Танки «в мішку» не сховаєш

Україна — держава
українців, а не москалів,

Росіяни накопичують
на окупованих
територіях важке
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Дилема для бджоли

або Володимире,
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Бездумне та нерегламентоване
використання пестицидів може
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залишимося без меду та
врожаю фруктів
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,950 грн
1 € =30,398 грн
1 рос. руб. = 0,379 грн

Польща зіграла
на Дуді

У другому турі виборів у сусідів переміг
чинний президент
» стор.

❙ Радіють поляки, задоволений президент: європейський курс країни буде збережено.
❙ Фото з сайта censor.net.
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ІнФорУМ

«Якщо буде замовлення (на добудову двох літаків. — Авт.) найближчим часом,
то ми зможемо отримати 1,5 мільярда гривень. Це дасть можливість одразу
погасити борги із зарплат і ще залишаться кошти на операційні потреби».

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Сам собі
стратег і тактик
Нинішні державні
управлінці, слідом за
всіма попередниками,
пообіцяли вітчизняному
бренду «Антонов» швидке
відродження.
Але авіабудівники поки що
утримуються від оптимістичних
прогнозів
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Після першого з’їзду авіабудівників, який
проходив у Харкові наприкінці червня, столичні чиновники заговорили про нові плани порятунку галузі. Міністерство економіки, зокрема,
активізувало Стратегію відродження авіабудування, подовживши її реалізацію до 2030 року.
А в концерні «Укроборонпром», до складу якого
входять усі підприємства цього сектору, анонсували підготовку пропозицій до проєкту програми розвитку авіапрому. Вже створено навіть робочу групу, що сформує конкретні фінансові запити до бюджету наступного року.
З’явилися і нові кадрові рішення. Кілька
днів тому київське ДП «Антонов» очолив Олександр Лось, який місяць поспіль виконував
обов’язки президента підприємства. Він став
керівником Стратегічної групи з реформування заводу, що має розробити детальний покроковий план змін. Як повідомив заступник гендиректора Укробронпрому з питань трансформації Роман Бондар, оновленням бренду «Антонов» мають займатися самі «антоновці».
Причому столичне підприємство стане базовим
виробничим підрозділом, навколо якого почне
формуватися державна авіаційна холдингова
компанія.
У стратегічних планах окремим рядком згадали й інтереси Харківського авіапідприємства,
яке вже давно балансує на межі повного краху.
Якщо плани в Міністерства економіки не зміняться, то харків’янам допоможуть добудувати майже готові два літаки, продаж яких міг би
вирішити чимало фінансових проблем заводу.
«Якщо буде замовлення найближчим часом, то
ми зможемо отримати 1,5 мільярда гривень, —
повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер. — Це дасть можливість одразу погасити борги із зарплат і ще залишаться кошти на операційні потреби». У згаданій
Стратегії Мінекономіки також ідеться про можливість випуску в цехах ХДАВП шасі для літаків Ан-140, Ан-148 і Ан -158, а також комплектуючих, що раніше поставлялися з РФ.
Тримається інтрига і навколо 13 літаків,
які нібито може замовити Харкову Канада. Як
«УМ» уже повідомляла, вперше інформація
про можливість підписання згаданого контракту пролунала на з’їзді авіабудівників. «Потужний крок у цьому напрямку був зроблений після того, як Володимир Зеленський поспілкувався з керівництвом Канади — паном Трюдо, —
уточнив деталі очільник регіону. — Доля цього
замовлення теж обговорювалася. Я на цей контракт покладаю великі надії. І повірте, керівництво області й держави робить усе для того,
аби це замовлення відбулося».
Олексій Кучер на зустрічі з колективом
Харківського авіапідприємства порадив також
створити робочу групу, яка б тісно співпрацювала з «Укроборонпромом». «Нам необхідно, аби
концерн закріпив по кожному пункту плану виходу підприємства з кризи відповідальну особу
й встановив конкретні терміни», — сказав він.
Схоже, авіабудівники більше не довіряють стратегічним планам столичних органів управління, оскільки ті створювалися вже не раз, але так
і залишилися нереалізованими. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
На фронті — чергове загострення. Впродовж минулих чотирьох діб збройні формування
Російської Федерації, їхні посіпаки та найманці 17+10+17+7 разів
порушили режим припинення вогню. По всій лінії фронту гатили з
важкої артилерії та крупнокаліберних мінометів. Зафіксовано активність ворожих снайперів. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії
розмежування сторін у щоденному
звіті СММ ОБСЄ від 10 липня повідомляє, що під час спостережного
польоту БПЛА представників Місії
на території поблизу непідконтрольного урядові України селища
Лутугине Луганської області виявлено одинадцять танків Т-64, а також 152-міліметрову самохідну гаубицю 2С5 «Гіацинт С». Також УС
СЦКК наголошує, що окупанти продовжують мінувати поля в прямій
близькості до ділянки розведення сил та засобів «Петрівське». І
це лише те, що вдалося побачити,
адже російські окупанти зривають
заплановані спостережні польоти
Місії, обстрілюючи безпілотники
СММ ОБСЄ.
На луганському напрямку в
районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Новотошківського, Троїцького, Новолуганського, Кримського та Причепилівки
противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152
мм, з мінометів 120-го та 82-го
калібрiв. Не було спокійно і поблизу Оріхового. Тут ворог, окрім
120-мiлiметрових мінометів, використав ще й гранатомети різних
систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріля-

Олексій Кучер
голова Харківської облдержадміністрації

■ НА ФРОНТІ

Танки «в мішку» не сховаєш
На окупованих
територіях росіяни
накопичують
важке озброєння
ли загарбники і наших захисників
біля населеного пункту Хутір Вільний, застосувавши гранатомети
різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також
противник активізувався поруч із
Луганським. На цій ділянці фронту збройні формування РФ задіяли
міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.
Крім того, по оборонних укріпленнях наших захисників поблизу Катеринівки агресор гатив із протитанкового ракетного комплексу.
На Донеччині, в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Авдіївки, Водяного ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122-го калібру,
120-ти мм мінометів, гранатометів
та стрілецької зброї. Біля Опитного агресор теж застосував 120мiлiметровi міномети та станкові
протитанкові гранатомети. А захисників Мар’їнки, Кам’янки, Новоселівки Другої противник обстрілював із гранатометів різних
систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також
збройні формування РФ зі сторони Спартака цинічно обстріляли
в Авдіївці ще й житлові будинки.
Противник використав артилерій-

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!
На жаль, 10 липня загинув 31-річний офіцер 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. короля Данила Галицького Тарас Матвіїв. У квітні
цього року на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» Тарас написав: «Прошу. Не віддавайте свої свободу і права через паніку та страх.
Потім їх доведеться повертати кров’ю». За словами побратимів, Тарас
загинув, рятуючи поранених бійців свого підрозділу. Ввечері позицію,
якою командував молодший лейтенант Матвіїв, поблизу села Троїцьке
Попаснянського району, атакували окупанти. «Били зі 120-мiлiметрових
мінометів. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків. Бліндаж загорівся й частково обвалився. Тарас першим кинувся на допомогу побратимам — витягнув двох своїх бійців назовні та відніс у безпечне місце. В цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса», — написала «Новинарня», посилаючись на
розповідь у підрозділі про обставини загибелі офіцера. Командуванням частини та побратимами Тараса ініційовано процедуру подання молодшого лейтенанта Матвіїва Тараса Тарасовича на звання Героя України посмертно.
У понеділок, 13 липня, загинули ще двоє бійців Об’єднаних сил.
Один воїн — унаслідок ворожого обстрілу на позиції біля села Славне
Мар’їнського району на Донеччині. Другий — під час виконання бойового завдання через підрив на невідомому вибуховому пристрої поблизу Зайцевого.
Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. За даними розвідки, за період минулих чотирьох діб українські військовослужбовці знищили 12 окупантів та щонайменше 14 поранили. Окрім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково
склали ще двоє загиблих.
ські системи калібру 120-мiлiметровi та 122-мiлiметровi міномети.
Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі в людей
та ударною хвилею пошкодив вікна будинку. Ще один боєприпас
влучив у дах будинку та, на щастя,
не розірвався, але це призвело до
часткового пошкодження покрівлі
будівлі. Жертв та поранених серед
цивільного населення немає. Також

факти збройної активності противника зафіксовано біля Невельського, де росіяни двічі відкривали
вогонь iз великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем
i стрілецької зброї. А на підступах
до Лебединського — з автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок ворожих обстрілів 12 військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. ■

■ ПРОТЕСТИ

«Бандити мають сидіти в тюрмах»
Під офісом президента другий місяць триває акція ексбійців батальйону «Донбас»
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Другий місяць на Банковій, під офісом президента, триває акція побратимів
убитого 31 липня 2018-го у
Бердянську добровольця й
активіста Віталія Олешка
(позивний «Сармат»), які вимагають повернення за ґрати
підозрюваних у вбивстві та в
організації злочину.
На жаль, 9 липня Орджонікідзевський районний
суд Запоріжжя залишив одного з підозрюваних в організації вбивства Сармата Михайла Сігіду під цілодобовим
домашнім арештом на два місяці, хоча прокуратура наполягала на зміні запобіжного заходу на утримання під
вартою, надавши додаткові
докази по справі 2014 року,
в якій Михайло Сігіда обвинувачується в розбійному нападі на громадянина Шпортка в Маріуполі.
Під час розгляду справи в приміщенні суду в Запоріжжі були присутні
близько півсотні молодиків
спортивної статури, які приїхали з Дніпра «підтримати» підозрюваного (нагадаємо, що саме в Дніпрі нині перебувають під домашнім арештом члени кримінального

угруповання, звинувачені
у вбивстві Сармата, та інший імовірний організатор
вбивства Євген Бродський).
Попри це, учасники акції
відзначають значні зрушення у просуванні цієї справи.
Після отриманих погроз родини ключових свідків та
їхнє майно взяли під охорону
бійці спецзагону Національної поліції КОРД. Також
територіальне управління
ДБР у Мелітополі відкрило
кримінальне провадження
щодо можливих неправомірних дій колегії суддів у
складі Олени Дністрян, Олени Вірченко та Лариси Богомолової, які ведуть справу
про вбивство Сармата.
Наразі прокуратура готує апеляцію на рішення Орджонікідзевського суду. Також із 20 липня в Бердянську поновлюється розгляд
справи про вбивство Віталія
Олешка по суті. Судові засідання відбуватимуться
практично щодня до кінця
місяця. Сторона обвинувачення на цьому процесі буде
підсилена ще кількома прокурорами.
Найближчим часом, у
зв’язку з наближенням цього судового процесу, учасники акції дещо змінять фор-

❙ Акція на Банковій триває 36-й день.
му свого протесту. Частина з тих, хто безпосередньо
бере в ньому участь (а серед
тих, хто голодував під офісом президента, — три безпосередні свідки вбивства Віталія Олешка), повернуться
до Бердянська і там готуватимуться до суду. Інші ж лишатимуться в Києві, на Банковій, до виконання усіх вимог. Наразі до Бердянська
повернувся наймолодший
учасник акції Андрій Маджаров.
«Ми хочемо все-таки добитися того, щоб у державі
для відновлення справедливості працювала правова система. Бандити мають
сидіти за ґратами, а не погрожувати свідкам і впли-

вати на процес», — заявив
ініціатор акції Тарас Костанчук. Він же зізнався, що
йому зараз надходять десятки звернень з усієї України
зі скаргами на судові органи і проханням допомогти
добитися правди.
Акція на Банковій триває 36-й день. 24 дні побратими Сармата провели лише
на воді, але після того, як до
другого учасника протесту викликали «швидку», а
справа очевидно зрушила з
місця, хлопці прийняли рішення призупинити голодування і поступово виходити з нього. За словами лікарів, процес відновлення
організму займе не менше
місяця... ■
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■ ЗАРАЗА

Без Сорочинського
ярмарку та хресної ходи
Кількість нових інфікованих коронавірусом останні
кілька днів зменшується, однак сім областей
України не готові до послаблення карантину
Катерина БАЧИНСЬКА
В Україні зменшується кількість
нових інфікованих на коронавірус.
Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я. За попередню добу медики виявили 678 нових хворих на
COVID-19, 11 осіб померли, а 457 подолали хворобу. Найбільше нових заражень на Львівщині — 121 та на Рівненщині — 78.
Однак, попри позитивну статистику, сім областей нашої країни не готові до чергових послаблень карантину. Серед них — Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська,
Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області. Дані з анексованого
Росією Криму відсутні. Із 22 червня
в Україні за новою методикою визначають регіони, де потрібне посилення
карантину. Рішення про посилення
чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Проте для того, щоб пом’якшити

карантинні обмеження, ситуації в областях повинні відповідати таким показникам: заповненість ліжок не має
перевищувати 50%, відсоток виявлення нових випадків інфекції —
11%, динаміка приросту — не більше 10%. Крім того, за добу в регіоні
слід провести щонайменше 24 тестування на 100 тисяч населення.
Через карантин вирішили скасувати традиційний релігійний захід
— хресну ходу до 1032-ї річниці хрещення Русі. Про це заявив міністр
культури та інформаційної політики
Олександр Ткаченко. «ПЦУ та УПЦ
прийняли рішення не проводити хресну ходу. В обох церквах святкування
пройдуть із дотриманням вимог карантину», — повідомив міністр. Ткаченко висловив вдячність предстоятелям церков за те, що вони «поставились відповідально до рекомендацій
МОЗ і поставили захист здоров’я людей у пріоритет». Під питанням і цьогорічне проведення традиційного всеукраїнського свята — Сорочинського
ярмарку. Перший заступник голови

Полтавської ОДА Дмитро Лунін висловив сумнів у його доцільності цього року: «Не можу сказати, буде ярмарок чи ні? Щотижня проводимо засідання регіональної комісії ТЕБ і НС,
на якому ухвалюємо рішення щодо
ситуації з коронавірусом. Моє особисте бачення — проведення заходу несе
велику загрозу здоров’ю жителів регіону. У нас немає внутрішньообласного розповсюдження хвороби. А на
ярмарок приїдуть люди з інших регіонів. Тож є певні ризики». Він також додав, що впродовж місяця коронавірус на Полтавщину завозили
з інших областей або країн. В області
створили комісію за участю керівників міст i Нацполіції щодо посилення
контролю та перевірки транспорту.
І поки в Україні ведуть боротьбу
з першою хвилею COVID-19, науковці виявили нову форму коронавірусу, що передається швидше, а його
заразність за останні кілька місяців зросла більш ніж на 30%. Про
це повідомляє видання South China
Morning Post із посиланням на декана медичного факультету Університету Гонконгу Габріеля Леуна.
Леун є провідним консультантом
уряду Гонконгу з питань COVID-19.
За словами професора, дані свіжого міжнародного дослідження показали, що поширений нині штам
вірусу став на 31% відсоток заразнішим, ніж це було в березні. Тоді
кожен хворий у середньому інфікував трьох здорових осіб, сьогодні —
вже чотирьох. Ці дані підтверджує
й місцева статистика в Гонконзі, де
зараз спостерігається новий спалах
COVID-19 після послаблення обмежень. ■

■ ОСВІТА

«Мученики» науки
Коронавірус як перешкода на шляху
до дорослого життя
Крістіна ЧАГАРНА,
студентка Київського
університету імені Бориса
Грінченка
Ні для кого не секрет, що кожен навчальний рік для випускників шкіл закінчується
важливими подіями —
складання ЗНО і вступ
у вищі навчальні заклади. Проте цьогорічний
процес здачі зовнішнього незалежного оцінювання дещо відрізняється у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Складність ЗНО-2020
полягає у підготовці
до нього абітурієнтів
в умовах дистанційного навчання та відміні
пробного ЗНО, яке, зазвичай, демонструє випускникам форму проведення іспитів.
За словами самих
абітурієнтів, не менш
важливим фактором,
що додав труднощів до
підготовки, була відсутність точних дат проведення ЗНО.
Основна сесія ЗНО2020 стартувала 25 червня. У першому тестуванні з математики взяли участь понад 152 тисячі осіб, з української
мови та літератури —
275 тисяч осіб, з англійської мови — понад 105
тисяч осіб.
До традиційних умов
допуску до здачі зовнішнього незалежного оці-

нювання додалися нові,
що передбачають наявність маски або респіратора, в якому учасники
доїдуть до пункту тестування (додаткові маски
на час тестів видають
на вході до пункту ЗНО)
та персонального антисептика. Для входу на
пункт проведення ЗНО
учасники мають подавати оригінал паспорта, ID-картки або іншого документа, серію та
номер якого зазначено у
Сертифікаті ЗНО. Згідно з правилами перебування в аудиторії під
час ЗНО, електронна
версія ID-картки в державному застосунку
«Дія» для посвідчення
особи використовуватися не може. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.
Умови прийому до закладів вищої освіти також зазнали змін. Зокрема, 3 липня 2020 року
Верховна Рада ухвалила
рішення про можливість
вступу для абітурієнтів
iз тимчасово окупованих територій без складання ЗНО в будь-який
український вищий навчальний заклад. Згідно
з цим, Міністерство освіти і науки спільно з
Міністерством iз питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій запустило програму спрощеного вступу для мешканців iз цих

❙ «Замаскована» абiтура.

❙ Із згадкою про минулий рік: жодних тобі респіраторів та
❙ дистанцій.
територій «Тебе тут чекають». Для вступу їм
потрібно скласти ДПА з
української мови та історії України і третій
вступний іспит (або
творчий конкурс), який
залежить від обраної
спеціальності.
Від складання ЗНО
не звільняються особи
з інвалідністю, діти-сироти, діти, чиї батьки
перебувають у зоні ООС
або отримали поранення, особи, що постраждали у зв’язку з Чор-

нобильською катастрофою. Для абітурієнтів
цих категорій надані
пільги,
затверджені
МОН.
Ще одна коректива,
яку внесла пандемія коронавірусної інфекції,
полягає у неможливості
проведення випускних
вечорів у зв’язку з карантином. Проте більшість випускників вирішили не зраджувати
традиціям i перенести
урочистість на кінець
літа. ■
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■ ЦІНИ

Як удар
струмом
Із серпня суттєво збільшиться
тариф на передачу
електроенергії
Тарас ЗДОРОВИЛО
Здивувати українців підвищенням цін на
ті чи інші товари чи послуги майже нереально,
тож чергове здорожчання в енергетичній сфері
видається як щось невідворотне. А черговим
«сюрпризом» від енергетиків стане зростання
з 1 серпня в Україні ціни на передачу електроенергії на 54,6%.
Наприкінці минулого тижня Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, на
своєму засіданні переглянула тариф на послуги з передачі електричної енергії та тариф на
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «Укренерго».
Це рішення було прийнято відповідно до
пропозицій НЕК «Укренерго», щодо необхідності перегляду тарифів на вищевказані послуги у зв’язку з дефіцитом коштів, що виник
за окремими складовими витрат структури тарифів. Зокрема, за статтями «витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, у тому числі
із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел», «витрати на придбання допоміжних послуг».
При розрахунку тарифу на послуги з передачі електричної енергії було враховано реалізацію заходів, зафіксованих у Меморандумі про взаєморозуміння щодо врегулювання
проблемних питань у сфері відновлюваної
енергетики в Україні, а також заходів Антикризового енергетичного штабу. В тому числі з
урахуванням того, що вже найближчим часом
Кабмін i ВР ухвалять такі зміни до законодавства та регуляторних актів. Ідеться про зменшення рівнів «зелених» тарифів на електроенергію через внесення Верховною Радою змін
до чинного законодавства; зменшення прогнозного обсягу передачі електричної енергії
відповідно до Прогнозного балансу Мінекоенерго; запровадження Кабінетом Міністрів
перехідної моделі покладання спеціальних
обов’язків, яка дозволить покращити фінансовий стан ДП «Гарантований покупець», ДП
«НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго» та оптимізувати тариф на послуги з передачі електричної енергії, мінімізувати небаланс електричної енергії та забезпечить повною мірою розрахунки з учасниками ринку
електричної енергії.
Урахування цих чинників i залучення додаткового фінансування дозволило оптимізувати тарифи НЕК «Укренерго». Тому з серпня тариф на послуги з передачі електричної
енергії становитиме 240,23 грн/МВт/год.; тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління становитиме
24,75 грн/МВт/год. (без урахування податку
на додану вартість).
Як зазначено на сайті компанії, НКРЕКП
усвідомлює, що такий рівень тарифу на послуги з передачі електричної енергії є обтяжливим для споживачів електроенергії та
може негативно позначитись на конкурентоспроможності української промисловості, проте вимушена прийняти зазначене рішення для
забезпечення цілісної, збалансованої роботи
НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець», ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго» та якнайшвидшого врегулювання проблемних питань в електроенергетичній
сфері.
Додамо, що спочатку енергетики хотіли підвищити тариф у 2,1 раза — до 327,97
грн/Ват-годину, а початковою пропозицією
було взагалі довести його до... 604,51 грн/
Ват-годину. Проте можливість знизити тариф
з’явилася завдяки планам НЕК залучити кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить запобігти моментальному навантаженню на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного між урядом України та виробниками
«зеленої» енергії меморандуму. ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 ЛИПНЯ 2020

■ КОЛІЗІЇ

Кабмін апокаліпсису,
або Недовідставка відставки
Тетяна ПАРХОМЧУК

Нова політична «фішка»: міністр МВС Арсен Аваков може очолити Кабмін,— чимдалі, тим
частіше озвучується політично-експертним середовищем. Те, що на верхніх і нижніх «чакрах» влади позиція Арсена Авакова залишається стабільно впливовою, остаточно стало
зрозуміло, коли профільний комітет Верховної Ради відмовився навіть розглядати питання
щодо подання про відставку поліцейського «володаря сили».

