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Атака на Москву

Народні депутати України
ініціювали відмову від
повернення раніше взятих
кредитів Фонду і перегляд
програми співпраці

У Росії
зафіксували
нові мутації
коронавірусу. Їх
поки вивчають
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Вівторок, 15 червня 2021 року

Українська національна
команда з поразки
розпочала свій виступ
у фінальній частині
чемпіонату Європи
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,040 грн
1 € = 32,790 грн
1 рос. руб. = 0,376 грн

Літом «зелень»
дешевшає
Гривня зміцніла. Чому?
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ІнФорУМ

«Зміцнення гривні допоможе стримати зростання цін — чим міцніша гривня, чим
нижчий курс, тим дешевшi імпортні товари плюс імпортні складові для товарів,
які виробляються в Україні».

Олена Білан
головний економіст інвестиційного банку
Dragon Capital

■ ТЕНДЕНЦІЯ

■ НА ФРОНТІ

Літом «зелень»
дешевшає

Обміняти, щоб пролікувати

Гривня зміцніла. Чому?

У російському полоні в ОРДЛО тримають чотирьох тяжкохворих
українців, до яких не пускають представників Червоного Хреста й ОБСЄ
Тарас ЗДОРОВИЛО

Наталя НАПАДОВСЬКА
Американська грошова
одиниця впевнено наближається до позначки 27
грн/$, і експерти вважають, що можна говорити
про подальший рух униз.
Ревальвація
повернулася. З початку року обмінний курс гривні до долара
зміцнився на 4,8%, і ніхто
не дає прогнозів, коли цей
процес зупиниться. І НБУ
теж не дає. І це правильно.
Сама плаваюча модель обмінного курсу, яку затвердила Рада НБУ ще в 2016
році, та стратегія валютних
інтервенцій Національного
банку України передбачають не протидію ринковим
трендам, а лише згладжування надмірних коливань
гривні як у бік девальвації,
так і ревальвації. Що й робить фінрегулятор протягом останніх років.
Суто економічні чинники виступають на боці гривні. Основний фактор — скажена постковідна світова
економіка, яка спровокувала різке зростання цін на товари українського експорту.
У травні Україна експортувала сировини на $4 млрд.
Це найвищий місячний показник iз вересня 2008 року,
відзначають в Центрі економічної стратегії. Найбільше зростають ціни на метали і агропродукцію. І тільки
те, що далеко не всю валютну виручку експортери заводять в Україну, а імпорт хоч
і зростає, проте залишається слабким, не дало гривні зміцнитися ще більше. У
світі багато, дуже багато грошей, і нерезиденти (стурбовані, куди б вкласти свої
кошти) повертаються на український ринок ОВДП. Для
заробітку на гривневих боргах українського уряду вони
продають валюту. З початку
року нерезиденти наростили
портфель держоблігацій в
еквіваленті на $0,5 млрд. На
аукціоні 8 червня, де Мінфін
уперше за довгий час пропонував п’ятирічні ОВДП,
вони, приміром, купили паперів на 6 млрд грн, що допомогло гривні зміцнитися до
27,10 грн/$. Настільки великий попит серед нерезидентів на українські ОВДП
останній раз був у вересні
2019 року.
Присутність нерезидентів має помітний психологічний вплив на весь ринок. Отже, суттєво може
посилювати девальвацію
або, навпаки, налаштовувати на зміцнення гривні. І
якщо нерезиденти продовжать нарощувати інвестиції
в ОВДП, гривня може зміцнитися набагато сильніше,
ніж 27 грн/$, коментує Євгенія Ахтирко, аналітик
компанії Concorde Capital.
Однак висока інфляція (в

травні 9,5%), яка «з’їдає»
прибутковість
гривневих активів, охолодить запал завзятих інвесторів. За
оцінкою головного економіста інвестиційного банку Dragon Capital Олени
Білан, іноземні інвестори
можуть вкласти в українські активи ще близько $0,5
млрд. До речі, спантеличені
падінням курсу долара українці все ж продовжують
конвертувати валютні заощадження в гривню. З початку року фізособи продали доларів набагато більше,
ніж купили: різниця складає вже близько $1,4 млрд
— занадто довго стримувалися споживчі настрої під
час пандемії.
Вердикт
провідних
аналітиків — літо 2021 року
закінчиться на рівні 26-27,2
грн/$. Олена Білан вважає,
що НБУ вигідне зміцнення
гривні через високу інфляцію. «Зараз така ситуація
склалася, що помірне зміцнення гривні несе більше позитиву, ніж ризиків. В Україні, як і в інших країнах,
швидко зростає інфляція.
Зміцнення гривні допоможе
стримати зростання цін —
чим міцніша гривня, чим
нижчий курс, тим дешевшi
імпортні товари плюс імпортні складові для товарів, які
виробляються в Україні», —
пояснила вона.
Що ж буде потім, чи варто чекати різкого розвороту і нового витка девальвації? Не зважаючи ні на що,
аналітики не очікують виразної валютної сезонності в
цьому році, хоча в кінці літа
можлива і певна девальвація (остання декада серпня
– виплати за квартальною
звітністю). Імпортери традиційно будуть стурбовані поставками до новорічних свят.
Аграрії, як завжди, закуповуватимуть техніку і паливно-мастильні матеріали для
збиральної кампанії. Але
хороший урожай упевнено
зробить агросектор у третьому і четвертому кварталах
основним постачальником
валюти. З 1 липня 2021 відкриється ринок землі, і фізособи-громадяни України
зможуть купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення (до
100 га в одні руки, іноземцям — не можна). І знову
українці відкриють валютні заначки. Але навіть сам
по собі цей фактор може залучити в Україну додаткові
потоки валютних інвестицій. Нарешті, вельми висока
ймовірність, що в кінці літа
прийдуть гроші МВФ у рамках сприяння глобальному
відродженню після COVID19. Усе це разом iз високими цінами дасть українському ринку серйозне джерело стабільно високої пропозиції валюти. ■

Російсько-окупаційні війська
продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020
року в рамках Тристоронньої контактної групи: впродовж доби 9
червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Так, біля Новотошківського
російські окупанти вели вогонь
по наших позиціях зі стрілецької
зброї, а неподалік Водяного — з
ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, в напрямку населеного пункту Раївка військові
Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарата типу «Орлан-10» із
перетином лінії розмежування
(який вчасно знешкодили засобами РЕБ).
Станом на 7-му годину ранку 10 червня зафіксовано одне
порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових
протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських військових на вказаний день не було.
Про всі порушення з боку збройКатерина БАЧИНСЬКА
Зірвали засідання комітету.
Засідання в онлайн-режимі Комітету з питань гуманітарної та
інформаційної політики 14 червня не відбулося. На ньому мали
розглянути внесення поправки,
яка б відтермінувала вимогу до
українських телеканалів дублювати й озвучувати фільми і серіали українською мовою. Депутати
від опозиції вимагали від голови
комітету Микити Потураєва і секретаря Віталія Бабенка зачитати
прізвища членів комітету, які
дали згоду на проведення засідання в онлайн-режимі. Адже,
на думку опозиційних політиків, такі засідання мають відбуватися вживу. Оприлюднення
кількості депутатів та імен згодних на участь у засіданні в електронному режимі мало відбутися до початку засідання, однак
голова комітету Микита Потураєв відмовився надати ці дані.
«Я відкидаю ваші звинувачення в будь-яких порушеннях регламенту. Нехай це залишиться
на вашій совісті. Я бачу, що засідання комітету сьогодні не відбудеться», — сказав пан Потураєв і
не провів засідання.
Аби не допустити прийняття поправок до цього закону, вже
сьогодні депутати від опозиції
влаштовують мітинг під Верховною Радою. Адже вважають, що
такі дії влади є наступом на державну мову. «Те, що відбувалося, — це абсолютно підпільне засідання. Ним намагаються здійснити, по суті, російський путч в
Україні для того, щоб розглянути це питання під куполом парламенту. Це всупереч регламенту»,
— заявив народний депутат Володимир В’ятрович. Нагадаємо, 16

них формувань російської Федерації Українська сторона повідомила представників ОБСЄ.
У районі проведення операції
Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4 тис. 489 транспортних засобів, 5 тис. 162 особи, з
яких 4 тис. 737 — по Інформаційному центру. До територіальних
підрозділів доставили три особи,
яких підозрюють у причетності
до збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Виявлено 71 адміністративне правопорушення. За вказаний період
поліцейськими розкрито 22 злочини.
У неділю через контрольний
пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану
територію України прослідувало
1 тис. 198 осіб, на підконтрольну
Україні територію прибуло 1 тис.
70 осіб. А через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Новотроїцьке»
та «Мар’їнка» — по тисячі, відповідно.
Додамо, що в ТКГ заявили,
що Росія зайняла дивну позицію
щодо обміну полоненими. Як заявила членкиня в гуманітарній
підгрупі української делегації
в ТКГ Тетяна Іванова: «На ТКГ

представники ОРДЛО запевнили
українську делегацію, що всім,
хто потребує медичної допомоги,
вона надається, зокрема і чотирьом тяжкохворим. Однак перевірити ми це не можемо — чи надається дійсно їм медична допомога, в якому обсязі. Туди не пускають ані представників ОБСЄ,
ані Червоний Хрест, щоб перевірити. Пускають тільки гуманітарні групи, і тільки в ті місця,
які вони визначили. Тому ми перевірити це не можемо і наполягатимемо, щоб нам віддали наших
громадян на підконтрольну територію для лікування. Шанс завжди є, і потрібно за це боротися,
що й робить українська делегація
в ТКГ».
Вона зауважила, що представники ОРДЛО і російської делегації не вимагають нікого взамін тих чотирьох тяжко хворих
осіб. Натомість російська делегація спочатку ігнорує і пропозиції української делегації, і
приписи Мінських домовленостей (які вони взагалі не виконують), а потім звинувачує Україну в тому, що це ми порушуємо Мінські домовленості. Отака
дуже цікава позиція російської
делегації, причому публічно вона
одна, а в переговорному процесі
— дещо інша. ■

■ ПАРЛАМЕНТ

Ковід їм на язик
Депутати від партії «Слуга народу»
пропонують відтермінувати дублювання
фільмів українською мовою, причиною
називають пандемію коронавірусу

❙ Фото з сайту radiosvoboda.org.
липня має набрати чинності чергова норма Закону про українську мову. Відтак фільми та серіали на телебаченні мають транслювати винятково державною.
Однак на початку червня «слуги народу» хотіли відтермінувати це положення. Тоді більшість
депутатів таку ідею не підтримали. Внесення до порядку денного
і скорочення термінів розгляду
проєкту закону «щодо підтримки вітчизняних виробників телета кінопродукції в період вста-

новлення карантину в зв’язку з
поширенням на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19» тоді підтримали 204
народнi депутати за необхідних
226. Автори проєкту пропонували відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону
про забезпечення функціонування української мови як державної. У ній iдеться про те, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна
мова». ■
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■ ЗАРАЗА

Атака на Москву
У Росії зафіксували нові мутації коронавірусу.
Їх поки вивчають
Катерина БАЧИНСЬКА
420 випадків коронавірусу підтвердили в Україні за попередню добу. І це
найнижчий показник за останній рік
пандемії в нашій країні. Найбільше
нових інфікованих у столиці. Лідерами за поширенням ковіду також є Запорізька, Миколаївська та Київська області. Напередодні госпіталізували понад 400 пацієнтів. Померли 13 хворих.
Загалом iз початку пандемії в Україні
коронавірус виявили у 2 млн 223 тис.
978 людей, померли 51 тис. 692, а одужали 2 млн 130 тис. 665.
Що стосується вакцинації, то 13
червня зробили 22 тис. 219 щеплень.
Усього від початку кампанії вакцинованих уже — 1 млн 718 тис. 499. За ін-

формацією профільного міністра Віктора Ляшка, темпи імунізації населення й надалі зростатимуть.
Тим часом продовжують з’являтися
нові мутації коронавірусу. Один з останніх випадків зафіксували в Росії.
Там науковці виявили оригінальні мутації коронавірусу, однак їхні властивості та відмінності від інших штамів
ще вивчають. Про це повідомив директор російського НДЦ епідеміології та
мікробіології імені Гамалії Олександр
Гінзбург. «Те, що в нашій країні, і зокрема в Москві, як і в інших країнах, є
оригінальні варіанти мутацій вірусу,
це точно. Їхні властивості та відмінності від інших циркулюючих штамів
ми зараз вивчаємо», — зазначив він.
Заступник директора Центру ім. Га-

малії Денис Логунов заявив, що нові
специфічні штами коронавірусу могли
з’явитися саме в Москві. За його словами, далеко не всі штами коронавірусу
небезпечні. Водночас в Японії заявили
про проблеми з серцем у чоловіків після вакцини Pfizer. Про це повідомило
міністерство охорони здоров’я Країни Східного Сонця. Всього там близько десяти мільйонів осіб уже щеплені
Pfizer’ом. Унаслідок цього в семи осіб
віком від 20 до 69 років розвинувся міокардит або перикардит. Шестеро з постраждалих є чоловіками. Симптоми
з’явилися в них після отримання другої дози вакцини. Міністерство охорони здоров’я Японії заявило, що серйозних побоювань стосовно безпеки, які
могли б вплинути на програму вакцинації, не підтверджено. Тоді як Італія
й надалі використовуватиме вакцину
AstraZeneca для людей, старших за 60
років. Таке рішення ухвалив уряд, скасувавши заборони, запроваджені раніше. Також вакцинуватимуть і тих, хто
ще не отримав перше щеплення. Нагадаю, як і інші країни Європи, Італія
припинила вакцинацію AstraZeneca
для літніх людей. Це сталося через побоювання з приводу проблем зі згортанням крові. ■

■ ПОСТАТЬ

Бучацький сакрал
На Тернопільщині вшановували
українського «Мікеланджело»
Світлана МИЧКО
У вихідні в місті Бучач, що на південному заході Тернопільщини, проходили вже традиційні (перші такі відбулися в 2016-му)
Дні Пінзеля. Насамперед нагадаємо, що Іоанн Георг Пінзель, якого ще називають українським Мікеланджело, це
геніальний галицький скульптор середини XVIII століття,
представник пізнього бароко і рококо, чиїм творам сакрального змісту притаманні
особлива емоційність і динаміка. Також він залишається
однією з найбільш таємничих
мистецьких особистостей, бо
біографічних відомостей про
майстра обмаль. Однак саме
з Бучачем пов’язані важливі віхи його життя. Там
він свого часу з’явився завдяки тодішньому власнику міс-

та, великому оригіналу, магнату й меценату Миколі Потоцькому (1712—1782). Відтак зараз Бучач — друге після
Львова місто за кількістю збережених скульптур Іоанна Георга Пінзеля. Чи не найтісніше пов’язане воно і з особистим митця, бо саме там він одружився і став батьком, там,
згідно з архівними документами, і закінчив своє життя,
хоч могили не знайдено досі.
За словами координатора
заходу Віктора Гребеньовського, Дні Пінзеля були започатковані задля того, щоб
привернути увагу до унікальної спадщини митця, поширити інформацію про його
творчість, ознайомити поціновувачів із середовищем, в
якому він створював свої шедеври. Розпочалося цьогорічне дійство у костелі Внебовзяття Богородиці, скуль-

❙ Під час дійства у костелі Внебовзяття Пресвятої Богородиці.
❙ Фото зi сторінки Бучацької міської ради у фейсбуцi.
птури вівтаря якого впродовж століть залишаються
яскравою експозицією творчості митця. Там відбулися
урочиста меса та демонстрація документального фільму
«Таїна Пінзеля: від Бучача
до Лувру».
Відтак упродовж трьох
днів було відкрито широкий
доступ до всіх архітектурних пам’яток та музеїв Бучача, а програма містила цілу
низку цікавих і пізнавальних подій. Такими, зокрема, були виставки: фрагментів і гіпсових копій скульптур митця, картин між-

народного
живописного
пленеру «Мистецькими шляхами Пінзеля», скульптурної
виставки «Натхненні Пінзелем». Усі бажаючі мали
можливість узяти участь в
екскурсіях місцями Пінзеля, в тому числі й у село Рукомиш, де в місцевому храмі
зберігається скульптура святого Онуфрія, виготовлена
майстром. Містила програма і літературну частину — у
місцевій «Кав’ярні на Агнона» пройшла зустріч iз письменником Андрієм Арканом
та презентація книги «Я, Іоанн». ■

■ КРИМІНАЛ

Купівля заслуженого відпочинку
На хабарі попалася керівниця структурного підрозділу пенсійного фонду
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
У Черкасах на хабарі
взяли керівницю структурного підрозділу обласного
пенсійного фонду.
Як повідомили «Україні молодій» у Черкаській обласній поліції, слідчими викрито неправомірну діяльність керівника
структурного підрозділу ГУ
Пенсійного фонду України
в Черкаській області, яка
підбурювала фізичну особу до надання неправомірної вигоди в сумі 1 тис. 700
доларів США. Натомість
обіцяла позитивне вирішення питання щодо встановлення їй певного соціально-

го статусу з метою отримання права на пенсійне забезпечення.
«Наразі затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 27,
ч.1 ст. 369 (підбурення до
надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення в інтересах того, хто
надає таку вигоду, будьякої дії з використанням
наданого службового становища) КК України та обрано
запобіжний захід у вигляді
цілодобового домашнього
арешту», — кажуть у Черкаській обласній поліції.
За скоєне пані «пенсійній» керівниці загрожує
позбавлення волі. ■

❙ На хабарі взяли керівницю структурного підрозділу
❙ Черкаського обласного пенсійного фонду.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської обласної поліції.
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■ ДО ДАТИ

