А може, досить жувати
одну й ту саму жуйку
понад п’ять років?!

Ти молився на ніч, Кріштіану?

Сім раундів для знайомства

Перегравши чинних чемпіонів
континенту, збірна України
з першого місця в групі
кваліфікувалася
до фінальної частини Євро

Незважаючи на тривалу
відсутність практики,
Олександр Усик
успішно дебютував у
суперважкому дивізіоні

» стор. 14

» стор. 15

Відповідь нідерландським
парламентарiям, укотре «нервово
збудженим і занепокоєним»
розслідуванням трагедії МН1
» стор. 8—10

Середа, 16 жовтня 2019 року

№ 115 (5572)

Сльози і гнів
Майдану
У день захисника України учасники маршу
ветеранів вимагали від влади не здавати ворогу
українську землю
» стор. 4

❙ Майдан-2019 продовжує традиції Майдану-2004 і Майдану-2014: масовість, твердість духу і... теплі усмішки.
❙ Фото з сайта censor.net.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 24,538 грн
1 € = 27,097 грн
1 рос. руб. = 0,382 грн
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ІнФорУМ

«Усіх нас об’єднала спільна справа, яка дозволила відкрити цей монумент.
Він свідчить про величезну вдячність усім, хто захищав і продовжує захищати
із зброєю і без зброї Україну, живе нею».

■ НА ФРОНТІ

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Войовничий
атеїзм

Рани війни

На велике православне
свято Покрови окупанти
не припиняли обстріли
вздовж усієї лінії зіткнення
Тарас ЗДОРОВИЛО
Укотре збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили
режим припинення вогню — на День захисника України вони 21 раз «привітали» українських вояків: окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими угодами мінометів
калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП,
гранатометів різних систем і стрілецької
зброї.
У районі відповідальності оперативнотактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів: тричі поблизу
Новотроїцького — з гранатометів різних
систем та великокаліберних кулеметів;
біля Водяного і Лебединського — з міномета калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів; двічі неподалік
Новогнатівки — з СПГ та великокаліберних кулеметів; на околицях Водяного — з
озброєння БМП-1, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Пищевика, Лебединського та Опитного — з гранатометів різних систем і
стрілецької зброї.
У зоні відповідальності оперативнотактичного угруповання «Північ» ворог
10 разів обстрілював наші позиції: двічі
поблизу Новолуганського — з мінометів
калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; п’ять разів неподалік Луганського — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поряд із Золотим — з великокаліберних кулеметів;
біля Кримського — з озброєння БМП1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Хутора Вільного —
з ручних протитанкових гранатометів і
стрілецької зброї.
У понеділок унаслідок обстрілів отримав поранення один український військовослужбовець.
Станом на 7 годину ранку 15 жовтня
збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили
режим припинення вогню.
На донецькому напрямку противник
здійснив обстріли: неподалік Новотроїцького — з автоматичних гранатометів та
великокаліберних кулеметів; поблизу
Пищевика — зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
біля Павлополя — з великокаліберних
кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У Луганській області зафіксовано ворожий обстріл iз підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, біля Золотого-4. Внаслідок цих ворожих обстрілів
жоден військовослужбовець Об’єднаних
сил не постраждав.
Додамо, що на Донеччині під час урочистостей iз нагоди Дня захисника України президент України Володимир
Зеленський вручив командирам двох
військових частин Сухопутних військ
Збройних сил України стрічки з новими
найменуваннями.
Указом президента України, з метою
відновлення історичних традицій, зважаючи на зразкове виконання поставлених
завдань та високі показники в бойовій
підготовці, ім’я князя Романа Великого
отримала 14-та окрема механізована бригада. Почесне найменування «Херсон»
відтепер носитиме 11-та окрема бригада
армійської авіації. ■

Юлія Світлична
голова Харківської облдержадміністрації

На монументі захисникам України, що
на вихідні було відкрито у Харкові,
викарбувані рядки знаменитого вірша
Володимира Сосюри
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Встановити пам’ятник на
честь воїнів, які віддали життя за свободу України, громадські організації Харкова
планували вже давно. У місті
навіть провели спеціальний
конкурс на кращий проект
монумента, але так і не змогли вибрати найкращий. У
підсумку пошук прийнятної
ідеї затягнувся на довгих три
роки, після чого ухвалений
ескіз знову виставили на загальний огляд. У громадських слуханнях, що проходили в обласному військкоматі,
взяли участь не лише митці,
а й учасники бойових дій на
Донбасі.
Відкритий у День захисників України пам’ятник
сповнений глибокого символізму. «Його основу складає куб, від якого відкололася невелика частина, — пояснив ідейний задум монумента
головний архітектор області

Вадим Рабинович. — Утворена між ними прорізь — це
рана, що з’явилася на тілі нашої держави. Від кубу відходять шеренгою чотирнадцять
стел. Вони символічно нагадують рік початку війни, а також постаті захисників Вітчизни, які віддали життя за
її свободу».
«Рану» на основному
фрагменті пам’ятника стягує надпис «Герої не вмирають», а на кожній стелі вертикально викарбувані рядки
знаменитого вірша Володимира Сосюри «Любіть Україну». «Три роки тому, коли
громадські організації звернулися до нас із пропозицією
вшанувати пам’ять воїнів,
ми охоче відгукнулися і підписали меморандум про співпрацю, — повідомила голова
облдержадміністрації Юлія
Світлична. — І можу сказати
вам відверто: було багато дискусій, тривали баталії, іноді
з підвищеним градусом. Але

■ ТЕНДЕНЦІЯ

Більше, ніж МВФ
Трудові мігранти в 2019-му переказали
до України рекордну кількість грошей
Олександра ТВЕРДА
За перше півріччя 2019
року трудові мігранти переказали до України 5,54 мільярда доларів. Про це йдеться у звіті Національного банку України. У другому кварталі 2019 року заробітчани
переслали 2,84 мільярда доларів — це становить близько 8,1% ВВП нашої країни
за цей період. Більшість грошей надійшли з Польщі —
понад 1,9 мільярда доларів.
На другому місці за обсягами переказів — Чехія, звідки від початку року отримано близько 505 мільйонів доларів. Із Росії Україна одержала 498 мільйонів доларів,
а із США — 458 мільйонів доларів.
У недалекому майбутньому трудова міграція може
принести дуже великі вигоди
як для мігрантів і їхніх сімей,
так і для країни походження.
«Зменшення безробіття і неповної зайнятості, скорочення масштабів бідності, підвищення доходів і добробуту —
далеко не повний перелік позитивних наслідків міграції
для мігрантів та їхніх родин.
Держава, у свою чергу, отримує великі обсяги грошових
переказів, які зазвичай менш
волатильні і надійні джерела
іноземної валюти, ніж інші
потоки капіталу в багатьох

країнах», — прокоментував
це явище на своїй сторінці в
Facebook голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.
Однак, за його словами,
трудова міграція має і негативні наслідки. За фактом,
держава втрачає населення
працездатного віку, фахівців
та освічену молодь.
«Сильна зовнішня міграція, у тому числі висококваліфікованих працівників, разом із старінням населення є значним викликом
для держав з огляду на потребу підтримки конкурентоспроможної економіки.
Приміром, «витік мізків»,
зокрема, означає: втрату державних ресурсів, вкладених
у їхню освіту, звуження промисловості, погіршення ділового середовища», — наголосив банкір.
Міжнародна організація
праці встановила, що більшість українців із вищою освітою їдуть до Польщі, Чехії,
Словаччини та влаштовуються на роботу на фабрики
і поля. Там 39,2% мігрантів
виконують елементарну роботу, 24,7% — займаються
ремеслом, 16,5% — працюють у сфері продажів і послуг. Однак кожна із цих категорій заробляє значно менше, ніж місцеве населення.
Останні соціологічні до-

❙ Героям — слава!
❙ Фото з «Фейсбук-сторінки УІНП Харків».
мені дуже приємно, що всіх
нас об’єднала спільна справа,
яка дозволила відкрити цей
монумент. Він свідчить про
величезну вдячність усім, хто
захищав і продовжує захищати зі зброєю і без зброї Украї-

ну, живе нею». Вона також
повідомила, що управлінці
взяли на себе організаційні
та фінансові клопоти, але не
втручалися у творчий процес,
віддавши цю частину роботи
митцям та ветеранам АТО. ■

слідження підтверджують
і той факт, що кількість українців, які мають намір
мігрувати, стрімко зростає.
Втім явище зовнішньої трудової міграції не нове. Україна перебуває серед найбільш
міграційно активних країн
ще з 1990-х років. Виїжджаючи за кордон, більшість заробітчан шукають тимчасову
роботу та мають одну мету —
заробити грошей і повернутися додому.
На думку Богдана Данилишина, перед державою
стоїть завдання — створити
умови для продуктивного залучення цих коштів в економічний обіг шляхом споживання інвестицій: «Саме на
такій здоровій основі можна забезпечити зростання зарплат і доходів населення. На
жаль, рівень оплати праці в
Україні поки що не можна
порівняти з європейськими
країнами. Наприклад, за даними OECD, середня зарплата в Польщі за 2017 рік склала 50,8 тис. злотих (близько
13,5 тис. доларів), у Порту-

галії — 17 тис. євро на рік, Іспанії — 28 тис. євро на рік. А
у нас, виходячи з даних Держстату — менше ніж 100 тис.
грн на рік. Тому, щоб уповільнити трудову міграцію, потрібно підтягувати рівень зарплат в Україні до європейського, спираючись при цьому
на зростання продуктивності
економіки».
Щодо зниження міграційних настроїв, то фінансист, посилаючись на світовий досвід, уі тому числі
східноєвропейських країн,
стверджує, що потрібно застосовувати комплексний
підхід, зокрема: зосередитися на створенні гідних робочих місць; зміцнювати інститути влади; створювати
умови для підвищення рівня
зайнятості; підвищувати продуктивність праці й економіки в цілому.
Нагадаємо, обсяг надходжень від трудових мігрантів до України в 2018 році
становив близько 11,6 млрд
доларів, що на 25% перевищує показник 2017 року.■

■ ДОСВІД
Заробітчанин Артем Кучер розповідає, що у трудових мігрантів, які
нелегально їдуть працювати, найчастіше виникають проблеми з виплатою зарплатні та труднощі з роботодавцями: «Живуть заробітчани, я гадаю, непогано, але це вже залежить від самої людини, яку вакансію
вона обере, а також — скільки годин їй працювати — 8 або 12-14 на
день. Якщо вибирати легальну роботу, то умови проживання будуть добрі. Ти будеш точно впевнений, що тобі заплатять за твою роботу. Я кажу
про нормальну роботу, наприклад електрика на складах, заводах, а не
про збирання ягід у полі (це вже стереотип для людей, які нічого не розуміють, і для них робота за кордоном асоціюється зі збиранням врожаю, тому тільки й говорять про те, що їхні знайомі повернулися із заробітків і більше не поїдуть, бо тяжко). Прикметно, що зараз є величезний вибір різноманітних вакансій на ринку праці у Польщі та Чехії. Багато пропозицій із хорошою зарплатою є у сільській місцевості, на фермі
та в домогосподарстві, там можна мати окрему кімнату в будинку, а також — обіди та гарне ставлення. Головне — мати бажання працювати».

ІнФорУМ
Яків КУЛІШ
Донецьк
Ватажки «ДНР» користуються кожною нагодою, щоб підкреслити, які у самопроголошених республіках низькі, порівняно з підконтрольною Україні територією,
тарифи на комунальні послуги.
Але при цьому ніхто навіть не заїкнувся про те, що ця комунальна
дешевина існує винятково за рахунок російських подачок — дармового природного газу, який «ДНР»
одержувала практично безкоштовно. «Газпром» попервах намагався
було примусити Україну платити
за «ДНР», та після рішучої відмови
більше не повертався до цього питання. І комунальна газорозподільча система у «ДНР» користувалась
старими, ще довоєнними, розцінками. У тому і весь секрет відносно дешевих комунальних послуг.
Одначе «халява» вічною не буває. За бюджет «ДНР» кремлівські
спонсори почали питати жорсткіше, дійшла черга і до комунальних
послуг. У «ДНР» скромно сповістили, що з 1 вересня подача холодної води коштуватиме 16,17 руб. за
кубометр (причому це тільки дітям
війни), стічні води — 8,8 руб., значно подорожчали опалення, вивезення сміття.
Мешканцям підконтрольної території України ці ціни можуть здатись невеликими, та все, як відомо,
пізнається у порівнянні. У даному
випадку треба порівнювати прибутки, тобто зарплату трудящих.
Так ось, як доповів «міністр» праці Р.Дубовськой, середня зарплата
у промисловості у 2-3 рази нижча
за українську. У грудні 2018 року
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■ ПІД ОКУПАНТОМ

■ ВИРОБНИЦТВО

Видно пана по «халяві» Щоб було прозоро
Тарифи у «ДНР» зростають і більшості
мешканців вони не по кишені

❙ Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.
вона була десь у межах 11,3 тис.
рублів, у металургів та енергетиків
— близько 15 тис. За діючим обмінним курсом, це десь у межах 5 тис.
гривень.
У шахтарів ставки вищі, та і у
них свої огріхи: на низці шахт по
два-три місяці взагалі нічого не
платять. Причина одна — скоротилась реалізація продукції, каси
спустошились.
А от на залізниці пішли іншим
шляхом — щоб скоротити витрати,
впровадили 4-денний робочий тиж-

день, суттєво зменшивши персоналу зарплату.
Певна річ, у такому становищі навіть найнижчі тарифи більшості населення не по кишені. Залишається одне: накопичувати комунальні борги і надалі, покладати
надії на милість «держави» та очікувати, коли Росія, як сподівається ватажок «ДНР», прийме підлеглу йому територію у своє лоно. А
вона, судячи з останніх заяв російських діячів, не дуже-то горить бажанням розкрити їй свої обійми. ■

Полтавська битва за права людини
Як шведська чиновниця цікавилася гострими питаннями
У Полтаві побувала Емма Броберг, керівник офісу стабільності
шведської провінції Вестерйотланд, що розташована в південно-західній частині Центральної
Швеції. Загалом у цій скандинавській країні — 21 провінція (на кшталт наших областей). Пані Емма
очолює щось на зразок комітету із
захисту прав людини органу місцевого самоврядування. На жаль,
у Полтавській обласній раді подібного комітету немає. Утім, як зазначила шведка, згаданий комітет
створений порівняно недавно — в
2011 році — і є унікальним не лише
для Швеції, а й Євросоюзу загалом.
Головна мета поїздки, за її словами, — дізнатися, як реалізуються
на місцевому рівні проекти Програми розвитку ООН, оцінити ситуцію
з дотримання прав людини, налагодити контакти з представниками
громадського сектору Полтавщини. Можливо, згодом влада провінції використає це для встановлення
партнерських зв’язків з українською областю.
Аби мати об’єктивний зріз життя нашого регіону, в офісі координатора ПРООН у Полтавській області Вікторії Курилко, що розташований у приміщенні Полтавської облдержадміністрації, Емма
Броберг зустрілася з місцевими
журналістами, екоактивістами,
представниками жіночих організацій. Президент громадської правозахисної організації «Полтавський медіа-клуб» Людмила Стельмах розповіла гості зі Швеції, що
їй як журналісту-правозахиснику
доводиться досить часто писати про
порушення прав людини.
— Цими днями опубліковане

На Київщині планують збудувати
склозавод за новітніми
технологіями
Тарас ЗДОРОВИЛО

■ ВІЗИТ

Ганна ЯРОШЕНКО
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моє останнє журналістське розслідування про вбивство трьох фермерів у Дніпропетровській області з метою заволодіння їхнім майном та землею. Власне, рейдерські
захоплення в Україні нерідко відбуваються на замовлення, за потурання та участі народних депутатів, правоохоронців, державних
реєстраторів. На жаль, ці кричущі
факти дуже погано розслідують.
— І що ви робите, аби змінити
ситуацію на краще? — поцікавилася Емма Броберг.
— В Україні така традиція: тільки після того, як журналісти висвітлять якусь проблему, скажімо, ту
ж корупційну схему, її починають
«бачити» і правоохоронці. Наприклад, був такий прикрий випадок: у
місті Миргород райрада на прохання тодішнього голови райдержадміністрації у 2017 році створила
охоронну структуру «Щит Миргородщини», яку використовували й
для розправи над неугодними людьми. 18 заяв від людей про злочини
«щитовців» були, по суті, проігноровані. За півтора року я написала
про «подвиги» представників згаданої охоронної структури 21(!) журналістський матеріал. І нарешті в
серпні нинішнього року рішенням
сесії районної ради її ліквідували.
Здавалося б, позитивний приклад.
Але боротьба була дуже тривалою й
виснажливою. Аби в Україні добитися позитивного результату, потрібно бути дуже наполегливим, —
підсумувала пані Людмила.
Цю думку підтримали й представники громадського об’єднання
«Еколтава». «Я чотири роки добивався, аби в Полтаві почали збирати небезпечні відходи, що завдають
шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю людей, — розповів

один із них, Сергій Антоненко. —
Чотири роки ми, екоактивісти, писали запити, а минулоріч навіть подали два позови до суду щодо бездіяльності міської влади й виграли
обидва судові процеси. Після цього, щоправда, уклали мирову угоду з міською радою й почали співпрацювати з нею. У підсумку добилися того, що нині містом за графіком курсує «екобус», який збирає
використані батарейки, термометри, ртутні лампи тощо, які виносять містяни».
У ході розмови Людмила Стельмах зізналася, що була дуже здивована, почувши інформацію про
те, що у Швеції закінчилося сміття для переробки, адже в Україні
переробляють усього 1,5 відсотка
твердих побутових відходів. Полтавські екоактивісти зазначили, що
нині переймаються питаннями сортування сміття, закриття полігону
твердих побутових відходів поблизу
села Макухівка Полтавського району та будівництва сміттєпереробного заводу, а також повного переходу
Полтави на відновлювальні джерела енергії до 2050 року.
Під час зустрічі з Еммою Броберг говорили й про зобов’язання
України щодо ратифікації Стамбульської конвенції, яка має на
меті запобігання порушенню прав
жінок та домашньому насильству.
«Переконана, що позитивних зрушень можна добитися лише в партнерстві громадянського суспільства, засобів масової інформації та
влади. Прикро, що більшість програм із захисту прав людини громадські організації реалізують коштом
іноземних партнерів, а не українських», — резюмувала координатор
ПРООН у Полтавській області Вікторія Курилко. ■

Планується будівництво першого в Україні заводу
з виробництва флоат-скла. Підприємство-первісток такого типу зведуть у Бородянці, що на Київщині. Інвестиції в нього складатимуть 300 млн євро, а потужності
лінії дозволять виробляти 600 тонн скла на добу. Втілювати проєкт у життя буде компанія «Агромат» разом
з американським технічним партнером. Виробник зможе фактично повністю перекривати потреби України в
склі й дозволить не менше 30% продукції відправляти
на експорт.
Нині економіка України повністю залежить від
склопродукції, яку доводиться імпортувати з Європи
та... країни-агресора — Росії. І найпарадоксальнішим
є ще й той факт, що імпортоване скло виробляється за
кордоном, зокрема з української сировини.
Керівник та ініціатор проекту Олександр Моляка
розповів, що задум з’явився ще в 2017 році. У результаті компанія «Агромат» підписала меморандум з американською інжиніринговою фірмою щодо будівництва заводу з виробництва скла. Ця заокеанська компанія має чималий досвід (30-річний) і володіє найпрогресивнішими технологіями флоат-ван і нанесення
CVD-покриттів. До того ж виконує роботи «під ключ»,
надаючи послуги з технічного проектування, закупок
та будівництва.
На підприємстві вироблятимуть енергозберігаюче
скло всіх типів і клімату, архітектурне скло, скло для
сонячних батарей, самомиюче скло, скло для побутової техніки, ультрачисте скло для електроніки, автомобільне, тоноване, ламіноване та загартоване. У разі запуску заводу буде створено 300 нових робочих місць.
Додамо, що флоат-скло — це найпоширеніший вид
листового скла, яке виготовляють методом термічного формування на розплаві металу, наприклад олова.
У порівнянні з традиційними методами виготовлення скла (метод Еміля Фурко, тягнене скло) флоат-метод більш продуктивний, а якість одержуваного скла
— стабільна. Із винаходом флоат-методу зникла необхідність у додатковому поліруванні й шліфуванні скла.
Флоат-скло вирізняється високою оптичною прозорістю, ідеально пласкими й паралельними поверхнями;
як правило, його товщина — від 3 до 19 мм. ■

■ УПІЙМАВСЯ!

