за їх словами, продаж доз-
волить «розплутати» вкрай за-
плутану і непрозору структуру 

власності компанії, пов’язану з 
офшорними компаніями, що ні-
бито мають прямий стосунок до 
почесного президента компанії 
В’ячеслава Богуслаєва.
 А тому, як стверджують ек-
сперти, після реалізації угоди 
про купівлю «Мотор Січі» має 
стати частиною глобальної пуб-
лічної компанії, прозорою для 
управління і контролю, ухва-
лення рішень та діяльності на 
ринках iз точки зору норм між-
народного права. Зрештою, уго-
да дасть шанс «Мотор Січі» вий-
ти на китайський ринок збуту, 
зберігши виробництво в Ук-
раїні.
 Останній пункт неабияк важ-
ливий для компанії і Укробо-
ронпрому з урахуванням ниніш-
ньої політичної ситуації. Адже 
основним ринком збуту для під-
приємства історично була Росія, 
після ж російської агресії в 2014 
році обсяг доходів упав більш 
ніж ушестеро, і в даний час на за-
воді вирішено працювати скоро-
чений робочий тиждень. А тому, 
як вважають аналітики, найа-
декватнішим виходом із ситуа-
ції, що склалася, є перехід на ве-
ликий і надзвичайно потужний 
ринок КНР.
 Джерело в уряді, яке поін-
формоване про наразі не опри-
люднені деталі двосторонньої 
угоди, зазначає, що у тексті пря-
мо заборонені поставки облад-
нання і технологій підприємства 
«Мотор Січ», його дочірніх під-
приємств, через посередників або 
через підприємство в м. Чунцин 
у такі країни, як Росія, КНДР, 
Ірак. Цей пункт дозволяє уник-
нути підозр, буцімто запорізьку 
компанію намагаються «злити» 
росіянам чи використовувати як 
прокладку для незаконного екс-
порту зброї у держави, які пере-
бувають під забороною світового 
співтовариства. 
 Також, як зазначають екс-
перти, «Мотор Січ», на відмі-
ну від інших підприємств, схо-
жих за номенклатурою продук-
ції, уже понад 25 років є при-
ватним підприємством, що не 
належить до числа стратегіч-
них з точки зору українського 
законодавства. А його акції до 
недавнього часу котирувалися 
на біржах — якщо точніше, до 

квітня 2018 року, коли суд за 
клопотанням слідчого СБУ при-
зупинив їх обіг.

Купівля заради технологій?
 Утiм існує й інша оцінка си-
туації, за якою китайський ін-
вестор прагне купити «Мотор 
Січ» лише для того, аби зруйну-
вати підприємство і таким чи-
ном усунути конкурента. Її вис-
ловив, зокрема, військовий екс-
перт, журналіст Юрій Бутусов. За 
його словами, продаж акцій ком-
панії «Мотор Січ» може призвес-
ти до того, що китайці «викача-
ють» потрібні їм технології і зни-
щать компанію. Українці через 
це втратять робочі місця, а Украї-
на — одне з найбільших підпри-
ємств iз виробництва двигунів.
 Як вважає Бутусов, китайці 
сьогодні масово переманюють 
українських учених, щоб вони 
працювали на їхню оборонну 
промисловість і приносили нові 
ідеї та технології. Процес уже 
йде, але в Пекіні ще не отрима-
ли доступ до всіх необхідних їм 
українських технологій. А тому, 
на його думку, придбання ком-
панії «Мотор Січ» може приз-
вести до технологічного стриб-
ка китайців у сфері виробництва 
вертольотів, оскільки саме дви-
гуни створюють справжню бойо-
ву платформу.
 «Завод після «скачування» 
технологій, імовірно, буде зни-
щено. Китайці скуповують тех-
нології, їм не потрібні робочі 
місця в Україні. Треба захис-
тити підприємство, зберегти 
виробництво в Україні. Анти-
монопольний комітет повинен 
відмовити в оформленні уго-
ди», — сказав Бутусов, додав-
ши, що «Мотор Січ» має вели-
чезні перспективи розвитку. 
Так, за його словами, підпри-
ємство, наприклад, експортує 
свою продукцію у високотехно-
логічний Ізраїль. 
 Порятунком для «Мотор 
Січі», на думку експерта, є не 
продаж активів запорізької 
компанії китайським інвесто-
рам, а виробництво власних вер-
тольотів, до якого в Запоріжжі 
вже активно готуються. Але 
для цього компанії потрібно дер-
жавне замовлення. «Стратегію 
розвитку «Мотор Січі» мають 

визначати на рівні керівництва 
РНБО і президента України», 
— підсумував експерт.

Продати чи посваритися 
з Трампом?
 Утім дискусія на тему «Чи 
варто продавати «Мотор Січ»?» 
нещодавно вийшла за межі суто 
внутрішньоукраїнського питан-
ня — і потенційною оборудкою 
зацікавилися у США, причому 
на найвищому рівні. 
 «Китайцям потрібна ця ком-
панія, тому що двигуни — най-
більш вразливе місце китайсь-
кої оборонної промисловості. А 
посилення Китаю для Сполуче-
них Штатів — питання націо-
нальної безпеки», — пояснив 
Бутусов.
 Переконати українське кері-
вництво в цьому спробує осо-
бисто радник президента США 
з національної безпеки Джон 
Болтон. Як стверджує газета 
The Wall Street Journal, поси-
лаючись на дані з адміністра-
ції президента США, Болтон 
планує на цьому тижні відві-
дати Київ і зустрітися з керів-
ництвом підприємства. У Біло-
му домі вважають, що українсь-
ко-китайська угода дасть Пекі-
ну важливі оборонні технології 
і дозволить Китаю розшири-
ти свій військовий потенціал. 
За даними американських уря-
довців та авіаційних служб при-
ватного сектору, китайці особ-
ливо хочуть виробляти важкі 
авіадвигуни. «Ми саме утри-
маємо китайців від оволодіння 
цією технологією», — зазначає 
чиновник адміністрації прези-
дента США.
 «Це все є частиною стратегії 
національної безпеки та націо-
нально-оборонної стратегії. Це 
стратегічна конкуренція з Ки-
таєм», — наводить американсь-
ке видання слова високопостав-
леного працівника адміністра-
ції президента США.
 Вчора стало відомо: інфор-
мація про візит Болтона — 
зовсім не фейк. У своєму твіт-
тері радник президента США з 
національної безпеки підтвер-
див, що він таки прибуде з візи-
том до Києва, проте конкретних 
дат він не вказав. «Президент 
(Дональд Трамп. — Ред.) про-
вів продуктивні зустрічі в Біар-
ріці на G7. Я з нетерпінням че-
каю моїх майбутніх зустрічей iз 
нашими партнерами в Києві, — 
написав він.  — Ми підтримує-
мо зусилля президента Зеленсь-
кого щодо реформ і його бачен-
ня створення сильної і процві-
таючої України».
 ...Ситуація, яка розгор-
тається сьогодні навколо «Мо-
тор Січі», стане ще одним важ-
ким екзаменом для президента 
Володимира Зеленського і тес-
том на його політичну зрілість. 
Адже запустити проект, нехай 
навіть і суто інвестиційний, 
який не несе загрози для Украї-
ни, означає посваритися з ад-
міністрацією Дональда Трампа. 
А також будь-яким іншим аме-
риканським президентом, що в 
перспективі може зайняти його 
місце. 
 Якщо Україна відмовиться 
продавати «Мотор Січ» без ви-
димих на те підстав після кіль-
кох років перемовин, це може 
означати охолодження з Ки-
таєм, а також згортання інших 
інвестиційних проектів. Піти ж 
на повiдку у США, не отримав-
ши взамін стратегічних обіця-
нок для України, також означа-
тиме поразку Зеленського. Але 
результати виходу Зе із цьо-
го економічно-геополітичного 
кульбіту можуть виявитися на-
прочуд важливими для нашої 
держави. ■

ГЕОІНВЕСТИЦІЇ

Купівля із прицілом
Намагання продати китайським інвесторам запорізьку компанію 
«Мотор Січ» може посварити Україну зi США та мати інші 
негативні наслідки для нашої держави

■

Активи українського авіабудівного заводу можуть стати розмінним пішаком у великій геополітичній грі між 
двома важковаговиками — США та Китаєм.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

Увечері понеділка, 26 серпня, на завер-
шення саміту «Великої сімки» його учас-
никам усе ж вдалося ухвалити коротку 
заключну заяву. Утім вона не схожа на 
об’ємні комюніке, які підсумовували са-
міти в попередні роки, та містить на од-
ній сторінці лише кілька пунктів.

В атмосфері політичної непевності
 Містечко Біарріц відоме своїми роз-
кішними готелями та казино. Його гос-
тями були, зокрема, Коко Шанель та 
Френк Сінатра. Проте у минулі вихідні 
місто заповнили політичні делегації, на 
чолі яких — президент США Дональд 
Трамп, канцлерка Німеччини Анґела 
Меркель та голова Європейської ради 
Дональд Туск. Нагадаємо, що загалом 
до складу G7 входить сім країн: США, 
Канада, Великобританія, Німеччина, 
Франція, Італія та Японія.
 Саміт «Групи семи» відбувався в ат-
мосфері політичної непевності, джере-
лом якої був американський президент. 
Завданням провідних політиків сві-
ту було обговорити торгову війну США 
і Китаю, протести в Гонконзі та лісові 
пожежі в Амазонії. Однак розмови вия-
вились набагато складнішими, оскіль-
ки ніколи в історії «Групи семи» не було 
таких різких поділів у ключових спра-
вах. 
 Певним тлом зустрічі стали не лише 
розбіжності стосовно кліматичних змін, 
іранської ядерної угоди та питань тор-
гівлі. Незадовго до саміту президент 
США Дональд Трамп запропонував зно-
ву прийняти у свої лави Росію, виключе-
ну з тодішньої «Великої вісімки» після 
анексії Криму. Таку ідею йому напере-
додні саміту підкинув президент Фран-
ції після зустрічі з президентом РФ Во-
лодимиром Путіним минулого тижня.
 У неділю Дональд Трамп у розмові з 
журналістами публічно виступив за по-
вернення Росії до участі у самітах ор-
ганізації найбільш розвинених країн 
світу. На думку американського прези-
дента, Росію варто повернути до органі-
зації, щоб разом обговорювати питання 
щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї. 
Британське видання «Гардіан» iз поси-
ланням на власні дипломатичні джере-
ла пише, що дискусія щодо цього пи-
тання виявилася «запеклою» — Трампа 
підтримав лише прем’єр-міністр Італії 
Джузеппе Конте, уряд якого вже пере-
буває у відставці, але продовжує вико-
нувати обов’язки. Японський прем’єр 
Шінзо Абе зайняв нейтральну пози-
цію. Решта ж лідерів — Борис Джон-
сон, Ангела Меркель, Джастін Трю-
до, Дональд Туск та навіть Емманюель 
Макрон — заявили, що не підтримують 
таку ідею. 
 Очільник Європейської ради До-
нальд Туск намагався переконати своїх 
співрозмовників, що на наступний са-
міт «Великої сімки» краще було б за-

просити Україну як гостя. Це стало б 
нагодою почути позицію нового прези-
дента України Володимира Зеленсько-
го, пояснив політик. А щодо Росії, як 
вважає Туск, то немає приводів вважа-
ти, що вона стала на шлях «ліберальної 
демократії» та «верховенства права». 
При цьому йдеться не про повноцінне 
прийняття України в престижний між-
народний клуб, а лише про участь ліде-
ра країни в переговорах. Така практика 
вже наразі існує: цього року на саміт G7 
як гостей і партнерів запросили, зокре-
ма, президентів Сенегалу, Руанди, Бур-
кіна-Фасо, Чилі, Індії, Австралії, Єгип-
ту та ПАР.

