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ІнФорУМ

«Зараз виходить так, що відверті сепаратисти і зрадники України перебувають на волі. А
захисників України, патріотів тримають під вартою».
Анатолій Тишаков,керівник ГО «Спілка учасників АТО Слов’янська»

■ РЕВАНШ

Штепа бачить
ціль і не помічає
перешкод
У Слов’янську проходять мітинги
проти балотування на місцевих
виборах колишньої голови міста,
яку звинувачують у сепаратизмі
Катерина БАЧИНСЬКА
Кілька десятків українців у центрі Слов’янська
вийшли на акцію протесту. Причиною мітингу називають бездіяльність правоохоронних органів
щодо обвинуваченої в сепаратизмі ексмерки міста
Нелі Штепи, а також затягування судового процесу за її справою. Участь у протесті взяли активісти, матері загиблих захисників України та ветерани АТО/ООС. Учасники акції виступили із закликами до генерального прокурора та президента України з вимогою провести судове засідання у
справі про сепаратизм Нелі Штепи. Адже стало відомо, що ексмер Слов’янська планує знову обиратися на місцевих виборах. «Ми вимагаємо правосуддя. Щоб суд дав оцінку до виборів. Щоб ми бачили, хто йде до нас у крісло — злочинець або чесна
людина, в чому я дуже сильно сумніваюся. І мета
цієї акції — донести до Генеральної прокуратури,
до Венедиктової, до судової системи, щоб вони працювали. Зараз виходить так, що відверті сепаратисти і зрадники України перебувають на волі. А
захисників України, патріотів тримають під вартою», — заявив у коментарі «Радіо «Свобода» один
з організаторів акції та керівник ГО «Спілка учасників АТО Слов’янська» Анатолій Тишаков.
Ще в 2014 році Нелю Штепу правоохоронці затримали та під конвоєм відправили в управління
СБУ в Харкові. Її звинувачували в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
та створення терористичної групи чи організації,
які спричинили загибель людей. Наприкінці жовтня 2014 року прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт, де просила для
Штепи довічного терміну. Однак 20 вересня 2017
року суд змінив запобіжний захід — тримання під
вартою — і випустив Штепу під домашній арешт.
У жовтні того ж року їй було оголошено остаточну підозру в скоєнні цих кримінальних правопорушень. Суди по її справі постійно переносять. Наприклад, на початку липня чергове засідання перенесли через неявку свідків. Тоді було заплановано
розгляд клопотання про домашній арешт Штепи.
Однак днями стало відомо, що суддя Орджонікідзевського райсуду Харкова на судовому засіданні у
справі екскерівнички Слов’янська Нелі Штепи заявила про самовідвід. «На засіданні суду суддя Матвієвська заявила про те, що бере самовідвід через
зміни в Кримінально-процесуальному кодексі», —
зазначив адвокат Штепи Дмитро Марченко.Також
він додав, що, за словами прокурора, свідки, яких
мали допитати, на засідання суду не з’явилися. «З
урахуванням обох заяв судове засідання перенесено на 4 вересня», — повідомив адвокат. Зважаючи
на те, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня, є
ймовірність, що рішення в цій справі не буде.
Тим часом у Слов’янську побільшало агітаційних плакатів із фото Нелі Штепи та написами
«Слов’янськ. За мир і розвиток». Активісти та ветерани АТО пов’язують це з майбутніми місцевими виборами та можливістю Нелі Штепи очолити
міськраду. Журналістам стало вiдомо, що ексмер
таки братиме участь у виборах і балотуватиметься
на посаду міського голови від опозиційного блоку
— «Партії миру і розвитку». Про це написав сайт
«Східний варіант» із посиланням на власні джерела в колах, близьких до нардепа Вадима Новинського. За інформацією журналістів видання, її кандидатуру Новинський підтримує особисто, сподіваючись отримати в місцевій міськраді підконтрольну собі більшість. Спільна заява про готовність iти
на вибори Новинського та Штепи має з’явитися
вже найближчим часом, заявляють журналісти
видання. Підтвердженням цього стали банери й
агітація з гаслами «за мир і розвиток» та обличчям
Нелі Штепи, яких у серпні в місті суттєво побільшало. ■

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулу добу на фронті без змін
— ситуація контрольована. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму
припинення вогню та перебувають
напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. За цей період було зафіксовано два випадки порушення режиму
тиші — обидва в зоні відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Схід». Поблизу Водяного в цей
час зафіксовано вогневу активність
збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомета.
Один неприцільний постріл був провокативним i загрожував життю наших воїнів, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також минулої доби було виявлено факти інженерного обладнання
позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово
окупованої Ужівки.
Тим часом, за даними розвідки,
безповоротні небойові втрати російсько-окупаційних військ тільки 1516 серпня становили дві особи, і одна
особа — санітарна втрата, також небойова. Противник робив спроби звинуватити в загибелі одного зі своїх
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Міський голова Умані
Олександр Цебрій у понеділок пікетував офіс президента, аби глава держави
втрутився в ситуацію стосовно цьогорічного приїзду до міста брацлавських
хасидів. Бо в період карантину 94% жителів Умані,
згідно з результатами соціологічних опитувань,
висловилися категорично
проти такого паломництва
іноземців із країн «червоної» зони.
Також на сайті президента зареєстровано електронну петицію щодо запровадження обмеження на проведення масових
релігійних святкувань у
місті Умань Черкаської області у вересні 2020 року в
зв’язку з епідемією COVID19, яку підписали вже 13
тисяч українців.
За словами Олександра Цебрія, до таких кроків його спонукало те, що
центральна влада ігнорує
розв’язання цього питання. Адже на своєму засіданні Державна комісія з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила присутність в Умані від 5
до 10 тисячам паломниківхасидів і заявила, що це не
підлягає коригуванню.
«Тому я готовий на радикальні заходи, але в
рамках чинного законодавства. Ви пам’ятаєте, як
це було, коли перекривали блокпостами в’їзди на
територію міста Умань»,
— наголосив пан Цебрій
у своєму зверненні до жителів міста.
Його підтримує й голова Черкаського регіонального відділення Асоціації
міст України, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
«Я хочу звернутися до
центральної влади: міські голови глибоко обурені
ситуацією навколо мож-

Росіяни вбивають своїх
У закритих групах військових російських окупаційних
військ у соцмережах жваво обговорюють випадок,
коли одного з їхніх бійців застрелили на Донбасі при
спробі залишити позицію
військовослужбовців українського снайпера. Але правду не сховаєш
— у соцмережах у закритих групах
військових російських окупаційних
військ жваво обговорювали випадок,
коли одного з їхніх бійців застрелили
при спробі залишити позицію.
Серед особового складу Об’єднаних
сил бойових втрат i поранень немає.
В опублікованому щоденному звіті
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
за період 15-16 серпня йдеться про зафіксовані 108 випадків порушення режиму припинення вогню на донецькому напрямку та жодного — на луганському. У таблиці порушень режиму припинення вогню йдеться про
те, що представники ОБСЄ чули пост-

ріли зі стрілецьої зброї та великокаліберного кулемета. Усі випадки зафіксовано в денний час. На окупованій території — біля Чистого озера за 14 кілометрiв від Донецька — пролунали
20 вибухів i 12 пострілів; біля Стили
(34 кілометра від Донецька) — близько сотні пострілів зі стрілецької; поблизу Петровського — 8 автоматних
пострілів (за оцінкою ОБСЄ, постріли
були за межами ділянки розведення).
За інформацією «УМ», це було чути
звуки навчань із полігонів противника. На нашому боці випадки порушення зафіксовано поблизу Лебединського та Орловського — один вибух невстановленого походження та одна черга з великокаліберного кулемета. ■

■ ОБМЕЖЕННЯ

Їсти, молитися, смітити зась
Міський голова Умані добивається заборони приїзду
в місто хасидів
ливого приїзду хасидів
для святкування Рош-гаШана.
Місцеві громади та самоврядування — основа української державності. Так каже Конституція. Так каже Європейська Хартія з прав людини.
Але нинішній уряд часом
перебирає на себе функції
органів місцевого самоврядування», — наголошує
Анатолій Бондаренко.
Він зазначає: виходить, українці зараз не мають права вільно відвідати Ізраїль i США, де рівень
епідемічної загрози значно вищий за український.
А от тамтешні громадяни
мають право приїхати в
українське місто та вільно
святкувати тут релігійне
свято. Десятки тисяч осіб,
які можуть бути носіями
COVID-19, несуть загрозу
населенню не лише Умані,
Черкащини, а й усієї України. Це порушує права українських громадян,
ставить нас у несправедливе становище перед іноземцями.
«Українцям забороняли свята, позбавляли права на роботу, гідне життя, забороняли роботу закладів культури, дозвілля.
Але все це чомусь дозволено іноземним громадянам
на території України», —
обурюється міський голова Черкас.
Як стало відомо пізніше, уряд підтримав рішення про обмеження на відвідування іноземцями Умані
під час цьогорічного святкування Рош-га-Шана.
Як повідомляє міністр
внутрішніх справ Ар-

сен Аваков, МВС України
ініціювало введення технічних обмежень у період
коронавірусунавідвідування Умані іноземцями. Цю
ініціативу підтримали Кабінет Міністрів i Державна
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
«Щороку до Умані приїздить від 30—50 тисяч хасидів iз різних країн, які
впродовж трьох днів святкують i проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця. Такий
формат масового заходу
під час пандемії створює
величезні ризики розповсюдження вірусу не лише
для учасників заходу, а й
для місцевого населення.
Ми з повагою ставимося
до національних традицій
різних народів i релігійних
спільнот i щороку робимо
все, аби вони проходили
за найвищими стандартами безпеки. Проте останні
тижні Україна фіксує зростання спалахів захворювання на короновірус серед населення. Ми заслухали доповіді профільних
міністрів в уряді й дійшли

висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та
світі не дає змоги організовувати та проводити масові
заходи, тим паче за участі
іноземців», — зазначив
Арсен Аваков.
Очільник МВС додав,
що аналогічної домовленості Міністерство внутрішніх справ досягло з
представниками Української православної церкви та
Православної церкви Московського патріархату, які
відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію. Тому сподівається на розуміння в цьому
питанні й від представників хасидської релігійної
спільноти.
Водночас уманчани не
розуміють, чому вирішили обмежити перебування
паломників в Умані, а не
заборонити.
«Я, як і більшість уманчан, підтримую міського
голову Олександра Цебрія
і вважаю, що він повинен
добиватися повної заборони приїзду хасидів цього
року», — підсумовує в коментарі «УМ» жителька
Умані Ольга Коваленко. ■

ІнФорУМ
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■ АРТ-ПРОСТІР

■ ПОГОДА

На пленер до Пінзеля

Гарячий
поцілунок літа

На Тернопільщині розпочалася міжнародна мистецька акція на честь українського
Мікеланджело
Світлана МИЧКО
У місті Бучач на Тернопільщині
розпочався перший Міжнародний
живописний пленер «Мистецькими шляхами Пінзеля». Як повідомляє директорка Благодійного фонду
імені Бориса Возницького (фонд є одним з організаторів дійства), у ньому
беруть участь 20 митців із різних регіонів України, а також Латвії, Литви та Естонії. Мета акції — відтворення в живописі історично-культурних пам’яток Тернопільщини та
Львівщини, а також популяризація
творчості унікального скульптора
XVIII століття Іоана Георга Пінзеля,
якого ще називають українським Мікеланджело. Перед початком роботи
учасники пленеру побували в місцях,
пов’язаних із життям i діяльністю
Майстра, оглянули його шедеври —
зокрема в Успенському соборі та на
міській ратуші. До слова, старовинне містечко Бучач, що розташоване
на південному заході області, дуже
тісно пов’язане з життям і творчістю
Пінзеля, в біографії якого дуже багато невідомого. Саме там він одружився, став батьком двох синів, та, згідно
з архівними документами (бо могили
не знайдено досі), закінчив своє життя наприкінці 1761 року. Там же він
створив чимало своїх шедеврів, ставши основоположником нової барокової експресивної пластики, якій немає аналогів у Європі. Також Бучач
— друге після Львова місто за кількістю скульптур геніального майстра, які там збереглися.
Продовжиться пленер на ІваноФранківщині, відтак на Львівщині —
в місцях, де збереглися скульптурні
роботи Пінзеля. А підсумкову виставку створених картин заплановано на
День Незалежності в Стрийському
парку Львова. Пізніше ж вони мають
бути показані в різних містах України та Прибалтики.
Іоанн Георг Пінзель — галицький
скульптор середини XVIII століття, представник пізнього бароко і

Ірина КИРПА

❙ Вівтар Успенського костелу в Бучачі зi скульптурами Пінзеля.
❙ Фото з «Вікіпедії».
рококо, засновник Львівської школи скульпторів, творам якого притаманні велика емоційність і динаміка. Біографічні відомості про майстра майже відсутні. Його етнічне походження, місце і час народження,
також обставини появи в Галичині
та смерті досі невідомі. Жив і працював на території сучасних Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. У Бучачі Пінзель свого
часу з’явився завдяки тодішньому
власнику міста, великому оригіналу, магнату й меценату Миколі Потоцькому (1712—1782). Відомо, що
за кошти останнього приблизно у
1750 році архітектор Бернард Меретин споруджує в місті розкішну
ратушу. Для її зовнішнього декору
Потоцький замовив Пінзелю серію
алегоричних кам’яних фігур на античні та біблійні теми. Спочатку на
фасаді будівлі їх було встановлено
14, однак частину було знищено під
час пожежі 29 липня 1865 року. До
сьогодні збереглося 9 статуй, зокре-

■ ОБОРОНКА

«Взули» й не забули
Комплектуючі для бойових машин Україна
виготовлятиме самостійно
Тарас ЗДОРОВИЛО
Українських зброярів можна привітати з черговим успіхом: на заводі
ім. В. Малишева, котрий входить до
складу ДК «Укроборонпром», опановано новий напрямок виробництва —
гусениць для БМП (бойової машини
піхоти, яка є броньованою гусеничною
машиною, що перебуває на озброєнні мехпідрозділів сухопутних військ і
призначена для транспортування особового складу до місця виконання поставленого бойового завдання).
Про це з гордістю повідомив гендиректор ЗІМу Василь Крилас: «Традиційно наше підприємство було задіяне у виготовленні гусениць для танків,
тому виробництво гусениць iз гумо-металевими шарнірами для легкої бронетехніки ми змогли опанувати у доволі
стислі строки. Після успішних випробувань ЗІМ отримав замовлення від
Житомирського бронетанкового заводу на виробництво кількох десятків комплектів гусениць. Виконання

Спекотний температурний
рекорд очікується
напередодні Дня
Незалежності України

замовлення Міністерства оборони України вже стартувало, на сьогодні повністю завершені роботи з виготовлення першого комплекту гусениць. Опанування такого напряму виробництва
значно розширює можливості нашого підприємства, а наші військові нарешті отримають БМП на нових українських гусеницях».
Директор заводу також поінформував, що минулий рік підприємство закінчило зі збитками близько 400 млн
грн, але за дев’ять місяців поточного
року ситуацію виправили, тож наразі
збитків немає й більше того — на початку четвертого кварталу ЗІМ планує
отримати прибуток.
Донедавна основні запчастини
та комплектуючі БМП в Україні не
виготовляли. Однією з «ахіллесових п’ят» вітчизняних бронемашин
були саме гусеничні стрічки, в яких
Міноборони України мало нагальну
потребу. Адже постачання гусениць
відбувалось винятково з-за кордону
(в тому числі й iз РФ), тож віднині

❙ Пам’ятка на полотні.
ма, присвячених легендарним подвигам Геракла та перемозі Давида
над Голіафом. Усього нині в каталозі робіт Іоанна Георга Пінзеля — 62
твори, більшість з яких належить
Львівській галереї мистецтв, а решта зберігаються в Тернопільському
краєзнавчому та Івано-Франківському художньому музеях.■
виробництво запчастин для військової техніки проходитиме в рамках програми імпортозаміщення.
Справедливості заради зауважимо, що першими випускати нові гусениці для БМП пробували на ДП
«Харківське державне авіаційне
виробниче підприємство» (яке також входить до складу ДК «Укроборонпром») ще у 2017 році, після
перемоги на одному з тендерів, але
згодом на ХДАВП відмовилися від
виробництва цих деталей, аргументуючи це нерентабельністю виробництва.
Варто додати, що при освоєнні виробництва гусениць для БМП
центральна заводська лабораторія
ДП «Завод імені В. О. Малишева»
розробила оригінальну методику та
успішно виконала циклічні випробування гумо-металевих шарнірів.
Цей шарнір витримав більше 14 млн
циклів кручення з радіальним навантаженням 1380 кгс, що відповідає понад 42 тис. км пробігу гусениці. Дослідні зразки гусениць витримали навантаження при русі БМП-2
по твердому покриттю з максимальною швидкістю 65 км/год. та з імітацією повного бойового спорядження. При випробуваннях дослідних зразків гусениць підтверджено
ресурс експлуатації 15 тис. км пробігу (гарантійний ресурс експлуатації гусениць — 7 тис. км пробігу в
складі БМП або 36 місяців). ■

Сильна, але короткочасна спека в усіх
регіонах нашої країни зміниться грозами зі
шквалистим вітром. Цікаво, що, за народною прикметою, 19 серпня можна визначити, якою буде зима цього року й, схоже, що
снігопади та хуртовини гарантовані мешканцям Карпат i низки міст на заході України.
Так, на Яблучний Спас (Преображення
Господнє) під удар стихії потраплять мешканці Львова, Рівного, Луцька, Івано-Франківська та Чернівців, їм доведеться діставати парасольки, дощовики та теплий одяг.
А ось в інших регіонах України весь цей
час пануватиме літня спека: вдень від 30 до
32 градусів вище нуля, а вночі — близько 1519 градусів тепла.
«Пік спекотної погоди настане 20-21
серпня й зачепить в основному мешканців
Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, — розповіла синоптик Наталка Діденко. — В українській столиці температура
повітря знижуватиметься поступово, велика
ймовірність дощів із грозами по всій країні
до кінця тижня».
Ближче до вихідних на півдні України
синоптики прогнозують від 34 до 36 градусів
вище нуля, тодi як на заході знову проллються сильні дощі.
Спекотно буде й у центральній частині
країни: на Київщині, Черкащині та Сумщині
— там короткочасні дощі можливі лише ближче до п’ятниці.
Рекорд з високої температури поб’є курортна Херсонська область напередодні Дня
Незалежності, де на один день, 21 серпня,
повітря може прогрітися до 37-38 градусів,
після чого стане помітно прохолодніше.
Серпень для України видався комфортним за температурними показниками та дозволив аграріям зібрати добрий урожай, а туристам відпочити біля Чорного моря.
Спека кілька разів змінювалася рясними
дощами, дозволяючи природі дарувати людям пишну зелень, красиві квіти та солодкі
плоди.
Довгостроковий прогноз погоди для України передбачає м’яку осінь iз невеликою
кількістю дощів i досить теплою погодою.
На думку керівниці відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, у вересні з’явиться додаткова можливість з’їздити до моря або позасмагати
на річковому пляжі — справжнє похолодання прийде до нашої країни лише з настанням жовтня.
Імовірність того, що зима буде дуже холодною, становить менше 10%, адже, згідно зі звітами метеорологічної організації
при ООН, погода в усьому світі аж до 2025
року буде найтеплішою за весь час спостережень. ■

■ ДО РЕЧІ
Глобальне потепління викликало природні катаклізми в різних точках нашої земної кулі. У серпні 2020го синоптики зафіксували абсолютний температурний
рекорд на заході США, у так званій Долині Смерті, де
повітря вдень прогрілося до 54 градусів за Цельсієм або
130 градусів за Фаренгейтом. Тривожні новини приходять і з Сибіру, де встановилася небачена за 80 тисяч
років літня спека, яка доходить до 38-40 градусів вище
нуля. Подібна аномалія спровокувала танення льодовиків у зоні вічної мерзлоти та змушує рятувальників i
пожежників працювати в авральному режимі.
Небувала спека захопила в полон і Європу, де температура сягає 42-градусної позначки в тіні (це Франція, Німеччина, Австрія та Швеція).
Надзвичайно спекотне літо в Західній Європі змушує людей змінювати робочий графік, відмовлятися
від далеких поїздок i більше часу приділяти здоров’ю
рідних і близьких.
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■ ОТАКОЇ!

