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«Ми шануємо роль Шеремета та інших незалежних українських журналістів у відважному
повідомленні правди та сприянні відкритому обміну інформацією й ідеями. Робота незалежних
журналістів є критично важливою для успіху демократії».
Із заяви Посольства США в Україні

■ ЧЕТВЕРТА ВЛАДА

■ НА ФРОНТІ

Плата за
незалежність

Знову працюють снайпери

До чертвертої річниці з дня
вбивства журналіста Павла
Шеремета у Києві відкрили
меморіал пам’яті
Катерина БАЧИНСЬКА
Меморіал пам’яті журналісту Павлу Шеремету,
який загинув унаслідок вибуху чотири роки тому,
відкрили в Києві. Пам’ятний знак встановили на вулиці Івана Франка, де жив журналіст. Саме неподалік цього місця й пролунав вибух 20 липня 2016го. Автор меморіалу — український скульптор Назар Білик.
Пам’ятник виконано у лаконічному стилі — білий аркуш паперу з ім’ям i прізвищем убитого журналіста, а також слова внизу: «На цьому місці 20
липня 2016 року загинув журналіст».
На відкриття меморіалу прийшли друзі та знайомі журналіста, а також колеги з видання «Українська правда». Серед них — головна редакторка Севгіль
Мусаєва-Боровик, власниця інтернет-видання Олена Притула, а також екснародна депутатка Світлана Заліщук.
Прокоментував ситуацію навколо розслідування вбивства Павла Шеремета і президент Володимир
Зеленський. Він заявив, що українському суспільству потрібні чіткі відповіді та беззаперечні докази
в убивстві журналіста. «Сьогодні четверта річниця
з дня вбивства Павла Шеремета. У Білорусі, Росії
та Україні він стояв за цінності демократії, права
та свободи людини. Його зухвале вбивство — втрата для всіх незалежних медіа та журналістів. А ще
цей злочин — ганьба для України», — заявив президент.
Неупередженого та достовірного розслідування загибелі Павла Шеремета вимагають від українських правоохоронців і Сполучені Штати
Америки. Таку заяву Посольство США в Україні
оприлюднило на своїй сторінці у «Твіттері». І додало: робота незалежних журналістів є критично важливою для демократії. «У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємося до
українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування, що забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і здійснив це вбивство. Ми шануємо роль Шеремета та інших незалежних українських журналістів у відважному повідомленні правди та
сприянні відкритому обміну інформацією й ідеями. Робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії», — йдеться
у заяві.
Нагадаємо, у машину Павла Шеремета було закладено вибуховий пристрій. Він спрацював о 7:45
ранку, коли журналіст їхав на ранковий ефір своєї
програми. 12 грудня минулого року правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві журналіста. Це
військова медсестра Яна Дугарь, дитячий хірург
Юлія Кузьменко, музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко. Їм повідомлено про підозру, втім провину досі не доведено. ■

■ ДО РЕЧІ
Чергове засідання у «справі Шеремета» тривало до другої ночі п’ятниці, 17 липня. Розгляд усіх трьох справ відбувався
в день масової акції проти мовного законопроєкту Бужанського.
Тож iз-під Верховної Ради значна частина активістів, які не вірять
офіційним обвинуваченням і знаходять багато невідповідностей, зокрема, в оприлюднених відео, перекочувала під стіни Печерського суду.
Печерський районний суд міста Києва залишив без змін запобіжні заходи всім трьом фігурантам «справи Шеремета», продовживши їх iще на два місяці.
Лікар Юлія Кузьменко («Ліса») і військовослужбовець ССО
Андрій Антоненко («Ріффмастер») залишаються під вартою.
Яна Дугарь — на волі під заставою із зобов’язанням вчасно
з’являтися до суду.
Єдина зміна — суд частково задовольнив клопотання захисту
військового медика Дугарь, дозволивши їй контактувати з командирами і викладачами, які проходять у її справі як свідки. Це означає, що сержант 25-ї повітряно-десантної бригади зможе продовжити службу і навчання.

Поранення в останні дні отримали п’ятеро українських воїнів
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулі чотири доби збройні
формування Російської Федерації,
їхні найманці та посіпаки понад 60
разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілює наші позиції, використовуючи всю наявну
зброю, зокрема й заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм,
120-мiлiметровi та 82-мiлiметровi
міномети. По всій лінії фронту працюють ворожі снайпери.
На луганському напрямку в
районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь по захисниках Луганського, Миронівського, Новозванівки, Новотошківського, Оріхового. Ці дні противник
прицільно гатив iз важкої артилерії
122 мм та з мінометів 120-го калібру, по опорних пунктах наших оборонців неподалік Хутору Вільний і
Причепилівки.
На донецькому напрямку в
районі відповідальності оперативно-тактичного
угруповання
«Схід» найгарячіше було поблизу
Старогнатівки, Водяного, Авдіїв-

ки, Мар’їнки, Талаківки, Гнутового. Також противник обстріляв позиції українських захисників біля
Лебединського, Новоселівки Другої, Верхньоторецького, Опитного,
Кам’янки, Пищевика та Широкиного.
Також 18 липня збройні формування РФ з боку Петрівського зі
стрілецької зброї обстріляли ділянку розведення сил i засобів №3 Богданівка.
За минулий період унаслідок ворожих обстрілів поранення отримали п’ятеро українських військовослужбовців.
На
ресурсах
противника
з’явилася інформація, що бойовики знайшли і доставили на свою територію тіло третього українського військовослужбовця, загиблого під Зайцевим під час спроби евакуації тіла командира. В понеділок
опівдні українська сторона ще не
мала підтвердження щодо евакуації тіла та його ідентифікації. Немає ще офіційного підтвердження
щодо того, що тіло, яке минулої суботи передали бойовики, дійсно належить парамедику Миколi Іліну.
Втім, за неофіційною інформацією

та за словами побратимів, то дійсно
таки він.
Окупанти отримали адекватну
відповідь від наших підрозділів. За
даними розвідки, за минулі чотири
доби було знищено шістьох та поранено стільки ж загарбників.
Варто зазначити, що, за даними
osint-розвідки (розвідка за відкритими джерелами), минулі пару тижнів
на окупованих територіях перебувала група з 20 російських військових «інспекторів», які посилену увагу приділили вивченню маріупольського та горлівського напрямків,
зокрема, щодо питань розстановки
сил, укріплення позицій, підвезення боєприпасів, тилового забезпечення. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Західний i Південний
військові округи Міністерства оборони РФ, 1-й та 2-й армійські корпуси якого і є так званою «армією ОРДЛО», були підняті по тривозі для
перевірки боєготовності. На нашу
думку, однією з основних задач навчань було злагодження підрозділів
на оперативному рівні, і заодно —
здійснення тиску на керівництво
України в процесі підготовки зустрічі в нормандському форматі. ■

■ ВІРА

Паломництво онлайн
У Зарваниці
відбулася
ювілейна
Всеукраїнська
проща
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
У незвичайному онлайн-режимі відбувалася
у минулі вихідні ювілейна, 25-та, Всеукраїнська
проща до однієї з найбільших святинь УГКЦ — відпустового центру «Зарваниця», що розташований
біля однойменного села в
Теребовлянському районі
Тернопільщини.
Упродовж років ця
подія збирала сотні тисяч
паломників з усієї України та з-за кордону. Однак
цього разу, зважаючи на
пандемію коронавірусу,
глава Української грекокатолицької церкви Блаженнійший Святослав
уклінно просив вірних залишитися вдома і брати
участь у прощі онлайн,
відтак під час урочистого
дійства подякував їм за те,
що дослухалися до його
голосу і «пройшли дорогою до Зарваниці у приватний спосіб».
За повідомленням департаменту
інформації УГКЦ, онлайн-прощу транслювали державні телеканали та «Живе
телебачення» (суспіль-

но-релігійний проєкт Української греко-католицької церкви). Однак безлюдною площа перед собором Зарваницької Матері
Божої не була. Окрім нечисленних паломників,
святу літургію відвідали і представники місцевої влади, і навіть п’ятий
президент України Петро
Порошенко з дружиною.
Обов’язковою
умовою
присутності було дотримання маскового режиму
і безпечної дистанції.
Однією з найважливіших подій під час Всеукраїнської прощі онлайн
до Зарваниці 19 липня
стало відновлення Блаженнійшим Святославом
акту посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці. Чверть
століття тому на цьому ж
місці посвяту України і
Церкви Пресвятій Богородиці здійснив патріарх

❙ Ще ніколи Зарваниця під час прощі не була такою
❙ малолюдною.
❙ Фото з сайта news.ugcc.ua.
Мирослав-Іван
Любачівський, а першим, хто
віддав український народ під покров Пресвятої
Богородиці, був Ярослав
Мудрий.
У своєму виступі глава УГКЦ нагадав, що сила
віри не поставила на коліна український народ пе-

ред обличчям найгірших
репресій, нищень, руйнувань і насилля.
«Пресвята Богородиця покрила нас Покровом. Бог проявився присутнім і дав нам силу. Ми
залишилися єдиною Церквою і Україною», — зазначив він. ■

ІнФорУМ
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■ АДМІНПОДІЛ

Розмір має значення
Верховна Рада зменшила кількість районів
майже в чотири рази
Інна СТЕПАНЧУК
У свій останній пленарний
«робочий» день, п’ятницю, 17
липня, Верховна Рада розглянула за скороченою процедурою
та ухвалила проєкт постанови
№3650 «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з документом, в Україні буде ліквідовано нинішні 490 районів та утворено 136 нових. У попередньому варіанті, нагадаємо, нових
районів узагалі мало бути 129.
Проте громадам усе ж вдалося
відвоювати кілька адміністративних одиниць. За укрупнення районів проголосували депутати фракції «Слуга народу», до
яких приєдналися окремі нардепи з «Довіри», групи «За майбутнє» та кілька позафракцій-

них. Таким чином вдалося «нашкребти» 238 при мінімально
необхідних 226. Жодного голосу на підтримку постанови не
дали «ОПЗЖ», «Європейська
солідарність», «Батьківщина»
і «Голос».
«Антиконституційною
постановою, яка не має нічого спільного з реальною децентралізацією», назвала документ Ірина Геращенко від «Європейської солідарності». «Над
містами обласного значення тепер створили ще й надбудови у
вигляді районів, не дослухавшись громад, не давши при цьому функціональних повноважень, ресурсів і прав, — заявила депутат. — Також за 100
днів до виборів суттєво змінені
правила гри, а узаконений слу-

гами бюлетень створює масштабне поле для фальсифікацій.
Там зафіксовано норму про трафаретне визначення свого кандидата, вона незрозуміла навіть самим депутатам. Регіони
шоковані постановою про екзотичний переділ районів».
«Прийняття постанови
фактично знищує місцеве самоврядування. Через подібне
«укрупнення» районів віддалені села, периферійні населені
пункти будуть просто позбавлені засобів для повноцінного життя. Ми оскаржуватимемо ці рішення в суді», — наголосив Вадим Івченко від «Батьківщини».
Постановою передбачено,
що межі районів буде встановлено по зовнішній межі
територій сільських, селищних, міських територіальних
громад, які входять до складу
відповідного району. Також у
ліквідованих районах вибори
депутатів районних рад проводитись не будуть. Власне,
вибори до місцевих органів
влади і були тим прискорювачем, який підганяв «слуг»
до ухвалення постанови без

належного обговорення.
А глава уряду Денис
Шмигаль так пояснював необхідність районування поновому: «Існуючий районний поділ був утворений ще у
СРСР. Це не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, тому треба наводити порядок. Для прикладу, є райони,
де проживає 5 тисяч людей, і
є райони, де проживає 180 тисяч людей. Великі перекоси
у субвенціях, дотаціях. Відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне».
Рада так і не ризикнула в
п’ятницю винести на обговорення скандальний мовний
законопроєкт Максима Бужанського. Проте сьогодні
депутати мають зібратися на
позачергове засідання. Можливо, мовна тема знову вигулькне в сесійній залі. Але
навряд чи вийде цього разу
українців «развєсті як котят», як це колись вдалося
«регіоналам» із законом «Ківалова—Колесніченка». ■

■ КРИМІНАЛ

Спецоперація «Імітація»
У Черкасах хотіли вбити заступника міського голови
Юрія Ботнара
Людмила НІКІТЕНКО
Слідчі Державного бюро розслідувань
затримали депутата Черкаської міської
ради, який замовив вбивство заступника
міського голови Юрія Ботнара.
Як повідомляють у Державному бюро
розслідувань, слідство встановило, що
один iз депутатів Черкаської міської ради
через особистий конфлікт на тлі розподілу
сфер впливу, за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас.
«Депутат знайшов посередника, якоЛюдмила КОХАН
Українська співачка Руслана Лижичко, для якої Карпати та збереження
їхньої культури є персональною місією,
стала на захист древніх пралісів, презентувавши ефектний відеоролик із реальними кадрами подій у горах. Загалом це масштабний соціальний проєкт. Перший ролик із трилогії «Карпати. Місце сили» розповідає про страшну загрозу, яка нависла
над лісами й усією територією регіону.
«Лисіючі гори та міліючі потічки, неспинні повені і пустельні вітри… Це прелюдія до екологічної катастрофи. Якщо
вам здається, що весь цей треш — це біда
одного селища в Карпатах. Або одного,
хай і немалого, регіону. Ви помиляєтесь.
Це виклик всій Україні, кожному українцю, це злочин перед всією планетою. Настав час рятувати Карпати не від пожеж чи
хвороб. Рятувати від людей! Ми маємо нарешті зрозуміти, що, рятуючи одне дерево,
ми рятуємо цілу планету», — каже Руслана.
Співачка звернулась до всіх із проханням підтримати ініціативу під назвою
«Карпатська варта». Допомогти показати відео «Карпати. Місце сили. Спасіння» якомога більшій кількості людей.
«Думаю, що більшість із вас хоча б раз
були в Карпатах і полюбили ці ліси. Напишіть від себе ту інформацію, що вважаєте за потрібне, з хештегами #ЗбережиКарпати та #SaveKarpaty. Надсилайте на FB-сторінку @Ruslana.Official
фото, відео та точні місця вирубок, які
вам видаються злочинними. Ми виступаємо з ініціативою створення інтерактивної карти лісів та вирубок по всій Україні. Я звертаюсь до всіх активістів, ен-

му доручив підібрати виконавця вбивства
та сплатив йому завдаток. У ході спільної
багатоходової спецоперації правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови Черкас та після передачі грошей
як оплати за злочин затримали його організатора за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», — розповідають у ДБР.
Нагадаємо, напередодні до черкаської поліції звернулися стурбовані рідні
заступника міського голови Юрія Ботнара. Вони повідомили, що той тривалий час
не виходить на зв’язок, на робочому міс-

❙ Юрій Ботнар.
ці він також відсутній. Мовляв, ввечері,
близько 19.30, у районі міської ради він
відійшов від свого авто на якусь зустріч і
до цього часу не повернувся. Колегам по
роботі також було невідоме місцеперебування Ботнара.
У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.■

■ ІНІЦІАТИВА

Карпати — місце сили
Руслана презентувала перше з трьох відео на захист
гірського довкілля

❙ Руслана Лижичко.
❙ Фото надані Master Management.
тузіастів, екологів, небайдужих людей:
надавати нам інформацію щодо вирубок для запобігання масштабним екологічним злочинам, — емоційно закликає
Руслана. — Також ми готуємо ініціативу із заліснення місць вирубок автентичною лісовою флорою. Ми віримо, що ра-

зом зможемо втілити багато з запланованого! Нещадній вирубці Карпатських
лісів час покласти край».
Ініціатори кампанії «Карпати. Місце
сили» закликають розширити території
національних парків та створювати нові
природоохоронні території. ■
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■ ЛІТПРОЦЕС

«Розвідники»
у великому
місті
Четверо митців проведуть
місяць у Харківській
літературній резиденції
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Після суворого конкурсного відбору Український ПЕН-клуб та місцевий літмузей оголосили учасників
Харківської літературної резиденції2020. Як повідомив Bagels & Letters,
ними стали письменники Максим Беспалов (Дніпро/Львів) і Банді Шолтес
(Ужгород), а також перекладачі Тетяна Родіонова (Київ) і Юрій Матевощук
(Тернопіль). Усі четверо пробудуть на
Слобожанщині до середини вересня, занурившись не лише в роботу, а й міське
культурне середовище. Щоправда через карантинні обмеження більшість
контактів iз читачами доведеться перевести в режим онлайн.
У кожного з «резидентів» — своя
програма. Максим Беспалов працюватиме над романом «Пожежа», у якому розповість про долю галицької родини, що емігрувала до США. Події
у творі розвиваються у кількох часових вимірах, починаючи з ХІХ століття і до нашого часу. Банді Шолтес їде
на Слобожанщину саме за місцевими
враженнями, оскільки наразі готує
збірку оповідань, герої яких живуть
у різних містах. Автор, аби вивчити
регіональний колорит, уже побував у
Варшаві, Львові та Одесі, і ось настала
черга Харкова. Де саме він шукатиме
концептуальну автентичність, наразі
сказати важко, але під час попередніх
поїздок побував у хостелах, синагозі,
лікарні, кебабних, гастрономах, надихався краєвидами Балтійського та
Чорноморського побережжя.
Тетяна Родіонова разом iз групою
«VERBація» працюватимуть над перекладом роману Томаса Вулфа You
Can not Go Home Again. Окремі фрагменти книги вже виходили українською мовою у 1973 році, дякуючи Емілю
Хоменку. Але, оскільки той захопився математикою і покинув літературу,
«VERBація» планує завершити роботу,
зберігши його стилістику. А Юрій Матевощук у Харкові працюватиме над
двома романами відомого польського
прозаїка Корнеля Філіповича «Щоденник антигероя» та «Сад пана Нікче».
Обидві книги присвячені подіям Другої світової війни.
Той факт, що переможці відбірного конкурсу захоплюються історією, на
думку членів журі, є добрим знаком.
«Українська література хоче заповнити пустоти, розриви пам’яті, — каже
поет і перекладач Остап Славінський.
— Тобто прагне бути трохи більше, ніж
«фікшн», але водночас максимально
використовувати всі можливості фантазії, оскільки лише через посередництво фікції можна ближче підступитися
до правди».
Проте президент українського
ПЕН-клубу, письменник Андрій Курков вважає, що сучасні автори часто
захоплюються вже розвіданими, «канонічними» темами з української історії, а хотілося б, аби письменники відкривали маловідомі, а то й взагалі невідомі сторінки. У цьому сенсі
нинішній конкурс став для нього знаковим. «Письменник — це ж розвідник історії, а не лише людина, яка її
переказує, — вважає Курков. — Тож,
беручи до уваги конкурси минулих
років, я радий, що наразі відбулася
еволюція як у сенсі можливостей використання резиденції, так і стосовно
вибраних тем». ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

Захистити землі оборони
До 2025 року квартирну чергу у війську можна повністю
ліквідувати
Іван БАЗАРКО,
керівник Центру стратегічних та оборонних досліджень, кандидат наук з державного управління

Державний і політичний підхід у вирішенні найважливіших завдань країни вимагає не лише формального розгляду з метою досягнення стратегічних далекосяжних
планів, а й наявності чіткого розуміння реального стану справ. Зокрема, приймаючи рішення про впорядкування земель оборони, слід звернути увагу на те, що в
період iз 1991 по 2020 рр. кількість цих земель у відомстві зменшилася на розмір
середньоєвропейської країни. Що це означає? Це означає що земля оборони, що
складається із земель МО та ГШ ЗСУ, МВС, СБУ, ДПС, не має чітко зафіксованої
кількісної та якісної характеристики.

Унеможливити незаконне
використання земель оборони

лового забезпечення та дотримання належних соціальних стандартів у ЗСУ.