У вересні планується зустріч 
у «нормандському форматі»
 На завершення саміту його учасни-
ки обговорили питання захисту кліма-
ту, збереження Світового океану та вій-
ськові конфлікти, зокрема війну в Си-
рії.
 Через значні розбіжності між пре-
зидентом США Дональдом Трампом та 
іншими учасниками групи президент 
Франції Еммануель Макрон перед по-
чатком саміту заявив, що ухвалення 
заключного комюніке не планується, 
а тому підсумкова заява стала певною 
несподіванкою. Без цієї заяви саміт у 
Біарріці став би першим у 44-річній іс-
торії зустрічей, що не народив спільно-
го підсумкового документа.
 У пункті комюніке стосовно Украї-

ни вказується, що Німеччина та Фран-
ція в найближчі тижні організують са-
міт у «нормандському форматі» (тобто 
за участю України, Німеччини, Фран-
ції та Росії) з метою досягнення реаль-
них результатів. Пізніше президент 
Франції Еммануель Макрон уточнив, 
що зустріч лідерів країн «нормандської 
четвірки» відбудеться у вересні цього 
року. 
 Для багатьох учасників саміту став 
несподіванкою візит глави МЗС Іра-
ну Мохаммада Джавада Заріфа. Він 
зу стрівся з Макроном та своїм фран-
цузьким колегою Жан-Івом Ле Дріа-
ном. Після цього пан Заріф зустрівся 
із німецькими та британськими дип-
ломатами. Про прямі переговори гла-
ви МЗС Ірану з американською сторо-
ною не повідомлялося. Заріф відлетів 
iз Біарріца того ж дня. 
 У Біарріці також відбулася зустріч 
британського прем’єра Бориса Джон-
сона з главою Європейської ради До-
нальдом Туском. Сторни домовились, 
що Лондон і Брюссель у будь-якому ви-
падку збережуть хороші відносини, але 
досягнути будь-якого прогресу в пере-
мовинах стосовно «Брекзіту» їм не вда-
лося. Дональд Трамп, який послідовно 
висловлює відразу до Євросоюзу та пос-
лідовно підриває фундаменти європей-
ської спільноти, заявив на саміті, що 
невдовзі Вашингтон на подарунок ви-
ходу Великої Британії з ЄС укладе тор-
говельну угоду з Лондоном. ■

СТИХІЯ 

«Легені 
планети» 
палають
Світ пропонує допомогу 
Бразилії у приборканні 
небачених пожеж лісів 
Амазонії
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Країни «Великої сімки» на саміті 
в минулі вихідні домовились допомог-
ти бразильським пожежним та ряту-
вальним загонам у гасінні пожеж на 
території бразильської Амазонії, яку 
за важливість для глобальної еколо-
гії називають «легенями планети». 
За словами президента Франції, краї-
ни G7 готові виділити на приборкання 
вогню 20 млн доларів. Але у вівторок, 
27 серпня, уряд Бразилії... відхилив 
запропоновану «Великою сімкою» фі-
нансову допомогу, повідомляє агенція 
«Франс Пресс». Глава адміністрації 
президента Бразилії Жаіра Болсонару 
Онікс Лоренцоні заявив, що нехай ліп-
ше запропоновані кошти благодійни-
ки використають на відновлення лісів 
у Європі. Раніше, тиждень тому, Бра-
зилія вже відмовилась прийняти до-
помогу, запропоновану урядом Німеч-
чини, коли масштаби вогню ще не на-
брали таких катастрофічних розмірів. 
Але після цього бразильська влада під 
тиском кількох західних країн усе ж 
відправила на боротьбу з вогнем біль-
ше 40 тисяч військовослужбовців та 
авіатехніку.
 Бразильські рятувальники не мо-
жуть опанувати вогонь уже декілька 
тижнів, тому пожежі набрали катаст-
рофічних, не бачених раніше масшта-
бів. Водночас проблемою в гасінні по-
жеж в Амазонії є ультраправий пре-
зидент країни Жаір Болсонару, якого 
називають латиноамериканським До-
нальдом Трампом. Він заперечує наяв-
ність глобального потепління, звину-
вачує у розпалюванні пожеж у правіч-
них лісах Амазонії... екологічних 
активістів. Критики закидають прези-
денту Бразилії Джаіру Болсонару ан-
тиекологічну риторику та відсутність 
дій щодо незаконної вирубки лісів.
 Станом на 24 серпня на території 
Бразилії було зафіксовано майже 80 
тисяч випадків пожеж. Це найбіль-
ша кількість, починаючи з 2013 року, 
зазначається у дослідженні бразиль-
ського інституту космічних дослід-
жень INPE.
 Серйозність пожеж та неадекватна 
реакція бразильського уряду викли-
кали протести у країні та в усьому 
світі. Минулої суботи президент Ради 
ЄС Дональд Туск визнав, що важко уя-
вити, що блок ратифікує довгоочіку-
вану угоду ЄС—Меркосур — знако-
ву торгову угоду з країнами Півден-
ної Америки — тодi як Бразилія не 
може приборкати пожежі. А міністр 
фінансів Фінляндії навіть закликав 
ЄС розглянути питання про повну за-
борону імпорту бразильської яловичи-
ни.
 Амазонія дуже важлива для світу 
тому, що там розташованi найбільші 
тропічні лісі у світі, які уповільню-
ють темпи глобального потепління. 
Ці ліси охоплюють низку країн, але 
більша їхня частина належить Бра-
зилії. Цей тропічний ліс також є до-
мівкою для близько трьох мільйонів 
видів рослин і тварин та мільйона 
корінних народів Америки. Полі-
тичні лідери, знаменитості та еко-
логи закликають врятувати Ама-
зонію. До заклику захищати тропіч-
ний ліс приєднався також і Папа 
Франциск. ■

■

Інф. «УМ»

 Джон Болтон, радник президента 
США з національної безпеки  27 серпня 
прибув до Києва. Про це в соціальних ме-
режах повідомило посольство США в Ук-
раїні. «Раді вітати радника з національ-
ної безпеки США Джона Болтона знову в 
Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює 
підтримку Сполученими Штатами суве-
ренітету і територіальної цілісності Ук-
раїни та її євроатлантичного шляху. Він 
(Болтон. — Ред.) сподівається на про-
дуктивні зустрічі з українськими поса-
довцями», — йдеться у повідомленні по-
сольства.
 Cам Болтон 26 серпня анонсував свій 
візит до Києва. «Я з нетерпінням чекаю 
на майбутні зустрічі з нашими партнера-

ми в Києві», — написав він у «Твіттері», 
не називаючи конкретної дати свого при-
їзду. 
 За неофіційними даними, мета цієї 
поїздки — перешкодити покупці китай-
ською компанією українського заводу 
«Мотор Січ». Про це 23 серпня повідо-
мила газета The Wall Street Journal. Ук-
раїнський завод хоче придбати китайсь-
ка компанія Beijing Skyrizon Aviation. 
У Вашингтоні вважають, що продаж за-
воду підвищить оборонні спроможності 
Китаю, пише газета.
 Програма візиту радника президен-
та США на момент, коли верстався но-
мер, не була відома. Ексміністр економ-
розвитку і колишній торговий представ-
ник України Наталія Микольська на-
писала з цього приводу в «Фейсбуці»: 

«Важливий візит у контексті: заяв Пре-
зидента Трампа на саміті G7 щодо Росії 
(в тому числі й анексії Криму); підготов-
ки зустрічі президентiв Трампа і Воло-
димира Зеленського; перед першим за-
сіданням Верховної Ради України; при-
значенням прем’єра і поданням складу 
нового уряду. А ще говорять, що будуть 
розмови щодо зупинення продажу «Мо-
тор Січ» китайським інвесторам... Слід-
куємо уважно».
 Також стало відомо, що пан Болтон 
має намір відвідати Білорусь, це буде 
перший у XXI столітті візит такого ви-
сокого представника США до Мінська, 
зазначає «Радіо «Свобода». ■

Джон Болтон. ❙

ГОСТІ

Болтон знову в Києві 
До України прибув радник президента США 
з національної безпеки

■

САМІТИ

Їх залишилося семеро... 
Фокус Макрона та Трампа з перетворення «сімки» 
на «вісімку» не вдався: більшість членів — проти 
повернення до своїх лав Росії

■

Макрон і Трамп: «Пардон, Владімір, не вийшло...».❙



Ю. ГОРНОСТАЛЬ 
Житомир

 Їхав 18 серпня на «Пісенний 
Спас», присвячений нашому 
знаменитому земляку Володи-
миру Шинкаруку. Десь опівдні 
сів у «маршрутку» № 126 «По-
льова—Тетерівка».
 На весь салон гриміла музи-
ка, пісні — «Рускоє Радіо в Ук-
раїнє». Я зробив зауваження 
водію, що це суперечить зако-
нодавству України, та й узагалі 
вмикати радіо в салон — непри-
пустимо. Чому мене насильно 
заставляють слухати «Рускоє 
Радіо»?
 Водій, до речі, про це навіть 
не знав, але звук приглушив. І 
що тут розпочалося! Якась «рус-

скоязичная дама» з криком на-
кинулась на мене: «Водітєль 
імєєт право включать то, что он 
хочєт, а мнє, напрімєр, нравіт-
ся»!!! Інша — сільська жіноч-
ка разом із 20-річним сином — 
також стала на сторону водія, 
причому не забуваючи по-хам-
ськи мене ображати. За що???
 Я звернувся до пасажирів: 
«Чому ви мовчите? За такої 
байдужості завтра в Житоми-
рі може бути російський До-
нецьк». Опустили очі додолу, 
але так мене ніхто з пасажирів 
і не підтримав. Куди ми йдемо і 
що буде далі???
 Написав цей лист під вра-
женням після прочитаної статті 
в «Україна молодій» № 91 «На 
Спаса до Шинкаруків». ■

ВІДЛУННЯ

Як нас 
омоскалювали
«Самодіяльні» дослідження
Олексій ПЕРЕДЕРІЙ
Мала Білозірка, Василівський район, Запорізька область