«Щиро
Ваш. Євген
Коновалець»
У Національному музеї
історії України відкрилася
виставка, присвячена 130-й
річниці від дня народження
провідника ОУН
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Євген Коновалець — одна з найвизначніших постатей в українській історії ХХ
століття. Організатор Корпусу Січових
стрільців — найбоєздатнішого підрозділу
у складі Армії УНР, комендант Української військової організації, голова Організації українських націоналістів, він довгий час лишався «в затінку» своїх послідовників, яких радянська (а за нею — і
російська) пропаганда системно дискредитувала та демонізувала. Утім, попри
визначні бойові та політичні заслуги перед Україною, Коновалець лишався звичайною людиною — любив свою родину,
мандрівки, умів знаходити спільну мову
з різними людьми. Багато курив і любив
шоколад. Останній факт зіграв у його житті фатальну роль.
Саме цей, людяний, аспект і намагалися підкреслити організатори виставки
«Щиро Ваш. Євген Коновалець», яка 14
червня, в день 130-й річниці від дня народження провідника ОУН, відкрилася в Національному музеї історії України. У виставці представлено матеріали з фондових
колекцій музею та Фундації імені Олега
Ольжича: особисті речі Євгена Коновальця, документи, пов’язані з його діяльністю, артефакти, які стосуються здійсненого спецгрупою НКВС терористичного
акту, жертвою якого став Євген Коновалець.
Усі експонати — оригінальні, частина документів, речей та матеріалів експонується вперше. «Власне, в кожній вітрині
є лише одна-дві речі, які колись показували, а решту ніде не виставляли. Тут є дуже
цікаві речі: листи батьків, які починаються словами «Христос Воскрес! Найдорожчий Ґенусю» і закінчуються підписами
«батько» і «нещасна мати», чи гостьовий
альбом — була така традиція в галицьких родинах, коли поважні гості лишали
в альбомі невеличкий відгук про свій візит, і там є запис кардинала Любачівського. Також уперше експонуються рукописні зошити Євгена Коновальця, де він залишав свої думки, що робити, куди рухатися далі. Одна з перлинок виставки — речі,
пов’язані з останніми днями життя Євгена Коновальця. Це — оригінал телеграми вбивці провідника ОУН, співробітника НКВД Павла Судоплатова, якою він у
лютому 1938 року запрошував Коновальця на зустріч (про останню розмову вони
домовлялися телефоном), квитанція про
сплату за проживання в роттердамському
Grand Hotel «Central», годинник, який
був на руці полковника в момент вибуху,
посмертна маска», — розповідає куратор
виставки Олександр Кучерук.
Окрема тема — експозиція, присвячена Литві в житті Євгена Коновальця,
де можна побачити оригінал литовського
паспорта лідера ОУН (українського громадянства Коновалець отримати не міг, а
бути польським чи радянським підданим
не хотів принципово). До речі, у 1938 році
квіти на похорон Євгена Коновальця оплачувало литовське консульство в Роттердамі. На відкритті виставки був присутній
Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас.
Виставка «Щиро Ваш. Євген Коновалець» триватиме в музеї до Покрови.
Якраз є час, щоб по-новому відкрити для
себе цю непересічну постать. ■
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■ НАШІ ГРОШІ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Тридцять семеро проти МВФ
Народні депутати України ініціювали відмову від повернення раніше взятих кредитів
Фонду і перегляд програми співпраці
Олег ГАНСЬКИЙ

Складнощі, з якими стикається
українська влада в перемовинах із
нашим головним кредитором —
Міжнародним валютним фондом,
призвели до напрочуд несподіваного результату. Замість того, аби
шукати точки дотику, завершувати обіцяні реформи та нарешті
долати корупцію, 37 нардепів запропонували... взагалі відмовитися
від співпраці з кредитором.
Що простою мовою означає — не
повертати кредити, які ми отримали від Фонду на реформи та економічне перезавантаження країни.
Наслідок таких ініціатив може бути
доволі плачевним для всіх нас:
державу чекає дефолт, із яким до
нас прийде забута вже у 1990-ті
роки гіперінфляція, не вигадане,
а вже реальне зубожіння людей.
Враховуючи ж агресію з боку Росії,
такий сценарій може означати остаточний розвал держави — перетворення на територію замість держави, на яку може сміливо зайти
ворожа армія.

Два тижні до прогресу
Аналітики банку J. P. Morgan
прогнозують, що Україна до кінця 2021 року отримає 3 млрд доларів офіційного фінансування,
та очікують надходження другого траншу кредиту МВФ. На
їхню думку, міжнародні резерви нашої держави зростуть до
32,5 млрд доларів завдяки перевищенню припливу валюти над
її відтоком, зростанню валютних
резервів на 0,6 млрд доларів і додатковій емісії спеціальних прав
запозичення на 2,7 млрд доларів
із боку МВФ.
При цьому в банку очікують
надходження другого траншу
кредиту МВФ до вересня цього
року. «Експерти вважають, що
президент і уряд країни зацікавлені якнайшвидше виконати всі
необхідні умови Фонду, щоб отримати транш до початку осені,
коли обговорюватимуть бюджет
на 2022 рік. Водночас вони оцінюють у 20-30% ризик того, що
необхідні для траншу закони не
будуть ухвалені до літньої перерви і співпраця з МВФ може відновитися лише наприкінці цього року або в наступному», —
йдеться в офіційному повідомленні J.P. Morgan.
При цьому міжнародні експерти наголошують: прогресу в ухваленні антикорупційного та судового законодавства, необхідного за умовами програми
«стенд бай», наразі не відчутно,
втім вони очікують зміну ситуації до кінця червня.

Борги повертають тільки
боягузи
Тим часом деякі народні депутати України словосполучення
«зміна ситуації» розцінили посвоєму. Так, нещодавно 37 нардепів із різних фракцій і груп, у
тому числі й з президентської
«Слуги народу», зареєстрували
в Раді проєкт постанови, який
передбачає підготовку плану невідкладних заходів щодо реструктуризації зовнішнього держборгу України перед МВФ.
У пояснювальній записці автори пишуть: на сучасному етапі
в Україні склалася кризова ситуація у виробничій та соціальній

❙ Частина активних нардепів із провладної партії наполегливо штовхає Україну до гіперінфляції,
❙ долара по 120 гривень і безпробудних злиднів.
сферах, фінансово-бюджетній і
банківській системах, а отже, виникли проблеми платіжного балансу, зниження ВВП, девальвація національної валюти, значне
скорочення сировинних доходів,
стрімке падіння індексу промислового виробництва тощо.
Але найголовніше, на їхню
думку, що залучення коштів від
МВФ «неоднозначно впливає як
на економіку, так і на політичне
становище країни, що викликає
дискусії серед учених, експертів
і громадськості про необхідність
співпраці з МВФ, її оцінки та подальшої співпраці».
Нардепи порахували: Україна отримала від МВФ 35,2 млрд
доларів, повернула — трохи більше 18 мільярдів. «При цьому вже
відсотків наша країна заплатила
близько 3 млрд доларів. Умовами кредитних програм із МВФ також передбачено сплату комісії за
неотримані транші, яку Україна
як позичальник сплачує разом із
відсотками за отримані кредити.
Слід зазначити, що в 2021 році,
крім залучення 276 млрд грн на
покриття дефіциту бюджету,
Міністерству фінансів необхідно
виплатити мінімум 600 млрд грн
за зовнішніми та внутрішніми
боргами. За підрахунками Міністерства фінансів, пік виплат припаде на вересень, коли за один місяць держава повинна виплатити
102 млрд грн», — зазначають нардепи.

І ти, Гетманцев?!
Але небажання платити за
взятими раніше боргами — це
лише один бік. З іншого ж, 37
«відважних» нардепів вирішили, що «більшість із запропонованих Україні з боку МВФ реформ були суперечливими і малоефективними для нашої держави, і тому подальші умови
співпраці з МВФ повинні бути
переглянуті».
Проєкт постанови передбачає
створення на базі Кабміну спільної урядово-парламентської робочої групи «з питань підготовки
плану невідкладних заходів щодо
реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед
МВФ». Дулю для МВФ тримає у
кишені й керівник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Да-

нило Гетманцев. «Україна має
намір відмовлятися від практики запозичення грошей у МВФ.
Можливо, це не на часі сьогодні,
проте в майбутньому наша країна не повинна робити ставку на
кредити МВФ», — зазначив він,
додавши, що МВФ надає позики
країнам, що перебувають у глибоких структурних кризах, а тому
нинішня залежність України від
кредитів МВФ свідчить, що наша
країна перебуває саме в такому
кризовому стані. Однак цей стан,
на думку нардепа, затягнувся, й
Україні потрібно якомога швидше виходити з нього.
Тож у майбутньому, сподівається Гетманцев, Україна цілком зможе обійтися без кредитів
МВФ. «Безумовно, ми можемо
обійтися без МВФ. Це буде зробити складніше, тому що ті гроші, які ми залучаємо на зовнішніх ринках, будуть коштувати
дорожче, — логічно наголосив
керівник комітету і зробив доволі дивний висновок. — Вони
будуть лягати на наш державний бюджет великим вантажем
у вигляді високих відсотків. Ми
ставимо перед собою мету припинити кредитування в Міжнародному валютному фонді».

«Вибачте, ми погарячкували...»
При цьому МВФ, у свою чергу, недвозначно дав зрозуміти
українській владі, що він, м’яко
кажучи, «не лох». І що нові позики можливі тільки на його умовах. Іншими словами, міжнародні кредитори готові дати кредит в
обмін на системні реформи в Україні, частина з яких пішла б на
користь країні в цілому. Зокрема, це стосується посилення боротьби з корупцією, повної незалежності Нацбанку і реформи судової влади.
Щоправда, невідомо, чи
погодяться наші кредитори
пом’якшити вимоги щодо інших своїх вимог, які можуть поставити на межу виживання більшість українців, які вже й так на
цій межі. Йдеться про скорочення бюджетного дефіциту і повної диктатури ринкових цін у
сфері енергетики. Деякі експерти стверджують, що міжнародні
кредитори недооцінюють масштаби зубожіння великої частини
українського населення.

Але хоч як би там було, тридцять семеро «відважних» частково відізвали свої підписи під
економічним шантажем штабквартири МВФ. «Наскільки я
розумію, більшість підписів відкликали, в тому числі більшість
колег із нашої фракції. Тут усе
просто: якщо я у вас в борг візьму гроші, а коли настане час віддавати, скажу, що потім віддам,
— економіка так не працює. Так
робить Аргентина, але Аргентину вже кредитують під величезні відсотки, там уже давно
ніхто не робить на неї ставку. Є
Судан, який може відмовитися
по виплатах зовнішнього боргу»,
— зазначив народний депутат від
фракції «Слуга народу», колишній економічний експерт Олексій
Устенко.
За його словами, ті, хто раніше поставив підписи, на той момент не розуміли суті ініціативи.
«Тут питання власної ініціативи будь-якого нардепа, це власна думка, це не позиція партії.
По-перше, є колеги, які не належать ні до податкового, ні до економічного комітету. І дуже часто
ініціатива в сесійній залі може
сприйматися неоднозначно... До
вас підходять і кажуть: ну підпиши, класна ініціатива, часто це
спрацьовує. Я вже давно не підписую. Коли нардепи відкликають підписи — напевно, їм пояснюють, вони розбираються в ситуації», — розповів Олексій Устенко.

Дефолт замовляли?
«Економічні проблеми, які
ведуть до неможливості платити
за своїми боргами або політичної
відмови країни платити за суверенними боргами, називаються суверенним дефолтом. Іншими словами дефолт — це банкрутство держави, яке призводить до
значних фінансових і соціальних потрясінь в країні, — пояснив нашим народним обранцям
заступник виконавчого директора у Міжнародному валютному фонді Владислав Ришкован.
— Слова, які асоціюються з дефолтом, — це девальвація, інфляція, банкрутства, порожні магазини, набіги на банки, соціальні протести, насильство на вулицях, мародерство, міжнародна
ізоляція».

Сто мільйонів
для постраждалих
Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила надання Україні
додаткових 100 млн гривень. Ці гроші
нададуть «Укрексімбанку» на кредитування малого і середнього бізнесу.
За програмою «Доступ до довгострокового фінансування» банк видаватиме кредити експортоорієнтованому
бізнесу, який постраждав від пандемії
«Ковід-19». Кредити будуть розраховані на більш тривалий термін погашення, ніж зараз пропонує ринок.
«Ці нові кредити створюватимуть
робочі місця, стимулюватимуть конкурентоспроможність, допомагатимуть
українським компаніям знаходити нових клієнтів за кордоном, збільшувати
доходи і сприяти зменшенню бідності
в міру виходу України з пандемії», —
заявив Аруп Банерджі, регіональний
директор Світового банку по Східній
Європі, додавши, що більшість підприємств, які отримують кредити за
цією програмою, працюють у сільському господарстві та харчовій промисловості.
Фінансист також пояснив:
для дефолту держави уряду або
центральному банку досить пропустити регулярний платіж кредиторам як на зовнішньому, так
і на внутрішньому ринку.
«Чому борги для України
такі дорогі? Тому що нам не довіряють. Чому нам не довіряють?
Чому до нас ставляться, як до
країн третього світу? Чому наш
кредитний рейтинг на рівні середньоафриканського? — риторично запитує фінансовий банкір Сергій Фурса. І дає відповідь:
— Тому що депутати парламенту реєструють постанову про списання боргу України перед МВФ.
Це ті сміливі й відчайдушні, які
вважають, що місце України в
компанії Афганістану та Ємену.
Розумні та кмітливі, яким подобається приклад Лівану. «Ліван
— молодці». Геніальні фінансисти, в тому числі з правлячої партії, які вважають, що, не сплачуючи борг, можна збільшити довіру до країни. Це фантастично
красномовні люди, які потім на
ефірах будуть звинувачувати Сороса, український Мінфін і бридких спекулянтів у тому, що Україні дають у борг так дорого».
При цьому Фурса зазначає:
тим країнам, до переліку яких
так хочуть потрапити ці сміливці, не дають узагалі. «Їм списують борги, як ви махаєте рукою
на десятку, яку заборгував вам
ваш однокласник, що зазвичай
валяється п’яним на дитячому
майданчику, — продовжує експерт. — Ви скажете, що це просто міські божевільні, навіщо на
них звертати увагу. Але біда в
тому, що вони — депутати, що
вони — влада, вони — частина
правлячої коаліції. І новина про
їхній вчинок потрапить до інвесторів. І закладе ще одну цеглинку у фундамент ставлення до України як країни, якій не можна
довіряти. Країни, від якої постійно вимагають реформ, а бачать дуже часто суцільну імітацію. Країні, в якій депутати
правлячої партії закликають до
дефолту, — продовжує Фурса.
— І такій країні ще дають у борг!
Адже у світі грошей дуже багато і вони дуже дешеві. Але дають
дорого. Дають, як Гані. На порядок дорожче, ніж країнам-відмінникам. Країнам, у яких ніхто, хоч якось пов’язаний із владою, навіть пошепки ніколи не
буде говорити, що не треба віддавати борги. Де ніхто у владних кабінетах і думати не буде
про те, що «борги віддають тільки боягузи». ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

В англійському курортному місті
Карбіс-Бей, що у графстві Корнуол, 11-13 червня відбувся саміт «великої сімки» (G7), тобто
семи найбільш розвинених країн
світу. До складу цієї групи входять США, Японія, Німеччина,
Велика Британія, Франція, Італія,
Канада. На саміті лідери країн
G7 наголошували, в основному,
на питаннях подолання пандемії
коронавірусу, глобального потепління, а також політики стосовно Китаю та Росії, особливо
в контексті її агресивних дій в
Україні. Саміт G7 був особливим
тим, що в ньому вперше брав
участь новий президент США
Джо Байден, як і держсекретар
США Ентоні Блінкен.

2022 рік, кінець пандемії
До кінця 2022 року країни «великої сімки» пообіцяли надати найбільш нужденним країнам світу 2,3 млрд
доз вакцин проти коронавірусу. У рішеннях саміту зазначено: «Визнаючи гостру необхідність прискорити доставку
доз, ми зобов’язуємося поділитися не менше ніж 870 мільйонами доз безпосередньо до наступного року». Німеччина при
цьому надасть 350 мільйонів
доз вакцини, повідомила німецька канцлерка Ангела
Меркель. Господар цьогорічного саміту G7 Борис Джонсон заявив, що багаті країни повинні
допомогти у вакцинації бідним
країнам. США зобов’язалися
купити 500 мільйонів доз вакцини фірми Pfizer і передати їх бідним країнам. Велика
Британія обіцяла купити 100
мільйонів доз вакцини. Керівники країн G7 поставили за
мету покласти край пандемії
коронавірусної інфекції у 2022
році. Водночас міжнародні організації заявили, що для припинення пандемії необхідно 11
мільярдів доз вакцин.
Представники «великої сімки» обговорили також різні гіпотези спалаху пандемії коронавірусу, зокрема його походження з лабораторії в Ухані.
Вони вирішили чинити тиск
на Китай, щоби той оприлюднив повну інформацію про початок епідемії та її перебіг у
першій фазі. У травні президент Джо Байден звернувся до
американської розвідки з проханням подвоїти зусилля в напрямку розслідування джерел
спалаху коронавірусу, зокрема
версії про його лабораторне походження.

Клімат: менше газів
У боротьбі з глобальним потеплінням клімату держави G7
мають намір удвічі скоротити
свої викиди парникових газів до
кінця десятиліття. Країни «сімки» підтвердили прихильність
цілям, передбаченим Паризькою угодою з клімату, до якої по-
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■ САМІТИ

Де семеро, там свої вечорниці
На зустрічі «великої сімки» у Великій Британії обговорювали всі загрози світу:
від коронавірусу — до Росії з Китаєм
вернулися США за нового президента Джо Байдена. Йдеться про
обмеження глобального потепління (1,5 градуса за Цельсієм
в порівнянні з доіндустріальною епохою), а також досягнення «вуглецевої нейтральності»
(нульового балансу викидів) не
пізніше 2050 року.
«Велика сімка» взяла на
себе зобов’язання щодо збільшення цільових показників
скорочення парникових викидів до 2030 року. Провідні держави, таким чином, розраховують до кінця десятиліття скоротити свої викиди «приблизно
вдвічі — порівняно з 2010 роком, або більш ніж наполовину
— в порівнянні з 2005 роком»,
наголошується в підсумковому
документі.