Лише після впорядкування обліку і проведення повної інвентаризації ми, по-перше, мали б точну цифру,
щодо кількості та площі земель; по-друге, змогли б побачити, скільки земель
вибуло з володіння чи користування
МО та ГШ ЗСУ; по-третє, зрозуміли б,
скільки цих земель перебуває під загрозою незаконного вилучення.
Далі ми виділили б кількість незареєстрованих, скільки їх перебуває у
межах міст-містечок, а скільки — на
відкритих площах, що дозволить визначити потребу в ресурсах на виготовлення правовстановлюючої документації, оцифрування даних і проведення нормативно-грошової оцінки, що
унеможливить багатомільярдні втрати через незаконне і неефективне використання земель оборони.
Кошти на вищезазначені заходи в
повному обсязі можна отримати від
збільшення ефективності використання нерухомого майна і земель, що перебувають у володінні, використанні і
розпорядженні Міноборони та Генштабу ЗСУ.
Також отримаємо розуміння, які земельні ділянки можуть бути передані в
тимчасове користування за договорами
оренди чи для спільної господарської
діяльності підприємствам, установам
та організаціям, за обов’язкової однозначної умови, що в разі виникнення
потреби в ЗСУ в такій земельній ділянці
суб’єкт господарювання відразу її має
вивільнити.
Такий ресурс, як землі оборони, які
не плануються до використання для
потреб ЗСУ, включно з майновими комплексами та фондами ДП МОУ, дасть
змогу вирішити гостру проблему жит-

Державний підхід, а не інтереси
тимчасових призначенців
Наявний земельний ресурс iз числа земель, у задіянні яких ЗСУ не мають потреби, дасть змогу забезпечити земельними ділянками для зведення індивідуальних житлових будинків
такі категорії, як сім’ї загиблих та інвалідів війни. Адже для забезпечення
20 тисяч родин земельними ділянками
по 0,06 га потрібно лише 15 тисяч гектарів iз близько 400 тисяч (точна кількість у МОУ не визначена).
У частині житлового забезпечення
першочерговим є виконання державою
зобов’язань перед своїми захисниками — це ліквідація житлової черги (понад 50 тис. осіб), яка за всіма ознака-

ми є штучною. І тут ми повинні звернути увагу на те, що станом на 01.06.2020
МОУ вивільняється від низки функцій,
які тепер переходять до командування
ГШ ЗСУ. Що, в свою чергу, дає змогу
МОУ підійти до питання житлового забезпечення стратегічно, а саме оптимізувавши людський і матеріальний ресурс, наприклад, у військову будівельну компанію, за прикладом Укрзалізниці, яка свого часу за досить короткий

Ловіть гривню
Зниження курсу національної валюти та
інфляційні очікування — передумови
зростання цін

Такі слова, як «криза»,
«обвал економіки», «фінансова нестабільність», лякають кожного. Українці звикли, що кризи зазвичай ослаблюють національну валюту.
Зараз, під час пандемії коронавірусу, нікого не полишає думка про стан української гривні та вплив ковіду на
економіку. Курс долара продовжує зростати. Національний банк України встановив
на 20 липня 2020 року офіцій-

період iз допомогою залізничних будівельних військ відновила і суттєво покращила всю свою інфраструктуру.
Існує можливість кардинально переглянути сталі інвестиційні домовленості з цивільними забудовниками. Це
коли МОУ передає приватному інвестору земельні ділянки, які воно отримало
в користування, а навзамін має отримати квартири в розмірі 10-11% від кількості зведеного житла. Цей механізм
забезпечення житлом показав себе як
малоефективний і неспроможний навіть скоротити проблему, не те що вирішити її. Бо коли порівняти кількість
вилучених земель і отриманих квар-

Коли житло буде зводити Військова будівельна компанія,
організація і контроль за якою — під силу Міністерству оборони,
у зв’язку з вивільненням від низки функцій, у тому числі
пов’язаних iз будівництвом, то на покриття житлової черги МОУ
отримає не 10-12% від загальної площі будівництва, а 45-55%.

■ ЧОГО ЧЕКАТИ?

Крістіна ЧАГАРНА,
студентка Київського
університету імені Бориса
Грінченка

❙ Скільки в Україні «оборонних» земель, ніхто достеменно не знає. Навіть відомства, яким
❙ вони належать.
❙ Фото з сайта resonance.ua.

ний курс гривні на рівні 27,37
грн/$. Отже, у порівнянні з
попереднім банківським днем
НБУ знизив курс гривні на 15
копійок.
Важливою причиною падіння гривні є різниця між реальним і закладеним у держбюджет валютним курсом, що
вплинуло на закриття багатьох підприємств.
До держбюджету 2020 року
з самого початку заклали середньорічний курс 27 гривень/
долар, однак у квітні валютний курс погіршили до 29,5
гривні/долар. Після подання президента України Володимира Зеленського і призна-

тир, то нескладний розрахунок покаже, що держава в особі МОУ недоотримала близько 100 тисяч квартир середнього класу. В свою чергу, коли житло
буде зводити Військова будівельна компанія, організація і контроль за якою
— під силу Міністерству оборони, у
зв’язку з вивільненням від низки функцій, у тому числі пов’язаних iз будівництвом, то на покриття житлової черги МОУ отримає не 10-12% від загаль-

чення минулого тижня Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку, поки
курс долара зростає ніби не фатально.
В інтерв’ю для інтернетпорталу «Апостроф» інвестиційний банкір і фінансовий
аналітик Сергій Фурса каже,
що якщо колишня політика Національного банку збережеться, курс долара на кінець 2020 року не повинен перевищити 28 гривень. Проте він також припускає, що
політика НБУ буде змінюватися.
Фурса передбачає, що новий глава Нацбанку, ймовірно, буде залежний від президента, тому прогнозувати
щось складно. Слід розуміти, що найбільш вірогідним кроком Нацбанку в цьому сценарії стане грошова
емісія. Але якщо регулятор
почне друкувати гроші, то
Україна втратить підтримку
з боку МВФ, попереджає Сергій Фурса. А це, у свою чергу,
також може зіграти проти національної валюти.

ної площі будівництва, а 45-55%. І це
тільки один із кількох механізмів вирішення житлової черги серед військовослужбовців, яку до початку 2025 року
можна ліквідувати повністю.
Тому вбачається за доцільне на законодавчому рівні опрацювати питання щодо наділення ЗСУ функцією розпорядника земель оборони, а також до
завершення внесення до публічної кадастрової карти земель оборони обмежити Держгеокадастр щодо формування земельних ділянок на територіях,
які належать до земель оборони, без згоди відомства, якому ця ділянка передавалась у володіння чи користування.
Системна та планова співпраця Збройних сил України з Кабінетом Міністрів
в особі Держгеокадастру, Фонду державного майна, міністерств юстиції
та фінансів, а також профільним комітетом Верховної Ради та іншими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими ініціативами дасть змогу швидко та якісно
розв’язати цілу низку проблемних питань, які накопичувались із 1991року.
Вирішення цих завдань у першу
чергу залежить від політичної волі та
розуміння процесів, що відбуваються у
відомстві. Зміна системи взаємин між
Міністерством оборони та Генеральним штабом, наявність перевірених
кваліфікованих кадрів дозволяє бути
впевненим у тому, що найважливіші
завдання державної ваги будуть вирішуватися саме у форматі державного
підходу, а не в інтересах миттєвих призначенців. ■

❙ Нестабільна гривня — до зміни цін.
❙ Фото з сайта agropolit.com.
То що ж чекає на українців,
якщо не уникнути девальвації
національної валюти?
Для аналізу ситуації було
проведено моніторинг столичних ринків, зокрема «Куренівського» та ринку «Виноградар». Більшість риночних торговців зауважили, що
в разі емісії гривні буде вели-

кий ризик інфляції. Оскільки
українська економіка переживає не найкращі часи, то дисбаланси у попиті і пропозиції на
різних ринках можуть виникати дуже швидко і зберігатися
надовго, через це інфляційний
процес може стати неконтрольованим, а відтак зростання цін
не змусить себе довго чекати. ■
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■ ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Велич історії й маленька
ображена людина
Затримано чоловіка, якого підозрюють у підпалі
кафедрального собору в французькому Нанті

❙ Пожежа в Нанті стала потрясінням для французів.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Причиною пожежі минулої суботи
в соборі Святих Петра і Павла у французькому місті Нант міг бути підпал —
цю версію зараз вивчають слідчі. Вогонь
спалахнув одразу в трьох місцях, віддалених одне від одного, що не могло бути
збігом обставин, заявив прокурор міста
П’єр Саннес, передає агенція dpa.
Згідно із заявою прокурора, одне міс-

це займання було в органі, ще два — в
нефі собору. Пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль лише через 10
годин після початку пожежі. У гасінні полум’я були задіяні 60 вогнеборців.
У результаті НП були знищені безцінні
реліквії: старовинний орган епохи бароко і унікальні вітражі XV сторіччя східного фасаду.
У справі про можливий підпал кафедрального собору Святих Петра і

Павла поліція взяла під варту 39-річного чоловіка. Про це в неділю, 19 липня,
повідомив французький телеканал LCI.
Затриманий є активістом цього церковного приходу, який мав замкнути двері
собору ввечері напередодні пожежі. Він
також є біженцем iз Руанди, який прагнув легалізувати своє перебування у
Франції, цитує LCI заяву представника місцевої прокуратури. За даними телерадіомережі RTL, громадянин Руанди міг підпаленням собору «висловити
гнів» iз приводу закінчення свого дозволу на проживання і можливої депортації на батьківщину. Водночас чоловік
поки що не перебуває у статусі підозрюваного. Його затримали для з’ясування
суперечностей у свідченнях щодо його
місця перебування у ніч напередодні пожежі, повідомив прокурор.
Собор Святих Петра і Павла у Нанті
було збудовано у XV сторіччі у стилі
пізньої французької готики. Він вважається шедевром цього архітектурного
стилю та є однією з найбільших готичних
церков Франції. За висотою він лише на
шість метрів нижчий від собору Паризької Богоматері, який також постраждав
від пожежі у квітні минулого року.
Будувати храм почали в XV столітті. Церква пережила вибух у 1800 році,
бомбардування в 1944-му і пожежу 1972
року. Після цієї пожежі собор у Нанті
було відреставровано лише в 1985 році.
У суботу в Нант за дорученням президента країни Емманюеля Макрона терміново відвідали прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс, глава МВС Жеральд
Дарманен і міністр культури Розлін Башло. Французький фонд спадщини вже
оголосив про збір пожертвувань на реставрацію собору.
Інцидент у Нанті став справжнім потрясінням для жителів міста і нагадав
французам про іншу культурну трагедію,
яка трапилася 15 місяців тому внаслідок
пожежі в соборі Нотр-Дам де Парі. ■

■ НЕБО

Пролітаючи над гніздом людства
Земляни можуть спостерігати за кометою, яка наступного разу
«завітає в гості» через 6800 років
Олег БОРОВСЬКИЙ
Поки на Землі всі вистави скасовані через пандемію,
небо вирішило подарувати населенню планети яскраве видовище. З початку липня у
всій Північній півкулі неозброєним оком можна спостерігати Комету на ім’я C/2020 F3
NEOWISE. Найближче комета підійде до Землі в ніч iз 22
на 23 липня. В останній раз
такий небесний спектакль астрономи і аматори відзначали
в 1997 році.
Уперше супутник НАСА
Neowise виявив нову комету, що отримала потім його
ім’я, 27 березня за допомогою двох інфрачервоних каналів, чутливих до температурних сигналів. На зображенні, яке мають астрономи,
комета з’явилася яскравою
розпливчатою точкою, хоча
подорожувала тоді далеко від
Сонячної системи. «Ми бачили, що вона наближається до
нас, і сподівалися, що комета не «згорить» неподалік від
Сонця, так що ми зможемо побачити її у всій красі», — каже
Емі Майнзер, глава місії.
Сподівання справдилися,
мандрівниця не постраждала
від сонячного «вогню». З моменту проходження комети 3
липня через перигелій (тобто
на найкоротшій відстані від
Сонця), її стало видно в північній півкулі Землі неозброєним оком, найкраще —

в середніх широтах. Небесне
видовище триватиме до кінця
липня, а можливо, і до середини серпня.
Найближчу до Землі точку своєї витягнутої еліптичної
орбіти комета досягне в ніч iз
22 на 23 липня, коли вона виявиться на відстані 103 мільйони кілометрів від нашої планети. Дистанція до неї дорівнюватиме 400 відстаням до
Місяця. На жаль, віддаляючись від Сонця і наближаючись до Землі, комета втрачає
в яскравості, але в першій половині липня її шлейф чудово
блищав у нічному небі.
Звичайно, навіть якщо комету можна спостерігати без
будь-яких оптичних приладів,
бінокль або аматорський телескоп дозволять розглядати
в деталях її «шевелюру», від
якої комети і отримали свою
назву (від грецького — кудлатий, волохатий), «голову» і
величний шлейф.
Ядро Neowise вкрито матеріалом, який належить до
часу народження Сонячної
системи близько 4,6 мільярда
років тому. За даними НАСА,
розмір ядра сягає п’яти кілометрів. Це одна з небагатьох комет, яку можна побачити неозброєним оком у XXI
столітті.
Астрономи-любителі публікують фотографії та відео
нової мандрівниці. У соцмережах також можна прочитати поради, як швидше знайти
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Біля узбережжя Африки пірати
захопили моряків з України
Пірати атакували танкер у Гвінейській затоці й полонили 13 моряків — громадян України та Росії. Про це повідомило видання
Maritime Bulleten з посиланням на заяву компанії, що володіє танкером. Пірати напали на
танкер MV Curacao Trader, коли він перебував
за 210 морських миль (389 км) від узбережжя Беніну і за 200 морських миль від узбережжя Нігерії. Вісім озброєних піратів висадилися на танкер, захопили капітанську рубку і взяли в заручники 13 з 19 членів його
російсько-українського екіпажу. Судно лягло в дрейф. Сі-Ен-Ен-Греція додає, що, можливо, серед членів екіпажу були і громадяни Грузії. Це видання уточнює, що керуючою компанією танкера є Lavinia ltd, що належить холдингу Laskaridis group грецького
бізнесмена Танасис Ласкарідіса. Lavinia набирає екіпажі для свого флоту торгових суден (що включає танкери і транспортні рефрижератори) через крюїнгові офіси в Росії та
Україні, зокрема, через компанію «Центр підготовки моряків», яка знаходиться в Севастополі. У МЗС України підтвердили, що четверо
із захоплених моряків є українськими громадянами. «Пірати ще не виходили на зв’язок»,
— розповів агентству УНІАН начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

У Сирії втретє з початку війни
відбулися парламентські вибори
На контрольованій режимом Башара Асада території Сирії в неділю, 19 липня, відбулися вибори до парламенту країни. Сирійці
обирали парламент уже втретє від початку
громадянської війни, що спалахнула дев’ять
років тому, повідомляє інформаційне агентство «Франс Пресс». Голосування відбувалося лише на приблизно 70 відсотках території
країни, які контролює підтримуваний Росією
маріонетковий лідер країни Башар Асад. Сирійці голосуватимуть, зокрема, і в регіонах,
які ще нещодавно контролювалися опозицією, заявили у сирійській виборчій комісії.
До них належать південь провінції Ідліб та
Східна Гута поблизу Дамаска. Спостерігачі
не очікують іншого результату, окрім перемоги правлячої партії «Баас», адже опозиційні кандидати не допущені до участі у виборах, пише «Франс Пресс». Із 2100 кандидатів, які змагаються за 250 місць у сирійському парламенті, значна частина перебуває
у санкційних списках країн Заходу.

Македонія з албанцем на чолі
уряду?

❙ Найближчої ночі комета підлетить на мінімальну відстань до Землі.
комету в небі (пошук ускладнює те, що поруч немає жодної великої зірки, яка могла б
служити орієнтиром. Для цього існують спеціальні сервіси, що дозволяють розрахувати точне розташування комети в залежності від місця перебування спостерігача.
Утім зусилля того варті, бо, за даними NASA, наступний шанс побачити цю
комету з Землі з’явиться через 6800 років. Крім того, комета C/2020 F3 NEOWISE є
першою за останні майже 30
років, яку можна бачити неозброєним оком. Мешканці Північної півкулі можуть
спостерігати за кометою в досвітні години або відразу після заходу сонця.
Комети вражали уяву спостерігачів ще в античні часи.
Зазвичай їх несподівана поява і яскравий шлейф става-

ли джерелом забобонів. Кометам приписували великі й малі
біди — від воєн до скисання варення (нинішню епідемію коронавірусу в давні часи точно
списали б на гостю з космосу).
Появу комет записували в літописах — це були важливі,
на думку літописців, історичні віхи. Вченим такі описи зазвичай допомагають встановити датування військових
походів або зміни династій.
Комети часто згадуються й у
світовій літературі. В першу
чергу, звичайно, у фантастичному та казковому жанрах, в
утопіях й антиутопіях. Є комети в романах і повістях Жюля
Верна, Едгара По, Марка Твена, Герберта Уеллса, Льва Толстого і багатьох інших. «Промайнула, як яскрава комета
на моєму небосхилі» — один із
найпоширеніших у ліриці образів. ■

На дострокових парламентських виборах у Македонії, які відбулися в середу, 15
липня, перемогу здобула з невеликим відривом правляча партія «Соціал-демократичний союз Македонії» на чолі з колишнім
прем’єр-міністром Зораном Заєвим. Вона
набрала 36% голосів, але не зможе отримати необхідну кількість мандатів для формування більшості в 120-місцевому парламенті. Основний опонент соціал-демократів
«Внутрішня македонська революційна організація — Демократична партія македонської національної єдності» на чолі з
Христіаном Міцкоскі поступається супернику менш як на два відсотки. І вона не зможе самостійно формувати уряд. Таким чином формування парламентської більшості
і подальше створення уряду буде повністю
залежати від переговорів партій македонської національної більшості з однією iз політичних сил албанського політблоку. Серед
албанських партій лідирує «Демократичний
союз за інтеграцію» під головуванням Алі
Ахметі, який заявив, що зацікавлений в отриманні для його представника першої в історії посади прем’єр-міністра Північної Македонії. Албанці становлять 25,1% відсотка
населення країни і разом iз турками (3,85%
населення) є найбільшою мусульманською
меншиною Македонії. Проблема балансу сил
між двома спільнотами призвела до короткочасної громадянської війни в 2001 році,
після якої була досягнута угода про розподіл
влади. У серпні 2004 року парламент прийняв закон про перерозподіл місцевих меж і
надання більше прав місцевої автономії етнічним албанцям у районах, де вони переважають. Тепер Північна Македонія має посунутися ще далі — погодитися на роль глави уряду-мусульманина у країні з більшістю
православного населення. ■
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■ ЦЕ НЕ СМІШНО
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, на твоє прохання звертаюся до тебе по імені.
Це четвертий за рік мій відкритий лист до тебе (три попередні дивися в «Україні
молодій» за 22 і 28 травня 2019 р. і 14 липня 2020 р.):
https://umoloda.kyiv.ua/number/3460/180/133578/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3462/180/133753/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3612/196/148047/

Явка з повинною
7 липня ЗМІ повідомили, що ти особисто проінформував Національне
агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) про порушення тобою законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому
стані. Тобто добровільно заявив про вчинення правопорушення. Це похвально!
Явка з повинною є пом’якшувальною обставиною при визначенні судом міри покарання за адміністративне і кримінальне правопорушення.
У минулому році твоя родина отримала кошти в рахунок погашення вартості
облігацій внутрішньої державної позики
(ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та
здійснила витрати на придбання ОВДП
у сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість
цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно iз законом, ти
зобов’язаний був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані впродовж 10 днів
iз часу купівлі та продажу ОВДП. Проте
до реєстру ти не надіслав це повідомлення, чим порушив Закон «Про запобігання корупції».
Одночасно ти наголосив, що всі громадяни України рівні перед законом і ти
готовий нести відповідальність за порушення закону.
НАЗК офіційно вручило тобі два протоколи про адміністративне правопорушення. Тепер слово за судом.