 Прочитав в «Україні молодій» від 2-3 серпня 
статтю «Що в імені твоїм?». А що в «доважках» 
до простих і чудових українських прізвищ? Це я 
на рівні аматорських досліджень смію запитати 
в шановної редакції, а як «складеться», то і в ав-
тора Галини Тарасюк.
 Спробую пояснити. Загалом праця «Услав 
ім’я своє» цікава історично всьому загалу. Але 
ось «випуклою», особливо в наші протуберанцеві 
часи, мені видається згадка про славні козацькі 
часи, творення імен і прізвищ. На жаль, із села 
немає доступу до архівів тих же 40 тисяч реєстро-
вих козаків — отам імен, прізвищ та прізвиськ!
 Та це, мабуть, лише тло нашої історії. А що 
ми маємо часом нині, коли над нашим кодом поп-
рацювали і чужинці, а ще гірше — самі етнічні, 
«репані» рядились під «москаля». Оті додатки до 
закінчень українських прізвищ «-ко», «-чук» та 
інші. Тут доречно буде послатись на «патолого-
анатомічні» праці Павла Шпети, нині незаслу-
жено забутого. З його дослідами «Українець, а 
москаль» чи вбивчим дослідженням «Московс-
тво», коли до ВНЗ була встановлена норма вступ-
ників для росіян більша, ніж для українців. Хай 
не ображаються, але занадто великий контин-
гент в усьому росіян, хоча вже й досить україні-
зованих. Та «ягідки» в іншому. Коли, за спосте-
реженням ученого-історика Дмитра Степовика, 
певні писарчуки у паспортних столах прізвище 
Пригожий перетворювали на Уродлівий. Або у 
військовій частині призовник доводив, що він 
Никифорів, а йому відповідали: «Какой Ники-
форИв — НикифорОв!». І після армії той ставав 
омоскаленим. 
 А що вже говорити про «самодіяльність», коли 
Семенко ставав Семенковим, Матвіїв — Матвєє-
вим, Гончарі — Гончаровими, і включно до па-
родій — Полстяной. Та де ж ви чули «полсть» 
замість «повсті»! І як вершина абсурду — Дол-
женков! Отак чудове знатне прізвище Довженко 
натягли на чужий копил. Бачимо, не всі до кін-
ця можуть залишатися Москалем, як закарпат-
ський «губернатор», який у відставку подав і все 
зелене викинув зі свого гардеробу. Тож шануймо-
ся! Бо ми того варті, коли твориться історія... ■

■

Казимир БРАМСЬКИЙ, 
ветеран праці
Київ

 Сила народу виявляється і 
передається від покоління до 
покоління як через віру, так і 
через культуру, головним ви-
разником якої є мова, тобто 
слово. Це підтверджують анг-
лійська, німецька, французь-
ка, російська та інші мови. 
Знаний український педагог 
Василь Сухомлинський так 
характеризував вплив мов-
леного слова: «Слово — най-
тонше доторкання до сер-
ця... Мудре і добре слово дає 
радість, нерозумне і зле, необ-
думане і нетактовне — прино-
сить біду».
 Перші слова дитина чує 
від батьків, підростаючи, 
вона розширює свій кругозір 
у школі, збагачується духов-
но в церкві, спеціалізується 
на виробництві. Отже, крім 
батьків, дитина відшліфо-
вує свій інтелект у школі. 
Загляньмо в глибину нашої 
української школи, хоча б 
періоду Запорозької Січі — 
то були церковно-парафіяльні 
школи. Головним учителем сі-
чової школи, як пише Дмитро 
Яворницький в «Історії запо-
розьких козаків» , був ієромо-

нах-наставник. Навчальними 
предметами були грамота, мо-
литви, Закон Божий і письмо. 
Учитель, крім своїх прямих 
обов’язків наставника, вико-
нував і другорядні: дбав про 
здоров’я хлопчиків, виводив їх 
на свіжу воду в луки, сповідав 
і причащав хворих, ховав по-
мерлих тощо. Отже, тодішня 
школа давала своїм вихован-
цям найнеобхідніші житейсь-
кі знання, і нічого поганого. 
З розвитком цивілізації, крім 
церковно-парафіяльних шкіл, 
у містах почали відкриватися 
і світські школи, колегії, ака-
демії, в яких коло предметів, 
що викладаються, значно роз-
ширилось. Згодом різні шко-
ли з’явилися і в сільській міс-
цевості. Однак і в цих закладах 
нічому поганому не вчили, бо 
церква залишалася держав-
ним інститутом.
 А в Радянському Союзі, до 
складу якого в 1922 р. ввійшла 

й Україна, запанував войовни-
чий атеїзм, церква була відо-
кремлена від держави, а школа 
— від церкви, панівною впро-
ваджено російську мову. Ар-
мійська служба, великі будо-
ви комунізму (Біломорканал, 
Дніпрогес, освоєння цілин-
них і перелогових земель Ка-
захстану, Байкало-Амурська 
магістраль та інші) виклика-
ли неймовірну міграцію мо-
лоді різних народів. Українсь-
ка молодь, повертаючись через 
деякий час додому, привозила 
з собою жаргонну брудну мову 
і вульгарну, нецензурну лай-
ку. Поступово цей словесний 
бур’ян проник у мову широ-
ких народних мас.
 У роки незалежності Ук-
раїни, коли наші люди, і в 
першу чергу молодь, демок-
ратизацію суспільства і свобо-
ду слова сприйняли як вседоз-
воленість, словесний бур’ян 
разом із тютюном, наркоти-

ками, спиртними напоями 
почав швидко поширюватись 
навіть серед української мо-
лоді. Болісно бачити, як нині 
дівчата та юнаки на вулиці 
не розлучаються з пляшкою 
пива (навіть у транспорті), у 
розмовах нарівні вживають 
нецензурні слова, прилюдно 
безсоромно розігрують палку 
любов із поцілунками та об-
мацуванням, чинять інші не-
подобства. А зробиш заува-
ження — у відповідь почуєш 
обурливе: «Вчи своїх, діду».
 Безперечно,такій поведін-
ці молоді значною мірою 
сприяє засилля на телеба-
ченні іноземних бойовиків та 
хітів, виконання низькопроб-
них музичних творів тощо. 
Це все — бездуховні, гріховні 
діяння, яких не повинно бути 
в нормальному суспільстві. 
Сама собою постає низка за-
питань: куди дивляться бать-
ки цих дітей? Куди дивиться 

Міністерство освіти і науки 
(мені здається, що в школах 
давно вже немає виховної го-
дини і на недостойну поведін-
ку молоді в громадських міс-
цях учням ніхто не вказує)? 
Чому на численні виступи в 
пресі наших громадян стосов-
но антигуманних телепередач 
і низькопробних хіт-концер-
тів ніяк не реагують Держав-
ний комітет із питань телеба-
чення і радіо та Міністерство 
культури?
 Відповідь на ці запитання 
лежить на поверхні. За роки 
комуністичного режиму люди 
втратили духовність, а зі здо-
буттям незалежності Украї-
ни до неї ще не прийшли. 
Якщо державні мужі будуть і 
далі так довго розкачуватись, 
створювати кожен під себе не-
потрібні міні-партії, боротись 
за власну недоторканність, а 
не творити міцну державу, 
то це може коштувати дорого 
нам, навіть нашої незалеж-
ности. За цього розкачуван-
ня он як підняли голови різ-
ні антинаціональні сили.
 Щоб зміцнити нашу де-
ржавність і піднести духов-
ність народу, на мою думку, 
треба з нового навчального 
року ввести у програму за-
гальноосвітніх шкіл викла-
дання Закону Божого. ■

ПОЛІТПАРНАС

Україна
Ольга ХОДАН
Київ

Вона і праведна і грішна,
Вона спаплюжена і чиста.
Вона не стала на коліна,
Моя держава — Україна!

Її на клапті розривали,
Стікали кров’ю тяжкі рани.
Вона пощади не просила,
Лиш за життя дітей просила.

Вона потоптана чужими,
І часто зраджена своїми.
У нас вона одна-єдина —
Це наша ненька — Україна.

Її і голодом морили,
І обкрадали, і дурили,
Та знов і знов вона вставала
І сила духу воскресала.

Вона зажурена і бідна,
Для нас вона найкраща й рідна.
Вона і ніжна, і любима,
Моя країна — Україна!

Вона — це сонце й сині небеса,
І стиглий хліб і чистая вода.
Вона — це стійкість, щедрість і життя
Мій рідний край, моя земля!

■РЕФРЕН

«Рускоє радіо» 
заводить «рускій 
мір» в Україну
Про наболіле

■

Марш захисників 
Вітчизни на День 
Незалежності 
України нікого не міг 
залишити байдужим, 
адже в колоні воїнів 
йшли й матері, 
дружини та сироти 
загиблих героїв. Їм 
усім кияни й гості 
столиці вигукували 
слова подяки, 
дарували квіти й 
плескали в долоні, 
висловлюючи таким 
чином усі ті емоції, 
які вперемішку 
переповнювали 
серця — вдячність, 
гордість, скорботу, 
гідність.

РЕФЛЕКСІЇ

Слово — і друг, і ворог
Про шкільне виховання і не тільки...

■
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«Унаслідок Голодомору я зали-
шилася без родини — всі по-
мерли з голоду, і я залишилась 
сиротою, а згодом мене забрали 
у притулок... Я вижила, бо їла 
їжу, яку давали худобі, й мелясу, 
що їх приносив брат із колгоспу. 
Ми також збирали і сушили цвіт 
липи. Влітку збирали трави, — 
згадує 94-річна українка Петро-
нела Ковальчук, яка народила-
ся у селі Станилівка Вінницької 
області, пережила Голодомор і 
в 30-х роках минулого століття 
емігрувала до Австралії. — Спер-
шу мій брат і батько померли від 
голоду, обоє в той самий день. 
Потім моя двоюрідна сестра по-
мерла. Мені було шість, і я жила 
з мамою, яка сходила з розуму 
від травми...» 
Цю і ще 25 історій очевидців Ге-
ноциду може пропустити через 
особисте сприйняття кожен на 
виставці «Голоси з-за океану», 
яка триватиме у Національному 
музеї «Меморіал жертв Голодо-
мору» до 22 жовтня. «Україна 
молода» побувала на її відкритті. 