Грошові забобони
За хабар затримали начальникаподатківця, який оцінив свої
«послуги» у 99 тисяч гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Начальника однієї з державних податкових інспекцій Черкаської області взяли на гарячому працівники
СБУ. Він вимагав і отримав хабар від підприємця-аграрія.
Як повідомляють «УМ» в обласному управлінні
СБУ, оперативники спецслужби встановили, що посадовець гарантував керівнику сільськогосподарського
підприємства надати позитивний висновок за результатами податкової перевірки.
«Він також обіцяв не притягувати аграрія до адміністративної відповідальності за нібито нецільове
використання земельних ділянок. Свої «послуги» податківець оцінив у 99 тисяч гривень», — розповідають
у пресслужбі черкаського обласного управління СБУ.
Правоохоронці затримали зловмисника поблизу одного з торговельних центрів Черкас, під час отримання
всієї суми неправомірної вигоди.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою)
Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Викриття та затримання зловмисника проводилось
спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури Черкаського гарнізону. ■
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ПОЛІТИКА
■ ПАТРІОТИЧНО

Тетяна ПАРХОМЧУК

Традиційно 14 жовтня — у День захисника України, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці — в Києві пройшов
14-й марш, який раніше проводили націоналістичні сили. Щорічна
святкова хода українських патріотів була започаткована в Україні
ще в 2005-му. У 2006 році організатором маршу стала партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».
З 2015 року, окрім ВО «Свобода», до організації маршу починають долучатися інші партії та організації України, як-от «Правий
сектор», у 2016-му — «Національний корпус». А в цьому році тривожні реалії змусили ветеранів російсько-української війни, а також представників фермерських та малих селянських господарств
долучитись до активних політичних процесів, і вони поповнили
ряди учасників маршу.

Захистити відвойовані позиції
«Найбільша щорічна політична акція в Україні — марш
14 жовтня, окрім вшанування пам’яті героїв, як завжди,
висуває найактуальніші вимоги нації. Ми йдемо під гаслом:
«Захистимо українську землю!», а це означає: капітуляції
не буде! Ні через реалізацію так
званої формули Штайнмаєра,
ні через розпродаж землі і пограбунок українців олігархами
та іноземним капіталом. Адже,
як писав Крайовий провідник
ОУН на Осередньо-Східних Українських Землях Дмитро-Мирон Орлик у праці «Ідея і Чин
України», «право до української землі і до українських багатств має тільки український народ, бо цю землю здобули своєю кров’ю та працею
його предки... Український націоналізм заборонить спекуляцію землею», — так звернувся до співвітчизників лідер ВО
«Свобода» Олег Тягнибок. —
77 років тому Українська повстанська армія боролася за Українську самостійну соборну державу «без холопа і без пана».
Сьогодні ми, українські націоналісти ХХІ століття, продовжуємо цю боротьбу. Сьогодні,
14 жовтня, — велике державне свято. А не було б цього ніколи, якби ми із тисячами українців не домагалися цього роками. Не було би й де святкувати, якби сотні націоналістів,
зокрема «свободівців», не поклали життя у боротьбі за Україну. І на Майдані, і на війні.
Не було би вулиць і проспектів,
названих іменами наших героїв. Не було б вітання «Слава
Україні! Героям Слава!» у війську. Не було б декомунізації».
За повідомленням організаторів, число учасників маршу
— від 30 до 50 тисяч.
Коли почали для ходи Києвом формуватись колони, особлива увага була прикута до ветеранів — атовців, учасників
ООС, волонтерів. Адже якщо на
початку бойових дій на Донбасі
свідомих громадян на неокупованій території лише тривожила
й насторожувала карколомність
і непередбачуваність подій на
сході, то вони, захисники, буквально закрили нас від ворога.
Цьогоріч ці мужні люди зібрались не лише на ходу єдності усіх
патріотичних сил, не лише, щоб
згадати тих побратимів, котрих
немає серед живих, а й щоб захистити відвойовані у ворога позиції й не дати зрадити пам’ять.
Остання, хоч і загадкова та непередбачувана річ, може виштовхувати й повертати події на свій
розсуд, але не фундаментальні, не ментально глибинні істини, від яких залежить незалежність і сьогоднішня, і майбутніх
поколінь.
На війні легкої роботи не
буває, більше того, в певні періоди бувають бої кривавіші й
виснажливіші, ніж зазвичай,
але те, що відбувається у владних коридорах мирного Києва,
змушує знову збирати волю в
кулак, думки — в чіткі вимоги

Сльози і гнів Майдану
У день захисника України учасники маршу ветеранів вимагали
від влади не здавати ворогу українську землю

і йти маршем українською столицею з ультиматумом: «Ні —
капітуляції!», «Захистимо українську землю!».

Українська земля — духовна
цінність
Заступник голови партії Всеукраїнське об’єднання « Свобода» Руслан Кошулинський, окреслюючи основні вимоги маршу, зазначив в коментарі «Україні молодій» непохитність і
твердість намірів та орієнтири
їх реалізації: «Чотирнадцять
років поспіль «Свобода» виходить на це свято маршу Києвом.
Це ще раз доводить, що якщо ви
маєте істинні наміри, як колись
казав Ганді, ви завжди перемагаєте, і сьогодні це свято вже
державне. Хоч би що було, хоч
яка б влада керувала в Україні,
ми виходили й показували приклад. Сьогоднішній марш присвячений двом викликам, які
стоять перед Україною, — намаганням центральної влади
фактично капітулювати перед
Путіним за так званим планом
Штайнмаєра, а другий — просто продати навіть не товарну, а
духовну цінність — землі сільськогосподарського призначення. Цим маршем ми, націоналісти, показуємо суспільству
своє ставлення до цієї проблеми
й застерігаємо центральну владу від таких кроків».
Колони учасників маршу —
в передніх рядах учасники бойових дій на сході — пройшли ходою бульваром Тараса Шевченка, Хрещатиком, Майданом Незалежності, Інститутською та на
Банковій вщент заповнили площу перед офісом президента й
частину самої вулиці. Тут лідери протестного маршу зачитали звернення-вимогу до президента Володимира Зеленського
щодо небезпеки позбавити майбутні покоління своєї землі, як
через зняття мораторію на продаж, так і через капітуляцію ворогу, а тому вимагали відмовитись від цих рішень.
«Усі землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 42 мільйони гектарів є непорушними, —
йдеться у зверненні до чинної
влади України. — І природнє,
конституційне право на землю
належить лише українському
народу, який є носієм суверенітету і може проводити самоврядування безпосередньо... Наше
право є непорушним і не може
бути узурпованим ні президентом Зеленським, ні ВР».
«Зелю — геть!», «Зелю — у
відставку!», «Одна єдина соборна Україна!», «Москва, покайся!» — лунали гасла до останньої
хвилини цього заходу.
Звернення спікери мітингу
передали представнику секретаріату офісу президента. Сам
президент Зеленський до учасників мітингу не прийшов, як
повідомили на зібранні, поїхав
у Маріуполь. До речі, в цей день
очільників маріупольських націонал-патріотів у місті не було
— вони приїхали на марш у Київ
і також виступали біля ОП.

❙ Не такий страшний той... Путін.
❙ Фото Тетяни ПАРХОМЧУК.

❙ Патріотично-протестний Хрещатик.
«Ми зробимо все, щоб Україна розвивалася так, як заповідали нам наші предки. В ім’я слави сотень наших побратимів, які
віддали життя за нас і за майбутнє наших дітей, зробимо все,
щоб Україна нарешті стала такою, про яку вони мріяли, — самостійною, соборною, багатою
та українською», — як резюме
цього маршового дня прозвучали слова Олега Тягнибока.
Після мітингу під ОП бійці «Правого сектору» обклеїли
офіс президента фотографіями
загиблих на фронті патріотів.
Учасники маршу «Захистимо
українську землю» назвали його
попереджувальним і обіцяли повертатись майданними або й офісопрезидентськими мітингами
доти, доки влада їх не почує.

Зберегти українську
державність? На Майдан!
У цей бентежний час розмірковування, як Російська імперія успадковувала кров, плоть
і звичаї Золотої Орди, як потім
перевдягалась у все голландське та паризьке, але Європою
так і не стала й чому має такі непомірні апетити на Україну —
звісно, доречні, але напруга останніх днів змушує відсунути їх
до більш спокійного часу.
Бо наразі перманентно в
повітрі висить заклик: на Майдан! І це не просто місце збору,
це гасло стало більшою мірою
спонуканням до вирішення державних проблем та до збереження самої державності. Тут
колись двиготіла земля під копитами кінноти печенігів, що
сходилися на січу з руськими дружинами. Крізь гомін
століть чується гомін Почайни,
якою пливуть до Дніпра древні дерев’яні боги. І тоді, й тепер
однаково солоні на смак сльози
киян. Тоді — через те, що були
позбавлені зрозумілої предківської віри. Тепер — бо кожен, хто загинув тут, на Майдані, і там — на фронті, є осяй-

ною божою часткою цього шаленого світу. І ще більше сьогодні
наростає тривога — чи не доведе практично сьогоднішня влада Україну до поетичних, але
дуже реальних застережень на-

шого пророка Тараса Шевченка: «Самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть»…
Містична українська столиця, фантастична, священна українська земля. Через те й лізуть управляти нею і, на біду,
приживаються, і до речі, дуже
непогано, манкурти й покидьки, місце котрим лише в глибоких лабіринтах совісті для переродження. Якщо, звісно, такий матеріал придатний до переродження. ■

■ ОПИТУВАННЯ

«Слуги» втрачають...
Українці почали гірше ставитися
до Зеленського
Інф. «УМ»
Протягом місяця зменшилася кількість українців, які позитивно ставляться до президента Володимира Зеленського, а
також до прем’єра Олексія Гончарука та спікера ВР Дмитра Разумкова. Таким є дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
З 9 по 11 жовтня КМІС провів опитування серед дорослого
населення методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням
комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Опитування не проводилося на територіях, які тимчасово
не контролюються владою України. Проведено 1200 інтерв’ю,
похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.
Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитування КМІС, проведеного з 16 по 19 вересня 2019 року, тоді
було опитано 1500 респондентів.
Так, у жовтні порівняно з вереснем знизилося число тих,
хто позитивно ставиться до трьох перших осіб держави: Зеленського (73% і 66%), Гончарука (17% і 10%) і Разумкова
(33% і 27%).
При цьому рівень знання про Гончарука і Разумкова невисокий: першого не знають 48% опитаних українців, другого —
36%. Дещо зросло число тих, хто позитивно ставиться до Бойка і Тимошенко. Ставлення до Вакарчука і Порошенка практично не змінилося.
64% опитаних тією чи іншою мірою схвалюють дії та заяви Зеленського у вересні та жовтні цього року, 22% — тією
чи іншою мірою не схвалюють. 51% респондентів схвалюють
дії уряду протягом вересня та жовтня, 27% — не схвалюють.
53% учасників дослідження схвалюють дії Верховної Ради протягом вересня та жовтня, 30% — не схвалюють.
49% опитаних українців тією чи іншою мірою схвалюють
заяву міністра освіти Ганни Новосад про те, що з вересня наступного (2020 року) всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову навчання, 47% — тією чи іншою мірою
не схвалюють таке рішення. ■
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Тепер і оПІСля

Тепер усі
розбагатіємо

На парламентських виборах у Польщі
перемогла правляча партія
Ігор ВІТОВИЧ
У неділю, 13 жовтня, у
Польщі відбулися парламентські вибори, на яких
громадяни вибирали 460 депутатів і 100 сенаторів.
Після підрахунку 99%
відданих на виборах голосів
(не опрацьований 1% голосів iз закордонних виборчих
дільниць) керівна партія
«Право і справедливість»
(«ПІС») набирає на виборах
до Сейму (нижньої палати
парламенту. — Ред.) 43,76%
голосів. Опозиційна «Громадянська коаліція» заручилася підтримкою 27,24%
виборців, Союз лівих демократів (SLD) має 12,52 %,
Польська селянська партія
(PSL) — 8,58%, а ультраправа і євроскептична «Конфедерація» — 6,71%. Ці 5 партій і проходять до парламенту. Згідно з наведеним розподілом голосів , «Право і
справедливість» матиме в
Сеймі 239 депутатів, «Громадянська коаліція» — 131,
Союз лівих — 46, Польська

селянська партія — 30, а
«Конфедерація» — 13.
На виборах до Сенату, верхньої палати парламенту, «Право і справедливість» здобуває близько
47% голосів. «Громадянська коаліція» отримує близько 45%.
Явка на недільних виборах до польського парламенту становила 61,1%. Це
на 10% більше, ніж на виборах 2015 року, і найвищий показник активності
польських виборців за останні 30 років. Президент
Польщі Анджей Дуда у понеділок, 14 жовтня, подякував співвітчизникам за
активність на парламентських виборах. Він висловив
сподівання, що нові парламентарії добре працюватимуть на благо Республіки
Польща.
Партія «Право і справедливість», яка вдруге поспіль перемагає на парламентських виборах, залишиться при владі на наступні чотири роки. І це велика

Нобелівську премію
з економіки вручили
за «підходи до боротьби
з бідністю»
❙ На виборах у Польщі сенсації не сталося: перемогла ПІС.
❙ Фото Ліни ТЕСЛЕНКО.
проблема для Євросоюзу,
оскільки вона зарекомендувала себе за попередні чотири роки як євроскептична та єврокритична політична сила, як порушник
багатьох засадничих принципів Євросоюзу, як партія, яка більше орієнтована на США, ніж на офіційний Брюссель. І така польська влада має на сході
Європи ще одного союзника — Угорщину. Недарма
ж угорський прем’єр Віктор Орбан першим привітав
«Право і справедливість» із
перемогою відразу після оприлюднення екзит-полів, не
очікуючи на остаточні результати.

Ймовірно, за кільканадцять днів у Польщі буде
створений новий уряд. Про
це повідомив речник уряду Пйотр Мюллер. «Прошу дати президентові час
призначити кандидата на
прем’єр-міністра. Я думаю,
це відбудеться упродовж
двох-трьох тижнів, тобто
стандартно, як буває з призначенням кожного уряду», — сказав Пйотр Мюллер. Речник уряду звернув увагу, що керівну партію підтримало на виборах
майже 8 мільйонів поляків.
Політик також повідомив,
що наразі не обговорюється призначення майбутніх
очільників міністерств. ■

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Будапешт повертається в Європу
Віктор Орбан здає позиції: на місцевих виборах в Угорщині
опозиція перемогла в столиці та великих містах
Ігор ВІТОВИЧ
Минулої неділі, 13 жовтня, в Угорщині відбулися
місцеві вибори, на яких опозиція перемогла в низці міст
включно зі столицею.
На виборах мера у Будапешті перемогу здобув 44річний представник опозиції Гергей Карачонь. Він набирає трохи більше 50 відсотків голосів. Іштван Тарлош,
який обіймав посаду мера
столиці з 2010 року, заручився підтримкою близько
45 відсотків виборців. Тарлош — представник партії
«Фідес-Угорський громадянський союз», яку очолює прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Тарлош

публічно привітав Карачоня
у присутності Орбана. Пізніше прем’єр заявив, що Тарлош стане його радником, і
закликав опозицію до «співпраці».
Переможець виборів у
Будапешті також конструктивно налаштований щодо
своїх політичних опонентів. «Я б хотів вивести відносини між Будапештом і
урядом на новий рівень. Ми
готуємося не до війни, а до
спільного будівництва», —
цитує слова Карачоня «Німецька хвиля». «Ця перемога дозволить нам повернути
місто на те місце, яке визначила йому історія. Ми повернемо Будапешт знову в Європу», — сказав Карачонь.

Він є представником зеленої, лівоцентристської партії «Діалог за Угорщину».
У 2014 році його було обрано головою одного із районів
угорської столиці.
Крім
Будапешта,
об’єднані сили опозиції виграли місцеві вибори в 10 iз
23 великих угорських містах, зокрема, в Мішкольці, Печі і Дунауйвароші.
Для партії «Фідес» Віктора
Орбана, яка до цього перемагала на всіх великих виборах із 2010 року, це стало
першою масовою поразкою.
Нагадаємо, що Віктор
Орбан та його партія «Фідес» перебувають у жорсткому протистояннi з офіційним
Брюсселем. Європейська

ні за кордоном жодного разу не
заявляли, що Хантер був причетним до якихось правопорушень
за п’ять років роботи (у Burisma
Holdings. — Ред.)», — сказав
Месайрес.

звинуватили у заколоті та чоти рьох
iз них — у розтраті державних
коштів, повідомляє dpa. Найбільший строк ув’язнення — 13 років
— отримав ексвіцепрезидент Каталонії Уріол Жункерас. Колишній
лідер місцевого уряду Каталонії
Карлес Пучдемон уже назвав рішення суду «жахіттям». «Сьогодні засуджено всіх нас, не лише 12
осіб. Цей вирок — атака на демократію та права усіх громадян», —
написав у «Твіттері» й голова місцевого парламенту Роже Торрент.
Прихильники засуджених вийшли
на акцію протесту в понеділок, 14
жовтня, між ними та поліцією в аеропорту Барселони стались сутички, десятки осіб постраждали. По
медичну допомогу звернулись 75
людей.

❙ Гергей Карачонь,
❙ новий мер Будапешта.
народна партія, найбільша
політична сила Європарламенту, навіть призупинила
членство «Фідес» у своїх лавах.
Результати муніципальних виборів є ударом по позиціях Орбана, але навряд
чи вплинуть на загальний
політичний ландшафт Угорщини, зазначає «Євроньюс».
Правляча партія має абсолютну більшість у парламенті та широку підтримку сільського населення. Наступні
загальнонаціональні вибори до угорського парламенту відбудуться 2022 року. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Байден залишає роботу
в китайській компанії
Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, йде з ради директорів великої китайської компанії BHR.
Як заявив адвокат Джордж Месайрес, Хантер Байден «займався бізнесом самостійно і незалежно», однак 31 жовтня залишить
пост керівника BHR, щоб уникнути
конфлікту інтересів у разі, якщо
його батька оберуть президентом
у 2020 році. В оприлюдненій заяві
адвокат нагадав, що у квітні 2019
року Хантер Байден після п’яти
років роботи припинив співпрацю
з українською нафтогазовою компанією Burisma Holdings. «Незважаючи на ретельні розслідування,
правоохоронні органи ні в США,

В Іспанії засудили
лідерів руху Каталонії
за незалежність
Дев’ятьох iз 12 обвинувачених
очільників каталонського руху за
незалежність засудив Верховний
суд Іспанії в понеділок, 14 жовтня, до позбавлення волі на строки від 9 до 13 років. Їх засуджено за організацію забороненого
Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії,
який відбувся у жовтні 2017 року.
Дев’ятьох каталонських лідерів

На Кубі обрали першого
за 43 роки президента
Національна асамблея Куби
обрала президентом країни Мігеля Діаса-Канеля, повідомив кубинський парламент. На посаду
президента претендували 17 кандидатів. За Діас-Канеля проголосували 579 із 605 депутатів. У 1976
році на Кубі скасували посаду президента. Главою держави був голова Державної ради. Посаду президента було відновлено на початку 2019 року після схвалення нової конституції країни. Його обирає
парламент на п’ять років. Діас-Канель керував Кубою як голова
Дер ж ради з квітня 2018 року. Він
став першою людиною не з родини
Кастро, який очолив Кубу з моменту комуністичної революції.