Українська вертикаль
«грузинського фронту»
В Авакова чималий досвід
у владі. І він примудряється
завжди бути на порядку денному. Байдуже, якщо навіть під критично гострим кутом зору — Арсен Аваков на
всі руки майстер і вміє будьяку ситуацію повернути на
свою користь. Очевидно, багатогранність у нього в крові.
І, здається, немає нікого, хто
б міг йому завадити, й нічого, що підірвало б його плани. Ну хіба що команда «простих рішень», або грузинського фронту, як називають в Україні Міхеїла Саакашвілі та
його групу. Вони єдині, хто за
потреби зможе частково протистояти Арсену Авакову.
До речі, згадаймо, зважаючи на те, що парламентська
фракція монобільшості розкололась під час голосування
за Міхеїла Ніколозовича на
посаду віце-прем’єра в уряді
Шмигаля, то, ймовірно, крісло глави Кабміну для Арсена
Авакова готувалось давно. І,
звісно, не без участі Зеленського, бо якби він був дійсно
зацікавлений у працевлаштуванні експрезидента Грузії у
своєму уряді, то хоча б спробував переконати монофракцію. Не думаю, що знайдеться
багато тих, хто повірить у те,
що Зеленський повернув Саакашвілі в українську політику з великої поваги й любові
до справжнього грузинського
реформатора. Найімовірніше,
такі умови були поставлені західними та американськими
партнерами України, прохання котрих Зеленський не зміг
проігнорувати, бо собі ж дорожче.
Уже тепер зрозуміло, що в
разі обрання Авакова главою
уряду Саакашвілі довелося б
піти з Кабміну, але перед тим
навоювавшись і, чого доброго,
зробивши чимало непотрібних
для Арсена Борисовича рухів
та викривальних заяв.
Зеленський працевлаштував Саакашвілі в Нацраді реформ. Ну, нібито нормально — є повноваження, щоб
направляти свою невпинну
енергію на війну з корупцією,
встановлювати чесні правила
гри для держави у взаємодії з
бізнесом, загалом, нарешті,
всерйоз зайнятись українськими реформами, — так усе
добре, що аж не віриться. І
правильно не віриться — Нацраді реформ припинили бюджетне фінансування.
Що далі? Далі буде...

Чесно кажучи, робити це не
складно, адже обидва Зе-уряди — Гончарука та Шмигаля
— рухаються коліями двох попередніх прем’єрів нової доби
російсько-української війни
— Яценюка та Гройсмана. Усі
«нововведення» новинками не
назвеш, бо це давно відомі та
відпрацьовані «технології».
Чого вартий лише «віджим»
грошей з фонду боротьби з
коронавірусом на будівництво доріг? У результаті: ні боротьби, бо Україна в глибокій
карантинній ямі, тобто «червоній зоні»; ні доріг.
Усе, що сьогодні робиться-ремонтується на дорогах,
то все ще тендери, що їх проводив уряд Володимира Гройсмана, та плани, котрі були
записані в стратегії міністрів
його Кабміну.

Торги за продовження
присутності
А тепер повернімось до головного: чому, власне, постало питання нового прем’єра?
Зрозуміло, що воно виникло
не раптом і те, що і цей уряд
довго не втримається, розмови почалися невдовзі після
його призначення. Наразі експерти прогнозують відставку
уряду Шмигаля у вересні. Мовляв, нинішній Кабмін стане
громовідводом для президента Зеленського, аби хоч трохи
припинити падіння рейтингу
Зе-влади, переписавши провали на уряд Шмигаля перед виборами до місцевих рад.
Скажімо, політолог Віктор
Таран зазначив: «Восени цей

Нинішній Кабмін стане громовідводом для
президента Зеленського, аби хоч трохи припинити
падіння рейтингу Зе-влади, переписавши провали на
уряд Шмигаля перед виборами до місцевих рад.
уряд з тріском відправлять у
відставку, «повішавши» всіх
собак. І повірте — це підніме
рейтинги Зеленського перед
виборами», — зазначив він.
Однак не все так просто.
За збереження Шмигаля на
чолі Кабміну щочетверга та
щоп’ятниці стають усе очевиднішими баталії кланів,
що вказують на хід кулуарних торгів. Торгів за продовження присутності.
Зрештою, так само, як і за
порядковий номер у списку
місцевих організацій партії
«СН».

Підвісити уряд за... для
Ні скинутої корони, ні доріг
Не пройшов поза увагою
суспільства й спаринг у телеефірі між експрем’єром Володимиром Гройсманом та
чинним главою уряду Денисом Шмигалем. Кулуарні післяефірні бесіди, здебільшого, схилили свої симпатії у
бік Володимира Гройсмана.

і не підтримали, незважаючи на те, що за два тижні уряд
розширив свою програму з 10
сторінок до 85.
Цей процес критики й озвучку недоліків уже назвали урядовим булінгом. Зокрема, народний депутат від
«Слуги народу» Дмитро Кисилевський шукав там для себе
промисловий блок, але знайшов лише «каталог слоганів
і гасел». Опозиціонер, нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко «діставав» по-іншому — за
100 днів роботи Кабмін зміг
лише представити план своєї
роботи, хоча часто уряди за
цей період уже звітують. Він
закликав усіх, «хто називає
себе опозицією», взяти участь
у зборі підписів для відставки
Шмигаля та його команди.
До процесу критичних розборок на дрібні деталі програми чинного уряду не без задоволення приєдналась команда попередників — прем’єра
Олексія Гончарука, активно
проштовхуючи через соцмережі тези про те, що «їхні презентації на доопрацювання не
відправляли».
Відтак Шмигаль зі своїм
урядом залишився під куполом влади на високому канаті
без річної страховки, тобто
імунітету. Де чимдалі — все
важче й важче буде балансувати.
Сам
Денис
Шмигаль
стверджує, що уряд працюватиме за цією програмою незалежно від того,
схвалили її депутати, чи ні.

Однак промовистим показником того, що цей уряд апріорі — розмінна монета, стало те, що його програму ще з
середини весни профільний
комітет ВР та фракційні лідери, постійно вказуючи на
слабкі місця цього докумета,
відправляли на доопрацювання. Однак у сесійній залі так

Мовляв, йому річний імунітет не потрібен, бо його підлеглі працюватимуть ефективніше «без імунітетів». Також прем’єр-міністр вважає,
що саме річний імунітет і став
«каменем спотикання», адже
в депутатів є побоювання, що
може виникнути необхідність
кадрових змін і в них не буде
такої можливості. А підстав
для відставки уряду він не бачить.
Тож зрозуміло, що найлегший варіант — зміна глави уряду.
Політичні експерти також
вказують на те, що саме наявність щита і є однією з причин, чому програму не підтримав зал. Наприклад, аналітик
Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор
Петренко запропонував порівняти документ із програмами
кількох попередніх прем’єрів,
мовляв, вони «не відзначались якісними показниками
та чіткістю, але спокійно го-

❙ Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: та не потрібен нам цей імунітет.

❙ Програма уряду не маски-шоу: не хочете — не підтримуйте, ми й так
❙ молодці.
лосувались».
Є ще інші серйозні чинники: небажання депутатів давати річну індульгенцію уряду полягає в тому, що ситуація в Україні не визначена,
ми провалюємось в економічну кризу й немає впевненості в тому, що уряд якось зможе нівелювати ці моменти.
Та ще важливіше — потрібен
буде інструмент, аби випустити пару перед місцевими
виборами. Відтак усе вказує
на те, що це була консолідована позиція, аби залишити
Кабмін у підвішеному стані
та мати можливість відправити його у відставку в будьякий момент.

Умовно-достроковий
прем’єрський строк
Загалом у цьому питанні
збіглося одразу декілька факторів. Окрім зазначених, брати на себе відповідальність за
цей уряд не хочуть усі фракції. Наприклад, за словами
політолога Володимира Фесенка, опозиційні депутати зацікавлені в дострокових парламентських виборах, тому не
вбачають сенсу давати імунітет нинішньому уряду.
А якщо проаналізувати, як
голосували депутатські групи,
то можна вгадати, чиї ж вуха
стирчать за кожною з них.
Наприклад, група «За
майбутнє» — явно опозиційна до чинного Кабміну. Її
пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. А нинішній Кабмін співвідносять з іншим олігархом Рінатом Ахметовим.
Нагадаємо, що Денис Шмигаль працював на керівних посадах у структурах холдингу
СКМ останнього, а тимчасово
виконуючій обов’язки міністра енергетики Ользі Буславець часто дорікають у лобію-

ванні інтересів найбагатшого українця. Ну що ж, кожна
влада живе з того, що охороняє.
Щодо інших груп та фракцій, то в них теж є мотив залишити цей уряд у підвішеному
стані. Так на нього легше тиснути. Але найцікавіше, хоч і
не нове, те, що достатню кількість голосів не дала фракція
«Слуга народу». Сприйняття цього уряду як тимчасового не приховується. А загалом
цілком зрозуміло, що справа
зовсім не в програмі, а в політичній складовій.
Не виняток, що замудро
викладеною «аналітичною»
мовою так звані радники різних напрямів Дениса Шмигаля оповідають патрону про
сплановані підступи та підстави в результативності роботи Кабінету Міністрів.
А взагалі всі вони — й нині
діючі посадовці, й претенденти на такі, наразі, слизькі
високі крісла чимось схожі.
Хоча палати різні, але на подразники реагують майже однаково. Приблизно так: «—
Я тиждень тому купив у вас
черевики, а з них уже на поверхню пальці повилазили! —
Гм... А що, по-вашому, з них
повинно було лізти?».
І що характерно — абсолютна щирість. Так само, як і в ситуації з черговим прем’єром: у
свій час умовно підтриманий
парламентською більшістю
— може бути звільнений достроково. Не через гарну поведінку, а щоб прикрити гріхи Банкової та її очільника.
Хіба хтось ще сподівався, що
з тих черевиків може повилазити щось інше?
Чи підривають такі ігри
стратегічний курс держави?
Питання риторичне, як і те,
чи існує реально в української влади такий курс? ■

СВІТ
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■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Намаз у Святій Софії
Колиска православного християнства в Стамбулі стала мечеттю
Ігор ВІТОВИЧ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 липня підписав указ про перетворення собору Святої
Софії в Стамбулі на мечеть. Перед цим Державна рада Туреччини — найвища інстанція адміністративного суду цієї країни — скасувала рішення, прийняте турецьким урядом 1934 року, за яким храм
став музеєм, повідомляє агенція «Франс пресс». Підписуючи указ, президент Туреччини заявив, що
мечеть Ая-Софія відчинить свої двері для прихильників ісламу вже 24 липня.

Волею султана
Святу Софію передали представникам найвищого турецького духовенства, котрі планують розпочати там свої богослужіння, сплюндрувавши таким чином одну з найбільших
християнських святинь світу.
Ісламські фундаменталісти в
Туреччині святкують перетворення Святої Софії на мечеть
і вітають рішення турецької
Держради та суду про загарбання християнської святині.
Собор Святої Софії був побудований у VI столітті, він є
символом «золотого віку» Візантії. У 1453 році, після захоплення
Константинополя турками, султан Мехмед
II (Фатіх) розпорядився перетворити православний храм
на мечеть. У 1934 році Мустафа Кемаль Ататюрк, засновник сучасної турецької держави, постановив зробити
собор Святої Софії музеєм. У
рік його відвідували близько
3 мільйонів осіб, це був другий за відвідуваністю музей
Туреччини. У Туреччині надалі зберігаються тисячі монументів Ататюрка як «батька нації». Тепер Держрада пояснила, що в майнових актах
від імені Фонду Мехмеда Фатіха, названого в честь османського султана, який завоював
Константинополь у XV столітті, Свята Софія була зареєстрована як мечеть, і ця кваліфіка-

ція не може бути змінена.

Символ мирного
співіснування релігій
розтоптано
Світ безсилий перед Ердоганом. Але намагається протестувати. Рішення Реджепа Таїпа Ердогана розкритикував голова організації «Турецька громада в Німеччині»
Ґьокай Софуоглу. «Софійський собор — це об’єкт світової спадщини і символ мирного співіснування релігій. Перетворити його на мечеть —
абсолютно хибне рішення»,
— сказав він у інтерв’ю редакції RedaktionsNetzwerk
Deutschland.
За
словами
Софуоглу, «Туреччину тепер
засуджуватимуть як країну,
яка не вміє поводитися з такою спадщиною».
Рішення Туреччини розкритикувала грецька міністр
культури Лені Мендоні, за словами якої — це політично мотивована «відкрита провокація перед усім цивілізованим
світом», бо Свята Софія — це
пам’ятка всього людства. Заразом вона наголосила, що не
має намірів втручатися у внутрішню політику Туреччини.
Хоча Греція все ж пригрозила Туреччині «наслідками».
Представник грецького уряду Стеліос Пецас наголосив,
що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган припустив-

ся «історичної помилки», вирішивши перетворити Софійський собор на мечеть.
29 травня, за ініціативою президента Реджепа Таїпа Ердогана, Туреччина пишно відзначила 567-му річницю взяття Константинополя,
що ще більше додало олії у вогонь обурення грецького уряду, який тоді називав можливе
перетворення Святої Софії на
мечеть «реакційних».
«Мої думки линуть до Стамбула. Я думаю про Святу Софію, і я сповнений болю», —
заявив Франциск у неділю, 12
липня, під час своєї щотижневої проповіді на площі Святого Петра в Римі, цитує агенція
новин «Рейтер». Варто зазначити, що турки окупували західну частину сучасної Туреччини ще до розколу християнства на східну та західну гілки,
тому Свята Софія є надбанням
усього християнського світу, а
не лише православних.
Жалкує про надання собору
Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті також Франція. Про
це заявив глава французької
дипломатії Жан-Ів Ле Дріан.
«Необхідно зберегти цілісність
цього релігійного, архітектурного та історичного скарбу,
який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
— символу свободи релігії, толерантності та різноманіття»,
— зазначив міністр.

❙ Ая-Софія у Стамбулі. Мусульманські богослужіння розпочнуться
❙ тут уже 24 липня.
❙ Фото з сайта zn.ua.
На думку патріарха Константинопольського Варфоломія, яку він оприлюднив за
тиждень до прийняття рішення турецької Держради та суду
про загарбання християнської
святині, зміна статусу Ая-Софії може викликати міжнародну напруженість: «Перетворення Святої Софії на мечеть налаштує мільйони християн по всьому світу проти
ісламу. Свята Софія, сакральне місце, де Схід зустрічається
із Заходом, може розділити ці
два світи в той самий момент,
коли людство, яке страждає
від смертельної коронавірусної пандемії, потребує єдності
й спільних орієнтирів».
Предстоятель Православної
церкви України Епіфаній висловив підтримку позиції Вселенського Патріарха в питанні Святої Софії та закликав молитися за Матір-Церкву. Про
це він заявив під час проповіді
на літургії у Михайлівському
соборі Києва, повідомляє сайт
ПЦУ. Митрополит підкреслив особливу роль собору в історії прийняття християнства
в Русi-Україні за часів святого
князя Київського Володимира
та зазначив, що собор Святої

Софії у Константинополі для
українського народу є особливим місцем, адже, згідно з літописом, саме в ньому посли
великого нашого князя Володимира під час богослужіння
відчули божественну присутність.
Раніше наміри Туреччини щодо християнської святині розкритикували також
ЄС, Росія, США і ЮНЕСКО.
Турецькому уряду доведеться
взяти до уваги також цю думку
ЮНЕСКО, у список Всесвітньої
спадщини якого Св. Софія входить наразі у статусі музею.
Політолог Ахмет Інсел в
інтерв’ю виданню franceinfo
зазначає, що рішенням про
ісламізацію Святої Софії Ердоган сподівається повернути собі довіру мусульманського електорату, тодi як його популярність падає на тлі економічної кризи в країні. За його
словами, в Туреччині зростає
вплив політичного ісламу, ідеалам якого прагне відповідати Ердоган. «Це його світ. Завоювання Константинополя,
Стамбула — це Свята Софія.
Він виріс iз цим мусульманським ідеалом», — підкреслює
експерт. ■

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Польща зіграла на Дуді
У другому турі виборів у сусідів переміг
чинний президент
Олег БОРОВСЬКИЙ
Минулої неділі, 12 липня, у Польщі
відбувся другий тур президентських виборів, під час якого за право бути главою держави змагалися двоє кандидатів, переможців першого туру: чинний президент Анджей Дуда, ставленик
правлячої націонал-консервативної
партії Польщі «Право і справедливість»
(«ПіС»), та мер Варшави Рафал Тшасковський, представник проєвропейського ліберально-демократичного опозиційного блоку «Громадянська коаліція».
Виборці, які голосували на виборчих дільницях, були зобов’язані дотримуватися всіх норм санітарної безпеки,
введених міністром здоров’я у зв’язку з
епідемією коронавірусу. Люди мали дотримуватися безпечної відстані та маскового режиму. Поза чергою могли голосувати літні громадяни (60 років та
старші), вагітні жінки та особи з інвалідністю.
Цьогорічні вибори вперше в історії
відбувалися у гібридній формі — це означає, що виборці, які висловили таке
бажання, могли віддати свій голос кореспонденційно (тобто поштою). І таке
«новаторство» мало вирішальний вплив

на результат виборів, оскільки голосування поштою важко піддається контролю незалежними спостерігачами. Завдяки цьому так званому кореспонденційному голосуванню явка на виборах
була як для Польщі надзвичайно високою — 68,12%.
Чинний президент Анджей Дуда гучно відсвяткував свою перемогу вже через одну хвилину після закінчення виборів, коли польські ЗМІ о 21-й годині
оголосили результати екзит-полів, за
якими він набрав 50,4% голосів, а його
суперник Тшасковський — 49,6%. Тобто при різниці результатів лише в 0,8%
за похибки екзит-полів у 2%. При цьому Дуда вже у неділю, також через пару
хвилин після оголошення дуже хитких
результатів виборів, запросив до своєї
резиденції на 23-тю годину представника опозиції Рафала Тшасковського, щоб
той визнав поразку та «ми разом подали один одному руки». Зрозуміло, що
Дуда та «ПіС» хочуть таким чином погасити всілякі можливі протести опозиції. Тшасковський проігнорував пропозицію президента.
У понеділок, 13 липня, голова Державної виборчої комісії, суддя Сильвестер Марціняк представив інформацію після обробки 99,97% відданих на

