«Один з найбільш
патріотичних державних
мужів»
Про гетьмана Івана Виговського, 360-річчя
перемоги під Конотопом та сьогоденні
події, що нагадують минувшину
» стор. 6—7

Вівторок, 9 липня 2019 року

5 років війни. Про що хотіли
поговорити?

Земля у футлярі

Телеканал NewsOne скасував
телемарафон із російським
телеканалом «Россия 24» під
назвою «Надо поговорить». ГПУ
відкрила кримінальну справу

Відкрити ринок
землі вже
восени пообіцяв
президент
Зеленський

» стор. 4

№ 74 (5531)

» стор. 13

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,711 грн
1 € = 28,950 грн
1 рос. руб. = 0,404грн

Міжнародні злочинці,
які загрожують світу
Відкрите звернення до генерального прокурора України Юрія Луценка з приводу
організації президентом Російської Федерації Володимиром Путіним вчинення
терористичного акту (збиття пасажирського літака МН17) за попередньою змовою
» стор. 8—9
групою осіб, що призвів до загибелі людей
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ІнФорУМ

«Ми знаємо, що наша солідарність сильніша, ніж російські тюрми».
Активісти #SaveOlegSentsov

■ ЗА ҐРАТАМИ

■ НА ФРОНТІ

Вишиванка
і листівки як
обереги

Ворожа міна
розірвалася біля оселі

Голод та російська північ не
здолають українських патріотів
Тарас ЗДОРОВИЛО
Нещодавно в США оприлюднили доповідь про зростання кількості політичних ув’язнених у Росії: станом
на березень 2019 року їх було 236 осіб, включно з тими,
що перебувають на території окупованого Криму. Жертвами переслідувань російської влади стають опозиційні
політики і громадські активісти, представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також
громадяни України та проукраїнські активісти.
Одним із найвідоміших «бранців сумління» є Володимир Балух, якого наразі утримують у штрафному ізоляторі колонії у Тверській області, — фермер, який після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року кримчанин вивісив прапор
України на своєму будинку і не знімав його, коли півострів анексувала РФ, як і індивідуальну табличку на своєму обійсті «Вулиця героїв Небесної Сотні».
Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали
співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5
років позбавлення волі — за двома кримінальними справами: за зберігання боєприпасів та інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора
тимчасового утримання».
Володимир Балух свою провину не визнав. На знак
протесту він декілька разів оголошував голодування:
вперше акцію розпочав 19 березня 2018 року, вона тривала більше 200 днів.
5 липня Володимир Балух припинив чергове голодування, яке оголосив 27 червня. Як повідомила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у власному Twitter: «Володимир Балух припинив голодування у російській в’язниці: росіяни виконали його
вимогу і допустили українського консула». Вона підкреслила, що для цього українцю довелося ставити під загрозу своє здоров’я та життя, а також нагадала, що незаконно ув’язнений кримчанин вважає обмін єдиним способом
вийти з колонії живим.
Перед тим, 4 липня, правозахисники та активісти
зібралися у Києві в офісі Кримської правозахисної групи, щоб передати Володимиру Балаху слова підтримки і
виконати його волю: він попросив, щоб його маленький
онук Тимофій отримав із Києва українську вишиванку.
«Сьогодні передаємо цю вишиванку від нас, українців,
до Криму, — сказала координаторка акції Ольга Скрипник. — Ми впевнені, що маленький Тимофій дуже скоро
в українській вишиванці зустрічатиме Володимира Балуха вдома».
Нагадаємо, Європейський Союз минулого тижня
вкотре закликав російську владу звільнити українських
режисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка. Така заява була виголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 4 липня. «Ми знову приєднуємося
до закликів представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ до
Росії звільнити українського режисера Олега Сенцова та
українського журналіста Романа Сущенка, відзначаючи
і той факт, що близько 70 українських політв’язнів незаконно утримують у Криму та в Росії», — йдеться у заяві
ЄС.
Також наголошується, що ЄС «залишається глибоко занепокоєним ситуацією зі свободою висловлювання
в незаконно анексованих Росією Автономній Республіці
Крим та місті Севастополі, а також у районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями на сході України». ■

■ АКЦІЯ ПІДТРИМКИ
Активісти #SaveOlegSentsov оголосили 13 липня всесвітнім днем
солідарності з Олегом Сенцовим. Свій день народження український активіст-кримчанин знову проведе в колонії на далекій півночі
Російської Федерації.
«Ми знаємо, що наша солідарність сильніша, ніж російські тюрми», — упевнені активісти й закликають цей день відзначити символічною дією, зробивши публічну акцію чи флеш-моб у своєму населеному пункті; організувавши показ фільму про Олега Сенцова чи
вуличні читання його книг тощо. Можна просто підписати листівку
імениннику чи іншим політв’язням Кремля.

Із Горлівки бойовики поранили літнього
чоловіка і повибивали вікна в його хаті
Тетяна МІЩЕНКО
Збройні формування Російської
Федерації продовжують воєнні дії на
сході України. 7 липня вони 16 разів
порушили режим припинення вогню, повідомляє пресслужба Операції
Об’єднаних сил. З них шість разів —
із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, танків, мінометів
калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з
гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів
та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»
противник стріляв поблизу Широкиного, поряд Богданівки, неподалік Водяного, в околицях Красногорівки та
Піщевика.

У зоні відповідальності ОТУ «Північ» позиції наших захисників були обстріляні у районі Новолуганського, Золотого-4, Попасної, Майорська та Південного.
У результаті ворожих обстрілів один
український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один
— бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить
Мінським домовленостям.
За даними розвідки, упродовж доби
7 липня двох окупантів знищено.
Днем раніше, 6 липня, обстріли
окупантів були інтенсивнішими: вони
26 разів порушили режим припинення
вогню, із них вісім разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру
122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Більшість ворожих обстрілів випало на

район відповідальності ОТУ «Схід»:
поблизу Широкиного, Лебединського, Мар’їнки, Павлопілля, Богданівки,
Водяного, Гнутового, Старогнатівки,
Піщевика і Красногорівки.
Десять разів позиції наших захисників були обстріляні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: поблизу Хутора
Вільного, Новотошківського, Новолуганського, Зайцевого, Новгородського,
Південного, Світлодарська та в околицях населеного пункту Шуми. Суботнього дня у результаті ворожих обстрілів
один український військовослужбовець
отримав поранення, ще чотири — бойове травмування. За даними розвідки,
6 липня окупанти недорахувалися трь ох
своїх служивих.
Продовжує страждати від обстрілів
окупантів цивільне населення. Противник знову порушує норми міжнародного гуманітарного права. Зокрема, пізно
ввечері у суботу бойовики обстріляли
селище Новгородське, вогонь противник вів з окупованої Горлівки. За фактом обстрілу спостережною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію. У результаті розриву мін
калібру 82 мм пошкоджені вікна у приватному будинку по вулиці Слов’янській
i поранено літнього чоловіка, 1941 року
народження. Ворожа міна розірвалася
за кілька метрiв від його будинку. Постраждалого доставили в лікарню Торецька. ■

■ ЦЕРКВА

Перемога в Крутах

❙ Перемозі передувала мобілізація
❙ українських сил краю.
❙ Фото зі сторінки Леонтія Носенка.