Олег БОРОВСЬКИЙ
Лауреатами Нобелівської премії з економіки за
2019 рік стали американські економісти Абхіджіт Банерджі і Майкл Кремер та французько-американська
дослідниця Естер Дюфло. Про це оголосили 14 жовтня у Стокгольмі. Премію присудили за «їхній експериментальний підхід до подолання бідності у світі».
58-річний Банерджі — уродженець Мумбая (колишнього Бомбея, Індія), професор Массачусетського технологічного інституту. Народжена в Парижі 47річна економістка Дюфло також працює в цьому інституті, вона дружина Банерджі і його колишня аспірантка.
55-річний американець Кремер — співробітник Гарвардського університету (США). Зазначається, що Естер Дюфло є другою в історії Нобелівської премії з економіки жінкою, яка отримала цей приз. Грошовий додаток у сумі 900 тис. крон буде поділений порівну між
трьома лауреатами.
Попри значні досягнення останніх років, одним із
найактуальніших питань людства надалі залишається
проблема подолання бідності. Понад 700 мільйонів людей досі не живуть, а виживають, маючи надзвичайно
низькі доходи. Щороку близько п’яти мільйонів дітей у
віці до п’яти років усе ще помирають від захворювань,
яких можна було запобігти чи вилікувати недорогими
методами. Половина дітей світу все ще залишає школу без базової грамотності.
Цьогорічні лауреати запровадили новий підхід до
отримання достовірних відповідей про найкращі способи боротьби з бідністю у світі. Словом, це передбачає поділ цієї проблеми на менші, більш керовані, питання — наприклад, найефективніші заходи для покращення результатів освіти чи здоров’я дітей. Вони
показали, що на ці менші, точніші запитання найчастіше найкраще шукати відповіді за допомогою ретельно розроблених експериментів серед людей, які найбільше страждають.
Результати досліджень лауреатів, а також висновки дослідників, які використовують їхні методики,
значно покращили нашу здатність боротися з бідністю
на практиці. У підсумку одного з їхніх досліджень понад п’ять мільйонів індійських дітей пройшли навчання у школах за ефективними корекційними програмами. Іншим прикладом є великі субсидії на профілактичну охорону здоров’я, які запроваджені у багатьох
країнах.
Премія з економіки була заснована Банком Швеції
і вручається з 1969 року. Оголошенням її лауреатів
офіційно завершується «Нобелівський тиждень». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Нобелівська премія миру поїде в Африку
Нобелівська премія миру — єдина з п’яти
щорічних нобелівських премій, яка вручається не у
Швеції, а в столиці Норвегії Осло. І, варто зазначити, в останні роки — одна з найбільш суперечливих
та контроверсійних, бо незмінно викликає дискусії
стосовно справедливості та виправданості вибору
того чи іншого лауреата. Не став винятком і цей рік.
Оскільки норвезький Нобелівський комітет присудив
премію миру прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду. У комітеті наголосили, що Ахмед відзначений за
«зусиля в досягненні миру та міжнародної співпраці,
а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю».
Ставши прем’єр-міністром у квітні 2018-го, Абе
Ахмед швидко розробив принципи мирної угоди, яка
«припинила тривале, безвихідне становище» між
двома країнами, наголосили в комітеті. 5 червня 2018
року уряд Ефіопії оголосив про свою готовність укласти мирну угоду з Еритреєю без жодних попередніх
умов. Згодом країни відновили транспортне сполучення та відвели війська від спільного кордону. Обидві
країни не мали дипломатичних відносин після війни,
що тривала з 1998 до 2000 року. Еритрея в 1952—
1993 роках входила до складу Ефіопії. Збройний конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув через суперечку за контроль над прикордонними територіями.
Внаслідок збройного протистояння загинули близько
70 тисяч осіб. Крім того, під час тодішнього конфлікту
сотні тисяч людей були змушені стати біженцями, залишивши свої домівки.
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Інтрига навколо програми співпраці України з Міжнародним
валютним фондом тільки загострюється. У Нацбанку днями
заявили: виною всьому амбіції
олігарха Ігоря Коломойського,
якого вважають близьким до
президента Володимира Зеленського і який, за їх інформацією, прагне повернути собі
контроль над націоналізованим
ПриватБанком. Тим часом сам
Зеленський заявляє інше, мовляв, точка зіткнення з донорами — їхнє бажання впливати на
зростання ціни на газ в Україні.

«Президент має показати
позицію»
Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю західним журналістам заявила: перемовини України з Міжнародним
валютним фондом про нову програму можуть пригальмувати
через суперечку між державою і
олігархом Ігорем Коломойським
за контроль над націоналізованим ПриватБанком.
За її словами, уряд веде переговори про нову кредитну
програму МВФ обсягом 3,9 мільярда доларів, проте розмір
цієї програми може зрости до
8 мільярдів доларів. «Проблеми ПриватБанку для них і для
міжнародної спільноти — червона лінія», — сказала Рожкова, попередивши про «величезну небезпеку» для інвестиційного клімату України, якщо
суперечку не буде врегульовано належним чином. Проблема ПриватБанку, за її словами,
не може бути вирішена шляхом
розрахунків із колишніми власниками.
«Це показує різницю між
олігархічним впливом на банківський сектор колись, а також новим прозорим і незалежним банківським сектором», — сказала Рожкова,
додавши, що вона була розчарована рішенням Зеленського
залишатися осторонь від конфлікту, а не активно захищати
рішення 2016 року.
«МВФ хоче отримати сильний сигнал від уряду про збереження адміністративної неза-

ЕКОНОМІКА
■ НАШІ ГРОШІ

Під тінню Коломойського
НБУ заявляє: МВФ
призупинив співпрацю
з Україною через
спроби олігарха
повернути собі
ПриватБанк
лежності Приватбанку і незалежності Національного банку
України», — повідомила Рожкова і додала, що МВФ досі не
переконаний у прагненні до реформ при Зеленському. «Мова
йде про судову реформу, верховенство закону. Йдеться про
олігархічну структуру влади,
— заявила банкір. — На жаль,
я не довіряю нашій судовій системі, тому що система не була
реформована».
Як відомо, цього тижня суд
у Києві має винести чергове рішення щодо ПриватБанку.
Рожкова заявила: вона не
надто сподівається на висновки
суду, і попередила, що рішення
проти націоналізації може зіпсувати настрої інвесторів.
«Вплив на ринки буде негативним і негайним, і в цій ситуації ми не зможемо продовжувати
працювати з МВФ у рамках попередньої угоди, тому що МВФ потрібна ясність, — сказала вона. —
Це величезна небезпека для України». І додала, що президент
може допомогти розв’язати конфлікт, зайнявши чітку позицію.
«Він повинен вийти і сказати:
«Націоналізація була необхідна
для збереження фінансової стабільності країни. І, відповідно
до закону, банк не може бути повернутий ексакціонерам», — резюмувала Рожкова.
МВФ при цьому у своїх заявах прямо не згадує ні ПриватБанк, ні Коломойського, але
дуже прозоро натякає. Мовляв,
Україні треба боротися з корупцією, зменшити вплив олі-

Інф. «УМ»

Рекордні врожаї, які періодично отримують українські аграрії, стикаються з
величезною проблемою: нестача інфраструктури. Йдеться як про можливості
зберігання вирощеного зерна, так і його
доставки до місць перевантаження на
кораблі.

Необхідність — кілька сотень
Усього, за підрахунками експертів,
Україна нагально потребує будівництва 300-400 нових технологічних елеваторів, причому ці об’єкти мають бути
рівномірно та справедливо розподілені
географічно. Загальний обсяг необхідних інвестицій у розвиток нових потужностей для зберігання та супутньої інфраструктури оцінюється від 4,5 до 8
млрд доларів.
Уже найближчими роками, за прогнозами галузевих експертів, виробництво зернових та олійних культур в Україні сягне 100 млн тонн. При цьому експорт становитиме 70 млн тонн. Торік, у
минулому маркетинговому році, ці показники становили 92 та 54 млн тонн,
відповідно.
Загалом же Україна завдяки зростанню врожайності культур здатна в
1,5-2 рази наростити виробництво та,
відповідно, експорт зернових. Проте
брак сучасних технологічних потужностей для зберігання, елеваторів, є одним із факторів, що не тільки стримують розвиток потенціалу аграрної га-

■ АРГУМЕНТИ
Не стільки гроші,
скільки імідж

❙ Націоналізований ПриватБанк, як і прогнозувалося, став каменем
❙ спотикання між новою владою України та Міжнародним валютним фондом.
❙ Фото з сайта pravo.ua.
гархів на економіку і зменшити тягар «витрат платників податків».

Не стільки банк, скільки газ
Президент Зеленський такі
звинувачення категорично відкидає. І під час передвиборчої
кампанії , і вже заступивши на
посаду, Зе категорично відкидав
припущення про те, що він допоможе Коломойському повернути собі ПриватБанк або отримати компенсацію. На вікопомній,
рекордній чотирнадцятигодинній прес-конференції минулого тижня Зеленський ще раз нагадав, що готовий обговорити
долю ПриватБанку з Коломойським, але наголосив: сам він
захищатиме інтереси держави.
У своїй же суперечці з МВФ
Зеленський вбачає винним саме
Фонд, причому його вимоги не
у фінансовій, а газовій сфері.
Так, Міжнародний валютний
фонд, за його словами, вимагає
встановити ринкові ціни на газ
в Україні, що означає збільшення тарифів. При цьому глава держави хоче започаткувати, навпаки, зворотний процес: аби від-

соток від доходу сім’ї, який вони
витрачають на оплату комунальних послуг, зменшувався.
«МВФ, якщо буде чесним,
він вимагає ринкові ціни. Так,
ринкові ціни для нашої країни
— це якесь збільшення тарифів.
Але ви бачите, що, починаючи
з літа, ми почали їх зменшувати. Це і є наше завдання. Я говорив з МВФ і нашим урядом.
Ми говорили, що якщо у нас будуть ринкові ціни, то ми повинні домовитися, що відсоток від
доходу сім’ї на оплату комуналки, цей відсоток повинен зменшитися, і це ми гарантуємо людям», — заявив президент.
За його словами, уряд і
прем’єр-міністр згідні з тим,
що потрібно зменшувати відсоток від доходу на оплату комунальних послуг. «Я можу сказати, що ми будемо зменшувати цей відсоток. Людина ніколи не буде платити 50-70% або
80% за комуналку від доходу
сім’ї. Це я можу гарантувати»,
— сказав він.
Ще один член Зе-команди,
міністр економіки Тимофій Милованов. «Переговори з МВФ

■ ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ

Проблема від рекордів
Великі врожаї зерна, які періодично отримує Україна,
загострюють проблеми його зберігання;
наразі ж аграрії втрачають значні суми коштів
лузі, а й можуть послабити позиції України на світовому ринку у виробництві
та експорті зернових у найближчому
майбутньому.
На сьогодні Україна має близько 4045 млн тонн потужностей для одночасного зберігання на всіх елеваторах. Усього ж у нас налічується близько 1200 елеваторів. Але головна проблема полягає у
тому, що 70% з них морально та фізично
застаріли, а тому не відповідають потребам ринку в гарантуванні якості та безпеки зберігання продукції.
Це так звані підлогові елеватори з
мінімальною транспортною інфраструктурою. Більшість з них ще з радянських
часів були орієнтовані на внутрішній ринок, невеликі обсяги зберігання та незначну динаміку роботи. Сьогодні тільки 100-150 елеваторів в Україні можуть
забезпечити стандарти, відповідні потребам ринку. Тому подальше зростання
виробництва тільки посилить дефіцит
потужностей зберігання в Україні.

Плюс робочі місця
При цьому світовий ринок, який купує українське зерно, встановлює все
вищі вимоги до його якості та логістики. Тож будівництво нового елеватора
є для навколишніх локальних агровиробників певною гарантією можливості
зберігання та реалізації свого врожаю.
Сьогодні в окремих регіонах України
аграрії відмовляються від вирощування зерна через неефективну логістику
— відсутність сучасних технологічних
елеваторів та маршрутних залізничних
станцій, відтак вивезення зерна з цих регіонів коштує дорожче та забирає набагато більше часу, аніж з тих, де вже побудовані нові елеватори.
До того ж кліматичні та погодні зміни спричинили зміщення виробництва
зерна в Україні в північно-західному
напрямку, де загалом було мало елеваторів історично. За оцінкою президента
Української зернової асоціації Миколи
Горбачова, агровиробники можуть мати

Заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб заявив: нова
програма з МВФ, про яку зараз домовляється влада України, — це не тільки короткострокове питання і не тільки
питання грошей. «Важливий фактор —
це прискорення зростання економіки.
Ми хочемо, щоб у нас інвестиції зростали по 20% на рік. А інвестори впевнені в
країні тоді, коли є програма МВФ, особливо в країні з поганою історією з точки
зору економічної політики», — вважає
заступник голови НБУ.
На його думку, досягнення домовленості з МВФ важливе не тому, що
нам терміново потрібні гроші, а тому
що ми таким чином створюємо позитивний стимул для інвесторів працювати з економікою України, посилаємо
їм правильний сигнал. «Мені здається, в уряду така ж логіка, про закриття якихось короткострокових дірок не
йдеться», — додав банкір.
не припинені. На цьому тижні міністр фінансів, я і голова
правління НБУ будуть в Вашингтоні зустрічатися з МВФ. Понад це, у проблемі ПриватБанку немає жодних порушень домовленостей з МВФ. Тривають
суди між державою і колишніми власниками», — написав
чиновник на своїй сторінці у
«Фейсбуці». І додав: держава,
на його думку, успішно захищає свою позицію і гроші платників податків, тож жодних рішень або дій не на користь держави ухвалено не буде.
Чи вдасться українській
владі «пройти між краплями»
стосунків з нашим головним фінансовим донором, стане зрозуміло вже днями. Як відомо,
українська делегація вирушає
до США для участі у щорічних
зборах Світового банку і Міжнародного валютного фонду,
де продовжить переговори про
нову програму для України. ■

до 1 тис. гривень додаткового доходу з
1 га, якщо вони працюють з новим технологічним маршрутним елеватором завдяки нижчим витратам на логістику.
Особливість українського аграрного
виробництва: більшість виробників продають свій урожай відразу після збору,
коли найнижча ціна на ринку. І стається це саме через відсутність потужностей зберігання в найближчій окрузі.
Микола Горбачов переконаний:
виграє той бізнес, який першим сьогодні
зверне увагу на нові технології. Тож завтра він буде на передовій ринку — буде
ефективним та конкурентоздатним. Автоматизація та IT-технології прискорюють бізнес, й елеватори не можуть бути
тут винятком.
Важливий момент: інвестиції, спрямовані на створення нових потужностей зберігання, йдуть не тільки на будівництво самого елеватора, а й на розвиток
місцевої транспортної та соціальної інфраструктури, створення нових робочих
місць. Так, за оцінкою експертів, одне
робоче місце на його підприємстві, яке
виготовляє обладнання для елеваторів,
створює до 12 додаткових робочих місць
у суміжних галузях. Тому справедливий
розподіл маршрутних станцій та будівництво новітніх елеваторів по всій території України, де вирощують зерно та
олійні культури, дасть додатковий поштовх до зростання не тільки доходів місцевих агровиробників, а й доходів громад та розвитку економіки країни загалом. ■
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■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Повторити звитягу
Виговського
У Конотопі відкрили Пантеон
національної пам’яті
Інф. «УМ»
У день чотирьох українських свят — Покрови, Дня захисника
України, Козацтва та рiчницi створення УПА — у Конотопi освятили Пантеон національної пам’яті. 14 жовтня на території перед
Собором Різдва Пресвятої Богородиці відбулися урочисті заходи iз
вшанування загиблих 13-го батальйону Чернігівської областi, 15го батальйону Сумської областi, 16-го батальйону Полтавської областi та 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
На окремих стендах Пантеону зображено захисникiв iз Конотопщини та 58-ї ОМПБр, які віддали своє життя, захищаючи Україну в новітній війні на Донбасі. Також є інформація про переможну
над москалями «Конотопську битву» гетьмана Івана Виговського
та полковника Григорія Гуляницького.

❙ Фото з сайта konotop.city.

■ СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ

❙ Бовсунівські бабусі співають для гостей.
❙ Лауреати премії імені Василя Юхимовича 2019 року.

Талановитi люди
на свiжому повiтрi
13-те свято «Просто на Покрову» знову зiбрало
українських митців на прадавній древлянській землі
Світлана СЕМИВОЛОС, Вікторія СЛОБОДЕНЮК
Житомирська область
У Коростенському будинку культури
готуються до зустрічі гостей. Коровай i квіти чекають свого часу, а маленькі дітки невпинно повторюють підготовлені вітальні
вірші. У холі відчувається нотка тривоги та
метушні. «Здавалося б, кожен рік проводимо це свято, але однаково хвилюємося», —
промовляє одна з жінок у барвистій вишиванці, тримаючи на руках запашний хліб.
Невже-таки злощасна «тринадцятка»
зіграла свою роль? Та вже потім організатор свята Віктор Борисович Васильчук,
український журналіст та дитячий письменник, зізнається: «Ви знаєте, цього року
було таки важко: до останнього не було ні
автобусів, ні подарунків... Я хотів відразу
14-те свято. Тепер я переконався, що 13 —
дуже цікаве число...»
І справді так. Адже прикрасою цьогорічного фестивалю стала прем’єра фільму «Бовсунівські бабусі» за ініціативи голови Коростенської міської ради. У стрічці
зображене українське сільське життя, значення в ньому традицій, пісні, а також доля

колективу золотоголосих бабусь із Полісся. Із посмішкою та вогником в очах спостерігали за долями зірок. Попри те, що цим
бабусям уже вдалося схопити немалу краплю слави, у звичайному житті вони залишилися щирими та справжніми й сьогодні вітали гостей піснями. «Бовсунівські бабусі стали невід’ємним атрибутом наших
коростенських свят. Це наш народний дух
та традиції. Ці «молоді дівчата» несуть їх у
наше життя, створюючи гарний настрій»,
— проголосив голова Коростенської міської ради Володимир Москаленко.
Поки в актовій залі презентували
фільм, у кімнатах просторого будинку
культури вже традиційно продовжувалися щорічні «Поетичний марафон» та «Урок
прози». Напередодні в усіх школах Коростенщини теж відбулися подібні конкурси,
і найсміливіші прибули для участі в молодіжному творчому вернісажі «Література свіжого повітря». Письменники намагалися якнайкраще декламувати свої твори: деякі вже брали участь у минулі роки,
а хтось, і справді, дебютував. «Сьогодні читала вперше. Хоч і було трішки лячно, але
емоції отримала лише позитивні. Дуже за-

❙ Віктор Васильчук — український
❙ журналіст та дитячий письменник,
❙ організатор свята «Просто на Покрову».
доволена, що саме на Коростенщині нас так
радо вітають. Узагалі, я вражена тим, наскільки тут зацікавлені підняттям культури» — відверто зізнається одна з учасниць
конкурсу Юлія Талько — поетеса, авторка
збірки «Слово серцем».
Окрім кінопоказу та письменницьких змагань, на другому поверсі всі охочі
споглядали бібліотечні виставки, експозиції народних умільців та купували цікаві книги. Сумувати не було часу: всі
були залучені до тiєї чи іншої частини заходу, концентрація талановитих людей
зашкалювала.
Ось починається i фінальна частина
свята: нагородження та концерт. За 12
років володарями літературної премії імені
Василя Юхимовича стали понад 40 авторів
із різних міст України.
Журі довелося добре попрацювати,
щоб обрати цьогорiчних переможців. У
пiдсумку премію Юхимовича отримали
Валерій Хмелівський (книга «Короновані

Любов’ю»), Сергій Сокольник (книга «Горизонт подій»), Тамара Васильєва (книга
«Мамина хустка»), Юлія Драгун (книга
віршів «Ой у віночку з барвіночку»), Ігор
Фарина (роман «Любов у негоду»), Євгенія
Юрченко (книга «Аритмія мовчання»),
Сергій Мартинюк (книга «Народжені перемагати»). Літературну відзнаку ім. В. Нечипоренка здобули композитор із Бердичева, автор музики до гімну Коростеня, книги «Пісні Древлянського краю» Олесь Коляда, а також письменниця та журналістка
з Коростеня, авторка ідеї унікального журналу для дошкільнят «Аллочка-дошколярочка» Оксана Геращенко.
Свято «Просто на Покрову» своєю
назвою та місцем проведення викликає
низку запитань, відповіді на які охоче
дав Віктор Васильчук: «Це свято ми започаткували у двотисячному році, воно
називалося «Просто так», але якось не
звучало. Тоді Василь Довжик (український поет, прозаїк, актор театру та кіно)
мені підказав: «А чого ти його не назвеш
«Просто на Покрову?» І ми так назвали!», Організатори від початку обрали
для проведення свята другу суботу жовтня, тому часом дійство припадало на велике християнське свято. 14 жовтня —
день, коли християни святкують Покрову Пресвятої Богородиці, — виявилося
значущою датою. Тому ось уже тринадцятий рік поспіль назва «Просто на Покрову» інтригує аудиторію. Та новації на
цьому не завершилися. «Із цих тринадцяти років ми вже дванадцятий видаємо альманахи. Альманах, який вийшов
цього року, розповідає все про свято минулого року», — з гордістю розповідає
Віктор Борисович. Тепер щороку таланти злітаються до міста Коростень, яке
«не згорає в полум’ї», і стало культурним осередком, що підтримує українські традиції, ширить їх світом та заохочує
талановитих людей творити. ■
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■ ГУЧНА СПРАВА
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, генерал-лейтенант СБУ, народний депутат України
II—VI скликань, член ПАРЄ (2006—2010 рр.), кандидат юридичних наук

У травні минулого року президент РФ Путін голослівно звинуватив Україну
в тому, що «вона порушила міжнародні правила і не закрила повітряний
простір над територією, де проходили бої». Підхопивши путінське «наша
песня хороша, начинай сначала», парламент Нідерландів 8 жовтня 2019
року «одноголосним хором» заспівав (прийняв) рішення про проведення
розслідування обставин НЕЗАКРИТТЯ Україною повітряного простору над
Донбасом у день збиття авіалайнера рейсу МН17. Ініціаторами «розслідування» виступили депутати Палати представників від Християнсько-демократичної партії і Соціалістичної партії — так звані
«друзі» Росії і «агенти впливу» Путіна.
Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок під час дебатів парламентаріїв повторив офіційну
позицію уряду про відсутність обґрунтованих юридичних доказів для притягнення України до відповідальності та заявив, що уряд не бачить причин для нового розслідування цього питання.