Напишіть листа підтримки
 На величезних стендах пів-
колом розміщені виразні облич-
чя. На стінах — ті ж самі фото, 
тільки з проектора і періодично 
змінюються. Всі світлини чор-
но-білі. Відсутність інших ко-
льорів акцентує увагу на очах 
та емоціях людей, не відволікає 
зайвим. Обличчя вкриті змор-
шками, більшість із них усміх-
нені, але хтось серйозний і за-
мислений. В усіх глибокий, нез-
вичайний і мудрий погляд очей. 
Коротке волосся, закладене во-
лосся, трішки кучерявиться... 
У когось сережки, в інших — 
великий натільний хрестик чи 
намисто, а в когось навіть крізь 
чорно-біле фото проглядаються 
нафарбовані губи. 
 Усі такі різні, з різними до-
лями, різним становищем, але 
об’єднані одним страхіттям 
— Голодомором і моторошни-
ми спогадами про нього. Це іс-
торії українців із різних облас-
тей України, зокрема Одеської, 
Донецької, Вінницької, Жито-
мирської, Запорізької. 
 «Зараз це люди, які з легкіс-
тю зустрічають свою старість, 
але в їхній душі назавжди сто-
ятиме перед очима той жах, 
який вони пережили в дитинс-
тві. Коли вони на собі відчули, 
що таке знищення їхніх родин, 
їхньої країни, їхнього народу. І 
вони діляться цими спогадами 
з нашою країною, зі своєю вже 
країною — Австралією та з ін-
шими», — каже директорка му-
зею «Меморіал жертв Голодомо-
ру» Олеся Стасюк. 
 Біля кожного фото — у кон-
вертах заламіновані листи-свід-
чення з особистою історією героя 
світлини. Відвідувачі виставки 
можуть почитати спогади оче-
видців Голодомору, а також на-
писати їм листи підтримки до 
далекої Австралії. Музей запев-
няє, що всі послання гарантова-
но дійдуть до адресатів. Також 
листи будуть опубліковані в со-
ціальних мережах музею — у 
«Фейсбуці» та Instagram.

Після Мельбурна — столиця 
України 
 Олеся Стасюк наголошує, що 
такий проєкт важливий для збо-
ру свідчень тих людей, які пере-
жили Голодомор і залишилися в 
Україні. Він може стати для них 
своєрідним поштовхом не бояти-
ся розповісти свою правду. 
 «Якщо свідки, які прожива-
ють в Україні, побачать, що з-
за океану до нас приходять такі 
спогади-листи про Голодомор, 

можливо, їм буде легше і спокій-
ніше розповісти свою правду. 
Ми зараз проводимо такі захо-
ди, коли запрошуємо студен-
тів, учнів і свідка Голодомору. 
Вони безпосередньо спілкують-
ся з дітьми і розповідають їм про 
пережите. Проте не раз були ви-
падки, коли, заходячи в музей 
уже на сам захід, люди розверта-
лися і йшли назад, говорячи: «Я 
не можу, я боюся», — розповідає 
директорка музею.
 Власне, фотовиставка, яку 
презентували в Києві, створю-
валася в Австралії до 85-ї річ-
ниці вшанування пам’яті жертв 
Голодомору. Її кураторки Гали-
на Костюк та Яніна Грін — авс-
тралійки українського поход-
ження — розшукали по всьому 
континенту очевидців Голодомо-
ру, які емігрували до Австралії 
після 1930-х років. Зібравши 
свідчення та зробивши фотопор-
трети, створили міжнародний 
історично-культурний проєкт, 
аби зберегти пам’ять про один із 
найбільших геноцидів — Голо-
домор. Виставка через фотогра-
фії та спогади, оформлені у виг-
ляді листів, розповідає особисті 
історії про Голодомор 1932—
1933 років 26 людей із 13 облас-
тей України.
 Робота над проєктом розпо-
чалася більше двох років тому. 
У 2018-му виставку демонстру-
вали в галереї міста Мельбурн в 
Австралії, а тепер вона прибула 
до України. На превелику скор-
боту, відколи проєкт презенту-
вали, двох героїв «Голосів з-за 
океану» вже не стало серед жи-
вих. Ніна Любченко з Одеси по-
мерла у січні минулого року, а 
Люба Бойчук із Запорізької об-
ласті — у листопаді.
 Тим часом в Україні триває 
робота зі збору відеосвідчень 
очевидців Голодомору-геноци-
ду. Міністр культури Євген Ни-
щук розповідає, що останнім 
часом записано на камеру вже 
близько двох десятків історій. 
«Те, що було в минулому — це 
творить нашу історію. Те, що ми 
робимо зараз — це буде твори-
ти наше майбутнє. І тому дуже 
важливо, щоб ті покоління, які 
зараз живуть, мали якнайбіль-
ше правди про ті сторінки, які 
тривалий час були під грифом 
«заборонено», — наголошує 
міністр. 
 Посол Австралії, пані Мелі-
са О’Рурк зауважує, що, попри 
стереотипні уявлення україн-
ців про Австралію, пов’язані з 
кенгуру і Сіднейським оперним 
театром, зв’язок між країнами 
значно тісніший, ніж здається. 
Зараз в Австралії проживають 
46 тисяч українців. Люди, які 
емігрували, живуть новим жит-
тям, але вони не забувають своє 
коріння. Тому один із посилів 
виставки — це заклик не забу-
вати, хто ми є і звідки кожен із 
нас походить. До речі, Австралія 
другою визнала Голодомор гено-
цидом в Україні ще в 1993 році.
 Кураторка фотовиставки Га-
лина Костюк розповідає, що ме-

тою «Голосів з-за океану» є, зок-
рема, і спроба більше поінфор-
мувати австралійців, які дуже 
мало знають про трагедію Голо-
домору. Пані Галина продемонс-
трувала присутнім книжку — 
підручник з історії, виданий в 
Австралії учителем українсько-
го походження. У ньому написа-
но цілий розділ про Україну ХХ 
століття, зокрема й про Голодо-
мор. Галина Костюк говорить, 
що це вперше австралійські учні 
мають прямий доступ до інфор-
мації про Голодомор в освітньо-
му процесі. 

Діти жертв Голодомору, 
відгукуйтеся!
 Анатолій Хромов, заступник 
директора архіву СБУ, та Сергій 
Касянчук, представник Світово-
го Конгресу українців, захоплю-
ються тим, що у виставки люди-
ноцентричний, гуманістичний 
підхід. Трагедія Голодомору 
подається через окремі історії 
людей, а не узагальненням про 
мільйони загиблих – і це дуже 
правильний підхід. Бо допома-
гає глибше зрозуміти трагедію. 
 До речі, в СБУ є ідея створи-
ти громадську організацію ді-
тей жертв Голодомору. Сергій 
Касянчук розповідає, що вже є 
кілька активних людей, які по-
чули правду від своїх батьків і 
готові її нести далі. Він закли-
кає дітей жертв Голодомору по 
всій Україні не бути байдужими 
і приєднатися до реалізації такої 
ідеї. ■

 

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Свідчать українці 
з Австралії
Фотовиставка історій 
очевидців Голодомору 
триває у Києві

■

Проникливі очі свідків Голодомору, яких доля закинула в Австралію.
Фото Аліни НЕБЕЛЬСЬКОЇ. 

❙
❙

Кураторки проєкту Яніна Грін і Галина Костюк з міністром культури України 
Євгеном Нищуком та директоркою музею Олесею Стасюк.
Фото Національного музею «Меморіал жертв Голодомору».

❙
❙
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ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

 Люди донині бояться
 говорити

 У співкураторки виставки Галини 
Костюк — відмінна українська мова з 
акцентом. Жінка після офіційної части-
ни відкриття виставки то привітно усмі-
хається, то щиро сміється. Час від часу 
до неї підходять організатори та колеги 
— з ними переходить на англійську. У 
якийсь момент зі щасливим обличчям 
вона підходить та обіймається з якоюсь 
жінкою. Виявляється, це її двоюрід-
на сестра, дизайнерка зі Львова. Поміж 
цього ми встигаємо записати бліц для 
читачів «України молодої».
 ■ Пані Галино, як ви знаходили 
в Австралії тих українців, які пере-
жили Голодомор? 
 — У більшості вони є членами на-
ших громад. Також їхні діти або правну-
ки працюють у нашій громаді. Тому або 
ми про них щось знали, або через гро-
мадські оголошення просили, щоб вони 
звернулися до нас. Одного разу ми про-
водили фестиваль і там оголошували, 
щоб родини українців до нас звертали-
ся. Ми написали список і з того спис-
ку попросили, щоб хтось поїхав робити 
знімки, а хтось зробив інтерв’ю, або ми 
самі їхали. Наприклад, Яніна Грін, яка є 
однією з фотографів, їздила за 800 км 
від Мельбурна, щоб робити знімки.
 ■ А чи всі погоджувалися роз-
повідати, фотографуватися?
 — Ні. Навіть мама одного мого дру-
га, з яким я працювала в школі, учителя 
історії, не хотіла, щоб ми робили її знім-
ки та поширювали її свідчення. Вона, пе-
реживши Голодомор, тільки трошки го-
ворить про те своїй родині. Навіть із ге-
роїв виставки дехто казав: «Я можу 
щось записати, але трохи побоююся, що 
можуть бути наслідки цього». Люди, хоч 
більше 85 років минуло, однак бояться, 
що якщо їм нічого не станеться, то якісь 
наслідки будуть дітям або правнукам.
 ■ У мене, до речі, теж роди-
чі емігрували до Австралії, але під 
час Другої світової війни. Зараз ми 
втратили з ними зв’язок.
 — Я народилася в Англії. Мені було 
17 років, як наша родина виїхала в Авс-
тралію, бо в Мельбурні жила сестра мого 
тата, котра виїхала з України, коли німці 
взяли на роботу до Німеччини. Тато її не 
бачив понад 30 років. Ми тому приїхали 
в Австралію, бо там моя тітка жила.

■

Світлана МИЧКО

 У Тернополі по-особливому від-
значили 163-ю річницю від дня на-
родження видатного українського 
письменника і політичного та гро-
мадського діяча Івана Франка. На 
майданчику біля пам’ятника Ка-
меняреві в центрі міста відбулася 
мистецька імпреза «Франкові слі-
ди в Тернополі». Як повідомив жур-
налістам автор і ведучий програми, 
відомий тернопільський поет Олег 
Герман, захід такого формату від-
бувся вперше. У різні роки свого 
життя Іван Франко не раз бував у 
Тернополі, зустрічався з місцевою 
елітою, гімназистами, жителями 
навколишніх сіл, творив, працю-
вав, відпочивав. Щоб розповісти 
тернополянам про сторінки життя 
Каменяра, пов’язані з їхнім міс-
том, і була підготована тематична 
імпреза, під час якої звучали роз-
повіді про його життя, цитати, вір-
ші і пісні.
 «Сама постать Івана Франка 
і його творчість є поліфонічною, 
— розповів начальник управління 
культури і мистецтв Тернопільсь-
кої міської ради Олександр Смик. 
— Тому й вирішили, окрім тради-