Україна — серед основних
питань порядку денного
У прийнятій у неділю підсумковій декларації саміту, у
розділі, присвяченому Україні,
G7 «підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в
її міжнародно визнаних кордонах». Там також міститься заклик до Росії «припинити дестабілізуючу поведінку і зловмисні дії».
Росії країни «сімки» нагадують, що вона «є стороною конфлікту на сході України, а не
посередником» у його врегулюванні. Москву закликають
«знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов’язань», а також вивести «війська і техніку», що
перебувають на східному кордоні України і на Кримському
півострові. Росію і «підтримувані нею збройні формування»
сепаратистів G7 закликала до
«конструктивної взаємодії» та
підтвердження готовності дотримуватися перемир’я.
Кремлю нагадали про втручання у вибори, кібератаки,
«систематичні репресії» російського громадянського суспільства та ЗМІ, а також про спробу
отруєння Олексія Навального.
Група семи підтримує територіальний суверенітет України і готова допомагати в проведенні реформ. Про це заявила
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за результатами обговорення питань Східного партнерства ЄС, що відбулось
у рамках саміту. Вона відзначила: «Україна — серед основних
питань нашого спільного порядку денного», і наголосила на

❙ У саміті взяли участь лідери «великої сімки», президент Єврокомісії і голова Європейської Ради.
важливості для України будувати потужні інституції, засновані
на верховенстві права», цитує її
слова «Голос Америки». Посадовиця ЄС наголосила на спільній міжнародній відповіді на дії
Росії: «У той час, як Росія продовжує завдавати шкоди європейському порядку безпеки, ми
можемо розраховувати, що потужний Трансатлантичний альянс дасть на це відповідь».
У комюніке лідерів країн
«великої сімки» також згадали про відповідальність Ірану за
катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України». «Ми
підтримуємо зусилля, спрямовані на забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості для жертв рейсу 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії
України», збитого Іраном у січні
2020 року. Ми повторюємо своє
глибоке занепокоєння з приводу продовження порушень прав
людини та зловживань в Ірані»,
— йдеться в заяві.
Країни «сімки» підтвердили «глибоку стурбованість» ситуацією в Білорусі, де режим
«продовжує посягання на права людини, основні свободи», а
також на міжнародне право, як
у випадку з примусовою посадкою літака Ryanair і арештом
Романа Протасевича та Софії
Сапеги. G7 обіцяє продовжити
спільну роботу з «притягнення
до відповідальності винних» у
вказаних порушеннях, у тому
числі шляхом запровадження
санкцій. Провідні демократії

■ А ТИМ ЧАСОМ...
На полях саміту відбувалися численні двосторонні зустрічі. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з Джо Байденом зазначила, що обоє лідерів були
єдині в думці, що збереження транзиту газу Україною є «життєво важливим та неодмінним». За словами Меркель, атмосфера зустрічі була позначена «готовністю
до співпраці» та «взаємними інтересами». Дискусії під час розмови вона назвала
хорошими та конструктивними. «Особливістю цього формату G7 є те, що тут панує
дуже відверта і неформальна атмосфера зустрічей», — додала Меркель, цитує інформагенція dpa.
Як зазначила Меркель після зустрічі, головною темою розмови була і майбутня
зустріч Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним, що відбудеться 16 червня у Женеві.
«продовжать підтримувати
громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та права людини
в Білорусі».
Олександра Лукашенка G7
закликає «змінити курс» політики, «вступити в конструктивний діалог з усіма прошарками
суспільства і провести нові вільні і справедливі вибори».

Китай: протидія неринковій
політиці
Параграф про Китай і проблеми «світової економічної конкуренції» у висновках саміту
G7 підтверджує «колективний
підхід» провідних демократій
до протидії «неринковій політиці і практиці, які підривають справедливе і прозоре функціонування світової економіки». «Сімка» має намір активно
співпрацювати з КНР там, де є
«спільний інтерес до загальних
глобальних проблем» — зокрема, з питань клімату та збереження біорізноманіття.

Водночас G7 нагадує Китаю
про необхідність «дотримуватися прав людини та основних
свобод», особливо щодо населення Синьцзяна і Гонконгу з
«його високим ступенем автономії».
Лідери «великої сімки»
об’єднаються в боротьбі з китайським проєктом «нового Шовкового шляху». У відповідь на масштабні інвестиції
в інфраструктуру цього проєкту з боку Пекіна учасники зустрічі вкладатимуть 100 мільярдів доларів на рік в економіку
країн Африки, Азії та Латинської Америки. Представники
країн G7 прийняли рішення
підтримати план Build Back
Better World («Знову відбудуємо кращий світ»), представлений президентом США Джо
Байденом у відповідь на дії Китаю. Він передбачає мільярдні
інвестиції в країни з низькими або середніми доходами на
душу населення. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Кінець ери Нетаньяху
Парламент Ізраїлю більшістю лише в один голос підтримав створення нової урядової коаліції з восьми партій
під керівництвом Яїра Лапіда та Нафталі Беннетта. За нову
коаліцію після запеклих дебатів у неділю, 13 червня, віддали свої голоси 60 зі 120 депутатів Кнесету, 59 виступили
проти, один депутат утримався, повідомляє інформагенція dpa. Таким чином, в Ізраїлі завершується ера Біньяміна Нетаньяху, який упродовж 12 рокiв (найдовше в новітній історії країни) обіймав посаду голови уряду. За домовленістю, перші два роки головою уряду країни буде Беннетт
з альянсу правих націоналістичних партій «Яміна», після
чого його змінить Яїр Лапід iз ліберальної партії «Єш Атід»
(«Є майбутнє»). До нової коаліції увійшли вісім партій —
як правого, так і лівого спрямування. Вперше в історії країни в коаліції — арабська партія РААМ.

США виділять 150 мільйонів доларів
військової допомоги для України
Американський департамент оборони повідомив
про черговий пакет військової допомоги для України
вартістю 150 мільйонів доларів. На кошти буде придбано радари для викриття джерела артилерійського
вогню, систему оборони від атаки безпілотників, систему для безпечного зв’язку та обладнання для медичної
евакуації. Американці також доставлять це обладнання і
проведуть навчання для українського війська у забезпеченні баз повітряних сил. Програму військової допомоги США для України було встановлено після анексії Криму Росією. З 2016 року американська військова допомога для України становить 2,5 мільярда доларів. Президент Володимир Зеленський подякував Білому дому за
надання чергової військової допомоги. Він підкреслив,

що це допоможе «рятувати життя українських військових i зміцнить оборонну здатність України».

Експрем’єр Франції Франсуа
Фійон висунутий у раду директорів
«Зарубєжнєфті»
Прем’єр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про висунення кандидатів для обрання
представників Росії до ради директорів і в ревізійну комісію компанії «Зарубєжнєфть». Одним iз кандидатів став ексглава уряду Франції Франсуа Фійон,
повідомила російська бізнесова газета «Коммерсант».
Франсуа Фійон очолював уряд Франції в період президентства Ніколя Саркозі, з 2007 по 2012 рік. За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, саме в ці роки Фійон зблизився з Путіним, який

iз 2008-го по 2012 рік також перебував на посаді голови уряду. Фійон iз Путіним на «ти», їх пов’язують
давні й тісні зв’язки. Виступаючи в червні 2021 року
на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Фійон назвав санкції проти Росії «дурними і незаконними». В коментарі газеті Le Monde Фійон підтвердив своє висунення до ради директорів «Зарубєжнєфті». «На сьогоднішній день я покинув політичну
сцену і розвиваю активність у міжнародному консалтингу», — додав він. Дуже «цінне» придбання для
Кремля, адже в 2020 році Фійона у Франції засудили
до п’яти років в’язниці (до трьох років умовно), а також штрафу у справі про фіктивні робочі місця його
дружини Пенелопи. Суд також позбавив Фійона права
займати виборні посади протягом найближчих десяти
років.
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■ ТАКІ СУСІДИ
Борис ВАСИЛЬЧЕНКО,
учасник Другої світової війни

У відомій колись пісні на слова Євгенія Євтушенка співалося, що «всє русскіє» ну ніяк не хочуть війни,
а хочуть воювати інші, ті, що «за бугром». Але навіть незначний погляд на історію «русскіх» говорить
дещо інше.
За офіційною версією Російської імперії, все життя її трималося на трьох «китах»: «Самодержавие,
православие, народность». Давайте розглянемо, чи змінилась ця доктрина в наші дні.

Хани і царі, генсеки і
президенти — всі воювали
Отже, перше. Самодержавство або влада від зародження і до
сучасності у тій країні. Вилупившись із яйця Золотої Орди, яка
постійно воювала з усіма сусідами по периметру кордонів своєї
держави, Московія, як уламок
Золотої Орди, продовжила ту ж
політику.
Павло Штепа, кубанський козак, який брав участь у створенні
Кубанської Ради, яка у 1918 році
проголосила про злуку Кубані,
де на той час проживало близько 90 відсотків українців (зараз
їх уже там «немає»!), з Україною,
у своїй книзі «Московство» наводить такі дані. Завдяки своїм завоюванням у Японії, Китаї, в Середній Азії, Грузії, на Кавказі, в
Туреччині, Криму, Україні, Молдові, Польщі, Німеччині, Швеції
та Фінляндії території Московії з
216 тис. кв. км у ХIII ст. збільшилася до 23 млн у ХХ ст. Тобто за
сім століть у результаті загарбницьких воєн територія Росії збільшилась у 105 разів! У середньому
та країна один рік готувалась до
війни, а на другий — воювала.
Усі володарі Орди-МосковіїРосії, всі оті хани, великі князі,
царі-імператори, генсеки, нарешті президенти — чи був хоч
один із них не завойовником?
Був, але лише один. Це Олександр ІІІ, єдиний з усіх володарів Орди, який не воював жодного разу. Але він правив усього
лише 13 років. Помер, сердешний, від запою.
Тривалий час Московія спрямовувала свій хижий погляд на
ослаблену Туреччину. Як колись
хрестоносці виправдовували свої
завоювання звільненням гробу
Господнього від нехристиян, так
Росія, цей «Третій Рим», прагнула «звільнити» Константинополь, а правильніше Стамбул, від
турецького народу. Публіцист і
соціолог Росії М. Данілевський
(1822—1885) писав: «В нравственном отношении обладание
Константинополем,
центром
православия... дало бы России
громадное влияние на все страны Востока. Она вступила бы в
свое историческое наследие (їм,
бачите, «наследия» Руси-України мало! — Авт.) и явилась бы
восстановительницей Восточно
Римской империи... Притягательная сила Константинополя!
Каким дух занимающим восторгом наполнили бы наши сердца
сияние нами воздвигнутого креста на куполе Святой Софии!».
Орда розуміла, що заволодіти «историческим наследием»
можна лише через війну. І Московія воювала. Спочатку цар
«проклятий, лукавий, аспид неситий», який, за оцінкою Тараса
Шевченка, «руку простягає, мов
світ увесь хоче», у 1711 році затіяв Прутський похід, потрапив
після ганебної поразки у полон
до турків, з якого його викупили. Про цю подію російські історики не люблять згадувати,
Далі були війни з Туреччиною, вже успішні для Орди, у
1768—1774 рр., у 1783 р. Орда
захоплює Крим. У 1791-му —
Очаків та навколишні землі, у
1828—29 рр. веде війну нібито за
звільнення Греції. А далі апетит
до загарбань зростає, Катерина ІІ
здійснювала кроки із захоплен-

ня Константинополя, який ще
пів тисячоліття тому був перейменований турками на Стамбул.
Війну за володіння Константинополем та протокою Босфор
затіяв онук цариці-шлюхи Микола І, але армія царя була розгромлена союзниками у Севастополі,
цар прийняв отруту, а Росія підписала ганебний для себе мир.
У 1878 р. Росія оголосила нову
війну Туреччині, і війська агресора вже стояли перед ворітьми
Стамбула. Один із завойовників
Туреччини генерал Скобелєв говорив: «Никогда не настанет время, в которое мы будем в состоянии обойтись без войны». А раз
так, то «неприятель должен кормить нас даром. И без того наш народ нищий (що правда — то правда! — Авт.) по сравнению с соседями». Та коли під тиском Європи Росія відійшла від Стамбула,
бравий генерал заплакав. Йому б
дозвіл, він штурмом узяв би Стамбул і, як його попередник Іван
Грозний у Казані та Новгороді,
Меньшиков у Батурині, Суворов
у Варшаві, Єрмолов на Кавказі,
Муравйов у Києві, потопив би в
крові все місто. Було від чого заплакати московському полководцю! Але і після нього Москва буде
ще не раз продовжувати криваві
оргії на завойованих територіях
(у них це називалось «собирание
земель»). Бо така їхня ментальність.
Останню спробу «асвабадіть»
Константинополь і заволодіти Босфором Московія зробила
у 1898 році за царювання Миколи ІІ. Сергій Вітте, тодішній
прем’єр-міністр в уряді Миколи ІІ, у своїх «Воспоминаниях»
пише: «Посол излагал о тревожном положении Турецкой империи, в частности Константинополя и султана, а в сущности предлагал создать такие инциденты,
которые бы дали нам право и возможность завладеть Босфором».
Принагідно зазначимо, що досвідом Росії царської «создавать

тись «громкой победой».

«Серед трупів і моря крові
понадівали свої дурні блискучі
макітри»
Друге. Православіє або ідеологія.
Церква у тій країні в усі часи
завжди відігравала, за винятком 70 років «совєтской власті»,
роль департаменту з ідеології.
«Православная церковь признается в Росии господствующей,
— писала «Большая энциклопедия» (т. 16. 1904 г. Петербург). —
Высшим учреждением по делам
церкви является правительствующий синод. Он действует под
надзором обер-прокурора, как
представителя государственной
власти. Члены синода назначаются височайшим повелением
(читай царя). Церковь обладает так же полнотой истины, как
царь — полнотой власти (хіба ж
не так нині в путінській Росії?),
и критика церкви и власти преступна и греховна. Сама казнь от
царей принимается с благодарностью и покаянием. Царь всегда и во всем творит волю Пославшего (тобто бога) его».
Енциклопедія відзначає, що
«Это чудовищное самомнение
совпадало с глубоким невежеством и самыми уродливыми суевериями, вполне естественными
в стране, где не было ни одной
школы». Водночас Енциклопедія відзначає, що школи «устраивали в Киеве князья и митрополиты, в Новгороде архиепископы». Москва потім вирізала
Новгород, а у Києві всі школи
понищила. «Россия глубоко языческая страна и верит не в Бога,
а в государство,— говорила правозахисниця, одна із жертв Путіна Валерія Новодворська, яка, за
її визнанням, була парафіянкою
напівлегальної Української автокефальної церкви в Москві, — и
является идеологическим отделом имперской России».
Думку тепер уже покійної

Олександр ІІІ, єдиний з усіх володарів Орди,
який не воював жодного разу. Але він правив усього
лише 13 років. Помер, сердешний, від запою.
инциденты» скористалась Росія
сталінська для нападу на Фінляндію у 1939 році і гітлерівська
Німеччина для нападу на Польщу в тому ж 1939-му. А далі вже
працювала шалена брехлива пропаганда, яку ми і зараз чуємо,
оте шакаляче гарчання від московських ЗМІ, що «русскіє», мовляв, «только защищаются или
защищают «русскоязычное население», а хоче те «население»
бути захищеним Ордою чи ні, то
вже інша справа.
А далі вже треба було, як
пише Вітте, «вызвать такие события в Константинополе, которые бы нам дали право и возможность высадиться в Босфоре». Але і на цей раз втрутилась
Європа, зокрема Франція, і московський шакал, завивши від досади, заліг у своєму кублі. Отже,
з «верхами» в тій країні все ясно
— від ханів до президентів вони
живуть і марять війною, аби та
війна тільки була для них переможною. І затихають, коли їм не
світить у черговий раз похизува-

правозахисниці про Московську
церкву підтверджує і поведінка «святих отців» Московського патріархату. Заглянемо в Статут УПЦ МП. «Українська православна церква керується постановами Архієрейського (читай
Московського) собору і є частиною Руської (себто Московської)
православної церкви», — йдеться в Статуті про управління Української православної церкви
Московського патріархату.
Священники цієї церкви часто-густо аж занадто старанно виконують гасло Москви «не было,
нет и быть не может».
Далекого 1988 року зайшов я
в Михайлівський храм м. Боярка (тоді ще в Україні була лише
Московська церква) і почув від
попа Віктора, що тисячоліття
хрещення Русі цілком законно відзначається в Москві, а не в
Києві, а «такой страны как Укрина нет, да и само слово «Украина» придумали поляки в ХIХ столетии». Я підійшов до батюшки
і сказав, що слово «Україна» ві-

Чи хочуть
За сім століть у результаті загарбницьких
воєн територія Росії збільшилась
у 105 разів

❙ Свою агресивну політику Росія продовжує й сьогодні.
❙ Фото з сайту day.kyiv.ua.
доме ще з літописів ХІІ ст. і походить від слова «край, країна»,
а не від поляків. Не міг та й не
хотів, мабуть, знати московський піп, який і говорив мовою
московитів, що «літописець під
1187 роком записав про кончину князя «И плакала по нем вся
переяславци, о нем же Оукраина
много постона».
«Во всяком случае Русь —
это не Украина»— перейшов на
крик пан Віктор і відбіг від мене.
Але то далеко не єдиний випадок
подібної поведінки священників УПЦ МП. Зупинимось на деяких із них. Один тільки «ПашаМерседес» чого вартий! Але інші
— ще цікавіші. Ось митрополит
Одеський та Ізмаїльський Агафангел. «Туляк, що ні мови, ні
історії, ні традицій українського
народу не знає», — пише про нього одеська вчена-педагог і просто
надзвичайно красива жінка Галина Могильницька. Ну звідки
отому туляку, який живе і діє в
Україні, і «ні історії України, ні
історії її церкви не знає», знати,
що «Біблейна енциклопедія»,
видана в Москві, свідчить: «Варвар означает чужестранца, не говорящего языком туземной страны»! І ось цей «пророк» стверджує: «Киев без Великой Росии и
в отдельности от нее невозможен
ни в коем случае», а «держава
наша Українська, — пише пані
Галина, — це якесь непорозуміння, що виникло, як пише митрополит, «вследствие предательского беловежского сговора».
«Ви нашу мову, — пише пані
Галина, — мову нашої української нації — як якусь непристойну з церкви виштовхуєте та з амвонів її «неканонічною», «неблагодатною» оголошуєте, а то
й просто «уличной, площадью
рожденной» обзиваєте. «Не разрешаю пользоваться в церкви базарным языком!— кричав на Великдень харків’янам єпископ
Харківський Антоній Храповицький», — з гіркотою підсумовує
ця мужня жінка.
Олександр Довженко про вибори у 1943 році з дозволу Сталіна «патріарха всея Русі» Алексія
писав: «Поруч з війною оці бородаті не віруючі ні в що комедіанти в митрах і брильянтах справили враження жалюгідне, за-

раз... серед трупів і моря крові ...
понадівали свої дурні блискучі
макітри і люди дивляться на них
і хотять неможливого, простого і
звичайного добра».
Анатолій Васильович Луначарський стверджував, що українська народна пісня, як і поезія (а основа цих творінь —
наша мова) ставиться всіма естетами на найперше місце у світі.
А що ж російська? Росіяни
хизуються, що в усьому світі матюкаються «по русскі». Та й взагалі «в Рассеи матом не ругаются, на ем разгаваривают». Це так
у них . А у нас...
Олесь Терентійович Гончар
говорив, що навіть «черкнутися» в Україні вважалося гріхом.
Мій дід Васильченко Мирон Григорович (1860—1961), який знав
про свій родовід від ХVІІІ століття, з діда-прадіда — запорозький
козак, коли хотів вилаятися, говорив найстрашніше: «Бий тебе
сила Божа!». Іншої лайки він не
знав.
Одного разу мені довелося
зустрітися з колишнім воїном
УПА. Він розповідав, що коли
разом із побратимами втрапив у
лапи енкаведистів, ті їх вишикували. «Бігає перед нами офіцермоскаль, — згадував ветеранповстанець, якому на той момент
уже було за 80 літ, — з револьвером в руці і так лається «трьохетажним» матом, а ми, вже давно дорослі, пройшли війну проти Орди, але такого ніколи не
чули. Ми не розуміли того «єзіка-матєрщини» і питаємо один
одного: «Що то він таке говорить, що воно означає?». І лише
потім, коли попали в мордовські
концтабори, почали розуміти, як
в Московії «разгаварівают».
Тривалий час (понад сімдесят років) замість православ’я
ідеологією тієї країни був марксизм-ленінізм, а на зміну царизму прийшла диктатура КПРС.
Ідеологи тієї партії, мабуть, вірили в «ідеї». Так, головний ідеолог
партії Суслов навіть дітей своїх
назвав відповідно: син — Револ,
дочка — Люція. Разом — революція. Вірив усе ще Міхаїл Андреїч у «революцію», тому й «приліпив» своїм дітям оті незграбні
імена.
На ідеологію у тій країні вит-
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москалі війни?