Путінська агентура
в Нідерландах

Таємні зустрічі та «чутливі,
делікатні» переговори

Путін, за допомогою російської агентури політичного впливу в нідерландському парламенті й громадянському суспільстві
країни, вживає всіх можливих заходів (від фейкових до шантажу
і підкупу) через підпорядковані
йому МЗС, СЗР, ФСБ, ГРУ РФ,
щоб перекласти на Україну свою
провину за вбивство 298 людей,
які були на борту МН17.
Так, 25 червня 2019 року 5 із 7
представників у ПАРЄ від парламенту Нідерландів проголосували за повернення делегації Росії
без будь-яких обмежень до ПАРЄ
(проти проголосували депутати
Петра Стієнен і Пітер Омцігт). І
це — попри те, що серед загиблих
пасажирів літака було найбільше
їхнiх співвітчизників (193). Цим
голосуванням «депутати-іуди»
зрадили навіть рідних жертв трагедії, які у своєму листі до Парламентської Асамблеї вимагали не
допустити повернення Росії з правом голосу в ПАРЄ.
Загалом же в політичних колах Нідерландів голосування нідерландської парламентської делегації в ПАРЄ з цього питання
майже не обговорювали і жодних
акцій чи протестів громадянського
суспільства не було. Лише декілька газет вийшли з обурливими заголовками з приводу зазначеного
голосування на кшталт: «Повернення Росії до Ради Європи неможливо пояснити», «Повернення права голосу Росії суперечить
інтересам Нідерландів»...
Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов зауважив:
«Навколо розслідування МН17
постійно відбуваються спроби дезінформації, створення альтернативних фейкових версій подій з
боку російської пропаганди з єдиною метою — відволікти увагу від
встановлення істини. Саме тому
варто поставити собі запитання,
що важливіше: знову і знову сумніватися і перевіряти факти, які
вже були вивчені і неодноразово
підтверджені, чи зосередитися на
встановленні винних у збитті літака і притягненні їх до відповідальності».
Нагадаю, що з огляду на постійні запитання, які виникали у
нідерландських депутатів щодо
незакриття Україною повітряного простору українська сторона
ще влітку 2018 року пропонувала депутатам зустріч з українськими експертами. Однак така домовленість була в останній момент скасована нідерландською
стороною. Крім того, посольство
України надіслало на адресу парламенту Нідерландів інформацію, підготовлену українською
авіаційною владою і міжнародними експертами, в якій були вичерпні пояснення щодо виконання Україною обов’язкових стандартів та правил Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО),
які діяли на момент катастрофи
МН17, що підтверджується також остаточним звітом Ради безпеки Нідерландів (DSB).

У травні 2018 року уряди Австралії і Нідерландів офіційно визнали Росію державою, відповідальною за биття малайзійського літака. Як заявив Стеф Блок:
«Дві наші країни прийняли рішення покласти на Росію відповідальність за міжнародним правом
щодо її ролі в збитті літака рейсу
МН17». «Притягнення держави
до відповідальності — це складний юридичний процес, і є декілька способів зробити це. Нідерланди й Австралія сьогодні рекомендують Росії вступити в переговорний процес, щоб знайти рішення,
яке відновить справедливість після жахливих страждань і збитків,
нанесених знищенням МН17. Ми
також просимо Росію запропонувати компенсацію жертвам катастрофи», — пояснив Блок.
На початку березня 2019 року
відбувся перший тур таємних переговорів між дипломатами Нідерландів, Австралії і Росії з питання «державної відповідальності РФ за збиття МН17», що
підтвердив міністр іноземних
справ Австралії Меріс Пейн. Але
ми не можемо розкривати зміст
переговорного процесу, оскільки конфіденційність тут життє-

сором міжнародного тероризму»
і добивається різними способами,
щоб цього не сталося.

Передумови трагедії МН17
У середині квітня 2014 року
Росія почала майже відкриту
воєнну агресію проти України,
розпочавши на Донбасі активні
бойові дії. Уже 2 травня 2014 року
бойовики-терористи застосували
переносні зенітно-ракетні комплекси, якими збили два гелікоптери Мі-24 армійської авіації України під Слов’янском. 14 червня
2014 року найманці з російської
диверсійної групи ПВК «Вагнер»
збили військово-транспортний літак Іл-76 ПС ЗСУ, який заходив
на посадку до Луганського аеропорту. Загинуло 40 десантників і
9 членів екіпажу.
1 липня 2014 року документом NOTAM A1383/14 Україна закрила повітряний простір
над зоною проведення АТО для
цивільної авіації до висоти 7900
м (ешелон FL260).
14 липня 2014 року в Луганській області, за п’ять кілометрiв від
російсько-українського кордону,
проросійські бойовики-терористи
збили транспортний літак Ан-26
ПС ЗСУ на висоті 6500 м.
У відповідь на це 14 липня Ук-

❙ Мо, 12 років, Отіс, 8 років, та Еві Маслін, 10 років, загинули разом
❙ зі своїм дідусем Ніком Норрісом.

А може,
одну й ту саму
п’ять років?!

Відповідь нідерландським парламентарiям,
укотре «нервово збудженим і занепокоєним»
розслідуванням трагедії МН17

Згідно з нормами ІСАО, на той час не існувало чіткого
регламенту щодо безумовного закриття повітряного
простору над зонами воєнних дій. Так, повітряний
простір над зонами воєнних конфліктів у Малі,
Судані, Лівії, Іраку, Сирії та інших НЕ ЗАКРИВАВСЯ
для цивільної авіації.
во важлива, наголосили обидва
міністри.
28 червня 2019 року прем’єрміністр Нідерландів Марк Рютте
провів таємні переговори з Путіним з приводу знищення рейсу
МН17 і загибелі 193 нідерландців, які були на його бору. Коли
про це стало відомо, Рютте відмовився повідомити деталі переговорів: «Я нічого не можу сказати
з цього приводу. Обговорення має
бути конфіденційним, у тому числі через надзвичайно високу делікатнiсть теми. Дуже важливо використати будь-яку можливість
говорити з російським керівництвом про МН17».
Він також не сказав, як реагував Путін на «делікатність теми».
«Я можу лише сказати, що я говорив у цій розмові. Я ніколи не
можу сказати, що відповів мій
співрозмовник, через конфіденційність, а також тому, що було б
неправильно, якби я говорив від
його імені», — наголосив Рютте.
За моєю інформацією, «конфіденційність, чутливість, делікатність» розмови Рютте і Путіна та
дипломатичних переговорів між
трьома країнами (разом із розміром компенсації жертвам) полягала в тому, що Путін боїться
офіційного або судового визнання
«кремлівського режиму» «спон-

раїна ще підвищила межу закриття повітряного простору документом NOTAM A1492/14, піднявши обмеження до 9750 м (ешелон
FL320). Згідно з нормами ІСАО,
на той час не існувало чіткого
регламенту щодо безумовного закриття повітряного простору над
зонами воєнних конфліктів. Так,
повітряний простір над зонами
воєнних конфліктів у Малі, Судані, Лівії, Іраку, Сирії та інших
НЕ ЗАКРИВАВСЯ для цивільної
авіації.
16 липня 2014 року бойовикитерористи збили Су-25 та обстріляли із ПЗРК другий Су-25 ПС ЗС
України.
У ніч iз 16 на 17 липня 2014-го
Росія несподівано (!) ввела в дію документ NOTAM UUUUV6158/14,
заборонивши ним польоти цивільної авіації у прилеглих до України областях на висотах до 16000 м
(ешелон FL530).

Висновки JIT про збиття МН17
і реакція світу
24 травня 2018 року Міжнародна об’єднана слідча група (JIT)
офіційно оголосила висновки
слідства про збиття літака МН17,
в яких йшлося про таке. 17 липня 2014 року пасажирський літак
Воеіng 777-200ЕR з реєстраційним номером 9М-МRD «Малай-

❙ Уламки МН17, збитого з російського «БУКа». Аварія сталася 17 липня 2014 року.
зійських авіаліній» виконував
регулярний рейс МН17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія); вилетів з аеропорту «Схіпгол» о 13:30 за київським часом. О 16 год. 20 хв. 03 сек.
за київським часом на висоті 10
100 метрів літак був збитий ракетою класу «земля-повітря», серії
9М38, виготовленою на російському оборонному заводі в м. Долгопрудний Московської області,
запущеної російським екіпажем з
СВУ ЗРК «БУК» (бортовий номер
332), який належить 53-й ЗРБ
ППО ЗС РФ (в/ч 32406, м. Курськ
РФ). «БУК» iз російським екіпажем був таємно доставлений з
Росії в окупований Донецьк уранці 17 липня 2017 року.
Уламки літака впали поблизу міста Торез Донецької обасті,
окупованому російськими військовими підрозділами і їх найманцями — бойовиками-терористами. На борту літака перебувало 298 людей (283 пасажирів,
серед них 80 дітей і 15 членів екіпажу), всі загинули.

У заяві Державного департаменту США зазначено: «США
цілком довіряють висновкам JIT:
для ураження літака «Малайзійських авіаліній» МН17 була застосована ракетна пускова установка з 53-ї зенітної бригади
Російської Федерації, розташованої у Курську. Ми закликаємо
РФ дотримуватися й виконувати Резолюцію 2166 Ради Безпеки
ООН (від 2014 року), яка встановила, що всі причетні до знищення МН17 мають бути притягнуті
до відповідальності, а всі держави мають взаємодіяти в зусиллях
щодо встановлення такої відповідальності». «Настав час для Росії
припинити свою брехню й відповідати за свою роль у збитті літака»,— наголошено у заяві.
Канада погодилася з висновками JIT і підтримала рішення офісу Генерального прокурора Нідерландів щодо висунення
підозр у збитті літака «Малайзійських авіаліній», — заявила
міністр закордонних справ Христя Фріланд.

УКРАЇНА І СВІТ

досить жувати
жуйку понад
Коментуючи висновки слідства, ЄС визнав їх і закликав
Москву зробити свій внесок у
розслідування обставин знищення МН17.
Російська сторона відкидає
звинувачення про свою причетність до збиття літака МН17, називаючи біле чорним і навпаки.
18 червня 2019 року Генеральна прокуратура Нідерландів і СБУ на основі розслідування JIT висунули офіційне звинувачення (підозру) в організації
вчинення терористичного акту
(збиття МН17), за попередньою
змовою групою осіб громадянам
РФ Гіркіну, Дубинському, Пулатову та їхнім найманцям-бойовикам — громадянам України Харченку, а згодом (вересень 2019 р.)
— Цемаху.
Суд над підозрюваними призначений на 9 березня 2020 року
в Гаазі, в судовому комплексі
Схіпхол.

Пояснюю російською, щоб
«москалі-терористи» розуміли
Возникает вопрос: почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий (АТО) и почему же это сделала Россия меньше чем за сутки до трагедии МН17?
Задаю этот вопрос и отвечаю
на него на русском, чтобы было
все понятно без переводчика
убийцам-террористам с России,
поскольку ума выучить украинский у них нет!

Украина «не обязана была...»
и не виновна!
О том, что Украина не закрыла свое воздушное пространство над зоной боевых действий
на юго-востоке страны (зона
проведения АТО), сказано уже
очень много, начиная с подробного анализа этой темы в «Итоговом отчете по результатам технического расследования Совета по безопасности Нидерландов
(DSB)», опубликованного 22 октября 2015 года.
Все «антиукраинские» аргументы с обязательной ссылкой на
нидерландский отчет сводятся к
тому, что Украина должна была
полностью закрыть воздушное

пространство, и тогда бы малайзийский Boeing 777, сбитый над
зоной АТО, остался бы цел, летя
17 июля 2014 года из Амстердама
в Куала-Лумпур немного другим
маршрутом.
В качестве примера одного из
многочисленных высказываний
российских официальных лиц
приведу выдержку из сообщения МИД РФ, которое 3 октября
2016 года заместитель министра
иностранных дел России Алексей
Мешков довел до сведения посла
Нидерландов в Москве Регины
Джонс-Бос: «Выражаем надежду
на то, что JIT (Joint Investigation
Team — Международная объединенная следственная группа в составе представителей Малайзии,
Австралии, Украины, Нидерландов и Бельгии), ведущая уголовное расследование обстоятельств
гибели рейса МН17 под руководством прокуратуры Нидерландов
и при содействии Евроюста в рамках своей компетенции даст квалифицированную оценку факту
незакрытия Украиной воздушного пространства — как одной
из основных причин произошедшей трагедии» (24 мая 2018 года
эти голословные обвинения в адрес Украины повторил и Путин).
Обратите внимание, указанное сообщение МИД РФ появилось через пять дней после того,
как генеральный прокурор Нидерландов и JIT 28 сентября 2016
года на пресс-конференции сделали официальное заявление: «Мы
имеем неопровержимые доказательства того, что самолет МН17
был сбит российской ракетой серии 9М38 с подконтрольной боевикам территории, запущенной с самоходной установки ЗРК
«Бук», доставленной с РФ, а после уничтожения самолета отправленной назад в Россию». Все остальные версии сбития МН17, на
основе проведенных исследований и результатов экспертиз, JIT
были отвергнутые как несостоятельные!
Путин сделал свое «шаблонное заявление» 24 мая 2018 года
также после официального отчета JIT, в котором однозначно указано, что самолет МН17 был сбит
ЗРК «Бук», принадлежащим 53-й

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 16 ЖОВТНЯ 2019
ЗРБ ВС РФ, доставленным в подконтрольный России Донецк.
Действительно,
Украина
МОГЛА БЫ закрыть воздушное пространство над зоной АТО,
но, строго говоря, НЕ ОБЯЗАНА
была это делать! В этом смысле
ответственность Украины за незакрытие воздушного пространства не является безусловной или
каким-либо образом наказуемой
виной. Все дело в том, что нормативы ICAO однозначно НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТ в безусловном
порядке полного закрытия воздушного пространства над зоной
военных конфликтов, на что и
было среди прочего указано в отчете DSB.
В частности, на страницах
199-205 итогового отчета DSB
проанализированы вопросы регулирования воздушного движения над другими зонами вооруженных конфликтов на севере
Мали, в Южном Судане, Ливии,
Ираке, Египте (Синай), Афганистане, Сомали, Йемене, Конго и
Сирии — и отмечено, что в десяти рассмотренных военных конфликтах последних лет воздушное
пространство (на крейсерской высоте полета лайнеров — 9–12 тыс.
м) НЕ ЗАКРЫВАЛИСЬ.
Напомню, что МН17 был сбит
на высоте 10100 м.
Хорошим примером может
служить Сирия, воздушное пространство над которой по состоянию на июль 2015 года сирийскими средствами контроля воздушного пространства... вообще
никак не ограничивалось (!), но
действовали ограничения международных регуляторов — ICAO и
EASA, и несколько стран (США,
Великобритания и Франция) ввели ограничения для своих авиаперевозчиков.
Весьма показательно, как

мально допустимую высоту полетов гражданской авиации над
зоной АТО, исходя из информации о наличии у боевиков противовоздушных средств и их технических возможностях в зоне
АТО.
ВЫВОД международных независимых экспертов в области
обеспечения безопасности полетов гражданской авиации: ЮРИДИЧЕСКОЙ ВИНЫ ЗА НЕЗАКРЫТИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА НАД ЗОНОЙ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
(АТО) УКРАИНА НЕ ИМЕЕТ И
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!!!
После трагедии 17 июля 2014
года в адрес Украины прозвучало много обвинений по этому поводу, в том числе и такое — Украина не закрыла воздушное
пространство из «жадности», не
желая терять плату за транзитный пролет над своей территорией. В частности, об этом прямо заявил заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой
16 июля 2015 года: «Украинская
сторона просто не хотела терять
значительные денежные средства от закрытия воздушного пространства. Жертвами этой алчности и наплевательства на нормы безопасности стали 298 человек».
Вероятно, этот фактор тоже
сыграл свою роль — согласно
тому же отчету голландцев, весной-летом 2014 года за транзит
через зону ответственности Днепропетровского центра управления воздушным движением Украина ежедневно получала плату в пределах 176-248 тыс. евро.
Но здесь есть и «обратная сторона медали»: не следует забывать, что после полного закрытия
воздушного пространства над зо-

Після кількох місяців конфлікту на Донбасі раптом о
00.00 годині 17 липня 2014 року Росія закриває свій
повітряний простір, суміжний з територією української
АТО, для цивільних літаків. І щойно це сталося, тут же
російський «Бук» збиває пасажирський лайнер. Ви
вірите в такий збiг?
прекратились полеты российских авиакомпаний над Сирией, которые продолжали летать
два года после начала полномасштабной гражданской войны в
этой стране: Росавиация запретила полеты над Сирией только
после ракетного обстрела пассажирского лайнера А320 авиакомпании «Северный ветер» 29 апреля 2013 года. По лайнеру, вылетевшему из египетского курорта
Шарм-эль-Шейх, над сирийской
территорией было выпущено две
ракеты, первая из которых взорвалась на высоте 9200 метров,
вторая — 8900 метров (самолет в
этот момент летел на высоте 9800
метров). До этого момента часть
российских авиакомпаний прекратила полеты над Сирией по
своей инициативе («Татарстан»
и «Ютэйр» с марта 2013 года летали в Египет в обход территории Сирии, через воздушное пространство Турции и Кипра), а некоторые продолжали «испытывать судьбу» своих самолетов,
экипажей и пассажиров.
В сложившейся международной практике национальные
авиарегуляторы ограничивают
воздушное движение исходя из
собственных оценок рисков полета над определенной зоной, исходя из имеющейся у них информации — ИМЕННО ТАК И ДЕЙСТВОВАЛ украинский авиарегулятор Украэрорух (UkSATSE),
периодически поднимая мини-

ной АТО 17 июля 2014 года мировые авиаперевозчики теряют
около 3 млн. дол. ежедневно на
облет закрытой зоны.
Представляя итоговый отчет,
председатель Совета по безопасности Нидерландов Тьиббе Яустра заявил: «61 оператор летал
над юго-восточной частью Украины (зона проведения АТО. —
Авт.) и считал это пространство
безопасным — они не ожидали,
что оно было небезопасным для
гражданских самолётов. В день
аварии, до тех пор, пока пространство не было закрыто, 160
коммерческих авиалайнеров
пролетели над этим районом».
В итоговом отчете DSB отмечено, что «существующая система ответственности в отношении
полетов над конфликтными зонами является неадекватной».
ВЫВОД международных независимых экспертов: ЮРИДИЧЕСКОЙ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ ЗА НЕЗАКРЫТИЕ
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НАД
ЗОНОЙ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ (АТО) — НЕТ!!!
Если говорить о виновных
в уничтожении рейса МН17, то
вина полностью лежит на Российской Федерации и персонально на высшем военно-политическом руководстве РФ во главе с
президентом Путиным как глав-
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ном организаторе совершения
террористического акта и развязывания агрессивной войны
против Украины.
Казалось бы, тема незакрытия Украиной своего воздушного пространства на этом исчерпана — дальше слово за судом,
который будет рассматривать
уголовное дело в отношении
лиц, обвиняемых в террористическом акте — сбитии самолета
МН17. Но не торопитесь, у этой
истории есть почти детективное
продолжение.

