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Аби стати абсолютним 

чемпіоном у легкій вазі, 

Василю Ломаченку 

залишилося здобути лише 

один пояс

Новий прем’єр обіцяє 

зростання ВВП держави 

на 5-7% за рік і 40% за 

п’ять років

стор. 8» стор. 15»

5%. Або 40%... Складне пристосування

стор. 3»

Головного військового 

прокурора Анатолія 

Матіоса зняли з 

посади

Прокурор-довгожитель 
наказав довго жить

стор. 4—5»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,144 грн 

1 € = 27,749 грн

1 рос. руб. = 0,378 грн

Як Медведчук 
добився судового 
визнання, що він 
не агент КДБ
Чому принципову справу суд розглянув у порядку спрощеного провадження



ВІВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ 20192 ІнФорУМ
«За підсумками Програми «НАТО—Україна» 2018 року з близько 800 
випускників курсів із перепідготовки звільнених військовослужбовців 
Збройних сил України 88% скористувалися новими знаннями та знайшли 
достойну роботу». 

Крістофер Штаудт
менеджер програми «Україна—НАТО»

 з перепідготовки

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 У п’ятницю, 30 серпня, близько 9-ї ран-
ку поблизу Водяного внаслідок ворожо-
го обстрілу один військовослужбовець зі 
складу Об’єднаних сил загинув, один от-
римав поранення. Загиблий — молодший 
сержант 36-ї ОБМП імені контрадміра-
ла Михайла Білинського Сергій Савінов. 
Сергій був єдиним сином у матері. Родом 
із села Мар’ївка Баштанського району Ми-
колаївської області. 
 У суботу 31 серпня ворог вкотре про-
демонстрував свою підступну натуру, за-
просивши режим тиші, щоб забрати тіла 
своїх загиблих — членів диверсійно-роз-
відувальної групи, яких ліквідували бій-
ці полку «Азов» у районі Світлодарської 
дуги. Як висловилися офіційні представни-
ки штабу ООС, українська сторона, дотри-
муючись основ міжнародного гуманітарно-
го права, низки міжнародно-правових угод 
про захист жертв війни, а також мораль-
но-етичних норм, підтвердила запит на ре-
жим «тиша» на вищевказаний період часу. 
Однак ворог, з’ясувалося, мав іншу мету — 
скористатися затишшям, приспати пиль-
ність і завдати удару по наших підрозді-
лах. Порушуючи режим ним же забажаної 
«тиші», ворог зухвало розпочав обстріл із 
застосуванням гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів та стрілець-
кої зброї. Але наші були готові до такого 
повороту подій і дали відповідь на провока-
цію. На жаль, не обійшлося без санітарних 
втрат: одного нашого військовослужбовця 
поранено. Йому надано кваліфіковану ме-
дичну допомогу, стан здоров’я — сере дньої 
важкості.
 У неділю, 1 вересня, інтенсивність об-
стрілів не знижувалася, на щастя, втрат від 
ворожого вогню з нашого боку не було.
 У понеділок, 2 вересня, вранці з шостої 
години протягом 40 хвилин ворог гатив по 
наших позиціях поблизу Водяного. Вста-

новлено, що вогонь окупанти вели з на-
прямку населеного пункту Ужівка, засто-
сувавши при цьому міномети 82-го та 120-
го калібрів. Унаслідок цього обстрілу один 
український воїн отримав поранення, не-
сумісні з життям.
 Протягом минулих вихідних збройні 
формування Російської Федерації та їхні 
посіпаки продовжували обстрілювати по-
зиції підрозділів Об’єднаних сил із заборо-
неної Мінськими угодами зброї — з арти-
лерійських систем калібру 122 мм, міно-
метів калібру 120 мм, 82 мм, а також з оз-
броєння БМП, гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів та стрілець-
кої зброї. За цей період зафіксовано близь-
ко 50 обстрілів.
 На донецькому напрямку в районі від-
повідальності оперативно-тактичного уг-
руповання «Схід» гаряче було поблизу Ми-
колаївки, Водяного, Мар’їнки, Павлополя, 
Лебединського, Новогнатівки, Новотроїць-
кого. На луганському напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактичного 
угруповання «Північ» противник обстрі-
лював наші позиції поблизу Луганського, 
Зайцевого, Новолуганського, Травневого,  
Шумів, Троїцького, Новотошківського, 
Хутора Вільного.
 Першого вересня під час перевірки до-
кументів при спробі перетину блокпостів, 
розташованих поблизу Маріуполя, війсь-
ковослужбовці Національної гвардії Украї-
ни затримали 2 жінок і 4 чоловіків, меш-
канців Донецької та Луганської областей, 
причетних до незаконних збройних форму-
вань. Вони намагалися перетнути блокпос-
ти — хто власним транспортом, хто рейсо-
вими автобусами. Їх усіх передано в руки 
компетентних органів.
 Окупаційна адміністрація продовжу-
вала саботувати початок ремонтно-віднов-
лювальних робіт зруйнованого мосту на ді-
лянці розведення №1 Станиця Луганська. 
Зокрема, 31 серпня окупаційна адмініст-

рація відмовила в доступі до зруйнованої 
частини мосту представникам Укртранс-
мосту. На 1 вересня також планували де-
монтаж, розбирання та вивіз елементів 
конструкцій зруйнованого мосту, при-
бирання бар’єрного загородження, вивіз 
пошкоджених металевих конструкцій, а 
також прибирання будівельного сміття. 
Через спільну моніторингову місію ОБСЄ 
до незаконних збройних формувань Росії 
було доведено нашу готовність до прове-
дення робіт. Але ті відмовляли в гарантіях 
безпеки. 
 Зрештою, під обід понеділка, 2 вересня, 
Президент України Володимир Зеленський 
заявив про запланований початок робіт із 
відбудови зруйнованого моста в смт Стани-
ця Луганська. «Є перемоги й досягнення: 
демонтували нарешті на окупованій час-
тині Станиці Луганської міст, тому я ві-
таю нашу групу, яка займалася стратегічно 
пріоритетним питанням, і починаємо буду-
вати міст у Станиці Луганській», — сказав 
Зеленський на зустрічі з керівництвом Вер-
ховної Ради, Кабінету Міністрів України і 
правоохоронних органів у Києві. Що ж, по-
бачимо...
 Тим часом армійський волонтер Юрій 
Мисягін повідомив про зміну тактичної об-
становки в районі Горлівки. «У районі пе-
редмістя Горлівки наша піхота примуси-
ла бойовиків залишити кілька своїх пере-
дових позицій та відійти в тил», написав 
він на своїй сторінці у «Фейсбуці». «При-
чому примусили їх відійти без застосуван-
ня зброї, дотримуючись усіх домовлено-
стей про перемир’я. Просто поки ще тепло 
наша піхота посилено копає й потихеньку 
просувається вперед. Склалася ситуація, 
що раптом частина позицій бойовиків не-
сподівано для них опинилася у напівкіль-
ці наших передових позицій. Відчуваючи, 
що скоро запахне смаженим, вони, прихо-
пивши свою зброю, просто втекли в тил, за-
лишивши свої укріплені позиції». ■

Сергій КУЧКО
Донецьк

 У самопроголошеній «ДНР» 
ухвалили постанову про легалі-
зацію видобутку вугілля у так 
званих копанках. Для непосвя-
чених уточнимо, що це старо-
винний спосіб добувати вугіл-
ля з пластів, що розташованi 
неглибоко, або і взагалі висту-
пають на поверхню. Так видо-
бували паливо ще на початку 
XIX сторіччя селянські артілі. 
Знаряддя праці були найпри-
мітивніші — кайло та лопата. 
Спосіб був дуже небезпечний, 
люди калічились або й гинули 
під завалами. До того ж було 
чимало шкоди природі у виг-
ляді відвалів породи та закину-
тих ям.
 Повернутись назад до ста-
ровинного способу видобут-
ку вугілля у «ДНР» змушені, 
звичайно, не від гарного жит-
тя. Видобутки палива незмін-
но падають, шахти закрива-
ються. Минулого року їх діяло 
лише 17, а видобуток складав 
7 млн тонн. Нині ж, із початку 

року, видобуто всього 5 млн. У 
минулі часи таке було під силу 
трьом-чотирьом шахтам. Так, 
на донецькій шахті ім. Засядь-
ка річний видобуток становив 
до 4 млн тонн, а зараз тут пла-
нують добути 500-600 тисяч 
тонн.
 Причина спаду в тому, що 
нові хазяї не в змозі технічно 
забезпечити нормальну робо-
ту. До того ж працівники роз-
бігаються через низькі заробіт-
ки, які ще й нерегулярно спла-
чують. Шахтарі віддають пере-
вагу тим же копанкам, де хоч і 
важко та небезпечно працюва-
ти, зате платять справно.
 Чимало шахт узагалі пере-
стали функціонувати, все цін-
не, що було на них, розтягуєть-
ся, обладнання та металокон-
струкції вирізають на мета-
лобрухт. На непідконтрольних 
Україні територіях Донеччини 
та Луганщини не діють або за-
топлено 39 шахт. А на тих, де 
ще якось працюють, видобуток 
скоротився у рази, і вугілля у 
ДНР ледь вистачає для роботи 
електростанцій. А днями лу-

ганські ватажки оголосили про 
намір закрити половину шахт 
(33 із 70) та звільнити майже 30 
тисяч гірників, це у двох «рес-
публіках»; більше 20 тисяч у 
«ДНР», та понад 7 тисяч на Лу-
ганщині.
 Більшість шахтарів уже 
зрозуміли, що дуже схибили, 
виступаючи за «рускій мір» та 
маячливу Новоросію, та визна-
ти свою глупоту не можуть, і в 
усьому звинувачують економіч-
ну блокаду Донбасу з боку Ук-
раїни.
 Виглядає досить кумедно — 

про яку блокаду можна говори-
ти, коли лінію розмежування 
щоденно перетинають десятки 
тисяч жителів краю? З іншого 
боку, де це бачено, щоб якийсь 
регіон за бажанням купки про-
вокаторів із сусідньої країни та 
місцевих колаборантів, які пос-
піхом організували псевдоре-
ферендум, переходив до іншої 
країни, і його проводжали ова-
ціями та квітами.
 Біди пожинають не тіль-
ки шахтарі, яких заганяють 
у копанки, а й усе населення 
«Л/ДНР». ■

ОВВА!

Дах 
«Вікторії»
Одеська влада 
ремонтує 
сумнозвісний 
дитячий табір 
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Сумновідомий одеський 
міський дитячий оздоровчо-
спортивний табір «Вікторія» 
місцева влада вирішила ре-
монтувати. Наразі Управлін-
ня капітального будівництва 
Одеської міської ради опуб-
лікувало інформацію в сис-
темі електронних закупівель 
Рrozorro й оголосило тендер 
для вибору компанії, котрій 
готові заплатити за капремонт 
покрівлі корпусів №№ 2-3 цьо-
го табору. Аукціон з очікува-
ною вартістю закупівлі в май-
же 3,4 млн гривень має відбу-
тися 13 вересня. 
 Це вже друга спроба вибо-
ру через аукціон підрядни-
ка для ремонту даху цих двох 
корпусів. Перший відбувся 
23 травня й тоді переможцем 
стало ТОВ «Одесаміськбуд», 
яке отримало за роботу май-
же 5 млн гривень. А найці-
кавіше те, що дві економічно 
вигіднішi пропозиції від ін-
ших компаній тоді було від-
хилено.
 У липні цього року у «Вік-
торії» таки зробили ремонт. 
Тож навіщо знову оголошува-
ти тендер і робити фактично ті 
самі роботи — незрозуміло.
 Нагадаємо, що в ніч на 16 
вересня 2017 року в дитячому 
таборі «Вікторія» спалахнула 
пожежа, в результаті якої 3 ди-
тини загинули та ще 3 потра-
пили до лікарні. За висновка-
ми незалежних міжнародних 
експертів, причиною трагедії 
став залишений увімкнений 
кип’ятильник і грубі пору-
шення норм під час будівниц-
тва. Вони з’ясували, що вогне-
захисне покриття було нанесе-
но тонким шаром і практично 
не проникало в товщу дереви-
ни. Тобто вогнезахисна оброб-
ка була проведена неякісно.
 Крім того, експерти вияви-
ли, що чимало аспектів будів-
ництва не відповідали проек-
ту реконструкції табору: не-
сучі стіни не були ущільнені 
джгутовим полотном чи лля-
ним очісом; замість негорючо-
го гіпсокартону для перегоро-
док використовували матеріал 
із протилежними якостями; 
замість негорючої фарби, що 
наноситься на шар шпаклiвки 
в житлових кімнатах, вико-
ристовувалася легкозаймиста 
«вагонка». Більше того, кор-
пуси, будучи будовами з вог-
нестійкістю ІІІ, взагалі не по-
винні були б бути двоповерхо-
вими.
 У результаті правоохорон-
ці притягнули до відповідаль-
ності лише виховательку — 
молоду дівчину, хоча у справі 
фігурує ще півдесятка осіб, 
але шансів, що вони відпові-
датимуть за смерть дівчаток, 
фактично немає. ■

■ НА ФРОНТІ

Українська армія «братами» навчена
Підступність росіян нагадує про себе на п’ятих роковинах Іловайська

■

«ДОНБАСНАШ»

Назад, у копанки
Ватажки псевдореспублiк оголосили про 
намiр скоротити майже 30 тисяч гiрникiв

■

Малюнок Володимира СЛОБОЖАНСЬКОГО.❙
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Прокурор-
довгожитель 
наказав довго 
жить
Головного військового прокурора 
Анатолія Матіоса зняли з посади
Катерина БАЧИНСЬКА

 Понеділок у Генеральній прокуратурі розпо-
чався не з кави. Генеральний прокурор Руслан Ря-
бошапка з самого ранку таки звільнив Анатолія 
Матіоса з посади заступника генпрокурора — го-
ловного військового прокурора відомства. «Поло-
женням про проходження громадянами України 
військової служби у Збройних силах України, а 
також на підставі листа міністра оборони України 
від 02.09.2019 генеральний прокурор Руслан Ря-
бошапка підписав наказ про звільнення з посади 
заступника генерального прокурора — го ловного 
військового прокурора Анатолія Матіоса», — 
йдеться у повідомленні. Також у ГПУ зазнача-
ють, що, згідно з цим наказом, Матіоса виключе-
но зі списків особового складу ГПУ та направлено 
в розпорядження Міністерства оборони для вирі-
шення питання щодо подальшого проходження 
військової служби. 
 Як повідомляють журналісти телеграмкана-
ла «Ньюзрум», за місяці після зміни влади Ана-
толій Васильович протоптав широку стежку до 
СБУ, але невідомо, чи захоче Іван Баканов зроби-
ти свого тіньового радника очільником департа-
менту.
 Нагадаємо, 26 серпня 2014 року Анатолія 
Матіоса було призначено головним військовим 
прокурором. На посаді він перебував трохи біль-
ше 5 років. ■

СЕРВІСИ

Бот вам у поміч
У Тернополі готуються запустити 
небувалий досі канал комунікації
Світлана МИЧКО

 Як повідомила пресслужба Тернопільської 
міської ради, в обласному центрі незабаром за-
працює новий канал комунікації — сітібот «На-
зар», з допомогою якого тернополяни зможуть от-
римувати повідомлення про планові та аварійні 
відключення в електромережах та мережах водо-
постачання й опалення за конкретними адресами. 
Також можна буде дізнатися про заплановані ре-
монти дворів та прибудинкових територій, чи й 
надіслати через «пана бота» оперативне повідом-
лення про аварійну ситуацію у будинку чи квар-
тирі. Розсилку здійснюватимуть через такі відомі 
інструменти, як Viber, Telegram та Facebook. 
 «Назар» — перший в Україні CityBot у сфері 
житлово-комунального господарства, що є час-
тиною системи відкритих даних. Проект реалі-
зований командою лабораторії відкритих даних 
OpenDataLab (https://opendatalab.pro/) і вий-
шов у фінал національного конкурсу Open Data 
Challenge 2019, що проводився за підтримки Де-
ржавного агентства з питань електронного уряду-
вання України та низки зарубіжних партнерів. 
Наразі міський голова Тернополя Сергій Надал 
спільно з командою ІТ-сервісу підписав відповід-
ний меморандум щодо впровадження новації для 
тернополян уже цієї осені. Першим містом Украї-
ни, де запрацював такий сервіс, став наприкінці 
минулого року Маріуполь. ■
 

ОГОЛОШЕННЯ

 Диплом про вищу освіту за спеціальністю 
«журналістика» серії УВ N879661 Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка, ви-
даний на ім’я Тесленко Інни Віталіївни, вважа-
ти недійсним.

■

■

■

Інф. «УМ»

 Помічник президента 
України Володимира Зе-
ленського Андрій Єрмак 
висловив обережне споді-
вання, що взаємне звіль-
нення утримуваних осіб 
Україною та Росією від-

будеться найближчим ча-
сом.
 «Ми всі бачили офіцій-
ну заяву Офісу прези-
дента, я можу лише під-
твердити її. Це дуже де-
лікатна тема, і я хотів би 
попросити всіх не поши-
рювати фейкових новин, 

а також інформаційних 
повідомлень, що ґрунту-
ються на непідтвердже-
них даних, — пояснив 
він в офіційному комен-
тарі агентству «Інтер-
факс-Україна». — Можу 
лише сказати, що в теле-
фонній розмові двох пре-

зидентів (Зеленського і 
Путіна), сам факт якої я 
підтримую, ця тема об-
говорювалася, і в мене є 
велике сподівання на те, 
що це відбудеться неза-
баром. Робота триває, за-
певняю вас», — зазначив 
Єрмак. ■

Марина КРАВЧЕНКО     
Полтава

 Цьогоріч колишня Полтавська за-
гальноосвітня спеціалізована школа 
№3 iз поглибленим вивченням іно-
земних мов отримала статус науко-
вого ліцею. По-новому провели тут і 
свято першого дзвоника — без тради-
ційних букетів учителям. 
 «Я дуже щаслива вітати сьогодні 
всіх вас у нашому новому, відремон-
тованому першому Полтавському на-
уковому ліцеї №3. Особливо приєм-
но, що цього року за результатами 
ЗНО наш ліцей зайняв перше місце в 
Полтаві та ввійшов у сотню кращих 

по всій державі. Наші діти — найкра-
щі, найрозумніші, найуспішніші. А 
також — найдобріші й найщедріші, 
адже ми в рамках акції «Благодій-
ність замість квітів» зібрали 28 ти-
сяч гривень», — сказала директор на-
укового ліцею №3 Полтавської місь-
кої ради Ірина Гринь.
 Замість традиційної лінійки у 
дворі навчального закладу ліцеїсти 
зібралися на стадіоні «Динамо», де 
влаштували флешмоб із складання 

величезного пазла у вигляді кольоро-
вої дитячої долоньки, що давно є ем-
блемою школи. Поки вони займали-
ся цим, поки танцювали і розважали-
ся, волонтери збирали кошти на до-
помогу дітям із синдромом Дауна. 
Під кінець урочистостей було оголо-
шено суму благодійних внесків — 28 
тисяч гривень. На педагогічній раді 
вирішили використати ці кошти на 
організацію екскурсій для особливих 
діток до харківського екопарку. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Тиждень тому в передмісті 
Харкова сталася надзвичай-
на подія: посеред білого дня під 
тиском завантаженого зерново-
за миттєво обвалилася частина 
мосту, що проходить над заліз-
ничною колією. Автомобіль встиг 
проскочити небезпечну ділянку, 
тому в аварії дивом ніхто не пост-
раждав.
 Аби оцінити теперішній стан 
інженерної конструкції, чиновни-
ки залучили фахівців трьох про-
ектних інститутів. Через кілька 
днів вони дали дозвіл на ремонт 
і порадили, як краще провес-
ти саму роботу. «Ми зміцнимо 
п’ятьма опорами ту частину, що 

вціліла під час обвалу, — пові-
домив заступник голови Служ-
би автомобільних доріг у Хар-
ківській області Сергій Пляка. 
— Тобто зміцнимо її тимчасови-
ми металевими стійками з фун-
даментом. Водночас прогін над 
залізницею піднімемо на висо-

ту, необхідну для заміни ста-
рих опор. Уся конструкція опус-
титься назад, що дозволить нам 
замість зруйнованого прольоту 
змонтувати новий — з бетонною 
плитою, гідроізоляцією, свіжим 
шаром асфальтового покрит-
тя. Встановлені додаткові опо-

ри прибирати не будемо, бо вони 
служитимуть як страхування. У 
такому стані конструкція зможе 
пропрацювати не один десяток 
років».
 Цей міст був побудований 
у 1977 році. Торік його надій-
ність оцінювали експерти, але, 
схоже, думки фахівців розді-
лилися. Одні визнали конструк-
цію загалом «працездатною» 
й не зарахували її до категорії 
аварійних. А ось науковці Хар-
ківського автодорожнього уні-
верситету знайшли там чима-
ло дефектів, детально описав-
ши проблеми на чотирьох арку-
шах паперу разом з конкретними 
порадами, як їх усунути. Утім, до 
вченої думки шляховики своє-
часно не прислухалися... ■

Людмила НІКІТЕНКО

 День знань не обійшов-
ся без НП. На урочистих 
лінійках під палаючим 
сонцем у трьох школах 
обласного центру (в 11-й, 
25-й та 31-й) впали без 
тями троє дітей. «Також 
знепритомнів учень у Чер-
каському професійно-тех-
нічному училищі №15. 
Ще одна дитина втрати-
ла свідомість на шкіль-

ній лінійці в селі Вели-
кі Канівці Чорнобаївсь-
кого району», — повідо-
мила «Україні молодій» 
прессекретар Черкасько-
го обласного центру екс-
треної медичної допомоги 
Ірина Назарок. За її слова-
ми, медики «швидкої» на 
місці надавали допомо-
гу школярам, дітки при-
йшли до свідомості, але 
все одно їх шпиталізува-
ли до лікарень.

 «Переддень почат-
ку занять і сам цей день 
— це виснажливий квест 
для батьків і дітей. Під-
готовка до свята, стояння 
на сонці, тривалі промови 
— це все негативно впли-
ває на здоров’я дітей», — 
наголошує пані Ірина. За 
її словами, спека, стрес, 
вишиковування додають 
школярам психічного та 
фізичного перевантажен-
ня. Тому й маємо сьогод-

ні ситуації, коли на ліній-
ках або ще й до їх почат-
ку стільки дітей втратило 
свідомість.
 «Просимо керівниц-
тво навчальних закладів 
шкільної та дошкільної 
освіти Черкащини звер-
нути увагу на ці факти і 
змінювати певні традиції 
урочистих заходів, зва-
жаючи саме на здоров’я 
наших дітей», — підсумо-
вує Ірина Назарок. ■

ПОСТАВАРІЙНЕ

Підперти і зміцнити
Дорожня служба визначилася, як 
ремонтуватимуть міст, що обвалився 
після проїзду завантаженої фури

■

ФЛЕШМОБ

Серця на 
долоні 
Діти подарували 
екскурсію своїм 
одноліткам 
з інвалідністю

■

Доброчинні розваги.
Фото автора.   