рачали шалені гроші. Кожен
комуніст повинен був виписати центральний орган Комуністичної партії газету «Правда» і
партійний журнал. Вся друкована преса і література була наскрізь «партійною». Одна тільки «Біблія» для партії і «совєтского народа» «Исторія всесоюзной коммунстической партии
(большевиков)» у 1945 році (у
травні цього року тільки закінчилася війна, країна була розорена, народ голодував) вийшла
під редакцією «вождя» у кількості десять мільйонів (!) примірників...
Отже, Бога не було. Богом був
«він». «З піснею про Сталіна починаєм день, кращих ми не знаємо на землі пісень», — співали
дітки в дитячих садочках. А дорослі знали, що навіть сонце сходить від «нього», «А сонечко сходить та все звідтіля, від Сталінабатька, з Москви із Кремля».
Будь-який хоч кривий натяк на цю «божественну» особу негайно карався. Взагалі в
тій країні панував суцільний
терор. Ось один із багатьх прикладів. Батька знаменитої Майї
Плисецької у 1937 році «забрали». «Прийшли, — розповідає
Майя Михайлівна, — як завжди в таких випадках, о п’ятій годині ранку, вламалися в квартиру, схопили батька, катували, а
потім розстріляли. Пізніше батько був реабілітований». «Ненавиджу ту країну утробно!» — сказала Майя, і вже на старості літ,
проживаючи у Мюнхені, наголошувала, що за Росією ніскільки не жалкує, а жалкує лиш за
Большим театром та своїми глядачами, серед яких був і автор
цих рядків.
На одному із зібрань у Києві
я почув від Сергія Микитовича,
сина Хрущова, таку інформацію.
У 1938 році, в розпал репресій, до
Микити Хрущова, тоді першого
секретаря Компартії України,
прийшов шеф НКВС в Україні
Балицький і запропонував арештувати і розстріляти Максима
Рильського, якого вже арештовували раніше і під конвоєм вдень
провели по Києву, аби налякати
киян. А перед тим Хрущов зібрав
поетів і письменників і прокатався з ними на проплаві по Дніпру.
І раптом із одного села, розташованого на березі, почулися гучні
селянські голоси (тоді в Україні
кожне село співало!), які виконували пісню на слова Максима
Рильського «Із-за гір та з-за високих».
Хрущов тут же набрав Сталіна і сказав, що народ в Україні
співає пісню про Сталіна, яку
склав Максим Рильський, а Ба-

лицький пропонує Рильського розстріляти. «Скажите этому
дураку Балицкому пусть не лезет
не в свои дела», — сказав вождь, і
через деякий час самого Балицького розстріляли. Пізніше Максим Тадейович був усе життя
вдячний Хрущову...
Храмів у тій країні не було.
Бога — теж. Тільки в Києві в 30-х
роках влада знищила 253 храми
та об’єкти культури, зокрема собори Михайлівський Золотоверхий та Успенський у Лаврі. Останній «мстітєлі» висадили, як
і Хрещатик, уже коли на зміну ординським окупантам прийшли німецькі. Останнім вдалося розмінувати Оперний театр,
Будинок учителя, не змогли німці, на жаль, врятувати Успенський собор у Києво-Печерській
лаврі. Софія Київська вистояла
перед варварами завдяки тому,
що за неї вступився французький
уряд, бо там була зображена їхня
королева Анна, дочка будівничого храму Ярослава Мудрого.

«Видатні перемоги радянського
народу» — диверсії Росії
І навіть слабенькі спроби
якось захистити мову, історію
культуру, що не відповідало «генеральній лінії партії», жорстоко придушували.
Навіть першому секретарю
Компартії України Петру Шелесту Москва не пробачила його
спробу відобразити деякі моменти героїчної історії нашого народу, зокрема козаччини, культуру
та ментальність українців у книзі
«Україно наша Радянська», що
вийшла друком 1970 року. Відчуваючи, яку небезпеку для України несе будівництво ГЕС на
Дніпрі, Петро Юхимович писав:
«Створенням водосховищ можна без потреби затопити багато
корисних земель і цінних лісів».
Так і сталося. Це була гігантська
екологічна диверсія Москви проти України. В результаті було затоплено сотні тисяч квадратних
кілометрів найплодючіших у
світі земель, винищено унікальний оазис — плавні (де ще у світі
є щось подібне, як оте «у нашім
раї на землі»?), переселено десятки тисяч селянських господарств
на нові необжиті землі. Тоді це
видавали за «видатну перемогу
радянського народу».
А користь яка? Що дали оті
«стройкi комунізма» — гідроелектростанції на Дніпрі, сумарна потужність яких менша від двох-трьох блоків теплової або одного блока атомної електростанції? Зате шкоду
від заподіяного не виміряти.
Ціна зухвалих дій терористкиМоскви — здоров’я та життя

мільйонів українців.
«Води Дніпра, — пише Петро Шелест — омивають територію восьми областей. На його
берегах стоять п’ять обласних
центрів — Київ, Черкаси, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, десять інших великих міст,
зокрема Дніпродзержинськ, Кременчук, Нікополь. У середній,
нижній течіях Дніпра та в Придніпровській низині проживає
майже 25 мільйонів чоловік». І
який результат?
Олександр Довженко писав,
що тільки одна «Кременчуцька ГЕС повинна затопити 45 тисяч домів серця України». Додам, що біля кожного дому було
ж не менше 50 соток землі. А
окрім Кременчуцької, ще були
Київська, Канівська, Каховська
та Запорізька ГЕСи. А тепер гниє
Дніпро, вимирає в ньому риба,
зникли мальовничі береги, вода
практично стала отруйною.
У романі «Собор» Олесь Гончар писав про отой «подвіг партії і народа»: «Там, на Каховському, де пів України пустили на
дно, думали море збудувать, а
збудували болото, гниллю цвіте,
на всю Україну смердить, пілоти
носи закривають, коли пролітають над ним».
А тепер мільйони українців п’ють воду з Дніпра, яка так
пишно «цвіте», і мусять дякувати «русскому мiру». Бо всі рішення і про окупацію України,
і про Голодомор, і про нищення
Дніпра, і про будівництво Чорнобильської АЕС біля Києва приймали в Москві.
Ну а сам Петро Шелест за
свою несміливу спробу розповісти про «Україну нашу Радянську» (читай підневільну
Москві) поплатився кар’єрою.
Невдовзі після виходу його книги партійний журнал «Радуга»
та «Коммунист Украины» надрукували статтю «Про серйозні
помилки однієї книги», де твір
Шелеста піддали нещадній критиці. Зокрема, там ішлося, що

ня вторгнення («собирания земель») ніколи не покидало ні
правителів, ні народ тієї країни.
«Мы, русские, преданы царям и
милосердным, и жестоким», —
так характеризував своїх співвітчизників історик Микола Карамзін. Країна, в якій, за визначенням Чернишевського, «згори
донизу всі раби», дуже охоче кидається на слабших і відступає
від сильніших. Ефект шакала.
Жорстокість — це природна
риса характеру московита. «Найпитомішою прикметою вдачі московита є його садистична жорстокість», — пише Максим Горький. Вся історія Московії є свідчення правоти письменника.
2 листопада 1708 року в Батурині не Мєньшиков, а саме він,
лапотник iз Тули, Рязані чи інших міст, одягнений у солдатську форму, рубав, колов, четвертував, палив беззахисних жінок
і дітей. А коли вцілілі жінки з
дітьми сховалися в божий храм,
надіючись, що там їх не знищать,
московити ввірвалися і туди та
винищили всіх до одного.
Побут. Сигизмунд Герберштейн, посол німецького імператора в Московії, у 1549 р. писав,
що будинки в москалів не кращі
за свинарники у Франції чи Німеччині. «Не житье на Руси людям прекрасным. Одни только
свиньи там живущи», — писав
українець Гоголь. Американський письменник Георг Кенан у
1885 році згадував про «запустіння по селах, кожне селянське
житло найпримітивнішого типу,
вулиці без тротуарів, без дерев і
кущів, вкриті морем бруду».
У сучасних фільмах росіян
у селах біля чорних ізб немає ні
фруктових дерев, ні кущів смородини, ні... туалетів. Одні берези ростуть. А коли трапляється гарненька хатина, поруч садочок, господиня і господар
охайні, місцеві кажуть: «Так это
хахол!».
Розпуста. Навряд чи знайдеться у світі ще такий народ, у
якого існувало би таке явище, як
«снохачество». Про московитів
літописець писав: «Ще й тепер існує в Московщині т.зв. снохачество, тобто статеві стосунки батька з жінками своїх дітей» (Павло Штепа «Московство»). Навіть
Ломоносов писав, що московити
одружують своїх неповнолітніх

Храмів у тій країні не було. Бога — теж.
Тільки в Києві в 30-х роках влада знищила 253 храми
та об’єкти культури.
«непомірно багато місця відводиться минулому України, автор значною мірою ідеалізує
українське козацтво, а в книгах Р. Іваничука, С. Плачинди
та І. Білика ідеалізується патріархальщина». Петра Юхимовича перевели з Києва на роботу в Москву (щось на зразок
долі іншого Петра, гетьмана
Дорошенка, якого теж Москва
«ощасливила» у такий спосіб),
і десь у Московщині дожив свого віку цей безумовно талановитий патріот своєї матері-Вітчизни, видатний діяч України.

Віддані царям і милосердним,
і жорстоким
Третє. Народність або народ.
Жорстокість. Навряд чи
знайдеться в сучасному світі така
агресивна нація, як московити.
Нещодавно відомий російський
адвокат Марк Фейгін заявив,
що більшість росіян підтримують «лінію Путіна на вторгнення (мається на увазі військове)
до України.
Впродовж століть бажан-

синів на доросліших дівчатах заради «снохачества».
У поемі «Євгеній Онєгін»
Пушкіна няня Тані говорить про
своє одруження: «Мой Ваня/ Моложе был меня, мой свет / А мне
было тринадцать лет».
«Снохачество» в Московії з
сивої давнини зберігалось ще й
до ХХ століття. Блискучий знавець побуту свого народу Микола Лєсков у повісті «Житие одной бабы» пише: «Ребят у нас
женят все молодых, почти мальчишек, на иного и смотреть еще
не на что, а уж его окрутят с девкой». «Все мужики лет за сорок
— снохачи» (там же).
Народна творчість. Вона є відображенням ментальності, бажань та історичної пам’яті етносу. Послухавши пісень московита, можна зрозуміти і спосіб мислення, і характер, і мрії.
Пригадується, як народний
артист Микола Ворвулєв у своїй
особливій манері виконував пісню про народного в них героя
Стєньку Разіна. Ходить по саду
городському одягнений під куп-
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ця Разін і зустрічає там дружину
міщанина Альону. Їй сподобався
«купець», вона не може заснути,
і раптом до неї в спальню проникає «Он». Він її цілує і далі: «Что
ты делаешь, разбойник, муж проснется, закричит. / Закричит, —
так жить не станет, пускай лучше помолчит!». Ось так, будеш
захищати свою родину, свою
честь, тебе бандит уб’є, а «народ»
про вбивцю схвальну пісню проспіває. Образ Разіна був і залишається вельми популярним як
у «низах», так і у «верхах».
Одного разу на урядовий концерт у Москві запросили артиста
Юрія Гуляєва. Запропонували
виконати російську народну пісню «Из-за острова на стрежень».
У відомій пісні розповідається, як «грозний атаман» погромив поселення в Персії, викрав
молоду дівчину з сім’ї князя і,
зґвалтувавши її, «свадьбу новую
справляет, сам веселый и хмельной». Але коли «разбойнікі» заремствували «нас на бабу променял!», тоді отаман піднімає
княжну, яка «ни жива, ни мертва» «и за борт ее бросает в набежавшую волну!»
Так «народ» славив убивцю і
ґвалтівника... А на концерті був
присутній тодішній голова Верховної Ради СРСР, «луганcкий
слесарь», згодом «первый маршал» Ворошилов. Пісня йому
дуже сподобалась, і заслужений
артист УРСР Юрій Гуляєв на ранок прокинувся... народним артистом СРСР.
***
Мабуть, не створила природа
ще десь такого народу, агресивного, жорстокого, ледачого, далекого від цивілізації, але який
на поклик «царя-батюшки» готовий був би нищити цивилізації
народів інших. Ми часто порівнюємо рівень цивілізації України і Росії. Відзначаємо, що якби
Орда не присвоїла собі історію
Русі-України, їй, «изгою в мире»
(Чаадаєв), нічого було би сказати
позитивного про своє минуле.
Немає такого народу, завоювавши який Московія не присвоїла б його не тільки матеріальну,
а й культурну спадщину. Хіба
що не зовсім вийшло з Грузією.
Історично так склалося, що поруч iз певною часткою негативу християнство несло світу потужний розвиток науки, техніки, мистецтв, культури. І якщо в
Італії християнство стало панівною релігією у 325 році, то в
Грузії — у 327. Тому там сплюндрувати духовне життя, як в Україні, Москві не вдалося, та й період окупації Грузії був значно
менший, ніж України. От тільки
церкву свою, як і українцям, від
впливу московського попівства,
яке несло з собою русифікацію, а
отже, і згубний вплив на духовне життя країни, грузинам захистити не вдалося.
Віддамо належне нашій церкві, особливо греко-католицькій, яку галичани і волиняни
оберігали навіть тоді, коли вона
(церква УГКЦ) понад сорок
років була в підпіллі. Та церква підтримувала моральні звичаї нашого народу, закликала
жити так, як вчить Святе письмо. Можливо, саме тому Олександр Петрович Довженко і записав у щоденнику: «Пробачте
нам галичани (і волиняни) за те,
що ви і розумніші, і культурніші
від нас».
Але «все йде, все минає», писав наш Апостол. Минають і часи
імперії зла, хоч як би вона не «карячилась» у своїх божевільних
намірах відновлення «Третього
Риму». Бо історія, зазначав Карл
Маркс, відбувається як трагедія,
а повторюється лише у вигляді
фарсу. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ЧЕРВНЯ 2021

ПРАВО

Олена ЩЕРБАН, Христина ІВАСЮК, Центр протидії корупції
(Інтернет-видання «Українська правда»)

Минулого тижня конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), за яким прискіпливо спостерігають міжнародні партнери України, раптово загальмував. Співбесіди з кандидатами
зупинились через перенесення засідань конкурсної комісії. В офіційних повідомленнях немає пояснень паузи. Однак справжні причини
полягають у спробі переграти вже наявні результати конкурсу.
Як тільки співбесіду на доброчесність не пройшов головний кандидат
Банкової народний депутат і голова Комітету ВР iз правової політики
Андрій Костін, комісія перестала збиратися. Крім Костіна, етап доброчесності не пройшов iще один протеже від влади — Антон Войтенко,
чинний очільник прокуратури Львівської області.
Виглядає так, що на Банковій до останнього розраховували бачити у
фіналі конкурсу «своїх людей», аби, зрештою, отримати керованого
керівника антикорупційної прокуратури.
Для створення видимості «прозорості та об’єктивності» процесу в
офiсi президента (ОП) готові були на призначення заступником керівника САП навіть когось із дійсно незалежних кандидатів. Спойлер: за
законом заступник не має ключових важливих повноважень у справах, тому цю посаду влада була готова віддати кому завгодно.
План ОП на отримання своєї людини в кріслі керівника САП iз тріском
провалився. Рiч у тiм, що передбачена процедура обов’язкового врахування в процесі голосів щонайменше двох членів комісії від квоти
Ради прокурорів. Більшість із цих членів — визнані міжнародні експерти.
Що відбулося, як проходили співбесіди на доброчесність та яким способом конкурс спробують переграти в офісі президента? Пояснюємо
як спостерігачі за цим процесом від самого його початку.