«Прозорливая дальновидность»
и «молчание» России
Если вы откроете 180-ю страницу итогового отчета DSB,
то обнаружите, что Россия
вдруг(!), в ночь на 17 июля 2014
года, выдает документ NOTAM
UUUUV6158/14 и устанавливает
жесткие ограничения для полетов
гражданской авиации в своем, сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве,
в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой
системы организации воздушного движения вплоть до высоты более 16 километров (эшелон
FL530 — 16150 м; практический
потолок высоты полета Боинга777 — 13140 м), что сопоставимо
с максимальной высотой поражения ЗРК «Бук» (до 25000 м). И
уже через 16 часов 20 минут над
сопредельной с Россией территорией Украины российский «Бук»
53-й ЗРБ ПВО ВС РФ (тайно завезенный с России в оккупированный Донецк) сбивает малайзийский самолет с пассажирами.
Вдумайтесь (!): на юго-востоке Украины несколько месяцев
идет война, но все это время российские службы управления воздушным движением это никак не
беспокоит. Российская авиация
не пересекает российско-украинскую границу, своей авиации пророссийские боевики не имеют, поэтому украинские средства ПВО
не используются, и Россия совершенно спокойна.
По мере ужесточения боевых
действий пророссийские боевикитеррористы начинают использовать доставленные с России переносные зенитные ракетные комплексы, сбивая украинскую военную авиацию. После каждого
случая Украина вводит временные (от нескольких часов до нескольких дней) ограничения на
полеты гражданской авиации.
Россия невозмутима! Высота перехватываемых боевиками воздушных целей постепенно растет, соответственно этому растет и высота запретов на полеты
гражданской авиации, объявляемых Украиной: сначала было нельзя летать ниже полутора километров (5 тыс. футов), затем (с 6
по 30 июня 2014 года) ниже эшелона FL260 (7925 метров). Россия по-прежнему не реагирует!
14 июля 2014 года Украина
ограничивает минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО
эшелоном FL320 (9754 метра;
кстати, в итоговом отчете голландцев на стр. 209 по поводу
превентивного введения этого
ограничения сказано «Причина этого изменения остается неясной»). Объясню голландцам,
причина очевидная — указанный эшелон Украина ввела после того, как в этот день на высоте 6500 м (в это время действовал введенный 01.07.2014
г. ешелон FL260 — высота до
7925 м) был сбит украинский
военно-транспортный самолет
Ан-26. На это я обращал внимание еще в 2016 году.
Продовження стор. 10
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УКРАЇНА І СВІТ

■ ГУЧНА СПРАВА

А може, досить жувати одну й ту саму
жуйку понад п’ять років?!
Продовження.
Початок стор. 8—9
.
Россия ждет еще два дня и
16 июля публикует свой запрет
(который вступает в силу в ночь
на 17 июля) для сопредельного с Донбассом российского воздушного пространства на полеты
ниже... сразу 16150 метров (!).
Иначе говоря, с 00:00 часов
17 июля 2014 года в воздушном
пространстве России, граничащим с украинской зоной АТО,
гражданским самолетам запрещается летать на высоте, простреливаемой ЗРК «Бук». Ограничения вводятся «для обеспечения безопасности полетов», а
в качестве их причины указываются «боевые действия на территории Украины вблизи государственной границы Российской Федерации и факта стрельбы с территории Украины в направлении
территории Российской Федерации».
То есть до этого момента украинские средства ПВО российскую службу контроля воздушным движением совершенно
не интересовали, а с нуля часов
нуля минут 17 июля они вдруг
внезапно стали смертельно опасными. Несколько месяцев они
спокойно стояли в зоне АТО, но
вдруг в ночь на 17 июля они (по
мнению России) собрались стрелять в сторону приграничного
российского воздушного пространства. И как только Россия
к этому заранее (!) приготовилась, тут же российский «Бук»
сбивает пассажирский лайнер
МН17 — вы верите в такие поразительные совпадения?!
Лично я не верю! Утверждаю, что это была спецоперация! С российской стороны готовилась провокация для оправдания вторжения регулярных войск ВС РФ в Украину,
сконцентрированных на украинской границе (детально об
этом я говорил в своем расследовании — см. прилагаемые ссылки и названия публикаций).
Тем более, что названный
в качестве причины «факт обстрела с украинской территории в направлении российской»
(под это подходят несколько
упавших украинских снарядов в
районе пропускного пункта «Донецк» Ростовской области утром
13 июля 2014 года) — это сомнительная «палка о двух концах»,
появившаяся еще в конце июня
2014 года, т.к. стрельба «из-за
границы» многократно фиксировалась по обе стороны российско-украинской границы.
Но дальше — еще интереснее! Когда в ходе расследования Совет по безопасности Нидерландов спросил российскую
сторону о причинах ввода ограничений на полеты гражданской авиации в приграничных
районах российского воздушного пространства в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой системы
организации воздушного движения, введенные в действие в
полночь на 17 июля 2014 года,
то Росавиация ответила, что это
сделано с целью «согласования
ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины». Но на самом
деле никакого согласования не
было — Украина закрыла воздушное пространство до высо-

❙ «Кров на його руках» — з таким
❙ заголовком вийшов у серпні
❙ 2014 року відомий тижневик
❙ The Week.

ты 9454 метра (эшелон FL320),
выше которого можно было летать, а Россия закрыла со своей стороны границы воздушное
пространство до гораздо большей высоты — 16150 метров
(эшелон FL530), что, по сути,
являлось полным запретом на
полеты гражданской авиации.
На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном «конфликте высот» двух запретов
(FL320 — западнее российскоукраинской границы и FL530
— восточнее), т. е. о причине
введения Россией запрета выше
украинского, и именно до высоты более 16 километров, Россия
так ничего и не ответила!
Но и это еще не все! 17 июля
2014 года маршрут рейса МН17
пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального
центра (РФ), которому и было
адресовано вступившее накануне в полночь ограничение.
Поэтому ростовский диспетчер
ЗНАЛ, что при пересечении государственной границы России
малайзийский Boeing-777, следуя эшелоном FL330 (9750 м),
вторгается в запрещенную для
полетов гражданской авиации
зону российского воздушного пространства, и МОЛЧАЛ...
Как и ПРОМОЛЧАЛ и в более
чем полутора сотнях предыдущих случаях, проводя более сотни гражданских самолетов через свою зону ответственности
с полуночи 17 июля 2014 года
до момента закрытия Украиной
воздушного пространства над зоной АТО.
Об этих «неожиданных» российских ограничениях полетов,
«прозорливой дальновидности»
России и «молчании» ростовского диспетчера я писал еще в прошлом году в статье под названием «Путин — гибрид Гитлера—
Сталина» в газете «Україна молода» (20.02.18, №20).

Господа, задайте вопросы
Росавиации!
Следователям JIT и парламентариям Нидерландов советую
как коллега (следователь, депутат и член ПАСЕ в прошлом) задать Росавиации и лично заместителю руководителя ведомства
Олегу Сторчевому следующие
вопросы.
Почему все-таки ограничение
на полеты гражданской авиации
в приграничных районах российского воздушного пространства
в зоне ответственности Ростовс-

кого зонального центра единой
системы организации воздушного движения вступили в действие именно 17 июля 2014 года, в
день сбития рейса МН17?
Почему высота этих ограничений запредельна для всех существующих типов гражданских самолетов и практически соответствует высоте, простреливаемой ЗРК «Бук»?
Почему диспетчеры Ростовского зонального центра единой
системы организации воздушного движения, которым и был направлен 16 июля 2014 года доку-

восудию заканчивать геополитические пляски на крови и памяти 298 жертв рейса МН17, прогибаться перед Россией, подкармливаться ее «баблом», начав
уголовное преследование настоящих виновных в их гибели —
высшее военное руководство РФ
во главе с «кровавым карликом»
Путиным, не ограничиваясь
«стрелочниками» типа Гиркина, Дубинского, Пулатова, Харченко, Цемаха?!
Полный список виновных в
уничтожении МН17 мной давно опубликован и направлен Ге-

Це була спецоперація! З російського боку готувалася
провокація для виправдання вторгнення регулярних
військ РФ в Україну.
мент NOTAM UUUUV6158/14,
содержащий ограничение на полеты до высоты 16150 метров,
вступивший в действие в 00:00
17 июля, его полностью проигнорировали и продолжали обслуживать приграничное воздушное пространство как ни в
чем не бывало, словно никакого ограничения и не было вовсе?
Почему примерно полторы сотни
рейсов успели 17 июля 2014 года
проследовать через закрытое российское воздушное пространство
в зоне ответственности ростовских диспетчеров?
Почему ростовский диспетчер, осведомленный о вступившем в силу ограничении на полеты гражданской авиации
ниже эшелона FL530, готовился
принять на сопровождение рейс
МН17 при пересечении российско-украинской границы, вместо того, чтобы сообщить экипажу (напрямую или через украинских диспетчеров), что они
приближаются к зоне закрытого
воздушного пространства?
Почему никто, нигде и никогда из российских официальных
лиц (включая Росавиацию) не обмолвился об «удивительной прозорливости» России, вроде: «Почему Украина не закрыла свое
воздушное пространство над зоной вооруженного конфликта,
как это сделала Россия»?

Нидерландские
«иуды-искариоты»
И в заключение. Господа хорошие из Нидерландов, а не пора
ли вам и вашему хваленому пра-

неральному прокурору Нидерландов, следователям JIT, а также в ваше посольство в Украине
(о чем вы можете убедиться, зайдя на сайт газеты «Україна молода» и интернет-издания «Український репортер», «Портал
українських офіцерів», «Гордон»).
Коллеги-депутаты с Нидерландов, учите «материальную
часть», а также украинский
язык, который в ближайшем будущем станет одним из международных языков мира.
Хочу вас спросить: а как там
себя чувствуют пять нидерландских «иуд-искариотов», продавшиеся за «тридцать сребреников», которые проголосовали за
возвращение российской делегации в ПАСЕ?
Скажите, а невинно убиенные Путиным соотечественники вам по ночам не снятся? Или
деньги не пахнут?
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить международных независимых экспертов в области
обеспечения безопасности полетов гражданской авиации за помощь в подготовке этого материала и депутатов нидерландского парламента Петру Стиенен и
Питера Омцигта за их гражданскую позицию в ПАСЕ. ■
Читайте також:
«Путін — терорист №1» («УМ», 05.10.16,
№125),
«Ігрища на крові» («УМ», 07.02.18, №15),
«Два теракти: один замовник — Путін»
(«УМ», 16-17.02.18, №19),
«Путін — гібрид Гітлера—Сталіна» («УМ»,

20.02.18, №20),
«Ваффен СС»: російський варіант» («УМ»,
21.02.18, №21),
«Якби не Путін — ми були б живі» («УМ»,
27.02.18, №23),
«Петля на шиї Путіна» («УМ», 28.02.18,
№24),
«Підлягають ліквідації як воєнні злочинці:
повний список причетних до збиття малайзійського Боїнга» («УМ», 25.06.19, №69),
«Підлягають ліквідації як воєнні злочинці»
(«Портал українських офіцерів», 26.06.19.),
«Міжнародні злочинці, які загрожують світу» («УМ», 09.07.19, № 74),
«Убивцям, іудам — усім воздасться»
(«УМ», 17.07.19, №78),
«Сумуємо, пам’ятаємо, не простимо: лист
послам країн, громадяни яких загинули в
МН17» («УМ», 19-20. 07.19, № 79),
«Геополітика і торги сильних світу цього на
життях людей» («Портал українських офіцерів»,16.07.19, «Український репортер»,
17.07.19),
«Справа МН17. Григорій Омельченко направив звернення до іноземних послів з нагоди 5-ї річниці трагедії малайзійського літака рейсу МН17 («Український репортер»,
18.07.19).
Р.S. Для ознайомлення додаю посилання на опубліковані мною матеріали приватного розслідування обставин знищення літака рейсу МН17, які направлені зацікавленим
сторонам:
Від вибуху польського літака до збиття MH17, або Спецоперація Путіна із «зачистки» виконавців авіакатастроф. Розслідування. Читайте тут: https://m.gordonua.
com/ukr/publications/vid-vibuhu-polskogolitaka-do-zbittya-mh17-abo-specoperacyaputina-po-zachistci-vikonavcv-aviakatastrofrozsliduvannya-229209.html
Божевільний з ядерною кнопкою і диявол у
рясі. Ким насправді є Путін і Кирило (+відео)
Читайте тут:
http://ukrreporter.com.ua/politic/bozhevilnyjz-yadernoyu-knopkoyu-i-dyyavol-v-ryasi-kymnaspravdi-ye-putin.html
http://ukrreporter.com.ua/politic/sprava-mn17grygorij-omelchenko-napravyv-zvernennya-doinozemnyh-posliv.html
http://www.officers.org.ua/?p=5674
https://www.umoloda.kiev.ua/
number/3482/188/135221/
http://www.officers.org.ua/?p=5561
http://www.officers.org.ua/?p=5629
https://www.umoloda.kiev.ua/
number/3473/188/134594/
https://umoloda.kyiv.ua/
number/3478/188/134965/
https://m.gordonua.com/ukr/publications/vidvibuhu-polskogo-litaka-do-zbittya-mh17-abospecoperacya-putina-po-zachistci-vikonavcvaviakatastrof-rozsliduvannya-229209.html
https://www.umoloda.kiev.ua/
number/3275/188/120633/
https://www.umoloda.kiev.ua/
number/3276/196/120727/
https://www.umoloda.kiev.ua/
number/3277/188/120786/
https://www.umoloda.kiev.ua/
number/3279/188/120976/
https://www.umoloda.kiev.ua/
number/3280/188/121034/

НАЦІЯ
Світлана МИЧКО
Тернопіль

У часі та просторі ми «перетнулися» з
цим славним сімейством завдяки невеликій — усього кільканадцять будинків
— вуличці в центрі Тернополя. На ній я
виросла і прожила майже половину свого життя, поки сім’я не переїхала в інший
мікрорайон. Правда, тоді вона називалася по-іншому, на честь міжнародного жіночого дня 8 Березня. І назва ця, у флері
теплих спогадів про дитинство та юність,
здавалася мені такою весняно-красивою, що на початку 90-х стало якось
аж образливо від новини, що її раптом
змінили на честь «якоїсь» родини Барвінських. Мені й досі трохи соромно,
що, будучи журналісткою і дочкою письменника, на той момент я справді майже нічого про цю родину не знала. На
жаль, такі часи тому передували. Однак
минуло ось уже понад чверть століття.
І нещодавно, зустрівшись із колишніми
сусідами, які до сьогодні проживають за
старою адресою, я випадково дізналася,
що вони й досі не в курсі, хто такі були
ті Барвінські, а найсумніше — що і знати
не поспішають, бо... байдуже. Тому і захотілося мені підготувати цей матеріал.
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■ ПОСТАТІ

Вулиця. Родина. Вічність
Сучасні українці все ще мало знають про кращих представників попередніх поколінь
«Просвіти», дбає про створення осередків товариства у навколишніх селах,
часто приїжджаючи туди і виступаючи з доповідями. Основне — Барвінський прагнув нести у народ світло знання, будити його національну свідомість.
Як шановану людину, у 1885-му його обрали радним (депутатом) міської ради,
а в 1888-му — членом повітової ради. З
допомогою М. Лисенка і П. Куліша Барвінський став піонером у підготовці українських шкільних підручників. Спричинився він також до запровадження у
практику народних і середніх шкіл фонетичного правопису, змодифікованої
кулішівки, що й стало остаточним ударом по москвофільству в Галичині. У
1888 році Олександр Барвінський переїхав до Львова, де продовжився злет його
кар’єри. Він — посол Віденського парла-

Сини отця Григорія
Докладну розповідь про родину Барвінських у газетний формат не вмістиш, можна лише коротко згадати про її
найяскравіших представників. А розпочати треба зi священника з-під Тернополя Григорія Барвінського, що походив із
старовинного шляхетського роду БарвічБарвінських, коріння якого простежується від XVI століття. Разом із дружиною
Домінікою (Доміцелією) вони народили
і виростили п’ятьох славних синів — Володимира, Івана, Іполита, Олександра та
Осипа. Розуміння атмосфери, в якій вони
виховувались, дає наступний опис із матеріалів музею Національної академії педагогічних наук України: «Греко-католицьке духовенство, зрівняне у правах із
латинським ще реформами освіченого абсолютизму, забезпечене освітніми закладами й незначним, однак украй необхідним рівнем матеріального достатку від
держави, на середину ХІХ століття перетворилося в потужну верству української
інтелігенції. Саме в родинах греко-католицьких священників формувалося наступне покоління української світської
еліти та політиків, які мали реальну вагу
в державі. Також у домах греко-католицьких священників часто обговорювались актуальні політичні проблеми, певною мірою саме тут закладалися основи
новочасної української національної свідомості...»
Іван, Іполит та Осип Барвінські
пішли шляхом батька, ставши відомими на Тернопіллі священниками та проукраїнськими культурно-громадськими діячами. Володимир Барвінський,
якому судилося прожити лише 32 роки,
увійшов в історію як громадсько-політичний діяч, публіцист, письменник,
критик, видавець, а також юрист.
Був одним із співзасновників товариства «Просвіта» у 1868 році, а на початку 1880-х заснував і став першим
редактором газети «Діло» (найбільшої
тодішньої української газети в Галичині). 30 листопада 1880-го організував
перше українське народне віче у Львові,
учасники якого вимагали від австрійських властей поліпшення державно-економічного становища галицьких українців, надання їм політичних, економічних та культурних прав.