❙
❙

ОФІЦІЙНО

Обмін полоненими таки відбудеться
На яких умовах і коли саме — поки невідомо

■

НЕСВЯТКОВЕ

Формалізм до непритомності
На шкільних лінійках Черкащини знепритомніло п’ятеро дітей

■
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«Соколовський» і Соколов
 Коротко нагадаю хронологію 
подій та обставин, викладених 
у рішенні Солом’янського суду. 
В опублікованій мною 6 листо-
пада 2018 року в «УМ» (№120) 
статті під назвою «Хрестовий 
похід» Кремля:...» є такий абзац 
(цитую): «Кум Путіна, голова 
політради партії «За життя», яку 
очолює народний депутат Вадим 
Рабінович (агент КДБ під псев-
донімом «Жолудь»), Віктор Мед-
ведчук (агент КДБ під псевдоні-
мом «Соколовський») на початку 
жовтня на одному з російських 
пропагандистських телеканалів 
відзначився обурливою заявою, 
назвавши Київський патріархат 
і Українську автокефальну пра-
вославну церкву не церквами, а 
«релігійними організаціями», 
які «разом зі світською владою 
в особі президента України втру-
тилися у справи церкви». 
 13 грудня 2018 року Медвед-
чук подав до Святошинського 
районного суду м. Києва позов-
ну заяву про захист «честі» і «гід-
ності» (лапки мої, не знаю звідки 
і коли в нього з’явилися «честь» і 
«гідність», яких, на мою думку, в 
нього ніколи не було) та спросту-
вання «недостовірної інформа-
ції», визначивши відповідачами 
приватне підприємство «Україна 
молода» і мене. В позовній заяві 
зазначено, що речення «Віктор 
Медведчук (агент КДБ під псев-
донімом «Соколовський»)» міс-
тить недостовірну інформацію, 
відтак позивач вимагав її спро-
стування.
 Сміх і гріх! Весь світ уже знає, 
що Медведчук був агентом КДБ, 
а він хоче, щоб його вважали «по-
рядною людиною». Думаю, що 
для цього Медведчуку пора от-
римати рішення суду якоїсь ба-
нанової республіки і тоді точно 
його не будуть вважати агентом 
КДБ «Соколовським». 
 Чому позов був поданий у 
Святошинський районний суд, 
а не в Шевченківський район-
ний суд, у районі якого є «УМ», 
чи в Печерський районний суд, 
у районі якого перебуває Спіл-
ка офіцерів України (на той час 
я був заступником голови Спіл-
ки офіцерів України), або в 
Солом’янський районний суд 
(у цьому районі я зареєстрова-
ний), я не знаю. Можливо, цю 
ситуацію прояснить розповідь 
народного депутата Сергія Ле-
щенка, який за останній рік осо-
бисто зіткнувся, як він каже, «з 
суддівським шахрайством Мед-
ведчука». Той подавав на Лещен-
ка в суд за викриття його ролі на 
ринку автомобільного газу, і по-
давав до суду Печерського райо-
ну Києва, хоча Лещенко ствер-
джує, що ні дня там близько не 
жив.
 «Медведчук подав 10 (десять!) 
позовів проти мене, — каже Ле-
щенко, — і подавав доти, поки 

справа не потрапила до судді 
Олексія Соколова. А як тільки 
система вибрала Соколова — він 
відкликав усі позови, крім цьо-
го. Напевно, просто дуже симпа-
тичний суддя виявився. А потім 
з’ясувалося, що до судді Соколо-
ва дивним чином потрапляють 
усі (!) позови, де фігурує Медвед-
чук. Наприклад, його позов про-
ти депутата Ар’єва був поданий iз 
різницею в кілька хвилин iз позо-
вом проти мене. Але система зно-
ву «випадково» вибрала суддю 
Соколова. А ще Медведчук через 
суд домагався порушення справи 
проти журналіста Михайла Тка-
ча. І знову система «випадково» 
вибрала того ж суддю Соколова. 
І щодо обох цих справ суддею Со-
коловим уже винесено рішення 
на користь Медведчука, а в моїй 
справі він відхилив всі клопотан-
ня про непідсудність цьому суду, 
про час розгляду за повною про-
цедурою і навіть про виправлен-
ня описки, — пояснив Лещенко. 
— У всіх цих процесах інтереси 
Медведчука представляє адво-
кат Кириленко, який «істерич-
но кричав», щоб я не знімав його 
під час засідання за позовом його 
шефа», — зауважив Лещенко. 
 Медведчук — це людина, яка 
по суті є агентом путінського 
впливу,— резюмував народний 
депутат.

 Звернули увагу на співзвуч-
ність слів «Соколов» і «Соко-
ловський»? Думаєте збіг? Поми-
ляєтеся. Подібне притягує подіб-
не!
 Наголошу, що сьогодні агент 
політичного впливу країни агре-
сора є набагато небезпечнішим 
за архівного агента колишнього 
КДБ СРСР. Медведчук у статусі 
народного депутата буде відкрито 
впливати на внутрішні політичні 
процеси в країні, впроваджуючи 
в життя плани свого кума Путі-
на щодо України і підтримувати 
його на міжнародній арені, бу-
дучи, наприклад, членом ПАРЄ 
чи ОБСЄ та ввійшовши до скла-
ду депутатських груп Верховної 
Ради України з міжпарламентсь-
ких зв’язків iз такими країнами 
Європи, як ФРН, Франція, Вели-
кобританія, Італія, Австрія. 

Кучма: «Мені відомо, що він був 
агентом КДБ»
 Ухвалою Святошинсько-
го суду від 17 грудня 2018 року 
цивільну справу за позовом Мед-
ведчука до «УМ» і до мене було 
направлено за підслідністю до 
Солом’янського суду. Зазначе-
на ухвала на мою адресу не над-

ходила, її я не отримав до цього 
часу. 
 18 січня 2019 року згідно з 
протоколом автоматизованого 
розподілу судової справи між 
суддями зазначену справу було 
передано до провадження голо-
вуючій судді Букіній. 
 21 січня 2019 року ухвалою 
Солом’янського суду було від-
крито спрощене позовне про-
вадження у справі. Як зазначе-
но в судовій ухвалі, сторонам 
було направлено копію цієї ух-
вали, а відповідачам, тобто мені 
й «УМ», також було направлено 
копію позовної заяви із додатка-
ми. На яку адресу суд направив 
для мене зазначені документи, я 
не знаю, бо не отримав і досі.
 У рішенні Солом’янського 
суду від 24 червня 2019 року вка-
зано: «Оскільки розгляд справи 

відбувається в порядку спроще-
ного провадження без повідом-
лення учасників справи, особи, 
які беруть участь у справі, не 
викликались». 
 Далі в рішенні суду зазначе-
но: «Відзив на позовну заяву від-
повідачами не подано. Відпові-
дачем не доведено, що поширена 
інформація є такою, що відпові-
дає дійсності, тому суд прихо-
дить до висновку, що відбуло-
ся поширення недостовірної та 
неправдивої інформації про по-
зивача» (тобто Медведчука. — 
Авт.).
 Залишається лише через га-
зету звернутися до судді Букі-
ної, як я міг «подати відзив» 
на позовну заяву Медведчука і 
«довести» в суді, що інформа-
ція, а саме: «Віктор Медведчук 
(агент КДБ під псевдонімом «Со-
коловський»)» є правдивою», 
коли я не отримав ухвали суду 
від 21 січня 2019 року про від-
криття спрощеного проваджен-
ня, а також не отримав копії по-
зовної заяви Медведчука з яки-
мись «додатками» до неї, які 
були направлені мені, як вказа-
но у вашому рішенні від 24 чер-
вня 2019 року?!

 Якби я знав, що відкрито 
спрощене провадження й отри-
мав направлені вами докумен-
ти, я в обов’язковому порядку 
направив би до суду письмовий 
відзив на позов Медведчука. У 
відзиві виклав би фактичні дані 
(докази), які підтверджують, 
що Віктор Медведчук був аген-
том КДБ під псевдонімом «Соко-
ловський», а також подав би за-
перечення на відповідь позивача 
Медведчука, якби вона була, а 
також направив би вам для долу-
чення до справи ще дві мої статті 
«Петля на шиї Путіна і «Хуцпа» 
Порошенка» і «Баронеса брехні 
і «слуга олігарха» — «дві різні 
вежі Кремля», в яких теж йдеть-
ся про агента КДБ Медведчу-
ка-«Соколовського», які він не 
спростовував.
 Звертаю увагу судді також на 

те, що стаття під назвою «Пет-
ля на шиї Путіна...» була опуб-
лікована мною в «УМ» (випуск 
24) ще 28 лютого 2018 року — 
за вісім місяців до появи статті 
«Хрестовий похід Кремля:..», 
яку оспорює Медведчук! У ній, 
зокрема, зазначено (цитую): 
«Свого часу (30.08.2000 р.) го-
лова СБУ Леонід Деркач допові-
дав президенту Леоніду Кучмі, 
що Медведчук був таємним аген-
том КДБ і працював під псев-
донімом «Соколовський». На 
що Кучма йому зауважив: «...
мені відомо, що він був агентом 
КДБ стовідсотково». Їхня розмо-
ва є на аудіозаписах, зроблених 
Миколою Мельниченком у кабі-
неті експрезидента Кучми». 
 Звуковий файл цієї розмови 
на жорсткому диску, її розшиф-
ровка та письмове пояснення 
Мельниченка, за яких обставин 
ця розмова була записана, мною 
були офіційно направлені в Ге-
неральну прокуратуру і СБУ з 
депутатським зверненням в кін-
ці 2002 року і масово поширені 
ЗМІ. Зауважу, що Медведчук не 
звертався в суд iз позовом про за-
хист своєї «честі і гідності» та з 
вимогою спростувати цю інфор-

мацію як недостовірну і неправ-
диву.
 Поза увагою судді, Медвед-
чука і його представника зали-
шилася ще одна моя публікація 
в газеті «УМ» за 26 березня 2019 
року (випуск № 34) під заголов-
ком «Баронеса брехні і «слуга 
олігарха»...». В ній також було 
зазначено (цитую): «...за твер-
дженням ексголови СБУ Леоні-
да Деркача і експрезидента Ук-
раїни Леоніда Кучми, Віктор 
Медведчук був агентом КДБ під 
псевдонімом «Соколовський».
 Невже пані суддя допус-
кає, що Деркач, будучи голо-
вою СБУ, доповідає президен-
ту України Кучмі неправду про 
Медведчука? Або Кучма ска-
зав брехню Деркачу про те, що 
йому «відомо, що Медведчук був 
агентом КДБ стовідсотково»? На 
Деркача і Кучму, які стверджу-
ють, що Медведчук був агентом 
КДБ, Медведчук у суд не подав. 
Але то його справа. 
 У «Вікіпедії» чорним по бі-
лому стверджувально записано: 
«МЕДВЕДЧУК ВІД СЕРЕДИНИ 
1970 РОКІВ — СПІВРОБІТНИК 
КДБ СРСР». Якої саме категорії 
«співробітник» — про це далі.
 Радник міністра внутрішніх 
справ Зорян Шкіряк наприкінці 
січня 2016 року заявив (цитую): 
«...«Куманьок» Путіна Мед-
ведчук був завербованим аген-
том КДБ СРСР ще в студентсь-
кі роки, мав псевдо агент «Соко-
ловський». Здавав гебістам ук-
раїнських патріотів ще в роки 
совка. Все це є в архівах СБУ». 
 З якими архівними докумен-
тами ознайомився Шкіряк, мені 
не відомо. Але весною 1993 року 
я як начальник відділу військо-
вої контррозвідки і мій заступ-
ник Анатолій Єрмак в архіві 
СБУ тримали в руках і вивчали 
документи, які однозначно вка-
зували на те, що Медведчук був 
агентом КДБ під псевдонімом 
«Соколовський», завербованим 
ще студентом. 
 У статті «Петля на шиї Путі-
на...» мною поміщено фото, на 
якому стоять зліва направо: пат-
ріарх Кирил, Путін і Медведчук. 
Під фото зазначено: «Патріарх 
Кирил (агент КДБ «Михайлов»), 
підполковник КДБ Путін і його 
кум — Медведчук (агент КДБ 
«Соколовський»). На цю стат-
тю, а також на публікацію «Ба-

У 1993 році я як начальник відділу військової контррозвідки і мій заступник 

Анатолій Єрмак в архіві СБУ тримали в руках документи, які вказували, що 

Медведчук був агентом КДБ, завербованим ще студентом.

Як Медведчук добився
що він не агент КДБ 

Чому принципову справу суд розглянув 
у порядку спрощеного провадження

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ■
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО

Сподівався, що з урахуванням прожитого та життєвого і професійного досвіду мене вже важко чи-
мось здивувати. Виявляється, я помилявся. Життя ще інколи дивує. І це радує!
Повернувшись до Києва, купив шановану українцями газету «УМ», у якій опублікована стаття «Мед-
ведчук проти «України молодої». Прочитавши її, посміявся і був трішки здивований. Виявляється, що 
поки мене не було в Києві, Солом’янський районний суд без моєї участі та представника газети 24 
червня визнав інформацію, що Віктор Медведчук був агентом КДБ під псевдонімом «Соколовський» 
(яка багато років є загальновідомим фактом і неодноразово публікувалася в ЗМІ), недостовірною.
Суд зобов’язав газету спростувати інформацію, яка, на його думку, є неправдивою, а саме: Віктор 
Медведчук (агент КДБ під псевдонімом «Соколовський»), як зазначено в моїй статті під назвою 
«Хрестовий похід» Кремля: як Московія привласнила православ’я Київської Русі та чому не хоче його 
втрачати», опублікованій в «УМ» за 6 листопада 2018 року (випуск № 120), і стягнути з мене і газети 
судовий збір у розмірі 352 грн 40 коп. iз кожного. 
Довелося звернутися в редакцію газети, щоб ознайомитися з повним текстом рішення суду, оскільки 
воно на мою адресу не надходило. Я навіть не знав, коли цей суд мав відбутися. Більше того, не от-
римував ні позовної заяви від Медведчука чи його представника Кириленка, ні судових повісток для 
явки в суд.
Уважно вивчивши «шедевр правосуддя», вирішив використовувати його в лекціях для майбутніх 
юристів, щоб вони були більш професійними, ніж суддя Букіна О. М., і дотримувалися букви й духу 
закону при винесенні правосудних і законних рішень у подібних справах. Агенти КДБ «Соколовський» і «Жолудь».❙
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ронеса брехні і «слуга олігар-
ха...», у яких стверджується, 
що «Віктор Медведчук був аген-
том КДБ під псевдонімом «Соко-
ловський», Медведчук чи його 
представник також не звернув-
ся до суду з позовною заявою про 
захист «честі, гідності» та з ви-
могою до газети «УМ» спросту-
вати цю інформацію. В обох цих 
статтях є одна й та сама фраза: 
«Віктор Медведчук (агент КДБ 
під псевдонімом «Соколовсь-
кий»)», яку Медведчук лише у 
статті «Хрестовий похід» Крем-
ля...» чомусь став вважати не-
достовірною інформацією і звер-
нувся до Святошинського суду з 
вищезазначеним позовом, який 
був задоволений Солом’янським 
судом.
 До своєї позовної заяви Мед-
ведчук не додав статті «Петля 
на шиї Путіна...» і «Баронеса 

брехні і «слуга олігарха...». Ви-
никає запитання: чому? На мою 
думку, він, як досвідчений ад-
вокат, прекрасно розумів, що в 
такому випадку суд відмовив би 
йому в позові. Адже в обох за-
значених статтях було вказано, 
що голова СБУ Деркач і прези-
дент України Кучма стверджу-
вали, що Віктор Медведчук був 
агентом КДБ під псевдонімом 
«Соколовський».
 Більше того, дуже підозрілою 
є ситуація, за якої суддя Букіна 
ухвалила рішення про відкрит-
тя спрощеного провадження у 
справі, прекрасно розуміючи, що 
вона матиме великий суспільний 
резонанс. Це також добре знав і 
Медведчук та, мабуть, остерігав-
ся цього. Адже якби справа роз-
глядалася по повній процедурі, 
то суддя Букіна і позивач Мед-
ведчук знали, що, згідно з чин-
ним законодавством, мене і пред-
ставника газети «УМ» необхідно 
було б викликати повісткою в суд 
і ми б обов’язково з’явилися на 
засідання. 
 З метою повного, всебічного 
і об’єктивного розгляду справи 
і встановлення істини я і пред-
ставник «УМ» надали б суду для 
долучення до матеріалів справи 
газети з публікаціями статей 
під назвою «Петля на шиї Путі-
на...» (28.02.2018 р.) і «Баро-
неса брехні...» (26.03.2019 р.), 

у яких Деркач і Кучма катего-
рично стверджують, що «Віктор 
Медведчук був агентом КДБ під 
псевдонімом «Соколовський». 
Ще раз наголошую, що таке 
саме твердження мною було як 
продовження теми опублікова-
но і в статті «Хрестовий похід» 
Кремля...» («Україна молода» 
за 06.11.2018 р.), яке Медвед-
чуку «раптом» захотілося спро-
стувати.
 Ми заявили б клопотан-
ня про виклик до суду для дачі 
свідчень ексголови СБУ Дерка-
ча, який доповів тодішньому 
президенту України Кучмі, що 
Медведчук був таємним агентом 
КДБ і працював під псевдонімом 
«Соколовський». Ми б клопота-
ли, щоб у суд був викликаний 
для допиту Кучма, який стверд-
но заявив Деркачу, що йому ві-
домо, що Медведчук «був аген-

том КДБ стовідсотково». 
 Окрім того, я як ексначаль-
ник відділу військової контр-
розвідки СБУ заявив би клопо-
тання викликати для дачі свід-
чень ще одного ексголову СБУ 
Євгена Марчука для з’ясування, 
що йому відомо про агента «Со-
коловського», коли він був керів-
ником відділу, а потім заступни-
ком начальника 5-го Управління 
КДБ УРСР «з організації контр-
розвідувальної роботи з бороть-
би з ідеологічними диверсіями 
противника», яке в народі ох-
рестили «п’ятіркою» по боротьбі 
з «інакодумством», «дисидента-
ми», «антирадянськими елемен-
тами», «буржуазним українсь-
ким націоналізмом».
 Сам дав би свідчення про об-
ставини, за яких Медведчук міг 
бути завербованим органами 
КДБ, коли був студентом юри-
дичного факультету Київсько-
го державного університету ім. 
Шевченка. Я навчався з ним на 
одному факультеті. 

Чого боявся Медведчук?
 Також би надав суду для до-
лучення до справи файл з аудіо-
записом повної розмови Дерка-
ча і Кучми, записаної Мельни-
ченком, і роздруківку цієї роз-
мови та пред’явив би свідчення 
осіб, які стверджують, що Мед-
ведчук був агентом КДБ. Між-

народні і вітчизняні експерти-
зи підтвердили автентичність 
аудіозаписів, зроблених Мико-
лою Мельниченком. 
 Настійливо вимагав би 
викликати в суд самого Медвед-
чука, щоб допитати його про об-
ставини співпраці з КДБ, у тому 
числі й про його участь у судо-
вих процесах над літераторами-
дисидентами Юрієм Литвином і 
Василем Стусом, у яких він був 
адвокатом, призначеним КДБ, 
і  які він отримав «гонорари» за 
«успішно проведений процес». 
 На судовий процес запро-
сив би десятки вітчизняних і за-
рубіжних журналістів та провід-
ні телеканали України. Згідно з 
вимогами закону, суддя б зму-
шена була вести судове засідан-
ня у відкритому режимі в при-
сутності журналістів і телека-
мер. І цього, мабуть, найбільше 

боявся Медведчук, як кажуть в 
народі, як чорт ладану.
 Утаємничений розгляд спра-
ви, на моє глибоке переконан-
ня, відбувся також і через те, 
що на 21 липня були призна-
чені позачергові парламентські 
вибори. А в першій трійці спис-
ку «московського окупаційно-
го» блоку «За життя», поряд із 
Рабіновичем (агентом КДБ під 
псевдонімом «Жолудь») був ще 
один агент КДБ під псевдо «Со-
коловський» (звертаю вашу ува-
гу — за твердженням самих го-
лови СБУ Деркача і президента 
України Кучми!!!) — кум воєн-
ного злочинця Путіна — Мед-
ведчук. А це вже очевидний пе-
ребір! 
 Тому і потрібно було швид-
ке спростування суду за спро-
щеною процедурою. Не встиг-
ло, як кажуть, чорнило висохну-
ти на рішенні суду, як підконт-
рольні Медведчуку телеканали 
почали масово його тиражувати, 
акцентуючи увагу, що спросто-
вана неправдива інформація ге-
нерала СБУ Омельченка. 
 Вище викладене та отрима-
на мною інформація дає підста-
ви зробити ще один висновок, 
який, на мою думку, не виклю-
чає, що між суддею Букіною і 
Медведчуком (або його пред-
ставником Кириленком) від-
булася домовленість про про-
ведення спрощеного позовного 
прова дження (прихованого від 
суспільства), без повідомлення 
учасників справи і без викли-
ку їх до суду. Чого вартувала ця 
домовленість, якщо вона була, 
можна лише здогадуватися.
 Ще одна дивина. Рішення у 
справі Солом’янський суд виніс 
24 червня. Згідно з супровідним 
листом суду, підписаним секре-
тарем Кривулько С.В., зазначе-
не рішення на 4 аркушах в цей 
же день було направлено від-
повідачу — приватному підпри-
ємству «Україна молода».
 А тепер увага! Згідно з на-
кладною Укрпошти судове рі-
шення від 24.06.2019 р. було 
доставлене адресату більш ніж 
через місяць (!) — 25.07.2019 
року і в цей же день представ-
ник «УМ» розписався в його от-
риманні. Черепаха швидше б до-
ставила кореспонденцію! 
 На конверті, в якому було рі-
шення суду і супровідний лист, 
на поштових марках стоїть дві 
нечіткі відмітки поштового 
штампу — дати відправлення і 
надходження судового рішення 
адресату, які неозброєним оком 
неможливо прочитати (необхід-
на експертиза, щоб установити 
ці дати). Виникає запитання: так 

коли ж на справді було відправ-
лене судове рішення, якщо воно 
блукало між сусідніми районами 
Києва понад місяць? 
 З публікації в газеті «УМ» 
(за 16-17 серпня, випуск № 91) 
під заголовком «Суддя розми-
нулася із канцелярією...» дові-
дався, що при підготовці апе-
ляційної скарги на рішення 
Солом’янського суду представ-
ник газети, маючи на те закон-
не право, хотів ознайомитися з 
матеріалами справи і сфотогра-
фувати їх. Але працівник кан-
целярії суду повідомив, що до-
ступу до справи немає, оскіль-
ки суддя Букіна та її помічник 
— у відпустці, а здати справу, як 
належить за законом, до канце-
лярії не встигли. І лише 27 сер-
пня, коли вже минув строк по-
дачі апеляційної скарги, «УМ» 
змогла ознайомитися з матеріа-
лами справи в суді і вимушена 
була друкувати спростування, 
про що я і дізнався з газети.