❙ Переобраний святкує.
виборах голосів. Анджей Дуда отримав 10 млн. 413 тисяч 94 голоси, тобто 51,21%, а Рафал Тшасковський —
9 млн. 921 тисячу 219 голосів, тобто
48,79%
Не схоже, що все це закінчиться «потисканням рук». Представники «ПіС»
запевнили Анджея Дуду, що він виграє
ці вибори, але такі запевнення не справлять враження на іншу половину населення країни, яка вважатиме, що «ПіС»
вкрав у них перемогу. Національною
згодою у Польщі тепер і не пахне.
Польські ЗМІ подали виборчу мапу
за результатами голосування. На мапі
Польща нагадує яблуко, яке розрізали. Усі західні промислові воєводства
проголосували за Тшасковського. А всі
східні воєводства проголосували за на-

ціоналістичну партію «Право і справедливість». Картина не потребує коментарів.
І ще така цікава особливість. На виборчих дільницях в Україні у другому
турі виборів Анджей Дуда набрав 390
голосів (приблизно 52 відсотки), а за
його опонента Рафала Тшасковського,
за даними ДВК, проголосували 340 осіб.
Явка становила 80,02 відсотка. Тшасковський переміг у Київській обласній
виборчій комісії, де голосувала більшість акредитованих в Україні польських дипломатів, набравши 143 голоси,
а за Дуду проголосували 52 виборці. В
Одесі Тшасковський отримав 39 голосів, а Дуда 34. Це два винятки в Україні, де перемога була за представником опозиції. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 ЛИПНЯ 2020

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України, кавалер ордена ООН «Діяння на благо народів»,
вищої відзнаки Канадського королівського легіону ім. Пилипа Коновала
— Хрест «Вікторія», генерал-лейтенант, почесний голова
Спілки офіцерів України
Володимире, ти говорив, щоб до тебе
зверталися по імені, що я і роблю. Це третій
за рік мій відкритий лист до тебе (два попередні дивися в «Україні молодій» за 22
і 28 травня 2019 року): https://umoloda.
kyiv.ua/number/3460/180/133578/,
https://www.umoloda.kiev.ua/
number/3462/180/133753/
Дожилися... На 29-му році незалежності Конституційний Суд слухає справу про конституційність Закону «Про забезпечення функціонування української
мови як державної» за поданням «рабів,
підніжок, грязі Москви» та іншого «сміття» — недобитків Партії регіонів і «обрізаних» есдеків, які сьогодні складають
основу московської п’ятої колони в Україні — кремлівського окупаційного блоку «ОПЗЖ» на чолі з агентами політичного впливу Путіна та колишніми агентами КДБ СРСР. «Наші вороженьки» вважають, що зазначений закон дискримінує
їхню російську нацменшину в Україні за
мовною ознакою.
Одночасно в Російській імперії її цар
Володимир Нездихаючий (кум Медведчука) на сфабрикованому референдумі обнулив свій президентський строк і закріпив
у ст. 68 Конституції, що «державною мовою РФ на всій її території є російська мова
як мова державоутворюючого народу...».
В Конституції кривавого кремлівського
карлика також записали, що «РФ є правонаступницею СРСР на всій території, а
також правонаступницею (правопродовжувачем) СРСР стосовно членства в міжнародних організаціях, їх органах...» (ст.
67-1).
У 20-х роках минулого століття мій
земляк, український державний, військовий і політичний діяч Симон Петлюра застерігав нас, українців: «Гірше ніж
москальські воші можуть бути тільки українські гниди». Тоді і воші, і гниди були
одного кольору — червоного. Зараз московські воші мають три кольори, а українські гниди — поЗЕленіли.
Як писав Тарас Шевченко: «Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха
свої діти її розпинають». А ми все терпимо
цю промосковську нечисть, бо толерантні
і терплячі аж до блювоти...
Не хохлам, малоросам, рабам, підніжкам, грязі Москви та іншому сміттю (горбатого могила виправить), а УКРАЇНЦЯМ
раджу подивитися і послухати (і не раз!)
звернення українського письменника Євгена Дударя: «Українці, мої українці!»
(відео викладене на сайті «Український
репортер»: https://www.youtube.com/
watch?v=-0RASwLTlyY&feature=share

«Какая разница, на каком языке
говорить...»
Володимире, після інавгураційної промови кострубатою українською мовою,
першу свою публічну промову на форумі
інтернет-діячів, який відбувся в Києві 23
травня 2019 року, ти виголосив повністю
російською — мовою агресора-окупанта. Як на мене, це ганьба тобі й образа Української нації! Твоя промова має декілька аспектів.
Юридичний аспект. Згідно з Конституцією і Законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної», президент України зобов’язаний володіти державною (українською мовою) і
говорити нею у публічному просторі, державному, комунальному та громадському секторах, у сфері обслуговування.
Володимире, ти не володієш вільно українською мовою, тому і не говориш нею!
Ти не можеш бути президентом України!
Згідно з вимогою Конституції, президентом України може бути обраний громадянин України, який володіє державною мовою (ч. 2 ст.103).
При складанні присяги ти зобов’язувався додержуватися Конституції
і законів України. Ти порушив присягу!
Вступивши на пост президента України і
ставши гарантом додержання Конституції, ти з перших днів свого правління розтоптав Основний закон України.
Під час війни за порушення присяги
розстрілювали! Твій дід і мій батько —

фронтовики Другої світової війни — це
добре знали, Володимире. Вони не зрадили присязі...
Морально-етичний аспект. Під час
своєї промови російською мовою ти послуговувався звичним «кварталівським» похабним тоном, багато рухався, кривлявся,
цинічно жартував, був у своєму сценічному образі — коміка, клоуна, паяца, блаЗЕня (вибір сценічного образу — за тобою).
Не вистачало лише рояля і твоєї гри на
ньому зі спущеними штанями.
Міністр інфраструктури Володимир
Омелян влучно зауважив, що «чиновнику, а тим більше президенту України, не
пристало говорити по-кацапському».
Національно-політичний аспект. Видатний український педагог Василь Сухомлинський правильно зазначив: «Любов до Батьківщини неможлива без любові
до рідного слова. Тільки той може осягти
своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного слова, хто дорожить
ним, як честю своєї матері, як колискою,
як добрим ім’ям своєї родини. Людина,
яка не любить рідної мови, якій нічого не
промовляє рідне слово, — це людина без
роду і племені».
Всесвітньо відома українська поетеса
і письменниця Ліна Костенко зауважила: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Глуха ворожість
оточує нашу мову, навіть тепер, у нашій
власній державі. Ми вже як нацменшина,
кожне мурло тебе може образити. У всіх
народів мова — це засіб спілкування, у нас
— це фактор відчуження.
Не інтелектуальне надбання століть,
не код порозуміння, не першоелемент літератури, а з важкої руки Імперії ще й досі
для багатьох — це ознака націоналізму,
сепаратизму, причина конфліктів і моральних травм. Людина розмовляє рідною
мовою, а на неї озираються...».
Відомий педагог, журналіст, правознавець українського походження Костянтин Ушинський наголосив: «Коли зникає
народна мова — народу нема більше! Відберіть у народу все — і він усе може повернути, але відберіть мову, і він ніколи
більше не створить її; нову батьківщину навіть може створити народ, але мови
— ніколи: вмерла мова в устах народу —
вмер і народ».
Володимире, тобі цього не зрозуміти тому, що ти лише громадянин України, малорос і ментально носій «руского
міра», у якого «еврейская кровь», який
«говорит по-русски» і для якого «какая
разница», як називаються вулиці, хто національні герої і т. д.
Ти — не українець за національністю, душею і духом. Що є ця триєдність
для нас, українців, тобі також не зрозуміти (і в цьому немає твоєї вини). Це в
нас, українців, на генетичному рівні, це
наш генетичний код оріїв-русів, який передається з материнським молоком, українськими колисковими піснями, рідною мовою, традиціями, звичаями, кухнею, релігією, культурою, історією, які
для тебе є чужими.
У тебе свій генетичний код від єврейського народу, який я шаную за те, що
він створив сильну національну єврейську Державу Ізраїль і з нуля відродив свою
священну рідну мову іврит, яка ще 150
років тому була «мертвою», а сьогодні є
єдиною державною мовою в країні.
А українцям — «і мертвим, і живим
і ненародженим» — зауважу словами з
«дружнього посланія» нашого духовного
батька і пророка української нації Тараса
Шевченка:
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я...».
175 років Тарас Шевченко будить в
українців почуття національної гідності
й честі, щоб посилити національну свідомість словами: «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь...».
Крізь призму часу саме ці слова Шевченка стали пророчими для українців.
Адже таке враження, що більшість із нас

■ ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Україна
українців,
або Володимире, йди з Богом...

відірвані від свого коріння, незнання походження роду, історії краю, Вітчизни,
своїх героїв, звичаїв та традицій свого народу. Ми як маріонетки, що підвладні чужим думкам, які нав’язуються нам пропагандою «руского міра» та московської
п’ятої колони — ОПЗЖ на чолі з агентами політичного впливу Кремля.
Як би це не виглядало смішно, але в
Україні наближаються чергові вибори, і
питання мови знову вискакує як Пилип
iз конопель. Чому ми, українці, на 29-му
році Незалежності дозволяємо це робити,
не заткнули до цього часу раз і назавжди
чорні роти «рабів Москви» і кремлівських пропагандистів та не поставили на
цьому питанні жирну крапку раз і навіки, як це зробили євреї у своїй Державі
Ізраїль?!
Лише тоді, коли ми це зробимо гуртом, буде, як писав Тарас Шевченко, «В
своїй хаті своя й правда, і сила, і воля!».

Хто не вчить і не хоче знати української
мови в Україні
Володимире, ти громадянин України, народився в Україні, вчився в Україні, тобі 42 роки. За 29 років незалежності України ти так і не зміг (чи не захотів) вивчити українську мову, яка з
1989 року є державною, щоб вільно нею
володіти. Виникає питання — чому?! Є
три варіанти відповідей.
1. Окупант не вивчає мову загарбаної
ним країни, тому що вона йому не потрібна.
2. Не вчать українську мову і ті, хто
не любить її або зневажливо, принизливо ставиться до неї, називаючи «хохляцькою» або як ти висміював російською
мовою українців і Україну, прирівнюючи її до німецької порноактриси, а Томос
про надання ПЦУ автокефалії називав
термосом і т. д. (див. відео тут): https://
www.youtube.com/watch?v=5BFuSHQC
DhQ&feature=share
3. Є і третя категорія осіб. Вони народилися і живуть усе своє життя в Україні, є її громадянами, але не змогли
вивчити українську мову через свою
«легку розумову відсталість» — ДЕБІЛЬНІСТЬ, термін, що застосовується у психіатрії для визначення слабкого ступеню олігофренії.
Володимире, а до якої категорії осіб
ти зараховуєш себе, що за стільки років
не вивчив державну мову (яка не є рідною для тебе), щоб вільно нею володіти,
як того вимагає Конституція України?!

Нагадаю,про всяк випадок, що ти
заявив в ефірі телеканала «1+1» (ТСН)
у минулому році (цитую мовою, якою
ти говорив): «Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них, дайте им возможность говорить по-русски. У меня
еврейская кровь, я говорю по-русски,
но я гражданин Украины».
Послухай свій виступ (тут): https://
youtu.be/qnica24PTnU
Твій батько, Олександр Семенович,
дотримується такої ж позиції, заявивши в недавньому інтерв’ю: «Російська
та українська мови багаті. Я не задоволений поділом. Ми разом повинні піднімати економіку і жити нормально всі.
НЕ ВАЖЛИВО ЯКОЮ МОВОЮ. Приносить мені студент статтю українською,
я беру і корегую її. Читати це не можу
з однієї простої причини — немає жодної технічної книжки нормальною українською мовою. Як мені читати, навіщо мені в 71 рік обтяжувати себе якимись труднощами» (переклад iз російської).
Як бачиш, і у батька, і у тебе одні погляди на українську мову, яка є державною, — «какая разница, на каком языке говорить!». Народне прислів’я каже:
«Яблуко від яблуні недалеко падає», що
засвідчує про те, як у дітях відбиваються риси батьків i віддзеркалюється характер й атмосфера життя сім’ї.
Із твоїм батьком я майже ровесник
(мені 69 років), він доктор технічних
наук, професор, я — кандидат юридичних наук, доцент. Тому дозволю собі
висловити йому низку зауважень.
У жовтні 1989 року (коли твоєму батькові було 42 роки, а мені — 38), ще до проголошення незалежності України, Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про
мови Української РСР». Згідно зі ст. 2 закону державною мовою УРСР встановлювалася УКРАЇНСЬКА МОВА (цитую):

НАЦІЯ І ВЛАДА
■ ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

— держава
а не москалів,

«Відповідно до Конституції Української
РСР державною мовою Української РСР
є УКРАЇНСЬКА МОВА. Українська РСР
забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. Республіканські
і місцеві державні, партійні, громадські
органи, підприємства, установи й організації створюють усім громадянам необхідні умови для вивчення української мови
та поглибленого володіння нею».
Мовами міжнаціонального спілкування в УРСР були встановлені українська й
російська мови (ст. 4).
Службові особи державних установ,
у т. ч. викладачі ВНЗ (вони були державними), ЗОБОВ’ЯЗАНІ були вивчити і володіти українською мовою (ст.6).
Закон передбачав, що «у сфері освіти, науки, інформатики» (твій батько
завідуючий кафедрою інформатики) результати науково-дослідних робіт оформляються українською або російською
мовами. У періодичних наукових виданнях, які публікуються українською мовою, виклад основних положень наукових результатів подається російською
та іншими мовами, а у тих, які публікуються російською мовою, виклад основних положень друкується українською
(ст.30).
Так яка може бути проблема зі статтею студента, яку він приносив твоєму батькові, що він за стільки років не
вивчив державну українську мову, яку
зобов’язаний був вивчити і поглиблено
володіти нею, як того вимагав закон?
Йдемо далі. Згідно з законом, мова
інформатики здійснюється на основі української або російської мов, а комп’ютери
повинні забезпечувати можливість працювати з українськими і російськими текстами (ст.31).
У сфері культури держава гарантувала
функціювання української мови. В інших
сферах (державні ЗМІ, судочинство, робота пошти і телеграфів, оголошень, повідомлень, реклама, маркування товарів,
мова документів і т. д.) була встановлена
українська мова.
У Кривому Розі, де проживають твої
батьки, мешкають також двоє моїх родичів, їм по 85 років. Один із них працював до виходу на пенсію викладачем у місцевому гірничому інституті (нині КНУ),
кандидат технічних наук. Інша — все
життя працювала вчителем англійської
мови у школі. На сьогодні вони вільно володіють українською рідною мовою, хоча
за радянських часів були повністю русифіковані й спілкувалися винятково російською. Вони щасливі, що на старості повернули собі рідну мову, яку в них у дитинстві забрали москалі, а тепер — говорять нею...
Володимире, то невже твій батько,
доктор наук, професор, за 30 років так і не
зміг (чи не захотів) вивчити (як і ти) українську мову, яка з 1989 року стала в Україні державною, щоб знати її поглиблено

і вільно володіти нею, як того вимагає закон? Дивина та й годі, щоб не сказати понауковому, що це означає!..
Людей же, які розчарувалися у тобі,
Володимире, твій батько чомусь обізвав
«тупою біомасою». А як назвати професора, який за 30 років не зумів вивчити державної мови країни, в якій проживає і
працює?! Ще «тупішим»?
У нас був один «проффесор», який,
будучи прем’єр-міністром, у своїй автобіографії це слово писав iз двома літерами «ф» і «ботав по фені», після трьох ходок у місця, «де Макар телят не пас», якого ти підтримував на президентських виборах. Так, він у свої 60 років, на відміну
вiд твого батька, не «обтяжуючи себе якимись труднощами», ставши президентом,
за рік вивчив українську мову і достатньо
оволодів нею, щоб нормально говорити, на
відміну від тебе і твого батька.
Цей «проффесор» зараз у Ростові, мабуть, чекає на тебе, щоб дати тобі (а заод-

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 ЛИПНЯ 2020
вляв, національні меншини не влаштовує
Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», його
треба міняти.
У процесі підготовки до проголошення незалежності України Верховна Рада
тодішньої Української РСР прийняла 16
липня 1990 року Декларацію про державний суверенітет України. У ній Верховна
Рада, «шануючи національні права всіх
народів», проголосила: «Українська РСР
здійснює захист і охорону національної
державності українського народу».
Отже, національної державності не
російського, не польського, не єврейського, ні якогось іншого, а саме українського
народу.
Професор Ющук також наголошує, що
в українській державі має стояти питання про національні права саме українців,
а не національних меншин, свідчить дальше положення Декларації: «Українська
РСР забезпечує національно-культурне
відродження українського народу, його
історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя». Це аж ніяк не
стосується ні росіян, ні поляків, ні євреїв,
ні когось іншого.
Не було й нема потреби дбати про національно-культурне відродження росіян
(у цьому сенсі їх на свій розсуд забезпечувала й забезпечує могутня Російська імперія), ні поляків (у них є своя держава), ні ще кого. Ідеться про національнокультурне відродження українців, яких
століттями фізично й морально нищила

За своєю ментальністю ти президент «Малоросії». Тобі з цим треба
просто змиритися і негайно повернутися в «95-й квартал»
но і батькові) майстер-клас вивчення української мови. Ти подумай...
Президент Європейської єврейської
ради, президент Єврейської громади України, член Опікунської ради єврейської
общини Хабад м. Дніпра «Менора», олігарх Ігор Коломойський (твій господар) в
інтерв’ю ізраїльській газеті Makorrishon
(3 квітня 2019 року) заявив: «Володимир
Зеленський сто відсотків єврей. Він поки
що не релігійний, але ми працюємо над
тим, щоб принаймні він дотримувався
Шаббату...».
Відомий громадський діяч, публіцист, письменник, колишній рабин і глава юдейської общини Хабад м. Харкова
Едуард Ходос (у липні 2014 року прийняв
православ’я і відрікся від Талмуду) зазначив, що Зеленський «окормляється Хабадом» і «духовно наставляється» рабином
Дніпра і Дніпропетровської області Шмуельом Камінецьким». (Див. відео): https://
www.youtube.com/watch?v=fT1qEpS_
Mss&feature=youtu.be
За рахунок великої брехні, обіцянок, популізму, фільму «Слуга народу»,
заяв «достатньо перестати стріляти і буде
мир», зустрітися з вбивцею Путіним «десь
посередині» ти, Володимире, обманом отримав пост президента України!