Депутат, урядовець, посол, патріот
Із Тернополем найбільше був
пов’язаний п’ятий син отця Григорія
Барвінського, Олександр, котрий народився у 1847 році, і діяльність якого в радянські часи була спотворена і
викреслена з української історії. Ось як
розповідає про нього у своєму історичному дослідженні відома тернопільська архівістка і краєзнавиця Любомира Бойцун: «Із 1871-го О. Барвінського призначено старшим учителем учительської семінарії у Тернополі. У ці
роки він плідно трудиться на ниві суспільно-громадського життя міста. Як
один з ініціаторів Тернопільської філії

❙ Сім’я Барвінських. ХІХ ст.
❙ Фото Світлани МИЧКО.

❙ Меморіальна дошка композитору та громадському діячеві Василю Барвінському.
менту і Галицького сейму, член Крайової
шкільної ради. Відтак у своїй діяльності
прагне вийти за межі Галичини і підтримує зв’язки з тогочасними найвизначнішими громадськими діячами Великої
України. Як політик він щиро повірив у
можливості українсько-польського порозуміння в Галичині, так званої «нової
ери», що дало привід звинувачувати його
в угодовстві. Однак, переконавшись у неможливості позитивного наладнання українсько-польських взаємин, він перейшов до опозиції. Влучно про це сказав
Богдан Лепкий: «Угодовим був Барвінський до якоїсь міри у способах, а ніколи в
цілях та устремліннях. Від молодості до
нинішнього сивого волоса був українцемсамостійником, народовцем у найкращому значенні цього слова». У першому
уряді ЗУНР Олександр Барвінський очолив Державний секретаріат віросповідання і тимчасово — Державний секретаріат

бібліограф, архівіст, педагог. Брав активну участь у діяльності наукового товариства ім. Т. Шевченка, був професором Львівського таємного університету,
автор багатьох розвідок з історії України. Ім’я наймолодшого з братів (1888—
1963) — композитора, піаніста, педагога, музичного критика та громадського діяча Василя Барвінського — мабуть,
сьогодні найбільш відоме тернополянам.
І в місті встановлено аж дві меморіальні
дошки на його честь. Про яскраве і трагічне життя цього чоловіка варто розповісти трохи детальніше.

Репресований талант
Талант Василя Барвінського був неабияким, а творчість — багатогранною.
У його творчому доробку — твори для
фортепіано та симфонічного оркестру,
камерно-інструментальні та вокальносимфонічні, камерно-вокальні та хо-

Василь Барвінський— культурний та політичний флагман і феномен
початку ХХ століття, на якого треба рівнятися сучасним політикам.
освіти. Як посол Галицького сейму та член
Крайової шкільної ради обстоював право
на відкриття української державної гімназії у Тернополі. Перший український
клас цього нового навчального закладу
було відкрито при існуючій польській гімназії 15 жовтня 1898 року».
У Тернополі народилося троє дітей
Олександра Барвінського — Ольга, Богдан та Василь. Дочка Ольга (у заміжжі
Бачинська) стала педагогом і громадською діячкою, співзасновницею товариства «Українська захоронка» (доброчинне товариство, котре займалося соціальною опікою над українськими дітьмисиротами, матеріальною допомогою,
педагогічним наглядом та національнопатріотичним вихованням), активною
учасницею жіночого руху в Галичині.
У часи Другої світової війни емігрувала
до Канади, де продовжила активну громадську діяльність. Богдан Барвінський відомий як український історик,

рові. Фахівці називають Василя Барвінського фундатором нової української музики та патріархом професійної
композиторської і фортепіанної школи.
Він став першим українським композитором, ноти якого видавалися в Європі
та США, а композиції вважали окрасою
своїх репертуарів чимало провідних українських та зарубіжних виконавців.
До того ж саме він винайшов кластер,
проклавши шлях сонористиці — одній
з провідних музичних технік ХХ—ХХІ
століть. Доктор Празького університету, музикант світового масштабу, видатний педагог, багаторічний директор Вищого музичного інституту імені Миколи
Лисенка у Львові, активний організатор
культурно-музичного життя в Галичині
середини XX століття. Він був своєрідною віссю, навколо якої гуртувалася вся
українська музична інтелігенція Галичини, однак життя його склалося трагічно... Ось як пише про це у своїй праці

«Доля митця в тоталітарному режимі»
дослідник Євген Ланюк: «Сталінська
влада докладала усіх зусиль, щоб знищити цього талановитого митця і фізично, і духовно. Після інкримінованої
йому більшовицьким режимом «справи»
він був змушений відбувати ув’язнення
у мордовських таборах (1948—1958), а
майже всі його рукописи та неопубліковані твори було знищено на подвір’ї
Львівської консерваторії. Фізично й морально надламаний, після відбування
повного терміну заслання у концтаборі,
1961 року Василь Барвінський повернувся до Львова. Останні два роки його
життя пройшли під знаком пошуку засобів до існування та прагнень, здебільшого марних, відновити деякі зі своїх
знищених творів».

Повернення
Довгий час ім’я Василя Барвінського
замовчувалося, і лише після кількох десятків років забуття його постать почала поступово повертатися до громадськості, а його твори — все частіше звучати у концертних залах. У Тернополі було
започатковано проведення Відкритого
конкурсу піаністів «На батьківщині Василя Барвінського», метою якого є популяризація творчості видатного митця та
виявлення і підтримка молодих талановитих музикантів-піаністів. Його ініціаторка, директорка Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької Лариса Римар, також ініціювала навесні цього року проєкт створення
будинку-музею родини Барвінських. На
її думку, це стане «фактом встановлення історичної справедливості та подяки всій родині Барвінських за неоціненний внесок у розвиток усього українського». «Для себе я ставлю всіх представників родини Барвінських в один ряд із
Тарасом Шевченком, Лесем Курбасом,
Богданом Лепким, Соломією Крушельницькою, Миколою Лисенком, Василем
Стусом, Мирославом Скориком та іншими унікальними українцями, — каже
вона. — А Василь Барвінський, один
із представників родини, — це не тільки геніальний композитор, твори якого
пронизані глибокою любов’ю до рідної
землі, пісні та мови. Це — культурний
та політичний флагман і феномен початку ХХ століття, на якого треба рівнятися сучасним політикам. Він вважав, що
тільки розвиваючи українську культуру, можна побудувати сильну Україну.
Він мріяв, щоб українські композитори
і виконавці стали поряд з європейськими, а українська музична культура зайняла гідне рівноправне місце серед інших культур». ■
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У Києві презентують фільм
«Шелест кроків» про художників-монументалістів Володимира Мельниченка та Аду Рибачук.
Їхню ключову роботу — Стіну
пам’яті на столичному Байковому кладовищі, над якою митці
працювали 13 років, радянська
влада назвала такою, що не відповідає принципам соцреалізму,
та наказала залити бетоном.
Про історію життя і творчості
художників та особливості зйомок фільму «Шелест кроків» говоримо з оператором документальної стрічки Владиславом
Нечипоренком. Над фільмом
працює студія Friedrichstrasse
Production. Режисерка стрічки
— Ксенія Кравцова.

Історія про широке
світобачення
■ Владе, розкажи, чому історія художників-монументалістів Володимира Мельниченка та Ади Рибачук цінна для
сучасного суспільства?
— Якщо не брати до уваги великий політичний аспект: чому
Радянський Союз заборонив їхні
роботи, чому взагалі могли забороняти такі речі в той час, а розглядати творчий аспект, то найгірше для художника — коли в
нього немає перспективи, як говорила Ада в нашому фільмі.
Власне кажучи, ці художникимонументалісти були дуже перспективні, і водночас влада їм цю
перспективу просто ламала, обрубувала, як тільки могла. Художник не міг відчувати себе
вільним у своїх творчих задумах,
проявах. Але ця історія навіть не
про те, як усе погано і як людям
поламали життя чи як вони 13
років будували Стіну пам’яті на
Байковому цвинтарі та зали прощання в Київському крематорії,
хоча це, звісно, центральна історія всього їхнього життя.
Для себе я відкрив Володимира та Аду як людей, які не боялися і хотіли пізнавати більше
для того, щоб передати це у своїх
роботах. Щоб побудувати Крематорій, вони їздили в села вивчати всі традиції поховання, вивчали, як ритуал поховання відбувається в народі. Усі ці думки,
візуальні речі, людей, мову вони
втілювали у своїй роботі.
Після університету поїхали
на Північ, на острів Колгуєв, і
провели там сумарно сім років.
Звідти вся філософія їх творчості
— від філософії того, як виживати на острові у суворих умовах.
Це перейшло в їхню творчість та
породило їхній власний стиль.
І, мабуть, наполегливість, впевненість у діях — це найголовніше. Це історія про людську багатогранність, про широке світобачення і відчуття, як це все перетворюється на неживий бетон.
■ Особисто в мене назва «Шелест кроків» асоціюється з чимось ніжно-сумним. Хто придумував назву і що вона символізує?
— У цій назві велика образність: це наче кроки по дереву
старої мудрої людини, кроки серед пилу, тріску-шуму. Атмосфера майстерні найбільше вплинула на нашу назву. Коли ти перебуваєш там, усе тебе надихає,
змушує прислуховуватися до
всього та все роздивлятися. У
цьому домі декілька поверхів, і
часто бувало, що під час зйомок
нам чулися кроки, хоча, власне,
ніхто не міг ходити у той час. Також, коли Володимир піднімався на другий поверх, аби взяти книжки чи ще щось, — було
чути кожен крок, найменший
шелест, і це все додавало антуражу знімальному процесу.

КУЛЬТУРА
■ ТАКЕ КІНО

Забетонована Стіна пам’яті
Оператор Владислав Нечипоренко з командою новим фільмом
розповідають про художників-монументалістів Володимира
Мельниченка та Аду Рибачук
Зайшовши в майстерню —
потрапляєш наче
в енциклопедію
■ На яких локаціях проходили зйомки? Чим ці місця сакральні для вашого головного героя?
— Більшість знімальних днів
у нас пройшли в майстерні Володимира Мельниченка на Малопідвальній. Це, мабуть, найголовніша локація. Наразі йде робота над тим, щоб перетворити
її на музей, і це було б чудово.
Дуже багато зйомок пройшло
за прослуховуванням розповідей Володимира Володимировича. Ми брали в нього інтерв’ю
в майстерні на кухні. У нього
триповерховий приватний будинок, є двір, у якому він працює. Він працював там з Адою
Рибачук, а зараз — зі своїм зварювальником Михайлом. Зайшовши в майстерню — потрапляєш наче в енциклопедію. Навколо — графіка, живопис, чаші,
тарілки... Кожна дрібниця там
— витвір мистецтва. Вони чай
п’ють з особливих чашок ручної
роботи. Дуже важливо було показати Володимира Мельниченка в його середовищі.
Також були зйомки на Байковому кладовищі. Стіна пам’яті,
яка під бетоном, зали прощання
у крематорії — там ми знімали
дуже багато потрібного нам відеоряду, зокрема й для атмосферності.
Зйомки почались десь у цю
пору в жовтні і тривали цілий
рік. Перша відбулася в Палаці
дітей та юнацтва, далі — в крематорії, а вже потім — у майстерні. У Палаці дітей та юнацтва Володимир Мельниченко з
Адою Рибачук, як тільки Палац
піонерів (а зараз Палац дітей та
юнацтва) будувався в 60-х роках,
робили оформлення мозаїкою,
спеціальну підлогу, внутрішні
мозаїки, внутрішній барабан.
І найголовніше — вони робили
оформлення басейну перед Палацом піонерів. Зробили рельєфи на дні «Зорі та сузір’я».
Найчастіше вони працювали
ледь не вдвох-утрьох. Самі місили бетон, самі все робили. Але в
них було дуже багато знайомих,
які їм допомагали теоретично.
За багато речей, які їм пропонували робити, вони бралися, не
маючи досвіду. До цього, наприклад, не робили форменні рельєфи. Вони дуже довго навчалися
цьому в процесі будівництва і
робили все завжди якісно: гарно, із сенсом та надійно.
Після розпаду СРСР цей басейн закинули, ним ніхто не
займався. І він, природно, почав руйнуватися. Рельєфи, зроблені Адою і Володимиром, потребували реконструкції.
Не так давно басейн нарешті
реконструювали під керівництвом Володимира. Нам пощастило потрапити на сам процес
реконструкції, коли вони місили бетон і заливали це все. Червоною ниткою проходитиме у
фільмі історія цього басейну.
Також ми приїжджали і просто знімали басейн у різні пори
року. Були на офіційному відкритті реконструйованого басейну. Там Володимир Володимирович зробив виставку їхніх

❙ Зйомки у майстерні Володимира Мельниченка.
з Адою північних скульптур.
Потім у нас був ще Биківнянський ліс, де Володимир
сам після смерті Ади робив меморіальні плити. Ми намагалися максимально збагатити відеоряд.
■ На «фейсбучній» сторінці
студії Friedrichstrasse, яка займається створенням фільму, пишете, що готові на все заради атмосферної зйомки. Як проявилося «готові на все» у процесі
роботи над фільмом?
— Тривалий час ми знімали
фільм за свій рахунок. Ми отримали підтримку від Українського культурного фонду вже на
другій стадії знімального періоду. Зараз у нас монтажний період. Про нього теж можна сказати, що готові на все, тому що
це нелегка справа.
На зйомки виїжджали і вранці, і вночі, і ввечері. У морози,
у вітри і в холод. Нині наші українські реалії молодого кіно
пов’язані з тим, що, наприклад,
оператору треба бути готовим на
все для того, щоб зробити щось,
що буде гідне показу людям. Зараз немає великих можливостей робити максимально добре,
докладаючи трішки менше зусиль. Нам завжди треба думати,
викручуватися, примудрятися.
У нас команда дуже згуртована:
оператор, звукорежисер, продюсер-сценарист та режисерка —
ми завжди разом. Нерідко було,
що неочікувано дізнаємося, що
завтра Володимир Мельниченко
кудись іде, і ми все відкладаємо,
переносимо та їдемо на зйомки.
На ходу треба зателефонувати
звукорежисерові, взяти техніку.
Завжди була боротьба за якість.
Завжди поставало питання: або
ми просто їдемо і знімаємо, щоб
у нас совість була чиста, або ми,
наприклад, не купуємо бутерброди, а за ці гроші беремо петлички, камери, об’єктиви і робимо все якісно.
Ми ніколи не знімали фільм
так довго. Зараз роботи дуже
багато. Все накладається одне
на інше, заважає одне іншому, і треба намагатися знаходити час для всього. Якби не умови Українського культурного
фонду, не думаю, що зараз ми б
уже монтували фільм. Обумовлені терміни презентації фільму — і тут уже, хочеш не хочеш,
а фільм треба закінчувати. Тому
дякуємо за дедлайни і за те, що
надали гроші для зйомок. Узагалі, кіно та люди, які його роб-

лять, повинні бути з грошима.
■ Завершальний робочий
процес, мабуть, ще складніший,
ніж упродовж зйомок?
— Важко було завжди. Добре, що є мотиватор, який нас
підганяє. Загалом, найприємніша частина в кіно для мене —
це коли ти вже дивишся фільм.
Приємні деякі епізоди на монтажі, коли пекельний тиждень
пройде, поки просто збереться якийсь смисловий кістяк,
потім цей смисловий кістяк набивається зображенням, і коли
ти дивишся поки що 10 хвилин
фільму, і перші дві хвилини тобі
вже подобаються.

Найчастіше усміхаються
фестивалі, які більш-менш
незалежні і молоді
■ Ада Рибачук, яка була дружиною, соратницею, порадницею Володимира, 9 років тому
пішла у засвіти. Як у фільмі відтворюєте її образ? Можливо,
десь епізодично показуєте схожу на художницю актрису?
— Актриси немає. Тому що
це не наша звичка і не наш стиль
— робити якісь реконструкції
подій, ми завжди намагаємося знімати те, що є. Центральним персонажем цієї історії є,
безумовно, Ада Рибачук. Нам
пощастило в тому плані, що ми
познайомилися з багатьма людьми, які були друзями художників. Багато архівного матеріалу
було знято за життя Ади, і він у
нас є. Велика його частина увійде до фільму. Зараз одне з найголовніших завдань — зробити його якісним — перезаписати, переоцифрувати, перегнати,
знайти голос Ади без музики.
Тому що голос у неї такий же потужний, як тексти, які вона писала.
Ми робимо все для того, щоб
Ада була з нами у фільмі так
само, як і Володимир Володимирович. І у нас це поки що виходить. Нам ідуть назустріч. Із
кінолабораторії університету
Карпенка-Карого нам допомагали передивлятися позитивні та негативні плівки, Едуард
Тімлін зараз курує наш проект
технічно та творчо. Він власною
технологією оцифровує плівки,
робить їх в 4К роздільності, і в
нас виходять хороші зображення. Усе це нам допомагає та робить фільм не просто випуском
новин.
■ Які ще герої фігуруватимуть у стрічці?

— У нас буде дуже багато людей, тому що у Володимира Володимировича багато прихильників, знайомих, друзів та просто небайдужих людей. Близька
йому зараз людина — це Олександр Галинський, який допомагає художнику з архівами,
матеріалами. Будуть робітники, які приходять і допомагають
Володимиру Мельниченку. Буде
дуже багато знайомих людей ще
з тих часів. Тому ми постараємося всіх їх максимально помістити у фільм.
Ще дуже важливими є люди,
які допомагали Володимиру та
Аді захищати Стіну від знищення. В результаті Стіну забетонували. Але ці люди допомогли художникам справитися із ситуацією психологічно і були певним запобіжником того, щоби
влада не знищила власне митців у властивих їй традиціях.
Це Амосов, Патон, Бажан, Первомайський, Некрасов.
Ми намагаємося сказати
про те, що це все-таки історія не
просто художників, які мріяли
щось робити, а загалом київської еліти — творчої, культурної,
наукової.
І філософія Володимира Мельниченка та Ади Рибачук була в тому, що вони хотіли зробити Київ для себе та для
людей таким, щоб це подобалося їм і містянам. Усі мозаїки, меморіальні пам’ятники,
пам’ятники взагалі — все це
робилося з метою прикрасити
місто. Влада — і теперішня, і
минула — найчастіше вставляла і вставлятиме палки в колеса справжнім митцям. Когось
не влаштовує, щоб Київ ставав
кращим, гарнішим, свідомішим.
Володимир Володимирович
пережив смерть своєї найближчої людини. І зараз веде боротьбу за те, що йому дороге.
■ У фільмі будуть світлини,
архівні матеріали, одкровення і спогади... Який жанр цього
кіно?
— Цей фільм абсолютно неігровий. У нас є постановочні сцени, які зроблені для того, щоб
створити образність. Але у будьякому разі це — неігровий фільм
і, безумовно, він художній.
■ Ваш документальний фільм
про секс-працівниць «Така робота» здобув особливу відзнаку журі на харківському фестивалі «Бардак» та нагороду Best
Short Documentary на празькому фестивалі Prague Film
Awards. А «ПЖ» увійшов до
фіналу Docutah Documentary
Film Festival у США та став
найкращим фільмом Hollywood
International
Independent
Documentary Awards. Чи подаватимете «Шелест кроків» на
фестивалі?
— Нам найчастіше усміхаються фестивалі, які більшменш незалежні й молоді. Цього
року ми потрапили і на відомий
фестиваль із багатою історією
«Молодість». «Лампадок» возив наш фільм «ПЖ» Україною
та Варшавою.
Завжди цікаво, як європейці
ставляться до нашого кінематографу, як їх зачіпають наші теми.
Ми, коли подавали «ПЖ», думали, що тема в’язниці може бути
нецікава європейцям. Когось зачепило, комусь сподобалося. Я
сподіваюся, що цього разу будемо наполегливіше просувати
цей фільм у культурне середовище. Завжди хочеться показувати свою роботу. Образливо, коли
не беруть; ще образливіше, коли
невиправдано не беруть через
внутрішньополітичні причини.
Але добре кіно ніколи не проходить повз глядача. ■
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■ МИНУВШИНА