А «Жолудь» і не заперечує!
 У рішенні Солом’янського 
суду від 24 червня зазначено, 
що представник позивача Мед-
ведчука звернувся з заявою від 
08.02.2019 р. до Галузевого де-
ржавного архіву СБУ та до СБУ 
для отримання інформації, по-
ширеної мною 5 лютого в ефірі 
на телеканалі «Прямий» про те, 
що я «бачив і тримав у руках 
облікову карточку агента КДБ 
Медведчука». Зауважу, що за-
значену картку «я тримав у ру-
ках» і вивчав її разом з підпол-
ковником СБУ Анатолієм Єрма-
ком в архіві весною 1993 року. 
За яких обставин це було, роз-
повім у деталях далі.
 З архіву СБУ надійшли дві, 
як під копірку, ідентичні від-
повіді (від 12.02.2019 року і 
28.03.2019 року), що «...будь-
яких документів про співробіт-
ництво Медведчука В.В. з орга-
нами державної безпеки СРСР-
УРСР не виявлено». 
 Усміхнемося разом на стан-
дартну (шаблонну) відповідь 
СБУ чи його архіву, яку в 
подібних ситуаціях за роки не-
залежності України вони на-
дали десятки, якщо не більше 
разів. Це класичний штамп-
відповідь СБУ: «На ваш запит 
повідомляємо, що будь-яких 
документів про співробітниц-
тво (або співпрацю) такої то 
особи (вставляється прізвище, 
ім’я та по батькові або ініціали) 
з органами державної безпеки 
СРСР-УРСР не виявлено». 
 Наголошую для аматорів у 
подібних справах. Ні за яких об-
ставин спецслужби не дають 
письмової відповіді громадянам 
чи державним органам (в тому 
числі суду, прокуратурі, поліції і 
т. д.) на їхній запит, чи була така-
то особа їхнім таємним агентом. 
Ця інформація — винятково для 
внутрішнього користування, та і 
то далеко не для всіх структурних 
підрозділів КДБ, а тепер ФСБ чи 
СБУ. Ще раз уважно прочитай-
те відповідь. У ній зазначено, що 
«будь-яких документів...не ви-
явлено», але не сказано, що Мед-
ведчук «НЕ БУВ АГЕНТОМ КДБ 
СРСР-УРСР»! А це, як кажуть в 
Одесі, дві великі різниці!
 Приведу декілька прикладів 
для кращого засвоєння матеріа-
лу суддями і учасниками май-
бутніх судових процесів на цю 
тему. 
 За роки незалежності Ук-
раїни були непоодинокі ви-
падки (про них ви можете про-
читати в інтернеті), коли в ЗМІ 
з’являлися публікації про те, 
що такий-то народний депутат 
або посадова особа була аген-
том КДБ. В окремих із них на-
віть були надруковані ксеро-

копії документів, у тому числі 
й підписка про таємну співпра-
цю з органами державної без-
пеки, яка засвідчувала про вер-
бовку особи. У підписці було 
вказано прізвище, ім’я, по бать-
кові агента, його псевдонім, 
під якими він зобов’язувався 
надавати письмову інформа-
цію, стояли його підпис і дата 
вербовки.
 Ось, наприклад, фотокопія 
рукописної підписки агента 
КДБ Галини Миколаївни Стеців 
під псевдонімом «Тереза» і фо-
токопія документа про її роботу, 
які були оприлюднені в ЗМІ вес-
ною 2008 року. Спочатку для ба-
гатьох це була сенсація, інфор-
маційна бомба. Народні депута-
ти робили запити на ім’я голови 
СБУ про надання інформації, чи 
був їх колега або інша, вказана у 
публікації особа, агентом КДБ. 
До запиту додавали копію стат-
ті, в якій була ця інформація і 
фотокопії зазначених докумен-
тів, і очікували на офіційне під-
твердження. Яке ж було їх розча-
рування, коли вони отримували 
відповіді ідентичного змісту, які 
отримав представник Медведчу-
ка: «На ваш запит повідомляє-
мо, що будь-яких документів про 
співробітництво (прізвище, ім’я 
та по батькові або ініціали) з ор-
ганами державної безпеки СРСР-
УРСР не виявлено». 
 Із народних депутатів знаю 
лише Вадима Рабіновича, який, 
коли у ЗМІ з’явилися публіка-
ції, що він був агентом КДБ під 
псевдонімом «Жолудь», публіч-
но підтвердив, що його дійсно 
завербували під час відбування 
покарання у виправно-трудовій 
колонії суворого режиму. Був за-
суджений до 14 років позбавлен-
ня волі за розкрадання держав-
ного майна в особливо великих 
розмірах. Після виходу з колонії 
в 1990 році, за словами Рабінови-
ча, він відмовився від подальшої 
співпраці з органами державної 
безпеки, і КДБ буцімто видав 
йому довідку «Про припинення 
співпраці». 
 Усміхніться. Таких довідок 
КДБ нікому і ніколи не видавав. 
Хай це буде черговим жартом Ра-
біновича, який, за власним виз-
нанням, перебуваючи під ареш-
том, понад рік успішно симулю-
вав божевілля. Уявляєте: Рабі-
нович бігає по залу парламенту 
і розмахує довідкою КДБ «Про 
припинення співпраці з органа-
ми держбезпеки»?
 Згідно з чинними на той час 
нормативно-правовими доку-
ментами КДБ СРСР, право сан-
кції на виключення з агентурно-
го апарату агентів (резидентів) 
мали начальники головних уп-
равлінь, самостійних управлінь 
і відділів КДБ СРСР, голови КДБ 
союзних і автономних республік, 
начальники крайових і обласних 
УКДБ. Рішення про це прийма-
ли, виходячи з конкретних умов 
і обставин, які склалися з аген-
том (резидентом). Безпосеред-
нім начальникам оперативних 
працівників право затверджу-
вати постанову про виключен-
ня агента з агентурного апарату 
надавалося у зв’язку з вибуттям 
агента в інший район Радянсько-
го Союзу, якщо органом КДБ за 
новим місцем проживання його 
використання було визнано недо-
цільним.
 Після виключення агента з 
агентурного апарату його осо-
бова і робоча справи здавалися в 
архів на зберігання, якщо пред-
ставляли якусь цінність. Якщо 
ні, то знищувалися, в тому чис-
лі й у зв’язку зі смертю агента. 
Ніяких довідок про припинення 
з ним співпраці агенту на руки 
не видавали. Вчіть матчастину, 
панове! ■

Підписка агента КДБ Стеців («Тереза»). ❙

судового визнання,
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«Трамп каже, що Обама міг зупинити анексію Криму. 
Значить, Трамп може повернути Крим Україні!» Володимир Цибулько

політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Гліб СІРЕНКО

Кремль робить вигляд, що має 
потужний імунітет до захід-
них санкцій, уведених через 
брутальну анексію Кримсько-
го півострова. Російське вище 
політичне керівництво, схоже, 
обрало багатокомпонентну 
тактику, де комбінуються різ-
номанітні підходи — від за-
гравання із найвпливовішими 
постатями світової політики та 
економіки до шантажу і брехні 
щодо цілих країн i перекручень 
історично важливих подій.

Велич за будь-яку ціну. 
Ресурсів не шкодують
 Мета тут достатньо очевид-
на — за будь-яку ціну досяг-
ти хоча б часткової міжнарод-
ної легітимізації незаконного  
зброй ного захоплення суверен-
ної української території — 
Автономної Республіки Крим. 
І тут варто віддати належне 
адептам повернення втраченої 
імперської величі. Це страш-
но визнавати, але схоже на те, 
що послідовники відновлен-
ня сфери впливу і подальшо-
го поглинання теперішніх не-
залежних держав — колишніх 
невільниць «радянського табо-
ру» — наважилися грати у дов-
гу. Експлуатація національно-
го ресурсу РФ задля підкупу, 
спільного бізнесу із західними 
корпораціями, проведення спе-
ціальних операцій щодо «ток-
сичних для режиму персон», 
фінансування ліво- і правора-
дикалів у країнах західної де-
мократії «тихою сапою» прош-
товхують у громадську думку й 
голови тамтешнього істебліш-
менту тезу про вигідність повер-
нення до того типу стосунків За-
ходу і Росії, що унормувався до 
2014 року, та визнання права 
Москви на певну автономність 
дій у «чутливих зонах націо-
нальних інтересів». 
 І справді, в багатьох полі-
тиків та навколоросійського 
бізнес-пулу з числа європейсь-
ких, американських та інших 
прагматиків наявні неприхо-
вані симптоми «фантомних бо-
лей» від втрачених можливос-
тей з настанням часткової об-
струкції у світі щодо нинішньо-
го московського режиму.
 Отже, товариство «Путін і 
К°» робить ставку на «взятие 
измором». Мовляв, крапля і ка-
мінь точить...
 Що ми маємо нещастя спос-
терігати зараз на авансцені сві-
тової політики? А те, що будь-
яка участь Росії в офіційних за-
ходах у міжнародних організа-
ціях, насамперед в ООН, під час 
двосторонніх контактів iз керів-
ництвом лояльних їй країн пе-
ретворюється на м’яке, але до-
статньо нав’язливе протискан-
ня свого порядку денного і ба-
чення «кримської» й багатьох 
інших «ситуацій». Звісно ж, у 
цей час тривають і безкінечні 
операції спецслужб РФ, і про-
пагандистська війна — в під-
датливому, мов глина, медіа-
середовищі росіяни навчили-
ся тримати увагу споживача 
інформаційного продукту «іс-
торіями про факти», себто фей-
ками.
 І чого тоді дивуватися за-
явам залежних від Білокам’яної 
представників влади Чехії, 
Сербії та Італії, які озвучують 
тези про певну «природність» 
і «справедливість» російської 
приналежності Криму? Так, ба-
гато хто серед сильних світу ро-

зуміє, що роспропаганда є лише 
інструментом легітимізації не-
законності російської окупації 
Криму. Про це неодноразово за-
являли офіційні представники 
США та Великобританії, інших 
провідних країн Заходу. Таку ж 
позицію щодо непорушності су-
веренітету та державних кор-
донів України в Криму підтвер-
дила Генеральна Асамблея ООН. 
Це позиція високих і вповнова-
жених політико-дипломатич-
них кіл, але Росія працює як до-
нор своїх ціннісних «вірусів» на 
рівні обивателя. Про це свідчать 
результати нещодавнього опиту-
вання у ФРН, де значна частина 
громадян не надто схвалює за-
провадження економічних сан-
кцій щодо Росії...

Для Москви кримчани і 
загалом люди — витратний 
матеріал
 Тим часом квітучий ук-
раїнський курортний Крим iз 
великим економічним потен-
ціалом Росія перетворює на су-
цільне військове угруповання, 
своєрідний «невразливий авіа-
носець», який загрожує не тіль-
ки Україні, а й державам Чор-
номорського регіону. Крим бук-
вально нашпиговують новітніми 
зразками ударного наступаль-
ного озброєння повітряного і 
морського базування, зокрема 
крилатими ракетами великої 
дальності дії й іншими носія-
ми ядерної зброї. Причому для 
розміщення останньої цілодо-
бово триває відновлення війсь-
кових об’єктів на півострові. От 
такий він, «рускій мір»... Зва-
жаючи на постійні заяви Крем-
ля про «ядерний попіл», окупо-
ваний Крим практично перетво-

рено на першочерговий об’єкт 
ураження для оборонних сил 
НАТО, а місцеве населення є за-
ручником непередбачуваної аг-
ресивної політики Москви, для 
якої люди завжди були витрат-
ним матеріалом.
 Так само витратним матеріа-
лом були для російських сило-
виків і наші українські моряки, 
яких торік восени, попри їхній 
міжнародний правовий імуні-
тет, силою захопили, обстріля-
ли та полонили неподалік Кер-
ченської протоки. Вони тепер 
мужньо витримують у росій-
ських буцегарнях ті випробу-
вання і знущання, на якi здат-
на сучасна кремлівська Феміда. 
А щодо рішення Міжнародно-
го трибуналу ООН iз морського 
права про повернення моряків і 
захоплених кораблів до Украї-
ни не надто обнадіюйтесь — там 

плювати хотіли на міжнарод-
не право з високої кремлівсь-
кої башти. Ні Гааги вони не бо-
яться, ні осуду та осоромлен-
ня людського. Їм ніхто не указ. 
Звісно, окрім самого Царя...
 Залишається лише споді-
ватися, що міжнародний тиск 
не припиниться і «нерукопо-
жатість» Путіна та його ото-
чення змусить, хоча би з праг-
матичної точки зору, повернути 
наших військових в Україну. 

Перерозподіл — сутність 
будь-якого російського 
«приростання»
 Крим перетворюється на 
місце потенційної катастрофи 
будь-якого можливого штибу, з 
огляду на те, як росіяни вміють 

використовувати «силу атома» 
(нещодавній інцидент у Білому 
морі, трагедії «Лошарика» та 
«Курська» тощо) та не дотриму-
ються технологічних протоколів 
безпеки. Високі ціни і брак ку-
рортників та прісної води — теж 
своєрідна катастрофа для дота-
ційного регіону, чия економіка 
мала чітку сезонну виразність. 
Як не дивно, а саме в таких, до-
ведених до економічного «від-
чаю» російських «губерніях», 
яким хочуть зробити цей півос-
трів, найгостріше і відчувають-
ся кризові явища. А їх Кремлю 
все важче приховувати. 
 Бо замість розвитку громад 
тут відбувається тотальна мілі-
таризація й занепад регіональ-
ної економіки, особливо аграр-
ного сектору. І щоб хоч якось 
збалансувати можливий про-
тестний потенціал звиклих до 

українського вільнодумства 
кримчан, їм дедалі більше під-
селяють питомих «росіянців» 
із самої що не є «рязанської гли-
бинки». А вони вже підкажуть, 
як прожити і не гнівити велико-
го «збирача земель російських», 
якому задля утримання на пла-
ву «кримської мрії» вже дово-
диться вишкрібати із не такої й 
бездонної кишені дедалі більше 
грошенят. До яких так і липнуть 
«освоювачі» різних проектів на 
кшталт «кримського мосту», що 
перетворився на взірцевий при-
клад корупційного «розпилу» 
мільярдів бюджетних рублів. 
Тоді як жодного рубля не було 
витрачено на вирішення місце-
вих екологічних проблем, які в 
деяких локаціях набувають апо-
каліптичних масштабів. Напри-
клад, сумновідома ситуація із 
забрудненим повітрям навколо 
Армянська, що викликало по-
гіршення стану здоров’я у бага-
тьох місцевих мешканців.
 Підкажуть «рязанці» і крим-
ським татарам, що не варто де-

монструвати лояльність щодо 
України й надто ревно носталь-
гувати за колишніми поряд-
ками. Поліцейсько-гоблінсь-
ка кліка зрадників силою реп-
ресій намагається знищити під 
корінь будь-які спроби сказати 
правду тим, хто зберіг вірність 
Україні, хто дбає про свою на-
ціональну і конфесійну самобут-
ність, кого не влаштовує еконо-
мічна криза й тотальне політич-
не цензурування на півострові. 
Це, вкупі з криміналізацією 
тамтешнього бізнесу, лише по-
силює соціальну напругу, зок-
рема поміж місцевими меш-
канцями й «рязанцями», які 
прагнуть захопити ласі шмат-
ки власності, ввійти у кримсь-
ку владу і зайнятися тривіаль-
ним «перерозподілом». А він є 
сутністю будь-якого російсько-
го «приростання».
 Отже, кримський «вузол» 
усе тугіше затягується у клу-
бок проблем, вихід з яких стає 
можливим лише в контексті ра-
дикальних рішень та подій...■

В ОКУПАЦІЇ

Оздоровниця, що стане 
«сіллю на ранах імперії»
Кримський «вузол» усе тугіше затягується у клубок проблем для Кремля

■

Будівництво «кримського мосту» перетворилося на 
взірцевий приклад корупційного «розпилу» мільярдів 
бюджетних рублів. Натомість жодного рубля не 
було витрачено на вирішення місцевих екологічних 
проблем. 

Малюнок з сайта radiosvoboda.org.❙

«Військові вертольоти окупантів, що літають над феодосійськими пляжами 
в бік полігону Чауда, на жаль, стали суворою буденністю», — так прокоментували 
цей знімок на сторінці «КРИМський бандерівець» у «Твіттері».

❙
❙
❙



7УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ 2019СВІТ

Ігор ВІТОВИЧ

Президент України Володи-
мир Зеленський узяв участь 
у меморіальних заходах до 80 
роковин початку другої світо-
вої війни у Варшаві. В рамках 
цього візиту відбулася зуст-
річ українського президента з 
польським колегою Анджеєм 
Дудою та віцепрезидентом 
США Майком Пенсом. 

«Прорив» у польсько-
українських відносинах 
 Під час зустрічі з прези-
дентом Польщі йшлося пе-
редусім про подолання іс-
торичних розбіжностей та 
економічну співпрацю. Зок-
рема, очільники України та 
Польщі домовились усунути 
історичні суперечності між 
країнами, а Володимир Зе-
ленський навіть запропону-
вав побудувати на кордоні 
спільний меморіал прими-
рення. Про це говорили на 
спільному брифінгу після 
зустрічі у Варшаві. «Не від-
лига у відносинах, а прорив 
— я так охарактеризував би 
підсумки першого дня мого 
візиту до Польщі», — напи-
сав згодом Володимир Зе-
ленський на своїй сторінці 
у «Фейсбуці».
 Історичні суперечності 
в останні роки були серйоз-
ною проблемою у відноси-
нах двох країн. Найгострі-
шим моментом стала зупин-
ка пошуку, облаштування та 
узаконення польських міс-
ць пам’яті в Україні у від-
повідь на демонтаж низки 
пам’ятників загиблим ук-
раїнцям у Польщі, зокрема 
і воїнам УПА.
  «Ми б хотіли обидва, 
щоб на цьому тлі відбулась 
нормалізація міжлюдських 
відносин. Дорога до цього — 
щоб кожна людина, яка за-
гинула чи яку вбили, була 
вшанована та отримала своє 
ім’я та прізвище, мала над-
могильний пам’ятник, щоб 
на табличці було прізвище, 
щоб на братських могилах це 
було реалізоване. Для цього 
потрібні ексгумаційні робо-
ти», — заявив пан Дуда. Він 
попросив Зеленського ска-
сувати мораторій, «запро-
ваджений попередньою вла-
дою».
 За словами президента 
Дуди, Зеленський пообіцяв 
зробити це після завершен-
ня формування виконавчої 
влади. «Пан президент за-
явив, що новий уряд — на 
етапі формування, і це пи-
тання буде реалізоване», 
— заявив Дуда. Президен-
ти не уточнювали, про які 
саме кадрові зміни йдеться, 
але в останні роки польсь-
ка сторона критикувала Ін-
ститут національної пам’яті 
та його керівника Володи-
мира В’ятровича, який зай-
мав жорстку позицію пари-
тету в питанні впорядкуван-
ня м ісць пам’яті в Україні та 
Польщі. 
 Варто нагадати, що Сенат 
Польщі наприкінці січня ми-
нулого року проголосував су-
перечливий законопроект, 
що передбачає кримінальну 

відповідальність за запере-
чення злочинів українських 
націоналістів проти поляків. 
«За» проголосували 57 се-
наторів, переважно з керів-
ної партії «Право і Справед-
ливість» («ПіС»), проти — 23 
сенатори опозиційних сил, 
двоє сенаторів утрималися. 
Польська сторона викорис-
товувала ексгумаційні робо-
ти для збирання доказів про 
«злочини українських націо-
налістів», звідси і така реак-
ція попередньої українсь-
кої влади. Схоже, що коман-
ді Зеленського до таких зви-
нувачень польської сторони 
байдуже. 
 Володимир Зеленський 
пообіцяв, що готовий роз-
блокувати надання дозволів 
на проведення пошукових 
робіт в Україні, а польська 
сторона аналогічного доз-
волу українській стороні 
не надає,  натомість обіцяє 
власноруч упорядкувати 
українські місця пам’яті в 
Польщі. В останні кілька 
років Україна тому і зупи-
нила роботи з пошуку, впо-
рядкування та узаконення 
польських місць пам’яті, бо 
це було відповіддю на зни-
щення чи демонтаж десятків 
українських пам’ятників у 
Польщі. Через відсутність 
належної реакції польсь-
кої влади на нищення ук-
раїнських пам’ятників Інс-
титут національної пам’яті 
призупинив процес легалі-
зації польських меморіаль-
них об’єктів на території Ук-
раїни.
 Польська сторона пос-
лідовно звинувачує вояків 
УПА у знищенні поляків під 
час «Волинської трагедії». 
Натомість з українського 
боку лунають аргументи, що 
під час Другої світової війни 
атаки на цивільне населен-
ня відбувались як з боку ук-
раїнських загонів, так і поль-
ських. Президент Петро По-
рошенко під час попередніх 
візитів до Варшави вибачав-
ся і просив про взаємне про-
щення українців та поляків.

США продовжать 
підтримувати Україну
 Віцепрезидент США 
Майк Пенс у неділю, 1 ве-
ресня, вперше зустрівся із 
президентом України Воло-
димиром Зеленським та за-
явив про підтримку Києва 
та територіальної цілісності 
України. «США підтриму-
ють народ України, особливо 
з 2014 року. Ми рішуче висту-
пали за територіальну ціліс-
ність України», — заявив 
Майк Пенс у Варшаві під час 
брифінгу з Володимиром Зе-
ленським. «І я можу запев-
нити вас, що ми продовжува-
тимемо підтримувати народ 
України у справах безпеки, 
територіальної цілісності, 
включно із законною вимо-
гою України стосовно Кри-
му», — цитує пана Пенса 
агенція «Рейтер».
 «Провів чудову зустріч 
з президентом України Зе-
ленським. Ми обговорили пи-
тання безпеки, енергетики, 
економічного зростання та 
прогресу щодо його програ-
ми реформ. Під керівництвом 
президента Дональда Трам-
па відносини між Україною 
та США ніколи не були міцні-
шими!» — написав Пенс пізні-
ше в соцмережі «Твіттер».
 Однак Пенс не дав від-
повіді стосовно долі заплано-
ваних раніше 250 мільйонів 
доларів військової допомо-
ги США Україні, зазначає 
dpa. Наприкінці серпня аме-
риканські ЗМІ — Politico та 
CNN — повідомляли, що пре-
зидент США Дональд Трамп 
серйозно розмірковує, щоб за-
блокувати військову допомо-
гу Україні. Він доручив рад-
никам переглянути ініціати-
ву щодо підтримки безпеки 
України. Ці кошти признача-
лися для закупівель українсь-
кою стороною зброї, облад-
нання, розвідувальної техні-
ки і проведення військових 
тренінгів. Окремою статтею, 
зокрема, проходило придбан-
ня Києвом виробів військово-
го призначення, на яке Кон-
грес США виділив приблиз-

но 50 мільйонів доларів. Про 
виділення Україні ще 250 
мільйонів доларів «для зміц-
нення військово-морського 
і сухопутного потенціалу» 
було оголошено 18 червня.