ційного вшанування, підтримати 
ініціативу обласної організації На-
ціональної спілки письменників Ук-
раїни, дитячої хорової капели «Зо-
ринка» та муніципального Галиць-
кого камерного оркестру, аби вони 
презентували спільну програму на 
честь славетного поета».
 Тим часом на Львівщині цьо-
горічний день народження Іва-
на Франка відзначають упродовж 
тижня. Програма святкування, ор-
ганізована музеєм «Дім Фран-
ка», включає, зокрема, презента-
ції книг (праці Володимира Чис-
туха «Франко і Гузар: єднання 
поколінь» та другого тому польсь-
комовної публіцистики Івана Фран-
ка), урочисте нагородження лауре-
атів премії імені Франка в галузі 
інформаційної діяльності, урочис-
тий концерт і навіть розкриття неві-
домих раніше сторінок життя Каме-
няра, пов’язаних з його перебуван-
ням на віллі Central у Хорватії. За-
ходи відбуваються і в Державному 
історико-культурному заповіднику 
«Нагуєвичі» на малій батьківщині 
автора «Каменярів», «Мойсея», 
«Лиса Микити» та іншої розмаїтої 
спадщини, яка поміщається у 100 
томах. ■

ДО ДАТИ

 Слідами Каменяра
 Франкові 163 роки в Тернополі і Нагуєвичах

■
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Орієнтація на... малокомплектні 
школи
 ■ Олександре Григоровичу, із 
1 вересня учні 1-х класів дитячих 
мистецьких шкіл мають вчитися 
по-новому. Чи відрізнятиметься 
і чим навчання новачків у конк-
ретній Київській дитячій музич-
ній школі № 35 від того, яке було 
в попередників-початківців? 
 — По-новому почнуть вчити-
ся учні 1-х класів тих шкіл, педа-
гогічні колективи яких прийняли 
рішення про використання в нав-
чальному процесі Типових освіт-
ніх програм, що затвер джені на-
казом № 352 Мінкультури. На-
скільки мені відомо, таких шкіл 
не дуже багато,  називаються вони 
«пілотниками». Гірше те, що уп-
равління і департаменти культу-
ри деяких територіальних гро-
мад наполягають на тому, щоби 
мистецькі школи переходили 
на ТОП, а це вже є порушенням 
норм Закону України «Про осві-
ту», який надав автономію закла-
дам освіти щодо організації освіт-
нього процесу і самостійного виб-
ору Освітніх програм. 
 У нашій школі учні продов-
жать навчатися за Наскрізною 
освітньою програмою, яка створе-
на на основі Типових навчальних 
планів. Така можливість надана 
листом-роз’ясненням Мінкуль-
тури, що опублікований на його 
сайті. Ми намагаємося зберегти 
академічне спрямування органі-
зації освітнього процесу, який пе-
ревірений десятиліттями. 
 ■ За рішенням педради ДМШ 
можна працювати за типовими 
навчальними планами — як ви-
няток — до моменту переофор-
млення установчих документів 
мистецьких шкіл відповідно до 
Закону «Про освіту». Який кін-
цевий термін переоформлення? 
За вашими даними, чи багато му-
зичних шкіл скористаються пра-
вом винятку?
 — Якщо школа на початок 
цього навчального року розпоч-
не працювати за Освітніми про-
грамами, які створені на підставі 
Типових навчальних планів, то 
цей цикл має завершитися піс-
ля того, як останній учень завер-
шить навчання за вимогами, за-
значеними у них. Це через 6 або 
8 років (залежно від терміну нав-
чання, що визначений в цих Ос-
вітніх програмах). Скільки шкіл 
залишиться працювати за Освіт-
німи програмами, що створені за 
ТНП, мені не відомо. Це буде за-
лежати від рішень педагогічних 
колективів і позиції управлінь 

(департаментів) культури.
 ■ В одному з телеефірів, де і ви 
були присутні, державний екс-
перт із комунікації Директорату 
мистецької освіти Міністерства 
культури України Ольга Журова 
сказала, що, розробляючи нові 
типові освітні програми для по-
чаткової мистецької освіти, спе-
ціалісти орієнтувалися на... ма-
локомплектні школи. Тобто це як 
орієнтувати програми загально-
освітніх шкіл на сільські, де мало 
учнів і не вистачає вчителів. На 
вашу думку, чому так? 
 — Мені дуже шкода, але пані 
Журова не має навіть початкової 
мистецької освіти. Уявіть реакцію 
лікарів, якби я, музикант, прий-
шов до них на семінар і почав учи-
ти їх, як ставити діагноз?! У Поло-
женні про початковий спеціалі-
зований мистецький навчальний 
заклад (школу естетичного вихо-
вання), яке сьогодні втратило чин-
ність, було зазначено, що на під-
ставі Типових навчальних планів, 
які визначали Державний стан-
дарт початкової мистецької осві-
ти, мистецька школа створюва-
ла Робочий навчальний план у ме-
жах бюджетних призначень, за-
тверджених на певний фінансовий 
рік. Таким чином керівник школи 
мав можливість за рахунок варіа-
тивної (додаткової) частини ТНП 
збалансувати години інваріантної 
(обов’язкової) частини і, врешті-
решт, виконати Державний стан-
дарт. 
 На жаль, наші опоненти дуже 
погано знають нормативну базу 
(в тому числі і Закон «Про осві-
ту»), тому й орієнтувалися у своїх 
розрахунках на малокомплектні 
школи. А цього можна було й не 
робити саме тому, що в ТНП за-
кладено механізми, які дозволя-
ють керівникові побудувати ос-
вітній процес таким чином, щоби 
врахувати бажання здобувачів ос-
віти: одним учням запланувати 
вимоги до професійного розвит-
ку в руслі академічної освіти, а ін-
шим — для навчання «для себе». 
 А так звана «реформа», яка, 
до речі, повністю запозичена у 
країни-агресора, не має відповіді 
на дуже багато питань. Напри-
клад, яким чином підготувати 
учня до середнього (базового) рів-
ня, якщо на «старті» він отримає 
зі спеціальності тільки одну годи-
ну на тиждень? І ще на багато ін-
ших питань, які можна обговорю-
вати винятково на професійному 
рівні, немає відповідей.
 Дискусії з опонентами у про-
фесійному середовищі, на жаль, 

не було. Запозиченню «реформи» 
у РФ є велика кількість доказів. 
Хто більш допитливий, той може 
зайти на сайт будь-якої мистець-
кої школи РФ  і побачити, як звід-
тіля «стирчать вуха» наших ре-
форматорів.

«Будемо подавати позовну заяву 
до Мінкультури»
 ■ Ще 6 червня, під час протес-
ту під стінами Мінкультури ( біль-
ше 2 тисяч викладачів музшкіл та 
інших людей, які не підтримують 
реформу початкової мистецької 
освіти),  міністр Євген Нищук по-
обіцяв дослухатися до вимог мі-
тингувальників. Чому, словами 
приказки, практично «віз і нині 
там?» 
 — На превеликий жаль, жод-
на обіцянка, висловлена мініст-
ром, не виконана. Він запевнив, 
що наказ № 352 буде відтерміно-
ваний в часі; у Розділ 5 Положен-
ня про атестацію (наказ №628) бу-
дуть внесені зміни; що буде ство-
рена Робоча група з доопрацюван-
ня зазначених документів, роботу 
якої він буде контролювати осо-
бисто; що генеральний директор 
Директорату мистецької освіти 
буде відсторонена від подальшо-
го проведення «реформи»... 
 За період від акції робоча гру-
па зібралася лише один раз — 
перший і останній — 19 червня. 
З боку мітингувальників були по-
дані письмові пропозиції за зміс-
том згаданих нормативних актів, 
але... далі цього представники 
міністерства і комунікатор Ольга 
Журова не пішли. Посилаючись 
на те, що люди у відпустці, біль-
ше жодного зібрання робочої гру-
пи не відбулося.
 ■ Представники Мінкультури 
вдаються до відвертих маніпуля-
цій, наприклад закидаючи, що 
ніякого стосунку до початкової 
мистецької освіти не має Олесь 
Журавчак, який є представни-
ком від опонентів реформи в ро-
бочій групі з доопрацювання не-
прийнятних нововведень. А він, 
окрім того що професійний музи-
кант, — ще й посаду заступника 
міністра культури обіймав. Чому 
невиконання публічних обіцянок 
і публічні маніпуляції, на вашу 
думку, сходять із рук держслуж-
бовцям? 
 — Олесь Журавчак — про-
фесіонал, який має саме академіч-
ну мистецьку освіту і дуже добре 
розуміє, до чого призведе втілення 
«реформи» в життя. Під час пере-
бування його на посаді заступни-
ка міністра я неодноразово з ним 
зустрічався з питань початкової 
мистецької освіти. Ці зустрічі не 
завжди носили «мирний» харак-
тер. Але саме тому, що Олесь Жу-
равчак — професіонал, ми знахо-
дили шляхи розв’язання проблем, 
які виникали. І повірте,  їх було не 
менше, аніж тепер.
 Чиновникам Мінкультури все 
«сходить з рук» саме тому, що се-
ред них немає справжніх про-
фесіоналів, і все, що подається 
генеральним директором Дирек-
торату нагору, сприймається як 
істина в останній інстанції. Коли 
ми були на зустрічах з міністром, 
мені здавалося, що він нас чує, але 
вже наступного дня його переко-
нували наближені до пані Тетяни 
Колос керівники в тому, що тіль-
ки їхня позиція сприйняття «ре-

форми» правильна, а ми (опонен-
ти) родом із «совєтов» і не хочемо 
сприймати креативних ідей.
 ■ Ви консультуєтеся з юриста-
ми, щоб у судовому порядку при-
зупинити введення реформи. На 
якій стадії підготовка судового 
позову? 
 — Зараз проводимо консуль-
тації з юристами, які допомага-
ють нам сформулювати позовну 
заяву до суду про призупинення 
введення в дію наказів із запро-
вадження Типових освітніх прог-
рам та Положення про атестацію. 
Цей процес дуже складний тому, 
що дуже мало фахівців сфери пра-
ва, які добре розуміються на спе-
цифіці мистецької освіти. Але ми 
не зупиняємося. Найближчим ча-
сом будемо подавати позовну за-
яву до суду з вимогою про призу-
пинення ввдення в дію наказів 
№ 352 та № 628.
 ■ Попередньо обговорювало-
ся кілька дат проведення про-
тесту проти реформи, цього разу 
біля офісу Президента. Чому об-
рали 1 вересня? 
 — Ми спочатку планували 
проведення акції на 6 вересня, 
але, порадившись, із метою на-
голосу на гостроті проблеми, ви-
рішили провести її 1 вересня — в 
день нашого професійного свята. 
Запрошуємо приєднатися до на-
шої акції і профспілку працівни-
ків культури, але, не залежно від 
їхнього рішення, акція відбудеть-
ся саме 1 вересня. 
 Ця акція проводиться для 
того, щоби звернути увагу на стан 
академічної початкової мистець-
кої освіти, яка весь час незалеж-
ності України фінансувалася за 
залишковим принципом. Одною 
з наших пропозицій Президен-
тові України буде пропозиція про 
надання системі академічної по-
чаткової мистецької освіти ста-
тусу національного надбання. 
Пропозиції передамо Президен-
тові 2 вересня. Сподіваємося, що 
нас почують.