Єрмак і вагнерівці
Главі офiсу президента закидають держзраду через
зрив спецоперації контррозвідки СБУ із затримання
російських найманців
Іван ПОВАЛЯЄВ

Нові неочікувані нюанси щодо причин
перебування у Білорусі бойовиків із
групи Вагнера і ролі українських спецслужб у цьому спливли днями в інформаційному просторі. Принаймні агент
Національного антикорупційного бюро,
ветеран АТО Євген Шевченко стверджує,
що насправді у даному випадку йдеться
про тривалу і ретельно сплановану операцію контррозвідки СБУ, проведення
якої зірвав глава офiсу президента Андрій Єрмак. Адже затримання групи ПВК
Вагнера мало відбутися не в Білорусі, а
в Україні, про що військові злочинці та й
їхні господарі у Кремлі навіть не здогадувалися!

«Медичні брати» для бойовиків
Що й казати, через зрив операції
Євген Шевченко відкрито звинуватив
керманича Банкової Андрія Єрмака у
державній зраді. При цьому зробив це
публічно, оприлюднивши відповідний
пост на власній сторінці у Facebook.
За його словами, він має достовірну
інформацію з негласних слідчо-розшукових справ, зокрема записані на відео
інтерв’ю з вагнерівцями, які поки що
перебувають під грифом «Таємно», але,
коли прийде час, будуть опубліковані.
Але про все по порядку.
«Залегендований агент нашої спецслужби набирав групу людей із досвідом
війни на Донбасі — нібито для роботи у
Венесуелі. Кожен із бойовиків пройшов
відеоінтерв’ю, в якому детально розповів про свій бойовий досвід, набутий в
Україні, — російські виродки, які вбивають людей за гроші, ні про що не підоз-

рювали й хвалилися своїми злочинами
під відеофіксацію в межах кримінальної
справи, санкцію і процесуальний контроль за якою здійснював заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов», — стверджує ветеран АТО Шевченко.
Агент НАБУ підкреслює, що після
набору групи вагнерівці купили квитки
на рейсовий літак із Мінська. Також на
цей рейс було куплено квиток ще одному агенту СБУ, в якого під час перельоту
над територією України нібито мав «трапитися епілептичний припадок або щось
іще гірше», що вимагало б «негайної посадки літака в Києві для надання екстреної медичної допомоги «хворому».
Після цього, згідно зi сценарієм вітчизняної контррозвідки, під виглядом
медичних братів у літак мала б зайти
група спецназу СБУ «Альфа» і затримати всіх найманців.

Спецоперацію «злили в унітаз»
Утім усе пішло не за планом. За день
до планованого арешту найманців заступник голови СБУ Баранецький доповів особисто президенту України Володимиру Зеленському про заплановану спецоперацію. Під час доповіді також
був присутній глава офiсу президента
Андрій Єрмак.
«Після доповіді Єрмак зажадав негайного скасування операції нібито через те, що впродовж чотирьох днів мав
відбутися великий обмін полоненими»,
— розповідає Євген Шевченко.
За його даними, скасувати операцію
на той момент було неможливо, оскільки вагнерівці вже прямували до столиці Білорусі — Мінська — на автобусі.
Але вже незабаром пан Баранецький

❙ Керівництво держави «злило» унікальну спецоперацію контррозвідки СБУ.
❙ Фото офiсу президента.
«був змушений підкоритися президенту, який підтримав позицію Єрмака».
Усі вони, заявляє ветеран АТО, нібито домовилися про те, що відкладуть
виліт найманців із Мінська на чотири
дні.
Далі цікавіше: посилаючись на дані
СБУ, агент НАБУ зазначає, що «вже наступного дня російська ФСБ у повному
обсязі отримала інформацію про підготовку спецоперації українських контррозвідників».
«І щоб усе не здавалось настільки вже
очевидним, вони «злили» ці дані в КДБ
Білорусі, після чого відбулося затримання і подальше повернення найманців до
Росії. А великий обмін, яким Єрмак аргументував президента, так і не відбувся... Унікальна, надзвичайна операція
СБУ була злита в унітаз руками глави
офiсу президента України, який є агентом російських спецслужб», — констатує пан Шевченко.

А Єрмак слухає і мовчить
Варто зауважити, що окремі користувачі соцмереж ставлять під сумнів
достовірність даних Шевченка: у коментарях під його постом багато хто вказує,

що версія про «відрядження до Венесуели» цілком відповідає версії Москви про те, що вагнерівці не мали жодних завдань у Білорусі й перебували
там транзитом.
Утім, хто знає, можливо, саме наявність у найманців квитків на авіарейси до далеких країн і стала для Кремля тим «гачком», який він використав,
щоб витягнути їх iз Мінська і не допустити екстрадиції до України, як на цьому наполягав офіційний Київ?
Дивно, що на доволі серйозні звинувачення у держзраді глава офiсу президента Андрій Єрмак ніяк не відреагував. Міг би хоча б для «галочки» назвати цю інформацію нісенітницею.
Власне, як це було на минулому тижні: коли Банкова негайно відреагувала і заперечила інформацію про те,
що пан Єрмак нібито тиснув на голову і чотирьох членів ЦВК, вимагаючи
від них звільнення «за власним бажанням» через те, що вони нібито є «людьми Андрія Богдана» — його скандального попередника на посаді. І байдуже,
що потім голова ЦВК Олег Діденко підтвердив, що тиск напередодні місцевих
виборів таки був. ■

■ КОРУПЦІЯ

Попереду — Симоненко
НАЗК направило в суд 16 протоколів стосовно заступника
генпрокурора, судді та інших посадовців
Іван БОЙКО
Лише впродовж одного
тижня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало
та направило до суду 16 адміністративних протоколів,
у тому числі стосовно заступника генпрокурора та судді.
Посадовці за прикладом
президента Володимира Зеленського несвоєчасно подали декларації без поважних
причин. Утім якщо главу
держави не ризикнули внести до реєстру корупціонерів і не притягнули до відповідальності у суді, то інші
можновладці статусу «недоторканних» не мають.
Як повідомляють у НАЗК,
у даному випадку йдеться
про таких порушників антикорупційного законодавства,
щодо яких агентство склало
адміністративні протоколи,
як заступник генпрокурора
Олексій Симоненко, ексначальник відділу Мінекології
Владислав Марушевський,
ексзаступник начальника управління Антимонопольного комітету Ігор Лавренюк,
експрокурор Криворізької

місцевої прокуратури №3
Володимир Кавун та начальник відділу Рахункової палати Мирослав Рогачук.
Показово, що згаданий заступник генпрокурора Олексій Симоненко не лише «забуває» декларувати майно, а
ще й вказує розкішний маєток і авто як власність дружини, яка нібито є успішною
бізнесвумен. Тоді як сам пан
Симоненко все життя працював на держслужбі і живе в
елітній Кончi-Заспі ледь не в
приймах у дружини!
Також за несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані
склали два адмінпротоколи
стосовно судді Апеляційного суду міста Києва Олександра Сліпченка (зауважимо,
що це порушення ідентичне
тому, що вчинив і президент
Зеленський).
Крім того, за порушення вимог щодо запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів у НАЗК склали та направили до суду адмінпротоколи стосовно: начальника Головного управління Держгеокадастру в
Тернопільській області Іва-

на Кузя, начальника відділу розпорядження землями сільгосппризначення в
Чернівецькій області Оксани Пульберг i колишнього
в.о. начальника Головного
управління ДПС у Запорізькій області Петра Філімонова.
Також адмінпротоколи
щодо порушень порядку подання фінансової звітності
склали стосовно керівників
політичних партій: Олега
Гончарука (ВО «Платформа
громад»), Андрія Древицького («Партія Народний порядок»), Артема Цівінського («Ми-кияни»), Олександра Давиденка («Українська партія честі, боротьби з
корупцією та організованою
злочинністю»), Станіслава Ніколаєнка («Справедливість») та Антона Земськова («Воля»).
Цікаво, що представників НАЗК не всюди раді бачити: у вівторок перед ними
вперше зачинили двері в
практиці агентства! Зокрема, не допустили на державне підприємство «Енергоатом» для проведення позапланової перевірки.

❙ Заступник генпрокурора Олексій Симоненко «забуває» декларувати
❙ майно, а розкішний маєток і авто вказує як власність дружини.
У НАЗК зазначають, що
вони отримали низку повідомлень про можливі порушення на «Енергоатомі» від
громадських організацій, народних депутатів, фізичних
осіб та ЗМІ. Тому розпочали
антикорупційну перевірку
підприємства. Водночас фахівців Нацагентства «просто
не пустили на територію компанії», кажуть у відомстві.
Відтак НАЗК склало акт
про недопуск до перевірки,
який підписав т.в.о. президента підприємства Петро

Котін. Тепер йому внесуть
відповідний припис, а в разі
повторного недопуску складуть адмінпротокол про невиконання законних вимог
НАЗК.
Зважаючи на це, в Нацагентстві припускають, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо
запобігання корупції: «Прояви
цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики». ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

Європейська Рада скликає саміт
З огляду на тривалі масові протести
у Білорусі президент Європейської Ради
Шарль Мішель у понеділок оголосив про
скликання екстреного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі. У форматі відеоконференції він має розпочатися опівдні 19 серпня. Наголошено, що народ Білорусі має
право визначати своє майбутнє і вільно
обирати свого лідера. Насильство щодо
протестувальників неприйнятне і його не
можна допускати. Саміт ЄС визначиться,
чи виходити за рамки звичайної «стурбованості» з приводу білоруських подій.
14 серпня міністри закордонних справ
країн ЄС під час зустрічі в режимі відеоконференції погодили запровадження
персональних санкцій проти окремих
чиновників Білорусі. Санкційний список
готує зовнішньополітична служба ЄС. Як
зазначив перед початком відеоконференції міністр закордонних справ Німеччини
Гайко Маас, ЄС прагне суттєво посилити
тиск на Білорусь. Ідеться про цілеспрямовані санкції щодо осіб, які причетні до
фальсифікації виборів, а також до застосування насильства проти демонстрантів.
ЄС не визнав офіційні результати виборів
у Білорусі й перемогу Олександра Лукашенка, а також погодив введення нових
санкцій проти офіційного Мінська.
Керівництво Німеччини, яка в цьому півріччі головує в ЄС, не виключає
подальшого посилення європейських
санкцій, які ЄС готується ввести проти керівників Білорусі, цитує «Франс
Пресс» слова, сказані в понеділок офіційним представником уряду ФРН Штеффеном Зайбертом. Зайберт також повідомив
журналістам, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у минулі вихідні обговорила ситуацію в Білорусі з багатьма партнерами по ЄС.
«Європейський Союз повинен продовжувати мобілізацію на підтримку сотень
тисяч білорусів, якi мирно виступають
за повагу їхнiх прав, свободи і суверенітету», — заявив увечері 16 серпня президент Франції Емманюель Макрон.
Але головними ініціаторами проведення відеосаміту по Білорусі виступили її найближчі сусіди: Польща, Литва, Латвія та Естонія. Щодо скликання такої конференції звернувся прем’єр
Польщі Матеуш Моравєцький. Президент Польщі Анджей Дуда взяв участь у
телефонній конференції із президентами Литви, Латвії та Естонії. Лідери цих
країн розмовляли про ситуацію у Білорусі і заявили про готовність підтримати демократичний процес у цій країні.

Лукашенка переможцем не визнають
П’ять фракцій Європарламенту оприлюднили спільну заяву, в якій закликали до проведення нових президентських
виборів у Білорусі. Депутати вважають,
що вибори в Білорусі не були «ані вільними, ані справедливими». Тому вони не
визнають Олександра Лукашенка переобраним президентом країни і закликають до проведення нових виборів. Про це
йдеться у спільній заяві депутатів Європарламенту, оприлюдненій у понеділок,
17 серпня, і підписаній фракціями Європейської народної партії, соціал-демократами, Альянсом лібералів та демократів (нова назва Renew Europe),
зеленими та Європейськими консерваторами та реформістами, передає агенція «Франс Пресс». У заяві засуджено
«арешти, жахливе насильство і тортури, вчинені проти мирних демонстрантів», поставлено вимогу всебічного розслідування цих злочинів, а також негайного звільнення всіх затриманих. Також
фракції зажадали переглянути відносини з офіційним Мінськом і співпрацю з
ним у рамках Східного партнерства ЄС,
запропонували призначити Спеціального представника посланця ЄС по Білорусі для підтримки процесу мирного
переходу влади і закликали Росію утриматися від будь-якого втручання.

Протестують промислові гіганти
Із 13 серпня на білоруських заводах почалися мирні протести. 16 серпня пройшов найбільший такий мітинг.
За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь
кілька сотень тисяч людей. Вони під-
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■ ГАРЯЧА ТОЧКА

Санація санкціями
Громадяни Білорусі піддають обструкції президента Лукашенка

❙ Робітничий клас Білорусі заперечив, що є опорою диктатора.

❙ Лукашенко каже, що заручився
❙ «дружньою допомогою» Кремля.
тримали вимогу відставки Олександра
Лукашенка і проведення нових виборів
у Білорусі. Впродовж понеділка з багатьох білоруських підприємств надходили повідомлення про зупинку роботи.
Зокрема, під тиском працівників у рамках акції протесту на кілька годин зупиняв роботу Білоруський металургійний
завод, припинили роботу шахти.
Справжнiм жахiттям для Лукашенка
стало те, що провідні підприємства Білорусі або вже страйкують, або роблять попереджувальні страйки, чи погрожують
страйками, вимагаючи його відставки
після сфальсифікованих, на їхню думку, виборів президента 9 серпня та силового придушення мирних демонстрацій
минулого тижня. Страйки промислових
гігантів є відмінною рисою білоруських
протестів у порівнянні з іншими пострадянськими незалежними державами, де
відбувалися революції. Також ці страйки вибивають важливий козир у Лукашенка, який завжди вихвалявся, що є
«захисником робітничого класу».
У понеділок, 17 серпня, робітники
різних підприємств (зокрема, Мінського тракторного заводу та Електротехнічного заводу) пішли організованими колонами до Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), куди прибув Лукашенко на
зустріч із робітниками, які від кінця минулого тижня страйкують. У робітничій колоні можна було бачити плакати:
«Ніяких переговорів — тільки відставка!», робітники також скандували «Віримо! Можемо! Переможемо!», а під час
зустрічі з Лукашенком — «Йди геть!».
«Ви говорите про несправедливі вибори
та хочете провести чесні? Я відповідаю на
це запитання. Ми провели вибори. Інших
виборів не буде, поки ви мене не вб’єте»,
— заявив у відповідь Лукашенко. Працівники МЗКТ розповіли виданню TUT.
by, що Лукашенко не вийшов поспілкуватися з усіма співробітниками, а виступив у цеху «перед групою обраних».
Робітники заводу БелАЗ у Жодіно,

що неподалік Мінська, пригрозили почати безтерміновий страйк, якщо не
буде виконано вимог їхнього страйккому, що їх передано керівництву заводу.
Серед вимог — звільнення політв’язнів,
відставка Лукашенка і нові вибори.
Робітники Неполоцького нафтопереробного заводу «Нафтан», а також
підприємств «Білоруськалій» у Солігорську на південь від Мінська також
висунули подібні вимоги. Страйкують
також робітники Металургійного заводу
в Жлобіні. Робітники Мінського автомобільного заводу, який випускає МАЗи,
беруть активну участь у маршах по столиці вже кілька днів.
Мінський політичний оглядач Валерій Карбалевич у розмові з «Радіо
«Свобода» наголошує на одному важливому аспекті: Лукашенко понад чверть
століття будував Білорусь у радянському стилі, відбудовуючи Білоруську РСР,
спираючись у тому числі й на підтримку
робітників, захисником інтересів яких
він себе подавав. Вся ідеологема Лукашенка була такою: проти мене виступають якісь маргінали націонал-демократи, «майдануті», а я спираюсь на підтримку вірного мені робітничого класу та
селян-трудівників... Зараз цей наратив
страйками і страйккомами зламано. Як
каже Валерій Карбалевич, відхід від режиму все нових структур і підприємств
може призвести до того, що «Лукашенко
виявиться полководцем без армії».

Загроза анексії росіянами
Литовський міністр закордонних
справ Лінас Лінкявічюс припускає, що
російська військова допомога для Білорусі буде вторгненням. На його думку, це
знищить останні сліди незалежності сусідньої держави. Голова литовської дипломатії сказав: надходять тривожні сигнали, що Росія намагатиметься приєднати
до себе Білорусь. «Я думаю, що сама Росія
не знає, як повестися. Просто хочеться
приєднати державу, але важко сказати,
які можуть бути наслідки», — додав голова литовської дипломатії. За його оцінкою, сценарій у Білорусі відрізнятиметься від того, який був в Україні у 2014-2015
роках. Режим у Мінську не допускає переговорів, а білоруська опозиція і далі дуже
поділена. Лінас Лінкявічюс констатує, що
Москва не має ані причин, ані юридичних
підстав для військової підтримки Білорусі: «Це було би вторгнення у цю країну.
Зважаючи на теперішню ситуацію у Біло-

русі, Росія би дуже ризикувала, якби на це
зважилася. Кремль повинен зробити висновок, що таке не можна було б пояснити
ні з морального, ні з політичного боку. Віталій Портников, журналіст і політичний
коментатор, оглядач «Радіо Свобода», також висловлює думку, що Росія спробує
анексувати Білорусь до кінця 2020 року.