Незважаючи на «тітушок», віряни приєдналися до ПЦУ
Людмила НІКІТЕНКО,
Валентина САМЧЕНКО
Релігійна громада легендарного села Крути Чернігівської області,
де проживає близько тисячі людей,
перейшла до Православної церкви
України. Як і понад сотню років
тому, коли під Крутами за волю
України проти навали більшовиків
вийшли молоді українські захисники, тепер до боротьби за свою церкву і віру стали різного віку жителі
цього села. Із 119 присутніх на зборах за Помісну церкву віддали голоси 114.
Як і двічі перед цим на збори громади Крут представники РПЦ (донедавна УПЦ МП) 6 липня привезли «тітушок». Утім нарешті це не
завадило крутянам прийняти доленосне рішення про перехід до ПЦУ.
Нагадаємо, понад пів сотні привозних бандюганів, якими керували
близько 20 священників Московського патріархату, 1 червня вдруге брутально зірвали парафіяльні
збори у Крутах Ніжинського району Чернігівщини.
У перший день літа журналіст
Леонтій Носенко писав: «Очевидці
повідомляють, що завезена з Києва
братва вже зранку захопила приміщення, де мали проводитися збо-

ри. А ніжинська поліція цьому фактично потурала. Далі москвомовні
«спортікі» заблокували вхід, а тих
крутян, які намагалися потрапити
у свою ж будівлю, просто скидали зі
сходів на землю».
Першого дня літа безкарне знущання з крутян відбувалось під
улюлюкання завезених бабусь-клікуш. Їх під’юджували мобілізовані
московські попи, яких у Крути того
дня навезли з усіх усюд: Ніжина,
Борзни, Прилук і навіть Бахмача.
Врешті-решт, із третього спроби
крутяни змогли провести збори громади і з’ясували, що віряни справді хочуть перейти до ПЦУ. При цьому люди розповідали: «Нам Кирило московський і кац…пи церкву не
будували!»
«Перемозі передувала мобілізація українських сил краю, — ділиться Леонтій Носенко. — Ще до
13.00 у Крути з’їхалося понад 70
християн, учасників АТО, волонтерів, священників. Тут же — великий загін поліції, хлопці з СБУ.
Як у часи Хмельниччини, українські сили зосередилися у найближчій діброві, пропустивши до
Палацу культури два автобуси з чотирма десятками кримінальників.
Поліція, яка, як вогню, боялася масової бійки, сама заслала до гопни-

ків гінця: «Хлопці, краще нічого не
робіть. Їх там багато...» Тим часом
iз лісу вийшов Денис Попов і втягнув у переговори «главаря». Мовляв, нас більше, але давайте спробуємо «бєз рукопрікладства»... Також після нападу на християн у
Крутах 1 червня Ніжинська єпархія РПЦ дала команду своїм попам
«не сунутися» у місце зборів громади. Мабуть, це й стало причиною
розгубленості бандюганів, які втратили патлатих командирів».
«Для Крут, крутян і для ПЦУ
загалом, це справді історична
подія, — упевнений священник
Сергій Чутченко. — Адже релігійна громада села долучається до Українського православ’я, бо не хоче
належати до церкви, центр якої у
країні-агресорі. Тому Крути — це
ПЦУ!»
Російське православ’я в Україні
— чуже, вороже, агресивне, наголошує Сергій Чутченко. І розшифровує: «Керування в цій церкві намагалися здійснювати одноосібно, а не
колегіально. Російське православ’я
в Україні намагається відмежуватися від громадянського суспільства, засуджує його, не хоче слухати, проти цього громадянського суспільства винаймає за чималі
гроші «тітушок» і бойовиків». ■

ІнФорУМ
Ірина КИРПА
Літній сезон 2019 року
запам’ятається всім українцям аномальною погодою, коли рекордна спека різко змінюється небувалими грозами з градом
та штормовими вітрами.
Так, на початку червня
на півдні країни зафіксували рекордні 36 градусів
спеки — настільки висока
температура повітря помічена вперше за 100 років
спостереження. А середина літа принесла жителям
Херсонської, Миколаївської та Одеської областей
небувало прохолодну погоду з дощами, коли в окремі
дні температура повітря не
піднімається вище 23 градусів тепла.
Друга хвиля негоди
вже накрила центральні та західні регіони України. У селі Поляна Закарпатської області у перші дні липня несподівано
пішов... сніг із градом. 7
липня на Тернопільщині,
у селі Трибухівці Бучацького району, після розгулу замерзлих кульок з
неба, поля з сільськогосподарськими
угіддями
стали білими, вкрившись
крижаним «покривалом».
Того ж дня на Київщині випав великих розмірів град
(на фото), про який одна із
пристоличних мешканок
написала: «Отаке сьогодні
в Боярці вродило. Гарно,
але на голову було би боляче... І городина трохи натерпілася».
Невтішний
прогноз
дали фахівці Гідрометцентру для жителів Західної України й на найближчий тиждень: сильні дощі
з грозами, похолодання
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■ ПОГОДА

■ ЧАС «Т»

Град вам на голову

ГРА
за правилами

Насувається зниження температури
■ А ТИМ ЧАСОМ...
«Цвіте» море і...
жирніє

❙ Такий град випав на Київщині.
❙ Фото з «Фейсбука».
у середині липня до плюс
8 градусів вночі. Із 9 липня рясні опади накриють
всі західні області України, найбільш складні погодні умови очікуються на
Львівщині та Сумщині. А
днем пізніше циклон із дощовою погодою переміститься на більшу частину
країни, дощі заллють усі
регіони.
«Якщо вам було холоднувато минулого тижня, то
це вам здавалося, — повідомляє народний синоп-