Електронна петиція про твою відставку
8 липня 2020 року український
політик, народний депутат України 6го скликання Віктор Уколов на твоєму офіційному інтернет-представництвi зареєстрував електронну петицію
№22/100754-еп із закликом, щоб ти, Володимире, дотримав свого слова, даного
18 квітня 2019 року в програмі «Право
на владу» і подав у відставку з поста президента України у зв’язку з порушенням
закону. Під петицією є і мій підпис.
У зазначеній програмі на телеканалі
«1+1», що належить твоєму господарю,
олігарху Коломойському, ти, Володимире,
заявив (цитую твоєю мовою): «Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду
сам. Мне для этого приветы не нужны».
Володимире, нагадаю, що 10 жовтня
2019 року, під час 14-годинного пресмарафону ти зазначив: «Я готовий піти в
той момент, коли суспільство мені скаже — іди. Навіть якщо я нічого не порушу. Я не тримаюся зараз за крісло».
Через два місяці після твоєї пресконференції, у грудні минулого року, твій
батько Олександр Семенович в інтерв’ю
виданню «Страна» заявив (цитую): «Ему
(тобто тобі. — Г.О.) это президенство до
одного места, чтоб вы знали. Он в любой
момент бросит эту фигню. Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну». Тепер буду знати
від твого батька, чому ти так часто посилаєш людей в «одне місце» і чому не тримаєшся за нього, і що президенство для
тебе — «фігня», яку ти «можеш кинути
в будь-який момент».
У червні ц. р. правоохоронці склали адміністративні протоколи за фактом порушення встановлених урядом
карантинних обмежень, вчинених тобою і твоїми підлеглими — керівником
ОП Єрмаком, його першим заступником
Трофімовим, державним санітарним лікарем Ляшком, головою Хмельницької
ОДА Габінетом та Хмельницьким міським головою Симчишиним під час відвідин кафе у Хмельницькому 3 червня (на
фото). Судячи з фото вашого перебування у кафе, яке було розміщене на твоєму

сайті, вам, мабуть, не вистачило на всіх
захисних масок, які ЗЕ-бариги продали
за кордон у розпал епідемії коронавірусу і купили собі мерседеси. Серед щасливчиків покупки і глава твого офісу Єрмак, який 11 березня купив автомобіль
Mercedes-Benz 2019 року випуску за 3
млн грн.
Адміністративні матеріали передали
до суду. 19 червня суд призупинив провадження проти тебе і звернувся до Верховного Суду за роз’ясненням, чи може
суд оштрафувати президента, оскільки,
згідно з Конституцією, він є недоторканним. Решта осіб були оштрафовані на 17
тисяч гривень кожен.
Володимире, звернися до суду, щоб він
розглянув твою адміністративну справу
у звичайному порядку і ухвалив рішення про накладення на тебе штрафу. За
вчинене правопорушення треба відповідати. Володимире, ти стаєш рецидивістом адміністративних правопорушень. І
це не смішно! Нагадаю, що тебе штрафують уже не вперше: під час другого туру
президентських виборів, який проходив
21 квітня 2019 року, після голосування
ти показав на камеру бюлетень, чим порушив виборче законодавство України.
Тоді тебе оштрафували на 850 грн.

Ти присягав дотримуватися Конституції
і законів
Володимире, нагадаю, що 20 травня
ти склав присягу на вірність Україні і
зобов’язався дотримуватися Конституції і законів України, обстоювати права
громадян, виконувати свої обов’язки в
інтересах усіх співвітчизників та підносити авторитет України у світі.
Проте у своєму виступі після інавгурації ти жодним словом не згадав ні
Путіна, який розв’язав війну проти України, ні Росію — як державу-агресора.
Не сказав ні слова про геноцид кримських татар 1944 року та сучасне продовження російськими загарбниками
свідомої політики етноциду кримськотатарського народу, масових репресій,
убивств, політично вмотивованих переслідувань кримських татар та їхніх органів — Меджлісу і Курултаю.
У твоєму виступі в парламенті після
складання присяги було одне розумне,
з моральної точки зору, розпорядження чиновникам — не вивішувати в кабінетах твій портрет. Думаю, воно поширюється і на дитячі садки, школи. А то,
чого доброго, хтось «по приколу» повісить твоє фото, де ти голим танцюєш
зі своїми голими партнерами з «95-го
кварталу» в супермаркеті (це відео в інтернеті зараз роблять недоступним).
Що тоді вихователям і вчителям
(яким ти обіцяв зарплату в 4 тис. євро)
пояснювати дітям на їхнє запитання,
чому ти голий і чим ти граєш на роялі зі
спущеними штанами?!

Ти — брехун, який зневажає і порушує
Конституцію і закони
Ти запропонував парламенту прийняти «багатостраждальний» виборчий
кодекс про вибори народних депутатів
на партійно-пропорційній основі з «відкритими списками». А вже наступного
дня подав свій законопроєкт (як невідкладний), який передбачає пропорційну систему із «закритими списками».
Володимире, 17 квітня 2019 року (за
чотири дні до вирішального другого туру
президентських виборів) в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» у відповідь на
запитання журналіста, чи плануєш ти
користуватися державними резиденціями, ти сказав: «Я не бачу в цих резиденціях жодного смислу» і пообіцяв

❙ Зеленський і ЗЕ-команда на карантині в кафе.

Володимире, ти
не мій президент,
Вiдкритий лист до Зеленського
виборцям віддати державні дачі дітям
під табори. Чи можна було тоді повірити, що ти, ставши президентом, переїдеш мешкати на державну дачу №29 у
тій самій «Кончi-Заспі», де по сусідству
живуть колишні президенти, спікери
та прем’єри? Президентська дача, в яку
ти переїхав жити, — це триповерховий
маєток більш ніж на 2 тис. квадратних
метрів i з кількома гектарами землі. Будинок має чотири спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет. Утримування дачі, при проживанні в ній, обходиться державному
бюджету в 30 млн гривень на рік. Перед
цим дачу відремонтували за кошти державного бюджету (майже 300 тис. грн),
тобто платників податку.
Свій родовий маєток із земельною
ділянкою, який розташований у заміському котеджному містечку «Перлина
Італії» в селищі Іванковичі (за 30 км від
Києва) ти продав дружині заступника
керівника фракції «Слуга народу» в парламенті Юрія Кіселя за 13,5 млн грн.
Володимире, як називається той, хто
обіцяє одне, а робить інше? Правильно:
брехун! Ти цинічний брехун по життю, а
ті 73%, яких ти ввів в оману, повіривши
і проголосувавши за тебе, виявилися лохами, яких ти «кинув». Ну а ти звичайно — «Янелох».
Не встигли висохнути чорнила твого підпису під присягою, як ти тут же
її порушив. Знехтувавши Конституцією, заявив про розпуск парламенту,
а наступного дня підписав неконституційний указ про припинення повноважень Верховної Ради. На це вказали
провідні юристи і судді Конституційного Суду. Наприклад, відомий суддя КС
Віктор Шишкін заявив, що указ про розпуск Верховної Ради є неконституційним. «Треба читати Конституцію, там
усе написано. Є дві статті Конституції—
83 і 90. Підстав для розпуску немає», —
наголосив Шишкін.
Понад 60 народних депутатів iз різних фракцій внесли до КС подання про
неконституційність твого указу щодо
дострокового припинення повноважень
парламенту. Але кишеньковий КС, будучи постійно політично заангажованим
на президентів (на який ти прийшов особисто, що було тиском на нього), визнав
твій нікчемний указ таким, що відповідає Конституції України. Зауважу, що
ще до оголошення судового рішення твій
офіс і твій «слуга» в парламенті Стефанчук заявили, що вони впевнені в конституційності твого убогого указу і «очікують на позитивне рішення суду». Особливу думку з приводу юридичної недолугості цього рішення висловили судді

КС Сергій Сас і Микола Мельник, які не
втратили професійної честі.

Профани на посадах
Володимире, ти грубо порушив Закон «Про очищення влади», призначивши главою адміністрації президента Андрія Богдана, який в уряді втікача
Азарова займав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної
політики (звільнений після Революції
гідності 5 березня 2014 року).
Правник, голова Громадської ради з
питань люстрації при Мін’юсті Тетяна
Козаченко справедливо стверджує: «З
урахуванням публічної інформації, Андрій Богдан не має права займати посаду глави АПУ на підставі Закону «Про
очищення влади». Винесення указу всупереч закону означає, що президент ставить себе вище закону і демонструє на
всю країну справжнє ставлення до верховенства права».
Володимире, ти нахабно порушив вимоги ст. 15 Закону «Про Службу безпеки
України», яка встановлює порядок призначення начальників органів і підрозділів СБУ. Без подання голови СБУ ти
призначив свого друга дитинства «з одного двору», голову партії «Слуга народу», засновника і керівника «кварталу95» Івана Баканова першим заступником голови СБУ. Він був призначений
тобою без спеціальної перевірки на допуск його до державної таємниці і без
проходження військово-медичної комісії про стан його здоров’я (на психологічну і психічну урівноваженість, алкогольну, наркотичну і психотропну залежність, фізичний стан тощо) і придатність до військової служби. Окрім того,
ст. 6 Закону забороняє діяльність партій
у СБУ, а на період служби членство співробітників СБУ в партії зупиняється. В
день призначення Баканова на посаду

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИПНЯ 2020
ваєш ти наркотики або психотропні речовини.
Володимире, це не образа і не жарти, це — вимога закону! І ти, який має
диплом про вищу юридичну освіту, повинен про це знати (якщо, окрім «корочки», маєш ще й знання, в чому, судячи з
твоїх дій і заяв, я дуже сумніваюся!).
Володимире, я тобі вже рекомендував вивчити Кримінальний кодекс України і шанувати його, як заповідав великий комбінатор Остап Бендер (цитую
для тебе як «російськомовного» мовою
оригіналу): «Я, конечно, не херувим. У
меня нет крыльев, но я чту Уголовный
кодекс. Это моя слабость».

Де заява про відставку,
«Янелох»?!

❙ Президент 73% «нелохів».

не український і
iди з Богом...
офіційної інформації Міністерства юстиції про те, що він призупинив членство в партії і припинив бути її головою,
не було.
Щодо твого і його рівня професіоналізму в сфері діяльності спецслужб
та національної безпеки, як колишній
начальник відділу військової контррозвідки СБУ зазначу, що він (як і ти)
некомпетентний — повний профан. Обговорювати з вами цю тему — це принижувати власну професійну честь і марно гаяти час.
На порушення вимог п. 12 ст. 10 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2014 року №671, ти без подання міністра
оборони призначив «близького до клану
Коломойського» (твого господаря) Руслана Хомчака начальником Генерального штабу — головнокомандувачем ЗСУ.
Окремі політики й учасники російськоукраїнсько війни вважають призначення Хомчака не лише незаконним. На нього покладають вину за Іловайський котел
і великі втрати серед військових і добробатів (див., наприклад, відео в YouTube
«Зеленский назначил генерала-предателя Хомчака главой ВСУ»).
А народний депутат, засновник полку «Азов» Андрій Білецький в ефірі телеканалу ЗІК заявив: «Призначення Хомчака для величезної кількості армійців,
ветеранів, людей — це сприймається,
фактично, як плювок в обличчя». «Для
президента Зеленського великим плюсом Хомчака є близькість до Дніпропетровського клану. Він був творцем і виконавцем Іловайської операції», — наголосив Білецький.

Манія величі, страх, «дивна»
поведінка, маніакальні лють,
ненависть, помста...
Володимире, твоя манія величі, а також цинічна, нахабна, аморальна, неадекватна поведінка з маніакальними ознаками панічного страху до волонтерів,
добровольців, патріотів Софії Федини,
Марусі Звіробій, Тетяни Чорновол, Сергія Пояркова та інших і особливо лють,
ненависть і помста п’ятому президенту
України Петру Порошенку — посадити
його на лаву підсудних будь-якою ціною
(«я не ваш опонент, я ваш вирок», який
«ще попереду») — має явні ознаки психологічних і психічних відхилень, які
повинні стати предметом дослідження
психологів і психіатрів.
Це ж треба так опуститися, щоб воювати з жінками, які захищали Україну на
фронті, коли ти ховався за спідницею матері й за кордоном. Сам придумай, як називається така істота в штанях... Наприклад, у твоєму фільмі «300 єврейців», де ти
граєш роль царя, який іде на війну у весільних туфлях, мати називає тебе не царем, а
«поцом». Вона має рацію! Що означає це

слово на ідиш — дивись «Вікіпедію».
Чув також, що таких, як ти, які бояться жінок і бігають по порятунок у
поліцію, а ти метнувся аж у саму СБУ,
яку очолює твій друг дитинства з одного двору, називають ще «політичними
євнухами». У психологів і психіатрів є
своє пояснення такої поведінки «приматів» у штанях.
Володимире, своєю люттю, ненавистю, помстою до Порошенка ти заразив
(як «коронавірусом») половину суспільства під виглядом суспільного запиту на
так звану «юридичну справедливість»,
що призвело до протистояння і масових
протестів по всій країні. Чим ти взагалі
думаєш?! Наявність отриманої мною
конфіденційної інформації дає підстави
зробити висновок, що кримінальне переслідування Порошенка ти організував за
прямої вказівки Путіна, в обмін на зустріч iз ним у грудні 2019 року в Парижі
у рамках саміту «нормандського формату». Ти зi штанів вистрибував, так хотів
зустрічі з убивцею українців, щоб подивитися йому у вічі...
За моєю інформацією, згідно з домовленістю між тобою і Путіним по телефону, Порошенко повинен був бути арештованим ще до Нового року, а судовий
процес проти нього розпочатися в першій декаді цього року. Масові порушення абсурдних (з юридичної точки зору)
кримінальних проваджень ДБР щодо
Порошенка і спроба його арешту твоєю
прокуроршею Венедiктовою підтверджують цю інформацію. Спростуй її,
якщо зможеш.
Володимире, як слідчий у минулому,
зауважу, що у твоїх протиправних діях є
ознаки кримінального правопорушення
— зловживання владою (ст. 364 КК), перевищення службових повноважень (ст.
365 КК) і навіть державної зради (ст. 111
КК), що, згідно зі ст. 111 Конституції, є
підставою для ініціювання питання про
усунення тебе з поста президента України в порядку імпічменту, а після завершення президенства — притягнення до
кримінальної відповідальності. Зауважу, що «незнання законів не звільняє
від юридичної відповідальності» (ст. 68
Конституції).
На мою думку, у випадку порушення
проти тебе кримінального провадження
(підстави для цього є!), враховуючи твою
«дивну», неадекватну поведінку (міміка, жести, вирази обличчя, очей, раптові
зміни настрою, емоційні збудження, перехід на крик тощо), якою забитi телеефір та інтернет (чого лише варті твої
«відосики»), щодо тебе необхідно буде
призначати і проводити стаціонарну комісійну судову психологічну і психіатричну експертизи, щоб встановити твою
осудність (чи усвідомлював ти свої дії,
чи ні, чи міг ними керувати і чи можеш
нести відповідальність за вчинені злочини), а також перевірити тебе, чи вжи-

Володимире, ще раз нагадаю, що,
будучи кандидатом у президенти, ти заявив: «Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам».
Це ж треба було так «нацарювати»,
щоб за рік перебування у «кріслі президента», за яке ти не тримаєшся», стільки накоїти, що громадяни України змушені були зареєструвати другу електронну петицію про твою відставку, яка
за декілька днів набрала необхідну кількість підписів для розгляду і прийняття
тобою рішення. Володимире, задумайся! Лише за одну добу (!) першу петицію
про твою відставку з поста президента
України підтримали 25 тис. громадян
(серед них — і я), необхідних для її розгляду. Зауважу, що для розгляду петиції і прийняття по ній рішення необхідно зібрати зазначену кількість підписів
на її підтримку впродовж трьох місяців iз дня її реєстрації. Але ти так уже
«дістав» українців, що необхідну кількість підписів за твою відставку вони
зібрали за 24 години! А після того, як за
декілька днів під документом поставили
підписи вже 60 тисяч, лічильник голосів нові господарі Банкової — «слуги народу» — вимкнули. Чому це було зроблено, ти не пояснив людям. А відповідь
очевидна — підрахунки показують, що
за 90 днів петицію про твою відставку
підтримало б понад 2 мільйони українців. Ти злякався цього, оскiльки своїми
рейтингами ти просто мариш!
Володимире, після першої петиції ти
відмовився добровільно залишити пост
президента України, який виявився для
тебе, як говорить народне прислів’я «Не
по Савці свитка» (процитую більш зрозумілою для тебе мовою): «Не по Сеньке
шапка». Це означає, що людина, про яку
так кажуть, не на своєму місці, не гідна
цієї посади, поваги, їй не під силу виконувати обов’язки займаної посади, така
відповідальність не для неї.
Володимире, не чекай трьох місяців
для розгляду другої петиції про твою відставку, вона вже набрала необхідні 25
тисяч підписів. Ти порушив закон! Дотримай даного людям слова і — якщо ти
мужчина і маєш честь — НЕГАЙНО ІДИ
ГЕТЬ («Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? Іди гуляй»,— В. Зеленський,
10.07.2019 р.).
Посилати тебе в ср...у, як це робиш ти
у своїх «відосиках», не буду. Я український генерал, а ти — «Янелох-поц». Настав
час послати тебе далі, ніж Януковича!
Першу петицію про твою відставку колишній твій глава ОП Андрій Богдан прокоментував так: «Ми розцінюємо петицію як жарт. Можливо, навіть як
смішний жарт». Після звільнення Богдан відповів тобі, Володимире, на твоє
інтерв’ю такими словами (цитую дослівно): «Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну
владу у країні, яку Ви за чотири місяці
перетворили на посміховисько. Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві
забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють».
Володимире, щиро попереджаю, не
лякаю — ти і так наляканий жінкамиволонтерами (як і твій батько, який «вимагає судити Софію і Марію, щоб не повадно було іншим») — дуже швидко тобі
буде не до «жартів» і «теплих ванн»...
Біжи Володю, біжи, поки не пізно!
Протести студентів Янукович (якого
ти підтримував на виборах) також вважав за жарт і насміхався з них, як, до
речі, і твій «95-й квартал»: «Якщо мі-
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тингувальників вдягнути у вовняний
одяг, а «беркутівцям» роздати ебонітові
палички і бити ними мітингувальників,
то можна буде добувати електроенергію...»
Володимире, ти встановив абсолютний рекорд, який необхідно занести до
«Книги рекордів Гіннесса». Поясню.
Питання про усунення Януковича з поста президента України в порядку імпічменту я як народний депутат офіційно
ініціював через два місяці (проєкт постанови №6366 від 30 квітня 2010 року)
після його інавгурації 25 лютого 2010
року, а перша електронна петиція про
твою відставку була зареєстрована через два дні після прийняття тобою присяги. Круто! Не кожен «Голобородько»
на таке здатен!