Недовіра і переформатування
Чвертьвіковий президент Білорусі
Олександр Лукашенко допустив можливість виборчого рестарту. За його словами, нові вибори у Білорусі відбудуться після зміни Основного закону. «Нам
треба ухвалити нову Конституцію. Ви її
маєте ухвалити на референдумі, й за новою Конституцією провести, якщо хочете, вибори і парламенту, і президента, і
місцевих органів влади», — сказав Лукашенко в понеділок, 17 серпня. Фрагмент
виступу показав телеканал «Беларусь
24». Варто розуміти, що Лукашенко розглядає можливість повторення ініційованого Володимиром Путіним процесу змін
до Конституції, який залишить його, як і
Путіна, довічним диктатором країни.
Міністр закордонних справ України
Дмитро Кулеба 17 серпня ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі
Ігоря Кизима на консультації до Києва
для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у реальності, що склалася, та вироблення відповідних рішень з
урахуванням усього комплексу факторів.
Про це повідомило міністерство закордонних справ України на своєму сайті.
«Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах iз Білоруссю і робимо це винятково через неприпустимі
дії Мінська», — зазначив Кулеба. Він
нагадав, що 14 серпня білоруська влада
передала затриманих під Мінськом «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх
правових та моральних підстав передати їх Україні. «Цей крок підірвав довіру
між нашими країнами та завдав важкого
удару нашим двостороннім відносинам»,
— заявив міністр. Він також сказав, що
після цього білоруський президент Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі. За
словами Кулеби, ці факти, а також розвиток подій у Білорусі, суспільство якої
висловило вотум недовіри офіційним результатам виборів президента, кардинально змінюють ситуацію в українсько-білоруських відносинах. ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Українська економіка, як показують нові експертні оцінки, у нинішньому році впаде
значно суттєвіше, ніж передбачали раніше. Відповідно до
останнього
консенсус-прогнозу Міністерства економіки,
ВВП України впаде на 6% замість очікуваних у квітні цього
року 4,2%. А курс долара залишиться на рівні 27 гривень.
Таким чином, українська економіка скоротиться сильніше
світової, адже, згідно з прогнозом МВФ, глобальний ВВП
у 2020 році впаде на 4,9%.

■ ТЕНДЕНЦІЇ

Різкий стрибок донизу
Українська економіка важко переживає коронавірусну кризу:
обсяги падіння є значно вищими за прогнозовані, від влади
чекають термінових кроків

Буде гірше, ніж
прогнозували
«Характер відновлення
економіки залежатиме від
уже існуючих карантинних
заходів в Україні, а також
імовірних посилень в умовах «адаптивного карантину», які матимуть негативний
вплив на економіку країни,
внаслідок чого відновлення
буде повільним», — повідомили у Міністерстві економіки,
відзначивши високу ймовірність настання нової хвилі
пандемії коронавірусу в другому півріччі. При цьому саме
коронавірусна криза вже у недалекому майбутньому здатна суттєво змінити характер
майбутнього розвитку як світової економіки, так і економіки України.
Як передбачають урядові
експерти, інфляційні процеси цьогоріч будуть стриманими: 5,8% — грудень до грудня 2019 року проти 7% у попередньому прогнозі. Середньорічний курс очікується
на рівні 27 гривень за долар
проти раніше запланованих
28,85 гривні. Утім, урядовці
очікують суттєвого падіння
інвестицій, уже сьогодні воно
зросло до 20,3% з 14,8% в попередньому консенсус-прогнозі.
Бюджетне стимулювання, запроваджене для підтримки попиту населення і пом’якшення негативних наслідків, за прогнозом
Мінекономіки, зросте. Що в
умовах скорочення доходів
спричинить істотне зростання дефіциту бюджету — до
5,6% ВВП.
А от у наступному році
економіка України має почати рух догори. Найбільше
зростання очікується в інвестиційній сфері — плюс 8,5%.
У 2022 році експерти прогнозують зростання економіки на
рівні 3,5%, у 2023-му — 4,1%,
а в 2024 році — до 4,5% ВВП.
Дефіцит держбюджету експерти очікують на рівні 5,5%,
а в 2021-му — 3,4% ВВП.

Аграрії також підвели
Уже сьогодні тенденція,
яку ми бачимо, не може не
засмучувати. Падіння валового внутрішнього продукту України в другому кварталі 2020 року склало 11,4%
до аналогічного періоду 2019
року порівняно з 1,3% у першому кварталі. Відтак, щодо
першого кварталу нинішнього року ВВП у другому кварталі знизився — з урахуванням сезонного фактору — на
9,9%.
НБУ очікує уповільнення спаду в третьому кварталі
до 7,4%, у четвертому — до
3,8%, в цілому прогнозуючи
зниження ВВП за підсумками цього року в 6%. Водночас
уряд поки зберігає більш оптимістичний прогноз знижен-

Тим часом Мінекономіки
разом із Державною службою
зайнятості намагається відповісти на питання, що хвилює більшість українців: чи
можлива допомога з безробіття для тих, хто працював неофіційно? «Якщо особі до 35
років і вона не має страхового стажу, оскільки, можливо,
працювала без оформлення
трудових відносин, то їй призначать допомогу з безробіття
у мінімальному розмірі (на період карантину і 30 днів після
його закінчення — 1 тис. грн,
після цього — 650 грн) строком на 180 календарних днів.
Якщо ж людина старша 35
років і вона не має страхового
стажу, то, згідно з чинним законодавством, вона не матиме
права на допомогу з безробіття», — повідомили урядовці.

Стратегію вже написали

❙ Влада не бачить суттєвого зростання безробіття в Україні, хоча вона просто не моніторить його прихованих форм.
ня економіки — в 4,8%.
Тим часом за півроку реальний валовий внутрішній
продукт України в січні-червні 2020 року скоротився на
6,5%. Це трохи більше, ніж
падіння на 5,9% за перші
п’ять місяців 2020 року.
«Щомісячна динаміка видів
економічної діяльності свідчить, що економіка пройшла пік і подолала рубіж максимально негативного ефекту від жорстких протиепідемічних заходів як усередині
країни, так і за її межами,
який найбільше відчувався у квітні-травні 2020 року.
І зараз, на тлі пом’якшення
карантинних
обмежень,
поступово починає відновлюватися», — заявили в Мінекономіки, зазначивши, що у
червні окремі види промислової діяльності, як, наприклад,
сфера транспорту і будівельна галузь, продемонстрували
уповільнення темпів падіння, а індекс очікувань ділової активності, в порівнянні
з попереднім місяцем, покращився.
Водночас значно менші
площі збирання і нижча від
торішньої врожайність більшості сільськогосподарських
культур спровокували в червні значне падіння обсягів виробництва в сільському господарстві.

Обережно, дефіцит!
Ще одна проблема нашої
економіки та державної казни — великий дефіцит бюджету і проблеми з кредиторами.
Тому є ймовірність, що не вистачить грошей на всі державні витрати. Як заявив Борис
Кушнірук, голова експертноаналітичної ради Українського аналітичного центру, станом на сьогоднішній день існує проблема фінансування
дефіциту державного бюджету.
«У нас офіційно закладено
300 млрд грн. А з урахуванням того, що дохідна частина
щонайменше на 100 млрд буде
недовиконана — мається на
увазі і Держбюджет, і Пенсій-

ний фонд, — скоріше за все,
частина видатків просто не
буде профінансована, — сказав Кушнірук. — На сьогоднішній момент МВФ призупинив співпрацю з Україною.
Про це не говориться публічно, але відомо, що ми не отримуємо транші. І така ж ситуація зі Світовим банком».
Подібна ситуація, на його
думку, не дозволить припинити жити в борг. «На жаль,
можу точно сказати, що цьогоріч економіка не зростатиме. Йдеться лише про масштаби падіння. Я думаю, вони
будуть суттєвіші, ніж порахував уряд. Це може бути і 8%, і
9%. Подивимось, як ми пройдемо осінь, особливо в частині
міжнародної торгівлі й ситуації з пандемією», — резюмував Кушнірук.

Гроші виділяють, безробіття
зростає
Економісти також зазначають: кількість безробітних надалі зростатиме. У НБУ прогнозують рівень безробіття на
рівні 10% до кінця нинішнього року. Незалежні експерти
припускають: ця цифра може
подвоїтися, адже йдеться про
пряме і приховане безробіття.
Перше — це коли працівника
звільняють із дотриманням
усіх передбачених юридичних
процедур, друге — працівників просять взяти відпустку
без збереження зарплати. Доволі часто працівник дає згоду на неповний робочий день
або неповний робочий тиждень, оскільки не може знайти іншу роботу з повною зайнятістю.
Державні програми з підтримки зайнятості, які діють
сьогодні, не в змозі знизити
темпи зростання безробіття.
Найбільше постраждають від
посткарантинної кризи жінки і молоді люди. За статистикою, кількість відпрацьованих людино-годин у перші
три місяці пандемії Covid-19
скоротилася в десять разів.
Чимало підприємств були
змушені на невизначений час
припинити роботу. При цьому

ніхто не може достеменно сказати, скільки триватиме коронакриза і якими будуть остаточні наслідки. Тим паче, що
багатьом підприємствам, які
закрилися на карантин, знадобляться роки, щоб відновити свою роботу.
Утім, урядовці, які не відстежують приховане безробіття, великої проблеми у ситуації не вбачають. Прем’єрміністр Денис Шмигаль навіть повідомив у соцмережі:
«Вперше за кілька місяців коронакризи ми спостерігаємо
істотне зменшення кількості
безробітних». За його словами, за урядовими програмами подолання часткового безробіття вдалося зберегти 360
тис. робочих місць. Для цього було виділено 1,8 млрд грн.
«Це і допомога бізнесу, яка
дозволяє продовжувати виробництво і не звільняти людей, залишаючи за ними повноцінні зарплати», — уточнив
він, зазначивши, що через Державну службу зайнятості за
період карантину працевлаштовано понад 220 тис. осіб.

Відтак влада має доволі
обмежений час на ухвалення стратегічних рішень, які
зможуть втримати державу
на нинішньому етапі турбулентності. На думку Дениса
Шмигаля, стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських
практик, які стосуються покращення стандартів безпеки,
ведення бізнесу та якості життя.
«Якщо ми дивимось на 10
років вперед, то стратегічними напрямками державної політики мають бути
впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та
якості життя. Ми рухаємось у
Європу та активно працюємо
з Європейським Союзом над
оновленням Угоди про асоціацію з ЄС», — сказав Шмигаль,
додавши, що Україна має всі
можливості для того, аби стати однією з провідних високорозвинених європейських держав.
Для цього потрібна послідовна державна політика та
системні реформи, які не мають зупинятися за будь-яких
змін у державі. Все це має бути
покладено в основу Національної економічної стратегії2030, що представлена у семи
векторах розвитку України,
які стануть основою розробки
стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D,
інфраструктура, енергетичний сектор. ■

■ ДО РЕЧІ
Заробітчани — не панацея
Перекази від трудових мігрантів хоча й важливі для платіжного балансу України, проте ефект від таких грошей часто перебільшують. Так, за даними НБУ, максимальні втрати грошей від трудових мігрантів через коронавірус його експерти оцінюють у межах 20%.
«Однак у нас забувають, що українці щороку 8 мільярдів доларів витрачають на
туристичні поїздки. У цьому році менше громадян вирушили відпочивати за кордон, а тому менше грошей вивезли з країни. Крім того, бізнес щорічно виводить 7-8
мільярдів доларів у вигляді дивідендів. Зараз значну частину грошей залишають в
Україні», — заявив Олексій Кущ, експерт із питань економіки Інституту Growford.
Як відомо, Україна займає друге місце у світі щодо залежності від грошових переказів від іноземних працівників. Свідчить про це і статистика Світового банку. Наприклад, торік українські трудові мігранти додому перевели понад 12 млрд доларів,
найбільше з Польщі, Росії та Чехії.
«Реальних переказів від трудових мігрантів є приблизно 60-70% від загальної
суми, яку публікує Нацбанк, — зазначив Кущ. — Так, 1 мільярд доларів — це зарплати людей, які живуть в Україні, але отримують гроші за свою роботу з-за кордону. Наприклад, програмісти або українці , які торгують виробами ручної роботи.
Йдеться щонайменше про 250 тисяч громадян. Ще 2 мільярди доларів — кошти,
які заходять в країну для наповнення тіньової економіки готівкою».
Також Кущ додав, що трохи більше одного мільярда доларів додому надсилають українці, які за кордоном перебувають понад 10 років. «Основні грошові надходження маємо від маятникової міграції — приблизно 7 мільярдів доларів. Із них
три через покупку імпортних товарів повертаються за кордон. Зрозуміло, що якась
частина у вигляді податків перепадає державному бюджету. Решта потрапляє на
внутрішній ринок», — пояснює Кущ.
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■ ВІЗИТИ

■ ДОБРА СПРАВА

Спiкер — до гетьманiв

Узяли близько до серця

Заповідник у Батурині
стане об’єктом програми «Велике будівництво»
у 2021 році

В обласній дитячій лікарні активно користуються
сучасним медичним обладнанням, купленим за кошти
благодійників
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

❙ Спікер Ради Дмитро Разумков і голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко
❙ під час візиту до Батурина.
Інф. «УМ»
Реконструкцію Батуринської фортеці Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», що в місті Батурин Бахмацького
району Чернігівської області, буде завершено в рамках програми президента «Велике будівництво» у наступному, 2021, році.
Як повідомляє «Україна молода»,
про це йшлося в рамках робочого візиту голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до Батурина минулого тижня.
Зокрема, за словами голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка,
який супроводжував спікера у славетному Батурині, пан Разумков побував
у Гетьманській фортеці та в палаці Кирила Розумовського.
«Обговорили питання завершення

реконструкції Цитаделі Гетьманської
фортеці — проєктно-кошторисна документація та експертиза є. Наступного
року це стане одним з об’єктів «Великого будівництва», — повідомив керівник Чернігівщини.
Водночас представники Нацiонального заповідника «Гетьманська столиця» повідомили, що Дмитро Разумков, Андрій Прокопенко та кілька народних депутатів також поклали квіти
до Пам’ятника жертвам Батуринської
трагедії 1708 року, вшанувавши їхню
пам’ять.
Нагадаємо, що масштабна реконструкція унікальної історичної спадщини Батурина була розпочата за
часів президентства Віктора Ющенка.
У ті роки було проведено більшу частину робіт, а місто Батурин стало цікавим для туристів з усієї України. ■

■ ЗНАЙ НАШИХ

Рекорди — на благо громади
Жителька Корсуня стала чемпіонкою України
в метанні диска
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На командному чемпіонаті України серед дорослих i молоді випускниця Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Світлана Марусенко стала чемпіонкою нашої країни в метанні диска. Її
результат вражає — 41 метр 68 сантиметрів.
Також Світлана виборола друге місце у штовханні ядра з результатом 14
метрів 31 сантиметр.
У Корсунi-Шевченківському, де
мешкає спортсменка, Світлану добре
знають і пишаються її успіхами. Адже
вона чемпіонка України з легкої атлетики, тренер iз легкої атлетики, яка не
байдужа до долі рідного міста та його
проблем.
Не так давно Світлана Марусенко
ініціювала створення в Корсуні міських легкоатлетичних доріжок. Про це
вона написала у зверненні до голови
районної ради Миколи Березового.
Пані Світлана викладає фізичну
культуру в місцевому педагогічному
коледжі, тож їй, як нікому, відомо, що

такі доріжки для міста — річ украй необхідна.
«Проблема в тому, що на базі нашої
спортивної школи тренуються спортсмени, які потребують покращення
умов, щоб скласти гідну конкуренцію
на всеукраїнському та міжнародному
рівнях», — розповідає «Україні молодій» пані Світлана.
Вона сподівається, що її звернення
не залишиться поза увагою районної
влади.
А ще Світлана Марусенко разом із
колегами з Всеукраїнського об’єднання
«Черкащани» має традицію турбуватися про проблеми місцевої громади. Зокрема, не так давно вони провідали міські багатодітні родини.
«Ми відвідали близько 30 дітей.
Було дуже приємно дарувати малюкам
солодощі та продукти першої необхідності, бачити в їхніх очах радість», —
говорить Світлана.
За її словами, серед добрих справ —
і візити з гостинцями до вихованців багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру «Надія», Центру дитячої та юнацької творчості, до родин ветеранів Другої світової війни. ■

Свого часу в межах
XIV Всеукраїнської благодійної акції, що відбулася під гаслом: «Дитяче серденько, живи», зусиллями Полтавського
штабу Благодійного фонду «Серце до серця» було
проведено низку масштабних заходів, зокрема
велопробіг «Добрі справи,
крутячи педалі», концерти в ТРЦ «Київ», а також
на Театральній площі, забіг, аукціон побачень. Як
повідомила регіональний представник фонду в Полтавській області Наталія Удовиченко,
завдяки цим заходам, а
також активній роботі
Полтавської облдержадміністрації тоді вдалося
зібрати майже 321 тисячу
гривень. Відтак за сумою
зібраних коштів Полтава
посіла шосте місце в Україні. Водночас кращим
у країні стало місто Кременчук, де згадана акція
відбувається під патронатом i за особистою участю
міського голови, завдяки
чому вдалося зібрати понад 807 тисяч гривень.
До акції долучилися й 19
районів Полтавщини, загалом зібравши 146 640
гривень. Найбільшу суму
коштів перерахував Глобинський район (40 257
гривень).
Завдяки коштам благодійників уже 14 років
поспіль відділення дитячих лікарень отримують
якісне сучасне обладнання, лікування на якому,
відповідно до умов співпраці з благодійною організацією, є безплатним. Цьогоріч на зібрані
320 тис. 919 гривень вдалося придбати добовий
реєстратор електрокардіограми та артеріального тиску, а також дефібрилятор для кардіологічного відділення КП
«Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня».
Закуплене медичне обладнання вже передали
лікувальному закладу.
«Нам вдалося це зробити завдяки підтримці
місцевої влади, — наголосила Наталія Удовиченко. — Тож висловлюю велику подяку Полтавській міській раді за
допомогу у просуванні
благодійної справи».
Також секретар Полтавської міської ради
Олександр Шамота зазначив: «Головне, що в
громадян є довіра до цієї
громадської організації, яка демонструє відкритість та прозорість,
постійно звітує як про
зібрані кошти, так і про
придбане медичне обладнання. Коли люди бачать
дієвість громадської організації, вони став-

❙ Завідувачка анестезіологічного відділення з ліжками
❙ для інтенсивної терапії Тетяна Будинська повідомила,
❙ що хоч дефібрилятор використовують не так часто,
❙ проте він завжди напоготові, аби за потреби
❙ врятувати чиєсь життя.
❙ Фото автора.