Євгеній ГРОБОВОЙ,
голова ГО «Народний контроль
та правозахист»
Чернігівська область
Десь два місяці тому пресслужба ПАТ «Чернігівгаз» активно поширювала в регіональних ЗМІ і вебресурсах інформацію про те, як споживачі Чернігівської області ледь не
масово крадуть газ, і Бобровицький
район посів третє «призове» місце за
виявленими порушеннями...
За всю Чернігівщину відповідати не можу, а за рідну Бобровиччину
напишу. Зі скаргами на незаконні дії
газового монополіста Чернігівщини
до Бобровицького бюро правової допомоги та до мене особисто зверталися жителі району, і ось маємо такі результати.
Пенсіонерці з села Рудьківка
нарахували так звані необліковані
об’єми спожитого природного газу,
а по-простому «штаф» за пошкоджене скло на лічильнику на більш
ніж 18 тис. грн. Після поданої скарги комісія з розгляду актів про порушення ПАТ «Чернігівгаз» скасувала
«штраф», оскільки було встановлено, що недобросовісний «газівник»
після того, як зняв лічильник на
повірку, начебто випадково пошкодив скло, приховав цей факт і склав
фіктивні документи про направлення лічильника на експертизу. Зазначу, що в даній справі я лише консультував, а всю основну роботу виконала
начальник бюро Олеся Подоляк.
Жительці райцентру Бобровиця
мали намір нарахувати «штраф» начебто за несанкціоноване втручання у роботу лічильника, її інтереси
я предсталяв особисто на засіданні
комісії ПАТ «Чернігівгаз». Комісія
прийняла рішення: «штаф» не нараховувати. За моїми розрахунками,

тик Наталія Діденко. — Бо
наступного тижня у більшості областей України
дійсно буде холоднувато,
як на липень. Тому жарти про легкі пуховики не
такі вже жарти. Особливо,
якщо йдеться про вечірні
години, нічні та про Карпати. Початок тижня приніс дощі на Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Полтавщину, у місто
Дніпро, до Кропивницького району та на Черкащину». ■

Жителі й гості Одеси зіткнулися з такою проблемою, коли Чорне море
можна сміливо перейменувати у «зелене» — через
величезну кількість дрібних водоростей. На думку
одеського орнітолога Івана Русева, масове розмноження синьо-зелених водоростей та їх відтворення у величезних кількостях
у водах Одеської затоки створило безпрецедентно небезпечну екологічну ситуацію як для самого водоймища, так i для
здоров’я людей. Адже ця
рослинність у Чорному
морі з’явилася внаслідок
надмірного навантаження
від неочищених каналізаційних та зливових стоків
Одеси.
Причинами «цвітіння»
стали масивні дощі, які додали у море велику кількість прісної води з річок
Дніпро та Південний Буг;
штиль та високі температури повітря й морської води.
На одеських пляжах,
від «Ривьєри» до «Нової Дофинівки», 7 липня
відпочивальники на власних тілах та одязі побачили плями мазуту. Екологи
з’ясовують, що стало їхнім
джерелом.

■ ЗАКОН І ПРАВО

Хто кому «крадій» газу
Монополіст намагається стягувати з пенсіонерів
нібито штрафи по 8-18 тисяч гривень

їй могли «приписати» як мінімум
25 тис. грн.
Пенсіонерці з міста Бобровиця
нарахували «штраф» на більш ніж
8 тис. грн. і навіть при повторному
розгляді відмовилися його скасувати. Після поданих скарг і заяв регулятор — Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП)— зобов’язав монополіста скасувати донараховані
об’єми.
Ще одній мешканці Бобровиці
представники ПАТ «відрізали» газ
за начебто наявний борг у майже 7
тис. 700 грн. У подальшому він збільшився до 14 тис. 400 грн. Утім після
мого юридичного втручання — змен-

шився до...563 грн. Але маю обґрунтовані сумніви і щодо цієї цифри, бо
таким чином «газівники» намагаються хоча б частково виправдати
свої протиправні дії.
І ці чотири випадки — лише невелика частина з усіх претензій, які
ПАТ «Чернігівгаз» пред’являє споживачам на Бобровиччині. Нині ще
дві газові справи перебувають у роботі нашої громадської організації.
Часто — отримавши сповіщення про
«штраф» у кілька тисяч гривень —
люди просто його оплачують, бо не
бажають витрачати час на встановлення справедливості.
«Один випадок — це може бути
випадковість, два — це повторторюваність, три — система», — казав викладач криміналістики, коли
я навчався в Академії внутрішніх
справ України. Відповідно ставлю
логічне питання: це бобровиччани
«крадуть» газ, чи може навпаки, газовики хочуть залізти у кишені споживачів!?
Зрозуміло, що треба боротися
не з наслідками, а ліквідувати першопричину. Наша громадська організація буде вносити пропозиції
до НКРЕКП, Верховної Ради України (нової), Кабінету Міністрів України, щоб скасувати дискримінаційні
норми і правила, які ставлять побутових споживачів у нерівне становище з газовими монополістами. ■
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У Києві покажуть 12 найкращих
вистав
Євдокія ФЕЩЕНКО
Другий всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА (Great Real Art) визначив 12
фіналістів, які змагатимуться за звання кращої
вистави. Цей формат професійного змагання Національна спілка театральних діячів України заснувала минулоріч.
Друга ГРА стартувала на початку нинішнього року, зібравши для розгляду театральні
прем’єри 2018-го. Заявки надходили з різних регіонів України від різних за формою власності і
форматом роботи театральних колективів. Кількість учасників, що пройшли технічний відбір,
збільшилась у порівнянні з першим фестивалем
із 70 до 84.
Далі експертна рада фестивалю, що складається з відомих і компетентних театральних
критиків, театро- і музикознавців, з усіх заявників вибрала 30 кращих. Саме вони потрапили до лонг-листа і продовжили змагання за право бути найкращими. Із березня по червень експерти подорожували містами України і переглядали ці три десятки вистав наживо.
У Києві, у Національній опереті, організатори фестивалю ГРА оприлюднили шорт-лист із
12 вистав. Фінальний етап стартуватиме у столиці 24 листопада, і вже міжнародне журі оцінюватиме вистави-номінанти. В усіх бажаючих
(якщо вистачить квитків) буде можливість подивитися вистави-фіналісти з різних міст протягом останнього тижня листопада в Києві на різних театральних майданчиках.
Враховуючи масштаб і резонанс проекту,
НСТД розширила перелік номінацій. Як і минулого року, від експертів ГРИ дізнаємося про
найкращу драматичну виставу; дитячу; музичну у жанрі опери/оперети/мюзиклу; хореографічну/балетну/пластичну; ...виставу камерної сцени (до 150 глядачів); пошуково-експериментальну постановку (на перетині театральних / мистецьких жанрів). Ще будуть
переможці у шести індивідуальних номінаціях: за найкращі жіночу та чоловічу ролі;
режисерську роботу; сценографію; хореографію та музичне рішення вистави. У підсумку
найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар буде нагороджено дипломом лауреата та
грошовою винагородою на реалізацію нового
творчого проекту. ■