Не грайся з вогнем — ти «політичний
пігмей»!
У минулому році, з урахуванням свого життєвого досвіду, я змушений був попередити тебе: те, що відбулося з тобою
під час інавгурації і впродовж перших
трьох днів перебування на посту президента, — це початок твого трагічного кінця. Сьогодні він як ніколи близький! Рекомендую тобі добре вивчити положення ст. 36 КК (необхідна оборона), ст. 39
КК (крайня необхідність) і не забувати
про право людини на повстання, яке передбачене Загальною декларацією прав
людини, прийнятою ГА ООН 10 грудня
1948 року, яка є частиною національного законодавства України (ст. 9 Конституції).
Володимире, тобі потрібно усвідомити, що Путін і лідери Європи не вважають тебе главою держави, вони просто насміхаються з тебе і тих, хто тебе обрав. Ти для них сценічний образ: шоумен, клоун, паяц, актор, який зіграв
ролі від дебіла у психлікарні до імператора Наполеона і президента Голобородька і втратив своє внутрішнє психологічне і духовне Я. На думку спеціалістів, зi
свого сценічного образу ти вже ніколи не
вийдеш. Це як наркотично-алкогольна
залежність, яка вже не виліковується.
Володимире, ці рядки з вірша відомого радянського актора, поета, публіциста, народного артиста Леоніда Філатова (ти йому не рівня!) — це істина на
всі часи! Запам’ятай їх.
«На свете нет ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти!
Нам нужен труп в одежде короля,
А не живой придурок у руля!..»
Яке сьогодні реальне ставлення до
тебе політиків ЄС і США, ти вже, мабуть,
побачив і сам. Ти для них — «політичний
пігмей», якого на першій міжнародній
зустрічі посміхаючись обняли, поплескали по плечу, жартівливо — по щоці, а
згодом сказали щось на кшталт: «Гуляй,
Вова! Далі ми якось без тебе будемо вирішувати питання України без України.
Пігмей нам не потрібен!».
https://flashvideo.rferl.org/Videoroot/
Pangeavideo/2019/06/1/14/142c358b9975-4100-bedc-dfed3dcb139f_mobile.
mp4?download=1
Путін публічно не привітав тебе з обранням президентом, як Трамп, Макрон, Меркель. Для нього це «западло» — нижче його гідності, ти для нього клоун, актор і не більше. Кремлівському кривавому карлику 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) спровокувати громадянське протистояння, яке
може перерости у силовий масштабний
громадянський конфлікт.
Те, що ти «бікфордів шнур» чи «капсуль-детонатор» у руках кремлівського карлика, — це півбіди для українців,
вони знають, що з тобою робити, щоб не
було великої всеукраїнської біди. Приклади — Помаранчева революція і Революція гiдності.
Продовження стор. 8—9
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИПНЯ 2020
Продовження.
Початок стор. 6—7

Ти — лялька-маріонетка
в руках міжнародного сіонізму
Володимире, набагато небезпечніше те, що в руках світового закулісся — справжніх володарів світу і творців нового світового порядку — міжнародного
сiонізму ти (як і твій московський
тезка) — лише лялька-маріонетка, за допомогою якої вони реалізовують свої плани щодо України. Нагадаю, в ефірі телеканалу «1+1» (ТСН) ти заявив (цитую
твоєю мовою): «Если на востоке
и в Крыму люди хотят говорить
по-русски, отцепитесь, отстаньте
от них, дайте им возможность говорить по-русски. У меня єврейская кровь, я говорю по-русски,
но я гражданин Украины».
Свій виступ можеш послухати тут: https://youtu.be/
qnica24PTnU
«Президент Європейської єврейської ради, президент єврейської громади України, член опікунської ради єврейської общини Хабад м. Дніпра «Менора»,
олігарх Ігор Коломойський 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, принаймі, він дотримувався Шаббату...».
Відомий
громадський
діяч, колишній рабин і глава юдейської общини Хабад
м. Харкова Едуард Ходос (у
липні 2014 року прийняв
православ’я і відрікся від Толмуду) 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 твердженням Ходоса, в основі юдейського руху Хабад лежить «фашистська ідеологія».
На його думку, «організація Хабад управляє світом і завдає країнам непоправної шкоди». Реакційну суть Хабаду, як складової
частину міжнародного сіонізму,
його діяльність і вплив на світові
процеси, зокрема, в Україні та
Росії, достатньо повно розкрив
учений, кандидат філософських
наук, експерт у сфері геополітики Володимир Матвеєв (див. відео): https://www.youtube.com/
watch?v=yyWeMPWRdtU&feat
ure=youtu.be
Це підтверджує й ізраїльський кабаліст, засновник і керівник Міжнародної академії кабали «Бней Барух», член «Всесвітньої ради мудреців» Міхаель
Лайтман, котрий, коли ще президентом США був Барака Обама,
заявив (цитую): «Систему сили у
світі визначаємо ми — народ Ізраїлю, а не Обама і Путін. Вони для
нас лише виконавці того, що ми
(народ Ізраїлю) замовляємо. Весь
світ виконує те, що ми йому замовимо! Свобода волі існує лише у
нас, народу Ізраїлю... Всі у світі
вважають, що євреї управляють
світом. І вони праві, тому що управління світом залежить від нас.
У цьому наша Богообраність. Усі
у світі вважають, що ми їх обкрадаємо. І це насправді так! Ми їх
обкрадаємо тим, що не передаємо їм цієї методики... Це інстинктивно закладено у народу всередині. Так влаштований світ, так
влаштовані душі. Наші душі діляться на дві частини – євреїв і
народів світу... Ми повинні бути
світлом для решти всіх народів.
Насправді так і є...» (див. відео): https://www.youtube.com/
watch?v=r67SAABLzqI&feature
=youtu.be

Лайтман пояснив причини
нацистського руху у світі поведінкою євреїв (цитую): «Зло
знаходиться у євреях, і справді це
так. Усі страждання у світі — від
євреїв, як носіїв невиправленого егоїстичного бажання, у яких
розбито почуття віддачі любові
людям. Тільки це зло в євреях
потрібно виправити, і тоді можна виправити світ. Не виправляючи євреїв, світ не виправиш.
Самі ж євреї не виправляються. Що ми бачимо серед євреїв,
які хочуть стати кабалістами?
Вони свого роду стають нацистами, бо вважають себе особливою
расою. Підносять себе над іншими народами, що характерно для
нацизму» (див. відео): https://
www.youtube.com/watch?v=_
hlExb_dlpY&feature=youtu.be
10 листопада 1975 року Генеральна асамблея (ГА) ООН прийняла резолюцію №3379 «Про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації», якою постановила,
що «сіонізм є формою расизму і
расової дискримінації». Проте
міжнародний сіонізм набрав такої сили у світі, що ГА ООН 16
грудня 1991 року змушена була
скасувати свою попередню резолюцію. Клопотання про анулювання зазначеної резолюції
особисто представив президент
США Джордж Буш, якого підтримав останній президент СРСР
Михайло Горбачов.
Володимире, у зв’язку з твоєю
профанацією і недолугою зовнішньою і внутрішньою політикою завдання українських офіцерів — не допустити в країні
проявів нацизму або расизму у
будь-яких їх формах, міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі, яку Путін використає для
ліквідації незалежності України, оскільки вважає її «недодержавою», а без України немає
Російської імперії. Одне з ключових питань світові господарі
твоїми руками вже вирішили —
у пожежному порядку ти і «ЗЕлені гниди» прийняли закон про
розпродаж української землі (родючі чорноземи якої займають в
Україні 60% території і 25% світових запасів чорноземів), у надрах якої містяться великі запаси
природної питної води. І тут же
прийняли закон про гральний
бізнес.
На черзі — прийняття закону
про місцеві референдуми, через
який міжнародний сіонізм планує реалізувати план про створення державного утворення,
так званий «Новий (Небесний)
Єрусалим» на території Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської і Одеської областей (з уже визначеною в
ньому столицею — місто Дніпро).
Про це відкрито і в деталях розповів у соціальних мережах, на
ютуб-каналі «Рассвет» генеральний директор цього проєкту Ігор
Беркут (справжнє прізвище Гекко), який схвалює анексію Криму і створення так званої «Новоросії», симпатизує «ополченцямсепаратистам» на Донбасі. Коли
три роки тому я публічно привернув увагу правоохоронних
органів і державної влади України до діяльності Беркута (Гекко)
щодо створення «Нового Єрусалиму», мене тут же обізвали «антисемітом».
За повідомленням ЗМІ, лише
в червні 2020 року СБУ порушила кримінальне провадження і оголосила підозру Беркуту
і його спільникам Василишину і
Десятову за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднане з розпалюванням
національної ворожнечі) і звернулася в суд за обранням їм міри
запобіжного заходу. Під час об-

■ ЦЕ НЕ СМІШНО

Володимире, ти не український
шуків за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали,
сценарії та звіти про антидержавні інформаційні кампанії, гроші,
надані спонсорами РФ, носії інформації та заборонену сепаратистську літературу.
Володимире, зауважу, я —
не антисеміт і не антиєврей (неграмотно вживати термін «антисеміт», правильно — «антиєврей»). Я шаную єврейський
народ Держави Ізраїль і євреїв,
які проживають в Україні, якщо
вони з повагою ставляться до моєї
нації, її культури, релігії, традицій, історії, національних героїв, знають державну українську мову і спілкуються нею, захищають Україну на фронті від
агресора — путінської фашистської Росії. А не паплюжать мою
державу, націю, мову, віру, як
це роблять твої «зелені гниди» з
партії «Слуга народу» та різні рабіновичі, медведчуки з московського окупаційного блоку ОПЗЖ,
які їздять у Москву на поклон
до вбивці Путіна, а тим їм потураєш.
Я — антисіоніст, антифашист, антирасист, антикомуніст!
Я націоналіст-патріот — той, хто
любить свою націю і захищає Державу Україна!
Зауважу, що тих політичних
лідерів країн світу, які виходили
з-під контролю світового закулісся, як правило, чекала фізична
або політична смерть. Вивчай історію, Володимире! Ти не знаєш,
а найгірше — не розумієш жорстких і цинічних правил геополітики, яку веде так званий «світовий уряд», через свій молодий
вік, відсутність життєвого, політичного, міжнародного і військового досвіду. Це — не твоя вина,
це — твоя біда. Твоя провина в іншому — у безвідповідальності перед Українським народом, коли
ти — повний профан у політиці,
державному управлінні та безпековій сфері — вирішив балотуватися кандидатом у президенти
України!
Не знаю, чи зрозумів ти, в
чому ще є твоя провина перед
етнічними українцями, які становлять понад 80% населення
України (євреї — 0,2%). 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» (прислів’я
вказує на розумові здібності дорослої людини).
Українська письменниця, поетеса зі світовим ім’ям Ліна Костенко у своєму вірші написала
гіркі, але правдиві слова про нас,
українців:
«Ні честі, ні мови, ні згоди,
самі лише смутки і пні.
Коханий мій рідний народе,
ти збудешся врешті чи ні?!
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
країнах Латинської Америки
хто-небудь інший, окрім представника корінної нації держави?
Патріарх-предстоятель
УГКЦ, моральний авторитет України Любомир Гузар справедливо зазначив: «Основна проблема
України — це моральна деградація, а все інше — наслідки».

Ти з полиці в поїзді впав?
Війну на Донбасі твій господар Коломойський, який, щоб
не бути заарештованим за кордоном, повернувся в Україну, вважає «внутрішнім громадянським конфліктом», в якому «українці воюють з українцями», а
Росія «підтримує одну частину
українців». Коломойський підспівує в унісон куму Путіна, голові політради партії «За життя» Віктору Медведчуку, який
не вважає Росію агресором: «Це
конфлікт на Донбасі. Це конфлікт між людьми, які не погодилися з приходом нової влади і з
політиками нової влади. Це протистояння громадян однієї частини країни стосовно іншої». Ще
в січні 2015 року президент Росії
Путін заявив, що в Україні відбуваються «трагічні події, по суті,
йде громадянська війна». Як бачиш, Володимире, дует Коломойського—Медведчука підспівує
солісту Путіну хором, як у відомій дитячій пісні: «Вместе весело шагать по просторам, И, конечно, припевать лучше хором».
До «путінського хору» приєднався і ти, заявивши 25 травня минулого року: «Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу
ООН про звільнення захоплених
українських моряків і кораблів
може стати першим сигналом з
боку російського керівництва про
реальну готовність до припинення КОНФЛІКТУ з Україною».
Володимире, про який «конфлікт з Україною» ти говориш?!
Ти що, з полиці у поїзді впав, як
«доцент» у кінокомедії «Джентльмени удачі»? «Тут пам’ятаю, а
тут не пам’ятаю...». Чи зовсім з
глузду з’їхав?!
У нас ВІЙНА, а не «конфлікт»! І цю війну розпочав Путін,
якому ти так мріяв подивитися у
вічі, і РФ, яку Верховна Рада України і світ визнали державоюагресором. І що ти в них побачив,
«Янелох»?! Ти б краще щодня
дивився у вічі матерям i дружинам українських воїнів — захисників України, вбитих Путіним
на Донбасі.

Ти — гібридний капітулянт!
Зовсiм недавно, 5 липня, беручи участь у заходах до Дня
ВМС України, ти так боявся
Путіна, що у своїй промові, згадуючи про анексію Криму, не
назвав ні його, ні Росію агресорами, які розв’язали війну проти України й анексували Крим.
13 липня російські військові окупаційні війська обстріляли групу українських військових, які
проводили евакуацію тіла бійця
ЗСУ, вбитого ними в районі села
Зайцеве. Унаслідок цілеспрямованого ворожого вогню тепер iз
засiдки убитили військового медика, який був iз розпізнавальними знаками (зокрема, червоним хрестом), і двох поранили.
Загалом за добу від вогню з гранатометів і великокаліберних
кулеметів російських окупантів
загинуло троє захисників України. Наступну добу від російських
окупаційних військ, які застосували протитанкові ракетні комплекси «Фагот» (російського виробництва) і гранатомети, отримали поранення семеро українських військових.
Лише через добу ти набрався мужності відреагувати на
вбивство медика і «повісив» його
на «підлих бойовиків», жодним
словом не згадавши істинного
вбивцю — Путіна, і Росію — державу-агресора. Відправлення

❙ А «король» же голий!
тобою на місце трагедії головнокомандувача ЗС України Хомчака і заступника керівника твого офісу Машовця — це чистої
води піар, щоб хоч якось прикрити своє боягузтво і повну бездарність! Що їм там робити? Піднятись на повний зріст і з криком:
«За нелоха — вперед!» кинутися
в рукопашну з «підлими бойовиками», як ти їх називаєш?
Посольство США в Україні,
на відміну від тебе, Володимире, жорстко засудило «безперервну агресію на Донбасі з боку
сил, які очолює Росія», у зв’язку
з убивством українського військового медика. Державний секретар США Майк Помпео також
виступив з особистою заявою і засудив агресію РФ проти України:
«Ми приєднуємося до народу України в засудженні тривалої та
брутальної агресії підконтрольних Росії сил на Донбасі та віддаємо належне українцям, які
загинули чи дістали поранення
в боротьбі за свою демократію».
А ти язик проковтнув від
страху перед Путіним, щоб назвати речі своїми іменами: Росія
— це агресор, який веде проти
України неоголошену війну.
Виступаючи на урочистому
засіданні Верховної Ради з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет, ти
сказав, що державний суверенітет ми маємо берегти й захищати «як від зовнішніх ворогів, так
і від внутрішніх чвар». Усе правильно! Але ти не назвав ім’я цих
ворогів України, якими є сьогоднішня Росія і Путін та їхня п’ята
колона ОПЗЖ на чолі з його кумом Медведчуком і Рабіновичем,
які повинні сидіти у в’язниці, а
не в українському парламенті. А
розсадником «внутрішніх чвар»
є, як свого часу слушно зауважив
Симон Петлюра, не червоні «московські воші», а «українські гниди» зеленого кольору і з «георгіївською стрічкою».
Володимире, той, хто боїться
вбивцю назвати вбивцею, ворога
— ворогом, загарбника — загарбником, окупанта — окупантом
і їхнi імена, той ніколи не підніметься з колін і не захистить Україну, її народ, свою родину!
Ти — жалюгідний боягуз, паралізований вічним страхом, а не
верховний головнокомандувач
ЗС незалежної України! Ти — не
президент героїчної Української
нації! Ти — не мій президент! Ти
— гібридний капітулянт і слуга
олігархів!
Та воно й не дивно. Військової служби ти не проходив, навіть
не вчився на військовій кафедрі.
У 2014-2015 роках, коли українці-добровольці рятували Україну від російської путінської орди
на сході, ти, Володимире, ховався від мобілізації за кордоном зі
своїм «95-м кварталом», де гань-
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і не мій президент, iди з Богом...

❙ Кривавий кінець кривавих диктаторів.
бив Україну та її захисників. Під
час мобілізації тобі як військово
зобов’язаному було надіслано чотири повістки для призову в армію: 15 квітня, 23 червня, 15 серпня 2014 року і 10 травня 2015
року — за адресою, визначеною
у твоїх облікових документах.
Про це у квітні 2019 року офіційно повідомило МО України, зазначивши, що ти з 2008 року перебуваєш на військовому обліку в Кривому Розі, придатний
до військової служби, військову
службу не проходив, маєш військове звання — солдат, військовооблікова спеціальність — діловод діловодства. А через два місяці, коли ти вже був президентом,
МО України 19 червня 2019 року
спростувало попередню свою інформацію про направлення тобі
чотирьох повісток для призову в
армію і заявило, що ти «на військову службу по мобілізації впродовж 2014-2015 років не призивався». Отакої!
В інтерв’ю «КП в Украине»
(21.03. 2014 р., див. тут: https://
kp.ua/culture/444565-vladymyrzelenskyi-o-poluchennoi-yzvoenkomata-povestke-nadoznachyt-nado-ya-vse-budu-delatpo-zakonu) ти злякано заявив (цитую твоєю мовою): «Да какие тут
шутки. Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш
домашний адрес принесли повестку». На запитання журналіста,
що ти будеш робити, чи поїдеш у
військовий комісаріат, у Кривий
Ріг, ти відповів (цитую): «То, что
нужно делать по закону, то и буду
делать. Я военнообязанный. Если
нужно — пойду воевать».
Заступник начальника військового комісара Дніпропетровського обласного комісаріату Сергій
Полуциган відповів журналістам
по телефону, що ти зобов’язаний
був прибути у військовий комісаріат у зазначений у повістці
час. Щодо твого віку, то Полуциган зазначив: оскільки в Україні
йде часткова мобілізація, то на
військову службу призиваються
чоловіки до 40-60 років, залежно
від звання. На той час тобі було 36
років і ти підлягав обов’язковому
призову у ЗС України!
Однак ти, Володимире, до військового комісаріату за жодною з
повісток не прибув, хоча знав про
них і отримав їх від батьків. Твій
батько Олександр Семенович заявив журналістам, що він iз дру-

жиною (твоєю матір’ю) розповіли
тобі про повістки і всі разом посміялися. Зеленський-старший
також розповів, що його батько
(твій дід — учасник Другої світової війни, кавалер двох орденів
Червоної Зірки та інших бойових
нагород) буквально змусив його
йти в армію після закінчення інституту. Твій батько з тривогою додав (цитую мовою оригіналу): «Я
бы не хотел, чтобы мой сын шел в
армию, поскольку понимаю, что
это большой риск».
Тобто, хай ризикують і гинуть
на війні українці — сини і доньки
інших батьків, а тих, хто повернеться з війни, через п’ять років
синок-«нелох» почне переслідувати політичними репресіями і
саджати у в’язниці.
Додам, що за дев’ять днів до
голосування в другому турі президентських виборів (12 квітня
2019 року) твоя прессекретарка
Ірина Побєдоносцева відмовилася коментувати «Громадському» обставини отримання твоєю
матір’ю повісток iз військового
комісаріату і твоє ухилення від
призову у армію. В цей же день
твоя мати Римма Володимирівна
заявила в коментарі «Громадському» (цитую мовою оригіналу):
«Я никогда никакой повестки не
получала о мобилизации моего
сына. Он давно живет и прописан
в Киеве, почему это какую-то повестку мне могли приносить».
Володимире, ну і «сімейка
Адамсів» у тебе! То мама телефонує і говорить, що отримала для
тебе повістку в армію (про що ти
особисто заявив журналістам), то
раптом мама стверджує, що «ніколи ніякої повістки не отримувала», а батько заявляє, що він iз
твоєю матір’ю розповіли тобі про
отримані повістки і всі разом посміялися...
Виборців, які розчарувалися
в тобі як президентові, твій батько обізвав «тупою біомасою». Хто
ж тоді твій батько, доктор наук,
професор, який за 30 років не зміг
вивчити державної мови країни,
в якій проживає і працює? Представник ще «тупішої біомаси»?
Мудре українське прислів’я точно
відображує сутність батьківського виховання — «Яка хата, такий
тин, який батько, такий син».
Володимире, ухилянням від
призову на військову службу ти
порушив ст. 65 Конституції України, яка встановила: «Захист
Вітчизни, незалежності та тери-

торіальної цілісності України є
священним обов’язком громадян
України». Тебе треба було саджати ще весною 2015 року!
У травні 2015 року (коли вчетверте тебе призивали на військову
службу!) добровольцем пішов на
війну етнічний українець Василь
Сліпак, 1974 року народження,
всесвітньо відомий український
оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності
(яких ти зі своїм «95-м кварталом» цинічно висміював). Загинув у бою від кулі снайпера в 41
рік. Герой України, кавалер орденів «За мужність» І ст. і «Золота Зірка». А міг стати українським президентом.
У тому ж році (коли ти «косив»
від армії) 26-річний Тарас Матвіїв, журналіст, активний учасник Революції гідності, добровольцем пішов на війну захищати Україну у складі Окремої добровольчої роти «Карпатська Січ».
Воював у Пісках, став офіцером.
Загинув у 31 рік у бою під селом
Троїцьке 11 липня 2020 року, рятуючи бойових побратимів під час
мінометного обстрілу російськими окупаційними військами. За
проявлений героїзм ти удостоїв
його найвищої нагороди — звання Герой України. Проте побоявся поїхати на похорони у Жидачів
на Львівщині й особисто вручити
нагороду його батькові. Це зробив
за твоїм дорученням міністр оборони Андрій Таран.
Володимире, як ти ходив
на війну захищати Україну від
путінської орди, ти продемонстрував у згадуваному фільмі
«300 єврейців», у якому зіграв
роль царя, якого мати кличе «не
лохом», а «поцом». Можеш переглянути фрагмент фільму, який
в Youtube називається «Мамо,
я йду на війну» (1:38). У цьому
фільмі ти показав себе дійсно таким, яким ти є у реальному житті: боягузом, некомпетентним,
бездарним і просто непотрібом
для Держави Україна.
Не ображайся — це правда!
Краще ще раз переглянь це відео
і послухай єврейський анекдот
«Які у вас проблеми? Взяв гвинтівку — і на фронт». https://www.
youtube.com/watch?v=GxhEkry7
JD8&feature=share https://www.
youtube.com/watch?v=i1XAZQz6
ZOA&feature=share
Зауважу, що серед загиблих і
поранених на війні з російським
агресором етнічних українців
майже 90%.