У результаті матимемо 
скорочення до 30% складу 
педколективів
 ■ Конкретизуйте стисло ще 
раз, які основні неприйнятні для 
музично-педагогічної спільноти 
положення реформи початкової 
мистецької освіти? 
 — Це — скорочення годин 
спеціальності до одної години 
на тиждень (навчання грі на му-
зичному інструменті), вилучен-
ня з навчального процесу на еле-
ментарному підрівні предмета 

«сольний спів», відмова «рефор-
маторів» на початковому етапі 
від предметів академічного цик-
лу «сольфеджіо» та «музична лі-
тература» (ці предмети вивчають 
вже більше, ніж століття, в усіх 
професійних мистецьких закла-
дах освіти), перетворення спе-
ціалізованої початкової мистець-
кої освіти на гуртки художної са-
модіяльності. 
 До речі, стаття 21 Закону Ук-
раїни «Про освіту» має назву 
«Спеціалізована освіта». Саме в 
ній проголошено безперервність 
і наступність мистецької освіти, 
і саме в ній визначено мистецькі 
школи початковою ланкою спе-
ціалізованої мистецької освіти.
 ■ Які наслідки спричинять но-
вовведення реформи Мінкульту-
ри, якщо лишити всі пункти, які 
пропонують чиновники?
 — Катастрофічні наслідки ма-
тимемо вже найближчим часом. 
По-перше, це зниження якості 
початкової мистецької освіти, ос-
кільки учні не отримають рівних 
стартових можливостей. Відсут-
ність в освітній програмі базових 
дисциплін, скорочення годин на 
їхнє вивчення, збільшення учнів 
у групах, відсутність годин на зве-
дені репетиції дитячих творчих 
колективів навряд чи зможуть по-
зитивно вплинути на підвищення 
якості освітнього процесу. 
 По-друге — скорочення годин 
навчального плану і збільшення 
кількості учнів у групах призве-
дуть до зменшення кількості пе-
дагогічних ставок і в результаті 
— скорочення до 30% складу пе-
дагогічних колективів. Якщо го-
ворити про Положення про атес-
тацію, то більшість викладачів-
професіоналів уже сьогодні, в 
разі його запровадження, відмов-
ляються подавати заяви до атес-
таційних комісій департамен-
тів культури, оскільки там бу-
дуть оцінювати не їхні професій-
ні досягнення за основними, 
загальновизнаними педагогіч-
ною спільнотою критеріями, а за 
формальними ознаками — відві-
дування заходів, відвідування 
учнями уроків тощо. Як резуль-
тат, ми втратимо професійних 
викладачів, перетворимо почат-
кову спеціалізовану мистецьку 
освіту в гуртки художньої само-
діяльності, скоротимо кількість 
абітурієнтів мистецьких вишів і, 
врешті-решт, втратимо підготов-
леного слухача, глядача, відвіду-
вача картинних галерей, концер-
тних залів, театрів... Втратимо 
більше, ніж придбаємо... ■

Опоненти окремих пунктів реформи початкових мистецьких закладів 
освіти привертають увагу до проблеми масовими протестами. 6 червня 2019 р.
Фото недане організаторами.

❙
❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Саме 1 вересня — бо це офіційно вихідний і тому нікому не можна 
буде зробити закид про відсутність на роботі у робочий час — у Києві 
о 12-й годині біля офісу президента планують зібратися викладачі ди-
тячих музичних шкіл та всі ті, хто не згоден з окремими положеннями 
реформи початкової спеціалізованої мистецької освіти, яку на вико-
нання ухваленого у 2017 році «Закону про освіту» проводить Мініс-
терство культури України. 
Нагадаємо, що опоненти Мінкультури зібрали понад 16 тисяч підписів 
за вимогу скасувати накази, якими відомство затвердило зменшення 
тривалості занять зі спеціалізації та окремі досить принизливі вимоги 
до атестації педагогічних працівників. Скасування окремих положень 
реформи підтримали скрипалька Богдана Півненко, оперний бас Ана-
толій Кочерга, композитори Мирослав Скорик, Євген Станкович та 
інші імениті представники мистецької спільноти. 
На початку літа, 6 червня, щоб донести свою позицію до чиновників, 
під стінами Мінкультури зібралося понад 2 тисячі людей із різних об-
ластей. Тоді міністр Євген Нищук привселюдно пообіцяв дослухатися 
до думок професіоналів. Утім подальший розвиток подій показав, що 
слова — це не завжди рішення.
У переддень нового навчального року «Україна молода» говорить з 
одним із учасників робочої групи розробників закону «Про освіту», 
директором Київської дитячої музичної школи № 35, головою президії 
ГО «Всеукраїнська рада директорів закладів початкової мистецької 
освіти» Олександром Шалітом, який із колегами та однодумцями на-
магається донести чиновникам, що неузгоджені з практиками зміни 
вже через 6-7 років спричинять помітний занепад дитячих мистецьких 
шкіл та зменшення перемог юних українських музикантів у міжнарод-
них музичних конкурсах. Перетворення початкових фахових освітніх 
закладів по суті на гуртки художньої самодіяльності точно не додасть 
суспільству всебічно розвинених, розумних громадян, якими є випус-
кники, зокрема, дитячих музичних шкіл. 

РЕЗОНАНС

Дисонанси навчання музикуванню
У День знань біля офісу президента протестуватимуть викладачі 
дитячих мистецьких шкіл проти реформи, яку впроваджує 
Міністерство культури

■
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Андрій КУЗЬКО
Донецьк

 Днями жителі Проле-
тарського району Донецька не 
на жарт переполохались. Та 
зовсім не від обстрілів і бом-
бардувань. Як пояснили пізні-
ше у мережах, пролетарці були 
налякані появою... отруйних 
змій. Начебто рептилії окупу-
вали території навколо будин-
ків та несуть серйозну загрозу 
людям, особливо всюдисущим 
і допитливим дітлахам.
 Нічого й казати, отруйні змії 
— досить загрозливі створіння. 
Тому влада негайно потурбу-
валась про пошуки та знищен-
ня гадів. Щоправда, по допомо-
гу до герпетологів із наукових і 
санітарних установ не звертали-
ся, а вирішили обійтись власни-

ми зусиллями: перевірили скве-
ри, підвали та інші глухі закут-
ки, та жодної небезпечної тва-
рюки так і не знайшли. Хоча 
старожили стверджують, що їх 
у «ДНР» останніми роками роз-
плодилось чимало.
 Заперечувати не будемо, 
аборигенам видніше. А мені 
здається, їх не знайшли тому, 
що не там шукали. Плазунів 
у Донецьку більш ніж достат-
ньо, та вони зовсім не ховають-
ся по підвалах, а сидять у до-
сить пристойних кабінетах, 
живуть у комфортних будин-
ках і котеджах, роз’їжджають 
у лімузинах, засідають у різ-
них комітетах і радах, вида-
ють укази та накази. І що сут-
тєво, це дуже отруйні змії-спо-
кусники, що їх опікує Кремль 
і які приваблюють довірливий 

народ всілякими життєвими 
благами в «руском мiрє», куди 
ось-ось увіллється і «ДНР». 
Як колись проголосив «бать-
ко-засновник» псевдореспуб-
ліки, жити донеччани будуть 
так, що вся Європа лусне від 
заздрощів.
 Пройшло п’ять років, і що ж 
довірливий люд Донбасу має? 
Повну розруху: підприємства 
не працюють, шахти затоплені, 
напівзабуто залізничне сполу-
чення і зовсім забуто авіаційне, 
відсутній поштовий зв’язок, ма-
ють мiсце поїздки з великими 
труднощами старих за пенсією 
на підконтрольну Києву тери-
торію, інші «красоти».
 У підсумку колись передо-
вий індустріальний край при-
речений на виживання, відки-
нутий на узбіччя життя. А при-

чина, по-суті, проста: наш сусі-
да, що набивається у браття, не 
може змиритися з незалежною 
Україною, всіма силами бажає 
повернути її в колоніальний 
стан, роблячи всілякі перепо-
ни просуванню у бік європей-
ської цивілізації. Зміїна сут-
ність правителів Росії поля-
гає в тому, аби за будь-яку ціну 

відтворити колишню радянсь-
ку імперію, для чого використо-
вують усілякі засоби, включно 
зі спрощеною видачею російсь-
ких паспортів i російського гро-
мадянства. Тільки ці докумен-
ти нічого, крім комуністичного 
рабства, не принесуть. Ще з біб-
лійних часів відома ціна зміїної 
послуги... ■

Світлана МИЧКО

 Болючу для всіх населених пунктів 
України проблему безпритульних тва-
рин укотре підняли на пресконференції 
у Тернопільському пресклубі громадсь-
кі активісти та зоозахисники. У трав-
ні цього року в обласному центрі впер-
ше проходив підрахунок безпритуль-
них собак за методикою міжнародної 
організації World Animal Protection на 
базі унікального програмного забезпе-
чення від команди Animal-id.info UA. 
Ініціювали його і провели активісти 
громадської організації «Вірне серце» 
та благодійного фонду «Вірні друзі». 
Представниця першої, зоозахисниця 
та активістка UAnimals Людмила Че-
ховська, детально розповіла про те, як 
саме проводили волонтери підрахунок 
тварин за допомогою смартфонів і вста-
новленої на них програми. «Animal ID, 
— поінформувала Людмила, — це між-
народна платформа з ідентифікації тва-
рин, як безпритульних, так і домашніх. 
Підрахунок відбувався вже з урахуван-
ням такого досвіду в інших міст Украї-
ни, а необхідним він був тому, що ви-
рішення будь-якої проблеми розпочи-
нається, власне, з визначення й окрес-
лення її масштабів. Точна інформація 
про кількість не дозволяє маніпулю-
вати цифрами та дає змогу розробити 
ефективну стратегію вирішення про-
блеми. А отримані нами результати 
такі: станом на день проведення підра-
хунку на території міста проживало 
527 без притульних собак (досі, завдя-
ки різним джерелам інформації, вва-
жалося, що їх у місті кілька тисяч. — 
Авт.), приблизно порівну самців і са-
мок. 21,5 відсотка з них стерилізовані, і 
трохи більше 5 відсотків виявилися по-
тенційно хазяйськими, тобто це твари-
ни або на самовигулі, або ж були загуб-
лені господарями. Детальніше про них 
— приблизний вік, стан здоров’я, наяв-
ність чипа тощо — є інформація на сай-
ті Animal ID». 
 Присутній на пресконференції че-
рез Skype-зв’язок Віктор Копач, заснов-
ник тієї самої міжнародної платфор-
ми ідентифікації тварин Animal ID, де-
тально розповів про саму структуру та її 
діяльність. Зокрема, повідомив, що ре-
алізація проекту розпочалася ще в 2011 
році задля покращення ситуації з без-
притульними тваринами, а сьогодні він 
уже охопив понад 40 міст України і пра-
цює в 15 країнах світу. Порівняння ж ре-
зультатів підрахунків дає чітку карти-
ну того, як змінюється ситуація, а отже, 
наскільки ефективно працюють кому-
нальні служби та інші організації, які 
займаються проблемами тварин, зокре-
ма щодо стерилізації безпритульних та 
реєстрації власницьких. Це довів, нап-
риклад, досвід Львова, де такий підраху-