Польща, США та Україна 
підписали газову угоду 
 2021 року Польща зможе 
постачати Україні 6 мільяр-
дів кубометрів газу. Таку де-
кларацію висловив уповно-
важений польського уряду 
в справі стратегічної енер-
гетичної інфраструктури 
Пйотр Наїмський. Це перед-
бачено угодою, яку підпи-
сали представники Польщі, 
США та України 31 серпня у 
Варшаві. За словами мініс-
тра Пйотра Наїмського, ме-
тою є диверсифікація поста-
чання газу в Україну, яка в 
цьому питанні залежить від 
Росії. Така можливість від-
криється в момент розбу-
дови терміналу зрідженого 
газу в Свіноусті та будівниц-
тва газопроводу Baltic Pipe, 
що з’єднає Польщу з Норве-
гією. Необхідно також розбу-
дувати газотранспортну сис-
тему в Польщі.
 Пйотр Наїмський повідо-
мив, що зараз Польща може 
постачати в Україну при-
близно 1,5 мільярда кубо-
метра газу. За два роки по-
тужність газопорту в Свіно-
усті збільшиться на 50 від-
сотків — до 7,5 мільярда 
кубометрів. Зав дяки цьому 
з’явиться можливість прий-
мати зріджений газ зі США, 
який придбає українська сто-
рона, або Україна може ку-
пити газ у польської Нафто-
газової компанії.
 Секретар Ради національ-
ної безпеки й оборони Украї-
ни Олександр Данилюк на-
голосив, що залежність від 
Росії має не лише економіч-
ні, а й політичні наслідки. 
Єдиний вихід, як він сказав, 
— диверсифікувати поста-
чання. Тому наступним кро-
ком є можливість доступу 
до зрідженого газу з інших 
країн, перш за все зі США.■

СТИХІЯ

«Доріан» 
вдарив 
по Багамах
Далі шлях урагану 
пролягає до США, 
де в трьох штатах 
евакуюють мешканців 
Атлантичного узбережжя
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Тропічний циклон «Доріан», який 
прямує над Атлантичним океаном до 
штату Флорида у США, сягнув найви-
щої можливої сили — урагану 5-ї кате-
горії — і 1 вересня вдарив по Багамсь-
ких островах. П’ята  категорія, за шка-
лою Саффіра-Сімпсона, означає сильні 
руйнування і небезпеку для життя лю-
дей. До цього він ще як ураган найслаб-
шої, 1-ї, категорії пройшов 28 серпня над 
Пуерто-Рико. 
 За даними Національного центру 
ураганів США, швидкість вітрів у ньо-
му нині становить 295 кілометрів за го-
дину з поривами до 354 кілометрів за го-
дину. Таким чином, за всю історію нау-
кових спостережень «Доріан» є другим 
найсильніший ураганом після «Аллена» 
1980 року.
 Крім потужних вітрів, ця стихія несе 
сильні зливи, які затоплюють значні те-
риторії. З островів Абако, частини Ба-
гамського архіпелагу, в соцмережах пуб-
лікують зображення родинних будинків 
із зірваними ураганом дахами, затопле-
них до середини першого поверху. Метео-
рологи прогнозують випадання 76 санти-
метрів дощу і можливе різке підвищення 
рівнів води на висоту до 6–7 метрів.
 Як заявив прем’єр-міністр Багам Гу-
берт Мінніс, «ми опиняємось перед вип-
робуванням, якого не було ще ніколи». 
Він назвав «Доріана» катастрофічним та 
«ураганом-монстром». Повідомлень про 
жертви станом на вчора не було, але вже 
говорили про значні руйнування на пів-
нічному заході Багамських островів.
 Тим часом у Флориді, від берегів 
якої ураган віддаляло вчора трохи біль-
ше ніж 100 кілометрів, почали евакуа-
цію мешканців окремих місцевостей, 
вразливих до повеней. Національний 
ураганний центр США прогнозує зсуви 
ґрунту в прибережних районах Флори-
ди. Надзвичайний стан в очікуванні на 
сильні вітри й опади оголосили й у кіль-
кох сусідніх штатах — Джорджії, Пів-
денній і Північній Кароліні. Тут теж 
влада оголосила про часткову евакуацію 
мешканців. Зокрема, губернатори Пів-
нічної Кароліни і Джорджії Генрі Мак-
мастер і Браян Кемп наказали евакую-
вати райони на узбережжі Атлантично-
го океану. У штаті Південна Кароліна, 
згідно з наказом губернатора, залишити 
свої домівки доведеться більш ніж 800 
тисячам мешканців, передає агенція но-
вин «Франс пресс».
 Через наближення урагану президент 
США Дональд Трамп скасував поїздку 
до Польщі з нагоди 80-х роковин почат-
ку Другої світової війни, але, як зазна-
чає агенція «Блумберг», натомість пої-
хав грати в гольф. За інформацією жур-
налістів, 31 серпня президент провів 
кілька годин у приватному гольф-клубі 
на півночі штату Вірджинія. 
 У багатьох американських магази-
нах і на заправках — черги: жителі ску-
повують їжу, ліки і пальне. Очікується, 
що вже ввечері у понеділок або в ніч iз 
понеділка на вівторок ураган може до-
сягти узбережжя Флориди. Але мете-
орологи висловлюють обережні споді-
вання, що «Доріан» іще може змінити 
напрямок руху й лише зачепити краєм 
суходіл у США, не ввійшовши на нього 
повністю. ■

■ВІЗИТИ

Газ у суміші з історичними проблемами 
Зеленський у Варшаві: зустрічі українського президента 
з польським колегою та віцепрезидентом США

■

Володимир Зеленський помітив у відносинах двох країн прорив.
Фото з сайта unian.ua.

❙
❙



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Новопризначений український 
Кабінет Міністрів уже встиг 
провести своє перше засідання. 
І поставити перші завдання но-
вим урядовцям, більша частина 
з яких уже сьогодні виглядає 
малоздійсненною. Так, голов-
ним завданням для уряду Олек-
сія Гончарука на наступні роки 
має стати зростання ВВП. При-
чому одразу на 40% упродовж 
останніх п’яти років. Експерти 
стверджують: фінансова ситуа-
ція у державі сьогодні неабияк 
сприятлива для зростання на-
шого ВВП. 

Держава без конкурентних 
переваг 
 Таку заяву зробив сам 
прем’єр Олексій Гончарук на 
першому засіданні уряду. За 
його словами, це основний орієн-
тир для нового уряду України. 
За його словами, зростання еко-
номіки приведе до зростання 
кількості нових робочих місць 
на 1 млн. «І це ще одне завдан-
ня, яке ми перед собою постави-
ли», — сказав він, повідомивши 
про плани скорочення бідності і 
підвищення прожиткового міні-
муму. Сьогодні прожитковий 
мінімум, на думку Гончарука, 
не відповідає реальності. 
 Раніше, у Верховній Раді, 
саме перед призначенням на 
посаду, пан Гончарук ставив 
завдання зростання українсь-
кої економіки трохи простіше 
— плюс усього лише на 5-7%.  
«Для початку потрібні дешеві 
ресурси. У нас дуже дорогі ре-
сурси. Нам не вірять як країні, 
тому що ми дуже довго вели 
себе так, що не дуже заслуго-
вували довіри. Це потрібно змі-
нити. Я вже говорив, що в Ук-
раїні може бути іпотека в грив-
ні під 12-13%. Це абсолютно 
точно можна зробити в наступ-
ному році. Уже в нинішньому 
році можна знижувати відсот-
кову кредитну ставку. Люди 
почнуть робити бізнес, це може 

запустити будівництво та про-
мисловість. Дешеве кредиту-
вання — це одна з тактичних 
цілей, які ми поставимо перед 
собою найближчим часом», — 
сказав Гончарук, додавши, що 
новий уряд не збирається втру-
чатися в незалежність НБУ.
 «Основою для таких змін має 
бути співпраця з нашими між-
народними партнерами і креди-
торами. Тому вже через кілька 
тижнів у Києві буде місія МВФ, з 
якою ми будемо вести переговори 
про нову 3-4-річну програму спів-
праці з Україною», — стверджу-
вав Гончарук, наголошуючи, що 
«дуже довго в країні велика кіль-
кість людей вважала, що Украї-
ну можна як державу використо-
вувати для створення конкурент-
них переваг для себе».
 «Ми це припинимо, — од-
разу ж парирував свої звинува-
чення прем’єр. — Залізницю, 
обленерго, облгази і так далі не 
можна використовувати для от-
римання надприбутків за раху-
нок інших. Це означає, що енер-
горинки, інфраструктура — це 
сфери, в яких пріоритетно по-
винна бути забезпечена конку-
ренція. Це означає, що Украї-
на буде прагнути до інтеграції 
з європейським енергетичним 
ринком. Ми знаємо, що за пла-
ном це повинно статися в 2023 
році. Ми будемо робити все для 
того, щоб як мінімум не відсу-
нути, а як максимум наблизи-
ти цю дату. Все це разом з інши-

ми важливими чинниками при-
веде до того, що люди будуть у   
платіжках отримувати менші 
цифри. Ми перестанемо доту-
вати неефективність, платити 
надприбутки монополістів». 

Стрес минув
 Тим часом НБУ вкотре кон-
статував: фінансова ситуація у 
країні поліпшується, і це доз-
воляє вести мову про збільшен-
ня кредитування для промисло-
вості. Так, за даними другого 
Звіту про введення заходів за-
хисту інформації Національ-
ного банку України, індекс фі-
нансового стресу (УФС) свід-
чить про зменшення напруги 
у фінансовому секторі Украї-
ни. Цей агрегований показник, 
який вимірює рівень напруги у 
фінансовій системі і надає ком-
плексну кількісну оцінку її ста-
ну, як відомо, Нацбанк розрахо-
вує на основі аналізу чотирьох 
сегментів фінансового ринку: 
банківського, корпоративно-
го, державних цінних паперів і 
валютного, для кожного з яких 
розраховує окремий субіндекс.
 У першому півріччі 2019 року 
індекс фінансового стресу тимча-
сового зростання, викликаного 
агресією РФ у Керченській про-
тоці і введенням воєнного стану 
в Україні терміном на один міся-
ць, знизився і наблизився до сво-
го історичного мінімуму.
 Поточна динаміка ІФС пока-
зує, що в даний час він набли-

зився до значень, які були за-
фіксовані після кризи 2008-
2009 років: сьогодні, як і тоді, 
поступово рухаються вниз усі 
субіндекси. Істотно знизився рі-
вень стресу в банківському сек-
торі, зокрема складова ліквід-
ності. Зменшення субіндексів 
державних цінних паперів зу-

мовлено зростанням ліквід-
ності державних єврооблігацій 
України. Валютний субіндекс 
скоротився внаслідок зміцнен-
ня курсу гривні. «За останні 
тижні ІФС не сигналізував про 
суттєві зміни умов на фінансо-
вих ринках», — стверджують в 
Нацбанку. ■
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Нова українська влада, очолю-
вана президентом Володими-
ром Зеленським, яка сьогодні 
офіційно і врочисто вступає у 
свої права, схоже, таки має на-
мір відкрити ринок землі. Крок, 
безумовно, позитивний для 
економіки держави, але лише 
в одному випадку: якщо під час 
відкриття ринку максимально 
усунути корупційну складову. 
Ту саму, яка під час врегулю-
вання земельних питань може 
виявитися критичною для віт-
чизняного АПК та загалом для 
вітчизняного соціуму. 

Втрачені мільярди
 За підрахунками експертів, 
через мораторій на купівлю-
продаж сільськогосподарських 
земель Україна торік втратила 
22,5 млрд доларів у структурі 
ВВП. Це на 17% більше від 
його фактичного рівня! Інши-
ми словами, якби мораторію не 
було, то в минулому році сіль-
ське господарство могло б зге-
нерувати близько 35,8 млрд до-
ларів доданої вартості замість 
фактичних 13,3 млрд доларів.
 Земельне питання було од-
ним із небагатьох, про що тоді 
ще кандидат у президенти Во-
лодимир Зеленський вислов-
лювався чітко, прямо і неод-
нозначно: ринок землі треба 
виводити з тіні. Далі про своє 
прагнення господарювати на 
землі цивілізовано президент 
Зеленський повторював не 
раз. Один із останніх — у роз-

мові з президентом групи Сві-
тового банку Девідом Малпас-
сом. Мета — провести земель-
ну реформу та демонополізува-
ти економіку.
 «Під час нашої зустрічі пре-
зидент Зеленський підтвердив 
прагнення реалізувати кілька 
ключових заходів, спрямова-
них на зростання: провести зе-
мельну реформу, відмежувати 
володіння транзитними акти-
вами від НАК «Нафтогаз Ук-
раїни», демонополізувати еко-
номіку та державні підприємс-
тва й поважати незалежність 
центрального банку», — на-
писав Малпасс, додавши, що 
мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського при-
значення підриває надійність 
володіння землею та перешкод-
жає використанню землі як за-
безпечення для доступу до кре-
дитних ресурсів.
 Закон про ринок землі в ко-
манді Зеленського обіцяють 
уже цьогоріч. А до літа наступ-
ного року цей ринок, на їхню 

думку, має вже повноцінно за-
працювати. «З огляду на те, що 
закон повинен бути ухвалений 
в нинішньому році, модель не-
обхідно обговорити з суспільс-
твом дуже швидко... Це не кін-
цевий законопроект, і його буде 
опубліковано для обговорен-
ня. Умовно, ми приймаємо за-
кон у цьому році, а на практиці 
він вступає в силу влітку-восе-
ни наступного», — заявив рад-
ник заступника голови Офісу 
президента Денис Малюська, 
додавши, що головними умо-
вами запуску ринку землі є ус-
пішна боротьба з рейдерством, 
кредитування потенційних по-
купців і наведення порядку в 
Держгеокадастрі. 
 «Політичне рішення Зе-
ленський ухвалив уже давно: 
земельній реформі бути!.. За-
раз ми відкриті для обговорен-
ня з тими, хто глибоко розби-
рається в темі аграрного сек-
тору. На даний момент, крім 
дедлайнів, ми нічого не озву-
чували, і не тому що в нас не-

має ідей, а тому що ми хочемо 
вислухати експертів», — додав 
представник ЗЕкоманди. 
 Працівник Офісу президен-
та при цьому визнає: якщо за-
лишити стан справ із рейдерс-
твом таким, як сьогодні, то за-
пуск ринку землі означав би 
силові захоплення і проти-
правну діяльність. За його сло-
вами, мусить існувати органі-
зація, яка забезпечить доступ 
тих, хто хоче придбати земель-
ну ділянку, до кредитування. 
Так само він сподівається на 
співпрацю зі Світовим банком, 
щоби забезпечити фінансуван-
ня. 

Гроші для реформи
 Голова правлячої партії 
«Слуга народу» Дмитро Ра-
зумков додав: перед ухвален-
ням документа Верховна Рада 
мусить захистити права влас-
ників земельних паїв і приват-
них інвесторів. Іншими слова-
ми, спершу необхідно захис-
тити національні інтереси і 
безпеку країни, а вже тоді ска-
совувати мораторій. Також, на 
його думку, необхідно розріз-
няти питання ринку землі в дер-
жавній і приватній власності. 
«Якщо громадяни точно зна-
ють, хто є власником тієї чи ін-
шої ділянки землі, то щодо дер-
жавної існує дуже багато пи-
тань. Чиновники, які раніше 
займали високі посади, на пи-
тання, скільки сільськогоспо-
дарської землі у власності дер-
жави, мені відповісти не змог-
ли», — сказав Разумков. 

 Наші реформи радо підтри-
мають міжнародні фінансові 
інституції. Так, Міжнародний 
банк реконструкції та розвит-
ку, який входить до групи Сві-
тового банку, надасть Україні 
кредит в 200 млн доларів задля 
реалізації програми «Приско-
рення приватних інвестицій у 
сільське господарство Украї-
ни». Про це днями домовилися 
міністр фінансів Оксана Марка-
рова і директор Світового банку 
у справах Білорусі, Молдови та 
України Сату Кахконен. 
 Залучення позики дозво-
лить створити і ввести в загаль-
ний доступ Державний аграр-
ний реєстр, провести інвента-
ризацію земель держвласності 
і внести відомості про них до 
Дер жавного земельного ка-
дастру, розробити методоло-
гію розробки планів землеко-
ристування для об’єднаних те-
риторіальних громад, провести 
супутникове картографуван-
ня території України, посили-
ти систему державного контро-
лю на державному кордоні Ук-
раїни з урахуванням вимог ЄС і 
світових практик. Також розро-
бити і ввести в експлуатацію ін-
терактивну інформаційну сис-
тему про безпеку харчових про-
дуктів та вимоги ринків експор-
ту, створити автоматизовану 
систему для оповіщення всіх 
сторін про зміни в Державний 
земельний кадастр, підвищи-
ти обізнаність власників і ко-
ристувачів земельних ділянок 
щодо прав на землю та способів 
їх захисту. ■

УРЯД

5%. Або 40%... 
Новий прем’єр обіцяє зростання ВВП 
держави на 5-7% за рік і 40% за п’ять років. 
Економічна ситуація новій владі неабияк 
сприяє

■

ДО РЕЧІ

 «Зробимо» рейдерів разом! 
 Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет похвалився двома перемогами в бо-
ротьбі з рейдерством. За його словами, відтепер відкриті дані про юридичних осіб 
будуть оновлюватись щодня, а не щотижня, як було раніше. «Чому це важливо? 
Часто рейдерство виражається в тому, що у компанії раптом замінили власника або 
директора, тодi як реальні власники про це нічого не знають. В Україні є кілька ком-
паній, які дозволяють безплатно відстежувати такі зміни: OpenDataBot, «Приват-
Банк», YouControl, Lіga, Vkursi. І якщо раніше жертва рейдерства могла дізнатися 
про несподівані зміни у своїй компанії з запізненням до тижня, а за цей час ком-
панію можуть «віджати» ще більше — забрати активи, перепродати тощо, то тепер 
затримка буде до одного дня», — написав Дубілет на своїй сторінці у «Фейсбуцi».
 За його словами, відтепер у власників компаній з’явилась можливість подавати 
скарги в Антирейдерську комісію в електронній формі через сервіс iGov. «Раніше, 
щоб подати скаргу, вам потрібно було найняти юристів, які підготують для вас вели-
кий пакет документів, хоча навіть iз цим половину заявок відхиляли з формальних 
причин. А поки ці документи доходили до комісії через ланцюжок канцелярій, мог-
ло пройти два тижні. Ми ж створили на iGov форму, яку майже неможливо запов-
нити так, щоб її відхилили за формальними ознаками, можна навіть заповнити без 
юристів!. І вона надходить у роботу комісії миттєво!» — додав міністр Кабміну.

■

 Новий прем’єр-міністр України хоче, аби економіка не просто зростала, 
а зростала дуже швидко. 

❙
❙

СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА

Рік до ринку
Закон про продаж землі 
сільськогосподарського призначення має 
з’явитися вже цьогоріч, а до літа 2020 року 
влада обіцяє повноцінний ринок землі

■
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 Уже багато років пос-
піль стадіон Національ-
ного університету біоре-
сурсів і природокористу-
вання, що розташований у 
мальовничому Голосіївсь-
кому лісі, напередодні 
Дня знань перетворюєть-
ся на великий святковий 
майданчик. І нинішній 
122-й навчальний рік не 
став винятком: День знань 
тут відзначили грандіозно 
й з розмахом. 
 Під оплески числен-
них гостей повз трибуни 
пройшли святковою хо-
дою першокурсники всіх 
факультетів і підрозділів 
НУБІП, очолювані свої-
ми деканами і керівника-
ми. На чолі цього параду 
— кінний ескорт, який за-
безпечили викладач і ма-
гістри університету. А по-
чесне право нести хоругву 
університету випало пер-
шокурсникам, які мають 
найвищий бал ЗНО, — Ва-
лерію Молчану, Василю 
Калиті, Миколі Подлєсно-
му, Максиму Буткову, Со-
фії Сальник, Анастасії Ба-
ламут і Тамілі Іземенко. 
 На правах господа-
ря ректор університе-
ту Станіслав Ніколаєн-
ко привітав гостей і пер-
шокурсників. Останнім 
справді пощастило, адже 
з майже 20 тисяч бажаю-
чих навчатися в НУБіП, 
які цьогоріч подавали за-
яви до приймальної ко-
місії, студентські квитки 
вишу отримали 5,5 тисячi 
найдостойніших — саме 
така вражаюча кількість 
першокурсників влилася 
цьогоріч у 28-тисячну ро-
дину університету. «Ук-
раїна — унікальна краї-
на, а агробіологічний сек-
тор і аграрна галузь три-
мають на собі практично 
всю її економіку. І нам 
слід пам’ятати: в реаліях 
четвертої промислової ре-
волюції маємо йти в ногу 
з інноваціями», — наго-
лосив ректор Ніколаєнко. 
І додав, що, зробивши пер-
ший крок і правильно об-
равши університет, надалі 
потрібно старанно вчити-
ся, адже викладач може 
лише відкрити двері до на-
уки, а вввійти в них кожен 
повинен самостійно. На 
підтвердження цих слів 
ректор вручив першокурс-

никам символічний Ключ 
знань. 
 Далі над стадіоном за-
палили символічну Чашу 
знань, а першокурсникам 
вручили велетенські сту-
дентський квиток і «залі-
ковку» як атрибути май-
бутнього студентського 
життя. 
   Традиційно на День 
знань університет дякує 
своїм друзям. Цьогоріч ре-
галії Почесного доктора 
НУБіП та символічну ман-
тію Станіслав Ніколаєнко 
вручив голові наглядової 
ради вишу Миколі Томен-

ку і професору Державно-
го аграрного університе-
ту Молдови Валерію Єнчу. 
А почесними професора-
ми НУБіП стали професор 
Люблінського університе-
ту наук про життя Януш 
Новак і декан факультету 
сільського господарства 
Університету прикладних 
наук Вайєнштефан-Тріз-
дорф Ральф Шлаудерер.
 Завершився День 
знань святковим концер-
том і показовими виступа-
ми спортсменів універси-
тету. Адже при НУБІП діє 
аж кілька творчих колек-

тивів — народного ансам-
блю пісні і танцю «Колос» 
імені Станіслава Семенов-
ського, ансамблі бальних 
танців «Чарівність» та 
«Сузір’я dance», вокаль-
на студія «7 сходинок» і 
студентський театр «Бе-
резіль», а університетські 
спортивні команди — з во-
лейболу, баскетболу, спор-
тивної аеробіки, перетягу-
вання канату, гирьового 
спорту, кіокушин карате 
— титуловані й досить по-
тужні. Тобто не навчанням 
єдиним живе університет-
ська родина НУБІП! 
 Нагадаємо, що Націо-
нальний університет біо-
ресурсів і природокористу-
вання наприкінці липня 
очолив рейтинг закладів 
вищої освіти України за 
версією роботодавців — 
членів Українського клу-
бу аграрного бізнесу. На 
думку роботодавців, сту-
денти цього університе-
ту є найкраще підготовле-
ними на аграрному ринку 
праці. ■

Марина КРАВЧЕНКО
Полтава 

 Підняти якість почат-
кової освіти — на це спря-
мовані систематичні моні-
торингові дослідження у 
1-4 класах протягом ос-
танніх трьох років, відко-
ли оприлюднена концеп-
ція Нової української шко-
ли (НУШ). 
 Отриманими результа-
тами досліджень на облас-
ній педагогічній конфе-
ренції у Полтаві поділився 
заступник міністра освіти 
України Вадим Карандій.
 «Ось факти, які спону-
кають не стільки до роз-
думів, скільки до дій. Сіль-
ські учні, як і учні мало-
комплектних шкіл, ма-
ють гірші знання. Понад 
13 відсотків дітей до чет-
вертого класу не досягають 
базового рівня математич-
них навиків, тобто відчу-

вають складнощі з задача-
ми на міркування. Ще біль-
ше (на один відсоток) дітей 
не розуміють прочитано-
го. Причому гірші справи у 
хлопчиків, ніж у дівчаток. 
У математиці гендерної різ-
ниці не відчувається», — 
зазначив Карандій. 
 Заступник міністра на-
вів й інші статистичні дані, 
які псують настрій молод-
шим учням. Так, майже 33 
відсотки з них не почува-
ються щасливими у школі. 
Понад 16 відсотків кілька 
разів на тиждень наража-

ються тут на насильство. 
Близько 7,5 відсотка ма-
ють проблеми у стосунках 
із педагогами. 
 «Головне у НУШ — 
навчити дітей мати влас-
не мислення, вибудувати 
довірливі стосунки між уч-
нем і педагогом. Авторита-
ризм має залишитися у ми-
нулому. Школа має бути 
безпечною і друж ньою до 
дитини», — наголосив чи-
новник.
 Він також послався 
на досвід канадської осві-
ти, де, щоб уникнути упе-

редженого ставлення вчи-
теля до дітей, у молодшій 
школі педагоги змінюють-
ся у кожному класі. В на-
шій освіті з позитивного в 
цьому плані — те, що пер-
шачкам і другокласникам 
не виставляють оцінок. Це 
упереджує розвиток жорс-
токості по відношенню до 
слабших учнів. Крім того, 
є чіткий опис такого яви-
ща, як булінг. Цим опи-
сом мають користуватися 
адміністрації шкіл і не до-
пускати проявів цькуван-
ня дітей. ■

СПОГАДИ ПРО ЛІТО

У цій грі не 
програєш
Як знайти безкоштовні можливості 
розвитку для дитини на канікулах
Марія ШИЙКО