❙ Добовий реєстратор електрокардіограми
❙ та артеріального тиску
❙ допомагає в обстеженні малих пацієнтів.
ляться до неї з більшою
довірою, і, як бачимо, це
дає свої плоди».
Для чого потрібне
вже згадане медичне обладнання, пояснили лікарі, котрі щодня стикаються з проблемами
дітей із вадами серця.
Заступниця головного
лікаря з медичної частини Ніна Козяр наголосила, що перший подарований апарат — добовий
реєстратор електрокардіограми та артеріального тиску — дає змогу зареєструвати ритми роботи серця та тиск упродовж доби, що допомагає
лікарю більш точно поставити діагноз. Пристрій
компактний, тож дитині
зручно з ним ходити. І
якщо в неї є якась патологія, пошукова система апарата неодмінно її
покаже. Досі у відділенні був такий апарат, але
він працював уже понад
10 років і останнім часом
часто виходив із ладу.
Відтак діти, які потребують обстеження, змушені були чекати. Тому
придбання нового апарата є дуже вчасним.
А дефібрилятор використовуватимуть для надання невідкладної до-

помоги за умови асистолії (зупинки серця).
Як повідомила завідувачка анестезіологічного відділення з ліжками
для інтенсивної терапії
Тетяна Будинська, цей
апарат лікарі, на щастя,
використовують не так
часто. Попри це, він завжди напоготові, аби за
потреби врятувати життя дитини.
А голова Полтавського штабу Благодійного фонду «Серце до серця» зауважила: «Наша
мета — добитися того,
щоб місцеві жителі не
їхали по медичну допомогу до Києва через
те, що в Полтаві немає
відповідного медичного обладнання, а могли отримати й первинну діагностику, і якісне
лікування на місці. Невдовзі після попереднього етапу в межах XV акції нашого благодійного
фонду відбулися заходи,
що вже стали традиційними. І ми знову зібрали кошти для кардіологічного відділення. Тож
кожен охочий може долучитися до благодійної справи, аби допомогти нашим дітлахам стати здоровими». ■
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Я ВАМ ПИШУ...

Станіслав ОЛІЙНИК
с. Михнівці, Лубенський район, Полтавська область
До чого ми дожилися... Десь ото візьметься на нашу голову якась напасть
— як не зе-пошесть, то коронавірус. І
скільки нещасть, людських життів уже
покладено на терези історії. Хотіли ж бо
як краще, а воно респектабельний Голобородько з наполеонівськими амбіціями
виявився банкрутом Голохвостим.
Це ж треба було у воєнне лихоліття довірити державне кермо людині, в
котрої «у голові немає війни». А щоб подивитися у вічі загарбникові, мовляв,
годиться перестати стріляти, відвести війська з укріплених позицій. Та ще
для певності демонтувати клістрони з бойових ракет. Тільки б не зобидити агресора. Отака, бачте, воєнна стратегія. В
економіці також, виявляється, усе просто: побільше наштампувати банкнот, та
й тільки діла. Головне — як би його запроторити за ґрати Порошенка, щоб не
муляв очей своєю компетентністю у державних ділах. Тоді нічого нарікати, що
хтось там із телеглядачів «Прямого» запримітив на його тлі посміховисько.
Видно Богові й людям, як занепадає
держава, нищаться її засади, зводяться
нанівець закони і паплюжиться духовність. А те, що Україна дрейфує на узбіччя цивілізованого світу, на жаль, турбує
небагатьох. Значний відсоток співвітчизників інфікований бацилами «руского
міра». Прикро, що в умовах повзучої експансії «Просвіта», якій, як на мене, годилося б бути заспівувачем нашого прозріння, по суті, усунулася від активного
супротиву.
Далебі, як кажуть військові, «ізучай-

Віктор ТЮТЮН
Херсон
«Хочу сала!» — «Свиня ногу
всрала!». Така незначна обставина
має тяжкі наслідки: спіймав облизня!
Народна мудрість — проста й глибока. Наче з випадковості, з жартівливої притичини наші люди застерігали
— дрібна пригода здатна викликати справжнє лихо. Діалог із двох речень відкриває нам цілий світ. Тут є
людські вподобання, національний
характер, народний гумор, звичай
і традиція. Відповідь, наприклад, в
алегоричній формі, вишукано відмовляє задовольнити вимогу, замість
грубого вигуку: «Не дам!». Уникаю
банального. Хоча саме життя — трафаретне і повторюване у численних
поколіннях.
Є такий птах — великий болотяний бугай, чаплям родич, має схожі з
ними всіма звички і способи існування. Харчується дрібною рибою та іншими амфібіями. Раптом одне з них
бере в дзьоб кусень хліба, кидає недалечко у воду, підманює ближче
зграйку рибин і зненацька хапає якогось необачного окунця. Хитрість бачать інші птахи, навіть діти цього бугая, але продовжують добувати харчі
старим, успадкованим способом.
Чому не всяке «новаторство» знаходить послідовників? Чому люди регулярно знаходять «граблі», а не інший шлях, де є сподівання або надія
уникнути травм? Тисячі міфів різних
народів, мудрих вчень, вірувань та
релігій, ідеологічних теорій не створили новий Едем, а залишають людство в океані Утопії. Тисячі зневірених,
звівши очі, руки й серце до небес, вигукували: «Господи Всемогутній! Хай
Ти сам, як ми, але ж у Твоїй волі було
зробити нас іншими...» Коли ж ми огледимося? Побачимо ближнього «іншого», який не їсть сала, нижчий чи
вищий, світлий тільки на долонях, а кучерявий — повсюди, або зовсім невідомий телебаченню амазонський козак. А як придивимося, то збагнемо,
що кожний має свої свині, свої граблі
— людство однаково банальне, і наперед відомо, що з ним станеться: від
Сну Золотого до Потопу.

■ РЕФЛЕКСІЇ

Патерналістська цвіль
усе зіпсувала
А треба ж опиратися на духовність
тє матчасть», першоджерела тобто. Та
тільки, Боже борони, — не кремлівські.
Аби не опинитися в невіданні. Гірше того
— в пітьмі тиранії. Ще за часів римського
імператора Діоклетіана хапали письменників і страчували як таких, що втручаються у розмисли про державні справи,
авжеж, вірнопіддані не повинні спокушатися вільнодумством. Щось подібне
досі твориться в Московії та Білорусі.
Остерігаємося, що призначення генпрокурором представниці прекрасної статі
може обернутися посиленням паралічу
свободи й ейфорією покірності й на наших теренах.
Де таке бачено, щоб істинні патріоти
ставали вигнанцями, а запроданці правили балом? Хіба, приміром, не відіпхнули від президентського крісла учасника
АТО Руслана Кошулинського? Хоча саме
він наголошував, що до державної служби слід допускати лише тих, хто пройшов
військову службу. Такий порядок існує,
приміром, в Ізраїлі. Тому й міцна у них
держава, бо хто, питається, як не вояки,
найкраще репрезентують єдність сили
духу і мудрості, по-справжньому дорожать бойовим побратимством? Отож у
нинішньому хаосі, душевному сум’ятті,

затятості до ватного кокона чи не єдина
надія саме на них.
Не втомлюємося повторювати, що
були у смутні часи полководці, нагадаємо, представники титульної нації, як
Пілсудський, Бен-Гуріон чи навіть Скоропадський. Кожен із них самовіддано
служив ідеї відродження своєї національної держави. Плекали її міць і соборність, завдяки чому утверджувалися
омріяні свобода, рівність і братерство. І
тільки в нас наносна соціалістична цвіль
усе зіпсувала. Нам наче пороблено тягнути лямку безталання, «щоб пельку залити неситому» (Т. Шевченко). То чи не
почалося, бува, все відтоді, як відцуралися власної духовної ідентичності —
поглумилися над язичеськими богами?
Не пам’ятаю — десь читав, занепокоївся Ісус, що не мир він приніс на землю, а меч. Почали ж збуватися зловісні
пророцтва мудреців, і зірвалися степовики, жорстокі й неприкаяні, котрі бродять по землі лише з метою грабежу.
Та замість згуртованої відсічі настали
княжі міжусобиці. Це й погубило нашу
древню державу — Київську Русь.
Отож на заваді споконвічні сутички між русичами і хозарами — осілими

хліборобами та кочівниками, що зазіхають на чуже. Вочевидь, це й сформувало
ментальність — набожність чи демонічність. Згодом це виразилося у тяжінні,
з одного боку, до демократії, а з другого — до абсолютизму. Осмілимося припустити, що саме монотеїзм і став його
предтечею. Адже на руїнах античної рабовласницької республіки постала Римська імперія. Шедеври матеріальної і
духовної культури потіснилися культам сили та могутності держави. А воля
громадянина — послушництвом раба.
Тоді на запитання, хто до кого вдерся за ясиром — бандерівець до москаля
чи, може, навпаки, відповідь очевидна. А з ким ти, ясновельможний пане,
— з тими, хто живе чесним трудом, чи
грабіжниками? Думай! З відповіддю не
зволікай — завтра може бути пізно, не
зчуєшся, як опинишся холопом.
Невже таки Господь обділив нас затятістю до свого, рідного? Спробуємо
звіритися, наскільки щиро плекаємо
святості українства, його минувшину
та чи вправні в сьогоденні. За нашими
плечима заповіді пращурів, їхні звичаї та обряди, мудрість і волелюбність.
Благоденство під синім небом, посеред
золотих просторів. І понад усе — шанобливість до людини, божественного
творіння природи.
Лише у деяких наших правителів зовсім інші пріоритети — ненаситність, зверхність, свавілля. А вибирали ж наче кращих із кращих! Чужинці — ось вони хто.
Нерідко — ворожі агенти. І в цьому вся
наша біда. Хіба не казав Сам: як порушу
закон — піду, як у тій пісні «пожартую
трішечки та й піду…» Тому пора і честь
знати. Якщо ні — назріє імпічмент. ■

■ ЦІННОСТІ

Сала не буде!
У чужий монастир зі своїм статутом
не суньтесь
Один бугай з іншими довгоносими родичами по світі придумав, як спастися, кидаючи пожадливим: кому кусень, кому владу, кому пристрасть
— що кому заманеться, хай так і
живе, бо ... має право на все у власному Єстві. І продражнили те все «відкритим суспільством». Заманулося
вженити на Голограмі? Прошу пана,
ось тобі «священнослужитель», обряд і документ. Пані побралася з псом
і лишила йому в заповіті всі статки.
Не всі збочення проголошені нормою.
Поза законом залишаються знущання над тваринами (якщо б той пес подав скаргу!), секс із неповнолітніми
(не в усіх державах!), несплата аліментів і зґвалтування, а особливо суворо віднині каратимуть пасажирів,
не припнутих пасками безпеки в авті.
Геїв та лесбіянок, які подають громадам приклад суспільної доброчесності, призначатимуть до найвищих
владних органів. Нудно й повторювати: все це вже було! Таке банальне, обридле, засуджене, переінакшене, і знову спливло. Глобалізм уявив
себе Ксерксом, Цезарем, Ганнібалом,
Македонським, Батиєм і Гітлером —
в одному ефемерному явищі, яке характеризується лише монополізмом
і фінансовими можливостями. Як
більшовики комунізм, глобалісти поширюють теорію толерантності, змушуючи людей сьогоднішніх служити
«цінностям майбутнього глобального світу», начебто зараз і ось тут уже
«вільний світ». Злочинна дурість
вдовольняти численні «хочу!».
Замолоду моє покоління майже не спокусила «сексуальна революція» на «загниваючому Заході».
Зате пізніші хіппі з «Бітлз» дали скороминущу моду та пісні на століття.
Пропаганда «успіху за будь-яку ціну»

докотилася аж зворотньою хвилею і
спотвореним відлунням. Зауважте,
тут iдеться про «ціну», але нічого немає про цінності. Плодами «успіху»
визріло споживацтво та його неминуче
продовження — жадоба нестримних
насолод. Починалася деградація суспільної моралі, може, й тисячоліття
тому з численних місіонерів від «бога
істинного» до народів, що не знали переваг демократії. Продовжилися пошуки «загальнолюдських граблів» через впровадження в суспільне
державне життя ліберальних «цінностей» — плюралізму й мультикультурності. Хоча ці поняття ще не повинні
вийти за межі філософських диспутів.
Нікому й досьогодні не спадає на думку, що деякі «права особи» є її хворобливими особливостями, а не «загальнолюдськими цінностями». Не всяке
«хочу» доцільно схвалювати. А національні традиції та звичаї перевірено
часом, а не теоретичними вигадками
неокомуністів. Коли в Конституції 13
штатів Північної Америки позбавляли
людського звання автохтонів-індіанців, у Конституції Пилипа Орлика вже
стверджувалися основоположні права людей «козацької України». Коротким та значущим був початок. Є і гідне завершення. Сучасна байка про те,
як святий Володимир Хреститель обирав релігію русичам, правдива й актуальна в одному. В тому, що на теренах
України споконвіку в злагоді співіснували віротерпимість та політеїзм. Цього або не знають, або не хочуть знати
зграї місіонерів, які зображують у світових медіа іншу картину, точать християнське православ’я, мов шашіль, —
від коренів до верховіть.Понабігало
нових колумбів із куками, наче тут салом помащено. Сала не буде! (Дивись
початок). ■

Не обов’язково їхати до моря, щоб відпочити. Тим паче в цей період, коли
щодня звіти про захворюваність на ковід лякають стрімким зростанням числа
інфікованих, а на пляжах, де скупченість людей значно вища, ніж в інших місцях,
iмовірність підхопити коронавірус зростає. Тож, можливо, місця для релаксу
слід шукати деінде? Скажімо, в каньйонах Бузького Гарду — Національного
природного парку, що розташувався на території понад 6 тисяч гектарів уздовж
гранітних берегів Південного Бугу в Миколаївській області. Самобутня природа,
чиста вода, птахи, занесені в Червону книгу України, і відсутність натовпу людей
— ну чим не ідеальне місце для активного відпочинку?

■ ПОЛІТПАРНАС

Позич мені усмішку,
друже!
Любов ДОРОНІНА
Чортків, Тернопільська область
Позич мені усмішку, друже!
(Мої ж, розгубившись, втекли...)
Щоб сонце розквітло в калюжі,
Щоб витягли з болю воли.
Позич мені усмішку, друже!
Із нею я гори зверну.

У темені військо потужне,
Та серця не вирве струну.
Позич мені усмішку, друже!
Врятуєш себе у мені.
Бо що ти, людино, вартуєш,
Як в ближнього очі сумні?..

СУСПІЛЬСТВО
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■ МНОГАЯ ЛІТА

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

Цілителя за зцілення

Бо
недовольна

Столітнього професора з Полтави відзначили орденом святого Пантелеймона
Ганна ЯРОШЕНКО
Громадську відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден святого
Пантелеймона» в номінації «Взірець
служіння суспільству» одержав 100літній професор кафедри внутрішньої медицини № 1 Української медичної
стоматологічної академії, що в Полтаві,
Максим Дудченко. Минулого ж року в
Києві під час урочистої церемонії нагородження номінантів цієї відзнаки професору вручили ікону святого Пантелеймона, що є копією фрески ХІ століття зі стін Софійського собору. Проводжаючи Максима Андрійовича зі сцени,
всі присутні тоді аплодували йому стоячи. Цього року на згадану церемонію
невгамовний чоловік не поїхав, тож заслужену нагороду йому передали.
Життя Максима Дудченка і справді
є прикладом служіння суспільству. І в
без кількох днів 101 рік професор працює на кафедрі внутрішньої медицини, яку він свого часу організовував, а
потім 31 рік очолював. Щоправда, зараз дещо прихворів, тож перебуває на
лікарняному. Через це зустрітися з ним
і сфотографувати з нагородою не вдалося.
Цей сивочолий чоловік, котрий за
свій довгий вік, здавалося б, уже напрацювався, не уявляє свого життя без роботи. «Робота для мене — це саме життя, — говорив він за нашої останньої
зустрічі. — Це постійний розумовий
розвиток, спілкування з людьми, стимул підтримувати хорошу фізичну форму. Бачте, плюс моєї роботи в тому, що,
працюючи зі студентами, навчаючи їх

на конкретних прикладах хвороб, серед
молодих не почуваюся старим».
Працювати Максим Дудченко розпочав у юному віці: був і рахівником у
сільраді, і старшим піонервожатим, і
завідувачем бібліотеки. Урешті-решт
бідність так допекла хлопцю, що він
вирішив змінити своє життя, вступивши до вишу. Якось Максим Андрійович
зізнався, що обрав лікувальну справу
не за покликанням, а за матеріальним
забезпеченням. Вона і справді спершу
його годувала, а згодом без неї він уже
не уявляв свого життя.
«Я зробив у житті все, що міг, — підсумовує професор. — Маю багато вдячних пацієнтів. Написав чимало наукових робіт, посібників для студентів, допоміг підготувати дев’ять докторських
дисертацій, 30 кандидатських. Понад
15 тисяч моїх вихованців стали хорошими лікарями, чи не всі нинішні викладачі академії є моїми учнями». Варто
зазначити, що свого часу Максим Дудченко був «грозою» для студентів, бо завжди вимагав знань, вважаючи, що випускати недоучок медичний виш просто не має права. Найчастіше ж у житті,
за словами Максима Андрійовича, він
страждав через власну принциповість.
Професор завжди ходить на роботу
пішки (долає 2,5 кілометра в один бік),
вважаючи, що повсякденна ходьба — то
найкращий лікувальний засіб. Щоранку неодмінно робить зарядку. Про його
поважний вік нагадують лише слуховий апарат та лупа в руці, з якою він
не розлучається. Ніяких дієт не дотримується — говорить: аби не провокувати зайвої ваги, просто не зловживає

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Антон і його команда
У Черкасах ентузіасти відкрили мурал
із зображенням Кузьми Скрябіна

❙ Мурал Кузьми і команда, яка його створила.
❙ Фото з «Фейсбука».