Не українці мають пристосовуватися
до національних меншин
Володимире, на початку червня до
тебе і Дмитра Разумкова (як керівників
держави) звернувся Іван Ющук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Головної ради Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса
Шевченка з гострим (але справедливим!)
відкритим листом «Україна — держава
українців, а не національних меншин»
(див. «Український репортер»): https://
ukrreporter.com.ua/videogalereya/
ukrayina-derzhava-ukrayintsiv-a-nenatsionalnyh-menshyn-profesor-ivanyushhuk-zvernuvsya-z-gostroyu-zayavoyudo-kerivnytstva-derzhavy.html
Німеччина — держава німців. Польща — держава поляків. Ізраїль — держава
євреїв. Цього ніхто не заперечить. А Україна — держава національних меншин?
Принаймні, як заявляє професор Іван
Ющук, так випливає з останніх заяв президента України Зеленського (пресконференція 20 травня 2020 року) і голови Верховної Ради України Разумкова (26 травня 2020 року в інтерв’ю «Главкому»): мо-

Російська імперія. Інакше нема потреби
в цій державі та й підстав для її існування.
Мова й культура творить і згуртовує
націю. Тому й тепер деякі сили прагнуть і
далі мову й культуру українців трактувати в колоніальному дусі як зайвий непотріб. У тому числі й президент України та
голова Верховної Ради України, справедливо наголошує професор Іван Ющук.
Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
було розроблено й прийнято з великим
запізненням на виконання положення
другого абзацу статті 10 Конституції України, де сказано: «Держава забезпечує
всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України». Чи
теперішнє керівництво української держави (Зеленський — єврей, Разумков
— росіянин) не розуміє значення слова «ЗАБЕЗПЕЧУЄ»? «Чи тільки вдає, що
не розуміє?» — слушно ставить питання
професор Ющук.
Тим часом відбувається відверте ігнорування конституційного Закону «Про
забезпечення функціонування української мови як державної», а отже, й національних прав українців: уповноваженого із захисту державної мови змусили
подати заяву про звільнення, не створено Секретаріату при уповноваженому; не
затверджено порядку здійснення контролю уповноваженим із захисту державної
мови за застосуванням державної мови
органами державної влади, органами місцевого самоврядування; не подано на розгляд Верховної Ради України проєкту закону щодо реалізації прав корінних народів, національних меншин. А терміни
виконання цих положень закону вже давно минули.
Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
ніяк не обмежує право національних
меншин користуватися своїми мовами,
розвивати їх, але, як сказано в Гаазьких
рекомендаціях щодо прав національних меншин на освіту (1996 рік), «водночас особи, які належать до національних меншин, зобов’язані інтегруватися в
більш широке суспільство держави через
належне володіння державною мовою».
Не українці у своїй державі мають
пристосовуватися до національних меншин, а навпаки, якщо ті бодай поважають людей, серед яких вони живуть.
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До відома національних меншин:
Російська
Федерація
законодавчо
«зобов’язує підтверджувати володіння
російською мовою, знання історії Росії
та основ законодавства РФ іноземних
громадян, які звернулися для отримання дозволу на тимчасове проживання».
Навіть тимчасове проживання вимагає
знання мови, історії і законів країни. Україна — вже не колонія, як була вона і як
ще досі вважає дехто, засланий свого часу
для зросійщення аборигенів, «дабы они
(аборигени), за висловом Катерини ІІ, не
смотрели какъ волки къ лесу».
Повністю поділяючи викладені думки
професора Івана Ющука і дякуючи йому
за громадянську позицію, зауважу тобі.
Володимире, ти не український президент, не мій президент і не президент
корінної нації — українців! І ніколи ним
не станеш. За своєю ментальністю ти
президент «Малоросії». Тобі з цим треба
просто змиритися і негайно повернутися
в «95-й квартал», там твоя парафія і «Малоросія». Рояль зачекався на тебе...
Пам’ятай про лист професора Івана
Ющука і його слова «Україна — держава
українців, а не національних меншин».
Вибачся перед Українським народом і
йди з Богом.
Володимире, своїми відкритими листами до тебе я переслідую одну мету —
зберегти Українську Державу і отримати
Перемогу над ворогом України — Російською імперією на чолі з її «царем» Володимиром Нездихаючим. А ти своїми діями, що мають ознаки державної зради,
сприяєш кривавому кремлівському карлику і його куму Віктору Медведчуку —
ворогам України!
Путіну ти потрібен лише як знаряддя
(бікфордів шнур або капсуль-детонатор),
щоб спровокувати в Україні: міжетнічне
або міжконфесійне протистояння, дестабілізувати політичну, гуманітарну або соціальну ситуацію, підштовхнути українців до масових протестів і за допомогою
агентури спецслужб Росії і п’ятої колони московського окупаційного блоку «За
життя» (керівництво якого — колишні
агенти КДБ СРСР і агенти впливу Путіна) запалити громадянське протистояння, яке може перерости в силовий масштабний громадянський конфлікт.
Володимире, ти цього не розумієш через свій молодий вік, відсутність життєвого, політичного, міжнародного і військового досвіду. Це — не твоя вина, це
— твоя біда. Твоя вина в іншому — у безвідповідальності перед українським народом, коли ти — повний профан у політиці, державному управлінні й безпековій сфері — вирішив балотуватися кандидатом у президенти України!
Не знаю, чи зрозумів ти, в чому ще є
твоя провина перед етнічними українцями, які складають понад 80% (евреї —
0,2%) населення України. Якщо ні, то
тут я тобі нічим допомогти не зможу. Як
кажуть у народі: «Якщо тато з мамою не
дали, то вже ніхто не дасть»...
Володимире, ти можеш собі хоч
на мить уявити, щоб президентом або
прем’єр-міністром Держави Ізраїль раптом став араб? У Єгипті — єврей? У Польщі — німець? У Німеччині — француз? У
Франції — англієць? У Великій Британії
— ірландець? У Фінляндії — росіянин?
У Росії — українець? У Латвії — казах?
У Литві — узбек? У Естонії — азербайджанець? У країнах Латинської Америки хто-небудь інший, окрім представника корінної нації держави?
Володимире, прийди на найближче засідання сесії Верховної Ради і, відповідно
до статей 108 і 109 Конституції України,
особисто зачитай українською мовою заяву про свою добровільну відставку.
Вибачся перед українським народом
за брехню, маніпуляції, популізм, «Голобородька», порушення Конституції і законів, прав і свобод людини і громадянина, політичні репресії; вибачся за батька,
який образив українців, обізвавши їх «тупою біомасою», і йди з Богом iз поста президента України.
Тобі буде аплодувати стоячи вся Україна з криками «браво!». Тебе закидають квітами (не вінками) не лише у стінах парламенту, а й по всій країні, за те,
що ти звільнив Україну від себе — посміховища і ганьби перед світом!
ЧЕСТЬ МАЮ! ■
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■ ГАЛУЗЬ

Дилема для бджоли
Бездумне та нерегламентоване використання пестицидів може згубити
бджільництво в Україні: залишимося без меду та врожаю фруктів
Олег ГАНСЬКИЙ

Щороку навесні українські пасічники б’ють тривогу: в державі масово гинуть бджоли! Причому
головна причина загибелі — безвідповідальна діяльність місцевих фермерів, які починають у
цей час обробляти свої поля хімікатами для знищення шкідників. Самі ж аграрії зазвичай свою
вину намагаються спростувати, але, як пояснюють пасічники, у будь-якій конфліктній ситуації
правоохоронці, інші контролюючі організації стають на бік великого бізнесу: фінансові потужності бджолярів та великих землевласників сильно відрізняються.

Втрати вимірюються
десятками і сотнями тисяч
Уже починаючи з травня аналітики фіксують масові
зведення про падіж комах —
майже в кожній області. Цьогоріч про масову загибель
бджіл повідомили, зокрема,
жителі сіл Грузьке, Вівсяниківка, селища Нове, що входить до складу Кропивницького, та інших населених пунктів. В одному лише Грузькому
постраждало понад 700 бджолиних родин.
Самі ж пасічники підозрюють: причиною загибелі
бджіл є обробіток полів фунгіцидами. Загиблих комах постраждалі селяни хотіли здати
на дослідження, однак додзвонитися до управління екології
їм не вдалося. Таким чином, у
країні назріває значна екологічна проблема, а люди втрачають величезні кошти. За приблизними підрахунками, вартість одного бджолопакета,
тобто сім’ї мінімального розміру, становить нині в Україні
від 700 до 1200 грн. А шкода,
завдана природі, важить значно більше: ці бджоли могли б
запилити мільйони рослин як
дикоростучих, так і культурних, без яких існування довкілля часто просто неможливе. За приблизними підрахунками, кожної весни пасічники
втрачають близько 46 тисяч бджолосімей…
Бджолярі з Кропивницького, як і з інших населених пунктів України, подали заяву до
правоохоронних органів. Проте особливих сподівань, що
поліція захистить їх, уже давно ніхто не має: подібні випадки трапляються щороку, але
інформації про серйозну відповідальність браконьєрів чи
якусь масштабну попереджувальну профілактичну роботу немає. Складається враження, що, крім пасічників, ніхто проблемами масового знищення бджіл не переймається.
У нинішньому році внаслідок
отруєнь від пестицидів та агрохімікатів, які застосовуються в сільському господарстві,
найбільше постраждали Полтавська, Рівненська та Чернігівська області.

Точних цифр не знає ніхто
В 2020 році масовий мор
бджіл почався раніше, ніж
було в останні, також не найсприятливіші роки. У попередні роки ця проблема в пасічників виникала зазвичай влітку,
коли аграрії починали активно обробляти поля від шкідників. Та у Науковому токсикологічному центрі ім. академіка
Л. І. Медведя повідомили, що
дослідження загиблих бджіл
виявило незвичайну причину
— відкриттям стало те, що бджоли почали гинути ще ранньої весни при посіві потруєного

насіння. Усе через те, що використані аграріями інсектициди
внаслідок сухої і вітряної погоди розносилися на значні відстані, осідаючи на рослинах і
деревах. Відповідно, страждали й комахи, які на них сідали.
Адже до неякісної агрохімії
додалася ще й зміна кліматичних умов та неякісна агрохімія,
якою сільгоспвиробники обробляють поля. На думку завідуючої сектором вивчення
хвороб бджіл, кандидата ветеринарних наук ННЦ «Інститут
експериментальної та клінічної ветеринарної медицини»
Олени Сіренко, бджолам дуже
шкодить підвищення середньої температури за рік, зростання температурної амплітуди, збільшення небезпечних
метеорологічних явищ і їхньої кількості.Та найприкріше:
за останні роки суттєво зросла
частка загибелі комах через отруєння агрохімікатами.
«За останні п’ять років ми
досліджували близько 2 тис.
проб патологічного матеріалу
бджіл із використанням різних методів (паразитологічного, бактеріологічного, молекулярно-генетичного). Моніторинг епізоотичної ситуації
за останні 6 років показав, що
майже 60% захворювань комах
носять паразитарний характер,
20% — бактеріальний, 17% —
вірусний. Незаразна патологія, до якої належить отруєння пестицидами, у 2016-2017
роках становила 10% від загальної кількості сімей, які ми
досліджували. У 2019-2020 роках цей показник зріс до 30%.
Припускаю, що він може бути
вищим», — цитують Сіренко
вітчизняні ЗМІ.
За словами науковця, в Україні аграрії почали масово застосовувати пестициди з 2000
років. З цього моменту проблема із загибеллю бджіл постійно загострюється. Втім упродовж останніх років на неї почали звертати увагу експерти
та громадськість.
Як пояснюють експерти,
станом на сьогоднішній день
Закон України «Про бджільництво» та інші підзаконні акти не в змозі захистити
пасічників від загибелі бджіл,
зокрема у сфері безпечного використання засобів захисту
рослин аграріями. Регулювання цього ринку також не сприяє зменшенню ризиків: 127 актів і 73 інструменти регулювання пестицидів та агрохімікатів
створюють складну і заплутану
систему реєстрації нових препаратів, через що тіньовий ринок продукції, часто неякісної
і шкідливої, становить близько
третини.
Стверджують також, що
чинні акти також недостатньо
регулюють процес збору та засвідчення доказів для подаль-

шого відстоювання своїх інтересів бджолярами в судовій інстанції. Міжнародні експерти
наголошують: невідкладні зміни в актах, які регулюють ринок бджільництва, вже давно
назріли.

«Обробляють із порушеннями,
не повідомляють і не
попереджають»
«Останнім часом у пасічників України з’являється все
більше проблем, пов’язаних
із масовим отруєнням бджіл,
— каже «УМ» член наглядової ради громадської організації Асоціація професійних
пасічників України Володимир
Ющенко. — Аграрії все частіше використовують заборонені
препарати: гербіциди тощо.
Обробляють поля серед білого дня, замість того часу, коли
це потрібно робити відповідно
до законодавчих норм. Адже
українське законодавство чітко регламентує проведення таких робіт: їх мусять виконувати рано вранці або у вечірній та
нічний час. Через недобросовісні агрохолдинги та фермерів в
Україні кожен рік гинуть тисячі бджолиних родин, а пасічники зазнають величезних
збитків. Якби аграрії виконували свої роботи в той час, коли
це треба робити, та ще й додатково сповіщали про плановані
роботи власників пасік — через відповідні сільські ради, то
проблеми значною мірою вдалося би уникнути. Але ж цього
більшість з аграріїв не робить!
Вони діють найпростішим для
них шляхом: працюють удень,
а в нас через це починаються
проблеми».
Ющенко описує стан справ
у галузі. «Виїжджає на поля
техніка і починає працювати.
Бувають випадки, коли пасічники намагаються її зупиняти, викликають поліцію та
Держспоживслужбу разом з
екологічною інспекцією, складають відповідні акти. Так,
якщо вчасно помітити такі
порушення, то роботи іноді
вдається зупинити, але коли
обробіток пестицидами проводять раптово, тоді в пасічників починаються величезні
проблеми. Так, ми, звісно, фіксуємо такі випадки, збираємо
комісію, відбираємо проби та
беремо зразки оброблених рослин, відправляємо їх на аналізи. Потім починаються судові
процеси, але, на жаль, без позитивних результатів для пасічників», — наголошує представник громадської організації.
Цьогоріч, за його словами,
Мінекономрозвитку розробило
програму державної підтримки
щодо дотацій для пасічників:
по 200 гривень на бджолину родину плюс часткова компенсація на 500 гривень при купівлі
бджолопакетів. «Ще діють і обласні програми для пасічників

❙ Розвиток аграрного виробництва в Україні повільно, але невпинно знищує
❙ вітчизняне бджолярство.
❙ Фото з сайта pershyyrik.blogspot.com.
у кожному регіоні. Пасічники
України сподіваються, що колись усе-таки їхня галузь та
праця будуть захищені законом, — резюмує Володимир
Ющенко. І додає: — Нам необхідний законодавчий захист
наших прав, щоби український бджоляр був захищеним
від безміру, щоб аграрії поважали також і працю пасічників, і щоби ми могли розвивати галузь».

Не буде бджіл — не буде
фруктів!
Тим часом у Верховній Раді України зареєстрували два законопрєкти —
№3740 та №3741, один із яких
передбачає кримінальну відповідальність за знищення бджіл, а другий вимагає завчасного оповіщення про роботу з
пестицидами на полях. Зокрема, перший документ передбачає: змінами у ч. 1 ст. 247
Кримінального кодексу України запроваджується така відповідальність: за порушення
правил, установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист
рослин, що завдало істотної
шкоди, пропонується встановити санкцію у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
(штраф 170 тис. грн) або громадськими роботами на строк
від 120 — 200 годин. За ті самі
дії, якщо вони спричинили загибель бджолиних сімей, чим
створили тяжкі наслідки, пропонується встановити санкцію
у вигляді штрафу від 100 — 200
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (17 000 грн —
34 000 грн) або обмеження волі
строком до двох років.
Завдання захистити пасічників, яке поставили перед собою вітчизняні законодавці,
громадськість та професійні
спілки, — надзвичайно важливе. За статистичними даними 2019 року, Україна входить у топ-5 головних країнекспортерів меду з часткою
5,7% від усіх світових запасів. Це чудовий результат,
і ми сміливо могли би претендувати на лідерство у сфері бджільництва. Звичайно, якщо
би наші бджоли так масово не
гинули.
Ще одна проблема, яку має
вирішити новий закон, — гармонізація вітчизняного законодавства з європейським. Як
відомо, у ЄС ще в 2018 році
взагалі заборонили використовувати на відкритому просторі
шкідливі для бджіл інсектициди. Під заборону потрапили три основні діючі речовини
— імідаклоприд, клотіанідін і
тіаметоксам. Тоді ж у вітчизняному Міністерстві аграрної

■ А ЯК У НИХ?
По 200 євро за вулик
Проблема з отруєнням бджіл є не
тільки в Україні. Щоправда, влада в
Європі значно агресивніше реагує на
такі порушення. Так, влада хорватського регіону Меджимур’є, що на кордоні з Угорщиною, оголосила стихійне лихо для частини території після
виявлення факту отруєння понад 50
мільйонів бджіл. Місцеві бджолярі виявили мільйони мертвих бджіл, що
лежали на землі між містами Подтурн та Гардіновац. Наразі ветеринари та вчені-криміналісти вивчають, що
спричинило цей інцидент.
При цьому двадцять пасічників утратили близько 600 вуликів, що становить близько 50 мільйонів бджіл.
Як вважають, причиною цієї екологічної катастрофи стало отруєння пестицидами, хоча офіційно це поки не підтверджено. «Це, ймовірно, отруєння
інсектицидами. Після аналізу стане відомо, чи це результат обприскування
бараболі чи ріпаку», — сказала бджолярка Ана Пепелко з міста Гардіновац.
Представники поліції регіону
Меджимур’є та регіональної сільськогосподарської служби відзначили, що вони нададуть «максимальну
підтримку пасічникам з метою якнайшвидше відшкодувати збитки та захистити бджіл, що залишилися». Постраждалі бджолярі отримають по 200
євро за кожен втрачений вулик.
політики відзвітувалися, що
разом з Мінприроди та фахівцями Національної академії
аграрних наук вивчають це питання. Але, схоже, далі розмов
діло не пішло.
Завідувачка лабораторії
технологічних та спеціальних заходів профілактики
хвороб бджіл Інституту бджільництва ім. П. І. Прокоповича Тетяна Єфіменко
стверджує у ЗМІ, що в Україні
й досі спокійно реєструють
препарати на основі згаданих діючих речовин. І одним
із цих препаратів будуть обробляти поля в період цвітіння, тим часом, коли в Європі
їх заборонили навіть як протруювачі, тобто для обробки
насіння при посіві.
«Натомість наші фермери
використовують їх без обмежень, що в умовах нашої екології — засуха, безконтрольні вирубки лісів та видобуток
бурштину, пилові бурі — призводить до масової загибелі
бджіл», — обурюється Тетяна
Єфіменко. Якщо ж і далі так
триватиме, то, пані Єфіменко
застерігає, в Україні може настати катастрофа. Адже бджоли — це не тільки мед, а ще
врожай багатьох фруктових
культур. Не буде бджільництва — пропадуть українські
фрукти, які доведеться закуповувати за кордоном. І тоді
постраждають усі. ■

СоціУМ
Ганна ЯРОШЕНКО

Кімната площею трохи
більше 13 квадратних
метрів схожа на двомісний номер готелю: тут є
кондиціонер, кухонний
куточок із мийкою, два
невеликі холодильники,
мікрохвильова піч, електрочайник, бойлер, телевізор, два ліжка з ортопедичними матрацами, а
також стіл зі стільцями.
Окремо розташовані туалет і душова кабінка.
Такий вигляд має перша
платна камера в Полтавському слідчому ізоляторі, яку відкрили на
початку літа. Відтепер
ув’язнені, які перебувають там, можуть оплатити проживання в ось
такій камері підвищеного комфорту. І, за словами очільника Полтавської установи виконання
покарань (№23) Олексія
Домашова, двоє охочих
дещо скрасити своє перебування в СІЗО уже
знайшлися.
— Якщо згадана послуга буде затребуваною, отже, з’явиться
можливість покращити й побутові умови інших ув’язнених, які перебувають у нашій установі, — розмірковує
Олексій Іванович. — Думаю, сама ідея хороша.
Якщо людина опинилася в місцях позбавлення
волі, це ще не означає,
що її життя на цьому закінчилося. Воно продовжується. До того ж не забуваймо, що в СІЗО перебувають ув’язнені, вина
яких іще не доведена, а
проживання в нормальних людських умовах —
право кожного громадянина. Невдовзі плануємо
відкрити другу таку камеру. І отак поступово,
якщо будуть замовлення на цю послугу, зробимо цілий блок поліпшених камер. Якщо й цього виявиться замало —
увесь корпус. У такий
спосіб, можливо, приведемо наші в’язниці до європейського стандарту.
На облаштування камери, про яку йдеться,
витратили близько 45
тисяч гривень, усі роботи
виконані протягом місяця власними силами установи виконання покарань, у штаті якої є будівельники, сантехніки
тощо з числа ув’язнених.
Доба проживання в такій
камері обійдеться одній особі в 600 гривень,
тиждень — у 2 тис. 100
гривень, а місяць — у 3
тис. 800 гривень. За словами заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької, котра
прибула до Полтавської установи виконання покарань (№23) з нагоди відкриття камери
з поліпшеними побутовими умовами, сам принцип ціноутворення однаковий для слідчих ізоляторів усієї країни, але
з урахуванням витрат у
кожному окремому випадку ціни на згадану
послугу в регіонах різняться.
— У нас немає окремої бюджетної програми
під цей проєкт, — заува-
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■ НЕБО В КЛІТИНКУ

У КАМЕРній обстановці
Поки що послугою з перебування
у платних поліпшених побутових
умовах у Полтавському СІЗО можуть
скористатися лише двоє ув’язнених

❙ За словами очільника Полтавської установи виконання
❙ покарань (№23) Олексія Домашова, якщо будуть
❙ замовлення на згадану послугу, облаштують цілий блок
❙ поліпшених камер, а то й корпус.
❙ Фото автора.

❙ Поки що лише одна камера Полтавського слідчого ізолятора схожа на номер готелю.
❙

Скористатися послугою дуже просто.