нок проводився вже вчетверте. «А щодо 
кількості виявлених стерилізованих со-
бак у Тернополі, то вона не є достат ньою, 
— зауважив він, — бо, щоб кількість без-
притульних тварин не зростала, треба, 
щоб ця цифра становила 40-50 відсот ків. 
Кількість потенційно власницьких теж 
вказує, що важливо активніше проводи-
ти ідентифікацію і реєстрацію. Це мають 
впроваджувати всі ветклініки, і для цьо-
го вже є розроблена і випробувана систе-
ма, яка готова для передачі вашому міс-
ту».
 «Дуже сумні результати! — проко-
ментувала ситуацію з кількістю сте-
рилізованих безпритульних собак у 
Тернополі голова громадської організа-
ції «Вірне серце» та засновниця благо-
дійного фонду «Вірні друзі» Алла Ля-
пандра. — І незрозуміло, чому стерилі-
зованих тварин так мало. Бо якщо віри-
ти тим цифрам, якими оперувало ТОВ 
«Зооцентр», яке відповідало за цю робо-
ту впродовж останніх років, то їх мало би 
бути до 50 відсотків. Значно вищі циф-

ри озвучувало це товариство і щодо кіль-
кості безпритульних собак на вулицях 
міста — спочатку це було взагалі 7 тисяч 
собак, потім — від 2 тис. до 4 тис. Для 
порівняння, у Києві, за результатом ос-
таннього підрахунку, було зафіксовано 
три з половиною тисячі безпритульних 
собак. Дуже шкода, що тут немає пред-
ставників «Зооцентру» Олени Дейнеки 
та Ірини Романової, бо в  нас до них дуже 
багато запитань.
 Директор ТОВ «Дичків Хелп» (ор-
ганізації, яка відповідає за стериліза-
цію тварин зараз, бо ТОВ «Зооцентр» 
цим більше не займається) Володимир 
Тукало був присутній на пресконферен-
ції і свій виступ почав iз того, що пого-
дився з неефективною роботою поперед-
ників.
 — Я знаю проблему і з волонтерської 
точки зору. Ми бачили це все, тому й по-
далися на тендер, відтак стали новим 
підрядником. Коли тільки приступили 
до виконання обов’язків, то виявили, 
що багато собак, що перебували в цен-

трі тимчасового утримання, чомусь не 
стерилізовані (зараз стерилізовані всі) і 
що багато витрат покривалося коштами 
волонтерів. Найперша ж проблема ось у 
чому: міська рада закладає на стерилі-
зацію однієї тварини трохи більше 600 
гривень, а реальна вартість процедури в  
нас — близько тисячі гривень, і це дуже 
впливає. Недешево обходиться і чипу-
вання тварин для їх ідентифікації. Ще 
однією великою проблемою є ситуація 
з навколишніми селами, які не є части-
ною тернопільської громади, зате є пос-
тійним «донором» безпритульних тва-
рин. Щодо діяльності самого центру сте-
рилізації, то на це також мають заклада-
тися якісь базові кошти, а окрім цього 
— розроблені якась стратегія і план ро-
боти на перспективу, бо підрядники змі-
нюються, але не повинні починати все 
по-новому. Ми зараз робимо там ремонт, 
є виділені державні кошти на будівниц-
тво нових вольєрів.
 У ході обговорення було порушено 
також низку інших важливих питань. 
Зокрема, проблему безпритульних 
котів, якою влада не спішить перейма-
тися взагалі, бо вони «не страшні» для 
населення, тим часом багато невинних 
тварин страждають від елементарної 
людської бездушності і жорстокості. А 
також — проблему створення постійно-
го притулку для тварин, над якою тер-
нопільські волонтери б’ються вже ро-
ками, але знайти необхідне, бодай час-
ткове, фінансування так і не можуть. 
«Звичайно, всіх тварин із вулиць не за-
береш, — зауважила Алла Ляпандра, — 
але це могло б суттєво покращити ситу-
ацію, і якби стерилізаційний центр тіс-
но співпрацював із таким притулком, 
як це зараз відбувається у Львові, то 
результат був би дуже відчутним. Хоча 
повного бюджетного фінансування ми 
б і самі не хотіли, бо досвід інших міст 
показав, що це перетворює притулки на 
своєрідні концтабори». Згадали зооза-
хисники і про нові правила утримання 
домашніх та безпритульних тварин, що 
їх не так давно розробила міська рада, 
от тільки незрозуміло, хто і як саме по-
винен їх впроваджувати та здійснювати 
відповідний контроль. Так що запитань 
без відповідей у цій сфері залишається 
так само багато, як і нещасних тварин 
на вулицях начебто файного міста. ■

ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

Раз собачка, два собачка...
Навіщо в Тернополі рахували безпритульних чотирилапих 
за міжнародною методикою

■

Та сама програма ідентифікації безпритульних тварин у смартфоні.❙

Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.❙

ПЛАЗУНИ

Не там шукали,
або Гади — не змiї

■
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«Звісно, є розчарування від результату, адже мені не так хотілося 
провести свій перший матч».

Олексій Михайличенко
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Минуло лише п’ять турів 
після старту нового чемпіона-
ту країни, а перевага донець-
кого «Шахтаря» над найближ-
чими переслідувачами вже ста-
новить п’ять очок. При цьому 
свого головного конкурента в 
боротьбі за «золото» — «Дина-
мо» — «гірники» випереджа-
ють на вісім очок, щоправда, 
«біло-сині» мають одну гру в 
запасі. Через напружений єв-
рокубковий графік динамівці 
та «Маріуполь» домовилися пе-
ренести свою дуель четвертого 
туру з серпня на вересень. Вод-
ночас побачення приазовців зі 
своїми іменитими земляками, 
котрі впевнено взялися за за-
хист чемпіонського титулу, від-
булося за розкладом і заверши-
лося розгромом маріупольсько-
го клубу. Мало хто сподівався, 
що підопічні Олександра Ба-
бича зможуть відібрати очки у 
гранда, проте три швидко про-
пущені м’ячі в перші 15 хвилин 
матчу здивували багатьох.
 «Завданням номер один на 
матч було саме впродовж стар-
тових хвилин не пропустити. 
Однак завдяки індивідуальній 
майстерності своїх виконавців 
«Шахтар» розкрив наш захист. 
Утім сильно засмучуватися не 
варто, адже попереду ще довга 
турнірна дистанція», — наголо-
сив Бабич. Обтяжений кваліфі-
кацією Ліги Європи, в дебюті 
ЧУ-2019/2020 «Маріуполь» — 
четвертий колектив попередньо-
го розіграшу — здобув лише чо-
тири залікові пункти й разом з 
«Карпатами» та «Олімпіком» 
отаборився в аутсайдерській 
зоні. До слова, останній в мину-
лому турі розжився першими за-
ліковими балами. І, що цікаво, 
одне очко «олімпійці» вибороли 
у столичних динамівців, зіпсу-
вавши таким чином дебют Олек-
сія Михайличенка на посту го-
ловного тренера «біло-синіх».
 «Звісно, є розчарування від 
результату, адже мені не так 
хотілося провести свій перший 

матч. Щодо самої гри, то пер-
ший тайм ми провели не так, як 
планували: не було швидкості, 
динаміки, які хотілося бачи-
ти. Насичену оборону «Олімпі-
ка» ми проходили з великими 
труднощами, майже не загро-
жуючи воротам суперника», — 
новий очільник «Динамо» пояс-

нив проблемні моменти нічий-
ного матчу.
 Маючи труднощі з подолан-
ням захисних редутів «олім-
пійців», зрештою, футболісти 
«Динамо» пропустили перши-
ми, після чого заледве змогли 
відігратися, хоча й мали після 
перер ви значно більше голевих 

нагод, ніж у першому таймі.
 Загалом, після призначення 
на зміну Хацкевичу Олексія Ми-
хайличенка футбольні експерти 
закликали динамівських шану-
вальників запастися терпінням, 
оскільки новому «коучу», нехай 
і добре знайомому з кадровим 
потенціалом нинішнього «Дина-

мо», доведеться, по суті, наново 
будувати колектив.
 У грі проти «Олімпіка», 
котрий на поєдинок проти «біло-
синіх» вивів новий наставник — 
екс-гравець «Динамо», хорват 
Горан Саблич, Михайличенко 
дещо здивував своїм кадровим 
вибором, утім спроба активізу-
вати придбаних, але мало задія-
них своїм попередником у грі но-
вачків — цілком зрозуміле рі-
шення. Інша справа, що їхнього 
потенціалу замало, аби забезпе-
чити «Динамо» стрімкий про-
грес. Хай там як, а Михайличен-
ко наголошує, що перед його ко-
лективом стоїть чітке завдання 
— виграш чемпіонату країни та 
вихід до групового раунду Ліги 
чемпіонів. Поки ж динамівці ра-
зом з «Олександрією», яка, до 
слова, вельми скромно (шість 
очок у п’яти матчах) стартува-
ла в ЧУ, очікують свого старту 
на груповому етапі Ліги Європи. 
А от єврокубкова осінь «Зорі» 
— під питанням. Після гостьо-
вої поразки іспанському «Еспа-
ньйолу» (1:3) подолати заключ-
ний етап кваліфікації ЛЄ коман-
ді Віктора Скрипника буде дуже 
складно. Водночас на внутріш-
ній арені луганський клуб виг-
лядає вельми пристойно й, не 
виключено, що зможе побороти-
ся в турнірній таблиці за високі 
місця, котрі в наступному сезоні 
полегшать єврокубкову кваліфі-
кацію. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Не той початок
Під проводом нового наставника динамівці дозволили здобути 
перші очки найгіршій команді поточного ЧУ

■

У першому матчі Олексія Михайличенка на посту головного тренера «Динамо» його підопічні 
не змогли переграти останню команду першості.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 5-й тур. «Колос» — «Ворскла» 
— 0:3, «Олександрія» — «Десна» — 
0:3, «Динамо» — «Олімпік» — 1:1, 
«Карпати» — «Зоря» — 0:1, «Шах-
тар» — «Маріуполь» — 5:1, «Дніп-
ро-1» — «Львів» — 2:3.
 Турнірне становище: «Шахтар» 
— 15, «Десна», «Зоря» — 10, «Вор-
скла» — 7, «Динамо» — 7 (4 мат-
чі), «Колос» — 7, «Львів», «Олексан-
дрія» — 6, «Дніпро-1» — 5, «Маріу-
поль» — 4 (4), «Карпати» — 4, 
«Олімпік» — 1.