Співбесіди не за планом
Татарова
До етапу співбесід на доброчесність у конкурсі дійшли 37
кандидатів із понад сотні. Рейтинг кандидатів формується відповідно до кількості балів, отриманих під час тестувань. Згідно з правилами, саме очільник
рейтингу має стати керівником
САП.
Однак для потрапляння до
наступних етапів набору балів
усі кандидати повинні пройти
фільтр доброчесності. Суть його
в тому, що комісія має вивчити
детальну інформацію про майновий стан кандидатів, політичну
нейтральність, етику, інші можливі порушення або питання.
На основі цих даних відбувається співбесіда, де кандидат
дає відповіді на всі питання.
Комісія ж ухвалює рішення,
базуючись на принципі обґрунтованих сумнівів: якщо сумніви
у відповідності кандидата критеріям залишаються — член комісії не голосує. Для пропуску
кандидата до наступного етапу
за нього має проголосувати комісія у складі щонайменше двох
представників Ради прокурорів
i п’ятьох від Верховної Ради України.
Проте співбесіди на доброчесність перетворилися на маніпуляції. У підсумку, за тиждень
співбесід серед 20 кандидатів до
наступного етапу вдалося пройти лише одному. Перші три дні
співбесід узагалі ніхто не просунувся у конкурсі.
Якщо міжнародні експерти не пропускали кандидатів,
у яких бачили реальні сумніви, то окремі представники парламентської частини комісії намагалися тягнути провладних
кандидатів. За кандидатів від
ОП найбільше боролися представники від усіх фракцій, навіть делегований проросійською
ОПЗЖ Андрій Гуджал.
На другий день співбесід вибув iз конкурсу перший iз провладних кандидатів — чинний
очільник прокуратури Львівської області Антон Войтенко, який
раніше керував Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону. Він на посаді військового прокурора не добився ніяких
результатів у резонансній справі
про розкрадання армійських сухпайків, хоча називав її «справою
честі». Його підтримали всі присутні члени від парламенту, проте ніхто від Ради прокурорів не
віддав за нього голос.
Наближався час співбесіди з
Костіним і близькі до ОП члени

комісії розуміли, що голова Комітету з питань правової політики далекий від ідеального образу кандидата. До нього навіть у
порівнянні з іншими вже відхиленими кандидатами набагато
більше питань і претензій, не
кажучи про відверту політичну
заангажованість. Андрій Костін — голова Комітету з питань
правової політики та депутат
«Слуги народу», куди його привів керівник Офісу президента
Андрій Єрмак.
Костін бойкотує невідкладний президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСК та не
може провести через комітет законопроєкти про справжню судову реформу. Зокрема, зупинився процес перезапуску Вищої кваліфкомісії суддів, через
що Україні бракує вже близько
2000 суддів. Замість перезапуску
Вищої ради правосуддя почалося
її посилення. А суддів Конституційного Суду парламент продовжує призначати без впровадження прозорого конкурсу.
4 червня, напередодні співбесіди Костіна, комісія несподівано всім складом голосує за
проходження до наступних етапів конкурсу чинного детектива НАБУ. За того, який керував
слідством у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії
за ймовірної участі заступника
керівника офісу президента Олега Татарова.
Цим голосуваням члени комісії спробували зробити жест,
яким намагалися досягти одразу кількох цілей. Перша — відмежуватись від Татарова та продемонструвати «незалежність».
Адже і за інформацією ЦПК, і
журналістів-розслідувачів програми «Схеми» більшість парламентської квоти має зв’язки з Татаровим, який координував i погоджував склад комісії від Ради.
Особливої небезпеки в кандидаті з НАБУ не бачили, сподіваючись на наступних етапах опустити його в рейтингу через заниження балів.
Друга ціль — створити поле
для протягування Костіна. Припускаємо, що як у комісії, так і
в ОП cприймають конкурс як
політичний процес, тому, намагаючись протягнути «свого»
кандидата, вважали, що посаду
заступника можна віддати незалежному кандидату і це може задовольнити міжнародників у комісії. Там сподівалися, що успішна співбесіда детектива у справі
Татарова задобрить міжнародників і вони підтримають Костіна.
Такий розрахунок не спрацював,

■ КОЛІЗІЇ

Безвідмовний Адмiнсуд:
як в офiсi президента
хочуть скористатися
послугами Вовка
задля «своєї» людини
в кріслі керівника
Спецiалiзованої
антикорупцiйної
прокуратури
бо міжнародники керуються
власною оцінкою об’єктивних
критеріїв, а не політичними
мотивами. До Костіна було багато питань щодо доброчесності, зокрема щодо кумівства,
політичної нейтральності, декларування та відвідин окупованого Криму.
У 2019—2020 роках Костін не
декларував жодного місця проживання у Києві, хоча отримував бюджетну компенсацію для
оренди житла в близько 20 тис.
грн на місяць. Не задеклароване
також і місце проживання доньки кандидата, яка з 2019 року
працює в Києві помічникомконсультантом іншого народного депутата, колеги по фракції «Слуга народу» Андрія Задорожного. У 2019 році Костін
продав дві квартири в Одесі, але
не подав до НАЗК повідомлення
про суттєві зміни в майновому
стані — дохід від продажу квартир на суму 1,2 млн грн.
За даними Відкритого реєстру національних публічних
діячів України, дружина Костіна
працює помічником-консультантом його колеги по партії, парламенту й комітету Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна — помічником-консультантом Костіна. Схожий «обмін» існує і між
кандидатом та депутатом Миколою Задорожним: помічникомконсультантом останнього працює донька Костіна, а син Задорожного — помічником-консультантом Костіна.
Усі ці обставини фактично
унеможливлювали успішне проходження Костіним етапу доброчесності. Попри це члени комісії,
делеговані парламентом, відверто виправдовували ці проблеми. Наведемо лише окремі цитати членів комісії, які безсоромно
протягували цього кандидата.
Коли прозвучали претензії
щодо відвідин Костіним Криму
після окупації, член комісії, делегований фракцією ОПЗЖ, Гуджал відповів: «Тю, я не бачу в цьому вабще нічого».
У деяких членів комісії виникли питання щодо непотизму, той же Гуджал не забарився
із захистом: «А я хочу все-таки
висловитись на підтримку кандидата. Я, наприклад, абсолютно нічого в цьому не бачу... Видно, що цей кандидат досвідчений, фаховий. Тут помітний масштаб і державне мислення, тому
я не знаю... Що стосується, наприклад, кумівства, давайте дивитися як юристи на ці звинувачення, які висуваються деякими...
Кумівство в нас у законодавстві
не закріплено прямо».
Після Костіна підконтрольна Банковій частина комісії від
Ради провалила також сильну кандидатку — керівницю
підрозділу детективів НАБУ
Олену Кроловецьку. Усі визна-

❙ Фото з сайту pravda.com.ua.
ли її достойною та професійною
кандидаткою, проте не пропустили далі.
Серед закидів кандидатці,
наприклад, звучали претензії в
тому, що одна із її справ — відома
«бурштинова» справа НАБУ —
дуже довго розглядається в суді.
Йдеться про викриту детективами хабарницьку схему за участі
народних депутатів із торгівлі рішеннями та законопроєктами.
Абсурдність претензії в тому, що
детектив жодним чином не може
впливати на швидкість розгляду
справи у суді.
Представник ОПЗЖ згадав
їй дружбу з керівницею Центру протидії дезінформації, призначеною президентом Поліною
Лисенко, яка фігурувала у скандальних «плівках Деркача». Не
сподобалося також, що батько
кандидатки живе в Росії, хоча
члени комісії самі озвучили, що
мають родичів у країні-агресорі.
У підсумку за перший тиждень комісія встигла співбесідувати 20 осіб із 37, і до наступного
етапу пройшов лише один кандидат — детектив НАБУ Олександр
Клименко. Це точно не входило
в плани Банкової і стало однією
з причин зупинення конкурсу.

ОАСК у порятунок
Очевидно, що безкінечно затягувати співбесіди недостатньо і пауза потрібна винятково
для підготовки більш масштабних рішень «проблеми». Скандальний Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК)
може стати в нагоді — саме туди
за законом, можуть подавати
скарги на конкурс.
Перша скарга вже надійшла
до суду 9 червня від детектива
НАБУ Олександра Карєєва, якого звільнили з НАБУ за результатами службового розслідування і якого потім поновив той же
ОАСК. Саме у справі за його позовом до НАБУ ОАСК виніс ухвалу, яка зобов’язувала Мін’юст
викреслити Артема Ситника з
реєстру юридичних осіб як директора НАБУ.
Ще цікавіше, що ОАСК перебуває під загрозою ліквідації.
Зрештою, парламент не поспішає з прийняттям цього рішення.
Натомість головний профільний комітет у парламенті щодо
ліквідації ОАСК — це комітет,
очолюваний тим же Андрієм
Костіним. Саме цей комітет уже
щонайменше три засідання ігнорує розгляд цього невідкладного
проєкту президента.
НАБУ та САП уже завершили слідство у справі ймовірних
злочинів суддів ОАСК і продовжують слідство стосовно схеми
продажу рішень суду із залучен-

ням брата голови ОАСК Вовка,
тож очевидно, що одіозний суд
також має інтерес повпливати
на конкурс.
Можливим сценарієм впливу на конкурс є суд. Наприклад,
ОАСК своїм рішенням повертає в
конкурс сумнівних, але провладних кандидатів, попри те, що їх
відхилила комісія. Або ж скасовує правило конкурсного відбору щодо обов’язкового врахування голосів міжнародників у
процесі, що автоматично повертає конкурс на початковий етап
і знищує всі попередні вже пройдені процедури.
Останній варіант запустить
конкурс заново, але й означатиме, що конкурс втратив шанс на
прозорість та незалежність.
***
11 червня 2017 року для України набув чинності безвізовий
режим поїздок з ЄС. Однією з вимог щодо його отримання був запуск антикорупційної інфраструктури та, зокрема, прозорий
конкурс на керівника САП.
Ще рік тому, 4 червня 2020
року, рада прокурорів уповноважила представників до складу конкурсної комісії з відбору
керівника САП. Ними стали визнані експерти Драго Кос, Томас
Фаєрстоун, Нона Цоцорія та Роман Куйбіда. І були надії на проведення справжнього прозорого
конкурсу на крісло головного антикорупційного прокурора.
Однак Верховна Рада спромоглася визначити свою квоту
з 7 осіб лише з третьої спроби.
Більшість із них викликали запитання та сумніви, тоді як президент особисто пообіцяв прозорий процес.
Але зараз процес фактично
блокується окремими членами
комісії з боку парламенту. Поки
президент обурюється недостатністю дій західних партнерів
щодо підтримки України, в його
офісі руйнують одну з головних
вимог безвізу. Порушення цього зобов’язання може запустити
механізм призупинення безвізу,
а то й його перегляду.
Посол ЄС в Україні неодноразово заявляв, що незалежність антикорупційних інституцій є основою співробітництва
між Україною та ЄС у сфері запровадження безвізового режиму та макрофінансової допомоги.
У нещодавній розмові президента США Джо Байдена та Зеленського також iшлося про прозоре
завершення конкурсу на посаду
глави САП.
Тож у президента Зеленського досі є вибір: задовольнити бажання членів свого офісу щодо
контрольованого антикорупційного прокурора чи пристати на
бік цивілізованого світу. ■
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■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Його життя — це історія полку
На фасаді будівлі Полтавського навчальновиховного комплексу №16 відкрили
меморіальну дошку на честь загиблого
на Світлодарській дузі «азовця»
Ганна ЯРОШЕНКО
Днями, у другу річницю загибелі старшого лейтенанта полку «Азов» Дмитра Пругла (позивний — «Круглий»), на його
честь на стіні будівлі Полтавського навчально-виховного комплексу №16, де він навчався, урочисто
відкрили пам’ятну дошку. Попри
дощову погоду, на щемливий захід із нагоди її відкриття зібралося багато людей.
«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять випускника нашого
навчального закладу 2008 року
Дмитра Пругла. Здавалося б, іще
не так давно на цьому подвір’ї
Дмитро танцював прощальний
шкільний вальс. Ми зустрічалися з ним і тоді, коли він приїжджав додому з передової у короткі відпустки, — зазначив у своєму виступі директор Полтавського НВК №16 Віктор Явтушенко.
— Дуже боляче усвідомлювати,
що нині його немає серед нас. Та
пам’ять про Дмитра назавжди лишиться в наших серцях. На прикладі його життя ми виховуватимемо наші майбутні покоління».
Добрим словом згадали Дмитра Пругла його побратим із позивним «Гончар» (вони служили в одному взводі), керівник
Полтавського обласного осередку політичної партії «Національний корпус» Анатолій Шиян, заступник військового комісара області Едуард Бородай, колишній
боєць полку «Азов» депутат міської ради Юліан Матвійчук, засновник ГО «Полтавські родини
полеглих захисників України»
Ігор Мочалов.
«Нині відкриваємо меморіальну дошку герою, який у складний
для нашої країни час зробив вибір
— став на захист Вітчизни. Знаєте, герої — не ті, хто має якусь суперсилу. Це ті, хто до кінця виконав свій синівський обов’язок
перед Батьківщиною, до останнього подиху захищаючи її. Ми
в «Азові» пам’ятаємо наших полеглих побратимів, вважаємо,
що вони завжди разом із нами в
строю. Сподіваюся, ця меморіальна дошка нагадуватиме прийдешнім поколінням про героїчний
шлях друга «Круглого» й на його
прикладі виховуватимуть таких же мужніх і непохитних захисників Вітчизни. Пам’ятаймо
своїх героїв!» — закликав третій
командир полку «Азов», керівник центрального штабу партії
«Національний корпус» Максим
Жорін.
Дуже емоційним був виступ
засновника й першого командира полку «Азов», лідера партії
«Національний корпус» Андрія
Білецького: «Усі знають, що в нашій країні триває війна з Росією.
І на цій війні загинув наш друг і
брат Дмитро Пругло. Водночас
маємо внутрішню війну між Україною продажних депутатів, суддів тощо та Україною патріотів,
принципових, чесних, активних людей, яку й захищав Дмитро. Якщо розповідати про короткий життєвий шлях «Круглого»,
то це буде фактично історія полку «Азов». У його останній день
життя проти бійців була кинута

сталь, сотні кілограмів металу.
Але вони стояли до кінця, витягуючи один одного з-під землі, відкопуючи штиками-ножами, не
здавши своїх позицій. У кожному
метрі відвойованої Україною землі є заслуга і Дмитра Пругла».
Почесне право відкрити меморіальну дошку на честь загиблого на сході України полтавця
надали Віктору Явтушенку та
Андрію Білецькому. Після цього
близькі люди, друзі, побратими
Дмитра Пругла, учні НВК №16
поклали до неї квіти.
Своїми спогадами про те, яким
був Дмитро, на наше прохання
поділився його побратим Олексій із позивним «Підвох»: «Ми з
«Круглим» прийшли в полк із різницею в добу й дуже довго служили разом. Він був справжнім чоловіком, яких не так багато, воїном, для якого слова військової
присяги були не просто словами.
За пару тижнів до загибелі, приїхавши у короткострокову відпустку, він заходив у гості. Ми пили
чай, спілкувалися. У нього було
багато планів. На жаль, їм не судилося збутися».
«Дмитро був найдорожчою
в моєму житті людиною, — розповів рідний дід загиблого захисника Микола Пругло. — Після
університету він працював у правоохоронних органах. А якось
прийшов і каже: «Я записався до добровольчого батальйону
«Азов» (це було в 2014 році). Пізніше повідомив, що вирушає на
війну. І ото аж до 2019 року воював на сході України. Пригадую,
якось нагадав йому: контракт, мовляв, уже закінчився, повертайся
додому. А він у відповідь: «Ні, дідусю, не можу, я тепер кадровий
військовий, тож маю бути там,
на фронті, доки не завершиться
ця війна». Дмитро був справжнім патріотом України. І я пишаюся своїм онуком. Звичайно,
це неправильно, що молоді хлопці — кращі з кращих, цвіт нашої нації — гинуть. Але саме завдяки їм Україна ще тримається й отут немає путінських солдатів. Останнього разу бачився з
онуком за два тижні до його загибелі. Він заочно навчався в юридичній академії в Харкові. Тож
під час відпустки успішно склав
випускні екзамени, після чого заїхав додому. Через два тижні, почувши по радіо про потужний артилерійський обстріл противником наших позицій у районі селища Новолуганське Донецької
області (а я знав, що саме там стояла рота Дмитра), внаслідок якого два бійці загинули, одразу ж
відчув недобре...»
Увечері того ж дня пішохідною частиною вулиці Соборності
провели марш пам’яті Дмитра
Пругла за участю його рідних,
друзів, побратимів, інших ветеранів російсько-української війни і просто містян. А біля Білої
альтанки відбувся показ документального фільму-спомину про
«Круглого».
Полтавець Дмитро Пругло закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Записавшись до на ту
пору добровольчого батальйону

❙ Відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна-«азовця» Дмитра Пругла директор Полтавського НВК №16
❙ Віктор Явтушенко та засновник і перший командир полку «Азов», лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький.
«Азов», уже восени 2014 року
вирушив до Приазов’я. Пройшов
шлях від рядового бійця до заступника командира роти з роботи з особовим складом. Старший
лейтенант полку «Азов» із позивним «Круглий» брав участь у
Широкинській операції та інших
ключових боях цього підрозділу.
У 2015 році, ще будучи лейтенантом, удостоєний медалі «За військову службу Україні». Із січня
2019-го разом зі своїм військовим
з’єднанням постійно перебував на
одній з найбільш «гарячих» ділянок фронту на Світлодарській
дузі. Загинув 7 червня 2019 року
в районі селища Новолуганське
Донецької області під час нічного
прицільного артилерійського та
мінометного обстрілів противником позицій полку «Азов». Снаряд калібру 122 мм влучив просто
у бліндаж, унаслідок чого Дмитро Пругло та ще один його побратим отримали травми, несумісні з життям. У своєму останньому інтерв’ю журналістці «5 каналу» Дмитро саме й розповідав
про звичну для російських окупантів тактику: «Вони виїжджають зі свого постійного місця дислокації в Горлівці, обстрілюють
нас і повертаються назад, ховаючись за спинами мирних жителів
в очікуванні нашої відповіді. Або
ж перед приїздом членів місії

❙ Квіти глибокої вдячності.
❙ Фото автора.
ОБСЄ, про який дізнаються дивним чином, спеціально обстрілюють із мінометів, щоб спровокувати нас на вогонь у відповідь...»
Попри участь у бойових діях,
Дмитро Пругло встигав заочно
здобувати юридичну освіту й незадовго до загибелі навіть отримав диплом магістра. За словами
його побратимів, він був великим
оптимістом, життєрадісною людиною, одразу ж ставав душею
будь-якої компанії, завжди пово-

дився так, ніби це не перша в його
житті війна.
Дмитро Пругло назавжди лишився 28-річним... Похований у
рідній Полтаві на Алеї Слави. У
нього лишилися мати та дружина. За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час захисту суверенітету та територіальної
цілісності нашої держави, указом президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ
ступеня (посмертно). ■

До наших читачiв
На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер газети — це папiр (iмпортований, тому недешевий), друк
i доставка Укрпоштою, на якi в останнi
роки постiйно зростають цiни.
«Україна молода» всi цi роки витримувала конкуренцiю на газетному ринку. Попри тягар збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби
об’єктивна iнформацiя була доступною
для читачiв. Певне зростання вартостi за
2020-2021 роки — це збiльшення частки
вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її
роботи з доставки видання — безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому становищi. Тому звертаємось до всiх прихильникiв «України
молодої» пiдтримати улюблену газету в
силу своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiзнес.
Зi свого боку, ми обiцяємо не просто чесну журналiстику. Ми забезпечували i будемо забезпечувати читачiв об’єктивною

iнформацiєю. Ми також робитимемо все
можливе для відстоювання головних нацiональних цiнностей, утвердження реальної незалежності України в час, коли
за сприяння влади промосковськi сили
рвуться до реваншу.
Банкiвськi реквiзити для перерахування
коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний внесок на
розвиток газети
АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674
Щиро вдячнi за пiдтримку!
З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив «України молодої»
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■ ЕКЗОТИКА
Костянтин БОБРИЩЕВ
Венеція — Вилкове
Історія знає чимало прикладів, коли два міста, віддалених одне від одного на тисячі кілометрів, виявляються настільки
схожими поміж собою, що, потрапивши до котрогось із них, мимоволі починаєш думати про інше.
Заїхавши, наприклад, до російської Дубни, ви неодмінно згадаєте про Прип’ять. В Києві — про
Лондон, у Шанхаї — про Сеул, у
Львові — про Хельсінкі, у Венеції
— про Вилкове. За умови, звичайно, що були ви і там, і сям.
Схожість останніх двох міст
— італійського та українського
— настільки велика, що просто
дивуєшся. А конфігурація і територіальна площина поселень
узагалі ніби вималювані під
копірку. Обидва розташовані
практично на однаковій кількості островів. Венеція — на
119, Вилкове — на 150 (спочатку у Венеції теж була така кількість, але не так давно вісім каналів засипали і островів стало
менше). Тут немає звичних для
нас вулиць. Замість них — канали, по яких перевозять дрова,
вугілля чи цеглу для будівництва. Іншими словами, возять
усе те, що потрібно для життя.
Звичайно ж, якщо порівнювати Венецію з Вилковим у
ширшому значенні цього слова, то, безсумнівно, за італійським містом залишиться перевага. І в цьому не буде нічого
дивного, адже Венеція майже
на 1300 років старша від Вилкового, відтак у цьому італійському місті є все те, про що
лише може мріяти людина. Дивовижної краси палаци, мости, картинні галереї, відлагоджена туристична інфраструктура та рекламна сфера. Немає
тут (майже немає) лише одного
— тієї буйної зелені, тих садів,
які є у Вилковому.
— Якби в нас було хоча б по
одному дереву на десятьох жителів, — мрійливо говорив гондольєр, який возив нас каналами Венеції, — наше місто перетворилося б на справжній рай.
Ось так. Виявляється,
італійці, як, власне, і всі інші
жителі планети, понад усе цінують природну красу, а вже
потім архітектурні витвори,
шедеври мистецтва і все інше.
Тут мимоволі напрошується запитання: якщо це так, то
чому ж тоді Вилкове з неймовірно буйною рослинністю і неперевершено красивим ландшафтом не стало досі другою туристичною Меккою? Чому поодинокі подорожуючі, які час від
часу все ж таки заїжджають
сюди, більше кількох годин не
хочуть тут бути. Чому?
Про все це — далі. Але спершу — про історичне минуле
«української Венеції».
Перша офіційна згадка про
Вилкове з’явилася у 1762 році,
правда, тоді воно ще називалось
Липованським. Сьогоднішня
назва прижилася значно пізніше, в кінці дев’ятнадцятого
століття. У цьому місці Дунай
розгалужується на три гирла
(рукави) — Очаківське, Старостамбульське і Білгородське,
а ручкою своєрідної «вилки»
слугує Кілійське гирло. Звідси
і назва — Вилкове.
Старообрядці та кріпаки —
втікачі, які рятувались від переслідувань, зумисне обрали саме
це місце. Тут майже непрохідні
плавні, в яких легко заховатися і важко знайти. Хоч, по правді, їх мало хто і шукав, позаяк
земля вважалася нейтральною