 Якщо бути уважним, то можна помітити, що на-
разі багато ресурсів пропонують велику кількість різ-
номанітних можливостей розвитку як для дітей, так 
і для дорослих. Їх можна знайти у телеграм-кана-
лах, в інстаграмі або на сайтах для пошуку, таких як 
Studwaydiem. 
 Цього літа один із телеграм-каналів виклав оголо-
шення про можливість безкоштовної участі в дитячо-
му таборі у Пущі-Водиці.
 Game On — табір, організований групою випус-
кників американської програми обміну FLEX за фі-
нансування Американських Рад i Грінхарт Інтерне-
шинал. Game On уже тричі проходив у Молдові, а в 
Україні проводився вперше й з успіхом працював 
п’ять днів!
 У чому новизна табору? 
 Організатори процесу мають певну мету, згідно з 
якою завданнями табору є: розширення дитячих го-
ризонтів, покращення розмовної англійської, розви-
ток особистісних та комунікаційних навичок завдя-
ки викликам та інтерактивній діяльності.
 Як зазначають організатори, покликання табору 
— індивідуальний підхід до кожної дитини і спосіб 
освіти через ігри. Вони вірять, що діти періоду роз-
повсюдженого кліпового мислення найкраще спри-
ймають інформацію через ігри.
 У цьому році в проекті було 20 учасників. За ві-
ком табір розрахований на дітей 10-12 років. Безпе-
ку контролювала команда з трьох волонтерів і трь-
ох організаторів.
 Двох засновників табору, які вже провели три та-
бори в Молдові й цьогоріч стали організаторами пер-
шого Game On в Україні — Інгу та Ніку, — вдалося 
розпитати про особливості й переваги саме цього про-
єкту. Ось їхні коментарі для «України молодої»:
  ■ Коли виникла ідея створити освітній табір?
 — (Ніку) Це був 2016 рік, коли я працював iз 
дітьми в іншому таборі. Якось після завершення 
чергового табору батьки дітей почали мене пита-
ти, коли я створю свій власний проєкт. Тоді я мав 
сумніви: дуже багато треба було зробити. Але я за-
хоплююсь дітьми й освітою, тож після роздумів усе-
таки зважився: спочатку варто було знайти коман-
ду з п’ятьох людей. 
 Кожен день у таборі повинен був дати дітям прак-
тичну частину якогось шкільного предмета. Те, чого 
в школі не розказують. 
 Складність у тому, щоб зробити все якісно, бо я не 
роблю щось одноразово.
  ■ Чим ви відрізняєтесь від інших?
 — Перше: ми завжди беремо когось із минулого 
року, щоб вони навчали «свіженьких» і допомагали 
їм. Хороший лідер (цього ми навчаємо дітей) — це хо-
роший командний гравець. Тож ми вчимо дітей бути 
і тими, і тими.
 Друге: у віці 12-13 років діти не хочуть навчатись, 
але через ігри беруть інформацію підсвідомо. Тому ми 
допомагаємо навчатися через гру: вони знаходять себе 
в акторстві, спорті, починають цікавитися наукою. 
 Третє: всі дорослі в таборі — моделі для насліду-
вання. Ми самі створили методичку, де прописали 
правила безпеки, етики, поведінки, поводження у 
надзвичайних ситуаціях. Кожен із вожатих ознайом-
лений iз нею і дотримується цих стандартів. 
 Четверте: індивідуальний підхід до кожної дити-
ни. Саме тому дітей у таборі було 20, а не 150.
  ■ Як придумати і почати свій проєкт?
 — (Ніку) Ви маєте нестримно бажати. Тоді Всес-
віт сприяє цьому. Не можна сумніватися, варто прос-
то почати — це найскладніше. Почнеш — і шляху на-
зад уже немає.
 — (Інга) Ти маєш розуміти, що це будуть великі 
зміни, але не боятися їх. Багато людей через зміни не 
починають свої проєкти. Важливо бачити результати 
роботи і знайти правильну команду.
  ■ Найважчий момент у таборі?
 — (Інга) У 2017 році я під час табору була на кон-
ференції в Грузії, мене відправили по роботі. Я при-
летіла в аеропорт і не хотіла їхати. Я не могла скон-
центруватися і постійно думала про табір. Я не припи-
няла листувалася з вожатими і Ніку, перепитуючи, 
чи все добре, поки мені не сказали, щоб я йшла насо-
лоджуватись вільним часом. Як кажуть: найгірше — 
це коли десь відбувається Game On, а ти не там.
  ■ Скільки вам було років, коли ви почали цей про-
ект?
 — Ніку було 22, а мені 21. ■

■

МОНІТОРИНГ

Граніт науки не всім по зубах
Учні молодших класів гiрше справляються із задачами 
на логіку, аніж на арифметичні дії

■

У ДОБРУ ПУТЬ!

Першовересень у Голосієві 
Посвята в першокурсники, святковий парад і почесний 
Томенко: Національний університет біоресурсів і 
природокористування розпочав 122-й навчальний рік

■

Святослав Ніколаєнко і нові почесні доктори та професори.
Фото з сайта nubip.edu.ua.

❙
❙

Святкову ходу очолили 
першокурсники
 із найвищим балом ЗНО.

❙
❙
❙
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Визначення
 Для з’ясування заявленого звернімось 
до указів президентів України з приводу 
60-річчя цієї дати: указ Л. Кучми (2004 
р.) стосувався «початку виселення етніч-
них українців із території Польщі»; В. 
Ющенка (2005 р.), що ліквідував попе-
редній указ, апелював до «примусового 
виселення етнічних українців з території 
Польщі». Вгледіти термінологічні різниці 
між першим та наступними документами 
не важко. «Виселяли» чи «примусово ви-
селяли» не з території Польщі, а «депор-
тували» українців з їхніх таких-то етніч-
них українських регіонів (територій). 
 Нарешті офіційно задекларовано най-
вищим законодавчим органом те, про 
що давно говорили, домагалися фа хівці, 
громадськість. Ще в 1990 році автор цих 
рядків писав у статті «Так, торжество не-
справедливості!», звертаючись до народ-
них депутатів СРСР Ростислава Брату-
ня, Романа Федоріва та інших від Львів-
щини, щоб вони порушили проблему де-
портації українців у контексті Декларації 
Верховної Ради СРСР про визнання неза-
конними і злочинними всіх репресивних 
актів проти народів, які були піддані на-
сильному переселенню, і забезпеченню 
їх прав (1989 р.) Дослідниця теми, док-
тор історичних наук Т. Пронь дійшла в іс-
торіографічному огляді висновку, що ав-
тор названої статті першим публічно вис-
ловив думку про насильницьку сутність 
переселення і ввів у науковий обіг де-
фініцію «депортація» (Науковий вісник 
Чернівецького університету. Вип. 590-
501. — Чернівці, 2012, с. 65). 
 Однією з найдраматичніших сторі-
нок багатовікової історії українського на-
роду було вигнання його західної гілки з 
правічних земель у середині ХХ століття. 
Напрошується  аналогія з подіями напри-
кінці ХVII століття, коли війни Московії, 
Туреччини з Кримом та Польщі винищу-
вали Україну, зрештою, територію між 
Дніпром і Південним Бугом — серце ба-
гатого краю, колиску історичного життя, 
осередок держави зі столицею в Чигирині 
Богдана Хмельницького оголошено Бах-
чисарайським перемир’ям — безлюдною, 
нейтральною. Звелено всім переселятися 
на Лівобережжя, хто противився — пере-
ганяли силою. Це був, за авторитетним іс-
торичним визнанням, «великий згін» (Н. 
Полонська-Василенко. Історія України. У 
2-х т., т. 2. — К., 1992, с. 46).
 Дефініція влучна, вона зазнала словес-
ної трансформації за формою, але за суттю 
залишається та ж, з її трагізмом, про що 
совєтська історична пропаганда стосовно 
«згону» минулого століття воліла мовча-
ти або возвеличувати його як «торжес-
тво історичної справедливості», бо роз-
членований український народ нарешті 
возз’єднався, став єдиним. Слава Богу, 
лихі часи комуністичного свавілля кану-
ли в Лету, дослідники повертають із забут-
тя правду про тисячі людей, на долю яких 
випало велике горе — депортація. Новіт-
ня дефініція глибше охоплює і розкриває 
суть політики диктаторських режимів, 
які позбавляли народи власної батьківщи-
ни, прирікали на вимирання. Вирішаль-
ними носіями правди про жахливі депор-
таційні свавілля є очевидці тогочасних 
подій, котрі вижили, адаптувалися в інше 
середовище, сподіваючись «повернутися 
додому». Не судилося. Їх, свідків, стає усе 
менше; тим, які пам’ятають якісь епізоди 
75-річної давнини, під 80 років, серед них 
й автор цих рядків.

Дискримінація
 Причини депортації українців із Лем-
ківщини, Надсяння, Холмщини та Пів-
денного Підляшшя або Закерзоння на те-
риторію Совєтської України в 1944—1946 

роках не були стихійними, випадковими. 
Їх нагромаджували десятиліттями. Вирі-
шальним у тому сенсі стало підбиття під-
сумків Першої світової війни (1914-1918 
рр.), внаслідок чого її переможці, втомив-
шись від настирливих домагань польської 
сторони віддати західноукраїнські землі 
під її протекторат, отримавши «слово го-
нору» від поляка, що корінному народові 
нададуть культурно-автономні права, по-
годилися (1923 р.) Маємо підстави ствер-
джувати, що часом«гонорове слово» по-
ляка теж не тотожне вартості «паперу» 
москаля, на якому написана з ним угода. 
Уже наступного року оголошено польську 
мову державною, взято курс на реалізацію 
давніх королівсько-магнатсько-шляхет-
ських марень — ополячення краю, ство-
рення його моноетнічним, використову-
ючи костел, школу, культуру, колоністів 
(осадників), яким роздано дефіцитні кра-
щі землі, запроваджено політику «твердої 
руки» до незгодних: пацифікацію, реп-
ресії, ув’язнення (сумнозвісна тюрма «Бе-
реза Картузька»), спалення православних 
церков на Холмщині тощо у намаганні ви-
корінити саме поняття «Україна», «украї-
нець» на «східних кресах», називати його 
«русином», «руським», а всю територію 
— «Всходня Малопольська». На побуто-
вому рівні українець був для «гонорового» 
поляка «бидлом», «кабаном». 

Дискримінація незаперечна, тотальна, 
окупаційна
 Польська політична верхівка, втратив-
ши відчуття міри, наповнювала «бочку з 
порохом», що не могла не вибухнути, не 
підняти до спротиву радикальний рух на-
самперед в особі Організації українських 
націоналістів. ОУН — не якийсь українсь-
кий винахід. Практика захисту, помсти, 
здобуття свободи і незалежності від оку-
пантів будь-якими методами й способами 
проводилась давно й повсюдно, знайшла 
міжнародне визнання у концепціях спра-
ведливих визвольних і несправедливих  
загарбницьких війн. Вона була такою і в 
Україні. 
 Польсько-українське протистояння 
мало трагічні наслідки у роки Другої сві-
тової війни (1939—1945 рр.), особливо на 
завершальному її етапі, коли поляки, до-
магаючись відновити свою державу в до-
воєнних межах, знову запретендували на 
західноукраїнські землі, чого українсь-
ка сторона категорично не сприймала, 
витворили міф про так звану «волинську 
різанину 1943 року», звинувативши ви-
нятково українців у розв’язанні ворож-
нечі. Створена еміграційним польським 
урядом у Лондоні Армія Крайова, мере-
жа хлопських батальйонів, бандитських 
зграй була покликана реалізувати цей на-
мір. Хроністи не зафіксували жодного ре-
зонансного випадку, що поляки підірва-
ли на своїй території міст, через котрий 
ішов німецький ешелон зі зброєю на схід-
ний фронт. На пропозицію провідників 
ОУН-УПА разом бити спільних ворогів 
гітлерівського і сталінського режимів не 
погодилися. Воювали з українцями. Осто-
ронь не могла бути Москва. Вона споряди-
ла так звану Армію Людову, була тим ре-
жисером і детонатором, що провокував і 
стимулював конфлікт, заохочував поль-
ські прокомуністичні елементи до анти-
українських екзекуцій, знищення націо-
нально-визвольного руху, обіцяючи їм 
владу у відновленій Польській державі та 
деякі територіальні поступки. 
 Ці елементи, переконавшись, що від-
новити довоєнні «східні креси» Польщі 
по р. Збруч не вдасться, погодилися на 
проведення польсько-совєтського кор-
дону по «лінії Керзона», запропонованій  
ще 1920 року міністром зовнішніх справ 
Великобританії Дж. Керзоном як кордон 

між Польщею і Совєтською Росією. Вона 
проходила від Гродно, далі на схід від Гру-
бешова, західніше Рави-Руської і східні-
ше Перемишля до витоку Сяну в Карпа-
ти. «Лінію» (неприродну, надто пряму), 
з поправками на користь Польщі (5-8 км) 
схвалили переможці Другої світової вій-
ни на Ялтинській конференції в січні 1945 
року (Советская историческая энциклопе-
дия. Т. 8. — М., 1965, с. 203). За нею, себ-
то за польсько-совєтським кордоном, опи-
нилася понад півмільйонна компактна ук-
раїнська людність на своїй прадавній ма-
теринській землі. 

Угода про «добровільну» евакуацію
 Польський режим, який успадкував 
національну політику своїх попередни-
ків збудувати однорідне паньство (держа-
ву), усвідомлював, що таку національну 
меншину переварити у власному котлі не 
вдасться, а в майбутньому може мати про-
блеми: раптом меншина забажає самов-
рядності, відокремлення й не прогнозова-
на політика Москви підтримає? Осуджу-
ючи українофобський польський режим, 
віддамо йому належне в захисті власних 
національних інтересів ціною «прохо-
дження по трупах», зневажаючи інших, 
чого українцям переважно бракувало й 
бракує; він, режим, а не Сталін, ініціював 
переселення меншини в Совєтську Украї-
ну, й кремлівський диктатор погодився. 
 Щоб надати цій брутальній акції 
якоїсь правової ознаки, уряд УРСР і Поль-
ський комітет національного визволення 
уклали 9 вересня 1944 року в Любліні уго-
ду про евакуацію українського населення 
з території Польщі і польських громадян 
із території УРСР (Національні відноси-
ни в Україні у ХХ ст. Зб. докум. і матер. 
— К., 1994, с. 256). В угоді цинічно задек-
ларовано видимість «гуманності», бо за-
явлено про «добровільність» евакуації. 
Цей термін означає виведення населення 
з місцевості, що становить загрозу, а та-
кож не виключає його повернення. У да-
ному разі організатори евакуації й не при-
пускали зворотної дії, не для цього вони 

створювали нестерпні умови, надихали на 
криваві оргії польські банди, аби україн-
ці заявляли про своє «жагуче бажання» 
податися на «свою Україну». Амораль-
ний бік цієї «гуманної» евакуації очевид-
ний, як і правовий: угода не мала жодної 
юридичної сили, бо укладена нелегаль-
ним «польським комітетом», котрий ніх-
то не обирав. Це маріонетковий витвір, не-
одноразово практикований більшовика-
ми, що проголошувався «від імені» яко-
гось міфічного населення, трудящих, на 
референдумах. З  останніх — захоплення 
Криму, Донбасу. 
 Організацією переселення займалася 
відповідна комісія з представників села, 
повіту та совєтської влади. Описували все 
майно. Як згадує жителька села Жуличі 
Томашівського повіту Лідія Воробйова, 
керівники комісії, звичайно, совєти — са-
мовпевнені, пихаті, трималися зверхньо,  
як «хазяї», здебільшого малограмотні, бо 
де ж було розібратися в українських пріз-
вищах та іменах; церковні метрики вза-
галі не визнавали за документи. Прізви-
ща та імена перекручували на свій лад, 
наприклад Петрівни ставали Петровни-
ми, Корнила — Корниловими, Ґелярські 
— Келярськими. Її батькові довелося дов-
го відстоювати своє прізвище «Козак», а 
не «Казак». Дружину її дядька Іванну 
(Яніну, Янку) записали Іонією (бо «тако-
го імені нєт, єсть Іван», сказав керівник). 
В іншій родині, де синів називали Володи-
мир, Ярослав і Ростислав, вирішили, що 
останні два імені — «ето одно імя, так нє 
может бить» — і Ярослав став Іваном до 
кінця життя (Депортовані. Матер. конф. 
«70-річчя депортації українців із Закер-
зоння». Львів, 12 груд. 2015 р. — Львів, 
2016, с. 36). Комісії вимагали заяв про ба-
жання виїхати, людей заохочували агіта-
тори, надіслані з південно-східних облас-
тей. 
 Реалізація угоди розпочалася 15 жов-
тня 1944 року й повинна була заверши-
тися 1 лютого наступного року. Не важ-
ко вгледіти «гуманність» її терміну: осін-
ньо-зимові місяці, щоб зібрати урожай 
вдома, а в Україні весною — засіяти, по-
садити. З’ясовується, в низці місць упов-
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 У селі Павлокома, де закопано 366 
українців, убитих у березні 1945 р.,   
встановлено хрест і споруджено  меморіал. 
У відкритті брав участь Президент України 
В. Ющенко, 13. 05. 2006 р. 
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новажені совєтської влади накладали по-
даток на зерно, далі тим же зерном веліли 
наповнювати так званий «Фонд Красной 
Армии», державну позику і т. ін., і т.п. 
Перші місяці евакуація не була публічно 
примусовою, зголосилося добровільно виї-
хати в межах 5-7 відсотків, хоча не без під-
став. Передусім із Холмщини, де вбивства 
українців почались ще за два роки до так 
званої «волинської різанини», вони сяг-
нули апогею навесні 1944 року. Тут лише 
в Грубешівському повіті польські бандити 
спалили 52 українські села, замордува-
ли близько 4 тисяч українців. Мартиро-
логом символічних місць трагедії є село 
Сагринь, де вбито понад тисячу людей 
(Сере да В. Злочин і реалії примирення 
та взаємопрощення //Українці Закер-
зоння. Матер. конф., Бучач, 29-30 верес. 
2005 р. — Львів, 2007, с. 25-26). 

Лемки серед Донецького степу
 На Лемківщині, куди донісся розго-
лос польського розгулу, спрацювала й 
промосковська давня пропаганда: лемки 
— це русини, власне, «частина російсь-
кого народу» зі справжньою «вірою бать-
ків» — православ’ям. Одвічні польсько-
католиць кі утиски підживлювали «росій-
ські настрої». Отже, частина лемків пере-
селяється «до Росиї» (бо там, кажуть, «від 
добра ковбасами б’ються»). Хтось узяв 
дзвони, їхав із червоним прапором... По-
луда спала з очей, коли через місяць то-
варняк опинився серед Донецького сте-
пу. Надвечір приїхали гарби, запряжені 
волами, і подалися хто куди, де в бідному 
та зруйнованому війною краю на них ніх-
то не чекав, ніде було прихиститися. Коли 
агітували за переселення, обіцяли посели-
ти всіх разом, в одному селі, щоб були «як 
вдома», збудувати церкви, школи... Мо-
лодші, сильніші, ризикуючи, повертали 
назад, ближче до рідної домівки. По тих, 
хто залишився, пройшовся у 1946-1947 
роках голод (Нестеряк Ю. Відлуння ста-
рого дзвону //Голос України. 1991, 1 бе-
рез.; Ардан В. Лемки на Луганщині // Ук-
раїнці Закерзоння. с. 233). 
 Звістка про «рай», небажання висе-
лятися порушили не тільки його графік, 
а поставили взагалі під загрозу зриву ева-
куацію попри те, що оскаженілі нічні бан-
ди нападали весною 1945 року на десят-
ки сіл Ярославського і Перемишльсько-
го повітів, де в Павлокомі вбили 366 осіб, 
Пискоровичах і Березці — близько по 200 
у кожному, Малковичах — 145, Бихові 
— майже 100 і т. д. Весною-влітку того ж 
року виселено з Верхнього Надсяння, Бес-
кидів лише 229 тисяч осіб, тобто менше 
половини українців на території Закер-
зоння. Довідки, що подавалися у Київ сто-
совно евакуації, повідомлення агітаторів 
свідчили, що ця злочинна акція провале-
на (Середа В. Названа праця, с. 26). 
 На зібраннях сіл Голучків, Семушова, 
Добра Шляхетська, Гломча, що біля Ся-
нока, громади заявили агітаторам: «Нам 
нікуди їхати. У нас Україна тут, нам і тут 
добре, тож більше до нас не приїжджай-

те». Мої односельці з Тиряви Сільної, що в 
цьому районі, категорично висловилися: 
«На Україну не поїдемо, а якщо приїдуть 
поляки — виженемо» (Депортації. Захід-
ні землі України кінця 30-х-початку 50-х 
рр. Документи, матеріали, спогади. У3-х 
т., т.1. — Львів, 1996, с. 534).
 Тут збройні сутички набули особли-
вої гостроти, а виконання плану евакуа-
ції було найнижчим. Багато «доброволь-
ців» відмовлялися від поданих раніше 
заяв на виїзд під впливом проведених ук-
раїнськими повстанцями зборів у селах, 
люди пішли в ліси. В одному із звернень до 
українців Лемківщини чинити опір пере-

селенню, повстанці закликали: «Творіть 
самооборони і захищайте оселі перед те-
рористичними бандами. Ляжте кістьми, 
а не кидайте рідної землі». Почастішали 
напади на міліцейські постерунки, під-
риви залізничних мостів, колій, переправ 
тощо (Бадяк В. Депортація із Сяніччи-
ни у спогадах і документальних матеріа-
лах //Депортовані, с. 26). Якби не само-
віддана боротьба вояків УПА, жертв се-
ред українського населення було б наба-
гато більше. У цьому її історична заслуга 
і пошана, яку свідомий українець завжди 
пам’ятатиме. 

Марія Джуган із села Ялин згадує...
 Проте перелом у депортації — виму-
шеному виїзді — ставав очевиднішим. У 
Європі війна закінчилася. Транспортні 
та людські ресурси вивільнялися, поль-
ський режим і його кремлівські верхово-
ди вирішили довести задуману справу до 
кінця. Не приборкуючи свавілля бандит-
ських груп, вони сформували три піхот-
ні дивізії Війська Польського переважно 
з «волинських поляків», які з особливою 
люттю вбивали українців у селах Кобиль-
ниця Руська, Люблинець Старий, Любли-
нець Новий, Гораєць, Завадка Морохівсь-
ка, Терка тощо, вдаючись до різних спо-
собів ревного виконання завдання. Марія 
Джуган із села Ялин згадує, як у їхню 
хату вдерлися польські і совєтські сол-
дати й наказали зібрати за годину майно 
на фіру, розпалену піч для випікання хлі-
ба залили водою, а замішане тісто в діжі 
перевернули на підлогу. «Здається, що з 
тією діжею перевернулося і все наше жит-
тя», — каже потерпіла (Українці Закер-
зоння, с. 172). 
 Такі ж виконавці привели під кон-
воєм із шести сіл 351 господаря на заліз-
ничну станцію у Риманові, змушуючи їх 
погодитися на «добровільний» виїзд. Тим 
часом їхнє майно в селах залишилося без 

нагляду, без видачі будь-яких документів 
на руки власників, воно й було розграбо-
вано польськими мародерами. Позбулися 
українці села Кам’янка не тільки цінно-
го майна. Дочекавшись вагонів, вони за-
вантажилися, але коли прибули на стан-
цію Босько, побачили, що двох останніх 
вагонів, у яких були коні і свої вартові, 
нема. Згадали, як колійовці у Вороблику 
маневрували вагонами, не надавши цьо-
му значення. Пошук втрат нічого не дав. 
Вони зникли безвісти (Бадяк В. Депорта-
ція із Сяніччини у спогадах і документаль-
них матеріалах //Депортовані, с. 26). 
 Приготувався до виїзду священик на-
шого села Микола Сікора. Про це довіда-
лася банда, прийшла вночі, сильно побила 
його, дружину і трьох доньок, спакувала 
майно на віз, до якого прив’язала дві коро-
ви, й щезла. По дорозі випала з воза валіз-
ка — це все майно, що залишилося в сім’ї. 
Ледь живого прохолодного жовтня 1945 
року бачили отця на станції у Сяноці, але 
найсильнішого удару він зазнав наступ-
ного року, коли вбили його сина Романа 
на Щедрий вечір. Був це добрий учитель і 
патріот, як інформувала підпільна листів-
ка, в партизанці не воював, але не захотів 
виїжджати, думав, усе повернеться. По-
ховали його, а через кілька днів прибули 
якісь службисти, відкопали покійника, 
одягнули у форму «партизанського майо-
ра» (?!) й виставили на показ у Сяноці (Ба-
дяк В. Рідний в історії та моїй пам’яті // 
Українці Закерзоння, с. 148-149). 
 Були покійники й інші. Тривале че-
кання на станціях товарняків, щільне за-
вантаження від трьох і більше сімей, як 
зазвичай багатодітних, в один вагон, брак 
води, спекотний день і таке інше, неспіш-
на їзда з частими затримками, дозволяють 
без особливої фантазії уявити це митарство 
з антисанітарією, дитячим плачем, стого-
ном хворих, окремі з яких так і не доїхали 
до обіцяного «раю», когось поховали по до-
розі; одна сім’я довезла тіло дорогої їй лю-
дини до місця свого призначення...