У Шполі голова РДА
Наталя Коваль на камеру
записала, як вона шматує
районну газету
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

❙ Цими днями невгамовному професору
❙ виповнюється 101 рік.
❙ Фото автора.
їжею. Головною ж причиною свого активного довголіття вважає сприятливі
гени, адже в його роду чи не всі довгожителі.
У номінації «Найкращий лікар» згадану відзнаку отримав колега Максима
Дудченка — завідувач кафедри хірургії № 3, доктор медичних наук, лікархірург вищої кваліфікаційної категорії Сергій Панасенко. А медаль святого Пантелеймона, запроваджена для
відзначення молодих медиків, дісталася Ларисі Шапран — медсестрі Полтавського військового шпиталю, учасниці бойових дій на сході України. ■

Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах відкрили мурал із зображенням Кузьми Скрябіна, приурочивши це дійство до 52-ї річниці з дня народження музиканта.
Організатори ідею мурала погодили особисто з дружиною Андрія Кузьменка.
Відтепер стінопис з образом Кузьми «житиме» на фасаді житлового будинку по вулиці Байди Вишневецького, 60 — це в самому
центрі Черкас. Поруч із муралом облаштували клумбу з квітами й посадили невеличкі берези.
Автором ідеї зі створення муралу відомого
українського музиканта є черкащанин Антон
Севастьянов.
«Переконаний, що вуличні малюнки завжди прикрашають місто. Я живу в цьому будинку, в нас тут глуха стіна, чому б не прикрасити. Тож на 60 квадратах ми з друзями й зробили мурал Кузьми, він був хорошою людиною»,
— розповідає «УМ» Антон Севастьянов.
«Створювати мурал мене запросили разом
із другом Ігорем Новіковим. Раніше ми в Черкасах малювали на різних фестивалях та локаціях. Я цим займаюся вже п’ять років. Це
таке хобі, яке приваблює мене самим процесом і результатом», — додає Даня Орлов, випускник Черкаського фізико-математичного
ліцею.
Він каже, що було складно, адже всього лічені дні випадали на роботу, але всі впоралися — кілька людей одночасно працювали над
муралом.
Витвір вуличного мистецтва обійшовся у
20 тисяч гривень. Ці кошти зібрали ентузіасти. Тож Антон Севастьянов говорить, що дуже
вдячний усім добровільним помічникам.
«Під час роботи над проєктом знайшов багато нових друзів, переконався у старих. Дякую всім, хто нам допомагав коштами, хто
воду привозив, фарбу купував, хто надав квіти та дерева. В цьому сила — в об’єднанні людей», — зазначає Антон.
Він говорить, що міський голова Черкас
Анатолій Бондаренко, який був на відкритті стінопису, запропонував їм створити в майбутньому мурал на стіні будинку навпроти
міського РАГСу. Тож команда арт-об’єкта вирішила прикрашати Черкаси й надалі. ■

На Черкащині, у місті Шпола, голова тамтешньої районної державної адміністрації Наталя Коваль демонстративно розірвала місцеву газету «Шполянські вісті» з критичними
матеріалами про свою роботу та жбурнула її в кошик для сміття зі словами:
«Бруду місце — в смітнику». Бо була
незадоволена критикою.
«Відповідний запис керівниця
району опублікувала на своїй сторінці у «Фейсбуці», називаючи газетні публікації «замовною писаниною»
та «брехливою, низькопробною жовтою пресою», — зазначає голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. І уточнює: в редакції районної газети кажуть, що у
такий спосіб чиновниця невдало влаштувала «екзекуцію» над критичними до неї «Шполянськими вістями».
«У Національній спілці журналістів України вважають такі дії голови РДА обурливими, які свідчать
про неприйнятно низький рівень політичної культури особи, котра представляє у районі президента та уряд»,
— наголошує пан Томіленко. За його
словами, Анатолій Вікторук, головний
редактор газети «Шполянські вісті»,
традиційної «районки», яка виходить
з друку вже 90 років, пов’язує емоційний пост керівниці району з критикою
дій влади щодо ремонту доріг. Зокрема, у пошматованому примірнику в
статті «Фермери дороги ремонтують,
а голова райдержадміністрації з повноваженнями ніяк не розбереться» газета вказує, що у сусідньому районі дороги ремонтуються зусиллями місцевих
фермерів, а у Шполянському «вибоїни
треба обминати впоперек дороги».
«Перша й остання наша зустріч відбулася після призначення Наталії Коваль головою райдержадміністрації,
— говорить у коментарі НСЖУ Анатолій Вікторук. — Вона сказала, що не
хоче, щоб у газеті були критичні матеріали. Але я сказав, що діяльність
влади ми висвітлюємо нейтрально, а
як будемо аналізувати, то може бути
і критика. Після цього ми не зустрічалися більше».
Також головний редактор «районки», яка три роки тому роздержавилася і є приватним медіа-бізнесом,
розповів, що працює в газеті багато
років, але вперше стикається
із таки/
ми емоційними образами першої особи району. «Це раніше я хвилювався
через гнів керівників району. За всю
історію мого редакторства з дванадцяти керівників району восьмеро хотіли
мене вигнати з роботи. А зараз ми у колективі просто сміємося з цього відео
про «жовту пресу», — каже Анатолій
Вікторук.
У Національній спілці журналістів
України закликають посадовців до
адекватної реакції на критичні виступи в пресі та засуджують поведінку голови райдержадміністрації, яка шматує газету, а не звітує про свою роботу.
Водночас у журналістській організації
вказують на небезпеку проявів демонстративного цькування та зневажання
журналістів чиновниками будь-якого рівня та звертаються до уряду із закликом дати належну оцінку діям голови РДА, яка представляє виконавчу
владу в Шполянському районі Черкащини. ■
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■ РОДОВІД

Прабабуся була панянкою
А померлі від голоду дід із бабцею поховані
в садку біля хати
Ольга ДУБОВИК

Родинна історія Опанасюків із села Кривого Попільнянського району на Житомирщині – це скарб для розуміння історичної глибини української нації , який
спонукає кожного дізнаватися більше
про своє коріння.

Батько — бджоляр: не пив, не палив і
не вживав брудної лайки...
Вулиця з живописною назвою Малярівка. На обійсті Опанасюків — дві
величезні ялини стримлять до неба,
ніби моляться. Саме у міжнародний
День сім’ї, роду (випадковості — невипадкові) мені пощастило побачитися з
цією дивовижною родиною.
Двоюрідні сестри Ольга та Любов
вповіли: під тими ялинами поховані
померлі від голодомору-геноциду їхні
прадідусь Каленик та прабабуся Одарка. Тобто ті дерева виросли з сердець
двох мучеників... А поруч, у виноградному вітті, звила гніздо горлиця, яка
постійно щось туркоче, неначе розмовляє... Господар садиби — Володимир
Іванович Опанасюк — онук загиблого
голодною смертю подружжя, яке, проте, залишило по собі гарних нащадків.
Розміняв дев’ятий десяток, але очі сяють молодо і сонячно. Досі ніжно плекає родинне ремесло — бджолярство
(нині — сім вуликів ). А ще — може прегарним баритоном завести українську
пісню, бо знає їх близько 300. Уявіть:
упродовж свого життя цей чоловік не
пив, не палив і не вживав брудної лайки (!!!).
До Володимира Опанасюка на пораду сходилися бажаючі запізнати таємниці поводження з її величністю Бджолою (зараз такі студії назвали б майстер-класами). Не одне покоління кривенчан так навчилося бджолярству.
— Батько прожив разом із нашою
покійною мамою Ганною Григорівною
майже 50 років (пішла у вічність 2012
року), — каже Ольга Володимирівна. —
Виховали нас двох — мене та брата Віталія. Замолоду закінчив Львівський
фінансовий технікум, працював у банку в Попільні. Мало платили, то пішов
у Кривенський колгосп пасічником,
потім слюсарем, а згодом і на залізниці працював, як і мама. У нас і дід Іван
був пасічником у колгоспі. Мав дев’ять
дітей, і всі захоплювалися бджільництовом...

«Щоб бути здоровими — ми
обов’язково повинні розмовляти
українською мовою»
Біла і міцно зведена (1977 року) хата
Опанасюків — справжнє родове гніздо.
Тут затишно, душевно, тепло. На стінах — дбайливо підібрані старі світлини пращурів — окремо по батьківській
та по материнській лінії. Кожного знають на ім’я та пам’ятають, як у кого
доля склалася. Ось дід Іван порається
біля вуликів. А ось — 1966 року велелюдна сім’я зібралася на Великдень (за
радянської влади, коли це було заборонено).
— Переконана, що існує генетична пам’ять, — каже Ольга. — Бо дуже
люблю все українське: народні пісні,
вишивки. На мою думку, ми отримуємо багато родового спадку від бабусі-дідусів. А в мене обидва діди 1889 року
народження, обидві бабці — з 1890
року, тобто прийшли у світ до революції та війни. Ще у 20-х роках минулого століття українські пісні та вишитий одяг були обов’язковими атрибутами повсякдення. Це вже потім були
розкуркулення, голод, війна. А ще —
наш генетичний код здавна формувався під впливом української мови. Тому

❙ Батько Ольги — Володимир Іванович
❙ Опанасюк, дядько Любові.
❙ Фото Ольги ДУБОВИК.
кажу як лікар: щоб бути здоровими
— ми обов’язково повинні розмовляти українською мовою. Щоб не губити
зв’язок з «небесами» та зі своїми предками-янголами, які нас чують лише у
тому випадку, коли мовимо рідною...

«Донька поміщика, яка вийшла заміж
за коваля, є нашою прабабусею»...
За словами Любові Яківни, у родовому дереві Опанасюків є й панська гілка. То дивовижна історія, що цілком
може претендувати на сюжет для романіста. Судіть самі. Поміщик Йосип
В’ячеславович Юркевич, який дужедуже багато зробив для розвитку села
Кривого (в тому числі збудував і досі
чинну школу) мав доньку. Юна красуня закохалася у сільського парубка, але
батько не схвалив такий союз, і парубок
одружився з іншою. Від розпачу дівчина... повісилася. За переказами, поховали її у розкішному панському парку
неподалік від рукотворного озерця, що
дивом збереглося донині. За комуністів
парк занепав. Нині на тих місцях — віковічні, величезні, таємничі деревасвідки далеких подій, а подекуди просто хащі.
Однак ця печальна історія опосередковано вплинула на інші долі. У селі
Соболівка (це сусідній із Попільнянським Коростишівський район) також
був поміщик та мав доньку Ліксандру,
яка теж прикипіла серцем до сільського коваля Вакули. Зважаючи на резонансну історію з донькою Юркевича,

❙ Двоюрідні сестри Ольга та Любов.
бабусі Ліксандри, і добрі люди нам показали.

Минулоріч зібрали 86 видів цілющих
трав, а цієї весни розмалювали дві
лежанки...
Господь обдарував Опанасюків цілим букетом талантів. Ольга та Любов
обоє обрали медичний фах, а до того й
спільне хобі — фітотерапію ( добре знаються на травах). Відтак і на батьковому городі вирощують чимало запахущого зела. Віддають належне й цілющим трав’яним настоянкам. Приміром,
стверджують, що тернівка — настоянка на терені — стане у нагоді при дисбактеріозі; калганівка допомагає при
захворюваннях кишково-шлункового
тракту; горіхівка помічна від виразки
шлунка ; звіробіївка корисна для печінки.
— У коморі нашої бабусі Лизавети завжди було безліч сушених трав,
— продовжує розмову Любов Яківна.
— Вона радила кожному спеціальні

Наш генетичний код здавна формувався під впливом української
мови. Тому кажу як лікар: щоб бути здоровими —
ми обов’язково повинні розмовляти українською мовою.
Щоб не губити зв’язок з «небесами» та зі своїми
предками-янголами, які нас чують лише утомі випадку,
коли мовимо рідною...
соболівський пан дозволив своїй доньці вийти заміж за коханого, але позбавив її дворянського статусу та приданого. Ліксандра та її суджений, одружившись, народили чотирьох дітей.
— Саме ця Ліксандра і є нашою прабабцею по батьківській лінії, — стверджує Любов Опанасюк. — А вже наша бабуся Ліза, мама дев’ятьох дітей, і, зокрема, Володимира Івановича, є внучкою того пана з Соболівки. Але вона про
це мовчала, бо не можна було таке говорити за радянських часів. Ми дізналися
лише років п’ять тому. Спеціально їздили в Соболівку, аби знайти могилу пра-

трав’яні настоянки. От і ми з Ольгою ходимо до лісу, збираємо лікарські трави,
маємо сушарку, що відповідає вимогам
для сушіння лікарських рослин. Минулоріч зібрали 86 видів цілющих трав ...
І скажіть, хіба це не передалося нам по
роду?
Та я ще в дитинстві гралася в аптеку,
в результаті стала фармацевтом-провізором, біологом. Працювала в Києві на
науково-виробничій фармацевтичній
фірмі, де ми створювали з трав різні
препарати. Викладала у фармацевтичному училищі. Після виходу на пенсію
почала читати лекції: у різних бібліо-

теках міста Житомира, у санаторії «Дениші». Пояснюю людям, як правильно
готувати, збирати, зберігати рослини .
Професійна лікарка Ольга Опанасюк, як виявилося, ще й чудова художниця та дизайнерка. Доки тривав карантин, вона перетворила дві лежанки
у батьковій хаті на справжні витвори
мистецтва. Відтепер вони розмальовані
українськими узорами-сюжетами, де є
і червона калина, і гуси, і горобці, і кітворкіт, і плетені тини, і мальви з соняшниками, і ще багато чого. Біля груби,
як і належить, стоять рогачі, а на дверях замість занавісок — різнокольорові
стрічки...

«Мріяла зробити на базі маєтку
Юркевичів клініку народної
медицини...»
Сестри з великою любов’ю ставляться як до свого роду, так і до рідного села. Зокрема, їх непокоїть доля занедбаного маєтку Юркевича — мецената, поміщика-лікаря, до якого в Криве
приїздила лікуватися Леся Українка.
Певний час добротна садиба ще зберігалася, там містився навіть дитсадок.
Але нині — то руїна, яка, втім (за великої потуги), ще може бути відремонтована. Усе впирається в гроші та колективне бажання.
— Я з дитинства замислювалася над
реставрацією маєтку Юркевичів у Кривому, — ділиться наболілим Ольга Володимирівна. — Навіть була така дитяча мрія: зробити на базі тієї будівлі
клініку народної медицини, де б лікували травами, голками тощо. Нині історична споруда — у плачевному стані:
впали веранда, стеля, крадії розтрощили грубки...
Зрозуміло одне: потрібно залучати меценатів і гуртувати кривенчан,
які були б зацікавлені у відродженні садиби. Можна було б запрошувати
туристів, проводити екскурсії та навіть розвивати сільський зелений туризм...
А поки що старі липи, які бачили
Лесю Українку, ще зеленіють в очікуванні небайдужих та діяльних людей
дня нинішнього... ■
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■ ЧАС «Т»

Вершина Незалежності
На висоті 2028 метрів зіграють виставу «Нація»
за книжкою Марії Матіос
Валентина САМЧЕНКО
«Друзі мої! То ви вже уявляєте виставу «Нація», ні, не так — театральну акцію
«Недосяжна Нація» на висоті 2028 метрів
на горі Піп Іван на день Незалежності?! Бо
я ще не уявляю! Як каже Держипільський — це не на славу людську, це во славу
Божу, бо то має бути молитва за Україну
майбутнього через призму минулого».
Так відреагувала письменниця Марія
Матіос на повідомлення про те, що 24
серпня виставу Івано-Франківського національного театру імені Івана Франка
за однойменною книжкою письменниці
вперше зіграють на вершині гори у Верховинському районі.
Десятиліття театральної «Нації» припало на карантинний рік, тому у квітні
з нагоди дати організували зум-конференції з творцями. Вистава є молитвоюреквіємом за тими людьми, які потрапили в жорна історії. Де її тільки не грали:
на театральних підмостках і на відкритих
майданчиках у багатьох містах в Україні.
У 2020-му «Націю» встигли показати в
Мюнхені. Один iз показів у Франківську
проходив у сквері за драмтеатром, де є мо-

гили героїв Небесної сотні, героїв війни з
Росією. Грали і в зоні бойових дій.
Режисер вистави, директор Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський трохи не щоразу на гастролях
перед початком перепрошує глядачів за
те, що привезли «наші болі, наше сокровенне, трагедію, яка трапилася на західноукраїнських землях наприкінці 40-х
— на початку 50-х років, коли на наші
землі прийшла радянська влада і принесла страшні біди».
«Нація» — це драма-реквієм, створена за однойменною книгою Марії
Матіос (інсценізація народного артиста України Ростислава Держипільського). Вистава створена на основі реальних подій, які відбувались на Гуцульщині у 40-х роках XX століття.
Упродовж вистави лунають стародавні українські пісні та постійно на сцені
присутня метафорична лялька-мотанка
— як символічний посередник між життям та смертю. У постановці використані
чотири новели з двох розділів книги:
«Апокаліпсис» та «Одкровення».
Письменниця про співпрацю з іванофранківцями публічно в медіа відгукував-

❙ Виставу «Нація» покажуть на висоті понад 2 км.
❙ Фото з сайта dramteatr.if.ua.
ся так: «Ніхто тебе не любить так, як я.
Ці слова час від часу ми кажемо одне одному: я Держипільському, Держипільський мені. Напевно, за те, що обидвоє запеклі гуцули. В усьому! І вже не будемо
іншими». Плодами творчої любові Марія
Матіос називає 11 років на сцені «Солодкої Дарусі», 10 років — «Нації» та 8 років
«Майже ніколи не навпаки». Й уточнює:
«А спробуйте потрапити на спектаклі!
Ми любимо і поважаємо свого глядача, а
він нам віддячує тим же».
Виставу «Нація» поставлять 24 серпня або просто неба, або у стінах обсерваторії, що розташовується на карпат-

ській горі. Проєкт «Недосяжна Нація»
присвячений 10-річчю вистави, яка вже
стала відомою не лише в Україні, а й за
її межами. Організатори обіцяють, що
будуть транслювати онлайн усе, що відбуватиметься на висоті 2028 метрів.
«Для нас проєкт «Недосяжна нація»
— виклик і випробування. «Націю» ми
грали в різних містах у різних куточках планети. Але подібне — вперше»,
— констатує Ростислав Держипільський. І підкреслює, що у творах Марії
Матіос є тема висоти духу української
нації, її сили, мудрості та здатності перемагати. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Мова скульптур і карикатур
Автор образів Ігоря Сікорського, Пилипа Орлика
і Петра Калнишевського залишив моделі пам’ятників цим
визначним діячам в Ірпінському музеї
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
Київська область

Країна збідніла ще на один талант. 29 липня зупинилося серце талановитого скульптора і
художника Івана Антоновича
Різника. Народився він у селі
Володимирівці на Харківщині у
1941 році. Художню освіту здобув у Київському художньому
ремісничому училищі і Київському державному художньому
інституті.

Визволителі Хаджибея й інші
Останній період свого життя Іван Антонович працював
художником-реставратором у
Києві, а жив у місті Ірпiнь, неподалік столиці. Він подарував
Ірпінському історико-краєзнавчому музею низку своїх робіт.
Брав участь у конкурсах на виготовлення пам’ятників. Їхні
моделі він подарував нашому
музею. На конкурсах перемагали інші скульптори, але, як
на мій погляд, твори Івана Різника довершеніші. Вони передають суть діяча, якого вшановують.
Кожний вид мистецтва має
свою мову. Є своя і в скульптури. Іван Антонович цією мовою
володів досконало. Наприклад,
модель пам’ятника творцю першої Української Конституції
гетьману Пилипу Орлику. Мазепинець Орлик тримає в руках
булаву — символ влади, Конституцію України, а перед нею
— шаблю. Це означає, що закон
та й сама держава повинні бути
захищені збройною силою. Статуя гетьмана виготовлена давно, але ідея твору в наш час набула особливої актуальності.
Цікавий і пам’ятник «Визво-

лителям Хаджибея». Так раніше називалася Одеса. Цей населений пункт захопили запорожці під командуванням кошового
отамана Запорізької Січі Петра
Калнишевського. Його постать
височить на п’єдесталі у центрі. Біля його ніг гадюка. Адже
Катерина ІІ «віддячила» йому
ув’язненням у монастирському
підземеллі на чверть століття.
Навколо п’єдесталу запорожці
з шаблями.
А киянин Ігор Сікорський,
який після захоплення влади більшовиками емігрував в
Америку і, можливо, завдяки
цьому уникнув комуністичних репресій, тримає в руках
модель сконструйованого ним
гелікоптера. На іншому варіанті пам’ятника Сікорський
тримає пропелер і стоїть на
п’єдесталі у вигляді стовбура
дерева, коріння якого проросло
глибоко в землю. Символ того,
що коріння роду Сікорських в
українській землі. Сам Ігор Сікорський розповідав, що його
предки були священниками
на Київщині. На обох моделях пам’ятника є стилістичне
зображення латинської літери
«S». Такою літерою позначав
свої вироби авіаконструктор Сікорський.
Іван Різник створив модель
пам’ятника Олегу Антонову, в
КБ якого певний час працював.
Іван Антонович мріяв встановити такий пам’ятник в Ірпені.
Адже в нашому місті живе чимало працівників заводу Антонова і одна з вулиць названа на
честь цього знаменитого авіаконструктора.
Модель пам’ятника жертвам
Чорнобиля — це куля, на якій
зображено символ атома, перед

яким мами трьох рас, тримаючи на плечах дітей, виставили
вперед руки. Вони намагаються
захистити своїх синів і доньок
від радіації. Скульптор Різник
своїм твором зобразив глобальний характер Чорнобильської
катастрофи і закликав урятувати життя на планеті.
Ідею ще однієї скульптури підказав Івану Антоновичу
його внук. Дід з онуком якось
дивилися по телевізору передачу про сарану. Онук запитав: «А сарана їсть залізо?».
Сарана залізо не їсть. Але дід
замислився і зробив скульптуру «Життя проти війни»: мурашки і коники гризуть ракету. Комахи знищують ядерну
зброю, щоб люди не знищили
нею себе і все живе на Землі.