жила заступниця міністра юстиції. — Суть задуму полягає в тому, щоб
не залучати державного фінансування. Згаданий проєкт має сам себе
окупити, а також продемонструвати, актуальна
така послуга чи ні.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України, надання поліпшених побутових умов
утримання ув’язнених у
слідчих ізоляторах є експериментальним проєктом Міністерства юстиції. Він триватиме до
кінця 2021 року, і в разі
потреби в міністерстві
шукатимуть можливості
для його розширення.
Аби скористатися послугою, про яку йдеться,
могли всі охочі. Головна
його мета, як наголосила Олена Висоцька, — не
просто наповнити спецфонд коштами за послугу, а зрозуміти, яким
чином можна буде використати їх на поліпшення побутових умов у звичайних камерах.
— Ми не можемо

стверджувати, що впровадимо експеримент в
усіх 30 слідчих ізоляторах, які діють в Україні. Адже деякі з них
надзвичайно переповнені, через що виділення окремої камери з метою поліпшення в ній
побутових умов просто
неможливе. Загалом в
Україні досі немає жодного слідчого ізолятора,
який би відповідав міжнародним стандартам.
Людей, які не отримали вироку суду, утримують у жахливих умовах.
І так відбувається не місяць чи два, а, бува, й
роками. Відтак ми шукаємо резерви всередині
системи. Тому намагаємося відкрити камери з
поліпшеними побутовими умовами принаймні у слідчих ізоляторах
великих міст. Якщо,
скажімо, говорити про
Київський слідчий ізолятор, то там уже відкрили чотири такі платні камери (загальна
кількість місць — 16), і
п’ятеро ув’язнених уже

скористалися цією послугою, заплативши разом за місяць 60 тисяч
гривень. Завдяки цьому
перші ремонти безкоштовних камер ви зможете спостерігати вже наступного місяця, — пообіцяла чиновниця високого рангу.

він стане першим прикладом того, який вигляд повинні мати камери в СІЗО».
Наразі дехто з правозахисників критикує
ініціативу Міністерства юстиції, акцентуючи увагу на тому, що
поліпшені умови не всім

Доба проживання в такій камері
обійдеться одній особі в 600 гривень,
тиждень — у 2 тис. 100 гривень, а місяць
— у 3 тис. 800 гривень.
Вимоги
міністерства
щодо того, який вигляд
повинні мати камери з
поліпшеними побутовими умовами, мають рекомендаційний, орієнтовний характер. Відтак дозволяється творчий підхід на місцях.
Хоч певні стандарти
щодо цього, вважає Олена Висоцька, у державі
все ж мають бути: «Цього року плануємо облаштувати один із корпусів Київського слідчого ізолятора. Думаю,

ув’язненим по кишені.
Але проєкт, наголошує
посадовець зі столиці, тому і є експериментальним, що має довести
або ж спростувати життєздатність ідеї щодо забезпечення гідних побутових умов ув’язненим
у СІЗО за обмеженого
державного фінансування. Іще одним викликом
є ймовірність запровадження нових корупційних схем. Аби не допустити цього, працюватиме система відеомоні-

торингу та фінансового
контролю.
— Ті поліпшені камери, які ми випадково
бачили в деяких СІЗО,
свідчать про те, що там
мало місце хабарництво, — заявила Олена
Висоцька. — Цей проєкт якраз і дасть змогу
зробити цивілізованими
стосунки між адміністрацією слідчого ізолятора й ув’язненими та їхніми родичами. Бо в людей, які потраплятимуть
до СІЗО, просто не виникатиме потреби вступати в неофіційні стосунки з адміністрацією. До
речі, наступний проєкт,
який розробляємо, —
це не державні, а приватні СІЗО. Отож маємо показати, що попит
на подібні платні послуги існує.
А от після вироку
суду щодо винуватості
підсудного його перебування в поліпшеній камері не передбачається.
Така особа має відбувати покарання в місцях
позбавлення волі тільки
відповідно до встановленого судом режиму. ■
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■ ЗБЕРЕГТИ НА ВІКИ

Історію не переписати
Знайти інформацію про репресованих родичів допомагає Архів
національної пам’яті України
Тарас ЗДОРОВИЛО

Замовчувати та фальсифікувати історію, як намагалися за часів СРСР, — справа марна й безперспективна. Архівних матеріалів, які мають відповіді на багато непростих питань, назбиралося в репресивних органах УРСР чимало. Настав час зібрати їх в одному місці — Архіві національної пам’яті, як це
вже давно зробили в країнах, що стали на рейки демократичного розвитку. Наш Галузевий державний
архів Українського інституту національної пам’яті відзначив у червні першу річницю. Це наразі лише
приміщення, яке потребує реконструкції, i тільки згодом воно буде заповнюватися документами.
Архіви — це те, що допоможе зрозуміти наш спільний біль, спільні перемоги та об’єднатися заради
майбутнього нашої країни. Про історію створення та насущні проблеми Архіву національної пам’яті
спеціально для «УМ» розповів його директор — архівіст, історик Ігор Кулик.

«Поки архіви закриті —
таємна поліція жива»
■ Пане Ігорю, чия була ідея
створення Архіву національної
пам’яті?
— Ця ідея належить не Україні. Такі архіви почали створювати з 1989 року, і «першопрохідцем» стала Німеччина. Тоді у НДР місцева
громадськість за допомогою ненасильницького спротиву зайняла місцеві відділення «Штазі» (міністерство держбезпеки,
девізом якого було: «Неважливої інформації не існує». —
Ред.) — у кабінетах, сховищах
люди знаходили справи.
І саме в той революційний
час однією з вимог громадськості було збереження цих архівів і надання до них максимально широкого доступу. До
речі, тоді в Німеччині переважна більшість політиків виступала... проти збереження цих
документів. Вони говорили ті
речі, які зараз намагаються
нав’язати українцям: мовляв,
відкриття цих документів може
призвести до якоїсь братовбивчої війни — люди почнуть шукати, хто кого «здав», мстити
їхнiм нащадкам...
За Німеччиною всі країни Центральної та Східної Європи, які обрали демократичний шлях розвитку, створили
такі інституції в себе. Це навіть
стало своєрідним маркером: у
який бік рухається країна. Бо
коли ми говоримо про Румунію,
Польщу, Чехію, Німеччину,
Словенію, Словаччину, країни
Балтії — всі вони мають спецзакон, який регулює питання доступу до цих документів. І всі ці
країни мають спеціальну установу, де зібрані такі документи. Натомість в Україні ситуація залишається такою, як і
була десятиліття тому, — доступ до архівів хоч і відкритий,
але документи зберігаються в
уже сучасних спецслужбах. А
це ніщо інше як продовження
традиції Радянського Союзу.
Повністю закритими від громадськості є архіви Росії, Білорусі, всіх азійських країн, що
були у складі СРСР, — вони є
авторитарними за своєю суттю.
Мені подобається теза нинішнього керівника Архіву «Штазі» Роланда Яна: «Поки архіви закриті — таємна поліція
жива».
■ А коли в Україні виникла
ідея створення установи?
— У нас прагнення поновити
європейський досвід і створити
архів нацпам’яті з’явилося після Помаранчевої революції. Володимир В’ятрович який тоді
очолював архіви СБУ, був одним із адептів ідеї про те, щоб
історичні документи забрати з
СБУ та інших репресивних органів (міліції, прокуратури,

прикордонників, служби зовнішньої розвідки) і створити
АНП. На той час, на жаль, це
було політично неможливо через різні обставини. Тож ми цю
ідею почали розвивати далі:
розробляли різні концепції,
проводили активні кампанії.
Зрештою все це вилилося в
те, що у 2015 році ми мали чотири декомунізаційні закони,
один з яких — про доступ до
архівів репресивних органів, у
якому передбачено створення
окремого архіву як цивільної
установи. І від моменту прийняття цього закону — абсолютно все відкрито для всіх. Передбачав закон і передачу всього
масиву документів за два роки
до АНП.
Сказати, що все було виконано на сто відсотків, я б не наважився, бо, з одного боку, доступ ніби є, але, крім архіву
СБУ, про інші архіви знає значно менше людей і ними менше
користуються. Та й достеменно
ми не знаємо, що є в тих архівах.
Тож кінцева мета Архіву національної пам’яті — зібрати в
себе всі документи й надати до
них безкоштовний вільний доступ — поки що в процесі виконання.

«Ми «зависли» зі створенням
Архіву»
■ Чи є зараз у вас в наявності
хоч якась кількість архівних
матеріалів?
— На сьогоднішній день у
нас немає жодного «живого»
документа, ми маємо лише приміщення, яке розташоване на
вул. Пухівська. Нещодавно ми
проводили там екскурсію й показували, в якому стані це приміщення, де і що має бути, тобто яким хочемо його бачити.
При достатньому фінансуванні
за два роки ми можемо провести всі необхідні роботи.
На жаль, через епідемію коронавірусу Верховна Рада забрала в Архіву майже 58 млн
грн на перший етап реконструкції приміщення. Тож поки
що ми «зависли» зі створенням
Архіву... Але налаштовані боротися за повернення грошей.
Приміщення на Пухівській
ми отримали в червні минулого року — це половина корпусу на території Банкнотно-монетного двору Нацбанку України, що на столичній Троєщині.
Площа майбутнього Архіву —
11 тис. кв. метрів.
За рік, крім великого шматка роботи, пов’язаного з реконструкцією приміщення, ми в
травні відкрили Консультаційний центр iз пошуку інформації
про репресованих і вже маємо
більше тисячі звернень. Звертаються літні люди, котрим за
вісімдесят і які ніколи й нікуди

не писали з приводу своїх зниклих рідних, i максимум, що в
них є, це довідка про реабілітацію. Приходять звернення i від
молодих українців, які хочуть
дізнатися правду про своїх репресованих родичів. Дуже багато
звернень отримуємо, до речі, зі
сходу та півдня.
■ Чи боїтеся зустріти спротив від структур щодо передачі
вам архівних матеріалів?
—
По-перше,
вони
зобов’язані передати документи, бо цього вимагає закон. Наскільки вони мають таке бажання? Найвідкритішим є архів СБУ, а ось інші через свою
консервативнiсть більше схильні «своє» зберігати в себе, бо ж
раптом воно їм згодиться... Очевидно, що цей момент нам доведеться долати.
Ну і ще один важливий
пункт: наскільки ці архіви готові в технічному плані (опрацьовані) для передачі нам. І ось
тут буде найбільша проблема,
бо через різні обставини архіви
дуже мало в цьому плані роблять, і не тому, що вони не хочуть. Наприклад, архів МВС,
який є найбільшим (містить
близько 2,5 мільйона справ), у
столиці обслуговує лише близько десяти працівників, а в регіонах — по одному-два, максимум
чотири-п’ять осіб.
А крім історичних документів, у них ще є архіви часів незалежної України. Не слід забувати про велику плинність кадрів
працівників архівної справи через малі зарплати.
Але ми готові допомагати архівним працівникам проводити облік документів, щоб у подальшому приймати ці матеріали й продовжувати разом їх
упорядковувати. Бо досвід архівів «Штазі» та польського (де
найбільша кількість працівників — вісімсот архівістів), свідчить: незважаючи на те, скільки років минуло, процес обліку,
впорядкування цих документів
триватиме роками.

«Йдеться про чотири мільйони
справ»
■ Ви згадували про «архівний закон». Що він передбачає?
— Закон «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років» передбачає те, що ми маємо зібрати
в цивільній установі — Галузевому державному архіві Українського інституту національної пам’яті (саме така офіційна
назва нашої установи) — оригінали документів репресивних
органів. Причому це не лише
справи на репресованих і довідки про реабілітацію, це абсолютно всі документи всіх органів, які в законі перераховані

❙ Ігор Кулик.
на цілій сторінці.
Тобто це всі оперативні справи: співробітників, агентів,
штатних та позаштатних працівників; справи реабілітованих і не реабілітованих; це все
діловодство — документація,
яка велася в межах того чи іншого підрозділу. Також нам будуть передані картки грошового забезпечення співробітників.
Тобто весь масив документів,
який був свого часу створений і
зберігався у репресивних органах. Крім відомого архіву СБУ,
це ще архіви Служби зовнішньої розвідки, радянської міліції,
прикордонників, служби виконання покарань, юстиції, судів,
прокуратури, частково архів
Міністерства оборони (особісти
і т.п.). Тобто архіви органів, які
так чи інакше чинили тиск на
людину.
Це все з часом має бути в нас.
Попередньо, за приблизними
підрахунками, йдеться про...
чотири мільйони справ. Мало
це чи багато? Якщо скопом звалити всі ці справи, то це було б
два під’їзди дев’ятиповерхівки,
завалені паперами. Якщо порівнювати з іншими архівами, то
приблизно така ж кількість документів є в польських та німецьких архівах.
Але порівнювати складно, бо в нас радянський
принцип підрахунку — за кількістю справ, а в Європі інший —
справи рахуються в кілометрах,
приклавши одну до одної. Наприклад, у нас справа про розкуркулення може бути на двадцять сторінок, а групові справи
типу «Весна» можуть сягати й
трьохсот сторінок.
Ми прогнозуємо, що наш архів буде одним із найбільших серед аналогічних у Центральній
та Східній Європі. І я не виключаю, що рано чи пізно нам вдасться привезти документи з інших країн, де українці відбували покарання, — Казахстану,
Узбекистану... Щоб люди не
писали й не їхали туди, а могли «на місці» ознайомитися зі
справами своїх рідних.
■ А яка кількість працівників наразі у вашому штаті?
— У нас зараз передбачено лише тридцять штатних
одиниць. Натомість, коли планували роботу в новому приміщенні, то розраховували
на сто п’ятдесят працівників.
Адже в перспективі хочемо
збільшити корисну площу нашого приміщення до сімнадцяти тисяч «квадратів». Треба
зробити обов’язково найсучаснішу систему протипожежного
захисту, відеоспостереження,
систему кондиціонування.
Ми б хотіли, щоб, коли
створимо Архів національної
пам’яті, в Україні стала більш
престижною робота архівіста,

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
■ Розкажіть детальніше, яка
процедура звернення в Архів i які
дані потрібно вказати?
— Якщо людина не знає, з чого
почати, то для цього ми відкрили в
Консультаційному центрі телефонні лінії, щоб через «живе» спілкування вона могла зрозуміти, як їй чинити.
А можна одразу нам написати на електронну пошту або ж на нашій сторінці у «Фейсбуці» (https://www.facebook.
com/hdauinp) вказати інформацію про
свого репресованого родича: ПІБ, дата
й місце народження, обставини репресії... Бажано максимально точніше й
детальніше дати вихідні дані — ті зачіпки, завдяки яким нам простіше буде
підказати, куди звертатися. Але, з іншого боку, це не є обов’язковою вимогою, бо через різнi причини заявник
може не знати навіть дати чи місця народження репресованої людини.
Дуже часто, коли ми просимо надати детальніші відомості, через пару
днів дописувачі таки відшукують якусь
додаткову інформацію (розпитують у
родичів), тобто створюється привід,
аби люди самі детальніше цікавилися
своїм пращуром.
Ми підказуємо алгоритм дій, але
оскільки наразі не маємо документів, то не можемо одразу надати електронні копії. Проте, як мінімум, надаємо всім базу даних в iнтернеті, де
може бути ця інформація. А з іншого боку — підказуємо перелік архівних установ, де це може бути, індивідуально під заявника. Іноді ми самі
шукаємо й кажемо, що справа є в такому-то архіві під таким-то номером.
Додатково даємо посилання на відеолекцію «Репресовані родичі» (https://
youtu.be/6aKNQ6-6orw), на книгу «Право на правду. Практичний порадник
із доступу до архівів. Видання друге,
доповнене» (http://hdauinp.org.ua/ua/
archives-ua/books.), а також для зручності надсилаємо зразок звернення в
архіви — https://bit.ly/2zMZ1iG, який
можна заповнити та надіслати. ■

щоб люди йшли у професію,
бо знали, що ця сфера модернізується, стає цікавішою і в ній є
перспективи і майбутнє.
■ Чи є в планах оцифрування документів після їх фізичного отримання у ваш архів?
— Безумовно! Наше завдання це зробити. Хоча я розумію,
що насправді оцифрувати увесь
масив документів — нереально,
та й потреби в тому немає. Значна частина з цих документів —
це справи репресованих, які цікаві, насправді, передувсім їхнім родичам. Тож їх потрібно
оцифровувати хіба що після заяви людей. Тобто хочемо зробити
так, щоб приїзд в Архів був крайньою точкою. Ідеальним є
варіант, коли люди спершу переглянуть максимум інформації
на нашому сайті, а вже потім вирішуватимуть питання щодо необхідності приїзду безпосередньо
в читальну залу Архіву. ■

ВІДПОЧИНОК
Національний природний парк (НПП) «Тузлівські лимани» — це ланцюг
із 13 лиманів у межиріччі Дунаю та Дністра з відкритою зоною Чорного
моря, а пляжна лінія тут тягнеться на цілих 50 кілометрів. Водно-болотні угіддя природного заповідника є унікальними екологічними системами, що зберігають генофонд рослинного та тваринного світу, які
відіграють важливу роль у підтримці екологічного балансу.
Через територію Тузлiвських лиманів проходить міграційний коридор, яким пролітають мільйони птахів під час сезонних перельотів
до місць гніздування. Тут відпочивають перелітні птахи та гніздяться
водоплавні.
«За час мого перебування в цьому дивовижному за красою нацпарку
з командою однодумців ми придбали величезне число друзів парку, ми придбали багатий досвід, — розповідає заступник глави НПП
«Тузлівські лимани» Іван Русєв. — Наш національний природний
парк по праву можна назвати народним. Колись ми обіцяли Європі,
що в Україні до 2021 року площа заповідних територій складатиме
15%. На сьогоднішній день це всього лише 6%. В Одеській області
обіцяли зробити заповідними до 10% територій, сьогодні їх лише
4%. Так що нам ще є над чим працювати та працювати»!

Природний заповідник на
території
Татарбунарського
району Одеської області приваблює красою природи: найбільше
багатство тут — птахи: зустрічаються 243 види, з яких відразу 28
занесено до Червоної книги України.
А найбільша гордість — це
рожеві та кучеряві пелікани,
яким тут навіть встановлюють
пам’ятники та віддають цілі острови під гніздування. Цікаво, що
екологи прослідкували шлях перельотів цих птахів та з’ясували,
що виводять нащадків ці рідкісні птахи лише у Чорноморському
біосферному заповіднику, що на
Херсонщині.
Регіон розміщення НПП
«Тузлiвські лимани» унікально
багатий рекреаційними ресурсами. У його межах — третина всіх
чорноморських пляжів, придатних для відпочинку (села Приморське, Катранка, Лиман, курорт «Лебедівка» та інші).
Курорт «Лебедівка» (колишній Bad Burnas) розташований
за 120 км від Одеси, в екологічно чистому районі та великому
віддаленні від промислових центрів. Це один iз найстаріших курортів, відомий навіть за межами
України. А поруч iз Лебедівкою,
на дні лиману Бурнас, є лікувальна блакитна глина, аналогічна природним мінералам Мертвого моря та Сакського озера.
Особливо цікаву історію отримав Татарбунарський район,
де розташований НПП «Тузлiвські лимани», який перетворився на гармонійне поєднання слов’янської, тюркської та
романської культур. М’який та
теплий клімат межиріччя Дністра й Дунаю поблизу Чорного
моря зробив Буджак привабливим для заселення, зараз на його
території проживають представники 47 національностей.
Бували в тутешніх місцях і
задунайські запорожці. Так, у
1807 році сюди перенесли навіть
резиденцію кошового Задунайської Січі, а село Білолісся (Акмангіт) на річці Сарата якийсь час
мало статус столиці задунайських козаків.
До речі, ще на початку літа
місцеві фермери своїми силами
відремонтували автодорогу, що
веде через весь Національний
парк. Це дозволить не лише розвивати зелений туризм, а й дасть
можливість працівникам Тузлiвських лиманів більш професійно вести наукову діяльність.