 Угода від 9 вересня добігала до завер-
шальної третьої рати (заст. «термін сплати 
боргу»), що припала на кінець весни-по-
чаток літа 1946 року. За рештками нашо-
го села, моїми батьками прибули 25 трав-
ня військові й на великих фірах коритної 
форми, за якими йшли головні годуваль-
ниці — корови, люди подалися до Сянока, 
куди через тиждень прибув товарняк, ще 
знадобилося понад тиждень, аби добрати-
ся на Тернопільщину. Вільних, придат-
них для мешкання хат уже не було, обжи-
вали закинуті, вселялися й дві сім’ї у тіс-
ні глиняні хатинки або домагалися поль-
ських будинків, які зайняли місцеві люди 
й не хотіли звільняти їх. Були проблеми.
 Хтось запитає: які житлові пробле-
ми, якщо привезли переважно в захід-
ноукраїнські області понад 480 тисяч 
осіб (97 відсотків запланованих), а поля-
ків репатрійовано 800 тисяч? Річ у тім, 
що більшість поляків мешкала в містах. 
Так, у Львові із 320 тис. 300 осіб у довоєн-
ний 1939 рік їх було 163 тис. 200 (доля 102 
тис. 200 євреїв відома), залишилося 10 ти-
сяч (Кубійович В. Етнічні групи південно-
західної України (Галичини) на 1.1.1939. 
Львів, 2007, с. 47). Мовимо про величезні 
вивільнені житлові площі, але їх депор-
тованим українцям ніхто не давав, їх за-
хопила совєтська східна орда — «червоні 
освободітєлі». Визволитель той, хто вига-
няє окупанта й повертається назад, додо-
му. Продовжувати не будемо.
 На тих 150 тисяч осіб українських, ук-
раїнсько-польських змішаних сімей, що 
уникли депортації, чекала ще одна дра-
ма — акція «Вісла», а для підозрілих у 
зв’язках із національно-партизанським 
рухом — справжня катівня в концтаборі 
в Явожному (Місило Є. Акція «Вісла». До-
кументи. — Львів, 1997). У ньому прово-
дили всі нелюдські екзекуції, окрім кре-
маторію, який практикував поруч у час 
війни відомий гітлерівський Освєнцім. 

Вважаю вкотре наголосити (чит.: УМ, 
2004, 7 вересня): акція «Вісла», проведена 
у квітні-серпні 1947 року, розсіяла понад 
140 тисяч осіб по північно-західних тере-
нах Польщі, які дісталися від Німеччини, 
щоб вони не гуртувалися, швидко асимілі-
зувалися. Досі чути на публічних зібран-
нях, навіть із вуст освічених людей, що 
виселення в УРСР — це акція «Вісла». 

Захист прав депортованих
 Були ще примусові переселення ук-
раїнців, менш відомі загалу, зокрема 1948 
року з кількох сіл у районі Перемишля, у 
зв’язку з переданням цієї території із за-
лізничним вузлом у Медиці Польщі; 1951 
року виселено переважно в південні сте-
пові регіони України понад 32 тис. осіб із 
суто бойківських 42 сіл і міст Нижньо-Ус-
трицького, частини Хирівського і Стріл-
ківського районів тодішньої Дрогобиць-
кої області, вивільнивши територію пло-
щею 480 кв. км для обміну на відповідну 
площу в районі сучасного Львівсько-Во-
линського басейну з містами Угнів, Белз 
і Кристинопіль (Червоноград). Так бажа-
ла польська влада й Сталін не заперечував 
(Кляшторна Н. Акція-51. Книга пам’яті. 
Брошнів-Осада, 2009). Визначена остання 
1951 року міждержавна лінія є досі чин-
ною як польсько-український кордон, 
за ним не вціліло жодного з майже 6 ти-
сяч українських сіл, більшість — стерта з 
лиця землі.
 Про польсько-українські відносини, 
драматичні події в роки війни та по ній, 
претензії нинішніх шовіністичних про-
шарків до українців в оцінках минулого, 
не сприйняття нашого права на визнан-
ня своїх героїв, руйнування пам’ятників, 
надгробків на могилах борців і т. ін., я 
висловився у матеріалі «Захистити влас-
ну гідність українців» (УМ, 2018, 11 лип-
ня), тому не буду повторюватися. Лишень 
скажу: оголошені польським «справедли-
вим» режимом понад 100 тисяч поляків, 
убитих українськими націоналістами, як 
геноцид поляків, «висмоктані з пальця». 
Були жертви з обох боків у межах 18-20 
тисяч, причім українців загинуло біль-
ше. У жертвах винні режими! «Волин-
ська різанина» була не на Мазурах чи в 
Сілезії. Якщо в твою хату лізе бандит, то 
маєш звичаєве й писане право захища-
тися будь-якими засобами й способами. 
З’ясовується, згідно з польською морал-
лю і «правом», так не мало бути, бо був, 
напевно, не бандит, а носій європейської 
цивілізації, й повелися з ним нечемно, 
тому українці повинні каятися, вибача-
тися перед поляками, зректися своїх про-
відників, «бандерівців». До слова, це чує-
мо і від «ображеного» північно-східного 
сусіда.
 Нарешті з падінням режимів змогли 
сказати правду про своє минуле депорто-
вані українці, вони утворили товариства 
«Лемківщина», «Надсяння», «Холмщи-
на», «Любачівщина», «Бойківщина»; з 
метою злагоджених, спільних дій засну-
вали в 1999 році Об’єднання цих това-
риств «Закерзоння» з координаційною ра-
дою, яку очолив Володимир Середа, доне-
давна голова товариства «Надсяння» від 
часу його створення. Об’єднання не тіль-
ки оприлюднило численні документаль-
ні матеріали, спогади, заяви, звернення до 
органів влади з приводу злободенних пи-
тань депортованих та суспільних справ, 
а й здійснило низку практичних заходів 
щодо недопущення польським великодер-
жавникам, «кресов’якам» відновити вой-
овничі символи своєї присутності на на-
ших землях, «свого Львова», — це проб-
лема, що для окремих столичних чинов-
ників була невідома або чужа, то й інколи 
вони погоджувалися на забаганки поля-
ків. Товариства домагалися, щоб «приму-
сово виселених українців» визнали, як й 
інші народи, депортованими. Своєрідною 
компенсацією за вчинені матеріальні й 
моральні кривди  Верховна Рада України 
віднесла їх до категорії учасників війни 
(2004 р.), знизивши плату за комунальні 
послуги наполовину. На жаль, з 1 липня 
2015 року пільги скасовані особам, дохід 
яких перевищував 1 тис. 710 грн. 
 Що думають ці одиниці, які дожива-
ють віку, щодо «економії» грошей на тлі 
тих позахмарних зарплат обраним, ко-
румпованим суддям, політичним партіям, 
серед яких є відверті антиукраїнські, про-
російські, — здогадатися не важко. ■

з материнської

Польсько-українське протистояння набуло трагічних наслідків у роки 
Другої світової війни (1939-1945 рр.), особливо на завершальному її 
етапі, коли поляки, домагаючись відновити свою державу в довоєнних 
межах, знову запретендували на західноукраїнські землі, чого 
українська сторона категорично не сприймала.
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СТОЛИЦЯ

Клас високого 
мистецтва
Удень, увечері та вночі за 11 днів 
пролунало більше 30 концертів у 
рамках одного фестивалю

Анна АРХИПОВА

 Другий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv 
Stage, організований Домом «Майстер Клас», пройшов 
у столиці наприкінці серпня, зібравши понад 30 тисяч 
відвідувачів. Його фокус-темою обрано «Звуки міста». 
Напередодні події фестиваль обирав їх аудіозаписи, які 
надсилали охочі, аби на їх основі створити музичний 
твір — присвяту і подарунок Києву! 
 Мистецький марафон тривав 11 днів поспіль. Це 
були покази українського кіно — 70 найкращих філь-
мів склали «Кінобукет». Цикл бесід під ясенем із відо-
мими культурними діячами. Театралізовані екскурсії 
Софією Київською. Інтерактивні події для дітей (зокре-
ма, для тих, хто має аутизм) та для людей літнього віку. 
А також візуальне мистецтво, 4 виставки: українсько-
го живописця, графіка і монументаліста Олександра 
Дубовика «Білий Букет»; «Автопортрет з букетом» 
за участі 30 митців; «Зупинись. Дивись. Мистецтво» 
Вікторії Зубенко та фотовиставка Кіри Кузнєцової «За 
п’ять хвилин до початку...» 
 «Дві головні родзинки фестивалю — його локації та 
зміст. Адже всі заходи відбувалися у самому серці Киє-
ва — на території заповідника Софія Київська та під да-
хом музею Золоті Ворота, — ділиться Ірина Буданська, 
ідейна натхненниця, головна організаторка фестива-
лю, засновниця Дому «Майстер Клас». — А програма 
унікальна тим, що протягом 11 днів ми створили таку 
концентрацію різних концертів, екскурсій, дискусій, 
кінопоказів, інтерактивних програм, що кожен зміг 
відчути себе в самому центрі цього яскравого букету».
 Удень, увечері та вночі пройшло 60 івентів, пролу-
нало більше 30 концертів для дітей і дорослих — елек-
тронна, експериментальна музика, класична, джазова, 
сучасна камерна і симфонічна, концерти українських 
та зарубіжних гуртів, оркестрів за участі всесвітньо ві-
домих солістів і диригентів. Можна було зустріти учас-
ників із США, Канади, Японії, Китаю, Кореї, Франції, 
Австрії та України. Серед організаторів — компанія 
U Artist Music (США). 
 Від прізвищ музикантів у знавців перехоплюва-
ло подих: легендарний мультиінструменталіст і ком-
позитор Ейстен Севог та співачка Бенедикте Торгет із 
Норвегії, піаніст Олексій Гринюк і скрипаль Андрій 
Бєлов, американо-ізраїльський джазовий піаніст Гай 
Мінтус, оперні співаки Теммі Генсрад та Ніколас Ішер-
вуд із США та багато інших. Участь у фестивалі взяли 
п’ять оркестрів: New Era Orchestra, Національний пре-
зидентський оркестр, Kyiv Fantastic Orchestra, «Вірту-
ози Києва» та «Київські солісти».
 У сакральному серці Києва, місці сили, серед велич-
них храмів та вікових дерев саду Софії Київської, виру-
вала неймовірна атмосфера краси, таланту, вишукано-
го смаку. Це були світлі вібрації теплих ароматів літа і 
звуків, синергія духу 350 митців та музикантів світової 
культури. Неймовірними були музичні програми, які 
демонстрували креативний підхід сучасної музики до 
мультижанровості, перформансу, в поєднанні світло-
вих інсталяцій, експериментального звучання, поліс-
тилістики. У проектах «Точка перетину» Назгуль Шу-
каєвої та LMaluma group, кросжанрової групи DZ’OB, 
«На вільному просторі: ніч, квіти, птахи...» піаніста 
Євгена Громова, «Маргіналії» відомої у світі компози-
торки Вікторії Польової.
 У заключному концерті «Українські сезони» висту-
пали фольклорний ансамбль «Божичі» та New Era 
Orchestra (диригент Тетяна Калініченко). Фольклор і 
бароко створили органічну сучасну мову, а кримсько-
татарська весільна пісня у фіналі Bouquet Kyiv Stage 
всім нагадала: Крим — це Україна! ■

■

Наталія ТОЛУБ

 У Києві проходить фі-
нал п’ятого Міжнародного 
конкурсу молодих дизай-
нерів New Fashion Zone. 
Загалом масштабний за-
хід зібрав 698 дизайнерів 
із 17 країн. Фінал відбу-
деться 20 вересня на лока-
ції Izone.
 Фінал конкурсу — це 
третій етап змагання, де 
фіналісти кастингу кон-
курсу (45 учасників) про-

демонструють міжнарод-
ному журі свої навчаль-
ні колекції з шести луків. 
Журі визначить перемож-
ців у кожній із номінацій. 
 Відвідувачів на фіналі 
чекає грандіозне перетво-
рення українських зірок 
і ведучих ТБ на відомих 
голлівудських акторів із 
використанням одягу та 
аксесуарів українських 
дизайнерів і брендів.
 Крім того, під час за-
ходу пройде бізнес-форум 
«Україна — конкуренто-
спроможний гравець на 
світовому ринку Apparel 
& Textile». Спікери зібран-
ня, лідери fashion інду-
стрії, великі українські 
підприємства легкої про-
мисловості будуть діли-
тися успішними кейсами, 
реальним досвідом вихо-
ду і роботи на міжнарод-
ному ринку, прикладами 
масштабування бренду і 
співпраці з міжнародними 
байєрами. ■

 Валентина САМЧЕНКО

 Видатний композитор, дири-
гент і педагог українсько-французь-
кого походження, автор 10 опер, 3 
балетів, 6 симфоній, великої кіль-
кості романсів та інструментальних 
творів — це про Петра Чайковсько-
го. Він народився, вчився і певний 
час жив та творив на російській те-
риторії Російської імперії. Утім уп-
родовж 28 років, до самої смерті, 
композитор по кілька місяців гос-
тював і працював у своїх родичів i 
друзів у маєтках на території Украї-
ни: у Тростянці, тепер Сумської об-
ласті (1864 р.); у містечку Кам’янка 
та селі Вербівка нинішньої Черка-
щини (1865—1878 рр.); у селищі 
Низи раніше Сумського повіту Хар-
ківської губернії (1871—1879 рр.); 
у Браїлеві та на хуторі Сьомаки Він-
ниччини (1878—1880 рр.); селі Ко-
пилів Київщини (1889—1890 рр.).
 А походив автор музики найві-
доміших балетів «Лебедине озеро», 
«Спляча красуня» та «Лускунчик» 
з українського роду Чайок. Прадід 
композитора, Федір Опанасович Чай-
ка (1695—1767) родом був із Омель-
ника, що неподалік Кременчука на 
Полтавщині. Саме в цьому селі 
31 серпня — 1 вересня вперше 
проходив фестиваль услав-
лення Петра Чайковського 
і його роду «Чарівна сим-
фонія козацтва». 
 Федір Опанасович 
Чайка був козацьким 
сотником, брав участь 
у битві під Полтавою й 
помер від ран. Його син, 
Петро, народжений на 
Полтавщині, навчаючись 
у Києво-Могилянській 
академії, прийняв прізви-
ще Чайковський. Пройшов-
ши російсько-турецьку війну 
та відслуживши полковим ліка-
рем, став городничим Слободсько-
го та Глазова у В’ятській губернії, 
де, власне, народився майбутній 
уславлений композитор. (До сло-
ва, до роду Чайковських належав 
і поет Євген Гребінка — автор ро-
мансу «Очі чорнії»). Французьке 
коріння Петра Чайковського іде від 
його матері — Олександри Андріїв-
ни, уродженої Ассієр, яка зі своїми 
дітьми говорила винятково фран-
цузькою і вчила їх музики.
 «Чарівну симфонію козацтва» 
розпочали браві українці, які при-
були на свято на козацькій чайці по 
Пслу: з пістолями, стягами, люль-
ками в зубах та шаблюками. Коза-
ки урочисто підняли стяги на голо-
вній сцені фестивалю, прикрашеній 
портретом Петра Ілліча Чайковсь-
кого. До речі, на таку подію завітав 
і власне композитор — як, скажі-

мо, робить це і письменник Микола 
Гоголь, навідуючись на Сорочинсь-
кий ярмарок. 
 Фестивалили завзято і весело. 
Численні гості захоплено дивили-
ся фрагмент балету на... підвісному 
містку над річкою Псел — «Вальс 
квітів» з «Лускунчика» викона-
ли юні артистки Полтавської місь-
кої школи мистецтв. Діяли містеч-
ко народних майстрів і зона для фо-
тографування. Проводили майс-
тер-класи. Дивилися кінне шоу та 
долучалися до козацьких забав. 
Знайомилися із фотовиставкою 

старих світлин і колекцією давньо-
го одягу. А ще дивилися картини 
відомих полтавських художників 
Миколи Підгорного та Івана Ново-
бранця.
 На фестивалі представив кон-
цертну програму за творами Пет-
ра Чайковського Полтавський 
симфонічний оркестр. На вечір-
ній сцені  виступили «Шпилясті 
кобзарі». Місцеві виконавці взяли 
участь у виокремленому фестивалі 
«Омельницьке розмаїття».
 Ідея створити фестиваль «Чарів-
на симфонія козацтва» належить 
Олександрі Шереметьєвій, голові 
Омельницької об’єднаної громади. 
А його реалізація стала можливою 
завдяки перемозі громади у всеук-
раїнському конкурсі «Малі міста 
— великі враження». Це конкурс 
культурно-мистецьких проектів 
громад iз населенням до 50 тисяч 
людей, спрямований на розвиток 
культурно-економічного потенціа-
лу територій через підтримку стар-
тапів, що пов’язані з культурною 
спадщиною громад. Цього року в 
конкурсі перемогли 74 проекти. На 
втілення досить масштабного про-
екту Омельницької ОТГ виділили 
700 тисяч гривень, ще 210 тисяч 
мали надійти з місцевого бю джету. 
Загалом на реалізацію таких ініціа-
тив у 2019 році попередній уряд 
виділив 50 млн грн. ■

Дизайнер Марія Тодоренко в колекцію стилю «мілітарі» 
замість агресивних деталей додала елементи квітів.
Фото надане організаторами.

❙
❙
❙

З ГОЛОЧКИ

Креатив і бізнес молодих
Конкурс New 
Fashion Zone: 698 
дизайнерів — із 
17 країн

■

Нову програму представили на фестивалі сестри Тельнюк.
Фото Віталія МАРІАША.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Чайка з іменем Петро
«Чарівна симфонія козацтва» на землі предків 
композитора, якого довго 
привласнювала собі Росія

■

«Чарівну симфонію козацтва» 
розпочали браві українці, які 
прибули на свято на козацькій 
чайці по Пслу.
Фото надане організаторами.

❙
❙
❙
❙
❙

В Омельнику виступили «Стрибожі
внуці», автентичні й неземні.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Тепер-от політична белетрис-
тика у тренді. Видавці вже не бо-
яться, часи змінилися на краще 
(що б там не казали). Та це не оз-
начає, що професія політичного 
журналіста стала менш безпеч-
ною. Вона є такою за означен-
ням — навіть в Америці. А ос-
кільки ми не там, то й досі не 
маємо пулітцерівського шти-
бу книжок-розслідувань. Жур-
налісти дослухаються інстинкту 
самозбереження і воліють писа-
ти «романи», де «реальні події 
я використала, як витратний 
матеріал», — пише на початку 
Н. Влащенко.
 Багаторічна засновниця-ре-
дактора журналу «Публічні 
люди» знає що і про кого пише. 
Надто нервово камуфлює пер-
сонажів, навіть «поганяла» ча-
сом міняє, перестраховується. 
А наприкінці — екзистенційна 
рекогносцировка: «Вона біль-
ше не була прописана ані на те-
риторії закону, ні на території 
«понять». Так, лячно. Книжка 
просотана відчуттям жаху. Три-
лер. Але нізащо не кину камінь в 
авторку-журналістку — те, про 
що вона пише, насправді є вель-
ми небезпечною інформацією.
 Насамперед, «Під небом Авс-
терліца» — те, що у світовій лі-
тературній традиції зветься 
«таємниці мадридського двору». 
Піонером тут у нас був, здається, 
Валерій Грузин — так само доб-
ре обізнаний у владному запіл-
лі дипломат-інтелектуал, коли 
опублікував у власному видав-
ництві роман «Загибель Києва» 
(К.: Амадей, 2008). То було ху-
дожнє осмислення першої хвилі 
донецької міграції до столиці, 
що істотно зіпсувала київську 
атмосферу «культурою без ню-
ансів... сумішшю казарми й бу-
дуару». Змальовано потворну 
зграю напівбандитів, що шмату-
ють владу, і навіть для «кращих» 
донецьких особин притаманний 
дивний ментальний мікс пріори-
тетів: «Книжки, гроші, жінки та 
собаки» (до речі, собака Барбара 
позиціонується в романі, як «іде-
альна людина»).
 Усе це десть років перегнива-
ло, попри другий Майдан (між 
іншим, В. Грузин передбачав, 
що побутовий терор увірве тер-
пець містян і виллється у зброй-
не протистояння: «Завтра, не 
зволікаючи... бо знову щось пер-
шочергово дрібне станеться»), і 
перетворилося на «екзистенцій-
ний морок», що панує «під небом 
Австерліца». Звісно, серед персо-
нажів не бракує «якихось небід-
них Голохвастових на яхті», 
як у того ж Грузина, але на пер-
ші ролі вже виходять більш ос-
вічені «кулінари» громадської 
думки», всілякі політтехноло-
ги, здатні «вигадувати страте-

гії для приматів». З’являються 
упізнавані, попри авторський ка-
муфляж, персони: «Флегматич-
ний, рано розтовстілий і полисі-
лий Книжник... Лідер молодіжної 
організації «Пора» Маськін, 
дуже схожий на Шуру Балага-
нова... Повелітель Батальйонів 
у великій фуражці і з маузером 
Дзержинського на боку... наш 
друг Армен: багато читає, пише 
прозу, але, наче вериги, за ним 
тягнуться абсолютно конкрет-
ні кримінальні гріхи».
 Спостереження за постмай-
данним владним тераріумом 
приводить авторку до висновку: 
«Усі ці рольові ігри в Че Гевару ча-
сом перетворюють романтиків 
на вовкодавів». І ще одне, важли-
ве: «Головне — не забувати про 
тих, хто програв. Вони тут, не-
далечко, і мріють про реванш». 
«Під небом Австерліца» роман-
тики-мутанти єднаються, в суті 
справи, з реваншистами.
 Та головне в романі Влащен-
ко — образ героїні, молодої ваб-
ливої «селф-мейд-вумен», котра 
обрала за інструмент завоюван-
ня світу журналістику. Фаталь-
на жінка-журналіст. Тема, що 
постійно вигулькує у світовому 
мистецтві — згадаймо, бодай, 
свіжий фільм «Приватна війна» 
(2018), з якого акторка Розамун-
да Пайк дістала «Золотий гло-
бус» — за переконливе втілення 
саме такого типу «жіночої жур-
налістики».
 В українській прозі це теж не 
новина, а проте завжди цікавий 
ракурс, оскільки фаталь-жур-
налістка є гарантованою прина-
дою для масового читача. Нап-
риклад, роман Оксани Забужко 
«Музей покинутих секретів» 
(К.: Факт, 2009), де героїня спо-
чатку є «Дарочка-дурочка-діроч-
ка», далі — коли вже активно 
працює з масовою інформацією, 
— замислюється над тим, «яким 
сміттям густо всипано мозок, 
так що вже й не домацаєшся до 
того, що думаєш сама», і зреш-
тою перетворюється на цинічно-
цілеспрямовану (цинічну — у 
філософському сенсі: вільну від 
забобонів «здорового ґлузду») 
професіоналку, котра не гребує 
адекватними реакціями: «Во бля, 
сказала вона, ні хуя собі... Він ні-
коли не чув, щоб вона матюкала-
ся, і вона від себе теж такого ні-
коли не чула, ці слова вискочили 
з неї самі, ніби тільки їх і браку-
вало для остаточного вивершен-
ня пазлу».
 В Оксани Забужко вивищен-
ня фаталь-журналістки відбу-
вається на примітивному тлі 
деґрадованої української жур-
налістики, що здебільшого пра-
цює на користолюбне «зами-
кання пам‘яті» красивими 
картинками: «Нащо нам зда-