■ ШОРТ-ЛИСТ
Номінація «За найкращу драматичну виставу»:
1. Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра,
ГО «Інститут дослідження театру «Шостий поверх» — «Погані
дороги»;
2. Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка — «Коріолан».
Номінація «За найкращу виставу камерної сцени»:
1. Київський академічний театр на Печерську, ГО «АРС МАГНА» — «Бог різанини»;
2. Київський академічний театр «Золоті ворота» — «Фрекен
Юлія».
Номінація «За найкращу виставу для дітей»:
1. Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва — «Король Дроздобород»;
2. Рівненський академічний обласний театр ляльок — «Пливе човен, казок повен».
Номінація «За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»:
1. Київський національний академічний театр оперети —
«Скрипаль на даху»;
2. Одеський національний академічний театр опери та балету
— «Орфей і Еврідіка».
Номінація «За найкращу хореографічну/балетну/пластичну
виставу»:
1. Академічний театр «Київ Модерн-балет» — «Спляча красуня»;
2. Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької — «Правда під маскою»: «Пульчинелла», «Весна священна».
Номінація «За найкращу пошуково-експериментальну виставу»:
1. Київський академічний театр на Печерську — «Світ у горіховій шкаралупі»;
2. Одеський академічний обласний театр ляльок — «Баби
Бабеля».
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■ КОЛІЗІЇ

■ ПРОВОКАЦІЯ

Ніякої
спроби
номер 2

5 років війни. Про що хотіли поговорити?

Верховний Суд
скасував повторне
жеребкування партій на
парламентських виборах
Катерина БАЧИНСЬКА
Касаційний адміністративний суд
у складі Верховного Суду задовольнив апеляцію Центральної виборчої
комісії та скасував рішення Шостого
апеляційного адмінсуду про повторне
жеребкування партій. А напередодні
у ЦВК заявляли про можливий зрив
парламентських виборів.
Причиною баталій стала історія
з реєстрацією партії експрезидента
Грузії Міхеїла Саакашвілі. Адже з
першого разу партію «Рух нових сил»
у ЦВК не зареєстрували. Справа набула розголосу після того, як суд таки
зобов’язав ЦВК зареєструвати партію
Саакашвілі. Проте, щоб не проводити повторного жеребкування, у Центрвиборчкомі їм автоматично дали 22-й
номер.
І було б логічно, якби до суду звернулася сама партія експрезидента
Грузії «Рух нових сил». Але шукати в
українській політиці логіку — як голку в стозі сіна. Адже до суду звернулася «Аграрна партія» співочого ректора Михайла Поплавського. Там заявили, що в ЦВК порушили принцип рівності учасників виборчого процесу,
коли надали партії «Рух нових сил»
Мiхеїла Саакашвілі номер 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування. Тому подали до суду позов iз
вимогою провести повторне жеребкування. І в результаті Шостий апеляційний суд Києва визнав такий позов
законним.
Проте не погодилися з таким рішенням у ЦВК, назвавши даний процес намаганням зірвати парламентські вибори, і заявили, що оскаржуватимуть рішення у Верховному
Суді. Центрвиборчком також повідомив, що вже надруковано понад п’ять
мільйонів бюлетенів. І ось тут виникає питання: навіщо ЦВК надрукувала бюлетені, коли за графіком проведення парламентських виборів кандидати і партії мають час до 8 липня
зняти свої кандидатури. Тобто, за розкладом, лише вчора мали б бути остаточні списки кандидатів.
Насправді від того, що Мiхеїлу Саакашвілі дали саме 22-й номер, нічого не змінилося: ні для громадян, ні
для самого Саакашвілі. Ба, більше:
очевидно, що партію експрезидента
Грузії взагалі не цікавить це питання,
адже вони вже замовили собі банери та
рекламу, де прописаний номер 22. Ну
і врешті, чому до суду звернулася саме
«Аграрна партія»? Експерти називають кілька причин. Одна з них — це
привернення уваги до своєї політичної сили. Проте головною зазначають
зацікавлення політичної сили в проведенні виборів восени. Адже й електорат мобілізується, і більше концертів з Олегом Винником удасться провести.
Проте всі крапки над «і» в цій історії вчора розставив Верховний Суд,
який виніс рішення: «Апеляційні
скарги ЦВК, політичних партій «Слуга народу», «Сила і честь», «Опозиційний блок» — задовольнити. Рішення
Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 липня 2019 року скасоване». Таким чином у Верховному
Суді скасували повторне проведення
жеребкування. ■

Телеканал NewsOne скасував телемарафон із російським телеканалом «Россия 24»
під назвою «Надо поговорить». ГПУ відкрила кримінальну справу
Катерина БАЧИНСЬКА
Про що ж збиралися говорити генеральний продюсер та ведуча телеканала
NewsOne із ведучими федерального телеканала «Россия-24» після п’яти років
війни на Сході України — залишиться
загадкою. Адже після гнівної реакції
громадськості телеканал NewsOne скасував проведення ефіру, який попередньо був запланований на 12 липня. Ба,
більше, учора ГПУ відкрила кримінальну справу про державну зраду.
Напередодні, в неділю ввечері, на
«Ютуб» з’явився відеоанонс російського пропагандиста Дмитра Кісєльова, у якому він закликав приєднатися
до російсько-українського телемосту.
«Відверта розмова між простими людьми давно назріла», — заявив Дмитро
Кісєльов.
А вже в понеділок зранку, близько
11:00, біля будівлі телеканала NewsOne
зібрався мітинг. На нього приїхали лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук,
націоналісти, а також близько 50 активістів. Протестувальники тримали в
руках плакати з написами «Не телеміст,
а телеміна!» та «Оживіть убитих, тоді поговоримо».
Відреагував на події і Володимир Зеленський, заявивши, що анонсований
телеміст — це дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами. «Мета цього телемосту — знову поділити нас, усіх
українців, на два табори. Політики скажуть: «Конечно, давайте поговорим. Мы
же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших на фронте». Другий табір
політиків закличе обуритися і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на виборах», — сказав Зеленський. За його словами, політики з другого
табору почнуть громити і палити телеканал, чим створять картинку для російського телебачення про «озверевших фашистов».
Секретар Ради національної безпеки і
оборони Олександр Данилюк повідомив,
що стосовно телемосту, який планували
провести російський канал «Россия 24»
і NewsOne, буде прийнято «рішення».
«Треба поговорити? Ну-ну. Порівнювати
це непорозуміння з телемостом «США —