і постійно переходила від однієї
країни до іншої. Згодом до старообрядців приєдналися запорозькі козаки з розореної Січі.
Очевидно, саме тому майже половина нинішніх вилковців мають прізвища Запорожець. Та й
пісню «Запорожець за Дунаєм»
вони вважають своєю, написаною про них.
Дельта Дунаю — чи не єдине місце в світі, де земна суша
впевнено наступає на море і
приростає за рахунок природного намивання річкового мулу.
Завдяки цьому, тут ніколи не
виникало проблеми, де будуватись. Місце завжди знайдеться.
Було б лише бажання.
Щоправда, звести будинок
на такій землі не зовсім просто. Найперше — потрібно спорудити дамбу, яка б могла захистити майбутній будинок від
паводків, котрі тут трапляються практично щороку. Потім
закласти фундамент, і бажано,
щоб він вистояв не менше двохтрьох років. І лише після цього
можна братися за зведення будинку. Вилковці, як правило,
будують (тут кажуть — складають) його з грубезного очерету і
мулу, що схожий на наш глей.
Після того як глей висохне, будинок білять вапном. Ото і все.
В такій оселі ніколи не відчувається вогкості. Очерет не пропускає її. Крім того, він робить
помешкання дуже теплим, а
влітку — прохолодним.
Як бачите, сама природа
подбала про те, щоб людям жилося легко і радісно. Вже в березні тут повним ходом цвітуть
сади. Повітря наповнюється
таким божественним запахом,
що його можна краяти куснями, як свіжий хліб. І тиша така,
що чутно, як над квітами тюльпанів гудуть бджоли. Тут затишно, як у споминах про дитинство, хоча, дивлячись на те,
як живуть нинішні вилковці,
одночасно робиться й гірко.
Із 9,5 тисячі мешканців міста на сьогодні тут мало хто працює. Закриті всі підприємства. Розформовано навіть досить потужну і знамениту донедавна рибартіль. Хоч на що
глянеш — всюди пустка. Вибите скло, позніманий шифер.
Люди виживають лише за рахунок натурального господарства та... крадіжок риби в національному заповіднику «Дунайські плавні». Чому я так кажу?
Та тому що у Вилковому будьякий вилов риби заборонений.
Однак, незважаючи на це, всі її
ловлять. А влада на це заплющує очі. Каже: треба ж людям
за щось жити.
Другою трагедією цього унікального містечка є те, що в
ньому всі п’ють.
— У нас зовсім не пив тільки один чоловік: Ленін на постаменті, — жартують вилківці.
І на ходу пропонують розгадати загадку: «Чим відрізняється п’яний вилковець від
інших?». І самі ж відповідають:
«П’яний вилковець хитається
тільки вперед і назад, а приїжджий — у різні боки». Цим самим вони підкреслюють, що в
місті немає жодної асфальтованої доріжки. Замість тротуарів
тут дві збиті дошки. По них потрібно ходити дуже обережно.
Немає у місті й жодного колодязя. Викопати його тут неможливо. Вже наступного дня
його замулить. Відтак вилковці п’ють привозну воду. Якщо
пощастить, то можна одержати
її аж цілих два відра... на тиждень. Для митя посуду і прання
білизни воду беруть винятково

❙ Основна забава мiсцевих дiтей — купання в каналах.

Поплутати
Чим «українська Венеція» відрізняється від італійської

❙ Кози змалечку звикли до човнiв.

❙ Друг пiзнається у водi.
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❙ Венецiя старша за Вилкове на 1300 рокiв.

береги
❙ Дiвчина з веслом.

❙ «Техогляд» транспорту.

з каналів (тут їх називають єриками).
Немає у місті й ніякої живності. Ні корів, ні кіз, ні овець.
Точніше, вони тут є у багатьох,
а ось на вулицях — не побачиш.
На початку весни худобу перевозять на «тверду землю», і там
вона випасається аж до кінця
жовтня, а інколи й листопада.
На «твердій землі» розташовані й вилківчанські городи, де
люди вирощують здебільшого
полуницю, помідори та огірки.
Дехто примудряється садити
тут і картоплю, але таких сміливців — одиниці, бо вона через
надмірну вологість вже в липні
починає гнити. А ось із полуницею такого клопоту немає. Збирають врожай по три і навіть чотири рази на рік. Цю ягоду тут
називають найпершою годувальницею. Її возять продавати
мало не по всій Україні. І навіть
відправляють за кордон.
Славиться Вилкове і ще одним місцевим продуктом — дунайським оселедцем. По-їхньому «дунайкою». Багато хто приїжджає сюди саме заради неї.
Купують по двадцять, тридцять, а то й по п’ятдесят кілограмів. Інколи навіть цілими бочками.
Хоч як дивно це звучить,
але «дунайка» на сто відсотків
відрізняється від тих оселедців,
які їмо ми. Ця риба настільки
смачна і м’яка, що просто тане
в роті. До того ж із неї (я ще такого ніколи й не чув) можна варити добренну юшку або просто
смажити. Донедавна «дунайка»
потрапляла до столу лише обраних — кремлівських та обласних чинів. У магазинах її ніколи й ніде не продавали. Сьогодні «дунайку» можна купити на
руках у місцевих рибалок або у
жінок-перекупниць.
У підсумку хочу сказати
таке: Вилкове, хоч його й називають «українською Венецією»,
таким не є. Це звичайнісіньке собі периферійне містечко
з ущент розбитою в’їзною дорогою, нульовою інфраструктурою і зовсім відсутнім сервісом. Тому людям тут, хоч вони
і є великими трудягами, живеться вкрай важко. Хоча б усе
могло бути по-іншому, якби держава хоч трішки потурбувалася про місто. Вилковому, щоб
стати другою Венецією, вкрай
потрібні під’їзна дорога, хороші готелі, водо- й газопроводи,
організоване вивезення сміття,
а решту зробить сама природа,
приваблюючи своєю красою туристів.
Хочеться вірити, що так колись і буде. ■

❙ Італiйськi гондольєри мрiють про буйну рослиннiсть, якої їм так бракує.

❙ У лiтню спеку занурити ноги в прохолодну воду — справжня насолода.

❙ З чередою потрiбно дiстатися сушi, щоб корови добре попоїли.
❙ Фото Костянтина БОБРИЩЕВА.
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■ ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Забрати мисткиню в імперії
Оксана Забужко називає книгу спогадів художниці
Тетяни Яблонської документом епохи
Валентина САМЧЕНКО
У Києві атмосферно, з емоційно-філософською оцінкою
письменниці Оксани Забужко,
презентували книжку «Тетяна
Яблонська. Щоденники, спогади, роздуми». Уклали видання
на понад 600 сторінок зі щоденникових записів відомої художниці її донька Гаяне Атаян, теж живописець, та онука
Ірина Зайцева.
До читачів відтворення та
сприйняття складної для митців радянської епохи, в якій
жила і творила Тетяна Яблонська (1917—2005), ідуть
завдяки співпраці мистецького видавництва «Родовід»
та випускників Києво-Могилянської бізнес-школи (групи РМВА-14, РМВА-13) і їхніх друзів. Кожен із підприємців передплатив по 20 книжок,
частину з яких подарували до
бібліотек, музеїв, архівів, науковців, а частину продадуть,
щоб вкласти гроші в наступні
проєкти.
«Тетяна Яблонська — це
дуже важлива для України ху-

дожниця, яку ми маємо присвоїти. Тому що її, як і багато інших, колись забрала імперія», — каже мистецтвознавиця Ольга Балашова. І додає,
що Тетяну Нилівну не раз запрошували в центр імперії —
у Москву, але вона залишалася там, де їй добре, — в Києві.
Оксана Забужко уточнює, що
народжену в Смоленську Тетяну Яблонську не варто називати росіянкою, оскільки місто
набуло імперського підпорядкування, а її рід має білоруське коріння.
В Україну дівчинка потрапила, коли їй було трохи більше 10 років. Родина спочатку переїхала в Одесу, потім у
Кам’янець-Подільський, де Тетяна закінчила середню школу. Далі нетривале перебування у Луганську і Київ — до останніх днів.
Саме Оксана Забужко — як
дослідниця історії України в
роки СРСР — відразу помічає
у роботах Тетяни Яблонської
українську самоідентифікацію. Так, у переробленій на вимогу худради у стилі соцреаліз-

му картині «І спогади, і мрії»,
однак, синьо-жовті віконниці. А глибинна сутність її сюжету в попередній роботі, яку
офіційні худради забракували.
Хоча композиція дуже схожа:
старий і жінка з немовлям, які
сидять біля сільської хати.
Оксана Стефанівна прочитала книжку про Тетяну Яблонську ще взимку і називає її документом епохи від абсолютно
неординарної жінки, яка описує, наприклад, свої студентські враження про збори, на яких
засуджували Михайла Бойчука. «Там є образи, там є література», — каже письменниця.
Тетяну Яблонську знають переважно через картину
«Хліб» (1949), яка принесла
33-річній художниці Сталінську премію, славу на весь СРСР
і привілейоване становище в
системі радянського мистецтва. Однак це дуже спрощене
сприйняття мисткині — творча біографія художниці та її
мистецькі пошуки, погляди на
мистецтво і життя — значно
багатші і цікавіші за радянську біографію. Скажімо, в роки

❙ Завдяки підтримці підприємців з’явилася книга спогадів
❙ Тетяни Яблонської.
❙ Фото надане КМБШ.
Другої світової війни в евакуації вона два роки працювала
колгоспницею — саме тому добре розуміла працю на току, яку
змалювала в картині «Хліб».
Тетяна Яблонська була ученицею Федора Кричевського,
перейняла в учителя віртуозне
володіння живописом і мистецтво композиції i, в свою чергу,
як педагог виховала цілу плеяду українських художників
першого ряду, серед яких Тиберій Сильваші, Володимир
Будніков, Сергій Одайник, Галина Бородай, Володимир Бовкун.
Випускники Києво-Могилянської бізнес-школи з «Родоводом» уже анонсували

про вихід другого спільного
мистецького видання — монографії Валентини Рубан-Кравченко про Федора Кричевського, одного з творців українського модерного стилю, першого
ректора Української академії
мистецтва. Нині триває передплата цієї книжки. Загалом
навколо імені планується масштабніший проєкт, який включатиме балетний перформанс.
Федір Кричевський — особливий мистець для всієї групи.
Адже колекцію його графіки —
222 твори — випускники бізнес-школи викупили в приватній колекції і подарували Національньому художньому музею України в 2019 році. ■

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

А льон цвіте синьо-синьо...
Вшанували творчість поета і композитора Івана Сльоти
Надія ПЕТРИНА
У Житомирі вже втретє відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс народного хорового мистецтва імені Івана Сльоти
«А льон цвіте». Цього разу до обласного
центру завітали понад три десятки творчих колективів із різних куточків України. Окрім уже добре відомих пісень нашого видатного земляка, деякі прозвучали вперше.
«Весніється мені — в годину золоту, // По рідній стороні я співом зацвіту: // В луги піду, в поля, од міста й до
села — // Щоб матінка-земля, як музика була!» Ці поетичні рядки незабутнього
Івана Сльоти стали епілогом пісенно-поетичного свята, яке проходило в актовій
залі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Саме в цьому навчальному закладі наш славетний
житомирянин, композитор і поет, незмінний впродовж сорока чотирьох років
художній керівник всесвітньо відомого
Поліського академічного ансамблю пісні і танцю «Льонок», який нині з гордістю носить ім’я видатного митця, професор, народний артист України Іван Сльота щедро ділився з молоддю своїм величезним творчим досвідом, працюючи тут
викладачем.
Свято лунало піснями — ліричними,
патріотичними, жартівливими, майоріло яскравими барвами українських національних костюмів, вирувало розмаїттям щирих непідробних почуттів. А поряд зі сценою на великому екрані можна
було бачити фотографії Івана Сльоти з родиною, друзями, колегами, численними
шанувальниками.
Традиційно на свято завітали земляки Івана Михайловича із села Яснозір’я
на Черкащині, звідки витоки його багатогранного таланту. «Не згорає зоря, не
згаса» — ця пісня Івана Сльоти на слова
Василя Юхимовича стала гімном рідного
села митця. Коли пісню заспівав народний
аматорський хоровий колектив «Зіряни»
Будинку культури імені Івана Сльоти, всі

присутні в залі підвелися, віддаючи глибоку шану талановитому українцю і тій
землі, що його зростила і виплекала.
У фестивалі взяли участь творчі колективи з багатьох куточків України, зокрема з Києва і Київщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Одещини, Полтавщини, Рівненщини, Сумщини,
Тернопільщини і, звичайно, Житомирщини.
З дитинства пісні Івана Сльоти запали в душу і зачарували на все життя учасників чоловічого квартету «Козаки-козаченьки» міського Будинку культури імені
Анатолія Пашкевича з Баранівки Житомирської області В’ячеслава Рудяшкіна і
Вадима Райковського. У 1970-х iще хлопчаками вони слухали ці твори на вінілових платівках. Особливо популярними
тоді були, пригадують, хіти «А льон цвіте», «Купавушка» та інші.
Квартет під керівництвом В’ячеслава
Шляхтенка — постійний учасник фестивалю. Цього разу артисти акапельно заспівали пісню Івана Сльоти на вірш Тараса Шевченка «Мені однаково». А також
уперше виконали пісню Івана Сльоти на
слова Григорія Білоуса «Ночували трепети», яку віднайшли серед рукописів митця. Заслуженою винагородою артистам
стали гучні оплески присутніх та вигуки
«браво!».
Саме цей колектив, а також народно-аматорський хор «Чорнобривці» Гощанського районного об’єдннаня культури і дозвілля Рівненської області, художній керівник якого заслужений працівник культури України Леонід Сітовський,
та ансамбль народної пісні під керівництвом Валентини Гаркуші з Києва вимогливе журі визнало кращими в номінаціях «народний хор» та «ансамбль». Артистам вручили дипломи за перше місце
та пам’ятні подарунки.
Володарем гран-прі став народний
аматорський ансамбль народної пісні
«Родовід» із міста Камінь-Каширський
на Волині, художній керівник заслужений працівник культури України Люд-

❙ Фестиваль-конкурс «А льон цвіте».
❙ Фото з сайту centernews.com.ua.
мила Довгун. Цей колектив, за оцінкою
журі, полонив особливо високим професіоналізмом, самобутньою виконавською майстерністю, глибоким відчуттям
музики, душевністю і сердечністю, виконуючи пісні Івана Сльоти на слова Михайла Ткача, Петра Власюка та народні «Рідний край», «Стежка до воріт», «Ой хотіла
мене мати».
Високу нагороду вручив голова журі
професор Київського національного університету культури і мистецтв, секретар Національної всеукраїнської музичної спілки, заслужений працівник культури України Петро Андрійчук. Митець
наголосив на великому значенні фестивалю в культурно-мистецькому житті країни і щиро подякував організаторам та всім
учасникам за наполегливу копітку творчу працю, за велику любов до пісні, творчості Івана Сльоти, яка духовно збагачує,
надихає, очищає, викликає найтонші й
найглибші почуття.
Особливо теплі слова подяки Петро
Андрійчук висловив удові Івана Сльоти —
Валентині, заслуженій артистці України,
яка докладає багато любові, зусиль, часу,
аби фестиваль проходив на високому рівні. Щоб фестиваль став яскравою незабутньою подією, зауважила пані Валентина, мені допомагають і надають значну підтримку шанувальники мистецтва
Івана Сльоти, і передусім житомирський
міський голова Сергій Сухомлин, начальник управління культури Житомирської
міськради Ілона Колодій.
У межах фестивалю відбувся ще один
конкурс — у номінації «художнє слово».
Вірші Івана Сльоти декламували понад
два десятки учасників. Журі, очолюване
головою Житомирської обласної органі-

зації Національної спілки письменників
України Світланою Гресь, визнало переможцями і нагородило дипломами за перше місце Анастасію Муханову з Баришівки Київської області, Леоніда Сітовського з містечка Гоща на Рівненщині та Галину Сучиліну з Миколаєва, у виконанні
яких поезія звучала особливо виразно й
проникливо.
Справжньою окрасою фестивалю стали блискучі виступи почесних гостей —
хорової групи заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Дарничанка», Центру художньої та технічної творчості «Печерськ» iз Києва та народного
хору «Княжа вольниця» Будинку культури села Білогородка Бучанського району
Київської області під керівництвом Петра Андрійчука.
Настрій чудовий, поділився враженнями один із глядачів Юрій. Приємно бачити на фестивалі багато молоді з заходу і сходу країни, з півночі і півдня. Значить пісні Івана Сльоти живуть у серцях
і душах людей. Вони зворушують своєю
особливою задушевністю, теплотою, глибиною та щирістю. Багато з цих творів стали справді народними. І це найвище досягнення митця».
Пісні Івана Сльоти, бо вони зачаровують мелодійністю музики і слова, є актуальними, лунають не лише в нашій країні,
а й далеко за її межами і звучатимуть вічно, зазначає житомирянка Леся, яка нещодавно повернулася із заробітків у Чехії.
Сьогодні, коли на сході нашої країни триває війна, багато матерів, як і в пісні «А
льон цвіте», чекають на своїх синів із
фронту. Тому саме українська пісня нині
має лунати особливо голосно і піднімати
патріотичний дух воїнів. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ЧЕРВНЯ 2021

КУЛЬТУРА
Квітка Цісик
американська співачка українського походження
(1953-1998)

«Коли я зачула пісню Андрія Демиденка «Скажу вам, дочки і сини», то не
могла заснути. Що більше я прагла її забути, то глибше вона в’їдалася в
мою суть. У ній мудрості вистачить на всі пісні»

■ ЮВІЛЕЙ

Творець поетичного храму
За що цінували Андрія Демиденка — автора понад 700 пісень — співачка Квітка Цісик,
віршотворець Іван Драч та космонавт Павло Попович
Сергій ПОНКРАТЬЄВ

Нині у видатного Майстра,
справжнього подвижника слова
поета-пісняра Андрія Демиденка творчий і життєвий ювілей.
Він сказав світові: «Я мислю, я
дихаю по-українськи!»
Народився у
Мартиновичах
на Київщині (село було евакуйоване після катастрофи на
ЧАЕС на Полтавщину, в село
Нові Мартиновичі). Древня поліська земля нагородила його
якоюсь позамежною концентрацією могутнього людського «я»
на проживання своєї унікальної
долі. Неземна енергія його особистості магнітить серця людей.
Поезія Андрія Демиденка світить усім і належить кожному.