Для росіян норма життя —
ракета-«путінка»
Із початком агресії Москви
проти України наші митці мобілізовують себе на захист Батьківщини. Іван Різник звернувся до мистецтва карикатури.
Він малюнками викривав наших ворогів і показував суть
явищ. Тим, хто закликає до союзу з Росією, художник відповів карикатурою: «Україну
вчать ходити в Європу в одному лапті, ярмі і з ракетою». Тут
у ярмі і українець, і росіянин.
Але українець тримає символ
євро, як прагнення до нормального заможного життя, а росіянин — ракету-«путінку». У нас
різні мрії, і кремлівським можновладцям не вдасться запрягти
наш народ в ярмо, як це зробили
з російським.
Ще одна карикатура: «Мутація по-путінськи»: двоголовий
орел iз серпом і молотом тримає

❙ Скульптор і художник Іван Різник.
❙ Фото надане автором.
в пазурах фашистську свастику.
Над ним фото В. Путіна. На іншому малюнку ланцюгом сполучаються, здавалося б, непоєднувані
речі — зірка і хрест. Але сучасна
Росія це поєднує. Проте художник упевнений, що кремлівського люцифера чекає страшний
суд. Це І. Різник теж зобразив у
своїй карикатурі.
Перепало й народним обранцям, які нехтують своїм
обов’язком служити народу. Не
оминає Різник і проблем рідного
краю. Графіка Івана Різника чітка. Художник уміє засобами зображувального мистецтва розкрити головну ідею твору. Карикатура Івана Різника — це вилитий у
графіку біль душі художникагромадянина.
В основі картини «Русский
мир» — реальна жахлива подія.
На Донбасі вороги захопили в
полон українського солдата Василя Пелиша. З нього зірвали
одяг і відрубали руку, бо на ній
було витатуйовано Державний
Герб України — Тризуб. Потім
наші бійці захопили в полон брата ватажка проросійської банди
і виміняли на нього Пелиша. В
Канаді покаліченому українцю
зробили протез. Василь Пелиш
став волонтером, надає фронту
гуманітарну допомогу і шкодує,
що йому на випадок продовження російської агресії буде незручно стріляти з автомата.
На картині Різника двоє чоловіків тримають українсько-

го бійця. Один із них бурят. Що
бурят робить в Україні? Позаду стоять так звані «зелені чоловічки» — російські солдати,
завдяки вторгненню яких і творяться злочини в Україні.
Путін сказав, що російських солдатів в Україні немає,
а камуфляж, мовляв, можна купити в будь-якій крамниці «Воєнторгу». Художник зобразив будівлю з написом «Военторг», перед якою стоять танки і
бронетранспортери. Камуфляж
можна купити в крамниці, але
ж танки та іншу бронетехніку в
магазині не купиш. На задньому
плані позолочені бані церкви. Це
символ Московського патріархату, який цю війну освячує. А зображені на картині терикони свідчать, що це Донбас. В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї
ця картина представлена в постійному розділі експозиції «Герої нашого часу», присвяченому
ірпінцям, які загинули на Донбасі за Незалежність України.
Іван Різник планував широко відзначити своє 80-рiччя.
Але онкозахворювання обірвало його життя менш ніж за півроку до ювілею. Однак людина
живе, доки про неї пам’ятають.
І митець навіть після своєї смерті промовляє до людей своїми
творами, в яких — його думки,
мрії, прагнення. В Ірпінському
історико-краєзнавчому музеї
відкрили виставку творів Івана
Різника «Пам’яті митця». ■
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■ МАЙСТЕР-КЛАС

Солодка мрія Магдалини
Королівські торти, пухкі пиріжки і трубочки з дитинства від господині із Закарпаття
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Сьогодні велике свято, одне з найулюбленіших у народі. Ми називаємо його
по-народному Спасом, влаштовуємо
цього дня справжній яблучний рай із
медом, запашними пирогами, іншими
смаколиками. І бажаємо рідним і друзям гарного врожаю, затишку і добра
на осінь-зиму, здійснення мрій.
Хочу розповісти у це велике свято і про
свою мрію. Я в дитинстві мріяла стати кондитером. Думала: виросту і буду
пекти такі пироги, як пекли мої бабусі і
мама, пишні торти з кремовими квітами, барвисте, розмальоване, запашне
печиво. Частково моя мрія здійснилася, але якщо зважити на те, що я пишу
про господинь, які навіть мої дитячі
кулінарні уявлення перевершили, то
можна вважати, що вона здійснилася
цілком.
Сьогодні своїми рецептами з нами
ділитиметься жінка, яка, як і я, з дитинства мріяла бути кондитером. Ще в
школі вона відчула такий поклик серця, а коли тоді ж, у школі, за підказкою
мами спекла дуже гарні і смачні пасочки, вирішила, що це справа, якою вона
хоче і буде займатися. От так треба
втілювати в життя свою дитячу мрію:
брати і робити, як Магдалина Шершун.
Наша сьогоднішня кулінарна порадниця — красива жінка, закохана в квіти, пироги, свою родину. Її будинок
буквально тоне в квітах, і мені разом
із рецептами вона надіслала стільки
фото квітів, що хоч квітковий альманах
створюй! Вкотре пересвідчуюсь у силі
творчого зв’язку з природою: той, хто
спроможний бачити квіти, сприймати
природу і розуміти її, створить усе, що
малює його уява. Підтверджено, як кажуть, на практиці. Хоча б і сьогоднішньої господині.

❙ Булочки з начинкою.
Бісквітний, святковий, квітковий!

❙ Магдалина Шершун.
ні форми для трубочок. Викладаємо на
деко, попередньо змащене олією, злегка збризкуємо холодною водою і випікаємо при температурі 220 градусів до
рум’яної скоринки.
І готуємо білково-заварний крем. У
250 грамів цукру додати 125 мл води,
розмішати, варити 5-7 хвилин, до появи цукрових бульок. Попередньо 5 білків збити в круту піну, додати тоненькою цівкою гарячий сироп, збивати на
великих обертах, наприкінці збивання
додати дрібочку лимонної кислоти, ще
раз збити.
Наповнити кремом трубочки, притрусити цукровою пудрою. Обов’язково
спечіть такі, вони неймовірні!

Осіння насолода

«Печу щодня!»
Магдалина Шершун народилася в
мальовничому селі Порошково, що на
Перечинщині Закарпатської області.
Про себе вона розповідає неохоче, зате
заготувала нам дуже багато рецептів.
Але так у нас повелося, що треба знати трохи і про майстриню, бо все-таки
цікаво, яка людина стоїть за тим чи іншим кулінарним шедевром. А оскільки шедеврів, до речі, визнаних і дуже
шанованих великою кулінарною спільнотою наших господинь, багато і однією публікацією їх не охопити, то давайте знайомитися!
«Я зростала у багатодітній сім’ї,
де була найменшою дитиною, — каже
Магдалина Шершун. — Змалку любила допомагати мамі по господарству,
особливо запало мені в душу приготування страв та випічки. За покликом
серця, на крилах мрії вступила у Виноградівське кооперативне училище,
де здобула спеціальність повара-кондитера. І з цього моменту кулінарне
поле було моїм: непростим, але красивим, плідним, успішним.
Після здобуття освіти направили
працювати у споживче товариство рідного Порошкова, де 25 років поспіль
працювала на різних посадах: готувала
їжу в шкільних їдальня навколишніх
сіл, працювала кондитером у кондитерському цеху, де випікала хліб, булочки, тістечка. Найбільше доводилося працювати у переддень Великодніх
свят, тому що треба було спекти дуже
багато тортів, які мали великий попит
не лише у односельчан, а й у жителів
навколишніх сіл.
Зараз займаюся домашнім господарством. А воно чимале — тримаю
курей, кроликів, поросят, корову.
Свій затишний будинок прикрашаю
різними квітами, які в мене цвітуть із
ранньої весни до пізньої осені. Але
ніщо так не радує мою душу, як випі-

❙ Кремові трубочки.
кати різні пляцки та смаколики. Щодня печу, експериментую з різними рецептами і від цього отримую насолоду.
Своїми виробами частую не лише
свою сім’ю, а й сусідів та близьких.
Доньці та сину, які вже мають власні
родини, також прищеплювала любов
до праці і, сподіваюся, мені це вдалося».
Ось така красива історія. А далі —
не менш красиві рецепти.

Ці неймовірні трубочки з дитинства
Хто їх не пам’ятає і хто би не хотів
зараз посмакувати такими космічно
смачними витворами, які буквально
тануть у роті? Пані Магдалина ділиться своїм рецептом, перевіреним роками. Вона впевнена: за ним трубочки
точно вдадуться, і точно кожному!
Потрібно 500 г попередньо просіяного борошна, дрібка солі, 50 мл оцту
(9-процентного), 200 мл холодної води.
З цих інгредієнтів замісити м’яке тісто.
300 грамів холодного смальцю обкатати у 50 грамах борошна і сформувати маленький квадрат.
На робочу поверхню, посипану борошном, викласти тісто, розкачати у
формі прямокутника. На середину тіста викласти смалець, згорнути тісто і
розкачати його. Після цього ще раз загортаємо у вигляді конверта і кладемо
у холодильник на 30 хвилин. Повторюємо таку дію ще двічі.
Виймаємо тісто з холодильника,
викладаємо на робочу поверхню, посипану борошном, розкачуємо тоненько, надаючи тісту прямокутної форми, змащуємо яйцем, нарізаємо на тоненькі смужки, крутимо на спеціаль-

Звісно, йтиметься про однойменний пляцок авторства пані Магдалини. Вона каже, що цей рецепт — для
шанувальників справжньої випічки. З
усього видно, що це щось дуже смачне,
ошатне та вишукане. Але не будемо гадати, давайте пекти!
Форма: 20 на 30.
Тісто: 3 жовтки, стакан цукру,
вимішати 3-4 ложки сметани, додати
м’який маргарин — 250 грамів, попередньо просіяне борошно — 3 стакани з
1 порошком до печива, замісити м’яке
тісто. Поставити в холодильник на 30
хвилин. Ділити на 6 частин (3 коржі).
Першу частину розкачуємо, викладаємо натерті на дрібній терці яблука
(3-4 штуки), зверху посипаємо зеленою
галареткою, накриваємо тістом, добре
защіпуємо, проколюємо виделкою.
На другу частину тіста викладаємо ягоди (які є, в рецепті ожина), посипаємо червоною галареткою, накриваємо другою частиною тіста, защіпуємо краї, проколюємо виделкою.
На третю частину готуємо горіхову начинку: стакан горіхів (грецьких, мелених), 1 стакан цукру, 3 столові ложки борошна, пів чайної ложки порошку до печива, 50 грамів масла. Усе вимішати, наприкінці додати
збиті в круту піну три білки, акуратно вимісити.
Викласти на тісто, защіпнути краї,
випікати при температурі 170 градусів
30 хвилин.
Можна робити макову начинку,
аналогічну горіховій.
Крем: 500 мл молока, пачка пудинга ванільного, 0,5 стакана цукру (зварити, охолодити). 400 грамів масла
добре збити і додавати до нього малими порціями заварну масу, потім знову добре збити.
Складаємо пляцок: ягідний корж —
крем — горіховий корж — крем — яблучний корж — зверху крем. От і маєте рецепт насолоди!

О, саме такий я мала на увазі,
коли говорила про мрію вміти випікати красивенні пишні торти з масляними квітами. Рецепт Магдалини
Шершун дуже лаконічний, господиня запевняє, що торт печеться просто і легко — «як за помахом чарівної палички».
Бісквіт: 7 білків, збити до пухкої маси, додати 7 ложок води, постійно збиваючи, 14 ложок цукру, 7
жовтків, 14 рівних столових ложок
муки, чайну ложку порошку до печива, добре збити.
Вилити в форму застелену пергаментом, випікати при температурі
180 градусів, 50 хвилин.
Крем: 500 грамів масла збити, додати 300 грамів цукрової пудри, ще
раз добре збити.
Прикрасити — як забажаєте:
ягоди, горіхи, мармелад, шоколад,
крем, усе смакуватиме!

Булочки як потрясіння
І скажіть, що це не так? Цікаво, чи багато хто може встояти перед полумиском гарячих пиріжків,
що так пахнуть, аж мурашки по
шкірі? І такі пухкі, як хмаринки, і
так же тануть в роті, як хмаринки в
тумані... Щось мене вже пробило на
лірику, хоча з пиріжками цього не
оминути, і це добре!
Отож потрібно: 200 г сироватки,
50 г дріжджів — розмішати, додати
200 г борошна, дати підійти у теплі 20 хвилин. Додати 300 г молока,
300 г цукру, столову ложку солі,
50 г сметани, вимішати до повного
розчинення інгредієнтів.
1,2 кг борошна просіяти.
З’єднати дві суміші інгредієнтів,
додати туди борошно, добре вимісити до однорідності, додати 200 г розтопленого масла, замісити туге тісто.
Поставити в тепле місце для
бродіння на дві години.
Як тісто підійде, вимісити його,
ще раз дати підійти, а тоді формувати булочки.
Макова начинка: 200 г молотого
маку, 100 г цукру перемішати й запарити у 100 грамах окропу, трошки проварити й остудити.
Сирна начинка: 500 г сиру перемолоти, додати 150 г цукру, пакетик ваніліну, 3 столові ложки манної крупи, 2 яйця, добре вимішати.
Приготування з маком: розкачати квадрат, викласти макову начинку, сформувати в вигляді рулета, порізати на порційні шматочки.
Із сиром: тісто розкачати на великий квадрат, порізати прямокутниками, на середину покласти сирну начинку і защіпувати кінці до середини, у вигляді конвертиків.
Дати підійти 15-20 хвилин. Змастити яйцем і випікати при температурі 200 градусів до рум’яної скоринки.
Печіть на здоров’я і для задоволення! Пані Магдалина обіцяє нові
рецепти, тому не зволікайте.
Смачного! ■
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«Завдяки нашому пресингу змусили «Шахтар» виглядати посередньо»

італійський наставник ФК «Інтер» (Мілан)

■ ЄВРОКУБКИ

■ ТАБЛО

На різних полюсах
Віцечемпіон Італії розгромив донецький «Шахтар» і вийшов до фіналу Ліги Європи
Григорій ХАТА
Наближення до великої мети
автоматично породжує високі
очікування. Водночас зростає
й напруження, пов’язане з додатковою відповідальністю за
результат. Вихід донецького
«Шахтаря» до півфіналу Ліги
Європи-2019/2020 неабияк надихнув його вболівальників,
змусивши їх пригадати тріумфальний 2009 рік «гірників»,
коли під орудою Мірчи Луческу вони здобули Кубок УЄФА.
Перед півфінальним поєдинком проти італійського «Інтера» колишній наставник «помаранчево-чорних», який нещодавно очолив київське «Динамо», висловив припущення,
що й цього разу донецький клуб
виграє трофей.
«Шахтар» переможе «Інтер», а потім виграє Лігу Європи», — прогнозував Луческу. —
Думаю, наразі «гірники» перевершують «нерроадзурі», хоча
б тому, що вони давно грають
разом, у них великий європейський досвід і вони завжди знають, що робити в будь-якій ситуації».
Утім однієї лише зіграності
донецькому клубу виявилося
замало для рівного протистояння з маститим представником італійського футболу. Потужний пресинг у поєднанні з
високою індивідуальною май-

❙ Пресинг італійського гранда виявився нездоланним бар’єром для «Шахтаря» на шляху до фіналу Ліги Європи.
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
стерністю футболістів «Інтера»
зробили свою справу. Пропустивши на порожньому стадіоні
в Дюссельдорфі п’ять «сухих»
м’ячів від команди Антоніо
Конте, «Шахтар» зазнав своєї
найбільшої поразки в Лізі Європи.
У матчах такого рівня гра,
зазвичай, триває до першого забитого голу. Коли ж після помилки Андрія П’ятова «інтеристи» доволі швидко відкрили

рахунок у матчі, говорячи боксерською мовою, «Шахтар» поплив. Повністю ж тримати удар
«помаранчево-чорні» перестали після другого «нокдауна».
Дотиснути ж такого опонента для «Інтера» було вже справою техніки, котрої у підопічних Конте — хоч відбавляй.
Власне, можна сказати, що в
півфіналі ЛЄ «гірникам» довелося суперничати з представником зі значно вищого вагово-

го дивізіону. У цьому контексті достатньо лише перерахувати
здобутки очільника «нерроадзурі» Конте, котрий у минулі
роки тричі вигравав Серію А з
«Ювентусом» та підкорював англійську прем’єр-лігу з «Челсі».
Без сумніву, після його приходу на «Джузеппе Меацца» освіжилася й гра «Інтера», котрий
уперше за багато років зумів високо піднятися в національно-