❙ Мітинг-протест під телеканалом NewsOne.
❙ Фото зі сторінки партії «Голос» у «Фейсбуці».
СРСР» у 1982 році, між різними ідеологіями і пропагандистськими машинами,
— дешева маніпуляція. Зараз нам пропонують «з’єднати» внутрішньокремлівську пропаганду з її філією у Києві та видають це за «прорив» у відносинах між
«братніми» народами. Прошу припинити істерику», — зазначив Данилюк. Він
назвав міст «провокацією» і додав, що
кількість провокацій буде тільки зростати, а Україні треба на них відповідати «без зайвих емоцій», оскільки Росія
на це тільки й розраховує. «Нам потрібно тримати голову холодною», — сказав
він.
Проте вже ближче до 13-ї години на
каналі NewsOne заявили, що спроба організувати майданчик для обговорення
неполітичних питань призвела до того,
що проти їх телеканала була масована
інформаційна атака. «Планувалося організувати перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії. Його
ведучими повинні були стати далекі від

політики Андрій Малахов і Марія Сіттель. Тому ми вважаємо, що такі дії щодо
телеканала повертають Україну до часів
прямого залякування і тиску на журналістські свободи», — йдеться в заяві.
Незважаючи на скаксування марафону, Генеральна прокуратура порушила
кримінальну справу стосовно українського телеканала NewsOne. «У зв’язку з
намірами телеканала NewsOne провести спільний телеміст із російським підсанкційним каналом Генпрокуратура
зареєструвала сьогодні провадження
про замах на вчинення державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України», — заявив Луценко. Він також
додав, що на допит викликані ведучий
і генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов, а також власник канала та депутат від партії «Опозиційний
блок» Тарас Козак. «Готується подання до суду про арешт активів», — додав
Луценко. ■

■ ТЕНДЕНЦІЇ

Новий тиждень, нові цифри
Соціологічні дослідження фіксують i зростання, i падіння
рейтингів політичних партій
Катерина БАЧИНСЬКА
До парламентських виборів залишається менше двох
тижнів. Соціологічна група
«Рейтинг» опублікувала нові
дослідження. Цікаво, що тенденції вподобання виборців,
незважаючи на таку коротку
кампанію, таки змінюються.
Тому ми вирішили поділити
політичні партії на два типи:
ті, у кого за останній місяць
рейтинг зростає, й ті, хто через політичні баталії втрачає
підтримку своїх виборців.
До партій, які за останній місяць втратили у підтримці, належать «Слуга народу», «Громадянська позиція», «Радикальна партія» та
вперше з моменту проведення соціологічних досліджень
партія Святослава Вакарчука
«Голос». До політичних пар-

тій, рейтинг яких зріс, належать «Опозиційна платформа
— За життя», «Європейська
Солідарність», «Опозиційний
блок», «Українська стратегія» Гройсмана, «Батьківщина» та «Сила i честь».
Незважаючи на падіння рейтингу, президентська
«Слуга народу» залишається лідером, і навряд чи хтось
із політичних сил зможе наздогнати такі показники.
Адже її рейтинг зараз становить 42,3%. За останній місяць партія Зеленського втратила більше п’яти вiдсоткiв.
Проте, незважаючи на певне
падіння, відрив «Слуги народу» від другого місця, де зараз «Опозиційна платформа
— За життя», становить майже 29%. Зріс рейтинг і партії
«За життя» — порівняно з минулим дослідженням вони на-

брали майже 1,5%.
І якщо перше і друге місця вже впродовж двох місяців
лишаються сталими, то на третьому знову зміни. Змістили з
третьої позиції партію «Голос»
п’ятий президент Петро Порошенко та його партія «Європейська Солідарність». Її рейтинг піднявся, а в «Голосу»,
навпаки, впав. Таким чином
показники «ЄС» зараз становлять 8,3%, а в «Голосу» на 1%
менше — 7,2%. Ще варто зазначити, що показники третього місця в межах статистичної
похибки, тому, хто прийде на
фініш третім, подивимося вже
у результатах виборів.
Змістилася й партія «Батьківщина», яка має однакові
результати з «Голосом». За
партію Юлії Тимошенко готові віддати свої голоси 7,2%.
І на цьому можливості про-

хідних партій закінчуються. Адже, зважаючи на дослідження, всі інші політичні
сили мають менше п’яти вiдсоткiв. Проте в межах статистичної похибки зараз такі партії, як «Сила і честь» та «Опозиційний блок». Піднявся у
рейтингах і Володимир Гройсман зі своєю «Українською
стратегією», проте показник
поки далекий від п’яти вiдсоткiв і становить лише 2,8%.
Ну й насамкінець, за даними соціологів, 17% з опитаних виборців не визначилися, за кого ж голосуватимуть,
а 62% українців заявили, що
прийдуть на виборчі дільниці.
Але не варто забувати, що вибори пройдуть саме в пік відпусток, та й соціологи запевняють: не варто очікувати на
високу явку. Адже так історично склалося, що українці відповідальніше ставляться саме до президентських виборів і млявіше відвідують
парламентські та місцеві. Що
буде з рейтингами надалі, побачимо. Але точно можна сказати, зважаючи на соціологію
впродовж місяця, передбачити, якими будуть кінцеві результати на виборах, поки
важко. ■