■

Григорій ХАТА

 Рік тому юна київська дзю-
доїстка Дарина Білодід досягла 
феноменального успіху, ставши 
у свої 17-років наймолодшою в 
історії чемпіонкою світу. Цьо-
го літа вона підкорила ще одну 
унікальну висоту, вдруге пос-
піль піднявшись на найвищу 
сходинку світового п’єдесталу. 
Тепер Даша у віці 18 років та 11 
місяців — наймолодша у світі 
дворазова чемпіонка планетар-
них форумів.
 Захищати свій чемпіонсь-
кий титул Білодід випало в сто-
лиці майбутньої літньої Олім-
піади — Токіо, де в сутичці за 
«золото» їй опонувала госпо-
дарка татамі та перший номер 
світового рейтингу Фуна Тона-
кі. Цікаво, що українська дзю-
доїстка перемогла знану япон-
ку — чемпіонку світу-2017 — в 
другому планетарному фіналі 

поспіль. Для золотого успіху в 
Токіо Дар’ї вистачило одного 
ваза-арі.
 При цьому на шляху до фі-
налу в найлегшій ваговій кате-
горії до 48 кг Білодід по черзі 
взяла гору над Катаріною Кос-
тою з Португалії, росіянкою Са-
біною Гілязовою, іспанкою Ла-
урою Абеліндою Мартінес та 
Урантсетсег Мунхбат iз Мон-
голії.
 Відтак за перемогу на токій-
ському «мундіалі» до свого рей-
тингу в табелі про ранги Світо-
вої федерації дзюдо українсь-
ка чемпіонка отримала додат-
ково 2000 залікових балів, які, 
без сумніву, наблизять Дари-
ну до здобуття олімпійської пе-
репустки. Отримає за «золо-
то» Білодід і свої призові, котрі 
встановлені на позначці 26 ти-
сяч доларів США. Відзначимо, 
що перед планетарним тріум-
фом у Токіо Даша відсвяткува-

ла подвійний тріумф у Мінсь-
ку, вигравши «золото» чемпіо-
нату Європи та ІІ Європейських 
ігор.
 Загалом, на японський чем-
піонат світу вирушило десять 
українських дзюдоїстів, проте 
наразі лише одній Білодід уда-
лося підкорити п’єдестал.
 Серйозні медальні сподіван-
ня в українській збірній були 
пов’язані з титулованим Геор-
гієм Зантараєю. На ІІ Європей-
ських іграх у Мінську він здо-
був «золото», проте на ЧС-2019 
далі 1/32 фіналу Гео пройти не 
вдалося. Завчасно зійти з дис-
танції, здобувши перемогу іп-
поном, нашого співвітчизника 
змусив Тал Флікер з Ізраїлю.
 У цій же категорії до 66 кг 
втрутитися в суперечку за ме-
далі міг інший український 
збірник Богдан Ядов, але після 
поразки у чвертьфіналі майбут-
ньому віце-чемпіону, Кім Нім 

Хвану з Південної Кореї, не-
вдачею завершився й втішний 
турнір, де Богдан також іппо-
ном програв Мануелю Ломбар-
ді з Італії.
 Щодо результатів інших ук-
раїнських дзюдоїстів у Токіо, 
то в переважній більшості їхнє 
перебування на турнірі мало 
швидкоплинний характер. Так, 
Марина Черняк (категорія до 

48 кг), Артем Хомула (73 кг) та 
Марія Скора (57 кг) програли на 
стадії 1/32 фіналу. Натомість 
Артему Лесюку (60 кг) вдалося 
дістатися 1/8 фіналу.
 Загалом, чемпіонат світу-
2019 триватиме до 1 вересня, 
коли, за задумом організаторів, 
має відбутися командний тур-
нір, збірна-переможець якого 
отримає 90 тисяч доларів. ■

Захистивши чемпіонський титул, Дар’я Білодід стала наймолодшою 
в історії дворазовою тріумфаторкою планетарних форумів.
Фото з сайта www.ijf.org.

❙
❙
❙

ДЗЮДО

Золотий феномен
У столиці майбутньої Олімпіади 18-річна київська дзюдоїстка 
Дарина Білодід здобула титул дворазової чемпіонки світу

■
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  Якщо комусь дуже хочеться 
розлучитися, передаю цінну пораду 
своєї бабусі: терпiть і любіть один 
одного, дві пенсії краще, ніж одна.

* * *
  На іспиті в консерваторії:
 — Рабиновичу, що ви можете 
сказати про великих композиторів?
 — Вони таки померли.

* * *
 — Люба, куди поділася пляшка 
горілки?
 — Я обробляла рану.
 — Яку?
 — Душевну.

* * *
  Роза розповідає своїй подруж-
ці:
 — Сьогодні запізнилася. Бачу, 
автобус іде, ну я за ним побiгла. І тут 
бачу, водій мене побачив і зупинив 
автобус.
 — Ну, а ти що?
 — Ну ти ж знаєш, я дівчина гор-
да. Я таки мимо і пробігла.

* * *
 — Ізя, я не розумію, як ти міг 
так лоханутися? У неї ж на лобі на-
писано, що вона дурепа.
 — У неї був чубчик.

З нечужого плеча
«Кошики добра» виручають бідних

По горизонталі:
 1. Військовозобов’язаний, який 
тікає з армії. 7. Самоцвіт, фосфат 
кальцію. 8. Місто в Афганістані, один 
із найбільших у країні аеропортів. 9. 
Країна на Близькому Сході. 10. Ве-
личезна риболовецька сітка, що тяг-
неться за судном. 11. Прекрасна нім-
фа, яка, тікаючи від пристрасті Апол-
лона, перетворилася на лавр. 13. Чо-
хол на лампу для захисту очей від 
світла або для зосередження світ-
ла в певному напрямі. 14. Те, що ли-
шається на душі після прикрого ви-
падку. 17. Ароматична смола, один 
із трьох дарів, принесений волхва-
ми Ісусу. 20. Особа, що неофіцій-
но виконує в іншій країні секретне 
політичне доручення. 21. Немилість 
влади. 22. У дореволюційній Росії 
— певний ступінь чину в табелі про 
ранги. 24. Індіанська жінка. 25. Іко-
на Богоматері із піднятими в благо-
словенні руками. 26. «Людина без 
імені», яка не підписується під пові-
домленнями. 27. Марка самозаряд-
ного пістолета.
По вертикалі:
 1. Багатомісна карета для 
міжміських перевезень пасажирів 
і поштових відправлень. 2. Безбар-
вний природний газ, що горить. 3. 
Підземний світ у давньогрецькій мі-
фології. 4. Застаріла назва плеча. 5. 
Німецький філософ, родоначаль-
ник німецької класичної філософії. 

6. Столичний футбольний клуб. 8. 
Острови біля узбережжя Флориди, 
столиця грального бізнесу і розкіш-
ного відпочинку на морі. 11. Місто, 
облогу якого змалював Микола Го-
голь у повісті «Тарас Бульба». 12. 
Хвороба, коли важко дихати, яду-
ха. 15. «Була ... молодою люта та 
сварлива, А на старості зробилась 
богобоязлива». (Павло Глазовий). 
16. Штопор українською. 18. Са-
дова ягода. 19. Надмірна самов-
певненість. 20. Давня назва Греції. 
23. Річка, на якій стоїть знаменитий 
міст Мірабо. 24. «По діброві вітер 
виє, гуляє по полю. Край дороги гне 
тополю до самого долу. ... високий, 
лист широкий — нащо зеленіє?». 
(Тарас Шевченко). ■

Кросворд №93
від 21 серпня

Дара ГАВАРРА

 Здавалося б, найміцніший шлюб Голліву-
ду між Марією Шрайвер (родичкою президен-
та США Джона Кеннеді) та Арнольдом Швар-
ценеггером, який пара заключила далекого 
1986 року, буде парадигмою для легковаж-
них представників акторського цеху. Тим паче 
що подружжя виховувало чотирьох дітей. Та, 
як виявилося, і Залізний Арні не встояв перед, 
ні, не чарами — хто бачив їхню покоївку Мілд-
рен Баєну, той про чари може забути, — перед 
спокусою. Покоївка працювала в їхньому домі 
20 років (із 25 років подружнього життя Арні) 
і, як сама розповіла в одному зі своїх інтерв’ю 
(які почала давати після того, як таємниця ста-
ла очевидною), роман із господарем дому три-
вав багато років. Більше того, молодший син 
Арні народився майже одночасно з позашлюб-
ним сином від Мілдред.
 Та пройшли  роки, і Джозеф Баєн ставав 
усе більше схожим на свого батька. Треба від-
дати належне, Шварценеггер не тільки підтри-
мував колишню «кохану» і сина фінансово, а й 
тісно з ним спілкувався, про що свідчить без-
ліч фото, на яких видно, як батько і син тре-
нуються у спортивних залах. Сьогодні 21-річ-
ний Джозеф, після місяців довгих тренувань, 
не лише з лиця схожий на батька, а й статурою, 
м’язами, тож цілком може продовжити бать-
ківську справу. Звісно ж, не губернатора шта-
ту Каліфорнія, а актора чи, у крайньому випад-
ку, бодібілдера. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Для більшості словосполучення 
«японське віскі» може видатися не менш 
дивним, ніж оксюморон «гарячий сніг». 
Проте минулої п’ятниці в Гонконзі на аук-
ціоні було продано просто-таки унікаль-
ну колекцію елітного напою за фантастич-
ну суму — майже мільярд доларів США — 
917 мільйонів (чи 7,19 млн гонконгських до-
ларів). Йдеться про колекцію Full cards із 
54 пляшок віскі, виготовленого в період із 
1985-го по 2014 роки в префектурі Сайта-
ма, неподалік Токіо. Кожна пляшка виготов-
лена у формі гральної карти (у підсумку ви-
ходить колода карт), а сам напій із кожної 
пляшки зберігався в окремих 54 діжках.
 Цю унікальну колекцію придбала багата 
(що зрозуміло з ціни лота) дама з Азії, ім’я якої 

залишилось анонімним. Пані є колекціонером 
рідкісних напоїв, а те, що колекція була прид-
бана за таку ціну, свідчить і про її обізнаність 
у цій справі. Нагадаємо, попередню колекцію 
японського віскі було продано в 2015 р. за 
суму, майже вдвічі нижчу, ніж цьогорічна — 
3,8 мільйона гонконгівських доларів. І, знову 
ж таки, аукціон відбувався в Гонконзі.

 Ця цікавинка підтверджує ще одні ста-
тистичні дані: попри те, що японці видають-
ся такими сумирними та скромними, проте 
цифри — річ уперта, а вони свідчать, що 
найбільше літрів пива на рік на душу насе-
лення споживають не німці, як видається 
на позір, чи, скажімо, чехи, а ... саме япон-
ці. ■

«СУХИЙ ЗАКОН»

Мільярд за віскі?
У Гонконзі продали за рекордну суму колекцію 
елітного напою

■

СЕЛЕБРІТІЗ

У Залізного Арні — залізний нащадок
Позашлюбний син пішов стежиною батька

■

Джозеф Баєн.❙

29 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +25...+27.

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +22...+24.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +27...+29.

27 серпня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 23-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +13...+15, удень +27...+29. Моршин: уночi 
+13...+15, удень +27...+29.
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