Як доїхати до Тузлiвських
лиманів
Тузлiвські лимани розташовані на півдні Одеської області, тому спочатку потрібно доїхати поїздом до нашої перлини
біля Чорного моря. Наприклад,
зі столиці України курсує потяг у
напрямку «Київ — Одеса», який
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■ ТОЧКА НА КАРТІ

Ірина КИРПА

Блакитна глина не з Мертвого
моря

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 ЛИПНЯ 2020

долає дистанцію за 7 годин.
Ціни на квитки Інтерсіті
«Київ — Одеса» коливаються від
465 до 940 гривень у залежності
від ступеня комфорту поїздки.
Дістатися до населеного пункту Росейка з Одеси можна на
«маршрутці», й уже звідти рухатися пішки у напрямку парку:
добрими орієнтирами стануть дорожні знаки та маяк.
Піший маршрут починається
біля зеленого будиночка, на якому зображені птахи — мешканці
парку.
Територія нацiонального парку охороняється силами екологів, п’ята частина його доступна
для туристів. У відповідних зонах дозволені купання, плавання на човнах, водопій тварин, забір води з річки без застосування
технічних споруд, а також любительське спортивне рибальство.
За символічну плату місцеві жителі можуть організувати доставку катером до найкрасивіших
місць та запропонують ночівлю.
Любителі екстриму стверджують, що найкраще на Тузлiвських лиманах відпочивати у
наметах. Вхід на територію парку вільний, тому тут можна зупинитися для дикого відпочин-

Пелікани —
не для «тітушок»
Національний парк «Тузлівські лимани» приваблює небаченою
красою й корисними мінералами

❙ Природа Національного природного парку «Тузлівські лимани» зачаровує.
❙ Фото з сайта wikiwand.com.
машини, попередньо пробивши колесо, — повідомив свідок
подій та одеський активіст Віталій Устименко. — За попередньою інформацією, бритоголові
хлопці мають відношення до
фірми Трансекспортної охорони та працюють на замовлення
родини Санченко, яка незаконно привласнила 27 га території
лісового урочища у селі Лебедівка Татарбунарського району.
Ірина Вихристюк пояснила,
що нахабні бандити вже тривалий час здійснюють незаконну
господарську діяльність. Сім’я
Санченко узурпувала ділянку та
прохід до моря й незаконно дере
гроші з відпочивальникiв. Поп-

В усьому світі національні парки користуються величезною
популярністю й приносять жителям навколишніх населених
пунктів суцільні вигоди.
ку в зоні регульованої рекреації.
Однак тим, хто планує кількаденний відпочинок, варто подбати про питну воду, адже її там
немає.
Для тих, кому більше до
душі цивілізований відпочинок, у найближчих населених
пунктах готові надати місця у
котеджах або готелях за ціною
від 500 до 1500 гривень. Можна
знайти й дешевшу кімнату, домовившись з місцевими жителями, які охоче здають житло туристам.

Мільйонні спокуси і війна
за красу
Природна краса на півдні України привертає увагу жителів
усієї країни. Утім трапляються
там й ексцеси, мало помітні для
загалу, які не є небезпекою для
відпочивальників (хоча витягують з їхніх кишень додаткові
гроші і демонструють проблему
неузгодженості господарювання
у заповідних місцях).
Інцидент трапився наприкінці червня під час обстеження території нацпарку: невідома жінка увірвалася до машини
держохорони парку, де сиділа та
працювала глава Національного
парку «Тузлiвські лимани» Ірина Вихристюк, та почала бити її
палицею, а також рвати їй волосся.
— «Тітушки» заскочили до

ри те, що договір оренди давно
минув, бізнесмени продовжують
користуватися лісом та пускають
на берег моря туристів iз наметами за окрему плату — 85 гривень
за день. Податків колишні орендарі не платять, а крім того, ще
й знищують ліс. Навесні державна екологічна інспекція Одеської області дала припис звільнити ліс у двотижневий термін, але
вони нікого не слухають, а несплата до бюджету вже перевищила 800 тисяч гривень.
— Сучасна команда національного парку вже не перший
рік відчайдушно бореться з місцевим абсолютним злом — браконьєрською мафією та корумпованими чиновниками, які їх
кришують, — обурюється еколог з Одеси Олександр Дорофєєв. — Ці бандити вже 5 років
тероризують керівництво національного парку й, зокрема, Івана
Русєва — людину, з якою вони
не змогли домовитися, не змогли залякати, не змогли зламати. Атакують парк й рибні браконьєри, які виловлюють цінні
породи не для того, щоб нагодувати свої голодні сім’ї, а на продаж, у тому числі й на експорт
за кордон. Місцева поліція у відповідь на все це беззаконня вже
5 років займає вичікувальну позицію, мовляв, «уб’ють — тоді й
приходьте!»
Солідарний з цією думкою

керівник регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» Зіновій Петрович. Він
упевнений, що подія стала можливою через багаторічну бездіяльність владних структур, насамперед так званої реформованої поліції, а також прокуратури, судів, держадміністрацій.

Плацдарм відстоювання
справедливості
Постраждалі від того інциденту глава Нацпарку «Тузлiвські лимани» Ірина Вихристюк та
експерт Фонду захисту й відродження дикої природи Іван Русєв
резонно попросили в обласної
прокуратури надати їм державну охорону, щоб виконувати свої
обов’язки у безпечному режимі.
Активісти провели акцію
протесту біля будівлі Одеської
обласної прокуратури, вимагаючи притягнути до кримінальної відповідальності групу підприємців, відповідальних за напад та побиття керівників парку
«Тузлiвські лимани».
«У нас на руках є рішення суду
про те, що цей підприємець перебуває на території заповідної території нелегально, — стверджує
адвокат Максим Попов. — За результатами перевірки встановлено, що сталося самовільне зайняття земельної ділянки, після чого
виписали припис на його звільнення. Уже рік рішення Держгеокадастру не виконується...»
Тоді під стіни прокуратури
прийшли також екологи, що розкрили подробиці та причини нападу. «Понад чотири роки місцева влада та представники правоохоронних органів закривають
очі на виявлені нами факти зловживань, зокрема незаконну вирубку й продаж лісу, — обурена
потерпіла Ірина Вихристюк. —
За нашими підрахунками, лише
за 2018 рік недоотримано понад
700 тисяч гривень».
Учасники акції протесту вимагали від правоохоронців притягнути до кримінальної відповідальності губителів природи й
тих, хто, за їхніми словами, покриває правопорушників у Татарбунарському відділі поліції та ГУ
НП в Одеській області.
— Напад на посадових осіб у
нацпарку — це вже не перший
конфлікт між представниками держави й групою осіб, які нахабно
ігнорують вимоги природоохорон-

ного законодавства, — розповів
підполковник МВС у відставці
Владислав Сердюк. — Усе це відбувається при потуранні поліції та
може завершитися трагедією: браконьєри можуть серйозно покалічити екологів, які чесно виконують свої обов’язки на посадах з
охорони природи.
Під натиском громадськості
прокурор був змушений запросити директора нацпарку Ірину
Вихристюк, керівника науково-дослідного відділу НПП Івана Русєва та начальника відділу
держохорони нацпарку Віталія
Димова зайти до будівлі облпрокуратури для дачі заяв за фактом
нападу на них.

Чому Україна — не США
Варто відзначити, що в усьому світі, на відміну від Татарбунарського району, національні
парки користуються величезною
популярністю й приносять жителям навколишніх населених
пунктів суцільні вигоди. Так, наприклад, відомий міжнародний
біосферний заповідник Єллоустоунський національний парк у
США, який відомий численними
гейзерами, багатою флорою, фауною та мальовничими ландшафтами, щорічно відвідують не менше двох мільйонів туристів. На
території парку діють понад десяток готелів на кілька тисяч номерів, магазини, заправні станції й безліч кемпінгів, які влітку
дають роботу для 5000 осіб. Полювання в парку повністю заборонено, а домашніх тварин можна виводити на прогулянку лише
на повідку в кемпінгах, поблизу
доріг або інформаційних центрів.
Вилов риби дозволено після отримання відповідної ліцензії. Цікаво, що такі обмеження не викликають обурення місцевих жителів
у США — дороги там ніхто з цього
приводу не перекриває.
Поки що є надія на те, що Національний парк «Тузлівські лимани» зможе опанувати міжнародний досвід i зберегти для людей унікальні куточки дикої природи. Адже відпочинок на цих
заповідних землях — це добра
альтернатива закордонним поїздкам за умов, що всі грошi залишатимуться в Україні, а туристи
зможуть отримати максимум задоволення від спілкування з незайманою красою первозданної
природи. ■
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■ ФЕСТ

Сміємося
по-французьки
Щасливчики питимуть шампанське
Людмила КОХАН
До Дня взяття Бастилії— національного свята
Франції — з 14 по 24 липня відбудеться безкоштовний онлайн-фестиваль французьких комедій на сайті
ukrsibbank-cinema.org.ua. Відкриватимуть фест уже у
вівторок о 19.00 виступом Олега Скрипки. Український співак, чиї життя та творчість пов’язані і з Францією, виконає улюблені французькі пісні разом із сином Устимом та розповість кумедні історії про свято.
До кінопрограми ввійшли 5 хітових французьких
комедій. Зіркова комедія «Мадам» розповідає про заможну пару в Парижі, яка збирає гостей на звану вечерю. Але 13 осіб за столом — погана прикмета, тож господиня просить служницю приєднатися до трапези.
Головні ролі у стрічці зіграли номінанти премії «Оскар» Тоні Коллетт («Спадковість») і Гарві Кейтель
(«Скажені пси»), та улюблениця Педро Альмодовара
Россі де Пальма («Жінки на межі нервового зриву»).
Романтична екшн-комедія «Візьми мене штурмом» — історія дівчини, яка потрапила до елітного
загону спецназу. Автор сценарію, режисер і виконавець головної ролі — комік Дені Бун, автор найбільш
касового фільму за всю історію французького прокату — «Лашкаво прошимо!».
Комедія про платонічну дружбу «По(друг)а» — дебютний фільм Віктора Сен Макарі. До того як зняти
своє перше кіно, він 7 років працював на культовій
французькій кіностудії Gaumont. Головні ролі у фільмі виконали Вільям Лебхіл («Шукайте жінку») та
Марго Бансійон.
«Святковий настрій» — нова робота дуету режисерів і сценаристів Олів’є Накаша та Еріка Толедано, авторів культової комедії «1+1». Головний герой
«Святкового настрою», організатор урочистих заходів, повинен провести весілля в замку XVII століття — але все ризикує піти шкереберть.
Історична комедія «Едмон» запрошує глядачів у Париж кінця XIX століття та фокусує увагу на житті французького драматурга Едмона Ростана. Намагаючись прогодувати сім’ю, він обіцяє видавцю у рекордно короткі
строки написати комедію у віршах — так народжується його знаменита п’єса «Сірано де Бержерак».
Фест проводять Ukrsibbank BNP Paribas group та
Arthouse Traffic. Понад сто років головний акціонер підтримує кінематограф. Компанія виступає партнером національної кінопремії Франції «Сезар» та
низки провідних європейських кінофестивалів: у
Довілі, Каннах, Фестивалю братів Люм’єр. В Україні
Ukrsibbank також підтримує кінопрограми фестивалю
«Французька весна в Україні» та «Вечори французького кіно».
До речі, серед усіх глядачів, які зареєструються на
сайті онлайн-фестивалю, розіграють 100 пляшок рожевого французького вина та 10 сертифікатів у французькі ресторани Києва. ■

■ ДО ДЖЕРЕЛ

Легедзине кличе
Заповідник «Трипільська культура»
знову чекає відвідувачів
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині у селі Легедзине після тривалої карантинної перерви
відкрився для відвідувачів державний історико-культурний заповідник
«Трипільська культура». Тож тепер усі охочі мають змогу знову поринути у далеке й цікаве українське минуле, ознайомившись iз новою експозицією. «Трипільська експозиція музею є однією з найбільших та тематично найповніших в Україні. Серед сотень експонованих артефактів VIV тисячоліть до нашої ери — низка унікальних для державного музейного фонду», — розповідає директор заповідника Владислав Чабанюк.
І додає: робимо акцент на гігантських трипільських поселеннях, що входять до складу заповідника та були найбільшими за площами для доби
світового енеоліту.
За словами Владислава Чабанюка, екскурсії проводять учасники Трипільської археологічної експедиції. Також на території музею можна оглянути відтворене трипільське житло та переглянути тематичні фільми у кінозалі.
«Вхідні квитки у нас недорогі — 20-30 гривень для школярів та пенсіонерів, 200 гривень –— екскурсійне обслуговування групи, це 90 хвилин загалом», — говорить директор заповідника. Щоправда, якщо плануєте візит
на вихідні та святкові дні, потрібно бронювати екскурсії завчасно, за кілька днів — бо можна й не втовпитися серед численних бажаючих. ■

КУЛЬТУРА
Ірина КИРПА
Про те, що вже у жовтні нинішнього року будинок Остапа Вишні — Павла Губенка — у селі Кринки Олешківського району на Херсонщині отримає
нове життя, заявив ініціатор реконструкції, керівник столичної будівельної
компанії Сергій Одарич.
Напівзруйнований будинок-мазанку, де любив відпочивати класик української художньої сатири та
гумору, перенесуть із території військової частини на інше місце й відновлять, максимально зберігши зовнішній вигляд та
внутрішнє оздоблення. Цікаво, що день народження
письменника з непростою
біографією — 13 листопада — пропонується зробити одночасно й Днем села
Кринки.
«Творчість Остапа Вишні полюбив ще у школі та
дуже здивувався, дізнавшись, що його будинок-музей фактично зруйнований,
— розповідає меценат Сергій Одарич. — Ми все відновимо так, як було за життя
письменника, — все до сантиметра. Садибу дбайливо розберуть, перевезуть на
відстань близько 500 метрів на нове будівництво, де й
встановлять на новому міцному фундаменті».
За словами керівника
реконструкційних робіт,
не просто відновлять хату,
а й облаштують територію
з вишневим садом навколо. Після цього за справу візьмуться краєзнавці
та активісти, які зможуть
відтворити
внутрішній
інтер’єр будинку-музею
Остапа Вишні, наповнивши його експонатами, а також історично значущими
матеріалами.

■ СПАДЩИНА

Вишневу хату переселяють
На Херсонщині помешкання-музей знаменитого
українського гумориста розберуть і заново складуть
Адже на Херсонщині
знаменитий письменник
не лише жив разом із дружиною Варварою Олексіївною, а й працював, пишучи замітки та надихаючись природою. Відомо,
що улюблену місцевість
письменник зобразив у
одному з оповідань під
назвою «Щука». До речі,
у Кринках сатирика не
раз відвідували колеги
по цеху: Максим Рильський, Володимир Сосюра,
Микола Бажан.
Нагадаємо, будинокмузей Остапа Вишні перебуває у жалюгідному стані
вже понад 20 років поспіль,
за цей час встигли зруйнуватися стіни, стеля та дах
невеликого
будиночка.
Проблема ускладнилася
після 2014 року, коли ділянка землі, на якій розташований музей письменника, опинилася на території, що потрапляє під
юрисдикцію Міністерства оборони України, через що доступ до нього обмежили.
— Спроби відновити
музей-садибу Остапа Вишні почалися ще в 2015 році
— тоді організували свято з нагоди дня народження письменника, запросили старожилів, — розповіла депутат Козаче-Лагерської сільради Наталія
Ільїна. — До 130-річчя
від дня народження Остапа Вишні, в 2019 році,
краєзнавці знайшли 30

❙ Колаж з сайта tavriya.ks.ua.
старих унікальних фотографій, пов’язаних із класиком українського гумору. Їх відреставрували та
організували свято-презентацію на території військової частини.
Наталя Ільїна також
відзначила, що з головою
Херсонської ОДА ведуть
переговори про відновлення автодоріг у районі музею-садиби Остапа Вишні. Планується розробити
кілька туристичних маршрутів у Херсонській області, проводити в будинкусадибі заходи та читання.
Чиновники Херсонської ОДА встигли переконатися, що проєкт відновлен-

ня будинку Остапа Вишні
належить до числа пріоритетних. Нині розглядається три варіанти майбутнього для музею-садиби:
об’єкт може залишитися
на балансі місцевого комунального підприємства або
ж стати філією краєзнавчого музею районного або
обласного значення.
Письменник
Остап
Вишня навідувався в
Кринки в 1950-х. Вподобавши ці місця, він любив
казати: «Хто в Крим, а я
— в Кринки». Після його
смерті 28 вересня 1956-го
з ініціативи Федора Білоуса скромну мазанку перетворили на музей. ■

■ ТРАДИЦІЇ

Плетіння оберегів роду і народу
Майстрині з Волині на фестивалі «Солом’яні маски у США» отримали
«золото» й «бронзу»
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Фестиваль «Солом’яні маски у
США» відбувся в Каліфорнії. Організував його Моргін Овенс-Челлі, директор Американського музею солом’яного мистецтва. Переможицями серед конкурсантів стали волинські майстрині Христина
Савюк і Марія Кравчук.
Заслужена майстриня народної
творчості України Марія Кравчук
розповіла: «Коронавірус не став на
заваді для майстрів соломоплетіння. Фестиваль, який проводить мій
колега Моргін Овенс-Челлі, відбувся вже вдруге. На жаль, цього року
онлайн. Мені пощастило свого часу
познайомитися з цим надзвичайним, закоханим у соломоплетіння майстром. Це мистецтво він досліджує серйозно: пише книги, є
натхненником зустрічей однодумців в Україні, Сербії, Угорщині,
Польщі, Білорусі, Литві. Саме в
нього я навчилася організовувати
пленери та фестивалі, щоб більше
майстерності передати молоді».
За умовами членів журі фестивалю, кожен учасник мав сплести
виріб — цього разу маску на тему
«Флора і фауна», сфотографувати
і надіслати. За вимогами, в масках

❙ Маска Марії Кравчук.
передбачалися отвори для очей і
можливість їх одягати. На конкурс
було представлено 12 робіт. Половина — з України і аж п’ять iз них
із Волині!
Найвищу оцінку і відзнаку отримала маска «Птаха» Христини
Савюк iз Володимира-Волинського.
Майстриня за освітою — вчителька
математики. Плетінням виробів із
соломи займається 16 років. Окрім
цього, у Христини донедавна було
ще одне хобі — бісероплетіння, але
перевагу вона надала соломі.
Три маски на конкурс надіслали учениці Марії Кравчук, яким
вона передає секрети творчої майстерності. Це — Інна Чонка, Анна

❙ Маска-переможиця.
❙ Фото зі сторінки
❙ у «Фейсбуці» Моргіна Овенс-Челлі.
Безуглова, Людмила Стукалова. До
речі, музей планує викупити особливо цікаві маски.
На своїй сторінці у «Фейсбуці»
Моргін Овенс-Челлі виклав фото
масок і повідомив: «Цьогоріч маски були чудовими, а ось наступного року темою масок із соломи буде
«Земля, вітер і вогонь». ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 ЛИПНЯ 2020

13

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
газета «Україна молода»
Під патронатом Київського міського Голови Віталія Кличка

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Ірландський роман...
про російсько-українську війну
Костянтин РОДИК