СВІТ
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■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Нові керманичі Європи
Обрано керівництво Європарламенту, номіновано
керівників на чотири ключові посади в Єврокомісії
Ігор ВІТОВИЧ
Упродовж минулого
тижня Європейський союз
визначився з новими керівними органами на підставі
виборів до Європарламенту, які відбулися наприкінці травня.
Європарламент очолив
італієць Давід Сассолі. Необхідну більшість голосів
(345) він здобув у другому
раунді голосування. Давід
Сассолі замінить на цій посаді свого земляка Антоніо
Таяні. Прізвище Сассолі
як кандидата на посаду голови Європейського парламенту з’явилося несподівано, 2 липня ввечері. Раніше
фаворитом вважали кандидата Болгарії Сергєя Станішева, який народився в Україні. З’явилися думки, що
ЄП змінив головного кандидата, щоб показати свою незалежність від Європейської ради. Після оголошення
результатів Давід Сассолі
говорив про необхідність
демократизації Європейського Союзу і про боротьбу
в країнах ЄС. За його словами, Європа має бути готовою змагатися з такими
проблемами, як цифрова
революція та глобальне потепління. Політик заохочував також реформувати ЄС
і прислухатися до критиків
євроспільноти. Після свого
обрання Сассолі заявив, що
не бачить підстав для відміни санкцій стосовно Росії.
Давід Сассолі народився у Флоренції, почав свою
кар’єру як журналіст і ведучий, зокрема, італійського
телебачення RAI. У 2000х роках зацiкавився політикою, на початку з християнськими демократами, а потiм приєднався до
соціалістів. Останніми роками він був віце-президентом ЄП. Ревний католик. Неофіційно відомо,
що, згідно з укладеною в
Брюсселі угодою, 63-річний Давід Сассолі має залишатися на посаді 2 роки
і 6 місяців, після чого його
замінить німецький політик від партії Християнсько-соціальний союз Манфред Вебер.
Також законодавчий орган ЄС обрав 14 віце-голів
Європарламенту. На цьому
тижні європаралментарії
будуть також вибирати

❙ Урсула фон дер Ляєн
❙ упевнено почувається
❙ на міжнародній
❙ політичній арені.
голів окремих комітетів.
Минулого тижня після
триденних багатогодинних
дискусій європейські лідери погодили ключові євросоюзні посади. Згідно з домовленостями, 60-річна
міністр оборони Німеччини
Урсула фон дер Ляєн, лікар
за фахом, доволі несподівано стала кандидаткою на
посаду голови Європейської
комісії. Вона змінить на цій
посаді представника Люксембургу Жана-Клода Юнкера і стане першою жінкою на чолі Єврокомісії.
46-річного
прем’єра
Бельгії Шарля Мішеля
вибрали наступним головою Європейської ради. Він
змінить поляка Дональда
Туска. Крім того, Європейська рада висунула чинну
директорку Міжнародного валютного фонду 63-річну француженку Крістін
Лаґард на посаду голови Європейського центрального
банку. Тут узагалі цікава
історія. Лагард замінить на
посаді глави ЄЦБ італійця
Маріо Драгі, якого вважають тепер одним з головних
претендентів на звільнену
посаду глави МВФ. Тобто,
фактично, Лагард та Драгі
обміняються посадами.
72-рiчного каталонця,
але жорсткого противника незалежності Каталонії
від Іспанії, Жозепа (в каталонській формі прочитання імені) чи Хосепа (в кастильській формі прочитання) Борреля, який очолює
МЗС Іспанії, номіновано
очільником дипломатії євроспільноти. Він прийде на
зміну італійці Федеріці Могеріні.
Нових кандидатів має
тепер затвердити Європарламент. Очікують, що
процес затвердження буде
складним. Із позицiй ген-

❙ Новий голова ЄП
❙ Давід Сассолі.
дерної рівності все виглядає чудово: дві ключові посади — чоловікам і дві —
жінкам. Але, з точок зору
територіального та партійного розподілу, номінації
викликають багато заперечень. Чільні керівні посади дісталися представникам країн Західної Європи,
тому представники Сходу
почуваються обділеними.
Подібне — і з партійним
розподілом. Голосування в
Європарламенті має відбутися після 15 липня.
«Німецька хвиля» підготувала спеціальний матеріал стосовно того, чого
Україні очікувати впродовж наступних п’яти
років від нових керівників ЄС і яких поглядів вони
дотримуються. Якщо Урсулу фон дер Ляєн затвердять, то кардинальних розворотів у роботі Єврокомісії очікувати не варто,
адже найвпливовіша посада у ЄС залишиться в руках
консервативної Європейської народної партії (ЄНП),
до якої належать як фон
дер Ляєн, так і нинішній
керівник Єврокомісії ЖанКлод Юнкер. Такої думки дотримується, зокрема,
брюссельський експерт Німецького фонду Маршалла
Бруно Лете. Він очікує продовження нинішнього курсу Єврокомісії. «З іншого
боку, фон дер Ляєн завжди
виступала проти постачання зброї Україні», — додає
експерт.
Представник
України при ЄС Микола Точицький зауважує, що за час
роботи Юнкера в Єврокомісії Україну «чули і чують». Сподівається, що будуть чути і надалі, але додає, що для цього Україні
самій треба чітко формулювати свої цілі.
Керівництво держав
Балтії вже привітало кан-

дидатуру фон дер Ляєн,
тоді як у Москві насторожилися. Так, заступник
директора московського Інституту Європи Владислав
Бєлов назвав німкеню «однією з найгірших кандидаток» для Росії.
Шарль Мішель, якого
вважають майстом компромісів, на відміну від інших кандидатів, затверджений на чолі Європейської Ради остаточно. Голосування в Європарламенті
по його кандидатурі не потрібне. Він прийде на зміну
Дональду Туску 1 грудня.
Саме він головуватиме на
самітах ЄС. І для цієї роботи оглядачі дружно називають Мішеля ледь не ідеальним кандидатом. Утім
президент ЄР займається і
міжнародними справами,
наприклад, представляє
ЄС на світовій арені: разом
iз головою Єврокомісії він є
учасником самітів Великої
сімки або ж, приміром, Україна—ЄС. У міжнародних
справах має мало досвіду, і
це викликає певне занепокоєння. Крім того, Мішеля
вважають доволі м’яким у
його ставленні до Росії.
Наприклад, прем’єр РФ
Дмитро Медведєв під час
візиту до Брюсселя у жовтні 2018 року поклав відповідальність за санкції
щодо Росії на ЄС. Мішель,
який у цей час стояв поряд
iз Медведєвим, не нагадав
своєму колезі з Москви, що
санкції запровадили через
дії саме Кремля — анексію
Криму та війну на Донбасі.
За прем’єрства Мішеля
Бельгія була зазвичай однією з останніх країн, яка
давала свою згоду на санкції щодо Росії. Можна очікувати, що бельгiєць суттєво відрізнятиметься від
нинішнього глави ЄР поляка Дональда Туска, який
займав дуже жорстку позицію до Володимира Путіна,
а у Верховній Раді виступав українською мовою.
На відміну від доволі
молодого Мішеля, верховним представником ЄС
із зовнішньої та безпекової політики може стати
72-річний соціаліст Жозеп Боррель. Його затвердження обіцяє бути менш
проблематичним, ніж у
випадку фон дер Ляєн, для
цього необхідна лише згода наступного голови Єврокомісії. Борреля вважають прихильником хороших відносин Мадрида
з Москвою. Утім у травні цього року він назвав
Росію «старим ворогом»
Євросоюзу, через що МЗС
РФ викликало посла Іспанії та назвало ці слова
«недружніми». ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Києві відбувся саміт Україна—ЄС
21-й саміт Україна—ЄС, який відбувся вчора в Маріїнському палаці, став особливим. Володимир Зеленський, хоча й здійснив кілька закордонних візитів на посаді президента України, досi не брав участі у міжнародних самітах.
Натомість для очільника Європейської Ради Дональда Туска та голови Єврокомісії Жана-Клода
Юнкера, які незабаром залишать свої посади,
це був останній саміт з Україною. Утім керівники
Євросоюзу, які залишають посади, мали «сильне бажання провести цей важливий захід під
час їхньої каденції», як зазначив один iз брюссельських чиновників. Адже посади залишають
не лише Туск та Юнкер, а й керівниця дипломатії
ЄС Федеріка Могеріні та єврокомісар iз політи-