І зоряне коло його великих
творчих побратимів
Писати вірші почав у сьомому класі. У восьмому почав друкуватися у «Київській правді».
На літературний шлях юного
поета благословив Андрій Малишко. Це сталося, коли хлопець приніс у журнал «Дніпро»
добірку своїх віршів. Пророчими стали слова: «Я бачу вашу
літературну стежку — вона аж
дзвенить!».
Андрій Демиденко є автором
текстів понад 700 пісень, серед
яких «Вічний Київ», «Батьківський поріг», «Гуцулка-гуцулянка», «Україночка», «Не
мовчи», «Васильки».
Дорога до Храму. Саме так
можна сказати про креативний
і життєвий шлях одного з найсамобутніших та найулюбленіших українських сучасних поетів Андрія Демиденка. Немає
в нашій рідній Україні такої
оселі, де б не знали, не захоплювалися його творчим набутком.
Поезія Андрія Демиденка
вражає, настроює душу, вона
про кожного з нас. Це щемлива
правда про життя і долю. Рядки
з його віршів і пісень можна бачити навіть на плакатах пікетувальників — така в них єдність
мислі, образності й філософської напруги.
Вражає і те, що на переповнених авторських вечорах поета перед сценою стоять інвалідні візки — люди ніби прагнуть
через високодуховну енергію
його слова позбутися своїх недуг.
Зоряне коло його великих
творчих побратимів. Серед композиторів, які написали музику
на вірші Андрія Демиденка, —
Станіслав Людкевич, Володимир Івасюк, Ігор Шамо, Мирослав Скорик, Євген Станкович,
Іван Карабиць, Геннадій Татарченко, Олександр Морозов,
Ігор Лученок, Володимир Мигуля, Володимир Мулявін, Євген Дога, Давид Тухманов... А
які імена виконавців його дивовижних пісень: Дмитро Гнатюк, Євгенія Мірошниченко,
Микола Кондратюк, Діана Петриненко, Назарій Яремчук, Микола Гнатюк, Ніна Матвієнко,
Раїса Кириченко, Алла Пугачо-

❙ Андрій Демиденко.
ва, Софія Ротару, Юрій Богатиков, Юрій Гуляєв, Ані Веске...
Андрій Петрович удостоєний високих звань — народний
поет України, народний артист
України, народний посол України, Заслужений діяч мистецтв
України, кавалер ордена Ярослава Мудрого IV і V ст., повний кавалер ордена «За заслуги» (І, ІІ, ІІІ ст.), Міжнародного ордена Миколи Чудотворця

ха душі криниця». Ще до нашого знайомства почув її від
Юрія Богатікова. Я вже брав у
космос українську пісню «Дивлюсь я на небо». А тепер, коли б
довелось летіти в космос втретє,
обов’язково б узяв і заспівав
«Душі криницю». Вічна пісня».
«Коли я зачула пісню Андрія Демиденка «Скажу вам,
дочки і сини», то не могла заснути. Що більше я прагла її забути, то глибше вона в’їдалася в
мою суть. У ній мудрості вистачить на всі пісні», — це сприйняття Квітки Цісик. Про поезію
зі словами «Але нема в житті
напівціни,// Але нема в житті
напівлюбові».
Співак Юрій Богатіков (баритон), народжений в Єнакієвому, життєвий шлях якого
закінчився у Сімферополі, казав: «Тільки за «Батьківський
поріг» Андрія Демиденка на
музику Івана Карабиця я би дав
поету Нобелівську премію. Бо
це — така широта, така сила!»
«Андрій Демиденко вихором увірвався як у поезію так
і в царину пісні, — констатував письменник Василь Фольварочний. — Чиновні метри
від мистецтва й окремі напівзабуті спілчанські генерали,
люто заздрячи його популярності, не могли цього простити, як і його побратиму Володимиру Івасюку, доводячи до
депресії геніального композитора і вкорочуючи йому віку, а
коли митець пішов у вічність,
першими горлали, наскільки
вони були близькі з ним. Теж
готували і для орлиного злету
Андрія Демиденка. Цькували
й топтали. Та не спрацювало!
Поет вистояв і переміг, не заплямувавши людської і літературної гідності».

Вірші на віки
них національному фольклору
та проблемам українознавства.
Автор багатьох науково-популярних статей, історичних розвідок, радіо- і телелітературних
досліджень. Творець фундаментальної документальної книги про Михайла Грушевського
«Великий українець». Редактор та упорядник «Історії України в народних думах і піснях».

нання та захоплення. Наче став
велетенською українською хатою, що зібрала весь український родовід від Сяну до Дону.
Таїна таєн полягає саме в тому,
що поет володіє магією первослова, первопочатку, первісності...»
«Відкрився мені Андрій Демиденко не тільки силою слова,
а й емоційно наснаженою ритмікою карбованого вірша, напов-

«Тільки за «Батьківський поріг» Андрія Демиденка на музику Івана Карабиця я би
дав поету Нобелівську премію. Бо це — така широта, така сила!»
«За примноження добра на землі», почесної міжнародної діамантової відзнаки «За примноження християнської моралі»,
ордена Святого Володимира ІІ і
ІІІ ступенів. Нагороджений почесними грамотами Верховної
Ради та Кабінету Міністрів України. Лауреат міжнародних
літературних премій, зокрема
«Дрезденська весна» (Німеччина), «Зорі Софії» (Болгарія),
імені Григорія Сковороди та
імені Миколи Гоголя «Тріумф»
(Україна), імені Джека Лондона (США), імені Франца Кафки
(Німеччина—Австрія—Чехія),
імені Франческо Петрарки
(Італія). Володар міжнародних
Гран-прі. Кращий митець України 2006 року.
Окрім того, Андрій Демиденко знаний вчений, відмінник
освіти України. Автор понад
180 наукових праць, присвяче-
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«Через нього я буквально на
другий день знову говорив
українською»
«Поезія Андрія Демиденка вражає і захоплює. Він уміє
в найпростішому знайти найдовершеніше, в побутовому —
величне, у звичайному — дивовижно незвичайне. Вічне. Це
насправді рідкісний, унікальний поетично-пісенний дар...
Коли по телебаченню шість годин тривав авторський вечір
поета, то глядацька зала була
в пориві єднання, у великому духовному суголоссі, — ділився враженнями Іван Драч.
— Треба було бачити ті просвітлені всі без винятку обличчя, ті без винятку зворушливі й
замислені погляди, пройнятися тією причаєною і сповідальною атмосферою. Палац «Україна» вражав кількістю народу і рідкісним градусом виз-

неного глибокими переживаннями тих драм і трагедій, які
випали нині на долю України»,
— так відгукувався про творчість ювіляра Микола Жулинський. А Василь Кремінь упевнений: «Поет Андрій Демиденко — щедрий, як земля, і високий, як небо».
Павло Попович, перший
космонавт-українець у СРСР, в
інтерв’ю Кримському ТБ у 2008
році розповідав: «У Гурзуфі на
пляжі однойменного санаторію
«Гурзуф» під кінець вересня випадково зустрів київського поета Андрія Демиденка, з яким
чотири дні підряд проваландались лежак до лежака, хорошим виявився козаком. Через
нього я буквально на другий
день знову говорив українською, мов дома побував, на нас
оглядалися, особливо мій зять.
Обожнюю пісню Андрія «Виси-

Завершити слово про поета хочеться витримками (через брак місця) із його воістину
планетарних віршів:
Возводить час і вергне
Дати й силуети,
Цінує істину, а не заброд...
У всі часи бунтуй, Поете!
Твій храм — народ.
Твій храм — народ!
***
Хай не зрадять нас друзі
І власне сумління,
І земнеє тяжіння,
Де родився і зріс.
Пам’ятаймо лишень:
Домовина не має кишень,
І життя не повторить
Ніхто з нас на біс.
***
Боже!
Як темно при світлі.
Боже!
Як гірко від слів!
***
Але нема в житті напівціни,
Але нема в житті напівлюбові.
***
О, як шаліють солов’ї
І топлять світ
в солодкій муці.
О!.. Навіжені солов’ї! —
Надгеніальності
безумці!
***
І не вбити поета
Ні холодним булатом,
Ні свинцевим дуплетом,
Ані із арбалета
Не спинити стрілі.
Бо поет — веснокрил!
Бо поет — весновир!
Бо поет — веснояр
В тисяч літ
На чолі! ■
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■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Головний «фільтр» здоров’я
Щоб захистити печінку від надмірних навантажень, формуйте раціон
із здорових продуктів, уникайте щедрих застіль і пийте чисту воду
Юлія КРУК

Швидка їжа, алкоголь, куріння —
важка артилерія для здоров’я
Майже 400 важливих функцій у нашому організмі виконує печінка. Недаремно її називають живою лабораторією: це особливий орган людського
організму. Її основні функції — захисна, знешкоджуюча, жовчоутворювальна
і кровотворна. Через один грам печінкової тканини за одну хвилину проходить
0, 85 мілілітрів крові, а протягом години вся кров кілька разів прокачується і
фільтрується через синусоїдальні капіляри печінки.
Синтез жовчі — особливо важлива
функція печінки. Жовч допомагає засвоювати з їжі корисні речовини і виводити кінцеві продукти обміну. Зокрема
— білірубін, а також токсини, залишки
лікарських препаратів. Таке навантаження під силу лише здоровому органу.
Тому печінку слід постійно підтримувати
та оздоровлювати, наголошують лікарі.
Тибетська медицина називає печінку
найголовнішою царицею і вважає проблеми з нею причиною всіх недуг. Збій в її
роботі призводить до дисбалансу слизу,
жовчі й газів в організмі. Коли печінка
нездорова, її клітини не здатні перетворювати кров у форму, яку може засвоювати організм, відтак усі органи і системи не отримують достатньої кількості
поживних речовин.
Печінка подібна до губки. У здоровому стані вона чиста, пружна й еластична. Натомість ослаблений орган схожий
на стару мочалку, наповнену густою,
липкою й отруйною масою. Відтак він
втрачає еластичність і збільшується в

❙ Якщо турбує біль у печінці — неодмінно навідайтесь до лікаря.
❙ Фото з сайту profile.com.
розмірах. Такий фільтр не здатний нейтралізувати шкідливі речовини — йому
самому потрібна допомога.
«Основна допомога, якої потребує
наша печінка, — раціональне харчування і здоровий спосіб життя, — пояснює лікар-інфекціоніст Раїса Мостовенко. — На жаль, більшість людей харчуються переважно неправильно, не мають
достатнього рухового навантаження,
діти багато сидять за комп’ютерами,
мало бувають на свіжому повітрі, тамують голод швидкою їжею. І в студентські роки, коли організм активно розвивається, — на жаль, люди мало дбають
про здоров’я. Все це призводить до змін

у печінці. А в дорослому віці найбільше
шкодить алкоголь, куріння, зловживання шкідливими продуктами і ліками».

Чай із деревію і менше сауни
Медики нагадують: порушення функцій печінки — першопричина всіх алергійних захворювань, а також недуг шкіри і слизових оболонок, проблем зі сполучними тканинами. Тому, допомагаючи
печінці, ми підтримуємо весь організм.
Печінка страждає, коли її перевантажують наїдками і напоями. Тож період
свят, з його традиційними застіллями,
— велике навантаження і випробування для неї. Їжа з фастфуду, жирні, сма-

жені, копчені страви, салати з майонезами, креми і тістечка, солоне і гостре —
все це відчутно позначається на здоров’ї
печінки.
Тож у період рясних застіль, які ви
не можете оминути, та відразу після них
варто підтримати свою «лабораторію».
Як? Щодня на голодний шлунок спробуйте випивати столову ложку оливкової
олії. Запивати її слід теплою кип’яченою
водою. Корисний для печінки чай із деревію. Стане у пригоді і розторопша. Ця
трава добре поглинає токсини і відновлює печінку. Можна розмолоти сушену
розторопшу в кавомолці — так її зручніше вживати. Не забувайте про жовчогінні трави. Ними є польовий хвощ, полин,
коріння або листя кульбаби, подрібнена
шипшина, лепеха, м’ята, безсмертник.
Дві столові ложки цього збору необхідно
залити склянкою окропу, настояти 1520 хвилин і пити теплим. Це так званий
печінковий чай. Тричі на день за одну
годину до їжі приймайте спочатку одну
чайну ложку подрібненої розторопші,
запиваючи прохолодною водою. Потім
випийте, не поспішаючи, півсклянки
печінкового чаю.
Щоб почистити печінку після застіль,
лікарі рекомендують пити сік моркви,
яблука і буряка в пропорції 1:1. Саме
при вживанні бурякового соку, в якому
мінеральні речовини містяться переважно в лужних сполуках і гармонійній рівновазі, найбільш інтенсивно виділяється жовч. До того ж буряк і страви з нього мають проносну дію.
Для кращої роботи жовчних протоків
фахівці рекомендують з’їдати щодня 2-3
яблука. Подібний ефект справляють настої безсмертника і шипшини.
Печінка любить фрукти, овочі й
каші, зварені на воді. Частіше вживайте
кефір і йогурт, нежирний сир. Найбільш
раціональним лікарі називають харчування 4-6 разів на добу. Насичені прийоми їжі з великими перервами (особливо пізня вечеря) сприяють накопиченню
жиру, провокують розвиток дискінезії
жовчних шляхів та їх запалення.
Пийте багато води та свіжі соки. Це
дуже корисно для відновлення печінки.
А також уникайте сухого клімату, сауни
з сухою парою. ■

■ АКТУАЛЬНО

■ ДО РЕЧІ

Босоніж по траві
Шкіра стоп потребує дбайливого ставлення
і може свідчити про певні хворобливі
стани організму
Мирослава ХОРОЛЬСЬКА
Влітку з цією проблемою
стикаємось особливо часто. Зіпсована шкіра ніг — це не тільки дискомфорт, а й (нерідко)
симптом певних захворювань.
Найчастіше причиною таких
процесів, за словами лікарів, є
неякісне або тісне взуття. Відтак на стопах виникають потертості. Шкіра потовщується,
з’являються тріщини. Взуття,
яке ми купуємо на ринках, —
масовий продукт, часто воно
має деформовану колодку. Тож
краще носити індивідуально
підібране взуття.
«Гіперкератоз — потовщення шкіри — може виникати на
тлі різних захворювань. Наприклад, при псоріазі, кандидозі,
при мікозах стоп. Тоді шкіра
стає малоеластичною, сухою,
з’являються болісні тріщинки»,
— каже столичний лікар-дерматолог Олена Лага.
Лікарка нагадує, що будьякі дефекти шкіри стоп — привід звернутися до фахівця. А
вже він визначить — це проблема косметична чи медична. Від
цього залежить і спосіб лікування.

Дуже важливі для здоров’я
ніг такі фактори, як зниження
ваги, використання ортопедичних устілок для взуття (оскільки часто такі проблеми виникають унаслідок порушень скелету). Щодо догляду, то пані Олена рекомендує звернути увагу на
ліки, які містять сечовину, саліцилову або молочну кислоту.
«Якщо під час кожного догляду за ногами будете використовувати такі препарати, то матимете ефект хімічного пілінгу — ороговіння минає, шкіра
м’якшає. Інший важливий момент — вітамінотерапія, здоровий спосіб життя. Особливе значення має достатня кількість
жиророзчинних вітамінів у раціоні», — наголошує фахівець.
Лікарка застерігає: якщо натоптиші, мозолі, тріщини не лікувати і не доглядати за ногами,
— наслідки можуть бути вельми
неприємними.
«Ці рани погано гояться,
тому є ризик вторинного інфікування, адже ноги контактують із
землею, — пояснює Олена Лага.
— Можна заразитися бешихою
(запалення шкіри в результаті
інфікування стрептококом), можуть виникнути гнійникові ура-

❙ Доглядайте за шкірою стоп регулярно. Це важливо не лише для краси,
❙ а й для здоров’я ніг.
❙ Фото з сайту institutven.com.ua.
ження шкіри, грибкові інфекції. І навіть правець. Слід бути
обережними з механічною чисткою — пемза, щіточки здатні
пошкодити рану ще більше. Це
недопустимо. Краще звернутися
до лікаря — він запропонує професійний догляд, скажімо кріотерапію».
Ноги потребують щоденного
догляду — і не так для краси, як
для здоров’я шкіри стоп. Косметолог Інна Савицька радить спеціальні ванночки, а також крем
для ніг. Ванночки знімають подразнення шкіри, позбавляють
втомленості кінцівок, знімають
поверхневий шар відмерлого
епідермісу, розм’якшують шкіру.
Щоденні ванночки є дієвим
засобом профілактики різних
проблем зі шкірою стоп, каже
лікарка. Їх можна робити різні: сольові, трав’яні, крохмалеві, з ефірними оліями. Ванночки з висівками допоможуть

при сухій шкірі. Для розпарювання використовуйте теплу
воду з мильно-содовим розчином. Можна користуватися аптечними засобами для ванночок
— їх тільки потрібно розвести у
воді.
«Ванночки краще робити
ввечері, оптимально — на ніч,
коли вже маєте змогу відпочити. Дотримуйтесь такої послідовності: спершу розпарте ноги,
потім обробіть пемзою. Але зрізати шкіру без попередньої обробки не можна, — застерігає
фахівець. — Це може травмувати стопи і лише посилить проблему. Завершивши процедуру,
добре витріть шкіру, нанесіть
живильний крем. Добре робити самомасаж стоп: втираючи
крем, розминайте стопи, погладжуйте, легенько надавлюйте. Лікарі кажуть: масаж допомагає зменшити стрес, розслабитися, прискорює циркуляцію крові, знімає напруження

Літо — чудова можливість для
того, щоб зміцнити м’язи стоп. Лікарі
радять більше ходити нерівною поверхнею — лісовими стежками, пагорбами, гальковим пляжем.
Якщо відчуваєте, що ваші ноги
втомилися, — роззуйтеся і розімніть
кінцівки. Ополосніть їх прохолодною
водою, промокніть м’якою тканиною.
Після цього нанесіть живильний крем
або гель на стопи. Зробіть легкий масаж — техніка не принципова.
Дайте ногам відпочити: покладіть
їх на спинку дивана або складену ковдру — так, аби вони були на 15 сантиметрів вище від серця. Робіть це за
будь-якої можливості.
м’язів, сприяє кращому живленню шкіри».
Для того щоб пом’якшити загрубілу шкіру ніг, лікарі радять
використовувати сольову ванночку. Робіть її у пропорції —
одна чайна ложка на літр води.
Вода має бути комфортною (не
гарячою). Тривалість процедури — 20-30 хвилин. Після цього відшліфуйте ноги пемзою або
пилкою для педикюру.
Пластирі проти мозолів, які
пропонують аптеки, самі по собі,
без інших засобів, не допоможуть. Потрібно спочатку розпарити ноги у ванночці, обробити
шкіру пемзою, намазати кремом
і лише тоді наклеїти пластир,
І пам’ятайте: лікування тріщин, мозолів — не питання одного дня. Це тривалий процес,
який вимагає регулярності і терпіння. І якщо зауважили проблему зі шкірою стоп — не зволікайте з візитом до лікаря. ■
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«Ми продемонстрували гідну й хорошу гру, дали бій Нідерландам.
Вірю в збірну України й наше майбутнє на Євро».