Нон-фікшн-нон:
кросворд від академіка
Костянтин РОДИК

Книжка Миколи Жулинського «Моя Друга світова» вийшла 2016-го (К.: Ярославів Вал). Того року вона номінувалася
у всеукраїнському рейтингу серед мемуарної літератури і посіла десяте місце
з-поміж півсотні претендентів. 2017-го
її перевидано столичним «Українським
пріоритетом». 2018-го «Мою Другу світову» визнано лавреатом президентської книжкової премії. А під кінець того
ж року Український інститут книги не
включив її до переліку видань, закуплених бюджетним коштом для наповнення
масових бібліотек.
Така дивна траєкторія зумовлена, гадаю, її незвичним жанром. А коли бути
точнішим — відсутністю означення на
таку формально-смислову структуру.
Попри те, що просто на обкладинку винесено авторське тлумачення: «Романхроніка в голосах».
Авжеж, авжеж. Однозначно літературний термін «роман» — через братній дефіс зі своїм жанровим антиподом, політологічною за своєю природою
«хронікою». Та ще й оте «в голосах» —
явно не у драматургічному сенсі, а радше з царини соціологічних практик. А
над усім тим, як посмішка Чеширського кота: чи можна взагалі щось «вигадати» поза вже відомим людству реєстром фактів-явищ — і так само чи здатен
будь-який науковець інтерпретувати без
«вигадування»? Інакше кажучи, чи існує бодай якийсь філософський сенс у
протиставленні художньої літератури
та нонфікшну?
Коли публіці пропонують такі контраверсійні ракурси — подобається це далеко не всім. Масовий читач шанує чіткі й однозначні дороговкази. До всього,
персони, що опиняються на ієрархічних верхів’ях, приречені на заздрість і
принагідні закиди у будь-яких гріхах
(гадаю, «експерти» Українського інституту книги заблокували шлях «Моєї
Другої світової» до бібліотек саме через
те). Та чого пану Жулинському годі закинути — це нерозуміння літератури як
процесу. В одній з його раніших книжок
знаходимо на перший позір «незначну»
фразу — аналізуючи молоде українське
письменство кінця 1990-х, він скрушно
зітхає: «Тексти передовсім більше однозначні, без таємниць і без магії інтерпретацій» (Нація. Культура. Література.— К.: Наукова думка, 2010). У цьому
— весь Жулинський, прихильник модернізації традицій. Як казав хтось із
класиків: коли добре знаєшся на нормі
— втішно відступити від неї.
Схоже, Микола Жулинський не просто «пожартував» із підзаголовком-дефініцією до «Моєї Другої світової», а від
початку спланував собі містифікаційну гру. Звісно, то був неабиякий ризик.
Жанрове нерозуміння будь-якої пропонованої книжки є перепоною до масового читацького входу. Такі вже налаштування усталила реклама у свідомості
більшості. Так, «жанровий кросворд»
послабив промоційну здатність проєкту
— але, з іншого боку, підживив інтерес
читацької меншості, схильної до смакування отою магією інтерпретацій.
Наймудріше з критиків повівся
Іван Драч, тодішній розпорядник згаданої президентської премії. Оскільки
книжку Жулинського немає з чим-ким
порівнювати — відзначимо її як феномен. Можливо, Іван Федорович прозирав далі за інших аналітиків, перейнятих упорядкуванням теперішнього, — а
що, як ця «Моя Друга світова» є передмоделлю майбутньої прози? В історії лі-

тературного модернізму чимало прикладів до подібних ситуацій.
Справді, структура твору імітує сучасну масову кліп-свідомість, коли увага
не затримується довго на чомусь одному,
стрибає поміж різночасовими та різноплановими картинками. Тут — спогади
з дитинства, далі — зізнання ветеранів
та очевидців, потім — історіографічне
тло локальних подій; і знову «голоси»
на потвердження-спростування усталених у домінантній традиції інтерпретацій.
Вірогідно, що і сила, і воля традиційної логіки таки капітулюють перед комфортом кліп-свідомості (до речі, саме
тут прозирає примирення з екзистенційним жахом перед абсурдом буття). Та
поки що варто розібратися з «Моєю Другою світовою» у сучасних координатах.
Отже, фікшн (як визначив Іван Драч,
преміюючи книжку «за видатні досягнення у галузі художньої літератури»)
чи нонфікшн — як вона номінувалася у
всеукраїнському рейтингу?
Починається все зі спогадів про повоєнне дитинство. Це — однозначно
проза. Причому складніша, ніж здається, — у власне дитинство пірнало багато
класиків, але далеко не всі виносили на
поверхню прозову перлину. Із ближчих
успішних прикладів згадаймо «Життя
попереду» (1975) Ромена Ґарі, де шістдесятирічний автор зумів «розчинитися» у рефлексіях чотирнадцятирічного
хлопчика без останку — книжка ніби написана підлітком. Щось подібне бачимо
і у «Моїй Другій світовій», де поважний
інтелектуал без сліду перетворюється на
ще меншого хлопчака з невеличкого волинського села.
Далі автор виходить з-за лаштунків
— з диктофоном і конкретною метою, —
проте ми досі маємо справу з літературою. Його портрети співбесідників нагадують — хоч-не-хоч — Стефаникову
стилістику: «Гарсей вижив. Був поранений. Вернувся. Нічого не розказував.
Мовчав. Тільки сидів на порозі у вилинялій гімнастерці й таких же штаняхгаліфе. Босий. Худий і сумний».
Але чим далі більше твір завертає на
терени історіософії. Тобто спроби зрозуміти, що вплинуло, досі впливає і не знати,
як довго ще коригуватиме нашу пам’ять
те, що сталося тоді — 1943 року на Волині. Назагал, це прийом не новий. Приблизно так компонує свій роман «Кров
— свята» (2015) Володимир Шовкошитний — либонь, тому він і перейняв права на перевидання твору Жулинського у
своєму видавництві «Український пріоритет».
Але наш автор іде в інший бік, геть
від красного письменства. Чи не вичер-

пний корпус зібраних ним авдіосвідчень
(здається, опитав усіх односельців) відкриває перед ним перспективу реконструкції історії повсякдення. І в нього це
добре виходить — аж до епізодів геть приземленого, але корелятивного навіть до
нашого сьогодення значення: «Не любила нас Польща, не любила… Але порядок
був… Он Фраську заштрафували, бо над
криницею не було дашка і дверцят над
нею… Наклали тобі за те, що не побілив
комина, і за те, що рова добре не почистив… Он Сашко Піддубний вже кілька
разів платив штраф за те, що курить
той буркун».
Та мета автора інша — збагнути, як
таке жахіття на Волині 1943-го могло
трапитися. Тож, оприлюднюючи «голоси», він паралельно вводить інформацію
про тогочасний стан справ на ширших від
села теренах — в області (воєводстві), у
«республіканському» Києві, у Кремлі та
на Луб’янці; у Варшаві та в Берліні. А це
вже йдеться про «соціологію пам‘яті», як
її трактують провідні європейські культурологи у колективному дослідженні
«Європа та її болісні минувшини» (К.:
Ніка-Центр, 2009).
Отже, як на мене, автора «Моєї Другої світової» варто кваліфікувати саме
як культуролога. Задля підкріплення/
відкидання назбираних свідчень він уводить широкий спектр даних, що стали
відомі лише тепер — від розсекречених
архівів до сучасних історичних інтерпретацій (бібліотека використаних новітніх
досліджень вражає).
Ось експозиція трагедії. У міжвоєнний період посаду повітового старости у
Волинському воєводстві не обійняв жоден українець, хоча тут мешкало 68,4%
українців і лише 16,6% поляків. В адміністративному апараті з 283 осіб 274
були поляки. На наші терени посунула
колоніальна хмара — так званих осадників, один з котрих «сповідувався» у тогочасній польській газеті: «Вже з перших
місяців поселення кожний осадник у віці
від 16 років і до глибокої старості дістав
у поліції довгу й коротку зброю (карабіни та добрі револьвери) для особистої
оборони перед «тубільцями», «хамами»
чи «гайдамаками»… Нам було вільно робити все: бити, калічити, вбивати, руйнувати… Наприклад, в селі було весілля,
то ми чекали цілою молодою колонією
біля весільної хати, коли молодята та
всі запрошені гості прийдуть з церкви.
Тоді ми перші входили до хати, сідали за
столи і кричали: «Давайте горілку, закуску!». І нам були змушені дати горілку та закуску. Отже, ми випивали горілку та з’їдали все, що було приготовлене
для гостей, а рештки нищили, розкидаючи попід стіл, топчучи ногами».
Хай там як, але і тут маємо кривавий
відбиток «руки Москви». «У Харкові 26
травня 1920 р. створено Закордонний
відділ ЦК КП(б)У, головним завданням якого була організація та координація підпільно-диверсійної діяльності
в Західній Україні… 1924 р. радянські
диверсанти за підтримки місцевих комуністів вчинили 247 акцій, з яких 77
були пов’язані з убивствами і 245 — з
підпалами садиб».
Отже, від російських терористів — до
польських знущань над українськими
весіллями. А між тим ще було рекрутування до польської армії понад мільйона
українців (до 15% особового складу Війська Польського на 1939 рік) — «гладіатори», назвав їх історик Іван Патриляк
(Україна Модерна: Війна переможців і
переможених. — К.: Критика, 2008).
Що вже казати про наслідки «золотого
вересня» — за два роки по окупації Західної України росіянами до Сибіру депортовано 1 млн 170 тисяч українців.
Голландський історик Карел Беркгоф значить про Волинську трагедію:
«Одна з найретельніших «етнічних
чисток» на сході Европи за часів Другої
світової війни… Після совєтського вторгнення 1939 року напасники нацьковували українців на «польських панів» за
допомоги як пропаганди, так і депортацій національно найсвідомішіх поля-

ків» (Жнива розпачу. Життя і смерть в
Україні під нацистською владою. — К.:
Критика, 2011). Доктор Польської академії наук Ґжеґож Мотика пише: «Після початку німецько-совєтської війни
на зайнятих вермахтом теренах від
Балтики до Чорного моря прокотилася хвиля погромів єврейського населення. Хоча вони були інспіровані німцями,
але безпосередньо здійснені місцевим
населенням» («Війна переможців і переможених»). За тою самою схемою відбувалося нацьковування українців на
поляків і навпаки.
Микола Жулинський вживає вислів
«акція деполонізації Волині» щодо рішення ОУН позбутися польських окупантів-осадників, котрі «робили, шо
хотіли, а німці тіко дивилися. Не заважали їм» (зафіксовано М.Жулинським).
Липнем 1943-го українські націоналісти
надали полякам 48 годин, аби залишити
загарбану домівку (ані поляки, ні росіяни таких «преференцій» українцям ніколи не надавали). З того вийшов жах.
«Конфліктний
вірус»
(М.Жулинський), наче середньовічна
чума, охопив Волинь. «Тоді ніхто не
знав, ні українець, ні поляк, чи доживе
до ранку. Дуже вже чорна кров у людях
грала. Прощати ніхто нікому не хотів.
Ні поляки нам, ні ми полякам. Вибивали одне одного до послєднього живого —
від старого до малого… Сам Бог не замирить, така лютість найшла на людей…
Помщалися на невинних… І згадувати
не хочу. Страшно… Я як згадую те, то
гублю памороки».
З цього кошмару автор знаходить відповідь у сповіді власного батька (якого в нього забрала війна на тридцять
років: той змушений був емігрувати, а
син зміг побачитися з ним лише по захитанню «залізної завіси»): «Бог того
береже, тим опікується, хто не таїть
зла на ближнього. Тра’ вміти прощати. Непрощене зло помститься. Рано
чи пізно, але помститься». Власне, це
є стратегічною формулою примирення,
тактичний варіант якої ми зараз вимушено шукаємо через російську агресію.
У вище згаданому колективному дослідженні «Європа та її болісні минувшини»
наголошено: «Мета роботи пам’яті полягає не в тому, щоб з‘ясувати істину,
а в тому, щоб виробити оповідь, яка могла б сприяти зближенню різних зацікавлених сторін. Це не історична робота
як така, а політичний підхід, спрямований на те, щоб підпорядкувати минувшину теперішності». Як на мене, це
може правити за рецензію на «Мою Другу світову».
Не певен, що М.Жулинський ставив
собі на меті — культивуючи цей текст —
конкретні дидактичні завдання. Радше,
ословлював власні вагання-сумніви. Схоже, так само це формулюють європейські
соціологи-історики з авторського складу
дослідження «Європа та її болісні минувшини»: «Як тлумачити мовчання, яке
суспільства накопичують, щоб продовжувати жити разом? Чи потрібно розповідати все, розкривати всі таємниці
війни? Запитання щодо достовірності
пам’яті та зображення минулих подій
не мають однозначної відповіді». На відміну від цілком пропагандивного фільму Смажовського, котрий такі відповіді
«має». Зрештою, книжка Миколи Жулинського — готовий сценарій для кіновідповіді польському «патріотові».
Насамкінець: «Моя Друга світова» —
найліпша на сьогодні презентація проблеми «Волинь-1943» поза професійно заангажованим історичним дискурсом. Саме у
площині культурології, що дозволяє вийти за межі диктатури фактів — відомого
кожному історикові фатуму. Що ж до «роману» — внесок цієї книжки до жанрової
оптимізації є справою майбутнього.
Але зараз шануймо те, що є (як уміємо це зрозуміти), бо воно того варте. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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СПОРТ

■ ФУТБОЛ

Ти молився на ніч, Кріштіану?
Перегравши на
переповненому
«Олімпійському» чинних
чемпіонів континенту,
збірна України
з першого місця в групі
кваліфікувалася
до фінальної частини Євро

■ ТАБЛО
Чемпіонат Європи. Кваліфікація. Група В. Україна — Португалія — 2:1 (Яремчук,
6; Ярмоленко, 27 — К. Роналду, 72 (пен.); вилучення: Степаненко, 72 (У); У: П’ятов, Караваєв,
Кривцов, Матвієнко, Миколенко (Пластун, 90+5),
Степаненко, Зінченко, Малиновський, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73), Марлос (Коноплянка, 63)). Україна — Литва — 2:0 (Малиновський, 29, 58).
Турнірне становище: Україна — 19 (7 матчів), Португалія — 11 (6), Сербія — 10 (6), Люксембург — 4 (6), Литва — 1 (7).

Григорій ХАТА
Наступного літа національна збірна
України втретє поспіль зіграє на чемпіонаті Європи, куди команду Шевченка вивела домашня перемога над тріумфатором минулого ЧЄ — збірною Португалії. Незважаючи на наявність у
складі опонента грізної зброї — зіркового Кріштіану Роналду, котрий у Києві,
до слова, забив свій 700-й гол у кар’єрі,
«жовто-сині» навіть у меншості досягли переможного в матчі результату й
достроково, з першого місця в групі,
вийшли на Євро-2020.
Перед початком кваліфікаційного циклу Андрій Шевченко дав обіцянку, що виведе збірну України на єврофорум і, плідно попрацювавши з командою, дотримав свого слова. Перші два
роки на чолі національної команди завершилися для Шевченка та К° непротраплянням на чемпіонат світу-2018,
натомість у наступному відбірковому
циклі українські збірники повністю реабілітувалися за минулі невдачі, потішивши уболівальників яскравим атакувальним футболом.
Дивлячись на гру «синьо-жовтих»
у кваліфікації на ЧЄ-2020, в семи поєдинках якої вони втратили лише два

❙ Продемонструвавши в домашньому поєдинку проти португальців найкращі зразки
❙ футбольної майстерності, українські збірники оформили достроковий вихід на ЧЄ-2020.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
очки (нічия в гостьовому матчі проти
португальців), відчувалося, що в команди Шевченка з’явився чіткий тактичний малюнок, завдяки котрому
вона може вирішувати високі турнірні завдання.
У київському матчі проти Португалії
підопічні Шевченка продемонстрували
й відмінний контроль м’яча, й прекрас-

ний контратакувальний потенціал i, що
головне, справжній бойовий дух, який
допоміг їм вистояти під час гри в меншості.
Наставник української команди наголосив, що втримати перемогу в напруженій кінцівці матчу збірній України
допомогли вболівальники, котрі в умовах аншлагу забезпечили своїй команді

■ А ІНШІ ЯК?

■ ТАБЛО

Достроковий успіх

Чемпіонат Європи. Кваліфікація.
Група А. Чехія — Англія — 2:1 (Брабец, 9; Ондрашек, 85 — Г. Кейн, 5 (пен.)), Чорногорія — Болгарія — 0:0, Болгарія — Англія — 0:6 (Решфорд, 7;
Барклі, 20, 32; Р. Стерлінг, 45, 69; Г. Кейн, 85), Косово — Чорногорія — 2:0 (Ррахмані, 10; Мурікі, 35).
Турнірне становище: Англія (6 матчів) — 15,
Чехія (6 матчів) — 12, Косово (6 матчів) — 11, Болгарія (7 матчів), Чорногорія (7 матчів) — 3.
Група С. Білорусь — Естонія — 0:0, Нідерланди — Північна Ірландія — 3:1 (Депай, 81, 90+4;
Люк де Йонг, 90+2 — Мадженніс, 76), Білорусь —
Нідерланди — 1:2 (Драгун, 53 — Вейналдум, 32,
41), Естонія — Німеччина — 0:3 (Гюндоган, 52, 58;
Вернер, 71).
Турнірне становище: Німеччина (6 матчів), Нідерланди (6 матчів) — 15, Північна Ірландія (6 матчів) — 12, Білорусь (7 матчів) — 4, Естонія (7 матчів) — 1.
Група D. Грузія — Ірландія — 0:0, Данія —
Швейцарія — 1:0 (Ю. Поульсен, 85).
Турнірне становище: Данія (6 матчів), Ірландія (6 матчів) — 12, Швейцарія (5 матчів) — 8,
Грузія — 5, Гібралтар (5 матчів) — 0.
Група Е. Хорватія — Угорщина — 3:0 (Модріч,
5; Б. Петковіч, 24, 42), Словаччина — Уельс — 1:1
(Куцка, 53 — Мур, 25), Угорщина — Азербайджан
— 1:0 (Корхут, 10), Уельс — Хорватія — 1:1 (Бейл,
45 — Влашич, 9).
Турнірне становище: Хорватія (7 матчів) —
14, Угорщина (7 матчів) — 12, Словаччина (6 матчів)
— 10, Уельс (6 матчів) — 8, Азербайджан (6 матчів)
— 1.
Група F. Фарери — Румунія — 0:3 (Пушкаш, 74;
Мітріце, 83; Кешерю, 90+4), Норвегія — Іспанія —
1:1 (Дж. Кінг, 90+4 (пен.) — Сауль Ньїгес, 47), Мальта — Швеція — 0:4 (Даніельсон, 11; С. Ларссон, 58,
71 (обидва — пен.); Агіус, 66 (у свої ворота)).
Турнірне становище: Іспанія (7 матчів) — 19,
Швеція (7 матчів) — 14, Румунія (7 матчів) — 13,
Норвегія (7 матчів) — 10, Мальта (7 матчів) — 3,
Фарери (7 матчів) — 0.
Група G. Австрія — Ізраїль — 3:1 (Лазаро, 41;

Майже усі гранди континентального футболу
гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
Олексій ПАВЛИШ
Кваліфікація до Євро-2020 завершується у листопаді, проте більшість топ-збірних уже де-факто забезпечили собі участь
у континентальному форумі.
Першою зняла для себе всі питання
у кваліфікації Бельгія — бронзові призери останнього чемпіонату світу виграли всі матчі у групі без надзусиль. Слідом
за підопічними Роберто Мартінеса на ЧЄ
кваліфікувалась і російська збірна, яка не
залишила шансів Кіпру та Шотландії. Головний тренер «червоних» Станіслав Черчесов на емоціях уже навіть заявив, що тепер головне завдання — виграти Євро.
Водночас керівник європейського футболу Александер Чеферін заявив, що УЄФА
й надалі — з міркувань безпеки — під час
жеребкування використовуватиме практику розведення збірних України та Росії.
«Але футбол повний несподіванок. Уявіть,
що обидві дійдуть до півфіналу чи фіналу
Євро-2020. Тоді вони точно гратимуть між
собою в Лондоні», — наголосив Чеферін.
Після провалу у відборі на ЧС-2018 реабілітувалась італійська команда — віцечемпіони Європи-2012 також йдуть без
втрат, а достроковий вихід на турнір забезпечив їхньому тренеру Роберто Манчіні автоматичне продовження контракту.
Створили собі деякі складнощі англійці та французи. «Леви» на виїзді несподівано поступились чехам, які тепер є фаво-