2007 року колумніст-фрілансер поважної ірландської щоденки The Irish
Examiner Кевін Баррі випустив збірку оповідань. Книжка здобулася на
невеличку премію для початківців. То був маленький успіх, що виявився
пот ужним детонатором. Автор раптом усвідомив, що він є «одним із тих
монстрів, що на 99% ск ладаються з найчистішого Еґо» — тобто украй
залежним від читацьких настроїв літератом, для якого щастя-мета фокусується у точці жаданого отримання Нобелівки. Тож Баррі кидає усі
справи, купує трейлер й оселяється в полі за містом, де у піврічному
затворі пише «жах ливий роман».
2011-го «Місто Боуган» виходить друком і наступного року здобувається на Літературну премію
Європейського Союзу, якою позначають нові письменницькі перспективи. А вже 2013-го роман відзначено однією з найбільших світових
нагород — Дублінською премією, де
«Боуган» обійшов новинки Муракамі й Уельбека. 2019-го лондонська
служба ВВС попросила письменників та критиків назвати 100 романів, що вплинули на їхнє життя.
В підсумковій номінації «Пригоди»
фігурує «Місто Боуган» — поруч
«Айвенго» Вальтера Скотта, «Володаря перстенів» Джона Толкіна й
«По кому подзвін» Гемінґвея. Тоді
ж, тобто торік, роман Кевіна Баррі
вийшов у львівській «Астролябії»
у доброму перекладі Ярослави Стріхи.
«Місто Боуган» — типова антиутопія у декораціях ґанґстерського
бойовика. Жанровий вибір цілком
свідомий для письменника-мисливця за успіхом. Авжеж, антиутопія
— третій кит, на якому тримається
бестселерний світ (разом із детективом та мелодрамою). На звороті
українського видання приміщено
оцінку ірландського газетяра: «Сюжети і персонажі — з «Шаленого
Макса» і «Банд Нью-Йорка». Все
так, хіба що подовжити порівняння
«Хрещеним батьком» Копполи та
«Доґвіллєм» фон Трієра. Та й зробити одне важливе застереження:
Коппола й Скорсезе — то переважно раціональна історія; Тарантіно і
фон Трієр — акцентована емоційна
рефлексія. А емоція — мати масової
свідомости.
Оскільки Баррі націлений саме
на прихильність масової читацької
авдиторії, він не шкодує емоційних
інґредієнтів — навіть у пейзажних
описах: «І все таке понуре, як буває
тільки на заході Ірландії... Грудневий ранок. Жалюгідний, мов закуток пекла... При узбіччі діамантами виблискували биті пляшки
— боуганські коштовності». Проте
наш автор не спостерігач-ретранслятор. Його цікавлять не наслідки,
а причини. Більше за те: чи можна
і як тими причинами управляти?
Що, приміром, робити ватажкові, коли його безвідмовна «права рука», що досі по-бандитському
безжурно «дихав теперішньою миттю», раптом віднаходить у своїй невеличкій голові дошкульний сумнів
і довірливо звіряється босові: «Не
скажу, що мені заєбісь, містере Г.,
якщо можна з вами по чесноку». Як
чинити з підлеглим, що вислизає зпід твоєї влади? Авжеж, вбити —
адміністративно, метафорично чи й
фізично. Хрещений батько Боугана
банально вбиває найвідданішого й
найвправнішого помічника.
Так, «Місто Боуган» — роман
про владу. А вона однаково невблаганна чи то до володаря електорату,
чи до кумира читачів або головаря
банди. Зрада завжди чатує, її мож-

на лише відтермінувати — маніпуляціями. Головні персонажі роману
— передовсім маніпулятори. Топманіпулятори. Як-от мати очільника Гарнеттових Стиляг — біблійного віку, проте ще міцна на глибоку
аналітику та миттєві реакції бабуся, котру всі звуть Манюня. Як комунікатор-політтехнолог Менніган,
теж політбюровського віку, якого
сягнув саме завдяки своєму фахові:
коли середній вік твого соціуму
крутиться навколо цифри двадцять, «прожити довге життя — це
свідоме рішення». Схожа на Андерсенову Ґерду відморожена ніндзя
Дженні — маніпуляторка за означенням, бо правдива жінка. А ватажок криміналу Гарнетт — маніпулятор за посадовими обов’язками,
бо без професійного уміння пудрити мізки навряд чи просидів би на
бандитському вулкані десять років.
Тож ретельно дбає про вшанування «меморіалів загиблим різунам
із північних легенд» і стежить, аби
«Боуганська цвіль була сильніша за
кров». Не кажучи про преференції
тамтим тітушкам, «що блукали містом і розносили дивний безіменний
страх».
Романний оповідач — наратор,
як кажуть нині — тримає маленький відеосалон; він антиквар ностальгійних артефактів, продавець
пам’яті. Цей зовні неприкметний
чоловічок добре розуміє, що пам’ять
є чільним гвинтиком маніпуляцій,
а традиції — то скам’яніла пам’ять.
Ось тут і з’являється тінь Гемінґвея. Либонь, не випадково у повище згаданому опитуванні ВВС «Місто Боуган» та «По кому подзвін»
(1940) опинилися поряд. В американському романі також є хранителька пам’яти, іспанка Пілар,
котра часом подібна до ірландського власника кіноархіву. Саме вона
нагадує зворохобленим республіканським партизанам, що справжня революція не скасовує людської
моралі. Її «не вбивай людей щодня,
Пабло» — Кассандрова пересторога фанатикам, з політтехнологічними включно. Її також непокоїть
неконтрольоване поширення «боуганської цвілі»: «Ніби отруїлися
гнилою рибою», — згадує вона суд
Лінча, влаштований революціонерами.
Те судилище перевищує безглуздою жорстокістю — принаймні не
поступається — «червоному теророві» російських красногвардєйців,
їхніх натхненників. Організував
лінчування, себто вивільнив підсвідому ненависть молодих інфантилів, старший Пабло зі статусом
«батька». «Розтуди ваших батьків!» — останні перед забиттям слова містечкового мера дона Рікарда,
до котрого всі перед тим ставилися з шанобливою повагою, бо таки
заслуговував на неї. Пабло — як і
Гарнетт із міста Боуган — батькоманіпулятор, що експериментує зі
скринькою Пандори юнацької пси-

хології. Й під таким ракурсом ірландський роман виглядає на інверсію вершинного твору Вільяма
Ґолдінга: коли у «Володарі мух»
дорослі припиняють ескалацію насильства, не даючи підліткам остаточно скотитися у тваринну деградацію, дорослі «Міста Боуган»
навпаки заохочують братів менших
до агресії, намагаючись лише серфінгувати на хвилях ненависти.
У романі Кевіна Баррі не бракує
крови, але не аж так, як у Квентіна
Тарантіно; садистські прояви не поодинокі, проте не зрівняти з морочною атмосферою Ларса фон Трієра.
Ближче до ірландця все-таки американець Ернест Гемінґвей. «Когось підрізали, когось зґвалтували, когось затоптали». Показово,
що Баррі описав найбільш брутальне бойовисько очима фотокореспондента.
У сучасній українській літературі антиутопія є чи не найбільш
витребуваним жанром. У переважній більшості — то наслідування-переспіви світових літ- та кінозразків. Але трапляються цілком
конкурентні до зарубіжного рівня
твори. Коли говорити про, сказати
б, «Ґолдінгову тему» — приборкування молодіжно-звіринних інстинктів, — то маємо безумовно талановитий роман Яна Валетова «Кращий
вік для смерти» (Х.: Фоліо, 2017).
І саме ця книжка є найбільш порівнюваною з «Містом Боуган».
Щоправда,
роман
Валетова
здебільшого не про маніпуляції
(хоч і про них також), а про виживання, як парадигму буття. Це ніби
«Володар мух» узагалі без дорослого стриму — людські істоти доживають тут лише до вісімнадцятого дня
народження (такий наслідок попереднього апокаліпсису, спричиненого бактеріологічною зброєю).
Різне нюансування проблеми тільки увиразнює її драматично-трагедійну сутність, а заразом дозволяє глибше зануритися у світи обох
письменників.
З життя інстинктів у Валетова
— «це було, як самозахист. Не згадувати, не думати, не дивитися».
У Баррі — це формула маніпулятора Гарнетта, нав’язувана членам
банди. Фраза одного з Валетівських персонажів «Понад усе мені
не подобається, що я починаю тобі
довіряти. Зазвичай довіра завершується погано». «Місто Боуган»
просто переткано варіаціями на цю
тему. Про ієрархічний пресинг у
Валетова: «Додо згодився би втратити п’ятірку Гризуна, аби не засмучувати жрицю». У Баррі подібного рівня вассальности набагато
більше. Зрештою, в обидвох романах матриця особистісних стосунків та сама: «Один на один, як на

початку часів».
І ще про одне: «кращий вік для
смерти» — що у Валетова, що у Баррі, — це також кращий вік для війни. Персонажі одного і другого, як
замислитися, протистояли росіянам
на сході у 2014 — 2015 роках. Ті українці, що тоді мали змогу сидіти
по кав’ярнях Києва-Львова-Харкова-Одеси-Дніпра, мають дякувати
й водночас замислитися. Авакову,
як Гарнетту, вдалося на якийсь час
«втихомирити добровольців» (говоримо лише про персонажів, схожих на ірландських «Стиляг»). Та
романи обидвох авторів пересторожують: цей процес перманентно-нескінченний.
Коли б у фіналі Дублінської премії стикнулися «Місто Боуган» та
«Кращий вік для смерти» — пофантазуймо, — невідомо, кому б її віддали. Як на мене, фіфті-фіфті. Та
для цього роман Валетова мав би
вийти перекладом в англомовному
світі. Здавалося б, саме для цього
Українським інститутом книги започатковано програму підтримки,
нібито аналогічну практиці Ґьотеінституту, Бритіш каунсіл чи Альянс Франсез. Та коли ви, видавець,
поткнетеся до цих інституцій із
пропозицією видати «їхню» книжку, найперше, що вас запитають, чи
вона фігурує у пропонованих ними
списках, рекомендованих до перекладу. Логічно, вони ладні фінансувати насамперед краще своє літературне надбання.
А як це відбувається у нас; тобто
чому роман Яна Валетова «Кращий
вік для смерти» досі не запропоновано західним видавцям із перекладацькою преференцією? Бо, як публічно заявила на відеоконференції
з видавцями очільниця «експортного» відділу УІКу Б.Неборак, «наразі не маємо стратегії, будемо писати її після першого конкурсу».
Овва, в усьому світі такі стратегії
є, а УІК далі практикується у винаходженні велосипеду за бюджетні гроші?
Та повернімося до Кевіна Баррі.
Судячи з «Вікіпедії», він просто преміальний маніяк. Усі п’ять досі виданих його книжок здобулися на якісь
відзнаки, нехай і такі, що про них не
знає навіть українська «Вікі». Але
то все на добре, нехай. Свіжий його
роман «Нічний човен до Танжеру»,
поки не перекладений українською,
номінувався на Букерівську премію 2019-го. Пробув лише у Довгому
списку, але й те варте читацької уваги.
Звісно, за Баррі стоїть Ірландія, а
за Валетовим — лише якийсь УІК. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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ФУТБОЛ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Раз пенальті, два пенальті
Не маючи жодних турнірних перспектив, «Олександрія» відібрала очки
в «Динамо», котре вперто бореться за віцечемпіонство
Григорій ХАТА
Після фіналу національного Кубка на
київське «Динамо» найближчими днями очікує ще один фінал — за національне «срібло» й путівку до Ліги чемпіонів.
Набравши в останніх трьох матчах лише
одне очко, підопічні Олексія Михайличенка серйозно ускладнили собі життя
на фініші чемпіонату, поставивши себе в
умови, коли відступати вже нікуди. У четвер, коли відбудеться більшість матчів передостаннього туру ЧУ, має з’ясуватися,
кому — «Динамо» чи «Зорі» — дістанеться віце-чемпіонський титул та дотичні до
нього преференції.
І, мабуть, символічно, що доля срібних
нагород значною мірою визначатиметься
саме в очному двобої ключових претендентів на цю відзнаку. Щоправда, в «Зорі» на
випадок проколу в поєдинку з «біло-синіми» залишиться запасний план у вигляді
матчу проти «Десни» за третє місце, яке,
за словами головного тренера луганчан
Віктора Скрипника, також виглядає симпатично. При цьому для динамівців фініш
поза Лігою чемпіонів вважатиметься цілковитим провалом, а ще одного шансу зачепитися за другу сходинку вони більше
не матимуть.
Після важкого двобою у фіналі національного Кубку з «Ворсклою» в гостьовому поєдинку прем’єр-ліги проти «Олександрії» підопічні Олексія Михайличенка
виглядали досить похмуро. Заробивши за
гру одразу два пенальті у свої ворота, динамівці не втримали переможний рахунок у матчі й не змогли зрушити з третьої
сходинки протоколу.

❙ У матчі проти «Олександрії» футболісти «Динамо» заробили в свої ворота два пенальті.
❙ Фото з сайта УПЛ.
А от «Десна» та «Зоря» після минулого туру помінялися в таблиці місцями.
Чернігівські футболісти в рідних стінах
не встояли під натиском «гірницького»
резерву. Натомість луганський клуб в
умовах спекотної погоди на виїзді здолав непоступливий «Колос». «Розуміли,
що легко не буде. З такою командою, як
«Колос», здобути три очки — це добре.
Тож з цією перемогою ми залишаємося
в гонці за друге місце», — зауважив наставник «Зорі».
Водночас футболісти з Ковалівки ціл-

ковито сфокусовані на «плей-оф» за місце в Лізі Європи. І, напевно, вже детально
вивчають гру свого майбутнього суперника в стиковому раунді, котрим, найімовірніше, стане «Дніпро-1», адже підопічні
Дмитра Михайленка невпинно рухаються до перемоги в другому секстеті.
Водночас головний невдаха всього чемпіонату вже відомий. Після того як «Карпати» двічі поспіль проігнорували поєдинки УПЛ, контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виключив їх зі складу
учасників ліги. Тепер перед «біло-зеле-

■ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УЇК-ЕНД

Маліновський
забиває та асистує,
а Зінченко —
вже зі «сріблом»
Олексій ПАВЛИШ

❙ Українець Руслан Маліновський забив шостий гол у цьому сезоні Серії А.
❙ Фото з сайта www.footboom.com.
а в протистоянні з «Норвічем» необхідний
результат «молотам» приніс інший форвард — Майкл Антоніо, який записав у
свій актив чотири голи.
Напрочуд успішним вийшов «уїк-енд»
для іншого українського легіонера — хавбека «Аталанти» Руслана Маліновського.
Півзахисник бергамасків двічі виходив на
заміну, але в обох випадках мав безпосередній вплив на підсумковий результат.
Якщо проти «Сампдорії» Руслан подав iз
кутового точно на голову бразильця Толої,
то в поєдинку з «Ювентусом» відзначився сам. Представник української збірної міг
стати героєм матчу з лідером Серії А, але
підопічні Гасперіні не втримали перевагу
— Роналду покарав їх ударом із пенальті
за гру рукою у власному штрафному майданчику.
«Усі засмучені. Ми втратили два
очки, «Аталанта» заслуговувала на перемогу. Але два пенальті ... Ми намагалися
добре захищатися в останні хвилини, щоб

ними» стоїть завдання отримати ліцензію для участі в першому дивізіоні. Однак,
зважаючи на великі борги та відсутність
порозуміння між двома співвласниками
клубу, існує великий ризик, що «Карпати» не пройдуть ліцензування й втратять
професіональний статус.
Однак поки у Львові намагаються врятувати ситуацію. Мер міста Андрій Садовий пропонує своє посередництво в перемовинах між двома «карпатівськими»
акціонерами. При цьому новий співвласник клубу Олег Смалійчук наголошує,
що готовий викупити у свого компаньйона іншу частку акцій та погасити боргові
зобов’язання «біло-зелених». ■

■ ТАБЛО

Забив, але героєм не став

Футбольний марафон, який у трьох
топчемпіонатах триває після виходу з карантину, стрімко наближається до фінішу — вже наступного тижня буде відоме
ім’я чемпіона Іспанії. Каталонська «Барселона», яка відстає від «Реала» на чотири пункти, намагається грати прагматично (дві поспіль перемоги з рахунком 1:0),
але за три тури до кінця все в руках мадридців: для першого з 2017 року «золота»
їм достатньо виграти два матчі з трьох.
За «бронзу» ж Ла Ліги в заочній боротьбі змагаються «Севілья» та «Атлетіко».
Натомість на Туманному Альбіоні чемпіон відомий уже давно: після святкування першого за 30 років титулу АПЛ «Ліверпуль» трохи розслабився — лише нічия з
«Бернлі». А срібні медалі минулого тижня собі прогнозовано гарантував «Манчестер Сіті»: після двох розгромних перемог з
однаковим рахунком (5:0) «городяни» стали недосяжними для конкурентів. Вихованець «Шахтаря» Олександр Зінченко проти «Ньюкасла» відбігав повний матч, а в
поєдинку з «Брайтоном» — вийшов на
заміну. Загалом в активі Сашка — 17 виходів на поле цього сезону в рамках АПЛ.
В обох матчах свого клубу минулого
тижня зіграв й екскапітан «Динамо» Андрій Ярмоленко, але результативними діями, як і Зінченко, не відзначився. У програній зустрічі з «Бернлі» Ярмола з’явився
у старті, але пішов iз поля після години гри,

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий етап. 30-й тур. «Колос» — «Зоря» — 0:2
(Кочергін, 9, 45), «Дніпро-1» — «Львів» — 3:2
(Супряга, 25, 83; Хобленко, 86 — Абнер, 6, 19;
вилучення: Сабіно, 56 («Л»)), «Маріуполь» —
«Олімпік» — 1:4 (Мишньов, 65 — Завійський, 7,
30; Дегтярьов, 14, 55), «Олександрія» — «Динамо» — 2:2 (Третьяков, 23 (пен.), 89 (пен.) —
Вербич, 64, 75), «Десна» — «Шахтар» — 2:4
(Гітченко, 29; Філіппов, 62 — Соломон, 25, Тете,
26; Майкон, 60; Патрік, 69 (пен.)).
Матч «Карпати» — «Ворскла» — не відбувся.
Турнірна таблиця:
I
В Н П М
О
Перша шістка
1. «Шахтар»
30 25 3 2 76-24 78
2. «Зоря»
30 17 6 7 48-25 57
3. «Динамо»
30 17 5 8 62-32 56
4. «Десна»
30 17 4 9 57-29 55
5. «Олександрія» 30 13 6 11 44-44 45
6. «Колос»
30 9 2 19 31-57 29
Друга шістка
7. «Дніпро-1»
29 12 4 13 39-42 40
8. «Маріуполь» 28 8 9 11 30-45 33
9. «Ворскла»
28 7 7 14 22-43 28
10. «Олімпік»
29 7 6 16 27-46 27
11. «Львів»
30 5 9 16 24-50 24
12. «Карпати»
24 2 9 13 19-42 15
Бомбардири: Мораес («Шахтар») — 19,
Філіппов («Десна») — 16, Марлос («Шахтар»)
— 13.

зберегти результат, але трохи не пощастило. Просто це був не наш день», — прокоментував результат з «Юве» Маліновський. Таким чином, «Аталанта» втратила
шанс вийти на чисте друге місце, але все
ще продовжує боротьбу за «срібло».
Уперше з лютого перемогу здобуло і
«Лечче» Євгена Шахова, сенсаційно здолавши «Лаціо». Проте ексгравець «Дніпра» цього разу залишився у запасі, а «жовто-червоні» все ще йдуть у зоні вильоту.
Уперше в 2020 році голом відзначився нападник «Альбасете» Роман Зозуля
— його результативний удар приніс команді нічию із хіхонським «Спортингом»,
але «Альбасете» все ще ризикує вилетіти
із Сегунди. Також результативними діями
минулого тижня в Європі запам’ятався й
ексзахисник «Барселони» Дмитро Чигринський, який зараз виступає за грецький «АЕК». 33-річний футболіст забив
третій м’яч у сезоні, а його клуб іде третім
у грецькій Вищій лізі. ■

Англія
Прем’єр-ліга. 34-й тур. «Крістал Пелас» — «Челсі» — 2:3 (Заха, 35; Бентеке, 72 —
Жиру, 6; Пулішич, 27; Абрахам, 71), «Уотфорд»
— «Норвіч» — 2:1, «Арсенал» — «Лестер» —
1:1 (Обамейянг, 21 — Варді, 84), «Манчестер
Сіті» — «Ньюкасл» — 5:0 (Габріел Жезус, 10;
Марез, 21; Фернандес, 58 (у свої ворота); Д. Сілва,
66; Р. Стерлінг, 90+2; Зінченко («МС») — 90 хв.),
«Шеффілд Юнайтед» — «Вулверхемптон» —
1:0, «Вест Хем» — «Бернлі» — 0:1 (Ярмоленко
(«ВХ») — до 62 хв.), «Брайтон» — «Ліверпуль»
— 1:3 (Троссар, 45 — Салах, 8, 76; Хендерсон,
8), «Борнмут» — «Тоттенхем» — 0:0, «Евертон» — «Саутгемптон» — 1:1, «Астон Вілла»
— «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (Б. Фернандеш, 26 (пен.); Грінвуд, 45; Погба, 58).
35-й тур. «Норвіч» — «Вест Хем» — 0:4
(Ярмоленко («ВХ») — із 83 хв.), «Уотфорд»
— «Ньюкасл» — 2:1, «Ліверпуль» — «Бернлі» — 1:1 (Робертсон, 34 — Джей Родрігес,
69), «Шеффілд Юнайтед» — «Челсі» — 3:0,
«Брайтон» — «Манчестер Сіті» — 0:5 (Р.
Стерлінг, 21, 53, 81; Габріел Жезус, 44; Б. Сілва,
57; Зінченко («МС») — із 63 хв.), «Вулверхемптон» — «Евертон» — 3:0, «Астон Вілла» —
«Крістал Пелас» — 2:0, «Тоттенхем» — «Арсенал» — 2:1 (Сон Хин Мін, 19; Алдервейрелд,
81 — Ляказетт, 16), «Борнмут» — «Лестер» —
4:1.
Лідери: «Ліверпуль» — 93, «Манчестер
Сіті» — 72, «Челсі» — 60, «Лестер» — 59,
«Манчестер Юнайтед» (34 матчі) — 58, «Вулверхемптон» — 55.
Бомбардир: Варді («Лестер») — 23.