Твоя політична сліпота
небезпечна для України
Володимире, в минулому
році я застерігав тебе, що для захисту етнічних росіян, російськомовних громадян i вірян РПЦ
в Україні (так звана УПЦ МП),
багато з яких мають паспорти
РФ, є агентами спецслужб Росії
і «п’ятою проросійською колоною» в Україні, на їхнє слізне
прохання, Москва, під виглядом «миротворчої місії», спробує
вчинити широкомасштабне військове вторгнення, щоб окупувати південно-східні регіони України і Київ. Останні події, вчинені
московським агресором, заяви
кремлівського кривавого карлика після «обнулення» його президентських строків, затверджених
сфальсифікованим так званим референдумом, і оцінки військових
та політичних експертів засвідчують реальність зазначених намірів російського «царя» Володимира Нездихаючого, якому ти

заглядав у вічі, щоб побачити бажання миру.
Нагадаю, у квітні 2008 року,
будучи членом ПАРЄ, на одному
iз засідань Політичного комітету,
а потім і на сесії, на основі аналізу отриманої інформації я попередив, що впродовж пів року буде
воєнний конфлікт між Росією і
Грузією. Війну розв’яже Москва з
метою окупації грузинської території для проголошення Південною Осетією і Абхазією, які були
у складі Грузії, «незалежності»
(щось на зразок «ПНР», «ЛНР»
і «ДНР») і розміщення там своїх
військових баз (що і трапилося у
серпні 2008 року!). Запропонував
створити комісію ПАРЄ з питань
раннього попередження воєнних
конфліктів і виїхати в Москву та
Грузію для проведення відповідних переговорів iз керівництвом
цих країн. Не прислухалися, відбулися, як і ти, жартами.
Восени 2009 року на черговій
сесії ПАРЄ я неодноразово попереджав Європу, що після Грузії
на черзі буде Україна й анексія
Криму! Свої виступи я відправив
тобі ще в минулому році. Ти не читав їх. Ознайомся хоча б із фрагментом мого виступу 1 жовтня
2009 року на сесії ПАРЄ при розгляді питання «ООН: реформа і
держави-члени Ради Європи» (документ № 12018):
«...Шановні колеги! Я хочу достукатися до ваших сердець і розуму, щоби ви побачили і почули, що реально відбувається сьогодні у стосунках між Україною
і Росією, особливо в Криму, щоб
нам не довелося в пожежному порядку розглядати на сесії ПАРЄ і
в Раді Безпеки ООН питання про
чергову агресію Росії, цього разу
в Україні. Попереджаю, що років
через п’ять анексія Криму стане
реальністю, як анексія Абхазії і
Південної Осетії в Грузії...».
Після повернення в Київ від
колег у Верховній Раді за свої
виступи довелося почути, що я
«провокатор», «яка може бути
війна між Україною і Росією»,
«ми братні слов’янські народи»,
«нас пов’язує багатовікова дружба», «у нас великий договір про
дружбу», «ми брати навік» і багато такого іншого...
Володимире, невже ти настільки політично сліпий, що не
бачиш (чи не хочеш бачити?), що
готує Путін для України твоїми
руками і руками свого кума Медведчука, яким ти свідомо чи не
свідомо підігруєш?! Не забувай
ні на хвилину про долю зрадника-втікача Януковича! Не тільки
я, а й афонські старці попереджали його, що з ним може трапитися. Не повірив...
Володимире, не переступи межу, звідки вороття вже
не буде. Можеш не встигнути втекти... Уважно прочитай
і пам’ятай мудрість наших (не
твоїх!) пращурів — оріїв-русів:
«За все в житті платити треба: що
ти посієш — те й пожнеш. Господь завжди все бачить з неба,
Його очей ти не минеш».
«Життя нічого не дає дарма, і
всьому, що дається долею, таємно
визначена своя ціна».

Володимире, 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 карлику!
Восени минулого і в липні цього року на двох опозиційних до тебе телеканалах («Прямому» і «5-му»), які твої ЗЕпси хочуть розірвати (тільки не
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кажи, що ти не давав їм команду «фас!») я заявив, що сконцентрована тобою «абсолютна вертикальна ЗЕ-влада» (визначення
твого Андрія Богдана) все більше набуває ознак поліцейської
держави і такого суспільно-політичного явища, як «державний
тероризм», який визначений Женевською декларацією «Про державний тероризм» 1987 року,
а саме: «Практики поліцейської
держави, спрямовані проти своїх
громадян: спостереження, розгін зборів, контроль за новинами, тортури, помилкові арешти,
масові арешти, фальсифіковані
звинувачення, показові суди,
вбивства» (Документ А/42/307).
Прикладів ознак творення тобою
«поліцейської держави», такого
суспільно-політичного явища, як
«державний тероризм», узурпації державної влади, авторитарного стилю керівництва країною
та масових політичних репресій
уже наведено стільки, що на це
тобі вказують політичні діячі Європи і міжнародна спільнота.
Нагадую: «Ніхто в Україні не
може узурпувати державну владу» (ст. 5 Конституції).
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою
Генеральною Асамблеєю ООН
10 грудня 1948 року (Документ
ООН/РЕS/217-А), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ
проти тиранії і гноблення. Не доводь до цього український народ і
окремих людей!
Володимире, то, може, даси
команду «фу» своїм ЗЕ-псам, які
шматують опозиційні ЗМІ? Ти ж
клявся на Конституції України,
зокрема «обстоювати права і свободи громадян, виконувати свої
обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».
Володимире, по-батьківськи застерігаю, що у випадку вчинення тобою дій, які учасники українсько-російської війни — захисники України — можуть розцінити як реальну загрозу втрати
незалежності України, тебе (як,
до речі, і керівників московського ОПЗЖ) може спіткати трагічна доля диктатора Йосипа Сталіна (отруїли), президента Румунії
Ніколае Чаушеску (розстріляли)
або лівійського вождя Муаммара Каддафі (розтерзали) чи президента Іраку Саддама Хусейна (повісили), які мали майже
стовідсоткову «підтримку» свого
народу.
Я особисто тобі цього не бажаю і не хочу, щоб таке трапилося з тобою.
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 з поста президента України, за який ти, як
сам сказав, «не тримаєшся». Зроби цей мужній крок, який буде
порятунком України і звільненням тебе від відповідальності перед Українським народом.
Уваж свого батька, який публічно заявив, що «тобі президенство до одного місця» і «ти
в будь-який момент кинеш цю
фігню (президенство)».
Сподіваюся, що ти й сам зрозумів, що пора повертатися в
«95-й квартал», де тебе зачекався рояль...
ЧЕСТЬ МАЮ! ■
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РЕГІОНИ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИПНЯ 2020

■ НОВИЙ ФОРМАТ

Свято не за розкладом
У Тернополі таки проведуть масові урочисті заходи
з нагоди шкільного випускного
Світлана МИЧКО
У перший день серпня в Тернополі має відбутися традиційне свято «Випускник-2020». Треба сказати,
що батьки тернопільських випускників, засмучені відміною такої важливої події в житті своїх дітей через карантин, пробували поборотися за неї,
зареєструвавши в середині травня пеЛюдмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині реставрують та збережуть унікальну культурну пам’ятку архітектури XIX століття —
«Садиба Даховських» у селі
Леськове Монастирищенського району. Днями Верховна Рада України ухвалила
постанову про створення на
її базі єдиного в Україні державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського війська.
Проєкт постанови, який
ініціював народний депутат
Антон Яценко, було підтримано 335 голосами.
Із метою збереження,
відновлення та використання палацу Даховських у військовій сфері, підвищення
ролі музеїв у військово-патріотичному вихованні українців Верховна Рада рекомендує Кабінету Міністрів
уже протягом трьох місяців створити такий музей.
Тож уже найближчим
часом цю садибу передадуть
із балансу квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони, на праві оперативного управління, музею
Історії Українського війська. Буде передано 41 будівлю та земельну ділянку площею 88,8 га, які наразі входять до складу ландшафтноархітектурного комплексу
«Садиба Даховських». Водночас Міністерство оборони
має створити тематико-експозиційний план музею, експозиції відповідного змісту, фонд музейних предметів, а також обладнати
приміщення для їх збері-

тицію на сайті міської ради. Набрала
вона, щоправда, заледве трохи більше
половини необхідних для розгляду голосів. Однак ще в червні міський голова Тернополя Сергій Надал обнадіяв
усіх причетних, що якщо ситуація з
поширенням коронавірусу в місті буде
стабільною, то після проведення ЗНО
свято для випускників таки проведуть.
І ось на недавньому засіданні оператив-

ного штабу з боротьби з коронавірусом
він повідомив, що парад випускників
та урочисте вручення атестатів таки
будуть, але проходитимуть за умови
гарантії всіх санітарно-епідеміологічних вимог, зокрема й дотримання під
час заходів безпечної соціальної дистанції.
«Будемо вирішувати, в якому форматі його проведемо, — написав Сергій
Надал на своїй сторінці у «Фейсбуці».
— Маємо рекомендації від медиків. Упродовж тижня опрацюємо і вийдемо на
загально зрозумілі умови. Традиційний
парад випускників — особлива подія
для нашого міста. Я знаю, як до цього
дня готуються одинадцятикласники та
їхні батьки. Попри карантин, ми не можемо залишити дітей, які вирушають у
доросле життя, без останнього шкільного свята». ■

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

«Мілітаризація» палацу
У садибі Даховських створять музей Історії
Українського війська

❙ «Садиба Даховських» у Леськовому на Черкащині.
❙ Фото з «Фейсбука».
гання, консервації, реставрації для експозицій та
виставок, забезпечити засобами охоронної та пожежної сигналізації.
Також у Державному
бюджеті на 2021 рік, йдеться у постанові Верховної
Ради, передбачать видатки
для проведення робіт із реконструкції та облаштування музею Історії Українського війська та фінансування для належного його функціонування. До створення
музею залучатимуть військово-наукові товариства,

ветеранські організації, фахівців у галузях військової
та музейної справи, охорони та відновлення пам’яток
архітектури, представників Збройних сил України,
військових навчальних закладів.
«Хоча реалізація такого масштабного проєкту
триватиме близько трьох
років, але вважаю, що це
того варте. Вірю, що ландшафтно-парковий музей Історії Українського війська
підвищить імідж України
у світі», — зазначає народ-

■ КРИМІНАЛ

Новоспечені гангстери
У Смілі взяли озброєну банду за розбій
і викрадення людини
Людмила НІКІТЕНКО
У черкаському місті Сміла поліцейські затримали групу зловмисників за
розбій та викрадення людини. Затримання відбулося в рамках поліцейської спецоперації.
Як повідомили «Україні молодій»
у черкаській обласній поліції, до смілянських правоохоронців надійшло
повідомлення про те, що в місті невідомі особи нанесли місцевому жителю
тяжкі тілесні ушкодження.
«Під погрозою зброї його викрали
троє чоловіків й утримували у своєму
автомобілі, а потім — у гаражі. Зв’язали
його, побили, а після вивезли на берег

водойми», — розповідають у поліції.
І додають, там викрадачі декілька
разів вистрелили у чоловіка та зникли. Потерпілий перебував у тяжкому
стані, тому не міг чітко описати нападників та їхній автомобіль. Проте згадав,
що банда пересувалася на білому мікроавтобусі. Відпрацювавши місце, де нападники залишили потерпілого, поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів, які й вивели правоохоронців на слід зловмисників.
«Під час опрацювання відео з камер
спостереження у Смілі правоохоронці
також встановили автомобіль, на якому пересувалися викрадачі. Зібравши
необхідну доказову базу та встановив-

ний депутат Антон Яценко.
І додає, що останнім часом у
Леськовому було побудовано і введено в дію центральний водогін, облаштовано
вуличне освітлення, встановлено дитячий майданчик та автобусні зупинки.
Нагадаємо, за легендою, свого часу леськовським панам не давала спокою
слава уманської Софіївки.
Тому, щоб утерти ніс Потоцьким, польські поміщики
Даховські в 50-х роках ХІХ
століття звели палац у стилі
англійського замку доби Середньовіччя. Збудував його
Казимир Даховський на місці давньої резиденції свого діда-тезки Казимира Даховського. Садиба складалася з палацу, службових флігелів, приміщень для слуг,
стайні з кіньми англійської
породи. Палац оточував англійський парк, там були
газони та клумби з квітами.
У радянські часи садибу передали військовим, потім
будівлю використовували
як піонерський табір, як санаторій, як військовий шпиталь та склад медикаментів.
Тому садибу Даховських не
вносли до переліку туристичних об’єктів і доступ туди
був обмежений, тож споруда
поступово руйнувалась. ■

ши місцеперебування нападників, поліцейські затримали їх», — наголошують
у поліції.
Чоловіки виявились жителями Сміли та Смілянського району. Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних
поліцейські виявили та вилучили карабін, мисливську рушницю, два пістолети та одяг зі слідами крові. Також вилучено автомобіль, який зловмисники використовували під час вчинення кримінального правопорушення.
Слідчі поліції Черкащини за процесуальним керівництвом Смілянської
місцевої прокуратури оголосили затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст.
187 (розбій) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
Суд обрав викрадачам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
За вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі
строком до 10 років із конфіскацією
майна. ■

■ ОСВІТА

Про краватку
та кватирку
В Україні на державному
рівні можуть з’явитися
безплатні курси
української мови
Катерина БАЧИНСЬКА
Офіс Уповноваженого із захисту державної мови заявив, що в Україні можуть з’явитися безплатні курси з вивчення української мови. Реалізовувати
ідею планують за державні кошти. Центрами для проведення таких курсів можуть стати державні навчальні заклади. Про це «Радіо «Свобода» повідомив
мовний омбудсман Тарас Кремінь. «Законом передбачено відкриття безплатних курсів із вивчення української мови.
Йдеться про масовість запровадження таких курсів. Я думаю, що тут якраз
ініціатива могла б лежати як на навчальних закладах, так і на органах місцевого самоврядування», — зазначив омбудсман. За його словами, такі заклади мають бути зацікавлені в тому, щоб створити необхідні сприятливі умови для своїх
громадян.
Новий мовний омбудсман порівняв
безплатні курси з української мови з волонтерством. Він наголосив, що на сьогодні безплатні курси української мови
в країні існують на рівні волонтерства.
«Але з волонтерства ми починали створювати ЗСУ в 2014 році фактично з
нуля. А сьогодні маємо фактично одну з
найсильніших армій у Європі. 2014 рік
ми починали, в тому числі, з безплатних
курсів на Майдані з вивчення української мови», — згадав чиновник.
Варто зазначити, що після 2014 року
в Україні існує десяток мовних курсів,
де волонтери викладають державну мову
як українцям, так й іноземцям. Тетяна
Маковій із сином переїхала до столиці у
2014 році з Донецька. Жінка запевняє:
мову знала погано, однак, щоб влаштуватися на роботу, була змушена почати
вчити українську. «Я буду чесною, коли
змушені були тікати з Донецька, мені
було важко наважитися почати вивчати мову. Переїхавши до Києва, я вже в
інтернеті знайшла інформацію про те,
де на волонтерських умовах викладають українську. Ми з сином записалися
й почали інтенсивно вчити мову. Не передати словами, як це нам допомогло в
адаптації. І якщо раніше я взагалі не говорила українською, то зараз на роботі,
а часом і в побуті використовую саме державну мову», — розповіла «УМ» пані
Тетяна.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів призначив Тараса Креміня Уповноваженим
із захисту державної мови на початку
липня. До речі, він є одним зі співавторів
закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Саме на цей закон 21 червня 2019
року до Конституційного Суду України
надійшло подання 51 народного депутата щодо неконституційності закону про
функціонування української мови як державної. Автори клопотання стверджують, що закон не відповідає частині положень Конституції України, оскільки,
на їхнє переконання, спрямований на
дискримінацію російської, інших мов
національних меншин України та дискримінацію громадян за мовними ознаками. Більшість експертів надали до Конституційного Суду висновки, в яких вказують, що закон про функціонування української мови не є дискримінаційним
щодо національних меншин. 7 липня на
засіданні Конституційного Суду з розгляду подання було заявлено, що президент Володимир Зеленський вважає:
підстав для визнання неконституційним
закону про функціонування української
мови як державної немає. ■
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■ НОМІНАНТИ

Британські мистецтвознавці Марк Ґетлейн й Аннабель Говард починають свою розповідь про одного з метрів сюрреалізму так: «Рене
Маґрітт зображував непоясненні події, наче найзвичайнішу річ у
світі» (Арт-візіонери. – Х.: Віват, 2018). Коли розглядаєш графічну
історію Ростислава Попського «Там, де блукають сни» (К.: А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА) – мимоволі спливає порівняння українця з бельгійцем: усі його міражі також цілком звичні. Як реальні – сни.