Ліга Європи. Півфінали. «Манчестер юнайтед» (Англія) — «Севілья» (Іспанія) — 1:2 (Фернандеш, 9
(пен.) — Сусо, 26; де Йонг, 78), «Інтер» (Італія) — «Шахтар» (Україна)
— 5:0 (Мартінес, 19, 74; Д’Амброзіо,
64; Лукаку, 78, 84).
му чемпіонаті. А от «Шахтарю»
відверто не вистачає офіційних
спарингів iз потужними опонентами. Кілька матчів iз грандами європейського футболу
у груповому турнірі Ліги чемпіонів — замало для успішного протистояння з командами
на кшталт «Інтера». Відсутність конкурента на внутрішній арені так само не сприяє ігровому прогресу «гірників».
Хай там як, а, підбиваючи
підсумки свого першого сезону
в Україні, португалець Луїш
Каштру каже, що він пишається останніми здобутками своєї
команди, котра дійшла до півфіналу Ліги Європи та стала національним чемпіоном iз найбільшою в історії змагань очковою перевагою над переслідувачем.
«Тепер потрібні тільки робота та концентрація, аби в
п’ятницю (21 серпня стартує
новий ЧУ) розпочати наступний етап iз чіткою метою — завойовувати трофеї», — зазначив
Каштру. А в німецькому Кельні того ж дня відбудеться фінал
Ліги Європи, в якому «Інтеру»
протистоятиме «Севілья». Виборовши в протистоянні з «Манчестер юнайтед» квиток до вирішального двобою, іспанський
клуб отримав прекрасну нагоду
вчетверте за останні сім сезонів
здобути «лігоєвропейський»
трофей. ■

■ ОРГПИТАННЯ

У рівних умовах
Матч за Суперкубок України вперше відбудеться
на столичній арені
Григорій ХАТА
Зазвичай матчем-відкриттям нового сезону в українському футболі виступав поєдинок за Суперкубок. Однак цього літа матч за Суперкубок України відбудеться вже після
стартового туру прем’єр-ліги.
При цьому вперше його проведуть у Києві, на НСК «Олімпійський».
У минулі роки цей поєдинок
проходив в Одесі, де він збирав
чималу глядацьку аудиторію.
Утім у нинішніх умовах, коли і
командам-учасницям — «Шахтарю» та «Динамо» відповідно, і вболівальникам потрібно дотримуватися визначених
медичним протоколом протиепідемічних заходів, столичний «Олімпійський» виглядає
найбільш оптимальним варіантом.
Не так давно Міністерство охорони здоров’я дозволило футбольним шанувальникам повернутися на трибуни
стадіонів, щоправда, у кількості, котра не перевищує 25%
від загального числа місць.
Із точки зору маркетин-

гу продаж чверті квитків на
одеський стадіон «Чорноморець», який загалом розрахований на 34 тисячі глядачів,
виглядав би справою не надто
прибутковою. Натомість навіть
в умовах коронавірусних обмежень чергове українське класико на НСК «Олімпійський»
може зібрати непогану аудиторію.
Подейкують, що на стадіон
можуть пустити близько десяти тисяч глядачів. І хоча організатори поєдинку вже заявили, що отримані гроші від
продажу квитків не покриють
витрати, котрі будуть пов’язані
з виконанням приписів медичного протоколу, а рішення відкрити двері «Олімпійського»
для уболівальників називають
політичним, десятитисячна армія вболівальників у будь-якому разі стане хорошою окрасою
завжди гарячого українського
класико.
Попри те, що в майбутньому
матчі динамівці можуть мати
цілком очевидну перевагу власного майданчика, у таборі «гірників» проти подібного рішення директорату УПЛ не висту-

пають. Ба більше, у «Шахтарі»
футбольну арену столичного
«Олімпійського» вже називають рідною. «Уже кілька місяців наша команда проводить на
цьому стадіоні домашні матчі.
Тому ми ведемо перемовини з
керівництвом НСК «Олімпійський» про довготерміновий
контракт», — заявив генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін.
Попри те, що президент
«Динамо» Ігор Суркіс аж ніяк
не в захваті від подібних новин
і, подейкують, відкинув пропозицію «гірників» на двох ділити «Олімпійський», керівництво «Шахтаря» активно працює над тим, аби досягнути
своєї мети.
Оскільки НСК «Олімпійський» перебуває в підпорядкуванні державних структур, то
й домовляється Сергій Палкін
у першу чергу з представниками спортивного міністерства.
А для них у «гірників» є вагомий аргумент. «Хочемо зробити на «Олімпійському» газон європейського рівня. Від
цього буде добре й збірній України. Це питання ми вже об-

❙ В українській прем’єр-лізі в оригінальний спосіб вирішили
❙ прорекламувати майбутнє протистояння між вітчизняними грандами.
❙ Фото з сайта upl.ua.
говорювали з Андрієм Шевченком. Щодо «Динамо», то
за ними залишається пріоритетне право на вибір ігрового

дня, якщо згідно з календарем
наші матчі випадають на одне
й те саме число», — відзначив
Палкін. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Барада» мовчать не буде
На великі екрани виходить кіно про АТО «Східняк» із Богданом Бенюком

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

Ні «мажорам»!
Роббі Вільямс оберігає дітей від поганого впливу
Відомий британський співак
Роббі Вільямс, який зараз проживає у США, а точніше у гламурному і богемному Лос-Анджелесі, нещодавно заявив, що хоче повернутися на батьківщину, у Велику
Британію, в рідне містечко Стокон-Трент, оскільки вважає, що атмосфера каліфорнійського міста,
де розташована найбільша кінофабрика світу — Голлівуд, і, відповідно, оселилося чимало зірок екрана та сцени, погано впливає на виховання та розвиток чотирьох його
дітей. Роббі разом із дружиною Айдою Філд (із якою вони нещодавно
відзначили десяту річницю шлюбу) вважає, що діти, які виросли
в Лос-Анджелесі, чомусь переконані, що заслуговують на всі блага землі тільки тому, що народилися тут, їхні батьки відомі й багаті,
тож і вони заслуговують на дещицю
слави й пільг. Це може погано вплинути на його власних дітей, вважає
співак. «Я ніколи раніше не бачив

такого», — заявив Вільямс.
І то правда, звідки хлопцю,
який виріс у провінційному містечку, якого разом
із сестрою у скромності й
певних матеріальних обмеженнях виховувала самотужки мама, знати, що
таке «мажори», які народилися в буквальному розумінні зі срібною ложечкою у роті і в норкових пелюшках.
Можливо, атмосфера його дитинства й дозволила Роббі Вільямсу стати
тим, ким він є сьогодні, адже
усміхненого й добродушного, хоч трохи й задерикуватого
хлопчака радо приймали в будьякій компанії. Саме видима про- Роббі Вільямс.
стота у спілкуванні зі світовою зіркою зіграла злий жарт із росіяна- сучасного Распутіна і висміяв поми, які запросили співака на гас- ведінку тамтешніх олігархів, які
тролі в Росію у 2016-му, а він у купують машини і перевозять їх
відповідь на російські понти запи- у своїх літаках. Тож американсьсав відеокліп на пісню Party Like А кі понти співаку, мабуть, також не
Russian, у якій зіграв такого собі до шмиги. ■

❙

■ ОБЕРЕЖНО, СВІНГЕРИ!

З коханими не розлучайтесь?
В Англії чоловік прикидався смертельно хворим заради власних пристрастей
Варка ВОНСОВИЧ
Кевін Бевіс, 34-річний британець, познайомився з 46-річною Карен Грегорі в 2016
році через «Фейсбук», а згодом пара почала
зустрічатися. І все б нічого, та у Кевіна виявилися хворобливо-маніакальні пристрасті
до групового сексу. Звісно, жінка не захотіла
подібне терпіти, тож через три місяці побачень
вирішила покинути чоловіка. Бевіс же не хотів
втрачати подругу, яка йому дуже подобалася,
тож пішов на хитрість і прикинувся... смертельно хворим. Ну яка жінка піде від коханого, якому залишилося жити всього нічого. Кевін вдавав, що ходить на хіміотерапію, вживав якісь

пігулки, які згодом виявилися звичайними вітамінами. Для правдоподібності парубок навіть розповів своїм батькам, що в нього нібито
рак шлунка. Грегорі настільки жаліла удавано
хворого, що навіть організовувала для нього
особливі вечірки. Дійшло до того, що він вдавав, ніби настільки хворий і слабкий, що навіть
гуляти в саду без допомоги Карен не може, не
те що виконувати якісь хатні роботи. Та Бевісу
й цього було замало: він попрохав жінку зайнятися сексом у нього на очах із трьома чоловіками, і вона не змогла відмовити помираючому.
Навіть друзі Грегорі були в курсі цієї трагічної історії кохання і допомагали парі грішми на лікування. Сам же уявно хворий, корис-

туючись своїм «особливим» статусом, дозволяв собі піднімати руку на Карен. Звісно, такого
жінка вже стерпіти не могла, тому й звернулася
в поліцію, щоб довідатися про його минуле —
а раптом він якийсь рецидивіст чи маніяк. І ось
тут уся правда про удаваного онкохворого випливла на світ Божий. Після вивчення медичної
картки Кевіна стало зрозуміло, що він симулював хворобу, змушуючи жінку до свінгерства. На
наступний же день його арештували, засудивши
на 18 місяців ув’язнення і присудивши не наближатися до пані Грегорі 5 років. Сама ж постраждала запевняє, що тепер їй сняться нічні жахи
і вона потребує допомоги психотерапевта після
такої любовної історії. ■

■ ПОГОДА
20 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний невеликий дощ,
гроза. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +16...+18,
удень +28...+30.
Миргород: короткочасний невеликий дощ. Уночi +15...+17,
удень +30...+32.
Вінниця: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +29...+31.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +28...+30.

Північ
мінлива
хмарність

+11…+16
+21…+26
Схід

хмарно

18 серпня температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-25 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 22.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ, гроза.
Трускавець: уночi +12...+14, удень +22...+24. Моршин:
уночi +13...+15, удень +23...+25.
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

Захід

+13…+18
+28…+33

Центр

+14…+19
+28…+33

+13…+18
+28…+33

дощ
сніг

Південь +14…+19
+28…+33
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №77
По горизонталі:
1. Угорський композитор, автор
оперети «Весела вдова». 5. Ім’я боярина, батька Мирослави з повісті
Івана Франка «Захар Беркут». 8. Напій із сухофруктів. 9. Миски, тарілки, горнята. 10. Стародавній грек.
11. Англійська коротка промова.
13. Український байкар і поет, автор
слів романсу «Очи черные». 16. Засіб для витягування корка з пляшки.
17. Велика етажерка. 19. Ім’я нового
предстоятеля Української православної церкви. 21. Колишній прем’єрміністр Польщі, голова і співзасновник партії «Громадянська платформа». 25. Річка, притока Москви-ріки.
26. Обласний центр. 27. Місце, де Архімед зробив своє найбільше відкриття. 28. Чеський письменник, літературний батько солдата Швейка. 29.
Річкова німфа.
По вертикалі:
1. Удар долонею по обличчю.
2. Старовинний щипковий музичний інструмент. 3. Корисна копалина. 4. Палка для миття підлоги. 5.
Найдовший у світі гуцульський музичний інструмент. 6. Тасьма, виши-

та золотими або срібними нитками,
яку нашивають на одяг. 7. Гроші, отримані від здачі землі в оренду. 12.
Стихійне лихо, яке пережив Ной. 14.
Німецький Миколай, який в Америці отримав сани та шестірку оленів.
15. Індіанський топірець. 18. Давня назва столиці Литви. 19. Гараж
для катера чи вітрильника. 20. Річка в Сибіру. 22. Аптечна міра ваги чи
об’єму. 23. Частина кінцівки, що залишається після ампутації. 24. Продумана послідовність дій. ■
Кросворд №76
від 18 серпня

■ ПРИКОЛИ
Маленький хлопчик загубився в
універсамі й плаче. Його заспокоюють,
кажуть, мама знайдеться, і радять:
— Треба було триматися за мамину спідницю.
— Я намагався, але не зміг
дістати.
***
— Чим відрізняється холостяк
від одруженого?
— Холостяк сам робить хатню
роботу, а одруженого дружина примушує.
***
Сара повертається з базару:
— Фiмо, мені такого наговорили, такого...
— Скільки разів я тобі казав: не
ходи туди, де тебе всі знають.
***
Зустріч двох старих приятелів.
Один каже:

— У тебе чудова дача, а яка машина! Тепер тобі, напевно, більше нічого не потрібно.
— Потрібно!
— Що?
— Алібі або протекція в прокуратурі.
***
Священник спостерігає за людиною, що грає в гольф. Гравець
підходить і запитує:
— Святий отче, ви, напевно, вважаєте, що це гріх — грати в
гольф у неділю?
— Сину мій, грати так, як граєш
ти, — гріх у будь-який день тижня.
***
— Петровичу, ти не знаєш, коли
в нас пiст закiнчується? Щоб можна
було спокiйно м’ясо їсти.
— А ти що, його не їси?
— Їм, але якось неспокiйно.
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 19 СЕРПНЯ 2020

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України, генерал-лейтенант,
почесний голова Спілки офіцерів
України
Захисникам України —
присвячую
На 24 серпня, в День 29-ї річниці незалежності України, в
Києві запланована Хода ветеранів «Ми є нащадки козаків, і
Україна — наша мати!». Після її
завершення на майдані Незалежності буде проходити Всенародне
віче.
На сторінках «України молодої» Герой України Григорій
Омельченко запропонував лідерам національно-патріотичних
партій, громадських організацій, ветеранам українсько-російської війни, волонтерам, усім,
кому не байдужа доля України,
провести під час Віче Народний
трибунал для оголошення «вироку» Зеленському, який, за оцінками експертів, вчинив державну зраду та інші злочини.
Зеленський запрошується на
Віче як «верховний обвинувачений» разом зі своїми захисниками.
Оголошення народного присуду матиме морально-політичне
і міжнародне значення, а також
буде підставою для внесення до
ЄРДР даних про діяння Зеленського, які мають ознаки злочину,
і порушення проти нього кримінального провадження, зокрема
за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (ДЕРЖАВНА ЗРАДА) та інших злочинів.
Аналогічний присуд Народного трибуналу був винесений
президенту Леоніду Кучмі 12
жовтня 2002 року на Європейській площі в Києві. Трибунал
звернувся до судових органів
України з вимогою розглянути
справу щодо Кучми і засудити
його до довічного ув’язнення за
вчинені злочини. Стороною народного обвинувачення тоді були
народні депутати Віктор Шишкін, Григорій Омельченко, Сергій Головатий і Анатолій Єрмак.
15 жовтня 2002 року суддя
Апеляційного суду Києва Юрій
Василенко на підставі звернень
зазначених народних депутатів
та документів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування убивства
журналіста Георгія Гонгадзе,
яку очолював Омельченко, порушив кримінальну справу проти Кучми за ознаками злочинів,
передбачених ст. 112 (посягання на життя державного діяча), ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів), ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння
майном), ст. 364 (зловживання
владою або службовим становищем), ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень),
368 (одержання хабара) та інших
злочинів (усього — 11). Справа
була направлена для розслідування в ГПУ, де і була «похована» за вказівкою Кучми.
Українці, не дайте Зеленському можливості уникнути відповідальності за вчинені злодіяння.
Мої публікації про порушення Зеленським Конституції і законів України, які мають ознаки злочинів, були поширені в соціальних мережах, у тому числі
на сторінках у «Фейсбуці» Зеленського і Порошенка з запитанням до читачів: «Чи підтримуєте ви створення Народного
трибуналу, який винесе присуд
«верховному обвинуваченому»
Зеленському і відправить його у
відставку з поста президента України — ТАК чи НІ?»
Читачам також було запропо-

■ НАРОДНИЙ СУД

Зеленський, пішов ти...
Народ України
вважає, що чинному
главі держави слід
заборонити навіть
грати цю роль
❙ Віктор Шишкін
у серіалах
новано обрати склад Трибуналу
з відомих людей, до яких у них є
довіра.
11 серпня «УМ» опублікувала для обговорення проєкт «вироку», підготовлений мною.
Ідею про створення Народного трибуналу над Зеленським,
винесення йому присуду й усунення його з поста президента
України за два тижні підтримало понад 4 100 000 українців.
Сьогодні ми публікуємо присуд («вирок») Народного трибуналу і його склад, обраний українцями через соціальні мережі. Читачі назвали десятки
прізвищ людей, які своїм життям доказали вірність служінню
Українському народу. Подаємо
список тих, кого читачі найчастіше пропонували обрати членами
Трибуналу:
Віктор Шишкін — суддя обласного суду,
народний депутат 1-3 скл., перший генеральний прокурор, дійсний Державний радник юстиції, суддя КС, заслужений юрист, канд. юр.
наук;
Володимир Василенко — суддя Міжнародного кримінального трибуналу ООН (20012005), представник України в ООН із прав людини (2006-2010), уповноважений в Міжнародному суді ООН (2008), док. юр. наук, професор, заслужений юрист;
Степан Хмара — Герой України, народний депутат 1, 2, 4 скл., політв’язень радянських концтаборів;
Юрій Кармазін — суддя обласного суду,
народний депутат України 2, 3, 4, 6 скл., Державний радник юстиції 3 класу, заслужений
юрист;
Микола Голомша — експерший заступник генерального прокурора, заслужений
юрист, голова політичної партії «Патріот»;
Ігор Лапін — народний депутат 8 скл.,
учасник АТО, капітан, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ст. та бойових відзнак
ГУР МОУ, правознавець;
Микола Сірий — правознавець, член
спілки юристів України, член Науково-методичної ради при Верховному Суді, канд.
юрид. наук;
Олег Березюк — правознавець, голова ГО «Українське юридичне товариство»,
помічник-консультант народного депутата
(1994-1998);
Микола Селюк — правозахисник, член
«Українського юридичного товариства», полковник, помічник-консультант народного депутата (1998-2014).
Григорія Омельченка — автора ідеї створення Народного трибуналу і винесення присуду Зеленському, а також Миколу Голомшу
— читачі рекомендували прокурорами Трибуналу.
Зауважимо, що вибраний читачами член
Народного трибуналу може заявити про самовідвід.
Захисниками для Зеленського шанувальники «УМ» з гумором рекомендували
назначити колишнього главу ОП Андрія Богдана, кума Путіна Віктора Медведчука і ексглаву АП Януковича Андрія Портнова, які мають досвід адвокатської діяльності.