Іспанія
Прімера. 35-й тур. «Валенсія» — «Вальядолід» — 2:1, «Сельта» — «Атлетіко» — 1:1
(Бельтран, 49 — Мората, 1), «Бетіс» — «Осасуна» — 3:0, «Хетафе» — «Вільярреал» — 1:3,
«Барселона» — «Еспаньйол» — 1:0 (Л. Суарес, 56), «Ейбар» — «Леганес» — 0:0, «Мальорка» — «Леванте» — 2:0, «Атлетік» —
«Севілья» — 1:2 (Капа, 29 — Банега, 70; ЕльХаддаді, 74), «Реал Сосьєдад» — «Гранада»
— 2:3, «Реал Мадрид» — «Алавес» — 2:0
(Бензема, 11 (пен.); Асенсіо, 51).

36-й тур. «Осасуна» — «Сельта» — 2:1,
«Вальядолід» — «Барселона» — 0:1 (Відаль,
15), «Атлетіко» — «Бетіс» — 1:0 (Дієго Коста, 74), «Еспаньйол» — «Ейбар» — 0:2, «Леванте» — «Атлетік» — 1:2, «Леганес» — «Валенсія» — 1:0, «Севілья» — «Мальорка» —
2:0 (Окампос, 40 (пен.); Ен-Несірі, 84).
Лідери: «Реал Мадрид» (35 матчів) — 80,
«Барселона» — 79, «Севілья», «Атлетіко» —
66, «Вільярреал» (35 матчів) — 57, «Хетафе»
(35 матчів) — 53.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 22.

Італія
Серія А. 31-й тур. «Лечче» — «Лаціо» —
2:1 (Бабакар, 31; Лучіоне, 47 — Ф. Кайседо, 5),
«Мілан» — «Ювентус» — 4:2 (Ібрагімовіч, 62
(пен.); Кессі, 66; Р. Лаеу, 68; Ребіч, 81 — Рабйо,
47; Роналду, 53), «Дженоа» — «Наполі» — 1:2,
«Фіорентина» — «Кальярі» — 0:0, «Аталанта» — «Сампдорія» — 2:0 (Толої, 75; Муріель,
85; Маліновський («А») — із 69 хв., асист),
«Болонья» — «Сассуоло» — 1:2, «Рома» —
«Парма» — 2:1, «Торіно» — «Брешія» — 3:1,
«СПАЛ» — «Удінезе» — 0:3, «Верона» — «Інтер» — 2:2 (Д. Лазовіч, 2; Велозу, 86 — Кандрева, 49; Дімарко, 55 (у свої ворота)).
32-й тур. «Лаціо» — «Сассуоло» — 1:2
(Л. Альберто, 34 — Распадорі, 52; Капуто, 90+1),
«Брешія» — «Рома» — 0:3, «Ювентус» —
«Аталанта» — 2:2 (Роналду, 55, 90 (обидва —
пен.) — Д. Сапата, 16; Маліновський, 81; Маліновський («А») — із 67 хв., гол), «Дженоа» —
«СПАЛ» — 2:0, «Кальярі» — «Лечче» — 0:0,
«Парма» — «Болонья» — 2:2, «Удінезе» —
«Сампдорія» — 1:3, «Фіорентина» — «Верона» — 1:1, «Наполі» — «Мілан» — 2:2 (Ді Лоренцо, 35; Д. Мертенс, 60 — Тео Ернандес, 20;
Кессі, 73 (пен.)).
Лідери: «Ювентус» — 76, «Лаціо» —
68, «Аталанта» — 67, «Інтер» (31 матч) — 65,
«Рома» — 54, «Наполі» — 52.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 29.

Німеччина
«Плей-оф» за місце у Першій бундеслізі. Матч-відповідь. «Хайденхайм» —
«Вердер» — 2:2 (перша гра — 0:0). ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 ЛИПНЯ 2020

СПОРТ
Андрій П’ятов
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«Ми хочемо виграти нинішню Лігу Європи, й у принципі шанси в усіх рівні».

воротар ФК «Шахтар» (Донецьк)

■ «ФОРМУЛА-1»

Слово «короля»
На другому поспіль австрійському Гран-прі чинний
чемпіон світу відсвяткував свою першу перемогу в
сезоні
Григорій ХАТА
Льюїс Хемілтон, як і кожен великий
спортсмен, має свій неофіційний титул.
За вміння впевнено та яскраво управляти болідом на мокрій трасі шестиразового чемпіона світу називають «король
дощу». На другому в сезоні «формулічному» Гран-прі, який знову приймала
Австрія, британський пілот укотре підтвердив реноме майстра екстремального
пілотування.
Під час суботньої кваліфікації автодром «Шпільберг» так рясно поливав
дощ, що стюарди гонки не раз обмірковували можливість її припинення. Утім
кваліфікаційна сесія відбулася в повному обсязі, а її безапеляційним переможцем прогнозовано став Льюїс Хемілтон.
Нагадаємо, що стартова гонка чемпіонату для головного фаворита склалася не
надто вдало. Після четвертого місця на
Гран-прі Австрії лідеру «Мерседеса», без
сумніву, хотілося сатисфакції. Упевнено
вигравши дощову кваліфікацію, Хемілтон із «поул-позишн» розпочав боротьбу
за перемогу в другій гонці сезону.
І якщо тиждень тому пробратися на
чільну позицію Льюїсу не вдалося, то
Григорій ХАТА
Зірки так склалися, що футбольне Євро-2020 iз нинішнього літа перенесли на наступне. Водночас і цього року без
грандіозного літнього футболу
вболівальники не залишаться,
хоча й стежити за ним доведеться лише по телебаченню. Тож у
серпні клуби Старого світу повернуться на міжнародну арену, аби дограти єврокубки. А
минулого тижня у штабквартирі УЄФА відбулося жеребкування заключних раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, котрі дограватимуть у новому форматі.
Починаючи з чвертьфінальної стадії, переможці дуелей
визначатимуться за підсумками лише одного (а не двох, як
у класичному форматі) матчу.
При цьому проходитимуть всі ці
поєдинки в одній країні. Суперлігу прийматиме Португалія,
Лігу Європи — Німеччина.
І за таких обставин видозмінений через коронавірусну
пандемію формат єврокубкових змагань повністю нагадуватиме класичне Євро. Тільки замість національних збірних за
престижні трофеї боротимуться
європейські клуби.
Зауважимо, що до «плейоф» нинішнього розіграшу Ліги
чемпіонів пробилися винятково представники п’яти топ-чемпіонатів, тож заключна частина
турніру, яку прийме Лісабон,
буде перенасичена грандами.
Водночас головна увага шанувальників ЛЧ прикута до
ймовірного чвертьфінального протистояння «Баварії» та
«Барселони». Як свідчить статистика, останні три рази,
коли ці команди зустрічалися в
«плей-оф» Суперліги, саме в їхній парі народжувався майбутній тріумфатор турніру. Утім

повторна спроба підкорити «Шпільберг»
виявилася значно успішнішою.
Одразу захопивши лідерство в перегонах, яким, на відміну від кваліфікації, дощ не заважав, чинний чемпіон
світу впевнено взяв їх під контроль і завершив довгоочікуваною перемогою.
Щоправда, випередити британцеві свого партнера по команді Вальтері Боттаса в загальному заліку пілотів вона не допомогла.
Утім потенціал для штурму сьомої
чемпіонської вершини у Хемілтона майже безмежний. Єдине, що в урізаному через коронавірус сезоні часу на розкачку
в «короля дощу» майже не буде. «Добре,
що мені вдалося відновитися після непросто першого уїк-енду й зробити великий крок уперед», — сказав Хемілтон,
вигравши Гран-прі Штірії (так офіційно назвали другий у сезоні австрійський
етап).
Відзначимо, що цьогорічний календар керівництво «Ф-1» наразі розширило
до десяти гонок, додавши до нього Гранпрі Сочі та етап на тестовому автодромі
концерну «Феррарі» — «Муджелло».
Щодо результатів «формулічної» команди «Скудерії», то своїми здобутками

❙ Дощова кваліфікація допомогла лідеру «Мерседеса» Льюїсу Хемілтону виграти Гран-прі Штірії.
❙ Фото з сайта sport.bigmir.net
на старті сезону «червоні» не вражають.
Більше того, після подвійного сходу пілотів «Феррарі» на Гран-прі Штірії окремі учасники «Ф-1» виглядали відверто розчарованими та засмученими.
Керівник «Мерседеса» Тотто Вольфу
заявив, що «королівським» перегонам
потрібна сильна «Феррарі». Однак поки
що доводиться констатувати, що на старті ЧС-2020 «Скудерія» повільніша, ніж
деякі середняки. За підсумками другої
австрійської кваліфікації обидва боліди
«Феррарі» опинилися в середині стартового пелотону. Коли ж гонщики «черво-

них» взялися прориватися нагору, молодий Шарль Леклер вибив iз гонки свого більш досвідченого колегу Себастьяна
Феттеля, після чого й сам був змушений
зайти з дистанції. «Жодних виправдань
цьому бути не може. Однак нам потрібно
об’єднати зусилля й рухатися вперед»,
— резюмував керівник «Феррарі» Маттіа Бінотто.
Поки ж у Кубку конструкторів «Скудерія» перебуває на п’ятому місці, споглядаючи поперед себе не тільки потужні «Мерседес» та «Ред булл», а й скромні «Макларен» та «Рейсінг поінт». ■

■ ОРГПИТАННЯ

■ ТАБЛО

Покроковий алгоритм
Донецький «Шахтар» дізнався про свої перспективи на
міжнародній арені

❙ Після переконливого виграшу національного чемпіонату в донецькому «Шахтарі» не проти виграти й Лігу Європи.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
для початку «Барсі» потрібно
зіграти другий поєдинок 1/8
фіналу проти «Наполі» (перша
гра — 1:1), а «Баварії» після переконливої гостьової перемоги
(3:0) залагодити формальності
з «Челсі». В УЄФА вирішили,
що стадію 1/8 фіналу дограють

за традиційною роз’їзною схемою, надалі ж «матчі на виліт»
проходитимуть за прискореною
процедурою.
Власне, у донецького «Шахтаря» із весни також залишається незіграним повторний
єврокубковий поєдинок. І піс-

ля тривалих роздумів в УЄФА
дали добро на те, аби домашній
поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Вольфсбурга» «гірники» зіграли в Україні. Німецьких «вовків» донеччани приймуть 5 серпня на НСК «Олімпійський», до футбольної арени

Жеребкування. Ліга чемпіонів.
Чвертьфінальні пари. «Лейпциг»
(Німеччина) — «Атлетико» (Іспанія),
«Аталанта» (Італія) — «Парі Сен-Жермен» (Франція), «Реал» (Іспанія) /
«Манчестер Сіті» (Англія) — «Ліон»
(Франція) / «Ювентус» (Італія), «Наполі» (Італія) / «Барселона» (Іспанія)
— «Челсі» (Англія) / «Баварія» (Німеччина).
Ліга Європи. Чвертьфінальні пари. «Шахтар» (Україна)/
«Вольфсбург» (Німеччина) — «Айнтрахт» (Німеччина)/«Базель» (Швейцарія), ЛАСК (Австрія) / «Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Істанбул»
(Туреччина)/«Копенгаген» (Данія), «Інтер» (Італія)/«Хетафе» (Іспанія) —
«Рейнджерс» (Шотландія)/«Байєр»
(Німеччина), «Олімпіакос» (Греція)
/«Вулверхемптон» (Англія) — «Севілья» (Іспанія)/«Рома» (Італія).
якого останнім часом вони вже
встигли призвичаїтися. «Хоча
гратимемо й без уболівальників, але фактор свого стадіону
повинен зіграти нам на руку.
Для нас це великий плюс», —
відзначив голкіпер «Шахтаря»
Андрій П’ятов.
Загалом, капітан «гірників»
не приховує, що в клубі хочуть
замахнутися на перемогу в ЛЄ:
«Новий формат робить турнір
непередбачуваним. Шанси у
всіх рівні».
Водночас португальський
наставник «помаранчево-чорних» Луїш Каштру пропонує
своїм футболістам зосередитися
на найближчій цілі й для початку вдало пройти повторне протистояння з «Вольфсбургом».
Що ж до можливого суперника
«гірників» у чвертьфіналі, то,
згідно з жеребом, ним може стати переможець дуелі «Базель»
— «Айнтрахт». ■

Читайте
в наступному
номері:
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З вітряка — на крила літака
Італійське коріння, київські польоти та варшавське кохання першого польського авіатора Михала Сципіо
дель Кампо

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 ЛИПНЯ 2020

■ ЗІРКИ І ДІТИ

Бекхеми відсвяткували опалове
весілля
Тепер готуються ще до одного
Дара ГАВАРРА

сом, згодом зіграв
кілька незначних
ролей, а зараз нібито серйозно зайнявся фотографією.
Взагалі-то важко виходити з тіні знаменитих батьків і доводити
свою спроможність зробити щось вагоме і значне у цьому житті. Але
добре, коли всі твої починання і спроби батьки всіляко підтримують.
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц.
Ось і з заручинами
вийшло саме так: Вікторія і Девід му «Інстаграмі». Зрештою, може,
повністю підтримали сина щодо це й на краще, адже Бруклін ще
його раннього, як для західного з підліткового віку почав зустріштибу життя, одруження і поба- чатися з дівчатами, і на його «ражали молодим безмежного щас- хунку» вже було кілька серйозтя і моря кохання. «Ми вас люби- них романів, які замалим не замо!» — написала Вікторія у своє- кінчилися одруженням. ■

Ще тільки тиждень тому пара
Девід і Вікторія Бекхеми відсвяткувала свою 21-шу річницю весілля, як уже днями їхніх первісток
— 21-річний Бруклін — потішив
батьків, і не тільки, звісткою, що
збирається одружитися. Обраницею зіркового «дитяти» стала
старша за нього на чотири роки
спадкоємиця мільярдера Нельсона Пельтца Нікола Пельтц.
Зрештою, дівчина у свої 25 років
уже й сама зробила карколомну кар’єру, почавши зніматися в
кіно з 13 років. За плечима у неї
ролі як в успішних серіалах, так
і в культових фільмах, скажімо
«Трансформерах». Чого не скажеш про Брукліна, який то намагався, як батько, грати у футбол,
потім зайнявся модельним бізне-

У місті Нью-Джерсі,
що в США, клієнт залишив як подяку за обслуговування «чайові» у розмірі тисячу доларів. Спочатку офіціант не зрозумів, за що така велика
сума, але на чеку було залишено повідомлення
— постійний відвідувач
цього ресторану таким
чином подякував усьому персоналу (в цидулці була приписка, що цю
суму потрібно розділити
між усіма працівниками
закладу) за те, що, незважаючи на такий важкий час, як пандемія, ці
люди продовжують обслуговувати своїх клієн-

■ ДЕНЬ ПОДЯКИ

Тисяча доларів «на чай»
Так клієнт подякував за роботу ресторану під час
пандемії
тів. Відвідувач також подякував за смачну їжу,
теплі посмішки і чудову
атмосферу. Офіціант так
розчулився, що пустив
сльозу, а потім показав
чек іншому співробітнику ресторану, який також
не стримав емоцій і розплакався від такого зворушливого жесту. Коли
ж вони показали записку

клієнта власнику закладу, в того також очі зволожніли, адже не кожен
день люди висловлюють
подяку за, здавалося б,
буденні справи. У ресторані працює всього 7 чоловік, включаючи власника, але той відмовився
від своєї частки «подяки»
на користь своїх найманих працівників.

Варто зазначити, що
цей клієнт є постійним
відвідувачем ресторану з 2001 року, а того вечора він був там разом із
сім’єю, після чого, ні слова не сказавши, покинув
заклад. Найцікавіше, що
чек за вечерю склав усього... 43 долари. Тож тим
більше дивує сума «чайових». ■

са». 9. Давнє іспанське місто, колишня столиця держави вестготів. 12. Письмове вітання кого-небудь із нагоди відзначення видатної події в його житті. 13.
Чоловік Діви Марії, який замінив Христові земного батька. 16. Установлений
суспільний порядок, система організації чого-небудь, державний лад. 17. Сукупність машин, механізмів, механічних
пристроїв, апаратів. 19. Кущ із пахучими білими квітками, що мають чотири
пелюстки. 20. Велика карета для далеких подорожей, запряжена 6—12 кіньми. 21. Суворе попередження про порушення трудової дисципліни. 24. Запалення вуха. 25. Скандальний український політик, депутат від проросійської
ОПЗЖ.■
Кросворд №60
від 8 липня

З технічних причин у п’ятничному номері була надрукована
програма на минулий тиждень.
Шановні читачі, приносимо вибачення. Зроблені оргвисновки.

■ ПОГОДА
15 липня за прогнозами синоптиків

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер півнiчно-захiдний,
3-8 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +21...+23.
Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +20...+22.
Вінниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+9…+14
+19…+24

+8…+13
+20…+25
Схід

хмарно

Центр

13 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-26 градусів, у Дніпрі біля Києва — 21.

дощ

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +5...+7, удень +20...+22. Моршин: уночi +8...+10,
удень +22...+24.

сніг

Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

По горизонталі:
1. Людина, яка не любить Росію
і все, що з нею пов’язане. 8. Давньогрецька ваза з ручками і вузьким горлом.
9. Старовинний український шляхетний
музичний інструмент, схожий на лютню. 10. Колонка на сайті, яку веде популярна особа. 11. Висушена трава. 12.
Гірське пасмо в Росії, Казахстані, Китаї
та Монголії. 14. Винайм помешкання за
гроші. 15. Кисломолочний продукт. 18.
Американський психологічний трилер,
за який Хоакін Фенікс отримав «Оскара». 21. Два вірші, що складають єдину поетичну композицію. 22. Насичений
солодкий розчин. 23. Столиця Норвегії. 25. Зелений екзотичний плід із волохатою шкіркою. 26. Справжнє прізвище зірки 90-х, Сестрички Віки. 27. Ім’я
дружини Лукаша з драми-феєрії Лесі
Українки «Лісова пісня». 28. Річка між
США та Канадою, відома своїм водоспадом.
По вертикалі:
2. Дрібні частинки пилу чи продуктів горіння, що скупчуються в повітрі. 3.
Металева застібка для одягу, що вживалася від бронзового віку до раннього середньовіччя. 4. «Многая літа» пояпонськи. 5. Адміністративна частина фірми. 6. Спортивний наставник. 7.
Сайт чи газета, яка спеціалізується на
світській хроніці та чутках, «жовта пре-

+9…+14
+20…+25

Південь +12…+17
+23…+28
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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+10…+15
+19…+24

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Мого чоловіка дивився консиліум лікарів.
— Встановили діагноз?
— У них не було розбіжностей
тільки з одного питання: скільки я
повинна заплатити.
***
Чоловік каже дружині.
— Люба, чим це від тебе так чудово пахне?
— Парфумами, які ти мені вчора подарував.
— Я тобі не дарував парфуми.

— Дарував, подивися в гаманці.
***
ДАІшник гальмує авто i звертається до водія:
— А чого їдемо без паска безпеки і по «мобілцi» розмовляємо?
— Можна подумати, шо ви цьому не раді.
***
Тривають пошуки пiдроздiлу
поліції, який направили на склад iз
нелегальним алкоголем.
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