ки сусідства Йоганнес Ган, які також були вчора у Києві. Гості з Брюсселя підтвердили, що
проведення цього заходу на найвищому рівні в липні, як і кілька попередніх самітів, «підкреслює дух послідовності» у відносинах ЄС
та України.

Deutsche Bank скоротить п’яту
частину персоналу
Deutsche Bank повідомив, про плани скоротити 18 тисяч співробітників. У рамках запланованої реорганізації до 2022 року в банку планують залишити 74 тисячi робочих місць i скоротити загальну суму річних витрат до 17 мільярдів євро. Очікується, що загальний обсяг
видатків на виплати звільненим працівникам

i реструктуризацію становитиме 7,4 мільярда
євро. Через це Deutsche Bank очікує збиток у
2,8 мільярда євро в другому кварталі поточного
року. У банку зазначили, що акціонери повинні
відмовитися від дивідендів у 2019-му та 2020
році, аби фінустанова могла покрити витрати
з власних коштів. Deutsche Bank є найбільшим
комерційним банком ФРН з обсягом активів
1 348 мільярдів євро станом на кінець 2018 року.
Минулий рік він закінчив із чистим прибутком
у 341 мільйон євро, тоді як роком раніше було
зафіксовано збитки в розмірі 735 мільйонів
євро. 2018-й — перший прибутковий рік банку
з 2014-го. В останні роки Deutsche Bank опинявся в центрі багатьох скандалів, на нього було накладено чималі штрафи, передусім у США. ■
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

Повернення
батьків кризи
Греки не підтримали
на парламентських виборах
партію, яка вивела країну
з провального стану
Олег БОРОВСЬКИЙ
Минулої неділі у Греції відбулися дострокові парламентські вибори. Про призначення дострокових
виборів оголосив 26 травня прем’єр-міністр Алексіс Ципрас після того, як його правляча ліва партія
«Сіріза» зазнала поразки на виборах до Європарламенту. Вже у червні «Сіріза» програла ще й регіональні вибори опозиційнiй правоцентристськiй партії «Нова демократія».
Недільні парламентські вибори стали шостими за
останні 10 років. Ніхто не мав сумнівів, що на країну очікує зміна влади. Тим паче що Греція — парламентська республіка, в якій 300 депутатів парламенту обирають за системою «посиленого» пропорційного представництва: партія, яка здобула більшість
голосів виборців, отримує додаткові мандати у парламенті.
Станом на вчорашній день, після обробки 99%
відданих на виборах голосів, опозиційна партія
«Нова демократія» набирала 39.8% відсотка голосів,
а правляча дотепер «Сіріза» заручилась підтримкою
31,5% виборців. Попри те, що відрив є невеликим,
«Нова демократія» завоює абсолютну більшість, оскільки, відповідно до вже згаданого правила, переможець додатково отримує 50 місць у парламенті й
набирає 158 iз 300 депутатських мандатів.
Наразі зрозуміло, що до парламенту також
проходить соціал-демократичний «Рух за зміни»,
який набирає 8,3% голосів, а також Комуністична партія — в неї 5,3%. Націоналістична партія
«Грецьке рішення» і рух «За демократію в Європі2025», ліва партія ексміністра фінансів Яніса Варуфакіса, ймовірно, також здолають тривідсотковий
бар’єр: політсили набирають 3,4% і 3,7% голосів
відповідно.
До речі, перебуваючи в Греції безпосередньо перед виборами, автор цих рядків помітив разючу відмінність між веденням виборчих кампаній там і в
Україні. Дебати та дискусії відбувалися лише на телеканалах та радіостанціях, але на вулицях наближення дня виборів не відчувалось. Жодного білборду. Листівочки iз закликом голосувати за конкретного кандидата чи партію сором’язливо всовували в
поштові скриньки чи вкладали під двірники автомобілів. «Найпотужнішу» вуличну агітаційну кампанію провела Компартія. Її червоні плакати формату А2 таки можна було подекуди побачити на
вулицях.
Хорошою новиною є те, що права партія «Золотий світанок», створена грецькими неонацистами, трохи не дотягла до прохідного тривідсоткового
бар’єра і до парламенту не потрапить. Це велетенське падіння підтримки для партії, яка в роки кризи
була третьою політичною силою країни.
Чинний прем’єр Греції 44-річний Алексіс Ципрас, який представляє «Сірізу», ще у ніч після виборів у телефонній розмові привітав 51-річного лідера «Нової демократії» Кіріакоса Міцотакіса з перемогою. Вчора Ципрас мав передати справи новому
лідеру країни. Також учора Міцотакіс склав присягу як прем’єр. Водночас має бути оголошено склад
Кабінету міністрів. Члени уряду будуть приведені
до присяги сьогодні, а перше засідання уряду відбудеться в середу. Парламент країни почне роботу 17
липня.
«Нова демократія» є однією з двох грецьких партій, які навперемiн правили Грецією десятиліттями,
але були відсторонені греками від влади після початку кризи. Тоді в рамках кампанії на користь «нових
облич» до влади прийшла «Сіріза». Тепер, коли остання вивела країну з кризи, греки вирішили повернутися до «старих облич».
Новий прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс є сином колишнього прем’єр-міністра Константіноса
Міцотакіса, а його сестра Дора Бакоянніс була мером Афін у 2004 році, коли місто приймало Олімпійські ігри. Згодом вона стала міністром внутрішніх
справ.
Міцотакіс перед виборами обіцяв, що використовуватиме всі можливості в бюджеті для зниження податків. Він обіцяв зробити Грецію більш друж
ньою до бізнесу, залучити іноземні інвестиції та модернізувати бюрократичні грецькі політичну та економічну системи. ■