голкіпер національної збірної України та ФК «Динамо» (Київ)

■ ЗБІРНА

■ ТАБЛО

Характер iз надією
Українська національна команда з поразки розпочала свій виступ у фінальній
частині чемпіонату Європи
Григорій ХАТА
Вирушаючи на чемпіонат Європи,
далеко не всі національні збірні ставлять для себе за мету тріумф у фінальному матчі. На ЧЄ-2020 є чимало колективів зі значно скромнішими турнірними завданнями. Збірна України одна з
тих команд, головним орієнтиром для
котрої обрано вихід із групи, тож саме
через призму цього бар’єра варто оцінювати здобутки «синьо-жовтих» на єврофорумі.
Стартова поразка української команди в матчі з фаворитом групи — збірною
Нідерландів — по суті, перекреслила
сподівання колективу Андрія Шевченка
поборотися за перемогу в квартеті. Однак ключові матчі «синьо-жовтих» у боротьбі за вихід із групи — попереду. Після поєдинку з «помаранчевими» капітан
української збірної на Євро-2020 Андрій Ярмоленко наголосив, що свої очки
на турнірі команда візьме без проблем,
якщо й надалі демонструватиме той характер, який показала в матчі з нідерландцями.
У грі з «помаранчевими» підопічні
Андрія Шевченка надали супернику занадто багато вільного простору в атаці.
Власне, Шевченко та його візаві Франк
Де Бур вирішили зіграти у відкритий
футбол: за стартові десять хвилин поєдинку команди здійснили на двох дев’ять
ударів по цілі, встановивши таким чином
рекорд чемпіонатів Європи.
При цьому домінуючим становищем
у грі на правах господарями володіли
саме нідерландські футболісти. Й на початку другого тайму, скориставшись помилками молодих захисників українсь-

❙ Українські футболісти змогли нав’язати гідну боротьбу фавориту своєї групи —
❙ збірній Нідерландів.
❙ Фото з сайту uaf.ua.
кої збірної, вони втілили свою перевагу
в два забиті м’ячі.
Можливо, дехто з підопічних Де
Бура подумав, що гру зроблено. Утім українські збірники були іншої думки, й
після красивого обвідного удару Ярмоленка в дальню «дев’ятку» в матчі знову з’явилася інтрига. Коли ж у падінні
головою Роман Яремчук замкнув точно вивірений навіс зі штрафного Руслана Маліновського, вітчизняні футболіс-

ти впритул наблизилися до заповітних
очок.
Залишалося небагато: в заключні
хвилини гри потрібно було лише трохи
надійніше зіграти в захисті. Утім, навіть
перебудувавшись на більш закриту модель, «синьо-жовтим» не вдалося зупинити наполегливих господарів «Йохан
Кройф Арени».
«Засмучені результатом, тому що
відігралися з 0:2, зрівняли рахунок, але

Чемпіонат Європи. Група С. Нідерланди — Україна — 3:2 (Вейналдум, 52; Вегхорст,
59; Думфріс, 85 — Ярмоленко, 75; Яремчук, 79;
У: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Маліновський, Сидорчук, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко,
64)).
програли. Прикро, що на останніх хвилинах. Однак потрібно розуміти, проти кого і де ми грали. З однією з кращих
збірних на її полі», — підкреслив Ярмоленко.
Болісно переживши зміну поколінь i
пропустивши фінальні частини ЧЄ-2016
i ЧС-2018, Нідерланди, схоже, знову повертаються до клубу «топових» збірних
континенту та планети. Нинішню манеру «летючих голландців» дехто порівнює зі стилем «Барселони». А в грі з помаранчевою командою, що постійно атакувала, колектив Андрія Шевченка виглядав гідно. «Я дуже задоволений грою.
Команда продемонструвала характер.
Незважаючи на поразку, ми запишемо
цю гру собі в плюс. Здається, наша збірна підвищила свій рівень», — визнав
очільник «синьо-жовтих».
Хай там як, а перед поєдинками проти Північної Македонії (17 червня) та
Австрії (21 червня) українській збірній
важливо відкоригувати свою гру в обороні, адже підопічні Шевченка дозволили «летючим голландцям» створити занадто багато голевих моментів.
Головний тренер збірної України визнає, що гра вийшла дуже цікавою для
глядачів: багато голів, емоцій та напруги. Примітно, що раніше на чемпіонатах
Європи в жодному матчі не забивалося
одразу п’ять голів у другому таймі. Україна та Нідерланди в цьому плані стали
своєрідними новаторами.
Водночас для вирішення свого стратегічного завдання на Євро-2020 у наступних двох матчах «синьо-жовтим»
потрібен результат. Більше прагматизму, відповідальності та менше помилок.
І тоді, як каже Андрій Ярмоленко, збірній України без проблем удасться взяти
свої очки. ■

■ ЄВРО-2020

Свято з нотками тривоги
Італія відкрила Євро-2020 розгромом турків,
а матч Данія — Фінляндія ледь не завершився трагедією
Олексій ПАВЛИШ
Євро-2020, початку якого
через пандемію довелося чекати
аж 5 років, нарешті стартувало.
У матчі-відкритті у Римі одні з
фаворитів турніру — італійці
— легко розгромили турків, не
дозволивши їм створити бодай
моменту.
А от другий день континентального форуму ледь не завершився трагедією: у матчі з Фінляндією на рівному місці втратив свідомість хавбек данської
збірної Крістіан Еріксен. Прямо на полі медики влаштували
футболісту комплекс реанімаційний заходів (так звану серцево-легеневу реанімацію) й,
на щастя, змогли привести його
до тями. Після таких драматичних подій матч довелося зупинити. Однак за кілька годин
поєдинок усе ж дограли. Фіни
мінімально здолали деморалізованих данців, проте всіх цікавив саме стан Еріксена.
Згодом представники данської федерації заявили, що стан
футболіста стабілізувався —

Еріксен перебуває у лікарні,
де пройде додаткове обстеження. Пізніше лікар збірної Мартін Боесен офіційно прокоментував, що ж сталось з Еріксеном. «У нас поки нема пояснення, що спричинило хворобу,
поки не знаю, як на це відповісти. Він був фактично мертвий, була зупинка серця. Не
знаю, як нам вдалося повернути його до життя, це відбулося
дуже швидко, завдяки дефибрилятору. Еріксен у хорошому
стані, він усе ще в лікарні, де
з’ясовують, що з ним трапилося. Але результати тестів дуже
хороші», — сказав він.
За словами лікаря, футболіст
не пам’ятає, що з ним трапилося
у момент нападу.
А в неділю ввечері сам
Еріксен розповів про своє самопочуття та подякував усім за
підтримку.
«Вдячний вам усім, я не збираюся здаватися. Відчуваю себе
краще зараз, але хочу зрозуміти, що трапилося. Хочу сказати
«дякую» усім за те, що ви для
мене зробили», — сказав півза-

■ ТАБЛО
Євро-2020. 1-й тур. Група А.
Туреччина — Італія — 0:3 (Демірал,
53 (у свої ворота); Іммобіле, 66; Л.
Інсіньє, 79), Уельс — Швейцарія —
1:1 (Мур, 74 — Емболо, 49).
Група B. Данія — Фінляндія
— 0:1 (Похьянпало, 60), Бельгія —
Росія — 3:0 (Р. Лукаку, 10, 88; Меньє,
34).
Група D. Англія — Хорватія —
1:0 (Р. Стерлінг, 57).
хисник збірної Данії.
В іншому матчі квартету B
бельгійці — бронзові призери
останнього «мундіалю» — «на
класі» здолали росіян завдяки дублю Ромелу Лукаку, який
один із своїх голів присвятив
своєму одноклубнику Еріксену.
«Я був наляканий цією ситуацією з Крістіаном, адже разом
з ним ми провело багато часу в
клубі, він мій хороший друг.
Зараз мої думки з ним та його
сім’єю», — не приховував емоцій бельгійський бомбардир.
Натомість фаворит групи С та

❙ Футболіст данської збірної Крістіан Еріксен (праворуч) прямо на полі
❙ пережив зупинку серця — згодом його стан стабілізувався.
❙ Фото з сайту theathletic.com.
претендент на місце у плей-оф —
Англія — вперше у своїй історії
виграла стартовий матч ЧЄ. У
попередніх дев’яти матчах-відкриттях «леви» п’ять разів грала внічию та чотири — програвали, і у матчі з хорватами, нарешті, перервали невдалу серію.
«Гравці відмінно впоралися з тиском у цьому непростому
і дуже важливому матчі. Нам
було важливо здобути три очки
у першому матчі.
Більшу частину поєдинку
ми контролювали гру, не дали
Хорватії створити багато моментів і небезпечно діяли по-

переду. Головне було тримати під тиском півзахисників
Хорватії, і нам це вдалося», —
похвалив своїх футболістів головний тренер англійців Гарет
Саутгейт.
До речі, як пишуть британські ЗМІ, Саутгейт залишиться на
посаді наставника команди незалежно від підсумкового результату збірної на Євро. За даними місцевих журналістів, у
британській асоціації задоволені вектором, як розвиваються
молоді гравці, та вимагатимуть
максимального результату вже
на чемпіонаті світу-2022. ■
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Небезпечний поворот
Нафта продовжує дорожчати на світових ринках, — така ціна може протриматися ще рік-два

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ЧЕРВНЯ 2021

■ ОВВА!

Дара ГАВАРРА
Представник південнокорейської молодіжної музичної культури
K-pop — юнацький гурт
BTS — укотре спричинив чималий бум, що
призвів до закриття закладів McDonald’s в Індонезії. Не секрет, що
серед фанатів цього гурту не лише жителі Південної Кореї, а й сотні
тисяч мільйонів (без перебільшення) молодих
людей по всій планеті.
Лише в Індонезії, населення якої 270 мільйонів
осіб, таких набереться майже сто мільйонів,
адже музика цих красунчиків подобається не
лише молодому поколінню. До того ж є ще фани
в Китаї, Японії, острівних країнах Південної
Азії, та що там — по всій
планеті поширюється
цей BTS-психоз. Так, нещодавно гурт презентував свіжий синг Butter,
який вийшов наприкінці травня цього року і
лише за першу добу набрав... 113 мільйонів переглядів! Уявіть, скільки їх на сьогодні.
У рамках поширення
цієї композиції в мережі

BTS Menu б’є рекорди
Через південнокорейську групу в Індонезії закрили
McDonald’s

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №59

❙ Юнацький гурт BTS.
McDonald’s з’явилося нове так зване BTS Menu у
49 країнах світу. Лише в
США це привело до збільшення відвідувачів у цих
фастфудах на 12 відсотків. А от в Індонезії це
меню почали запускати
в продаж з 9 червня, і то
лише з доставкою. Та на-

Варка ВОНСОВИЧ
Подружня пара пенсіонерів — Мануель та
Марія Суто — з маленького іспанського містечка
Естрада дуже полюбляє щоденні прогулянки удвох. Проте з кожним роком їм усе важче дається
цей традиційний моціон, оскільки 79-річна дружина сеньйора Мануеля страждає на артроз,
тому фізичне навантаження на суглоби завдає
їй сильного болю, відповідно, під час прогулянок сеньйора Марія потребує деякого перепочинку. Тому 82-річний чоловік пані Марії й попрохав
місцеву владу поставити на маршруті їхніх прогулянок лавочку, на якій літні люди могли б перепочивати. Звісно, чиновники — вони й в Іспанії чиновники, тож прохання пенсіонера було проігнороване. Проте пан Суто не здався.
Сеньйор Мануель усе життя пропрацював
токарем, а вдома в нього залишилася маленька майстерня з інструментом, тому він вирішив
змайструвати лавочку самостійно. Для цього

віть таке, здавалося б, обмеження призвело до повного колапсу служби доставки, адже біля закладів
«Макдональдс» утворитися страшні корки з велосипедистів та мотоциклістів,
які й мали доправляти замовлення до споживачів.
Керівництво «Макдо-

нальдс» пішло на безпрецедентний крок — закрило свої заклади в столиці
Індонезії та ще кількох
містах країни, пояснюючи це небажанням стати причиною поширення
коронавірусу через такі
скупчення людей біля
фастфудів. ■

■ ТУРБОТА

Двоє на лавочці
Чоловік зробив коханій незвичний сюрприз
купив дошки, а все решту зробив сам. Для
того, щоб це був сюрприз дружині, пан Суто
домовився з власником місцевої крамнички,
що вночі поставить біля неї свою лавочку, той
не заперечував. Тепер це місцева пам’ятка, і
хоча столярний виріб вийшов дещо грубуватим, адже Мануель потратив для його виготовлення лише пів години і вважає, що його варто
було б відшліфувати та покрити лаком, проте
мешканці Естради оцінили цей порух душі турботливого чоловіка. «Дружина була у захваті,
а я отримав обійми й поцілунки», — поділив-

ся враженнями пан Суто.
Оскільки лавочка набуває популярності,
Мануелю навіть довелося зробити на ній напис: «Поважайте. Для літніх людей». Проте у
слові «літніх» пан Суто допустив помилку, що
тут-таки помітили місцеві грамотії. Але чоловік
не засмучується: «Я не ходив до школи, а все
життя працював, як і моя дружина. Вона ніколи
не припиняла працювати». Сусіди почали замовляти в Мануеля й собі лавочки, проте чоловік чемно відповідає, що зробив лише одну
таку — для своєї дружини. ■

■ ПОГОДА
сонячно

хмарність

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень +24...+26.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Одеса: помiрний дощ. Уночi +13...+15, удень +23...+25.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +11...+13, удень +24...+26. Моршин: уночi +9...+11, удень
+22...+24.
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

Північ
Захід

+12…+17
+22…+27

+9…+14
+22…+27
Схід

хмарно

14 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-24 градуси, поблизу Одеси — 17 градусiв,
Приморського — 16 градусiв, у Днiпрi — 19.

Центр

+12…+17
+22…+27

+13…+18
+22…+27

дощ
сніг

Південь +12…+17
+19…+24
дощ,
гроза

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

Гербом. 2. Істота, яка за китайським
гороскопом була символом 2013
року. 3. Старший син Тараса Бульби.
4. Форма бороди, яку ще називають
еспаньйолкою. 5. Підрозділ у кавалерії, що відповідає піхотній роті.
6. Біблійний персонаж, злий демон
пустелі, з яким пов’язують єврейський обряд «вигнання козла відпущення гріхів». 10. Декоративне оздоблення палітурки книги пластинами з коштовних металів. 11. Родовий знак кримськотатарських ханів,
зображений на прапорі. 13. Епоха
Відродження. 15. Самоцвіт зеленого кольору. 17. Знак зодіаку. 19.
Майстер із виготовлення покрівлі зі
щільно припасованих одна до одної
дерев’яних дощечок. 21. Оборонна
споруда. 22. Чотиригранна чарка з
ніжкою, яка вміщує десяту частину
відра горілки. ■
Кросворд №57
від 9 червня

■ ПРИКОЛИ

16 червня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +15...+17, удень
мінлива
+24...+26.

По горизонталі:
3. Відома давнім грекам заселена частина Землі з центром в Елладі, визначена давньогрецьким
географом Гекатеєм Мілетським.
7. Змушення людини щось робити
проти її волі. 8. Найбільший у світі
молюск. 9. Частина світу. 10. Харківський бійцівський клуб, з якого
виросла проросійська партія Євгена
Жиліна. 12. Коханка і муза Володимира Маяковського, яка опікувалася Сергієм Параджановим. 14. Військове звання молодшого командного складу в царській армії. 16.
Право на управління колишньою колонією Німеччини або частиною колишньої Османської імперії, яке Ліга
націй надавала країнам-переможницям після Першої світової війни. 18.
Ударний інструмент, звук якого позначає початок і закінчення чергового
раунду в боксі. 20. Історичний район
Дубая, що славиться своїми базарами. 22. Перспектива отримати бажане. 23. Офіційна політика расової
дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948—1991
рр. проводили правлячі кола ПАР
проти чорношкірого населення країни. 24. Результат праці селянина. 25.
Адміністративно-територіальна одиниця, яка існувала в Галичині в часи
німецької окупації.
По вертикалі:
1. Князівський знак Володимира Великого, що став українським

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

© Дорошенко М.І., 2013

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Чоловік каже дружині:
— Справжнiй чоловiк повинен хоч
раз на тиждень не ночувати вдома.
Дружина не розгубилася:
— Щоб іншому справжньому чоловiку було де переночувати.
***
Худенький інтелігент повертається додому, а дружина в ліжку з коханцем. Коханець виявився двометровим здорованем. Інтелігент дістав
пістолет i каже:
— Це добре, що ви такий великий, а то я окуляри на роботі забув.

***
Оперуповноважений Петренко
в рамках спецзавдання перевдягнувся жебраком i сiв біля церкви просити милостиню. Вже наступного дня вiн
звільнився з органів МВС.
***
— Соромно мені, — каже Рабинович дружині, — так соромно.
— Що трапилося? — запитує
вона.
— Абрам уже втретє запрошує
мене на похорон його дружини, а я його
ще жодного разу не запрошував.
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