Сни в асортименті:

Як сни Далі чи Ван Ґоґа, цитати з котрих неважко відчитати у
цих «дитячих» малюнках. Можна назвати це демонстрацією ерудиції, а можна – тонкою роботою
із зоровою пам’яттю маленького
глядача-читача. Подорослішає,
зіткнеться зі славетним полотнами і – радісно «впізнає».
Книжка «про сни» – фройдистська за визначенням. Хлопчикперсонаж, мандруючи сновидіннями ровесників, найчастіше
стикається із мріями про успіх:
особистісний (сон про день народження), творчий (про диригування оркестром), суспільний
(про рівність із дорослими діловими дядьками-котиськами).
І все це – ще й просто добрий
живопис: танок кольорів, боріння ракурсів, мерехтіння деталей.
Навіть авторський підпис на обкладинці пульсує-підморгує.
Власного сну Хлопчика у цій
книжці ми не бачимо, бо його відтворено у попередній: «Мене забули на Місяці» (2018). Зоряна
пригода з класичною ностальгією про «траву у дома». До речі,
той Дім у Попського спроєктовано явно за фантазією Гауді – те
саме ненав’язливе зазнайомлення малого читальника зі світовими іконами (тут ще й ілюстрація-ремінісценція на перший
Армстронгів крок на Місяці).
Звісно, книжки Попського –
і про Керрола теж, адже реальність «Аліси» також сновидна.
Судячи з динаміки зростання
його майстерности, невдовзі можемо дістати й «Алісу» Попського, котра наперед заповідається на успіх. А тим часом вийшли
ще дві візуальні версії славетного твору. Видавництво «Богдан»
продовжило власну серію «Ілюстрації Артура Рекхема» трьома
випусками, поміж яких й «Алісині пригоди у Дивокраї», по виході котрих 1907 року Рекхем й
увійшов до канону класиків англійської книжкової ілюстрації. Та публікація для британців, звиклих до аскетичного
вікторіанського стилю в усьому,
включно з книжковими «картинками», стала шоком.
Тернопільський «рекхемівський» проєкт – поваги гідний просвітницький чин. Бо нині без тої
«Аліси» годі достеменно осягнути феномен цілої епохи сецесії.
Тепер, гортаючи «Богданівську»
серію, можемо збагнути й одкровення режисера Гільєрмо Дель
Торе про те, що його фільм «Лабіринт Фавна» (2006) наснажений
Рекхемом. Стрічка номінувалася
на тогорічного «Оскара», що вже
є формою успіху, хоч головну кіновідзнаку Дель Торе здобув пізніше, за «Форму води» (2018).
Рекхем непроминальний і для
нинішніх ілюстраторів, хтось
від нього відштовхується, заперечуючи власною графічною манерою, а хтось адаптує під себе,
аж до прямого наслідування, якот Євгенія Чистотіна у виданні «Пригоди Аліси в Дивокраї»
(Х.: Віват, 2015), де навіть жести скопійовано – у сюжеті з картковою віхолою чи у сутичці кухарки з Герцогинею. Сама Аліса
у Чистотіної – чистісінька Барбі
(хтозна, може, й Рекхемів образ

відповідав тогочасному уявленню про «барбі»?).
А от Аліса Євгенії Гапчинської
(Х.: Фоліо, 2012) – це вже провідний ФБ-стиль «котики-собачки»,
тож і вийшла вона у художниці якась… дурненька. Можливо,
таке моє нашорошення супроти
кітчевої інтерпретації, сформоване Владиславом Єрком, чия
«Аліса в Країні Див» (К.: А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2001) стала
першим візуальним відкриттям
Керрола в незалежній Україні.
Першим-вершинним, що засвідчило лавреатсво у тогорічному
рейтингу «Книжка року». Зрештою, Єркові ілюстрації лишаються актуально-впливовими до
нині: напругою заголовних «гравюр», таємничим мерехтінням
форзаців, шляхетною сепією текстового супроводу, вигадливістю
мізансцен і сміливістю прочитання Керролового слова.
Зрештою, серед уже наявних
в українському читацькому просторі інтерпретацій не обійти
«Алісу» пензля французької художниці Ребекки Дотремер (К.:
Махаон-Україна, 2011). Як і багато хто – від Рекхема починаючи, – вона перемежовує густокольорові сторінкові картини
гуашшю повітряно-прозорими
начерками витонченим пером.
Магнетичні очі, незабутні жести,
акцентовані емоції. Повноправні портрети і сценки-інсталяції,
що часом випромінюють атмосферу старих голландців з їхніми
затишними інтер’єрами, а часом
– сни сюрреалістів. Авжеж-авжеж, Керрол і Далі-Маґрітт-ДеКіріко – родичі, чи не так?
Друга сьогорічна з’ява мальованої «Аліси» – від художниці
Галі Зінько. Ілюструючи перед
тим «Дивокрай» (2018), вона лишила героїні лише чорно-білі
шати, що увиразнювало її інакшість посеред фієсти кольорів.
Як замислитися, то це була метафора прісно-сірого «здорового
глузду» на життєвому святі. У
другій своїй мандрівці Аліса набула природніх барв, тобто стала
«своєю» у Задзеркаллі, котре –
направду – завжди з нами.
Лишається у пам’яті й Білий
Кролик (він же, у варіанті перекладача Валентина Корнієнка,
Солоний Заєць) очима Зінько: не
лише той тепло-пухнастий згусток мікрокосму з обкладинки, а
й те, як художниця ексклюзивно
поміж усіх-всіх ілюстраторів відтворила головну характеристи-

графічні інтерпретації

ку персонажа – його бездумний
поспіх. Кролик-Заєць, що мчить
стрімголов, присутній, мабуть, у
кожній графічній інтерпретації
(у Єрка, приміром, він устигає
на бігу ще й у «мобілку» говорити). Зінько фіксує лише розмитий промельк його тіні на пікніковому килимкові.
Обидві «нові» українські «Аліси» — у переданні згаданого
В.Клименка. У післямові до тернопільської книжки він розмірковує про засадничу неперекладність Керролових текстів. Вихід
бачить такий: «Може, справу врятує збірний образ «Аліси», «зліп-

лений» з багатьох українських її
версій, кожна з яких випинатиме риси первотвору, злегковажені в решті?». Те саме стосується й ілюстративних варіацій. ■

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: ДИТЯЧЕ СВЯТО
Відбулася дистанційна експертна сесія Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2020» з визначення
«Лідерів літа». Починаємо публікувати шорт-листи кожної підномінації – найподієвіші книжки піврічного видавничого репертуару (за абеткою).

Книжки для малечі та молодших школярів
Буковинчики. – Чернівці: Букрек, 208 с.(п)
Редьярд КІПЛІНГ. Чому і як? Такі собі казочки. – Х.: Школа, 240 (п)
Марюс МАРЦИНКЯВІЧУС. Озеро загадок. – К.: Знання, 40 с.(п)
Настя МУЗИЧЕНКО / Оксана ДРАЧКОВСЬКА. Сни для канапи. – Х.: Ранок, 24 с.(п)
Свен НОРДКВІСТ. А що ти вмієш, Петсоне? – Тернопіль: Богдан, 24 с.(п)
Грася ОЛІЙКО. Історія, яку розповіла Жука. – Л.: Видавництво Старого Лева, 36 с.(п)
Ростислав ПОПСЬКИЙ. Там, де блукають сни. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 44 с.(п)
Катрін ШЕРЕР. Міська миша та сільська миша; Лоренц ПАУЛІ / Катрін ШЕРЕР. Як святкувати Різдво? – Тернопіль:
Богдан, 32+32 с.(п)

Твори для школярів середніх класів
Ганс Християн АНДЕРСЕН. Вибрані казки; Льюїс КЕРРОЛ. Алісині пригоди у Дивокраї; Фрідріх де ла МОТТ ФУКЕ.
Ундина; Сер. «Ілюстрації Артура Рекхема. – Тернопіль: Богдан, 112+128+128 с.(п)
Леся ВОРОНИНА. Таємне Товариство Блазнів. – К.: Знання, 141 с.(п)
Льюїс КЕРРОЛ. Аліса у Задзеркаллі. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 160 с.(п)
Алан МАРШАЛЛ. Шепіт на вітрі. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 224 с.(п)
Всеволод НЕСТАЙКО. Неймовірні детективи. Частина 1. – Х.: Ранок, 224 с.(п)
Юліан ПРЕСС. Знайди злочинця. Операція «Жовтий дракон»; Прокляття чорного стрільця; Місце злочину: монастир
«Воронів камінь»; Операція «Золотий скіпетр». – Тернопіль: Богдан, 128+128+128+128 с.(п)
Джоан РОЛІНҐ. Гаррі Поттер і Келих Вогню магії. Велике ілюстроване видання. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 464
с.(с)
Джеймі ТОМСОН. Темний Лорд. Юнацькі роки. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 336 с.(п)

Підліткова та юнацька література
Джеймс ҐРІНВУД. Невигадана історія маленького обірванця; Моріс ДРЮОН. Тісту – чудотворець; Моріс МЕТЕРЛІНК.
Синій птах. – Л.: Апріорі, 440+128+128 с.(п)
ЕРЖЕ. Тентен, репортер «ХХ віку», у країні Сов’єтів. – К.: Пінзель, 142 с.(о)
Нора К., Вітторіо ҐЬОСЛЕ. Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих. – К.: Новий
Акрополь, 256 с.(п)
Барбара КОСМОВСЬКА. Буба; Мертвий сезон. – Х.: Школа, 272+240 (п)
Володимир КУЗНЄЦОВ. Вогневир. Том 1. – К.: Бугайов В.В., 304 с.(п)
Анна ЛАЧИНА. Останні канікули. – Х.: Школа, 528 (п)
Джоан РОЛІНҐ. Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 290 с.(п)
Олена ЧЕРНІНЬКА. Дан. Варвара і варвари. – Одеса: Картуш, 284 с.(п)

Пізнавальна та розвиваюча книга
My ABC book. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 26 с.(п)
Битви за Україну. – Л.: Апріорі, 120 с.(п)
Екопригоди суперкомпанії. – Х.: Ранок, 48 с.(о)
Юрій ЖУРАВЕЛЬ. Знай наших. Книга І; Мазепа. Крок до правди. – Рівне: Діти Підземелля, 128+26 с.(п+о)
Федеріко МАРІАНІ. Атлас спорту для дітей. – Х.: Ранок, 88 с.(п)
Ізабель ТОМАС. Маленькі історії Великих людей. Леонардо да Вінчі; Фріда Калло; Марі Кюрі. – Л.: Видавництво
Старого Лева, 64+64+64 с.(п)
Наталія ЧУБ. Арчі в Італії; 1000000 справ зебри Еббі. – Х.: Ранок, 32+32 с.(п)
Том ШАМП. Отто великий, Отто маленький; Отто на канікулах. – Х.: Ранок, 48+32 с.(п)
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИПНЯ 2020

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Полтавська міська рада регулярно робить спроби продати з молотка земельні ділянки на вулицях Пушкарівській та Остапа Вишні, що на території колишніх артскладів.
Цього року — на початку весни. Перед цим виставити ці ділянки на аукціон намагалися наприкінці квітня минулого року, проте процедуру відтермінували, аби провести пошукові роботи. А загалом було три спроби «протягнути» згадане рішення з
покладанням відповідальності в разі виявлення людських останків на забудовника.
І щоразу ці спроби зустрічали опір громадськості. Це місце, яке в народі називають
Пушкарівським яром, є найтрагічнішим у сучасній історії Полтави, хоч досі не визнане пам’яткою історії на рівні держави.

Не тільки особистий біль
«Будівництво на кістках мучеників —
хибна справа, яка не може не викликати
обурення у будь-якої мислячої людини.
Це суперечить усім законам людяності,
— вважає голова громадської організації
«Пушкарівський Яр» Олександра Супряженко. — До того ж такі кроки міської ради можна розцінювати як порушення законодавства про охорону культурної
спадщини й навіть як наругу над похованнями. Незрозуміло, як можна так завзято
опиратися, коли чи не всі впливові інстанції вже надіслали свої звернення до міської влади. Вкотре надійшов лист від Посольства Держави Ізраїль в Україні, де зазначається, наскільки важливо зараз зупинитися й далі всього-на-всього діяти в
межах закону. Такі ж заклики містяться в
листах Українського інституту національної пам’яті, Асоціації єврейських організацій в Україні, СБУ, Міністерства культури й Міністерства оборони, Національної академії наук, Всеукраїнської ради
церков та релігійних організацій тощо.
Гадаю, всім уже відомо, що на ділянці,
про яку йдеться, неодноразово знаходили
людські кістки, черепи, пробиті кулями.
Зокрема, на такі знахідки наштовхнулися й бульдозеристи, котрі в 2016 році на
пустирі за парком Пам’яті і Скорботи, на
замовлення тодішнього управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації, виконували роботи з
реконструкції каналізаційного колектора. Але ж у відповідь на письмове прохання одного з полтавців — Сергія Мєдника
— надати допомогу в перепохованні знайдених людських решток міське управління житлово-комунального господарства заявило, що «ніяких людських останків на поверхні ґрунту не виявлено». От,
як бачите, цю відповідь чиновників заявник сфотографував на тлі страшних знахідок».
Олександра Супряженко, полтавка у
п’ятому поколінні, тривалий час проживала за кордоном, має американську освіту. А її небайдужість і, можливо, навіть
дещо перебільшена зацікавленість згаданою темою пов’язані з тим, що земля Пушкарівського яру стала останнім пристановищем і для її рідної бабусі Ганни Трутовської, яку у 32-річному віці гітлерівці
розстріляли разом із тисячами полтавських євреїв та членів їхніх сімей.
«Але це не тільки мій особистий біль,
— констатує Олександра. — Це наше
спільне історичне минуле, яке намагаються стерти з пам’яті, історії міста, вдаючи,
ніби нічого цього не було. І це дуже прикро. Адже Пушкарівський яр — це територія, де у братських могилах лежать жертви не лише нацистського, а й комуністичного режимів. А також це територія старого міського кладовища, де поховані
полтавці. Викреслити все це означає позбавити себе минулого. А люди без минулого, без коренів не мають і майбутнього. І
розв’язання цієї проблеми насправді дуже
просте. Місцева влада має чесно, без будьякого комерційного інтересу розібратися
з усім цим».
У Олександри багато однодумців.
Можливо, тому, за її словами, вона й не
може зупинитися, що на неї з надією дивляться інші люди, а пам’ять загиблих мають захистити живі.

Енергетично несприятлива місцевість
Підполковник у відставці — 80річний Станіслав Могила — мешкає у
п’ятиповерхівці за адресою: вулиця Пушкарівська, 26. Тишу біля його під’їзду порушує хіба що спів птахів. На деревах, що
ростуть поруч, помічаю двох білок.
«Багато хто думає, що тут справжня
благодать. Насправді ж це найгірше міс-

це у Полтаві, — стверджує чоловік, у рухах якого відчувається багаторічна військова виправка. — Бо навколо суцільні поховання. А містяни, як бачите, на їхньому
місці саджають городи й потім їдять петрушку, помідорчики...»
Станіслав Могила прибув до Полтави молодим лейтенантом із пожитками,
що вміщалися в одну валізу, у жовтні
1960 року після закінчення Ульянiвського військового училища зв’язку. Не маючи де зупинитися на ніч, попросився переночувати в місцевого літнього чоловіка,
який не відмовив йому у притулку. Пан
Станіслав показав мені навіть те перекособочене від часу підсобне приміщення на
вулиці Пушкарівській, у якому він провів
свою першу ніч у Полтаві.
— А на цьому місці, де починається
огорожа території заводу «Лтава», був
курганчик, на вершині якого стояв скромний дерев’яний пофарбований обеліск із
п’ятикутною зіркою з жерсті, — пригадує
колишній військовий. — Якось я помітив, що літній полтавець, котрий прихистив мене на ніч, носить на той курган квіти. Ми з ним розговорилися, і він розказав, що насип позначає початок рову, куди
гітлерівці скидали тіла розстріляних (поміж них був і син мого нового знайомого).
Рів, за словами чоловіка, був завдовжки
100 метрів, мав ширину та глибину 4 метри, нацисти привозили приречених уночі,
розстрілювали їх і засипали тіла землею.
«Уранці я бачив, як ворушилася та земля.
А наступної ночі все повторювалося», —
розповідав полтавець. Він стверджував,
що в тій канаві в такий спосіб зарито тіла
понад 4 тисяч осіб.
— І як же зник отой курган? — допитуюся.
— Побіля описаного літнім полтавцем
рову розміщувалася артбаза, яка охоплювала велику частину території колишнього старого міського кладовища. І командир військової частини 179-го навчального центру Феодосій Ткаченко домовився
з командиром артбази про відведення земельної ділянки під будівництво житла
для військових, — продовжує свою розповідь підполковник у відставці. — Ткаченко ставився до мене із симпатією, тож
дав мені завдання разом із моїм взводом
курсантів тихенько перенести три ряди
стовпчиків із натягненим між ними колючим дротом, яким була огороджена територія артбази, на 30 чи 40 метрів. Ми
взяли лопати, кирки, ломи й виконали це
завдання. Оскільки до будівництва мав
бути якийсь доступ, я одержав чергове завдання перенести трохи далі й насип землі з обеліском. Підлеглі під моїм керівництвом перенесли 10—12 носилок землі — так курган опинився в іншому місці.
А по частині рову, де поховані жертви нацистів, пролягла асфальтна дорога. Тож,
можна сказати, зараз ми з вами стоїмо на
кістках загиблих.
Згодом постало питання про будівництво другого житлового будинку, в якому
нині й мешкає колишній військовий. Тож
Станіславу Могилі з підлеглими знову довелося переносити не лише стовпи з колючим дротом, а й курганчик з обеліском.
Цього разу насип сформували на тому місці, де нині стоїть інформаційний щит, що
закликає зупинитися, помолитися, поклонитися, вшанувати пам’ять безневинно убієнних, які покояться в цій землі, кожен клаптик якої политий кров’ю.
«Коли звели п’ятиповерхівки, до них
потрібно було підвести природний газ. Газова труба мала пролягти територією артбази. Зрозуміло, що рити траншею поміж гармат та іншої артилерійської зброї
дозволили тільки військовим. І знову Феодосій Ткаченко доручив ці роботи мені.
Я взяв із собою десь близько сотні кур-

❙ За словами Олександри Супряженко, земля Пушкарівського яру стала останнім пристановищем і
❙ для її бабусі Ганни Трутовської, яку гітлерівці розстріляли разом із тисячами полтавських євреїв.

«Туман»
Найтрагічніше місце масових поховань в історії
Полтави збираються забудувати

❙ Відомий історик і краєзнавець Віктор Дмитренко наполягав на тому, що під курганом у парку
❙ Пам’яті і Скорботи покояться рештки полтавських статських радників.
сантів (на ту пору вже командував ротою). Мушу сказати, у роторного екскаватора, ківш якого раз по раз натрапляв
на дерев’яні труни й, відповідно, людські останки, неодноразово лопався ланцюг.
Курсанти збирали людські кістки і скидали у дві штучні протипожежні водойми.
Отак із горем навпiл дійшли аж униз, де на
ту пору розташовувався невеличкий винний завод. На цьому шляху один із курсантів знайшов золоту обручку, а другий
— жіночу косу завдовжки з півтора метра. Уявляєте? Як згадаю зараз, мороз по
шкірі... У мене є адреси колишніх курсантів мого першого випуску, тож їх можна
знайти й одержати підтвердження моїх
слів. Усе можна з’ясувати, якщо захотіти.
Просто ніхто не хоче, — сумно посміхається Станіслав Могила. — Що ж до курганчика з обеліском, то вони зникли десь у
70-х роках минулого століття. А вже цей
курган на честь загиблих мирних жителів
Полтави зі встановленим на ньому монументом Скорботній матері насипали на території колишнього старого міського кладовища. Пригадую, перед цим іще оголосили: якщо в когось, мовляв, на цьому місці лишилися могили родичів, прохання
перенести їхні останки на чинне кладовище.
Пан Станіслав зізнається, що хотів
змінити місце проживання. На заваді, говорить, стало те, що дружина тривалий
час тяжко хворіла. Та, навіть маючи нині
поважний вік, він усе одно мріє переїхати
кудись із цієї місцевості, бо вважає її енер-

гетично несприятливою.

Навмисне не привертали уваги до цього
місця
Людмила Бабенко, професор кафедри
історії України Полтавського національного педагогічного університету імені
В. Г. Короленка, свого часу вивчала документи в архіві Управління СБУ в Полтавській області про місця розташування німецьких пересильних таборів для
радянських військовополонених і опублікувала своє дослідження в тематичному колективному збірнику за 2007
рік. За її словами, згідно з даними архівних справ, загалом у Полтаві було кілька таких таборів. У 1974 році проводилося додаткове розслідування щодо доказів провини гітлерівських військових
злочинців у масовому навмисному знищенні радянських військовополонених у
«ДУЛАГАХ» №111, 151, 191, 205, 231, які
були у Полтаві. Так от, про табори № 111
і 191 ніяких матеріалів не знайдено. А наявність трьох інших підтверджено документально. Всі вони були на території колишніх артскладів, що охоплює нинішні
вулиці Баяна, Європейську, Леоніда Лимана, Гребінки. Першим був створений
«ДУЛАГ-151», на його території близько
півроку дiяв i пересильний табір «ДУЛАГ205». Загалом територія всіх таборів локалізувалася приблизно в одному місці. І
там же розташовувалося оточене земляними валами стрільбище, де гітлерівські кати
масово знищували єврейське населення.

МОРАЛЬ І ВЛАДА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИПНЯ 2020
кілька сотень метрів від меморіалу.

Аби не лишати слідів злочинів,
поховання зрівнювали із землею

❙ Станіслав Могила вказує на місце, де був курганчик з обеліском, що позначав початок рову,
❙ куди гітлерівці скидали тіла розстріляних.