Народний присуд («вирок»)
іменем Українського народу
24 серпня 2020 року м. Київ
майдан Незалежності
Народний трибунал України
у складі (обраного читачами): головуючого В. Шишкіна, суддів:

❙ Степан Хмара

В. Василенка, С. Хмари, Ю. Кармазіна, М. Сірого, О. Березюка,
І. Лапіна, за участю: секретаря
М. Селюка, прокурорів М. Голомші і Г. Омельченка, «верховного обвинуваченого» В. Зеленського, захисників (прізвища подає Зеленський), розглянувши
у відкритому засіданні справу
«Український народ проти» Зеленського Володимира Олександровича, 25 січня 1978 року народження, уродженця м. Кривого Рогу, громадянина України,
одруженого, на утриманні двоє
неповнолітніх дітей, має вищу
юридичну освіту, проживає в м.
Києві, раніше не судимого, —
ЗВИНУВАЧУЄ його у вчиненні суспільно небезпечних діянь,
які мають ознаки державної зради (ч. 1 ст. 111), зловживання
владою або службовим становищем, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст.364), перевищення влади або службових повноважень, які спричинили тяжкі
наслідки (ч. 3 ст. 365), службова
недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367), недбале
ставлення до військової служби,
що спричинило тяжкі наслідки
в бойовій обстановці (ч. 3 ст. 425)
КК України.
Народний трибунал ВСТАНОВИВ:
Зеленський на президентських виборах 2019 року шляхом
брехні, популізму і введення в
оману понад 13,5 мільйона виборців обійняв пост президента
України.
У своє виправдання Зеленський заявив, що всі ті, хто за нього
голосував, «з розуму зійшли...»,
а він лише — «показав технологію, як можна із гамна зробити цукерку» (див. відео: https://
www.youtube.com/watch?v=cAa
rynZD15g&feature=share).
20 травня 2019 року Зеленський, поклавши руку на Конституцію України і на Пересопницьке Євангеліє, проголосив присягу Українському народу: «Я,
Зеленський Володимир Олександрович, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост,
урочисто присягаю на вірність
Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут
Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх
співвітчизників, підносити авторитет України у світі».
18 квітня 2019 року (за три
дні до голосування в другому
турі президентських виборів) у
програмі «Право на владу» на
телеканалі «1+1» Зеленський
запевнив виборців (цитата його
мовою): «Если я когда-нибудь в
жизни нарушу закон, я уйду сам.
Мне для этого приветы не нужны».
10 жовтня 2019 року, на пресконференції Зеленський зазна-

❙ Володимир Василенко ❙ Юрій Кармазін

чив (цитата): «Я готовий піти в
той момент, коли суспільство
мені скаже — іди. Я не тримаюся за крісло».
У грудні минулого року батько «головного обвинуваченого»
Зеленського Олександр Семенович Зеленський в інтерв’ю виданню «Страна» заявив (цитата мовою оригіналу): «Ему (тобто В. Зеленському) 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 народ знає від Зеленського старшого, чому його
син Володимир посилає людей в «одне місце» — «ср...
ку» (див. відео: https://www.
youtube.com/watch?v=EftX_
qPN9S4&feature=share), чому
не тримається за «президентське крісло» і що президенство для
нього — «фігня», яку він «може
кинути в будь-який момент».
Перебуваючи на посту президента, Зеленський зрадив присязі, став на шлях порушення
Конституції і законів України,
прав і свобод людини і громадянина, політичних переслідувань
ветеранів українсько-російської війни, волонтерів, громадських діячів — патріотів України
(Софії Федини, Марусі Звіробій,
Сергія Пояркова, Сергія Стерненка та інших) і вчинив суспільно небезпечні діяння, які мають
ознаки як адміністративних правопорушень, так і тяжких і особливо тяжких злочинів, у тому
числі державної зради.
Зеленський, зловживаючи
владою і службовим становищем, порушив Закон «Про очищення влади» і призначив главою адміністрації президента свого друга Андрія Богдана,
який в уряді втікача Азарова
займав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики; порушив Закон
«Про Службу безпеки України»
і призначив свого друга дитинства «з одного двору», голову партії «Слуга народу», засновника і
керівника «Студії Квартал-95»
Івана Баканова першим заступником голови СБУ; порушив Положення про Міністерство оборони України, затвердженi постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року,
№671 і призначив «близького
до клану Коломойського» Руслана Хомчака начальником Генерального штабу — головнокомандувачем ЗСУ; порушив Закон «Про запобігання корупції»
— не подав до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на мільйони гривень (складено два адмінпротоколи); порушив встановлені
урядом карантинні обмеження
(складений адмінпротокол).
Зеленський встановив особисту монополію на владу в Україні,
яка за рік його президентства набула ознак авторитарної поліцейської держави.

❙ Микола Сірий

Колишній глава ОП Андрій Богдан заявив, що «за чотири місяці Зеленський перетворив країну
на посміховисько».
Народний трибунал констатує, що Зеленський є БРЕХУНОМ і «ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИМ РЕЦИДИВІСТОМ»
адміністративних правопорушень.

Зеленського треба було
«саджати» ще навесні 2015
року!
У 2014-2015 роках, коли українці-добровольці рятували Україну від російського агресора на
сході країни, «верховний обвинувачений» Зеленський ховався від мобілізації за кордоном зі
своїм 95-м Кварталом, де ганьбив
Україну та її захисників.
В інтерв’ю «КП в Украине»
(21.03.2014 р.) Зеленський злякано заявив (цитата його мовою):
«Мне действительно позвонила
мама, которая живет в Кривом
Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку». На запитання журналіста, що він буде робити, чи поїде у
військовий комісаріат, в Кривий
Ріг, Зеленський відповів (цитата): «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, що Зеленський
зобов’язаний був прибути у військовий комісаріат у зазначений у повістці час. Він підлягав обов’язковому призову в ЗС
України. Однак Зеленський до
військового комісаріату за жодною з 4-х повісток не прибув,
хоча знав про них від батьків.
Батько «верховного обвинуваченого» Олександр Семенович заявив журналістам, що він
iз дружиною розповів сину про
повістки і всі разом посміялися. Зеленський-старший відверто заявив (його цитата): «Я бы не
хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что
это большой риск». Виходить,
що хай ризикують і гинуть діти
інших батьків.
Тепер же батько Зеленського
гнівно рекомендує молодим людям, серед яких багато ветеранів
АТО, які збираються на мітинги під ОП, йти воювати на Донбас (цитати його мовою): «Пусть
эта сволочь идет стреляет в АТО.
Пусть эта мразь, которая выступает, идет в АТО. Молодежь вот
эта возле офиса президента, купленная. Идите воевать, гады...
Идите защищать страну, а вы воняете...».
ВИСНОВОК Трибуналу: Ухилянням від призову на військову
службу «верховний обвинувачений» Зеленський порушив ст. 65
Конституції України, яка проголошує: «Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком гро-
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з поста президента!
❙ Ігор Лапін

❙ Олег Березюк

мадян України».
Зеленського треба було «саджати» ще навесні 2015 року!
Хто ж насправді «сволочь»,
«мразь», «гад» і «воняет» — відповідь очевидна — батько і його
синок «ЯнеЛох»!

Смерть сержанта Журавля на
совісті Зеленського
Колишній радник міністра
оборони Юрій Бірюков заявив,
що спецназ ЗСУ отримав особистий наказ президента Зеленського не вирушати 13 липня на пошуки пораненого сержанта Ярослава Журавля і розстріляних
евакуаційних груп на Донбасі.
Трибунал зазначає, що ні Зеленський, ні його пресслужба, ні
Генеральний штаб ЗСУ не спростували тверджень Бірюкова.
14 липня Зеленський достеменно знав, що поранений сержант Журавель іще живий, перебуває у «сірій зоні» і його можна було врятувати.
Проте Зеленський спромігся
лише відправити в район трагедії
генерала Хомчака і заступника
керівника свого офісу Машовця,
щоб прикрити своє боягузтво і
повну бездарність в організації
операції з порятунку пораненого
бійця!
У цей же день (14 липня) Зеленський поїхав у відпустку і
тиждень насолоджувався життям на Азовському морі, на колишній дачі Хрущова на острові
Бірючий, залишивши сержанта
Журавля на спеці, без води і допомоги, повільно помирати в нестерпних муках, зробивши двох
його доньок сиротами, а дружину — вдовою...
За таких обставин у діях Зеленського є ознаки військового злочину, передбаченого ч. 3
ст. 425 КК (недбале ставлення до
військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в бойовій
обстановці), за що передбачено
покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Державна зрада Зеленського
Обставини вчинення Зеленським діянь, які мають ознаки державної зради та інших злочинів, викладені у моїх публікаціях:
«І це — не жарти: з приводу порушень
Конституції та законів...» («УМ», 28.05.20.:
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3462/18
0/133753/);
«Прорвало всю ЗЕ-каналізацію: чи є автентичними записи із кабінету директора ДБР
Романа Труби» («УМ», 27.11.19.: https://www.
umoloda.kiev.ua/number/3537/188/140397/);
«Україна — держава українців, а не москалів...» («УМ», 14.07.20.: https://umoloda.
kyiv.ua/number/3612/180/148047/);
«Володимире, ти не український і не мій
президент, іди з Богом...» («УМ», 21.07.20.:
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3615/180
/148282/);
«Володимире, ти проклятий батьком
загиблого сержанта Ярослава Журавля»
(«УМ», 05.08.20.: https://www.umoloda.kyiv.
ua/number/3621/180/148736/);
«Володимире, Український народ тобі
«не опонент», він — твій вирок!» («УМ»,

❙ Микола Селюк
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07.08.20.: https://umoloda.kyiv.ua/number/362
2/180/148804/);
«Вирок» кінцевий і оскарженню не підлягає!» Майбутнє «ЯнеЛоха— Зеленського»
(«УМ»,11.08.20.: https://www.umoloda.kiev.ua/
number/3623/180/148910/).
Вчинення «верховним обвинуваченим» Зеленським діянь,
які мають ознаки державної зради, підтверджуються також іншими свідченнями юристів,
політиків і експертів, обнародуваних у ЗМІ.
Володимир Василенко на Всенародному віче «Зупинимо капітуляцію», яке відбулося в Києві,
на майдані Незалежності, 6 жовтня 2019 року, заявив: «Якщо
президент Зеленський не розуміє, що він робить, то тоді він
не може бути президентом. А
якщо він розуміє, що він робить,
то тоді він чинить акт державної
зради». Президент Зеленський
замість відмови від нав’язаних
Україні домовленостей погодив
«невигідний, ганебний мирний
план».
Віктор Шишкін: «Щойно Зеленський клявся на Конституції, але тут же порушив її», підписавши неконституційний указ
про розпуск парламенту.
Степан Хмара: «Зеленському
і Хомчаку треба застрелитися».
«Якщо хочеш української землі,
ми тобі виділимо два квадратних
метри». «Зеленського і його шпану чекає трибунал».
Ексрадник президента Росії
Андрій Ілларіонов: «Зеленський
працює проти України».
Народний депутат Ірина
Фріз: «ДБР має порушити щодо
Зеленського і Єрмака справу за
статтею «державна зрада»; «Повну відповідальність за Мінську зраду України несе Зеленський».
Народний депутат Петро Порошенко: «Це державне зрада.
Хто дав Єрмаку директиву підписати протокол ТКГ?».
Народний депутат Володимир Ар’єв: «Таємні переговори
Зеленського з головою радбезу
Росії підпадають під державну
зраду».
Політичний експерт Валерій
Клочок: «Зеленський піде з посади через державну зраду».
Політичний експерт Олександр Палій: «Це дуже схоже на
державну зраду».
Роман Безсмертний, представник України в ТКГ в 20152016 та 2019 рр. на переговорах у
Мінську: «Дії влади на чолі з Зеленським — це державна зрада»;
«Зеленський та Єрмак пішли на
кроки з ознакою державної зради»; «Українська влада веде
зрадницьку політику у відносинах з Росією»; «Це політична диверсія, вони не розуміють
наслідків»; «Легалізація Єрмаком ОРДЛО без письмової санкції є приводом для імпічменту Зеленському»; «Зеленський — це
приниження нації»; «Єрмак руками Зеленського веде Україну в
ярмо Росії»; «Зеленський тяжіє
до узурпації влади».

23 квітня Шевченківський
районний суд Києва зобов’язав
СБУ протягом 24 годин внести
до ЄРДР відомості народного депутата Володимира В’ятровича
про кримінальне правопорушення, вчинене главою ОП Андрієм
Єрмаком і представником України в ТКГ в Мінську експрезидентом Леонідом Кучмою, за ознаками державної зради (ч. 1 ст. 111
КК).
Низка громадських організацій у спільному зверненні до Зеленського з приводу підписання
Єрмаком і Кучмою 11 березня у
Мінську протоколу з представниками ОРДЛО заявили: «Фактично — це капітуляція України,
яка призведе спочатку до втрати незалежності нашої держави, а потім до федералізації України за кремлівським планом і
подальшого розчленування країни» (див. відео: https://youtu.be/
f3w2SUjIMl4).
Народний трибунал констатує, що без вказівки Зеленського або його дозволу Єрмак і Кучма не могли самовільно підписати цей протокол.

Винний за всіма пунктами
звинувачення!
Встановлені Народним трибуналом фактичні обставини вчинення Зеленським злочинів за
викладених у показаннях свідків обставин (які публічно доступні), повністю підтверджуються доказами, дослідженими
Трибуналом.
Зібрані докази є належними,
достатніми та допустимими, які
підтверджують існування обставин про вчинення «верховним
обвинуваченим» Зеленським державної зради, зради національних інтересів України та зазначених злочинів.
Аналізуючи обвинувачення,
висунуте Українським народом
Зеленському та сукупність досліджених доказів, Трибунал ВИЗНАЄ ВИНУВАТІСТЬ «верховного обвинуваченого» Зеленського
та кваліфікує його діяння за:
ч. 1 ст. 111 (ДЕРЖАВНА
ЗРАДА),
ч. 2 ст. 364 (зловживання
владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки),
ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень,
що спричинили тяжкі наслідки),
ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі
наслідки),
ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, що
спричинило тяжкі наслідки або
в бойовій обстановці) КК України.
Неявку «верховного обвинуваченого» Зеленського і його
захисників на судове засідання
Трибунал буде вважати намаганням уникнути суспільної відповідальності за вчиненні злочинні діяння.
Обставини, які пом’якшують

покарання «верховного обвинуваченого» Зеленського — наявність двох неповнолітніх дітей,
які перебувають на його утриманні.
При визначенні покарання
«верховному обвинуваченому»
Зеленському Трибунал враховує
характер і ступінь тяжкості скоєних ним суспільно небезпечних
діянь, стан його фізичного і психологічного здоров’я та дані про
особу.
Психопатичні риси характеру в людей на кшталт Зеленського психологи і психіатри підмітили давно. Зеленський перебуває у постійному стані страху.
Навіть на зустрічі з Папою Римським у Ватикані Зеленський був
у бронежилеті під піджаком і з
десятком охоронців.
Міжнародна кваліфікація
хвороб містить у собі сукупність
хвороб і розладів здоров’я під кодом «Zе 73». Розділ «Zе 73» передбачає такі захворювання, як:
«Акцентуйовані особистісні риси
характеру. Поведінкова структура типу «А», яка характеризується непомірною амбіцією,
потребою у високих досягненнях, нетерпимістю, некомпетентністю, настирливістю. Стресовий стан. Неадекватні соціальні
навички. Конфлікт, пов’язаний
із соціальною роллю. Обмеження діяльності, викликані зниженням або втратою працездатності. Перевтома. Стан виснаження життєвих сил».
За Зеленського проголосувало 73% виборців. Збiг чисел?
Не думаємо. Але це — окрема
тема.
Зеленський неодноразово
наголошував, що всі громадяни рівні перед законом і він готовий понести відповідальність
за порушення закону. Народний трибунал ще раз нагадує Зеленському, що 18 квітня 2019
року він запевнив виборців (цитата його мовою): «Если я когданибудь в жизни нарушу закон, я
уйду сам». Зробивши явку з повинною щодо порушення Закону
«Про запобігання корупції», Зеленський» у відставку не подав!
ВИСНОВОК
Трибуналу:
слова, що у випадку порушення закону він піде у відставку,
Зеленський не дотримав. Він
укотре збрехав народу!
Трибунал зазначає, що «той
момент», про який говорив Зеленський на пресконференції
10 жовтня 2019 року, настав («Я
готовий піти в той момент, коли
суспільство мені скаже — іди. Я
не тримаюся за крісло»). Останні опитування засвідчили, що
рівень довіри українців до Зеленського різко впав: нині йому
довіряє менше 40%, а не довіряє
понад 53%, що «робить баланс
довіри та недовіри негативним»,
зазначають соціологи.
Суспільство вже каже: «Зеленський, пора йти (...) з поста
президента України! І чим швидше, тим буде краще і для тебе, і
для України...».

Народний присуд остаточний і
оскарженню не підлягає!
На підставі викладеного, керуючись ст. 5 Конституції України («Єдиним джерелом влади
в Україні є народ, який здійснює
владу безпосередньо»), Народний трибунал України УХВАЛИВ:
1. Визнати ВИННИМ Зе-
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ленського Володимира Олександровича у порушенні Конституції і законів України, оскільки в
його діях є ознаки суспільно небезпечних діянь (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 111 (ДЕРЖАВНА ЗРАДА), ч. 2 ст. 364,
ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст.
425 Кримінального Кодексу України і ВИМАГАТИ від судової гілки влади України розглянути кримінальну справу щодо
Зеленського В. О. і призначити
йому покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років iз конфіскацією майна.
2. Піддати Зеленського найвищому ступеню сарказму у вигляді ДОВІЧНОГО ЗАСЛАННЯ
в 95-й квартал iз забороною грати роль «президента Голобородька» (навіть у місцях позбавлення волі!). Дозволити Зеленському грати лише на роялі у звичній
для нього ролі...
3. Зобов’язати Зеленського,
враховуючи його неадекватну поведінку (міміка, жести, кривляння, вирази обличчя, очей, раптові зміни настрою, психологічні
емоційні збудження, перехід на
крик, часту втому тощо), пройти
медичне обстеження у психолога і психіатра для встановлення
осудності і пройти тест на залежність від алкоголю, наркотиків і
психотропних речовин.
4. Зобов’язати Зеленського
принести вибачення перед Українським народом за введення
його в оману, брехню, маніпуляції, образи і добровільно подати у
відставку з поста президента України.
5. Надати Українському народу абсолютне право на усунення Зеленського з поста президента України мирним шляхом. У
випадку, коли «засуджений» Зеленський упродовж 10 днів iз дня
оголошення народного присуду
не вибачиться перед Українським народом і добровільно не
піде у відставку, народ має право
усунути його з поста президента
України шляхом ПОВСТАННЯ,
згідно з Загальною декларацією
прав людини, ухваленою Генасамблеєю ООН 10 грудня 1948
року, яка є «зобов’язанням для
членів міжнародного співтовариства».
6. Розглянути офісу Генеральної прокуратури України присуд
як офіційне повідомлення про
кримінальні правопорушення,
які мають ознаки злочинів, вчинені Зеленським В. О.
7. Внести ОГПУ, відповідно
до ч. 1 ст. 214 КПК України, відомості про вчинення Зеленським В. О. зазначених кримінальних правопорушень до ЄРДР і
розпочати розслідування не пізніше 24 годин після опублікування присуду (19 серпня 2020
року).
8. Повідомити редакцію газети «Україна молода» про дату
внесення означеного повідомлення до ЄРДР і його реєстрацію
та номер кримінального провадження.
ПРИСУД (ВИРОК) НАРОДНОГО ТРИБУНАЛУ Є ОСТАТОЧНИМ І ОСКАРЖЕННЮ НЕ
ПІДЛЯГАЄ!
Р.S. Від імені понад
4 мільйонів українців, які підтримали ідею про створення
Народного трибуналу і засудження Зеленського до позбавлення волі, звертаюся до Руху опору
капітуляції, організаторів Ходи
ветеранів і Всенародного віче з
пропозицією оголосити народний присуд («вирок») Зеленському В. О. 24 серпня на майдані
Незалежності і по всій Україні.
Я готовий на Вічi особисто
озвучити народний присуд Зеленському-«ЯнеЛоху»!
Честь маю! ■