лися мертві, коли до нас у чер-
зі товпляться живі, і до того ж 
платять?». У Наталі Влащенко 
— те саме: «Професія перетвори-
лася на прохідний двір, щось на 
кшталт відвідування Віденсь-
кого балу матросами і селяна-
ми». В її книжці — весь сучасний 
медіа-іконостас, починаючи від 
упізнаваних метрів («досвідче-
ний агент, журналістика пот-
рібна йому, як інструмент. На-
віщо йому думати про історію, 
через котру його можуть уби-
ти?»), до безликої профмасов-
ки: «Дівчина була первозданно 
дурна... мала слабкість до відвер-
тих ідіотів». 
 Героїня роману Наталі Вла-
щенко «чудово знала, де саме ле-
жать у журналістиці гроші», 
— хоч заробіток не був її фахо-
вою метою, лише справедливою 
винагородою. Це так само, як 
у тетралогії Яна Валетова «Ні-
чия земля»: «— Ти взяла гро-
ші. — Ні, я взяла можливість 
усе це заробити» (Х.: Фоліо, 
2017). До Валетова Влащенко 
особливо близька — і постаттю 
фаталь-журналістки, і загаль-
ним мороком декорацій. Ще у 
повісті Я. Валетова «Прицільна 
дальність» знаходимо одкровен-
ня: «Мораль є похідною від полі-
тичної необхідності» (К.: Факт, 
2006). У наступній його книжці 
«Лишитися живим» ходить про 
механізм «влада-преса»: «Під-
кладеш мене, аякже... Я тобі не 
рабиня Ізаура!.. Мені треба за-
вдання намалювати, грамотно 
мету зобразити, мотивувати, 
як нині говорять... А далі усти-
гай відвертатися! Знаєш, по-
справжньому розумний чоловік 
повинен учасно заплющитися» 
(К.: Альтерпрес, 2007). А ще 
далі, у «Нічиїй землі», ходить 
про речі, які у «Під небом Авс-
терліца» знову зринають на по-
верхню: «Повернення почуттів 
— це міраж, якому може вірити 
хіба безумець... Хіба з жінкою, 
яку все ще кохаєш, можна вести 
переговори?». У Влащенко це оз-
вучено так: «Дівчина навпроти 
була геть не дівчиною. Навпро-
ти сидів розумний, погано де-
шифрований ворог».
 Хай там як, але героїню роману 
Влащенко цілком можна героїзу-
вати. Її роман з ідеологом режиму 
все-таки увірвався на межі зради 
фахових принципів. «Найгірший 
зі станів — почуття відповідаль-
ності». Вона йому не зраджує. 
За це її й вбивають. Зверніть ува-
гу: усі фаталь-журналістки в усіх 
згаданих книжках гинуть. Навіть 
у Ірен Роздобудько, що не схильна 
до трагічних фіналів. У її романі 
«Ґудзик-2» також є «скандальна, 
невизнана, стервозна, таємнича, 
не з повна розуму» персонажка, 
котра є половинкою фаталь-жур-
налістки, яка гине від кулі на 

Майдані (К.: Нора-Друк, 2015). 
Ота Роздобудькова майбутня жур-
налістка цілком відтворює шлях 
Влащенкової героїні: «Від’їзд аж 
ніяк не був мрією, просто їй хоті-
лося припинити цей безкінечний 
жах... У місті залишалася якась 
кількість однокласників, розумо-
ва відсталість котрих не дозво-
ляла їм звалити хоча би на чеські 
будівлі, ачи опікуватися заміною 
памперсів італійським пенсіоне-
рам».
 Та попри бомбову тему фа-
таль-журналістики, всі згадані 
книжки сходяться на одному: 
жінки — як заміноване поле. Ось 
у Роздобудько: «А що буде роби-
тися в її голові — одному Богові 
відомо... Емоції, замішані на по-
зачассі... Обвішана питаннями, 
як новорічна ялинка — іграшка-
ми... Плани нереальні, але цікаві, 
як космос». А у Забужко і поготів 
концептуальний присуд: «Якась 
інша форма життя — якщо спе-
ціально її не вивчати, не збагнеш, 
що в неї на мислі». Навіть Гоголь 
колись застерігав: «Вельми небез-
печно зазирати глибоко до дамсь-
ких сердець» («Мертві душі»).
 У ранній повісті Оксани За-
бужко наштовхуємося на загад-
кову фразу: «Ти стоїш, і у тебе 
зайняті руки» (Сестро, сестро. 
— К.: Факт, 2003). Та, як замис-
литися, — це формула природ-
ної-інтуїтивної жінки, обтяже-
ної-скутої зайвиною суспільних 
приписів. Інакше кажучи, про 
жіночу валізу без ручки. Дуже 
добре це проаналізовано у пси-
хологічному лонґселері Клари-
си Пінколи Естес «Жінки, що 
біжать з вовками. Жіночий ар-
хетип у міфах та легендах», що 
його нарешті перекладено цього 
року українською (К.: Yakaboo 
publishing). Коли ж шукати за 
путівником жіночими лабірин-
тами у романному форматі, то 
поміж сучасних письменників 
гарно надається на роль гіда Па-
уло Коельйо — загалом увесь та 
його передостанній роман зосіб-
на: «Шпигунка» (Х.: Клуб сімей-
ного дозвілля, 2017).
 Так, це про найвідомішу фа-
тальну жінку в новітній історії — 
про «шпигунку» Мата Харі. Чи 
була вона такою і чи справді кої-
ла злочини, за котрі її розстріля-
ли наприкінці Першої світової, 
— достеменно невідомо. Версій 
чимало, часом діаметрально про-
тилежних. Коельйо наприкін-
ці згадує, як через сорок років по 
тому вирокові прокурор Андре 
Марне зізнався: «Між нами, тих 
доказів, які ми мали, було недо-
статньо навіть для того, щоби 
покарати кота». Натомість не-
давній російський телесеріал 
«Мата Харі» (2017) однозначно 
пристає на шпигунську версію 
— авжеж, ця жінка нібито вида-
ла супротивникам саме російсь-

кі воєнні секрети. Вийшов ретро- 
екшн з підсиленим «мильним» 
ефектом.
 Та, як на мене, в романі бра-
зильського мислителя більше 
правди, аніж у серіалі «за ре-
альними подіями», — позатим, 
що автор на прикінцевій сторін-
ці значить: «Ця книжка жод-
ним чином не має на меті ста-
ти біографією Марґарет Зелле» 
(справжнє ім’я Мата Харі). Фа-
бульну стрічку «Шпигунки» 
сплетено зі свідчень причетних 
до цієї світової історії осіб: бо-
гема, бомонд, військові, конт-
розвідники, судді та тюремники. 
І, звісно, самої Мата Харі, котра 
ніби оглядає-коментує усю цю 
комунікацію навколо неї. Основ-
ний контент, ясна річ, творять 
чоловіки, котрі «здавалося, зай-
малися дуже важливими справа-
ми, але щоразу, коли я озирала-
ся, помічала, що вони стежили 
за мною поглядами». Вона з усі-
ма привітна, як ото Голлі Ґол-
лайтлі зі «Сніданку у Тіффані», 
і обидвом чоловіки регулярно 
виставляють збуджено-незадово-
лені претензії: «Її провина — це 
відсутність делікатності, пов-
на відсутність співчуття, мані-
пулювання й руйнування жит-
тя чоловіків... Її елегантність і 
видатний розум, її аморальність 
— усе це робить її потенційною 
підозрюваною».
 Власне, «провину» Мата 
Харі можна описати поняттям 
«нонконформізм». Та цей фено-
мен має два геть різні прояви. 
Чоловічий — не уподібнювати-
ся більшості, яку зневажаєш; та 
жіночий — за будь-яких обста-
вин лишатися собою, «усе або 
нічого». Один нонконформізм 
не розуміє іншого, «завжди за-
здрили, хоч ніколи не поважа-
ли». Хіба що втрутиться форс-
мажор — кохання. Тут Коельйо 
цілком у своїх володіннях, тож 
варто дати слово досвідченому 
екскурсоводу: «Кохання — це 
отрута. Закохавшись, ви втра-
чаєте контроль над своїм жит-
тям, оскільки ваше серце і розум 
належать іншій людині. Ваше іс-
нування під загрозою. Ви робите 
все, щоб зберегти кохану люди-
ну, і втрачаєте відчуття стра-
ху. Ця непоясненна і страшна 
річ, яку називають коханням, 
змітає з лиця землі все, чим ви 
є, а натомість залишає те, чим 
бажає бачити вас кохана люди-
на... Якщо заглибитися далі у 
спогади, то згадуємо день, коли 
це насіння посадили, як удобрю-
вали його й вирощували, аж поки 
не виросло дерево, яке неможли-
во викорчувати... Кохання не 
підкоряється нікому й зраджує 
тих, хто намагається розгада-
ти його загадку».
 Отже, каже Мата Харі (що 
більше скидається на Хлєстакова 
у спідниці, аніж на спецагента): 
«Мене засудили за шпигунство, 
тоді як усі мої дії — це поширен-
ня пліток у салонах вищого сві-
ту... Повія — так! Шпигунка 
— ні!.. Зрештою, сенсом усього 
мого життя було підтриман-
ня зв’язків із впливовими людь-
ми», — зізнається у «Шпигун-
ці». А це точнісінько те саме, чим 
живе журналістка Мар’яна «під 
небом Австерліца»: «Для умной 
женщины род занятий — как 
шуба на голое тело». Мар’яну — 
так само як Мата Харі — судять 
і призначають до страти (хіба що 
не формально, а ніби у «Процесі» 
Кафки). Подібний і головний ар-
гумент суто чоловічого звинува-
чення: «Зачем мне вместо люби-
мой человек-пиздец?». ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Усе або нічого:
любовно-політичні пристрасті

■

Костянтин РОДИК

Торік Наталя Влащенко опублікувала політичний роман «Під небом 
Австерліца» (Х.: Фоліо). У передмові вона дякує колезі-журналісту 
Олегові Єльцову, яко першому читачеві рукопису. Пригадалося, як 
на початку 2000-х Олег дав мені свій рукопис на тоді відсутнього 
жанру — політичного детективу на прозорих українських реаліях. 
Добрий текст, запропонував його керівникові одного поважного 
видавництва — той відхрестився, як від нечистої сили. Авжеж, у 
ті часи було так само, як у кінобестселері «Біле сонце пустелі»: 
«Стріляли».
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Єврокубки
 Україна втратила ще одного свого представника в 
єврокубках — луганська «Зоря» у Запоріжжі дала бій 
«Еспаньйолу», проте не зуміла відіграти гандикап у два 
м’ячі. Таким чином, на груповій стадії ЛЄ наш чемпіонат 
представлятимуть «Олександрія» (як бронзовий при-
зер УПЛ минулого сезону) та «Динамо» (кияни вилеті-
ли з кваліфікації ЛЧ). 
 А в Лізі Чемпіонів знову на правах чемпіона Украї-
ни виступить донецький «Шахтар». За вихід у плей-оф 
донеччани боротимуться з «Манчестер Сіті» Олексан-
дра Зінченка, «Аталантою» Руслана Маліновського та 
загребським «Динамо».
 Ліга Європи. Плей-оф раунд кваліфікації. 
Матчі-відповіді. «БАТЕ» (Білорусь) — «Астана» 
(Казахстан) — 2:0 (Григорчук («А») — тренер; пер-
ша гра — 0:3), «Дюделанж» (Люксембург) — «Ара-
рат-Вірменія» (Вірменія) — 2:1 (по пен. 5:4; 1:2), 
«Бней Ієгуда» (Ізраїль) — «Мальме» (Швеція) — 
0:1 (0:3), «Ференцварош» (Угорщина) — «Судува» 
(Литва) — 4:2 (Харатін, Зубков — 90 хв., Ігнатенко — 
із 71 хв., Ребров (усі — «Ф») — тренер; 0:0), «Хапо-
ель» (Б-Ш, Ізраїль) — «Фейєнорд» (Нідерланди) 
— 0:3 (0:3), «Марібор» (Словенія) — «Лудогорець» 
(Болгарія) — 2:2 (0:0), «Рига» (Латвія) — «Копен-
гаген» (Данія) — 1:0 (Шарпар — до 65 хв, Дебелко 
— 90 хв., Славов (усі — «Р») — із 66 хв.; 1:3), «Рейн-
джерс» (Шотландія) — «Легія» (Польща) — 1:0 
(0:0), «Трабзонспор» (Туреччина) — «АЕК» (Греція) 
— 0:2 (Чигринський («А») — 90 хв.; 3:1), «Вікторія Гі-
марайнш» (Португалія) — «ФКСБ» (Румунія) — 1:0 
(Бондаренко («В») — 90 хв.; 0:0), «Аполлон» (Кіпр) 
— «ПСВ» (Нідерланди) — 0:4 (0:3), «Рієка» (Хор-
ватія) — «Гент» (Бельгія) — 1:1 (Пластун («Г») — 90 
хв., гол; 1:2), «Айнтрахт Франкфурт» (Німеччина) 
— «Страсбур» (Франція) — 3:0 (0:1), «Антверпен» 
(Бельгія) — «АЗ» (Нідерланди) — 1:4 (у дод. час; 
1:1), «Спартак» (М, Росія) — «Брага» (Португалія) 
— 1:2 (0:1), «Карабах» (Азербайджан) — «Лінфілд» 
(Північна Ірландія) — 2:1 (2:3), «АІК» (Швеція) — 
«Селтік» (Шотландія) — 1:4 (0:2), «Вулверхемптон» 
(Англія) — «Торіно» (Італія) — 2:1 (3:2), «Зоря» (Ук-
раїна) — «Еспаньйол» (Іспанія) — 2:2 (Лєднєв, 54; 
Русін, 78 — Ф. Феррейра, 34; М. Варгас, 62; «З»: Шев-
ченко, Лєднєв (Юрченко, 68), Тимчик, Абу Ханна, Ко-

чергін, Хомченовський, Михайличенко, Іванісеня, Гро-
мов (Русін, 58), Чеберко, Будківський (Кабаєв, 82); 1:3), 
«Мольде» (Норвегія) — «Партізан» (Сербія) — 1:1 
(1:2), «ПАОК» (Греція) — «Слован» (Словаччина) — 
3:2 (Сухоцький («С») — із 73 хв.; 0:1).
 Результати жеребкування для українських 
команд:
 Ліга Чемпіонів. Група С. «Манчестер Сіті» (Анг-
лія), «Шахтар» «Аталанта» (Італія), «Динамо» (З, Хор-
ватія).
 Ліга Європи. Група В. «Динамо», «Копенгаген» 
(Данія), «Мальме» (Швеція), «Лугано» (Швейцарія).
 Група I. «Вольфсбург» (Німеччина), «Сент-Етьєн» 
(Франція), «Гент» (Бельгія), «Олександрія».

Англія
 Знаковим вийшов минулий тиждень для українсь-
кого форварда «Вест Хема» Андрія Ярмоленка — екс-
капітан «Динамо» вдруге поспіль вийшов у старті лон-
донців та вперше за майже рік забив у рамках АПЛ.
 Поки всі матчі «Ман. Сіті» із перших хвилин розпо-
чинає Олександр Зінченко — у поєдинку проти «Брай-
тона» він долучився до двох гольових атак. 
 А лідирує у чемпіонаті «Ліверпуль» — підопічні 
Клоппа впевнено розібралися з «Бернлі».
 Прем’єр-ліга. 4-й тур. «Саутгемптон» — «Ман-
честер Юнайтед» — 1:1, «Челсі» — «Шеффілд 
Юнайтед» — 2:2, «Крістал Пелас» — «Астон Вілла» 
— 1:0, «Лестер» — «Борнмут» — 3:1, «Манчестер 
Сіті» — «Брайтон» — 4:0 (де Брюйне, 2; Агуеро, 43, 55; 
Бернарду Сілва, 79; Зінченко («МС») — 90 хв.), «Нью-
касл» — «Уотфорд» — 1:1, «Вест Хем» — «Норвіч» 
— 2:0 (Ярмоленко («ВХ») — до 71 хв., гол), «Бернлі» 
— «Ліверпуль» — 0:3 (Вуд, 34 (у свої ворота); Мане, 37; 
Фірміно, 80), «Евертон» — «Вулверхемптон» — 3:2 , 
«Арсенал» — «Тоттенхем» — 2:2 (Ляказетт, 45; Оба-
мейянг, 71 — Еріксен, 10; Кейн, 40 (пен.)). 
 Лідери: «Ліверпуль» — 12, «Манчестер Сіті» 
— 10, «Лестер» — 8, «Крістал Пелас», «Арсенал», 
«Евертон» — 7.
 Бомбардир: Агуеро («Манчестер Сіті») — 6.

Іспанія
 Не так яскраво, як очікувалось, стартували у Ла 
Лізі гранди іспанського футболу — «Барса» і мадрид-
ський «Реал». Каталонці без травмованих Мессі та Су-
ареса в перших трьох турах здобули лише одну пере-

могу. Відзначимо, що за відсутності зіркових нападни-
ків за «блау-гранас» уперше забив 16-річний нападник 
Ансу Фаті. Юний африканець став другим наймолод-
шим дебютантом в історії команди.
 Поки без ігрової практики залишається голкіпер 
«Вальядоліда» Андрій Лунін — українець третій матч 
поспіль провів у запасі.
 Прімера. 3-й тур. «Севілья» — «Сельта» — 1:1, 
«Атлетик» — «Реал Сосьєдад» — 2:0, «Осасуна» — 
«Барселона» — 2:2 (Торрес, 7, 81 (пен.) — Фаті, 51; 
Артур, 64), «Хетафе» — «Алавес» — 1:1, «Леван-
те» — «Вальядолід» — 2:0, «Бетіс» — «Леганес» 
— 2:1, «Валенсія» — «Мальорка» — 2:0, «Атлети-
ко» — «Ейбар» — 3:2 (Феліш, 27; Вітоло, 52; Партей, 
90 — Шарлес Діас, 7; Арбілья, 19), «Еспаньйол» — 
«Гранада» — 0:3, «Вільярреал» — «Реал Мадрид» 
— 2:2 (Х. Морено, 12; Гомес, 74 — Бейл, 45, 86).
 Лідери: «Атлетико» — 9, «Леванте», «Атлетик», 
«Севілья» — 7, «Реал Мадрид», «Осасуна» — 5.
 Бомбардири: Гомес («Вільярреал»), Морон 
(«Бетіс») — 3.

Італія
 Справжню гольову феєрію подарували фанатам 
найсильніші команди минулого сезону — «Ювентус» 
і «Наполі». Туринці забили тричі, проте дозволили пі-
допічним Анчелотті за десять хвилин відновити статус-
кво. А вирішальним став автогол Кулібалі у компенсо-
ваний час.
 Не надто вдалим вийшов минулий тиждень для 
українських легіонерів. Руслан Маліновський знову 
вийшов на поле в другому таймі, але його «Аталанта» 
поступилась «Торіно», а хавбек «Лечче» Євген Шахов 
дебютував за нову команду в програному матчі проти 
«Верони». 
 Серія А. 2-й тур. «Болонья» — «СПАЛ» — 1:0, 
«Мілан» — «Брешія» — 1:0, «Ювентус» — «Наполі» 
— 4:3 (Даніло, 16; Ігуаїн, 19; Роналду, 62; Кулібалі, 
90+2 (у свої ворота) — Манолас, 66; Лосано, 68; Ді 
Лоренцо, 81), «Лаціо» — «Рома» — 1:1 (Л. Альбер-
то, 59 — Коларов, 16 (пен.)), «Аталанта» — «Торі-
но» — 2:3 (Маліновський («А») — із 67 хв.), «Дже-
ноа» — «Фіорентина» — 2:1, «Кальярі» — «Інтер» 
— 1:2 (Жоао Педро 50 — Л. Мартінес, 25; Р. Лукаку, 71 
(пен.)), «Лечче» — «Верона» — 0:1 (Шахов («Л») — 
до 65 хв.), «Сассуоло» — «Сампдорія» — 4:1, «Уді-
незе» — «Парма» — 1:3.

 Лідери: «Інтер», «Торіно», «Ювентус» — 6, «Ла-
ціо», «Дженоа», «Верона» — 4.
 Бомбардир: Берарді («Сассуоло») — 3.

Німеччина
 Мюнхенська «Баварія» знову здобула розгром-
ну перемогу — цього разу над «Майнцом». Водночас 
інший фаворит чемпіонської гонки — дортмундська 
«Боруссія» — несподівано поступилась новачку Бун-
десліги «Уніону».
 Поки без Євгена Коноплянки грає «Шальке». Ук-
раїнський хавбек, найімовірніше, залишиться у коман-
ді після зриву трансферу в «Бешикташ», хоча у Гель-
зенкірхені на нього поки особливо не розраховують.
 Перша Бундесліга. 3-й тур. «Боруссія» (М) — 
«РБ Лейпциг» — 1:3 (Емболо, 90+1 — Вернер, 38, 47; 
90+4), «Баварія» — «Майнц» — 6:1 (Павар, 36; Алаба, 
45; Перішич, 54; Коман, 64; Левандовський, 78; Дей-
віс, 81 — Боетьюс, 6), «Байєр» — «Хоффенхайм» — 
0:0, «Вольфсбург» — «Падерборн» — 1:1, «Фрай-
бург» — «Кельн» — 1:2, «Шальке» — «Герта» — 3:0, 
«Уніон» — «Боруссія» (Д) — 3:1 (Бюльтер, 22, 50; Ан-
дерссон, 75 — Пако Алькасер, 25), «Вердер» — «Ауг-
сбург» — 3:2, «Айнтрахт Франкфурт» — «Форту-
на» — 2:1.
 Лідери: «РБ Лейпциг» — 9, «Баварія», «Вольфс-
бург», «Байєр» — 7, «Боруссія» (Д), «Фрайбург» — 6.
 Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 6.