яром
❙ Результати польових вимірювань і
❙ камеральної обробки актуальних
❙ топографічних матеріалів та німецьких
❙ матеріалів аерофотозйомки, накладені на
❙ фрагмент детального плану Полтави.
❙ Фото автора.
«Тобто ви розумієте, наскільки все це
серйозно? Ідеться як мінімум про 5 тисяч розстріляних полтавських євреїв, що
підтверджують документи з архіву СБУ.
З ініціативи Льва Вайнгорта, котрий понад 30 років був головним архітектором
Полтави, встановлено меморіал Скорботній матері, проте полтавській громаді належним чином не пояснили ані того, чому
з’явився цей пам’ятник, ані того, що це
за територія взагалі. І я думаю, влада навмисне не привертала уваги до цього місця, бо там були й поховання розстріляних у роки Великого терору. Тому, перш
ніж виставляти земельні ділянки на цій
місцевості на аукціон, міській владі потрібно чітко виокремити територію масових розстрілів (це пропонували науковці, і я цю пропозицію підтримувала). Там
має бути меморіал, присвячений пам’яті
всіх загиблих — жертв не лише нацистського, а й комуністичного режиму, — вважає Людмила Бабенко. — І тоді меморіал
Скорботній матері, який нелюди періодично обливають фарбою й паплюжать
антисемітськими надписами, не стоятиме там сиротою й не прийматиме на себе
всіх ударів тих, хто не розуміє, що на тій
місцевості відбувалося».
У спогадах Льва Вайнгорта згадується така кiлькiсть жертв нацизму: «Усього в Полтаві за роки окупації знищено 18
тисяч 200 осіб мирного населення, із них
понад 8 тисяч євреїв (ці цифри наведені в
Акті надзвичайної комісії з розслідуван-

ня злочинів фашистів на Полтавщині, яка
працювала в 1943—1944 роках). Кількість жертв, похованих на території так
званих Червоних казарм, не можна назвати точно. У виданому в 1962 році путівнику по Полтаві зазначено, що йдеться про
прах понад 10 тисяч осіб». А от дивну історію монумента Скорботній матері, коли
він був і його нібито не було, знаний архітектор пояснює тим, що «один із великих керівників міста» запідозрив, нібито
в жінки на пам’ятнику єврейське обличчя. Лев Вайнгорт наголошує, що ніякого
злого умислу зробити пам’ятник «із подвійним дном» у його авторів не було: «Безглуздо шукати в узагальнених формах жіночого обличчя єврейські риси. Так само
безглуздо робити вигляд, ніби монумент
не увіковічив пам’яті багатьох тисяч загиблих тут євреїв. Так, коли я працював
над пам’ятником і коли тепер іноді приходжу до нього, не можу позбутися думки, що тільки за збігом обставин і завдяки везінню не лежу сам під цим насипом
і не лежать моя мати, сестри, дружинаукраїнка, котра вийшла заміж за єврея, і
наш син, якому в сорок першому виповнилося три роки. Там же могла лежати моя
донька, яка народилася в «теплушці» дорогою в евакуацію наприкінці вересня сорок першого. Хіба я міг чи можу забути,
що під тим насипом багато моїх друзів,
знайомих, товаришів по службі, убитих
тільки тому, що були євреями? Лежать
там і знайомі мені українці, росіяни, які
одружилися з євреями й не захотіли лишити близьких на їхньому останньому
скорботному шляху. Лежать їхні діти. Лежать знайомі, які волею долі лишилися в
окупації, але не схилили голови, ставши
на шлях відкритої боротьби з загарбниками... Мені хотілося б, щоб цей пам’ятник,
безумовно, найскорботніший з усіх, був
оточений особливою турботою, щоб упорядкували сад навколо нього. Сподіваюся, так і буде. Яка різниця: євреї, не євреї і
скільки кого. Там лежать мученики, наші
співвітчизники. Пам’ять про них має бути
священною й назавжди позбавленою якихось політичних спекуляцій».
Утiм товариш по службі Станіслава Могили — відомий історик і краєзнавець Віктор Дмитренко, котрий, приїхавши до Полтави 1966 року, зацікавився темою масових розстрілів мирних жителів під час минулої війни, наполягав на
тому, що насправді під курганом у парку
Пам’яті і Скорботи, який іще називають
Пушкарівським, покояться рештки полтавських статських радників, свого часу
похованих на старому міському кладовищі (на Алеї статських радників), розстріли ж фашистами мирних жителів Полтави та військовополонених відбувалися за

Стосовно ж території, де колись було
старе міське кладовище і яка з часом стала пустирем, то і з нею не все так просто.
Олена Євдокимова, співробітниця архіву
Управління СБУ в Полтавській області, стверджує, що у сховищі зберігається
багато справ стосовно злочинів комуністичного режиму — масових розстрілів
у 30-х роках минулого століття. Причому
тіла жертв масової «чистки» суспільства,
за її словами, віддавали землі саме на території старого міського кладовища, зрівнюючи поховання із поверхнею ґрунту й у
такий спосіб приховуючи сліди злодіянь.
«Ось справа селянина-одноосібника із
села Сторожеве Чутівського району Василя Лебедя, — наводить один із прикладів
співробітниця архіву. — 1 березня 1930
року його засудили за статтями «Антирадянська пропаганда й агітація» та «Підбурювання до повстання» КК УСРР до
«найвищого заходу соціалістичної оборони» — розстрілу, а вже 13 березня, згідно з актом, що міститься у справі, вирок
судової «трійки» було виконано. Тут же
зазначено, що «труп розстріляного захоронено на полтавському міському кладовищі, слідів від могили не залишено».
У роки Великого терору розстріли стали
особливо масовими. Скажімо, у нашому
архіві містяться протоколи «трійок» —
так звані матеріали звітності. Хочу звернути вашу увагу на один із них: «Доводжу
до вашого відома, що 1 червня 1938 року
мною, згідно з вашими приписами, виконано вирок щодо 162 засуджених до вищої
міри покарання — розстрілу». Ви уявляєте, яку кількість людей знищили одночасно? До того ж, не забувайте, масово знищували людей і в період фашистської окупації Полтави у 1941—1943 роках — до
цього періоду належать 26 тисяч одиниць
зберігання (це архівні кримінальні справи щодо жандармів, а також оперативнорозшукові справи). У багатьох документах містяться докази того, що на території
тих же Червоних казарм, окрім усього,
відбувалися масові розстріли полтавців
єврейської національності. Картина була
дуже страшною. Згідно з протоколом допиту обвинуваченого Сергія Мірошниченка, котрий під час окупації був поліцейським, «усіх євреїв заводили в рів, де роздягали догола й чоловіків, і жінок, а потім
вели під охороною в тир і розстрілювали.
І так тривало цілий день». Згідно зі свідченнями бранця табору «ДУЛАГ-151»,
що розміщувався на території тих же артскладів, Георгія Арутюнова, якому дивом вдалося вижити, «військовополонені
спали на мерзлій землі, харчувалися погано... Смертність зростала. Щоденно помирали 100—150 осіб. Померлих на території табору скидали до однієї ями роздягненими догола». Як ви тепер розумієте,
зовсім невипадково на території колишніх артскладів знаходять людські останки. То місце злочину «совєтів» і нацистів,
— підсумовує пані Олена. — І справи з архіву СБУ є неспростовним доказом тому.
На жаль, архів не систематизований і не
всі документи вивчені. Їх настільки багато, що це справа не одного дня. І одній людині з усім цим не впоратися. Мають працювати й історики, краєзнавці».

Хто захоче жити в новобудовах, зведених
на кістках?
«Ось у мене список розстріляних гітлерівцями 23 листопада 1941 року, у ньому 311 прізвищ — і це тільки ті, що відомі.
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А от на фотознімку моя бабуся — це остання передвоєнна світлина, — показує Олександра Супряженко. — Розумієте, наше
завдання просте — відновити історичну
справедливість. Дуже важливо встановити межі території, скропленої кров’ю загиблих, у яких відібрали життя, а тепер
намагаються відібрати ще й пам’ять про
них. Що ми зробили за цей час? Ініціювали розвідку двох пошукових груп, які з великою точністю виявили місця поховань.
Останні дослідження — повітряна й наземна фототеодолітна зйомка. Ми знайшли в
Національному архіві США зйомки нашої
місцевості, здійснені льотчиками-розвідниками Люфтваффе в 1941—1943 роках,
потім зробили такі ж знімки цієї місцевості сьогодні. І наклавши їх один на один,
визначили ці ареали, де з великою ймовірністю і є місця масових поховань. Тобто
тепер ми точно знаємо про місцезнаходження того рову, де фашисти розстрілювали мирних жителів. А от бранців табору для військовополонених, бараки якого
збереглися дотепер (до слова, побудовані
вони були під час епідемії холери в Полтаві — там лікували хворих на неї), ховали просто в ровах, що були викопані поряд. Зараз, коли ми загалом визначили ці
місця, пошукова група, якщо це потрібно,
може продовжити вже точкові пошуки.
Але відповідальність за них тепер має взяти на себе міська влада. Хоча, у принципі, й цього цілком достатньо. Ми проаналізували масу архівних даних як в Україні,
так і в інших країнах і всі ці документи
передали консультативній раді з питань
охорони культурної спадщини Полтавської облдержадміністрації. Бо вважаємо,
що ця земля має одержати статус нововиявленого об’єкта історичної культурної спадщини. Хоч увесь час стикаємося
з упертим небажанням вирішувати це питання. І що цікаво? Нам говорять, що ми
не надали жодних доказових матеріалів.
Це більш ніж дивно. Бо я навіть не знаю,
які іще матеріали потрібно надати. Повторюю: у місцевої влади немає бажання в
усьому розібратися. Але воно має виникнути. Бо навіщо місту наживати неслави?
Та й хто захоче жити в новобудовах, зведених на кістках наших предків? Сьогодні у
влади є можливість зробити щось добре,
показати, що ми у змозі пам’ятати й шанувати жертв не лише нинішньої, а й минулої війни».
У боротьбі за історичну справедливість
Олександру підтримує її донька Анастасія,
котра закінчила Сорбонну. Дівчина говорить, що мала можливість спостерігати, як
трепетно ставляться до вшанування пам’яті
загиблих у всьому світі, тож те, з чим зіткнулася в Полтаві, її, м’яко кажучи, дивує.
«Мають бути місця пам’яті, які визначають, хто ми, — переконана Настя. — Аби те,
що пережили наші предки, більше не повторювалося, аби діти, молоді люди мали змогу вшанувати пам’ять безневинно вбитих,
перейнятися їхньою долею, помолитися за
упокій їхніх душ, полюбити місце, де вони
живуть».
Олександра й Анастасія вважають, що
в ідеалі на території, про яку йдеться, має
бути парк із галявинами, де можна було б
посидіти й почитати книгу, із доріжками чи
алеями, які б приводили до якихось маленьких пам’ятних зон, можливо, з інформаційними стендами, де пояснювалося б, які трагічні події тут відбувалися.
«Там має бути стіна плачу, меморіальний комплекс. А ще мають тихо шуміти
дерева, оберігаючи вічний спокій тих, хто
загинув мученицькою смертю. Як можна
звести на тій території житлові будинки?»
— дивується Олена Євдокимова. ■

■ ЕКСПЕРТНА ДУМКА
У генеральному плані Полтави, який нині оновлюють, територія колишніх артскладів зазначена як
територія перспективного освоєння.
— Там одна частина території може бути житлового призначення, а інша — меморіального, — пояснює провідний спеціаліст КО «Інститут розвитку міста» Вадим Вадімов. — Свого часу ДП «Державний проєктний інститут містобудування «Міськбудпроєкт» розробив детальний план території колишніх
артскладів. Але після того, як згаданий проєкт розробили, були проведені нові дослідження й з’явилися
нові архівні дані. Я не бачу конфліктності в цій ситуації. На мій погляд, дослідження тієї території потрібні. Бо, як відомо, вулиця Остапа Вишні колись була Кладовищенським провулком, завод «Лтава»
повністю зведений на похованнях, а парк імені І. П. Котляревського закладений на місці колишнього
міського некрополя. Я знайомий із краєзнавцями, котрі мають картотеку всіх, хто там похований, — це
видатні полтавці. Інша річ — ми повинні надати тій території цивілізованого вигляду. Мене в цій ситуації найбільше турбує відсутність комплексного підходу. Поміркуймо з практичної точки зору: є територія, яка підлягає меморіалізації. А кошти на це в міста є? Немає. То чому б не звернутися з цим питанням до забудовника-інвестора? Так, до речі, роблять в усіх цивілізованих країнах.
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СПОРТ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Становлення третьої сили
Лише завдяки скромності конкурента «Динамо» завершило чемпіонат на бажаному
другому місці
Григорій ХАТА
Отримати відповідь на питання, хто
найбільше заслужив виграш срібних нагород чемпіонату України, вдалося лише
в останньому турі змагань. Хоча до того
не раз здавалося, що доля віцечемпіонства вирішена достроково.
У другій частині ЧУ столичні динамівці двічі перемагали свого головного конкурента в боротьбі за національне «срібло» — однак кожного разу після перемог
над «Зорею» у грі «біло-синіх» наставав
провал, який спричиняв чергове загострення срібної інтриги.
Переконливо здолавши в передостанньому турі луганський клуб, підопічні
Олексія Михайличенка зробили вагомий
крок до визначеної цілі. Для того, аби вона
стала реальністю, столичним футболістам
важливо було не програти в заключному
матчі чемпіонату ковалівському «Колосу». Дебютанту ж елітного дивізіону жодних турнірних завдань у першій шістці
керівництво вже не ставило — міцно осівши на шостій сходинці, команда Руслана
Костишина вже давно цілеспрямовано готувалася до «плей-оф» за місце в Лізі Європи.
І, в підсумку, їхня готовність до принципових баталій поза чемпіонатом виявилася куди кращою, ніж налаштованість
«Динамо» на заключний матч чемпіонату.
Вочевидь, вирішивши, що справу в
чемпіонаті зроблено достроково, підопічОлексій ПАВЛИШ
Першою із топ-ліг, які
вийшли з карантинної паузи
(у Франції, нагадаємо, сезон завершили достроково), до фінішу дійшла іспанська Ла Ліга:
доволі прогнозовано чемпіоном став мадридський «Реал»,
який після рестарту сезону не
виграв лише один матч, та й
той — в останньому турі у «Леганеса», коли першому місцю
вже нічого не загрожувало.
Натомість «Барселону»,
яка у підсумку стала другою,
сколихнули не лише ігрові (три
нічиї із слабшими за рангом суперниками та поразка від «Осасуни»), а й кадрові проблеми:
після першого з 2014 року сезону без внутрішніх трофеїв дуже
близький до відставки наставник «блау-гранас» Кіке Сетьєн.
Слабкою втіхою для каталонських фанатів можуть бути
нагороди найкращого бомбардира та асистента чемпіонату
для багаторічного лідера «Барси» Ліонеля Мессі. Але сам 6разовий володар «Золотого
м’яча» визнає, що «не одержимий індивідуальними призами».
«Завжди кажу, що я не
одержимий індивідуальними
нагородами. Сьомий «трофей
Пічічі» був би набагато приємнішим, якби ми виграли Ла
Лігу», — підкреслив 33-річний
аргентинець.
Уже цієї неділі завершиться сезон і в АПЛ: чемпіонської
інтриги вже давно немає, проте до останнього триває боротьба за зону Ліги чемпіонів (між
«Челсі», «Лестером» та «МЮ)
і ЛЄ (між «Тоттенхемом»,
«Вулверхемптоном», «Шеффілдом», «Бернлі» та «Арсеналом»). «Каноніри», до речі,
мають ще й запасний аеродром

❙ Після поразки «Колосу» керівництво «Динамо» вирішило змінити тренерський штаб,
❙ оскільки нинішній рівень гри «біло-синіх» не задовольняє вимоги уболівальників.
❙ Фото з сайта fcdynamo.kiev.ua.
ні Михайличенка сенсаційно програли команді з Ковалівки, змусивши хапатися за
серце своїх керівників та уболівальників.
На щастя для «біло-синіх», інший претендент на «срібло» виявився просто не готовим до такого подарунку від конкурента.
Дотиснула б «Зоря» у паралельному матчі вдома «Десну», і саме колектив
Віктора Скрипника грав би в кваліфікації Ліги чемпіонів. Утім на останніх хвилинах національного футбольного мара-

фону луганчани вирішили не ризикувати
нічиєю, бо поразка чернігівському клубу
коштувала б їм «бронзи» й місця в груповому раунді Ліги Європи.
«Полізти вперед і потрапити в полон. Побігти вперед, а потім кусати лікті. Це було б неправильно, адже і нам,
і «Десні» хотілося виграти. Однак зараз я бачу щасливі обличчя наших футболістів. Ми хотіли стати третьою силою, ми нею стали», — наголосив очіль-

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА

Перший трофей
після епохи Роналду
Мадридський «Реал» уперше за 3 роки
став чемпіоном, а Ліонель Мессі знову
став найкращим бомбардиром Ла Ліги

❙ Євген Шахов забив дебютний м’яч за «Лечче».
❙ Фото з сайта: sport.24tv.ua.
— вони вийшли у фінал Кубка,
перемога в якому гарантує місце у груповому турнірі другого
за престижністю клубного турніру Європи. У півфіналі Кубка підопічні Артети дещо несподівано здолали «Ман.Сіті»
Олександра Зінченка — вихованець «Шахтаря» цього разу
залишився у запасі.
Майже гарантував собі місце в еліті «Вест Хем» Андрія
Ярмоленка, обігравши прямого конкурента («Уотфорд»),
але 30-річний форвард має невеликий вплив на результати
команди: Ярмола знову вийшов на поле лише за 10 хвилин
до фінального свистка.

Результативним вийшов
минулий тиждень для українських легіонерів у Серії А.
Якщо до голів та асистів хавбека «Аталанти» Руслана Маліновського вже почали звикати
(цього разу — гол та дві передачі у поєдинку з «Брешією»),
то півзахисник «Лечче» Євген Шахов відзначився за свій
клуб уперше в сезоні. Щоправда, його результативний постріл не допоміг команді зіграти хоча б унічию з «Фіорентиною». А після поразки прямому конкуренту — «Дженоа»
— «жовто-чорні» відстають
від рятівного 17-го місця уже
на 4 пункти. ■

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий етап. 32-й тур. «Львів» — «Маріуполь» —
0:2, «Дніпро-1» — «Ворскла» — 3:0, «Колос»
— «Динамо» — 2:0, «Зоря» — «Десна» — 1:1,
«Олександрія» — «Шахтар» — 2:2.
Матч «Олімпік» — «Карпати» не відбувся.
31-й тур. «Шахтар» — «Колос» — 2:0, «Ворскла» — «Маріуполь» — 1:2, «Львів» — «Олімпік» — 1:5, «Десна» — Олександрія» — 1:3,
«Динамо» — «Зоря» — 3:1.
Матч «Дніпро-1» — «Карпати» — не відбувся.
Турнірна таблиця:
I
В Н П М
О
Перша шістка
1. «Шахтар»
32 26 4 2 80-26 82
2. «Динамо»
32 18 5 9 65-35 59
3. «Зоря»
32 17 7 8 50-29 58
4. «Десна»
32 17 5 10 59-33 56
5. «Олександрія» 32 14 7 11 49-47 49
6. «Колос»
32 10 2 20 33-59 32
Друга шістка
7. «Дніпро-1» 30 13 4 13 42-42 43
8. «Маріуполь» 30 10 9 11 34-46 39
9. «Олімпік»
30 8 6 16 32-47 30
10. «Ворскла» 30 7 7 16 23-48 28
11. «Львів»
32 5 9 18 25-57 24
12. «Карпати» 24 2 9 13 19-42 15
Бомбардири: Мораес («Шахтар») — 20,
Філіппов («Десна») — 16.
ник «Зорі» Віктор Скрипник.
Водночас у таборі київського «Динамо» після такого інфарктного фінішу вирішили перевести подих і не робити швидких кадрових висновків. Точніше, президент клубу Ігор Суркіс заявив, що до
наступного сезону команду готуватиме
новий тренерський штаб. Проте з прізвищами спеціалістів попросив зачекати.
Сам же Михайличенко після поразки
«Колосу» визнав, що в його команді було
багато статистів. Хай там як, а під його
орудою «біло-сині» досягли обох цілей:
виграли Кубок та пробилися до кваліфікації Ліги чемпіонів. ■

■ ТАБЛО
Англія
Кубок. 1\2 фіналу. «Арсенал» —
«Манчестер Сіті» — 2:0 (Обамейянг, 19,
71), «Манчестер Юнайтед» — «Челсі» —
1:3 (Б. Фернандеш, 85 (пен.) – Жиру, 45+11;
Маунт, 46; Магуайр, 76 (у свої ворота)).
Прем’єр-ліга. 36-й тур. «Челсі» —
«Норвіч» — 1:0 (Жиру, 45), «Бернлі» —
«Вулверхемптон» — 1:1, «Манчестер
Сіті» — «Борнмут» — 2:1 (Д. Сілва, 6; Габріел
Жезус, 39 — Брукс, 89; Зінченко («МС») —
із 77 хв.), «Ньюкасл» — «Тоттенхем» — 1:3
(Рітчі, 57 — Сон Хин Мін, 28; Г. Кейн, 60, 90),
«Арсенал» — «Ліверпуль» — 2:1 (Ляказетт, 32; Р. Нельсон, 44 — Мане, 20), «Евертон» — «Астон Вілла» — 1:1, «Лестер» —
«Шеффілд Юнайтед» — 2:0 (А. Перес, 29;
Грей, 80), «Крістал Пелас» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (Решфорд, 45; А. Марсьяль, 78), «Саутгемптон» — «Брайтон» —
1:1, «Вест Хем» — «Уотфорд» — 3:1 (Ярмоленко («ВХ») — із 81 хв.).
37-й тур. «Норвіч» — «Бернлі» — 0:2,
«Борнмут» — «Саутгемптон» — 0:2, «Тоттенхем» — «Лестер» — 3:0 (Джастін, 6 (у
свої ворота); Г. Кейн, 37, 40).
Лідери: «Ліверпуль» (36 матчів) — 93,
«Манчестер Сіті» (36 матчів) — 75, «Челсі»
(36 матчів) — 63, «Лестер», «Манчестер Юнайтед» (36 матчів) — 62, «Тоттенхем» — 58.