ритами на друге місце у групі А, а чинні
чемпіони світу не втримали перевагу в поєдинку з турками.
«На жаль, ми не зняли всі питання
щодо виходу на Євро. Доведеться закінчити справу у листопаді, нам не можна розслаблятися», — заявив наставник французів Дідьє Дешам.
Представники ж Туманного Альбіону
після поразки від чехів легко «розібралися» з болгарами, проте цей матч завершився скандалом. Річ у тім, що поєдинок двічі
зупиняли через расистські вигуки з трибун
щодо темношкірих футболістів англійської збірної. Головний тренер британців та
місцева федерація вимагають від УЄФА
розслідувати інцидент.
Що ж до збірних, за які виступають легіонери УПЛ, то справи у них йдуть порізному. Динамівець Беньямін Вербіч
не допоміг словенцям набрати очки, тепер його команда має примарні шанси на
вихід на Євро. Натомість його одноклубник Кендзьора після успішного відбору
разом із польською збірною може готуватися до фінальної частини континентального форуму.
Провальним вийшов минулий тиждень для ще одного представника «Динамо» Тамаша Кадара. Угорщина розгромно
поступилась лідеру своєї групи — хорватам, пропустивши два м’ячі після помилок захисника. Але «мадяри» поки йдуть
у групі на другому прохідному місці. ■

на НСК «Олімпійський» неповторну атмосферу. Цікаво, що в нинішньому євровідборі це був перший поєдинок «синьо-жовтих» у Києві, куди наші збірники переїхали з Харкова, де впевнено, на
класі здолали литовців (2:0).
«У мене дуже багато емоцій, зараз я
дуже щасливий. Хочу подякувати Україні й Києву за підтримку. Стадіон дав
команді імпульс, особливо коли ми залишилися вдесятьох. Я пишаюся гравцями, адже побачив на полі справжніх
левів. Оцінюючи цей відбірковий цикл,
який ми пройшли разом, я можу подякувати футболістам за віддачу і за гру,
які вони показували», — відзначив Андрій Шевченко.
У листопаді на українських збірників чекає ще заключний поєдинок групового раунду проти Сербії. Однак жодного турнірного значення для «синьожовтих» він уже не матиме. Інша справа — жеребкування фінальної частини
ЧЄ-2020, котре відбудеться в останній
день осені в Бухаресті. Від неї, за словами наставника української збірної,
багато в чому залежатимуть перспективи «синьо-жовтих» на майбутньому
Євро. Поки ж Шевченко наголошує,
що його команда прогресує. І наразі це
головне. ■

Хінтереггер, 56; Забітцер, 88 — Е. Захаві, 34), Північна Македонія — Словенія — 2:1 (Елмас, 50,
68 — Ілічіч, 90+5 (пен.)), Латвія — Польща — 0:3
(Р. Левандовський, 9, 13, 76), Польща — Північна
Македонія — 2:0 (Франковські, 74; Мілік, 80), Словенія — Австрія — 0:1 (Пош, 21).
Турнірне становище: Польща — 19 (8 матчів),
Австрія — 16 (8 матчів), Словенія (8 матчів), Північна Македонія (8 матчів) — 11, Ізраїль (7 матчів) —
8, Латвія (7 матчів) — 0.
Група H. Ісландія — Франція — 0:1 (Жиру,
66 (пен.)), Туреччина — Албанія — 1:0 (Тосун, 90),
Андорра — Молдова — 1:0 (Валес, 64), Франція
— Туреччина — 1:1 (Жиру, 76 — Айхан, 81), Ісландія — Андорра — 2:0 (А. Сігурдссон, 38; Сігторссон, 65), Молдова — Албанія — 0:4 (Чикалеші, 22;
Баре, 34; Траши, 40; Манай, 90).
Турнірне становище: Франція (8 матчів), Туреччина (8 матчів) — 19, Ісландія — 15 (8 матчів),
Албанія (8 матчів) — 12, Андорра (8 матчів), Молдова (8 матчів) — 3.
Група I. Казахстан — Кіпр — 1:2 (Єрланов, 34
— Сотіріу, 73; Іоанну, 84), Бельгія — Сан-Маріно
— 9:0 (Р. Лукаку, 28, 41; Н. Шадлі, 31; Броллі, 35 (у
свої ворота); Алдервейрелд, 43; Тілеманс, 45; К. Бентеке, 79; Версхарен, 84 (пен.); Кастань, 90), Росія —
Шотландія — 4:0 (Дзюба, 57, 70; Оздоєв, 60; Головін, 84), Казахстан — Бельгія — 0:2 (Батшуаї, 21;
Меньє, 53), Шотландія — Сан-Маріно — 6:0 (МакГінн, 12, 28, 45; Шанкленд, 66; Фіндлей, 67; Армстронг, 86), Кіпр — Росія — 0:5 (Черишев, 9, 90+2;
Оздоєв, 23; Дзюба, 79; Головін, 89).
Турнірне становище: Бельгія — 21, Росія —
18, Кіпр — 10, Казахстан — 7, Шотландія — 6, СанМаріно — 0.
Група J. Боснія — Фінляндія — 4:1 (Хайровіч, 29; П’яніч, 37, 58; Ходжич, 73 — Пох’янпало,
79), Італія — Греція — 2:0 (Жоржиньйо, 63 (пен.);
Бернардескі, 78), Ліхтенштейн — Вірменія — 1:1
(Фрік, 72 — Барсегян, 19).
Турнірне становище: Італія — 21, Фінляндія
— 12, Боснія, Вірменія — 10, Греція — 5, Ліхтенштейн — 5.
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Олег Верняєв
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«У мене немає ні слів, ні сил, але я безмежно щасливий, до сліз».

український гімнаст

■ БОКС

Сім раундів для знайомства
Незважаючи на тривалу відсутність практики, Олександр Усик успішно дебютував у суперважкому дивізіоні
Григорій ХАТА
Дебют Олександра Усика у
суперважкому дивізіоні нарешті відбувся. Команда українця
оперативно знайшла заміну нідерландцю Тайрону Спонгу,
котрого спіймали на допінгу,
й Сашко, як і планувалося, 12
жовтня вийшов у ринг чиказької «Уїнтраст-арени», де прогнозовано здобув перемогу над
38-річним Чаззом Уїзерспуном
із США.
Наразившись на град ударів
українського бійця, після завершення сьомого раунду господар рингу був змушений відмовитися від продовження бою.
«Мені жодного разу не зробили боляче, але я втомився.
Можливо, якби я мав більше
часу на підготовку, то показав
би дещо кращий бій», — зізнався по завершенні протистояння
Уїзерспун.
Важчий на 12 кг за українця, Чазз прийняв на себе 139
точних ударів від свого візаві.
Натомість сам, згідно зі статистикою, лише 21 раз влучно потурбував Усика.
«У супертяжкій вазі все трохи повільніше відбувається. І,
звісно, відрізняються удари.
Вони відчуваються, навіть коли
тобі влучають у плече. Занадто
вже хлопці багато важать», —
поділився своїми першими відчуттями від нового дивізіону ук-

❙ Після завершення сьомого раунду суперник Олександра Усика — Чазз Уїзерспун —
❙ відмовився від продовження бою.
❙ Фото з сайта sport.bigmir.net.
раїнський важковаговик.
До поєдинку з Уїзерспуном
Усик — до слова, екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі
— зумів збільшити свої габарити до 97,5 кг. Проте в планах
Сашка подальше нарощування

ваги, адже він не приховує свого
бажання найближчим часом зустрітися з «топовими» «супертяжами», котрі за ваговими показниками нагадують Уїзерспуна.
За словами британського промоутера Еді Хірна, пе-

реможця повторного поєдинку між Ентоні Джошуа та Енді
Руїсом, якому нині належать
чемпіонські пояси WBA, WBO,
IBF та IBO, зобов’яжуть битися
з Усиком, відтак після короткого перепочинку Олександр пла-

нує розпочати підготовку до
свого чергового чемпіонського
бою.
Хоча, як свідчить Хірн,
котрий водночас опікується
промоутерськими справами
Джошуа та Усика, український боксер у своєму дебютному
бою поміж «супертяжів» уже
пристрілювався до свого майбутнього візаві з чемпіонськими трофеями.
«Потрібно розуміти, що наступний бій Усика буде мати титульний статус.
Тож дуже добре, що з Уїзерспуном він провів сім раундів, а
не завершив усе в першому. Бій
iз переможцем дуелі Джошуа
— Руїс небезпечний для будького. Усик хоче битися за пояс,
і він від свого не відступиться.
Тому я радий, що він отримав
свої сім раундів практики», —
наголосив Еді Хірн.
При цьому Усик наголошує,
що задоволений боєм з Уїзерспуном, оскільки, на його думку, американець показав кращий бокс, ніж той, якого чекали від Спонга з Нідерландів.
«Гадаю, що провів успішний дебют. Почуваюся чудово
й радий, що нарешті завершився мій тривалий простій, через
який заледве не виникли внутрішні проблеми. Але все добре
— я виконав завдання, котре
ставила переді мною команда»,
— відзначив Усик. ■

■ СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

«Приємно до сліз»
Лідер гімнастичної збірної України вперше в кар’єрі
став призером чемпіонату світу в багатоборстві
Григорій ХАТА
Вирушаючи в передолімпійський рік
на чемпіонати світу, більшість своїх думок спортсмени зосереджують на майбутніх Іграх, точніше на перепустках,
які дозволять їм у найближчому майбутньому позмагатися за олімпійські нагороди.
Відтак цілком зрозумілими були емоції українських спортивних гімнастів
після завершення кваліфікаційної сесії
на чемпіонаті світу-2019 у Штутгарті,
котрі на головних стартах року вибороли п’ять олімпійських ліцензій.
Чотири з них дісталися представникам чоловічої збірної України. А першу
й головну ліцензію на Ігри-2020 в Токіо
отримала українська команда гімнастів,
яка з четвертим результатом завершила
в Штутгарті кваліфікаційну сесію. «Сьогодні ми змусили подумати тих, хто не
вірив у нас, і прогнозував нам 13-14-те
місце. Утім, напевно, це наш перший
настільки високий результат», — відзначив лідер «синьо-жовтих» Олег Верняєв.
І хоча покращити свою позицію у фінальний день «синьо-жовті» в складі
Верняєва, Петра Пахнюка, Ігоря Радивілова, Євгена Юденкова та Владислава
Грико не змогли, завершивши командні
змагання на восьмому місці, продемонс-

трований на ЧС-2019 підопічними Геннадія Сартинського потенціал дозволяє
сподіватися на покращення українськими гімнастами своїх колективних результатів наступного року в Токіо.
Водночас у Штутгарті свій високий
медальний потенціал продемонстрували
ветерани вітчизняної спортивної гімнастики, призери олімпійських ігор — Верняєв i Радивілов. Останній — бронзовий
призер лондонської Олімпіади-2012 —
знову продемонстрував, що, як і раніше,
залишається майстром опорного стрибка. Пропустивши поперед себе у фінальних змаганнях на цьому снаряді двох
росіян, Ігор поповнив свою медальну
колекцію планетарною «бронзою» 2019
року.
Такого ж ґатунку дісталася нагорода
й олімпійському чемпіону Ріо-2016 Верняєву, котрий піднявся на п’єдестал після завершення турніру з багатоборства.
Здобути титул дворазового олімпійського чемпіона в Бразилії Олегу не дозволив зубр світової гімнастики японець
Кохеї Утімура.
Натомість на ЧС у Штутгарті головним опонентом Верняєва була його далеко не ідеальна спортивна форма. Перенісши на початку року низку хірургічних операцій, компенсувати брак
фізичної готовності на «мундіалі» Олегу допомогли його морально-вольові

❙ Головний тренер гімнастичної чоловічої збірної України Геннадій Сартинський добре
❙ підготував до чемпіонату світу свою команду на чолі з її лідером Олегом Верняєвим.
❙ Фото з архіву «УМ».
якості. Попри те, що кваліфікацію в багатоборстві він завершив на шостому
місці, у фінальній сесії, де домінували
росіяни, Верняєв зумів продертися до
«призів».
«У мене немає ні слів, ні сил, але я
безмежно щасливий, до сліз», — так
найбільш титулований гімнаст України прокоментував виграш своєї першої
в кар’єрі медалі чемпіонату світу в «аб-

солюті». Цікаво, що Верняєв — узагалі
перший з українських гімнастів, хто
став призером ЧС у багатоборстві.
Відзначимо, у фінальних змагань на
ЧС-2019 також змагалися й Павло Пахнюк (дев’ятий у багатоборстві) та Діана
Варинська (15-те місце в багатоборстві).
До України вони повернулися без нагород, проте обоє — з олімпійськими ліцензіями. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Мрійте про космос,

щоб захистити Землю», —

американська астронавтка українсь-

кого походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ

Сестри Кардашьян
та Дженнер
на захисті довкілля
Прибирання узбережжя чи піар?
Дара ГАВАРРА
Кілька разів зірок українського шоу-бізу звинувачували в лицемірстві,
коли ті, одягнуті в брендовий одяг, наманікюрені та намакіяженені, висаджували в парках дерева чи копали картоплю. Чи так само відбувається на Заході, з якого часто й беруть приклад наші зірочки?
Нещодавно уваг у не лише папараці, а й громадськості привернула акція сестер Кім Кардашьян та Кендалл Дженнер,
які вирішили прибрати узбережжя Лос-Анджелеса від сміття — пластикових пляшок, стаканчиків, різного непотребу. Зірки одягнули відповідний до події одяг — спортивні
костюми та кросівки — і заходилися наводити порядок на
пляжі разом із волонтерами громадської організації із захист у довкілля Heal the Bay. Проте їхнім зусиллям постійно
перешкоджала знімальна група реаліті-шоу Keeping Up With
The Kardashians, яка буквально плу талася під ногами з апарат урою та освітлювальними приладами. Виникало природне запитання: а чи це, часом, не піар-акція? Та хоч як би там було, акція не пройшла непоміченою, тож навіть якщо узбережжя океану не стало набагато чистішим, проте є надія, що прихильники реаліті-шоу Кардашьян візьму ть приклад зі своїх кумирів
і щонайменше перестану ть смітити, а щонайбільше — уважніше ставитиму ться до нашої планети. ■
Кім
Кардашьян.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №115

Варка ВОНСОВИЧ
Чого не зробиш заради любові, особливо
якщо твій коханий такий романтичний, та ще й
іноземець. І не просто іноземець, а ще й вояк
НАТО. Звісно ж, пенсіонерка з російської глибинки не могла знати рядків із нашого Кобзаря: «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями...», але підсвідомо чітко слідувала його
заповіту, адже закрутила роман не з російським військовослужбовцем, а з представником ворожої, як запевняють росіян їхні ж ЗМІ,
організації — НАТО. Познайомилась 60-річна «наречена» зі своїм судженим через соцмережі. Він на «ламаній російській» оповів
їй свою історію, що самотній, втомився жити
без домашнього затишку, тож шукає жінку,
яка б створила з ним сімейне гніздечко. А оскільки він, як сам стверджував, служив в американській армії, то за роки служби зібрав чималеньку суму, тож є за що вити гніздечко.
Після нетривалого листування аферист повідомив пенсіонерці, що надіслав своїй «суд-

■ ЛЮБОВ ЗЛА...

Кохання за гроші
Пенсіонерка з Астрахані заплатила за мрії,
взявши в банках позики на 1,3 млн рублів
женій» через знайомого дипломата посилку
в Астрахань із... мільйоном у «шлюбному кошику», проте посилку затримали на СанктПетербурзькій митниці, а щоб її «визволити»,
потрібно перерахувати 60 тисяч рублів. Жінка оформила кредит у банку і переслала кошти. Згодом довірлива наречена оплатила отримання якогось сертифікату й відкрила рахунок у міжнародному комерційному фонді в
Туреччині. Потім їй довелося позичати ще в
кількох банках гроші і навіть вмовити рідну
сестру взяти позику в банку. В результаті цих

оборудок нібито американський «москаль»
отримав 1,3 млн рублів і зник із «радарів»
коханої.
За заявою ошуканої жінки відкрито
кримінальну справу. Можливо, навіть вдасться знайти сліди «американського жиголо», та як залікувати сердечну рану немолодій, але такій довірливій пенсіонерці,
яка повірила, що і в 60 років можна знайти закордонного принца, готового віддати не лише свою руку і серце, а й мільйон
у посаг... ■

■ ПОГОДА

Приходить чоловiк у ресто-
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Кросворд №113
від 9 жовтня

■ ПРИКОЛИ
ран:

17 жовтня за прогнозами синоптиків

ший у світі гуцульський музичний
інструмент. 6. Тасьма, вишита золотими або срібними нитками, яку
нашивають на одяг. 7. Трубка, рулон. 12. Стихійне лихо, яке пережив
Ной. 14. Німецький Миколай, який
в Америці отримав сани та шестеро оленів. 15. Індіанський топірець.
18. Давня назва столиці Литви. 19.
Неповноцінний замінник чого-небудь, сурогат. 20. Рослина, корінь
якої має протизастудний ефект. 22.
Старовинне російське місто на Волзі. 23. Перший роман Павла Вольвача, відзначений на конкурсі «Коронація слова». 24. Сленгова назва марихуани, висушені стебла
конопельі.

— Скажіть, я тут учора вечеряв?
Тут.
— І двi тисячi гривень тут пропив?
— Та тут.
— Добре, а то я думав, що загубив.
***
— Моню, радий тебе бачити,
а де твоя Сара?
— Розумієте, ми з нею тягнули жереб, кому йти до вас у
гості.
— І ти виграв.
— Ні, я програв.

***
Познайомився хлопець iз красивою дівчиною. Та запросила його
до себе додому. На порозі їх зустрічає її мати.
Хлопець:
— Я хочу просити руки вашої
дочки. Вона красива, як шедевр художника.
Мати:
— Гей, Рубенс, годі спати, йди
з майбутнім зятем знайомитися.
***
— Рабиновичу, у вас алібі є?
— А що це таке?
— Чи бачили вас під час
убивства?
— Слава Богу, нi.
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По горизонталі:
1. Нотний знак, який скасовує
дію дієза чи бемоля. 5. Ім’я боярина, батька Мирослави із фільму «Захар Беркут». 8. Напій із сухофруктів.
9. Матеріал, з яким працюють гончарі. 10. Французьке заварне тістечко із кремом усередині. 11. Коротка промова. 13. Український байкар і поет, автор слів романсу «Очи
черные». 16. Засіб для витягування
корка із пляшки. 17. Велика етажерка. 19. Ім’я предстоятеля Української
православної церкви, яку нещодавно
визнала Грецька церква. 21. Колишній прем’єр-міністр Польщі, голова і
співзасновник партії «Громадянська
платформа». 25. Смугаста тварина.
26. Романтична поема Тараса Шевченка. 27. Болгарська сліпа провидиця, яку досі згадують в Україні.
28. «Назад» по-німецьки. 29. «Темна ... гори вкрила, полонину всю залила» (пісня).
По вертикалі:
1. Страва польської, литовської, білоруської й української кухонь, тушкована капуста зі свининою, шинкою, корейкою, шпиком,
ковбасою. 2. Нижня частина спини; поперек. 3. Французьке місто, в
якому спалили Жанну д’Арк. 4. Пристрій для миття підлоги. 5. Найдов-