Франція 
 Чинний чемпіон Ліги 1 — «ПСЖ» — минулого 
уїк-енду «на класі» здолав «Мец». Тим часом, голов-
на зірка парижан — бразилець Неймар — схоже, за-
лишається у команді: як пишуть місцеві ЗМІ, трансфер 
у «Барселону» зірвався в останній момент.
 Ліга 1. 4-й тур. «Мец» — «ПСЖ» — 0:2 (Ді Марія, 
11 (пен); Чупо-Мотінг, 44), «Ліон» — «Бордо» — 1:1 
(Депай, 32 — Бріан, 67), «Анже» — «Діжон» — 2:0, 
«Нант» — «Монпельє» — 1:0, «Нім» — «Брест» — 
3:0, «Тулуза» — «Ам’єн» — 2:0, «Реймс» — «Лілль» 
— 2:0, «Ренн» — «Ніцца» — 1:2, «Страсбур» — «Мо-
нако» — 2:2, «Марсель» — «Сент-Етьєн» — 1:0 (Бе-
недетто, 13).
 Лідери: «ПСЖ», «Ренн», «Ніцца», «Анже» — 9, 
«Ліон», «Реймс» — 7.
 Бомбардири: Осімхен («Лілль»), Депай («Ліон») 
— 4. ■

Григорій ХАТА

 Перерва в національних чем-
піонатах на вересневі матчі збір-
них — можливість оцінити ре-
зультати старту у вітчизняній 
прем’єр-лізі. А тут і без глибоко-
го аналізу видно, що після шести 
зіграних турів чинний чемпіон 
країни — «Шахтар» — серйозно 
відірвався від конкурентів, неочі-
кувано швидко здобувши фору, 
котрої сповна може вистачити 
для легкого захисту титулу.
 Інша несподіванка перших 
ігрових місяців ЧУ-2019/2020 
— відсутність у призовій трій-
ці київського «Динамо», котре 
після зміни наставника ніяк не 
може спіймати переможну хви-
лю. Під орудою Олексія Михай-
личенка динамівці вдруге пос-
піль зіграли внічию, загалом же 
без перемог (включно з єврокуб-
ками) «біло-сині» обходяться в 
п’яти останніх матчах.
 Як зізнався новий керма-
нич «Динамо», після низки не-
вдалих матчів над його підопіч-
ними тяжіла додаткова відпові-
дальність за результат. Досягти 
ж «перемоги за будь-яку ціну» 
в поєдинку шостого туру проти 
«Зорі» столичним футболістам 
не вдалося, хоча вони й володіли 
форою в два м’ячі.
 «Отримавши перевагу, ми не 
змогли зберегти організованість 
в командних діях і дозволили 
супернику відчути гру та впев-
неність у своїх силах. Тому такий 
і результат», — відзначив Олек-
сій Михайличенко.
 І це при тому, що до гри з «Ди-
намо» «Зоря» підійшла після на-
пруженого ігрового «ралі», в яко-
му, на жаль, не змогла подолати 
кваліфікаційний відбір до групо-
вого раунду Ліги Європи.
 «Матч проти «Динамо» — це 
випробування для будь-якої ук-
раїнської команди, а надто для 

«Зорі» — команди, яка перебу-
ває в становленні та перебудові, 
нещодавно вилетіла з єврокуб-
ків, а в особистих протистояннях 
з киянами не може виграти вісім 
матчів. Здобути нічию за обста-
вин, які складалися проти тебе, 
— почесно», — заявили в УПЛ, 
назвавши очільника «Зорі» Вік-
тора Скрипника кращим трене-
ром шостого туру.
 Попри напружений ігровий 

графік наставник луганської ко-
манди жалкує, що в чемпіонаті 
виникає тривала перерва. «Хоті-
лося, аби все йшло по накатаній 
— тренування, ігри. Але хлопці 
заслужили на невеличкий від-
починок, після чого зберемося й 
розпочнемо роботу над помилка-
ми. Будемо покращувати стан-
дарти, культуру пасу», — наго-
лосив Скрипник.
 Широке поле для діяльності 

під час двотижневої паузи буде й 
у нового очільника «Шахтаря» 
Луїша Каштру. Попри те, що в 
шести перших матчах ЧУ «гір-
ники» здобули 100-відсотковий 
результат, надалі, ймовірно, до-
нецькому гранду доведеться гра-
ти без свого лідера — Тайсона. 
 Гру минулого туру проти 
«Олімпіка», не виключено, бра-
зильський капітан донеччан про-
пускав через конфлікт з керів-

ництвом клубу, котре не погоди-
лося його відпустити до «Роми». 
Утім, подейкують, що в останній 
день літнього трансферного вік-
на Тайсон може стати гравцем 
іншого клубу італійської Серії А 
— «Мілану». При цьому на замі-
ну 31-річному чарівнику м’яча 
«Шахтар» може підписати грав-
ця національної збірної України 
Євгена Коноплянку, котрому так 
і не вдалося перейти з «Шальке» 
до «Бешикташу». Водночас своїх 
земляків із «Олімпіка», котрі в 
позаминулому турі відібрали 
очки у «Динамо», «гірники» і 
без Тайсона поставили на міс-
це, нагадавши їм про їхній аут-
сайдерський статус. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Психологічний неспокій
Включно з виступами на євроарені динамівці не знають смаку перемог у п’яти матчах поспіль

■

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
6-й тур.
 «Десна» — «Карпати» — 0:0, «Вор-
скла» — «Олександрія» — 0:1 (Шас-
тал, 24), «Дніпро-1» — «Колос» — 2:1 
(Назаренко, 58; Когут, 90+3 — Волков, 
17), «Львів» — «Маріуполь» — 0:1 (Ва-
кула, 62), «Олімпік» — «Шахтар» — 0:4 
(Мораес, 14, 81; Соломон, 45; Марлос, 
60), «Зоря» — «Динамо» — 2:2 (Громов, 
42; Абу, 82 — Родрігес, 18; Де Пена, 36).
 Турнірне становище: «Шахтар» — 
18, «Десна», «Зоря» — 11, «Олексан-
дрія» — 9, «Динамо» — 8 (5 матчів), 
«Дніпро-1» — 8, «Ворскла», «Колос» 
— 7, «Маріуполь» — 7 (5), « «Львів» 
— 6, Карпати» — 5, «Олімпік» — 1.
 Бомбардир: Мораес («Шахтар») 
— 5.

■

Як і в минулому сезоні, форвард «гірників» Мораес активно взявся за виконання своїх 
бомбардирських обов’язків.
Фото з сайта upl.ua.

❙
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❙
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«Після невдачі на змаганнях я знаходжу щось позитивне у своєму житті, 

починаю розуміти, що на цьому турнірі все не закінчується. Проводжу час 
iз друзями i думаю про світле майбутнє, наступні цілі та як їх досягти».

Ольга Харлан
українська шаблістка

УКРАЇНА МОЛОДА

ВИЗНАННЯ

Рецепти 
чемпіонів
Рекордсмени вітчизняного спорту 
за кількістю здобутих титулів 
«спортсмен місяця» синхронно 
примножили свої персональні 
здобутки
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

 Роздаючи  традиційні щомісячні нагороди, Націо-
нальний олімпійський комітет наприкінці літа відзна-
чив гімнаста Олега Верняєва та шаблістку Ольгу Хар-
лан 11 за ліком номінаціями «спортсмен місяця».
 Головною спортивною зіркою червня в Україні 
став Олег, який, попри травми та перенесену три мі-
сяці тому операцію, здобув на Європейських іграх у 
Мінську «золото» у вправах на брусах та «срібло» в ба-
гатоборстві й вправах на коні. 
 А липень став справжнім випробуванням для фех-
тувальниці Ольги Харлан. Незважаючи на виснажли-
ву боротьбу з росіянкою Софьєю Вєлікою (15:14) у фі-
налі ЧС, Ольга здобула перемогу над першим номером 
світового рейтингу та завоювала своє шосте планетар-
не «золото». 
 При цьому відзнаки найкращих тренерів місяця от-
римали Геннадій Сартинський (тренер Олега Верняє-
ва) та Юрій Марченко (тренер Ольги Харлан), які при-
вітали своїх вихованців iз високим результатом та вис-
ловили слова подяки всім, хто підтримує український 
спорт, зокрема федерації фехтування,  федерації гім-
настики, Збройним силам України та ФСТ «Динамо».
 Нагороди НОК вручав Сергій Бубка, зазначивши, 
що це вшанування найкращих спортсменів та тре-
нерів — історичне, адже нагороджуються одразу двоє 
рекордсменів за кількістю отриманих від національ-
ного комітету відзнак «кращого спортсмена місяця».
 У коментарі «УМ» про свою найважливішу медаль 
титулована Харлан каже: «Кожна нагорода — це ней-
мовірно важка праця, адже потрібно доводити  майс-
терність знову і знову. Не можу сказати, що якась одна 
викликає більші емоції та ціниться вище. Хоча для 
будь-якого спортсмена є ті призи, які здаються вагомі-
шими за значенням, як-от за Олімпійські ігри та чем-
піонати світу». 
 При цьому Ольга дає поради, як долати психоло-
гічні труднощі, котрі неодмінно виникають на шля-
ху професійного спортсмена. «Це дуже складно, але 
я вважаю, що все залежить від часу, адже він дійсно 
«лікує». Після невдачі на змаганнях за кілька днів я 
знаходжу щось позитивне у своєму житті, починаю ро-
зуміти, що на цьому конкретному турнірі все не закін-
чується. Проводжу час iз друзями й думаю про світле 
майбутнє, наступні цілі та як їх досягти. Головне — не 
впадати у відчай та аналізувати свої хиби», — зазна-
чає іменита шаблістка з Миколаєва. 
 Її знаний колега по олімпійській збірній Олег Вер-
няєв спеціально для «УМ» ділиться щоденним роз-
кладом чемпіона: «О 7:30 — прокинувся, 7:45 — за-
рядка  (30-40 хвилин), далі сніданок. З 10 до 13:00 — 
тренування. Обід. Потім сон. З 16 до 19:00 ще одне 
тренування. Вечеря. У четвер тільки одне тренуван-
ня, а також баня. Єдиний вихідний у робочому тиж-
ні — неділя».
 Зазначимо, що тренування гімнастів відбувають-
ся на олімпійській базі в Кончі-Заспі, тому що вона 
одна в Україні, де є всі необхідні умови для якісної 
підготовки. Комплексно відновлюватися після травм 
часто нелегко через навантаження. Проте зараз гім-
наст уже в кращій формі. Про мотивацію відповідає 
з гумором: «Хто  «вколе», хто «підколе», хто допомо-
же. То Оля Харлан вийде вперед, то ще щось підштов-
хне до нових звершень. Усе разом збирається в одну 
ціль, мрію». 
 Найважливішою річчю для спортсмена, вва-
жає олімпійський чемпіон Ріо-2016, є психологіч-
на стійкість, адже всі спортсмени діляться на два 
типи: чемпіони світу за тренуваннями і чемпіони сві-
ту за змаганнями. «Ти можеш на тренуваннях бути 
«найяскравішим», а на змаганнях кудись просто 
«зникати» або навпаки», — пояснює Верняєв.

***
 Водночас найуспішнішим вітчизняним спортсме-
ном у серпні, на думку НОК, стала дзюдоїстка Дар’я 
Білодід, котра нещодавно в Токіо здобула титул дво-
разової чемпіонки світу. ■

■

Марина КРАВЧЕНКО

 30 серпня відзначила 80-річний 
ювілей 25-разова чемпіонка Украї-
ни з лижного спорту серед вете-
ранів, багаторазова чемпіонка Ук-
раїни з марафонського і суперма-
рафонського бігу Анастасія Дой-
никова з Миргорода Полтавської 
області. 
 «Я не люблю такі дати святкува-
ти. Бо це ближче до фінішу. А я ще 
хочу стартувати, і не один раз», — 
говорить ювілярка. 
 Тож свій день народження Анас-
тасія Іванівна провела в тренуванні. 
Спочатку займалася з інструктором 
на тренажерах, згодом — греблею 
на човні, плавала в Хоролі, а закін-
чила 8-годинний спортивний мара-
фон катанням на... спортивних ро-
ликах. І це при тому, що чотири мі-
сяці тому вона зламала дві кістки 
на одній нозі.
 «Усе, на диво, чудово зросло-
ся, і я поспішаю якомога швидше 
ввійти у форму — бігати, стати на 
лижі», — говорить Дойникова.
 Спортом Анастасія Іванівна зай-
мається з дитинства. Вона народи-
лася в Магадані, де місцевість в ос-
новному бугриста й скеляста, тому 
подолання перешкод було звич-
ною справою для неї. Будучи сту-
денткою Омського інституту фіз-
культури, всерйоз захопилася по-
ходами в гори. Вершини Криму й 
Карпат сходжені нею у довжину й 
ширину. І в 71 здійснила мрію — 
підкорила Ельбрус. А до 75-річчя 
подарувала собі підйом на Казбек 
— одну з найскладніших гірських 
вершин. 
 Але, каже, основа будь-якого 

виду спорту, навіть парашутного, 
— це біг. Він добре тренує серцево-
судинну систему. Тому, де тільки 
може, говорить про те, що в шко-
ли слід повернути бігові норми, бо 
діти ростуть слабими. Сама ж Дой-
никова 10 кілометрів пробігає мен-
ше, ніж за годину. Це її щоденна 
норма. У 59 вона ризикнула пробіг-
ти одразу 100 кілометрів по Пояса  
Слави навколо Одеси в честь звіль-
нення міста від німецько-фашист-
ських загарбників. І уклалася в 13 
годин. Наступні 12 разів були для 
неї на годину коротшими. 
 Бувало, травмувалась. У цих ви-
падках Анастасія Іванівна майже 
щодня включає до свого меню холо-
дець, як от і зараз, і регенерація кіс-
ток відбувається доволі швидко. 
 Колишня інструктор ЛФК мир-
городського курорту Анастасія Дой-
никова вже давно не рахує своїх на-
город. Говорить, вони її ніколи не 
цікавили. Медалі складає у госпо-
дарську сумку й веде їм облік на... 
кілограми. Нині в неї 5 кілограмів 
«золота», «срібла» та «бронзи».
 «Чомусь у нас так: пішов на 
пенсію, сів на лавочку, рік пожив 
— і до побачення. А треба рухати-
ся, спілкуватися, словом, жити», 
— переконана іменинниця. 

 Хоча її такий активний спосіб 
життя, певно, не лише в натрено-
ваності, а ще і в генах. Предки ре-
кордсменки по жіночій лінії дожи-
вали до 90, 100 і більше років. ■

Чемпіонське «золото», «срібло», 
«бронза» важать не один кілограм.
Фото з архіву автора 

та Анастасії Дойникової.

❙
❙
❙
❙

ЮВІЛЕЙ

Підтюпцем по життю 
Найтитулованішій спортсменці Полтавщини 
виповнилося 80 років

■

Григорій ХАТА

 Слідом за Олександром Уси-
ком, котрий зібрав повний комп-
лект чемпіонських поясів у важ-
кому дивізіоні, до титулу абсолют-
ного чемпіона рухається й інший 
український боксер — Василь Лома-
ченко. Минулого «уїк-енду» в Лон-
доні до своєї колекції з поясів WBA 
та WBO у легкій вазі він додав вакан-
тний титул чемпіона світу WBС, здо-
бутий у непростому протистоянні з 
британцем Люком Кемпбеллом. Те-
пер для абсолютної комплектації Ва-
силеві не вистачає чемпіонської від-
знаки Міжнародної боксерської фе-
дерації (IBF), котра наразі належить 
Ричарду Коммі з Гани. 
 Щойно під куполом «О2-Арени» 
Ломаченко відсвяткував перемогу 
над Кемпбеллом, він одразу заявив 
про бажання зустрітися з володарем 
поясу IBF. Утім визнав, що швидко 
домовитися про цей принциповий 
поєдинок його команді навряд чи 
вдасться.
 Зрештою, після виснажливого 
12-раундового протистояння з бри-
танцем українському чемпіонові 
обов’язково знадобиться відпочи-
нок. Тож, вочевидь, його наступ-
ний поєдинок матиме статус доб-
ровільного захисту, де його опо-
нентом буде хтось з дуже скромних 
претендентів.
 Водночас Кемпбелл виявився 
міцним горішком, хоча, на думку 
експертів, Ломаченко мав би його 

перемогти «однією лівою». Утім 
достроково завершити бій, відпра-
вивши в нокаут олімпійського чем-
піона Лондона-2012, Ломаченку не 
вдалося.
 Однак у своєму рішенні судді 
були одноголосні: 119:109, 117:111 
та 118:109 — на користь українсь-
кого бійця, котрому, до слова, в 11-
му раунді вдалося таки відправити 
суперника в нокдаун.
 «У Кемпбелла хороший ама-
торський досвід. Він дуже розум-
ний та технічний боєць, з великим 
зростом та розмахом рук. Тож мені 

було дуже складно пристосуватися 
до нього», — розповів про складно-
щі бою Ломаченко.
 Одразу після дуелі Кемпбелл за-
явив, що суддівські записки — пов-
на нісенітниця, адже вони не відоб-
ражають об’єктивної реальності. 
Водночас «секунданти» британсь-
кого боксера, котрому, слід визнати, 
все ж добряче дісталося від «Лома», 
вирішили відправити свого протеже 
на профілактичний огляд до одного 
з місцевих госпіталів, аби упевни-
тись у тому, що під час бою Люк не 
зазнав важких травм. ■

Перемігши у 12-раундовому марафоні британця Кемпбелла, 
Василь Ломаченко здобув свій третій чемпіонський титул у легкій вазі.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙

БОКС

Складне пристосування
Аби стати абсолютним чемпіоном у легкій вазі, Василю Ломаченку 
залишилося здобути лише один пояс

■
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дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +13…+18

 +25…+30

 Йде лекція про шкоду алкоголю.
 Лектор:
 — Відомо чимало випадків, коли 
дружина йде від чоловіка, який п’є.
 Голос із залу:
 — І скільки для цього треба випити?

* * *
 — Сьомо, любий, коли ми одру-
жимося?
 — Я не хочу одружуватися, а 
хочу їсти.
 — Якраз на весіллі й поїси.

* * *
 Перехожий звертається до полi-
цейського:
 — Шановний, тут просто перед 
вами грають у наперстки, а ви прохо-

дите повз.
 — Я вчора вже поставив тисячу 
гривень і все програв.

* * *
 Провiзор навчає пpактиканта:
 — Із цiєї банки ми наливаємо 
лише тоді, коли почеpк на pецептi не-
pозбіpливий.

* * *
 Практично живу на роботі, а зар-
плата маленька, як і раніше. Напев-
но, знiмають за проживання.

* * *
 Єврейський похорон .
 — Якове Мойсейовичу, ви таки 
поспiвчувати?
 — Ні, я таки впевнитися.

В обхід Москви
Україна готується до тристоронньої «газової» зустрічі з РФ, проте активізує диверсифікацію блакитного 
палива, в тому числі через Польщу та Румунію 

По горизонталі:
 1. Білоруське місто, де проходить 
музичний фестиваль «Слов’янський 
базар». 7. Яскраво-жовта пташка з 
чорними крилами і хвостом. 8. Ка-
пітан комерційного судна. 10. Пер-
сонаж роману Жуля Верна «Навколо 
світу за 80 днів». 11. Сплюснуте коло. 
12. Старовинний український народ-
ний танець. 14. Річка на Кавказі. 15. 
Справжнє прізвище Лесі Україн-
ки. 18. Перський цар, який підкорив 
Вавилон. 20. Глиняна стіна навколо 
подвір’я у середньоазійських кишла-
ках. 23. Німецький спортсмен-пілот, 
який у 1987 року на спортивному лі-
таку приземлився на Красній площі. 
24. Електричний комутаційний апа-
рат, який автоматично виконує пев-
ні перемикання контрольованого ним 
електричного кола. 25. Стійбище ко-
човиків або поселення у тюрко-мон-
гольських народів. 27. Прилад для 
переведення фотографій чи паперо-
вих документів у цифровий формат. 
28. Місто на Закарпатті. 29. «Ти — 
вічний мій ..., мов та зоря висока. Йду 
— серця квіт рожевий ліг до стрічних 
доріг» (пісня із репертуару Івана По-
повича).
По вертикалі:
 1. Місто під Києвом, резиден-
ція київських князів. 2. Бойовий ко-
рабель Стародавньої Греції, на якому 

веслярі розташовувалися в три яру-
си з обох бортів корабля. 3. Вигадка 
для обману чи залякування кого-не-
будь, обман, який видається за прав-
ду. 4. Невелика будівля для дрібної 
торгівлі; будка, рундук. 5. Українсь-
ка народна назва скупчення Плеяд у 
сузір’ї Тельця. 6. Велика рослиноїдна 
ящірка із яскравим забарвленням. 9. 
Українська народна казка. 13. Група 
островів, об’єднаних в одне ціле. 16. 
Глибока яма в річці, в якій утворюєть-
ся вир. 17. Родючий шар ґрунту. 19. 
Швидкий темп у музиці. 21. Бойова 
спеціалізація воїна часів Русі. 22. Ні-
мецький композитор-романтик. 26. 
Український художник, який під час 
Євромайдану писав на колодах та 
дошках лики Святих.

Кросворд №95
від 28 серпня

4 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiсцями гроза. 
Вiтер пiвнiчний, 3-8 м/с. Температура вночi +10...+12, удень 
+22...+24.

Миргород: короткочасний дощ, мiсцями гроза. Уночi +13...+15, 
удень +24...+26. Вiнниця: короткочасний дощ, мiсцями гроза. 
Уночi +11...+13, удень +22...+24. Одеса: короткочасний дощ, 
мiсцями гроза. Уночi +16...+18, удень +26...+28.

2 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiс-
цями гроза. Трускавець: уночi +8...+10, удень +20...+22. Мор-
шин: уночi +8...+10, удень +20...+22.

Дара ГАВАРРА

 За знаменитими батьками діти ніби 
постійно перебувають у тіні, тож, аби на-
гадати про себе, доводиться іноді йти на 
якісь скандальні витівки, провокації, щоб 
привернути увагу преси і публіки. Від-
повідно, так складається, що «мажорні» 
дітки стають об’єктами полювання папа-
раці заради «смаженого» факту чи пікан-
тного фото. Проте не всі діти однакові, так 
само як і їхні батьки. Чим більше «пред-
ки» приділяють уваги своїм чадам, тим 
більше згодом у них приводів пишати-
ся успіхами дітей чи то в навчанні, чи то 
творчості — не має значення, адже голо-
вне, що діти не розчарували їх і старання 
батьків не пройшли намарно.
 Так, цілком природно, що подружжя 
Кетрін Зета Джонс та Майкла Дугласа пи-
шається своїм 19-річним сином Діланом 
— симпатичним, шанобливим, та ще й з 
почуттям гумору. У хлопця, який страж-
дав в дитинстві дислексією (проблеми з 
читанням. — Ред.), могли виникнути пев-
ні комплекси, які він намагається поборю-

вати порціями адреналіну. А те, що він по-
любляє цей гормон, видно з його знімків 
з острова Капрі, куди він вирушив із дру-
зями на відпочинок цього літа. Звісно ж, 
як не поділитися такими кльовими фото у 
своєму «Інстаграмі» — то стрибки з ви-
соких скель у море (хоча подібні розва-
ги в цих місцях заборонені), то й просто з 
парашутом із борта літака. Саме це відео 
Ділан Дуглас і виклав у соцмережі, суп-
роводивши його жартівливим підписом: 
«Не кажіть мамі». 
 Було б дивно, якби мама не слідку-
вала за життям дорослого сина бодай у 
мережах, тож Кетрін тут-таки й відписа-
лася у коментах, що вже все знає. Еге ж, 
яка б мама не пишалася таким спритним 
і вправним сином. Подружжя Джонс—
Дуглас постійно це підкреслює, не забу-
ваючи при цьому згадувати і про красуню-
доньку — 16-річну Керіс Зета Дуглас, яка 
з роками вродою стає все більше схожою 
на свою зіркову маму. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 За які тільки дивацтва можна заробити 
мільйони. Так, керівництво німецького міста 
Білефельд, що в землі Північний Рейн-Вест-
фалія, запропонувало виплатити мільйон євро 
тому, хто наведе докази, що цього міста... не 
існує!
 А все почалося з того, що в 1994 році ні-
мецький студент Ахім Гельд написав у своєму 
юзнеті: «Білефельд? Такого не існує». І це про 
місто, в якому проживає 300 тисяч населен-
ня! Цей жарт виник на вечірці, де один із гос-
тей сказав, що приїхав із Білефельда, але ніх-
то з присутніх навіть не чув про таке місто. До-
пис Гельда став дуже популярним у Німеччині 
та буквально, мов вірус, розповсюдився мере-
жею, створивши інтернет-бум. Самі ж жителі 
Білефельда всіляко намагалися довести, що 
вони таки існують, так само, як існує і їхнє міс-
то. Дійшло до того, що канцлер Німеччини Ан-

гела Меркель, виступаючи у 2012 році в Бер-
ліні, пожартувала, що відвідувала Білефельд, 
тож насправді він є.
 Усі ці жарти, вдалі та не дуже, настіль-
ки допекли до живого жителів міста-«фанто-
ма», що вони вирішили заплатити тим витів-
никам, які доведуть «неіснування» їхнього 

міста. Умови конкурсу прості, але конкретні: 
до 5 вересня потрібно надіслати докази (ві-
део, зображення чи текст), які б підтверджу-
вали, що міста Білефельд не існує. «Перли-
ни вашої мудрості повинні бути незаперечни-
ми. Тепер нам час повеселитися», — конста-
тували організатори. ■

«ФАТА-МОРГАНА»

Жителі Білефельда 
організували конкурс
Той, хто доведе, що німецького міста-
«привида» не існує, отримає мільйон

■

БАТЬКИ І ДІТИ

Син Кетрін Зета Джонс та Майкла 
Дугласа — стрибун
Так юнак намагається привернути 
до себе увагу

■

Син Кетрін Зета Джонс 
виходить із тіні матері.

❙
❙
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