Іспанія
Прімера. 36-й тур. «Алавес» — «Хетафе» — 0:0, «Вільярреал» — «Реал Сосьєдад» — 1:2, «Гранада» — «Реал Мадрид» — 1:2 (Мачіс, 50 — Ф. Менді, 10; Бензема, 16).
37-й тур. «Ейбар» — «Вальядолід» —
3:1, «Атлетік» — «Леганес» — 0:2, «Барселона» — «Осасуна» — 1:2 (Мессі, 62 — А.
Хосе, 16; Р. Торрес, 90+4), «Бетіс» — «Алавес» — 1:2, «Сельта» — «Леванте» — 2:3,
«Хетафе» — «Атлетіко» — 0:2 (М. Льоренте, 54; Тейє Партей, 80), «Мальорка» —
«Гранада» — 1:2, «Реал Мадрид» — «Вільярреал» — 2:1 (Бензема, 29, 77 (пен.) —
Іборра, 83), «Реал Сосьєдад» — «Севілья»
— 0:0, «Валенсія» — «Еспаньйол» — 1:0.
38-й тур. «Алавес» — «Барселона» —
0:5 (Фаті, 24; Мессі, 34, 75; Л. Суарес, 44; Семеду, 58), «Вільярреал» — «Ейбар» — 4:0,

«Вальядолід» — «Бетіс» — 2:0, «Атлетіко» — «Реал Сосьєдад» — 1:1 (Коке, 31 —
Янузай, 88), «Еспаьйол» — «Сельта» — 0:0,
«Гранада» — «Атлетік» — 4:0, «Леганес»
— «Реал Мадрид» — 2:2 (Хіль, 45; Ассале,
79 — С. Рамос, 9; Асенсіо, 52), «Леванте» —
«Хетафе» — 1:0, «Осасуна» — «Мальорка»
— 2:2, «Севілья» — «Валенсія» — 1:0.
Підсумкове турнірне становище:
«Реал Мадрид» — 87, «Барселона» — 82,
«Атлетіко», «Севілья» — 70, «Вільярреал»
— 60, «Реал Сосьєдад», «Гранада» — 56.
Бомбардири: Мессі («Барселона») —
25, Бензема («Реал Мадрид») — 21, Ж. Морено («Вільярреал») — 18.

Італія
Серія А. 33-й тур. «Аталанта» —
«Брешія» — 6:2 (Пашаліч, 2, 56, 59; Де Рон,
25; Маліновський, 28; Д. Сапата, 30 — Торрегросса, 8; Шпалек, 83; Маліновський («А»)
— до 74 хв., гол і 2 передачі), «Болонья» —
«Наполі» — 1:1, «Мілан» — «Парма» — 3:1,
«Сампдорія» — «Кальярі» — 3:0, «Лечче»
— «Фіорентина» — 1:3 (Шахов («Л») — із
72 хв., гол), «Рома» — «Верона» — 2:1, «Сассуоло» — «Ювентус» — 3:3 (Ф. Джурічіч, 30;
Берарді, 51; Капуто, 54 — Даніло, 6; Ігуаїн, 12;
Алекс Сандро, 64), «Удінезе» — «Лаціо» —
0:0, «Торіно» — «Дженоа» — 3:0, «СПАЛ»
— «Інтер» — 0:4 (Кандрева, 37; Бірагі, 55; А.
Санчес, 60; Гальярдіні, 74).
34-й тур. «Верона» — «Аталанта» —
1:1 (Пессіна, 59 — Д. Сапата, 50; Маліновський («А») — до 78 хв.), «Кальярі» — «Сассуоло» — 1:1, «Мілан» — «Болонья» — 5:1
(Салемакерс, 10; Чалханоглу, 24; Бенассер,
49; Ребіч, 57; Калабрія, 90+2 — Томіясу, 44),
«Парма» — «Сампдорія» — 2:3, «Брешія»
— «СПАЛ» — 2:1, «Дженоа» — «Лечче» —
2:1, «Наполі» — «Удінезе» — 2:1 (Мілік, 32;
Політано, 90+5 – Де Пауль, 23), «Фіорентина» — «Торіно» — 2:0, «Рома» — «Інтер»
— 2:2 (Спінаццола, 45; Мхітарян, 57 — Де
Врей, 15; Р. Лукаку, 87 (пен.)).
Лідери: «Ювентус» (33 матчі) — 77,
«Інтер» — 72, «Аталанта» — 71, «Лаціо»
(33 матчі) — 69, «Рома» — 58, «Наполі»
— 56.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») —
29. ■
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СПОРТ
Еліна Світоліна
українська тенісистка
Григорій ХАТА
Дві порції абсолютно різних емоцій за минулий «уїк-енд» отримала
прима вітчизняного тенісу Еліна Світоліна. Спочатку вона відсвяткувала
перемогу у перенесеному через дощ фіналі «трав’яної» частини виставкового турніру Bett1Aces у Берліні, після
чого відчула гіркоту подвійного фіаско вже на «хардовій» серії цих же змагань. «Коли вихідні проходять не так,
як ти це собі уявляєш», — так Еліна
підписала своє фото в «Інстаграм», де
вона занурена в розпач.
Здавалося, що, взявши «трав’яний»
трофей Bett1Aces, Світоліна на мажорній ноті розпочне боротьбу й за другий
приз турніру. Утім жодного позитивного результату на «хардовій» частині
змагань українській тенісистці досягти не вдалося, хоча вона й виходила на
корт у статусі першої сіяної. Спочатку
на корті, розбитому в ангарі берлінського аеропорту, вона розгромно програла півфінал латвійці Анастасії Севастовій — 1:6, 1:6, після чого зазнала невдачі й у матчі за третє місце.
У поєдинку проти господарки кортів, німкені Андреи Петкович, перша
ракетка України вже не виглядала настільки розгубленою, проте напружений характер протистояння — 4:6, 6:7
(1:7) — єдине, що, мабуть, принесло
втіху рейтинг-фавориту берлінських
змагань на їхньому фініші.
Хай там як, але без свого трофея
прима українського тенісу тут не залишилася. І що важливо, здобула
вона його напередодні в боротьбі з непростою для себе опоненткою, дворазовою чемпіонкою Уїмблдона Петрою
Квітовою з Чехії.
До моменту їхньої берлінської зустрічі на рахунку Еліни було дві перемоги в дев’яти матчах. Однак десяте побачення все ж завершилося на користь українки — 3:6, 6:1, 10-5. Щоправда, через
дощ грати фінал «трав’яного» міні-турніру Bett1Aces довелося не на профільному покритті, а на згаданому вже «харді». І, можливо, саме незвична атмосфе-

«Зовсім не чекала, що закінчувати перший етап турніру доведеться не на траві, а на
хардовому покритті. Довелося перебудовуватися і пристосовуватися. Я боролася за
перемогу і задоволена своєю сьогоднішньою грою, особливо в кінцівці. Думаю зміна
покриття дала мені невелику перевагу».

■ ТЕНІС

Досвід нових
випробувань
Найсильніша тенісистка України здобула свою першу
перемогу після рестарту сезону

❙ Церемонія роздачі призів на виставковому турнірі в Берліні проходила
❙ в умовах соціального дистанціювання.
❙ Фото з сайта tennisua.org.
ра ангару й допомогла Світоліній схилити шальки терезів на свою користь.
«Зовсім не чекала, що доведеться
закінчувати перший етап турніру на
хардовому покритті. Довелося перебудовуватися і пристосовуватися. Я боролася за перемогу і задоволена своєю
сьогоднішньою грою, особливо напри-

кiнцi протистояння з Петрою.
Думаю зміна покриття дала мені
невелику перевагу»,— сказала після звитяги над Квітовою українська
тенісистка. А Квітовій, до слова, не
пощастило й у другому фіналі під дахом берлінського ангару, де її наступною кривдницею стала Севастова. ■

■ «ФОРМУЛА-1»

Улюбленими стежками
Після другого поспіль виграного Гран-прі головний фаворит «формулічного»
сезону вийшов у лідери загального заліку
Григорій ХАТА
Трьох стартових гонок сезону вистачило чинному чемпіону світу «Ф-1»
Льюїсу Хемілтону для виходу в лідери
цьогорічних перегонів. Залишившись
без подіуму на першому етапі чемпіонату, британець упевнено виграв наступні
дві гонки й витіснив iз лідируючої позиції свого партнера по «Мерседесу» Вальтері Боттаса.
Як і попередній «уїк-енд», Гран-прі
Угорщини також проходив за цілковитого домінування Хемілтона.
Здобувши на «Хунгарорингу» поулпозишн, вигравши гонку й проїхавши в
ній найшвидше коло, Льюїс заробив на
угорському етапі максимально можливу в новій системі нарахування залікових балів кількість очок.
Віднедавна нове керівництво «Ф-1»
повернуло до життя старе правило про
бонусне очко для пілота, котрий показує у гонці найкращий час на одному
колі. На гран-прі Штірії зробити золотий «хет-трик» шестиразовому чемпіону світу не вдалося, натомість в Угорщині Хемілтон перевершив суперників
у всіх без винятку змагальних компонентах, за що заслужено отримав максимальні 26 балів.
Здається, усе закономірно, адже
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❙ Льюїс Хемілтон увосьме в кар’єрі виграв Гран-прі Угорщини, наздогнавши
❙ за кількістю перемог на одному етапі легендарного Міхаеля Шумахера.
❙ Фото з сайта 24tv.ua.
«Хунгароринг» — найулюбленіша траса
британця, на якій минулого тижня він
здобув уже восьму перемогу в кар’єрі. На
жодному іншому треку Льюїс не досягав
подібного успіху. Загалом, здобути вісім
тріумфів на одній трасі, окрім Хемілтона, раніше спромігся лише легендарний Міхаель Шумахер, якому найбільше до вподоби був Гран-прі Франції. На-

гадаємо, що в нинішньому сезоні Хемілтон штурмує головний «формулічний»
рекорд «червоного барона», котрий за
свою феноменальну кар’єру виграв сім
чемпіонських титулів. У порівнянні ж з
попередніми сезонами розстановка сил
у пелотоні принципово не змінилася —
боліди «Мерседеса» перебувають поза
конкуренцією. ■

До наших
читачiв
На вiдмiну вiд електронних ЗМІ,
друкованi видання дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер газети
— це папiр (iмпортований, тому недешевий), друк i доставка Укрпоштою,
на якi в останнi роки постiйно зростають цiни.
«Україна молода» всi цi роки витримувала конкуренцiю на газетному
ринку. Попри тягар збиткiв i мiзернi
зарплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби об’єктивна iнформацiя була доступною для читачiв. Певне
зростання вартостi за 2019-2020 роки
— це збiльшення частки вiдрахувань
Укрпоштi при тому, що до її роботи з
доставки видання — безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому становищi.
Тому звертаємось до всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати
улюблену газету в силу своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiзнес.
Зi свого боку, ми обiцяємо не просто чесну журналiстику. Ми забезпечували i будемо забезпечувати читачiв
об’єктивною iнформацiєю. Ми також
робитимемо все можливе для відстоювання головних нацiональних цiнностей, утвердження реальної незалежності України в час, коли за сприяння
влади промосковськi сили рвуться до
реваншу.
Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний внесок
на розвиток газети
АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674
Щиро вдячнi за пiдтримку!
З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив «України молодої»
Дорогі українці-патріоти — захисники
неньки України від московської орди! Допоможемо нашій національній газеті «Україна молода», яка веде праведну інформаційну війну проти російського агресора, в
скрутний для неї фінансовий період.
Підтримаємо нашу рідну газету кожен
у силу своїх можливостей. Перерахуйте
на один iз вказаних рахункiв хто скільки зможе: 50, 100, 200, 500, 1000 грн. Українці-бізнесмени, зробіть свій внесок на
підтримку газети! Якщо кожен патріот
України, а нас мільйони, перерахує на
розвиток газети хоча б 100 гривень, наша
газета дійде до кожного села і буде непереможною!
Родина Омельченків (я, моя дружина,
донька і два дорослих сини) надали «Україні молодій» спільну фінансову допомогу в сумі 15 000 грн.
Лише об’єднані ми сильні і непереможні! Єднаймося!
Слава Україні! Слава Нації!
Із повагою, вірою і вдячністю за підтримку газети — 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.

Читайте
в наступному
номері:
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Римма Зюбіна: Щоб зіграти Медею, не обов’язково вбивати власних дітей
Актриса — про шлях до професії із загубленою валізою, громадянську відповідальність та нову роль
дружини добровольця Бішута, який у реальному житті голодує під офісом президента

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИПНЯ 2020

■ ЮВІЛЕЙ

Краса врятує світ
У свій день народження Жизель
Бюндхен... садила дерева
Колишня супермодель, а нині успішна бізнесвумен та посол доброї
волі ЮНЕП, що працює
над подоланням екологічних проблем, Жизель
Бюндхен днями відсвяткувала свій 40-й день народження. І відзначити
цей день нев’януча красуня вирішила не бучними бенкетами із зірковими гостями, а висаджуванням... 40 тисяч дерев. «Я відчуваю,
що відкривається нова
сторінка в моєму житті,
і тому я хотіла відсвяткувати цю подію осмислено», — написала супермодель у своєму «Інстаграмі». Зазначимо, що зірка
подіумів роками висаджу-

вала дерева в рамках різних доброчинних проєктів, та цього разу Жизель
вирішила у свій день народження зробити подарунок своїй батьківщині,
адже відомо, що зелені легені планети сильно постраждали від вирубування
дерев у тропічних лісах
Амазонки. Пані Бюндхен
вважає, що це найкращий
спосіб допомогти матінціприроді.
Нагадаємо, що топмодель неодноразово брала участь у різних доброчинних акціях: продавала власні діаманти, щоб
допомогти освітнім проєктам для дітей Африки,
знімалася для обкладинок
журналів, частина грошей
від продажу яких йшла на
боротьбу зі СНІДом у краї-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №65
❙ Жизель Бюндхен.
нах Чорного континенту,
допомагала різним дитячим клінікам, які безкоштовно надавали підтрим-

ку бідним. Тобто супермодель власним прикладом
доводить, що краса таки
може і рятує світ. ■

■ ПАРАЛЕЛІ

Болівар двох не витримає?
Ще один президент-шоумен для Америки може виявитися фатальним
Варка ВОНСОВИЧ
Мабуть, для жителів США Україна настільки далека, що вони не
відслідковують політичних подій у
нашій країні. А дарма, інакше вони
б зрозуміли, що комік чи там шоумен для керівництва країною —
не зовсім той фах (хоча вони й обрали собі очільником держави лицедія-непрофесіонала). Тож заява
репера, шоумена, дизайнера та ще й
колишнього наркомана Каньє Веста мала б насторожити тверезомислячих людей, але навіть Ілон Маск
попервах підтримав таку ідею му-

зиканта. Проте вже подальші заяви
Каньє насторожили не лише мільярдера і філантропа Маска, а й інших людей, адже Вест, окрім заяви
про бажання стати президентом,
заявив також, що виступає проти абортів, проти вакцинації, а ще
зробив ну дуже зухвалу річ — розмістив у своєму «Твіттері» фото, на
якому «вмонтував» і свій портрет
на знамениту гору Рашмор поряд із
барельєфами президентів США, які
внесли неоціненний вклад у становлення та розвиток країни.
Що й казати, людина, яка співала про суїцид, розповідала пуб-

лічно про свій біполярний розлад
(а це, на хвилинку, — психічне захворювання), викликаний вживанням наркотиків, зробила ескізи для нагород PornHub і написала сценарій нагородження ними,
а згодом почала співати гостели
(солоспіви на релігійні теми в баптистських церквах Північної Америки. — Ред.), викликає певне занепокоєння в адекватності. А вже
про обрання на пост президента
країни і мови не може бути. Проте хто ми такі, щоб когось повчати,
після обрання нашого нинішнього
президента. ■

Порода службових собак. 9. Діаметр
каналу дула вогнепальної зброї. 12.
Герой оповідання Максима Горького
«Стара Ізергіль», який вирвав власне серце, щоб освітити дорогу іншим. 13. Місто в Чернівецькій області, знамените своєю фортецею. 14.
Пояс, брошка, сумочка, капелюх, рукавички чи інше доповнення до того
чи іншого образу. 15. Усталений вираз. 18. Райцентр на Київщині. 19.
Розпорядник на весіллі. 20. Земляний горіх, який дуже люблять кондитери. 23. Префікс, що означає ракове захворювання. 24. Легкий вітер на
морському узбережжі. ■
Кросворд №63
від 15 липня

Наступний номер «України молодої»
вийде в п’ятницю—суботу, 24—25 липня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
22 липня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
3-8 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +21...+23.
Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +25...+27.
Вінниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +29...+31.

мінлива
хмарність

Захід

+9…+14
+19…+24

+8…+13
+18…+23
Схід

хмарно

Центр

20 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-25 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 23.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +9...+11, удень +18...+20. Моршин: уночi
+10...+12, удень +19...+21.

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:
4. Установа з певним штатом
службовців і адміністрацією. 7. Історично-етнографічний регіон України,
що посідає третє місце за поширенням COVID-19. 8. Те, що ми найбільше цінуємо у стравах. 10. Перекисле
вино. 11. Японська рисова горілка.
12. Солом’яний сніп, один із головних
атрибутів Різдва. 14. Відомий бренд
спортивного одягу та взуття. 16.
Підвищення, на якому відбуваються
покази мод. 17. Порода безшерстних
котів. 19. Популярне вірменське чоловіче ім’я. 21. Водний простір, що
вкриває більшу частину земної кулі й
поділяє суходіл на материки та острови. 22. Національна японська боротьба. 24. Стиль плавання. 25. Гірське
пасмо в Південній Америці. 26. Великий гетьман Литовський часів Богдана Хмельницького. 27. Українська
письменниця та педагог, одна з піонерок українського фемінізму.
По вертикалі:
1. Самогубство. 2. Спортивний
майданчик для гри у теніс. 3. Давня
назва Тбілісі. 4. Звужена донизу залізна лопата. 5. Безалкогольний напій, який готують із житнього хліба
або житнього борошна з солодом. 6.

+12…+17
+23…+28

+13…+18
+23…+28

дощ
сніг

Південь +15…+20
+27…+32
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Чоловiк зупиняє таксi:
— Шеф, мені на Дерибасівську.
Сідає. Проїжджають 10 метрів,
водiй гальмує, відчиняє дверцята:
— Прошу, Дерибасівська.
— Так чого ти відразу не сказав?
— А я думав, що ви з шиком хочете.
***
Журналіст запитує рятувальника
на Одеському пляжі:
— І що найнеприємніше у вашій
роботі?
— Коли тонуть чоловiки. Якщо їх
не рятуєш — вони тонуть, а коли, витягнувши з води, робиш їм штучне дихання, починають бити ...

***
— Яшо, ми з тобою найнещасніші
люди.
— Чому?
— Бо живемо біля моря, а у відпустку поїхати нікуди.
***
— Люба, ти коли-небудь чула
слово «делікатність»?
— Так. У мене в пральній машині
такий режим є.
***
— Скажіть, цей трамвай iде в
центр?
— Так, але зараз він iде в парк.
— Теж знайшов час для прогулянок у робочий час.
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