6

НАЦІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 9 ЛИПНЯ 2019

■ ДО ДАТИ

«Один з найбільш
патріотичних
державних мужів»
Про гетьмана Івана Виговського, 360-річчя перемоги під Конотопом
та сьогоденні події, що нагадують минувшину
Володимир БАДЯК, доктор філософії в історичних науках, професор

«Прийдіть сюди, мої брати,// В село Руду, в дуби і трави,// Щоб далі стяг наш понести,// Стяг незалежної держави».
Це куплет iз вірша Дмитра Павличка, написаний під враженням подвижницької роботи Героя України, незабутнього
Бориса Возницького в селі Руда Жидачівського району Львівської області у пошуках артефактів великого роду Виговських, що мали тут маєток, створення музею найвидатнішого його діяча гетьмана Івана Виговського.
Музей, пам’ятник, інші сучасні символи нагадують про гетьмана; навіть якби їх не було, наявні штучні оборонні залишки, розкішна рослинна територія з понад 300-літнім дубом, враженого громовицею, випромінює незбагненну
енергетику, яка вперто навіює, що ми на місці якоїсь меморіальної аури.

У пошуках останків гетьмана
Вагомою підставою навідатися у село Руда останньої червневої
неділі було 625-річчя від першої
писемної згадки про село, котре
колись мало статус містечка, та
360 років, як об’єднані сили під
керівництвом гетьмана Івана Виговського перемогли московські
війська 28-29 червня (8-9 липня)
1659 року під Конотопом.
Власне, остання дата наснажила на проведення другої Всеукраїнської конференції «Витоки та становлення козацького
руху на етнічних землях України». В її організації взяв активну
участь Львівський торговельноекономічний університет, ректор Петро Куцик та проректор і
заступник голови Наукового товариства імені Шевченка Степан
Гелей, які забезпечили видання
матеріалів конференції, доповнили концертну частину хором
«Мрія» та ансамблем бандуристок. Подбав про належне проведення конференції голова місцевого самоврядування Іван Оліяр,
йому сприяло реєстрове козацтво.
Доречним була вікторина зі школярами щодо знань про Виговського, його тріумф і драму.
Директор музею Степан Ревуцький інформував про історію
створення закладу, що є філіалом Львівської національної галереї імені Бориса Возницького,
з’ясовував низку невирішених питань передусім пошуків останків
гетьмана. На думку археолога Василя Рудого, вони можуть бути в
під церквою Різдва Пресвятої Богородиці, яка споруджена згодом;
їх можна виявити новітніми електронно-магнітними засобами, але
для цього потрібні великі гроші.
Про гетьмана Івана Виговського (1657-1659 рр.), його місце в
історії, впливи на тодішнє й сьогоденне життя України заявили 46
авторів у 32 доповідях. Переважно це досвідчені науковці з різних
регiонiв України, в тому числі
львів’яни, доктори наук, професори Степан Гелей, Богдан Якимович, Василь Лизанчук, Михайло Гнатюк, Петро Шкраб’юк, Михайло Глушко та інші.
Серед учасників конференції
був і автор цих рядків. Він торкнувся питання про козацтво як
феномену історії України, що
веде в глибину віків, оповите міфами, легендами та реальними
вчинками, які мали історичне
значення не тільки для України.
Козацтво — збірна назва, вона цікавила багатьох дослідників, маємо численні припущення. Проте
козацтво — це сукупність окре-

мих індивідуумів, особистостей,
зв’язних кілець, на яких тримається цей унікальний ланцюг
нашого національного подвижництва.
Особливою ланкою у цьому
ланцюгу є Іван Виговський. Він
єдиний iз гетьманів, хто зробив
найрішучіший у реалізації популярного нині гасла «Геть від
Москви!».

Іван Виговський звинуватив
Москву в порушенні
Переяславської й інших угод
За походженням Іван Виговський — український шляхтич з Овруцького повіту на Київщині, здобув освіту в Києво-Могилянській
академії, був на польській старостинській службі у Луцькому,
потрапив у полон до татар під час
поразки польсько-магнатського
війська на Жовтих Водах (1648 р.)
Викуплений Богданом Хмельницьким І. Виговський став найближчим його соратником, генеральним військовим писарем, виявляв
блискучі дипломатичні здібності.
Отримавши гетьманську булаву
на Корсунській раді, він узявся за
реалізацію задуму свого керманича Богдана — звільнити Україну
від Москви, розгромив її ставлеників запорізького кошового Якова Барабаша та полтавського полковника Мартина Пушкаря влітку 1658 року.
Пошук союзників у боротьбі
з підступною Москвою привів до
укладання осінню того ж року в
Гадячі договору з Польщею. Його
суть у створенні федерації рівноправних держав — Польщі, Литви та України. Останню репрезентували Чернігівське, Київське та Брацлавське воєводства
під назвою «Велике Князівство
Руське», на його чолі мав бути
гетьман, затверджений королем,
якого обиратимуть три держави.
Договір передбачав окремі
міністерські уряди, послів до
спільного законодавчого сейму,
судовий трибунал і скарб, окрему монету, армію, відкриття двох
університетів, а також колегій,
гімназій, друкарень; православ’я
зрівнювалось у правах із католицизмом, у спільному сенаті мали
засідати православні митрополити та єпископи. Заборонялося перебування польського і литовського війська в Україні, будівництво унійних церков і монастирів.
Українським творцям договору,
автором якого був головним чином відомий діяч Юрій Немирич,
не вдалось прилучити Волинське,
Белзьке, Руське і Подільське воєводства до Князівства.

Польський сейм затвердив Гадяцький договір, але він не став
реальністю, був скептично сприйнятий низкою вчених, проте є
і такі, що оцінюють його як українську національну програму,
величну пам’ятку Козаччини та
державницької думки України.
Той договір, пише видатний історик Наталія Полонська-Василенко, стояв вище від рівня понять
тогочасного суспільства, навіть
його еліти, старшини; що вже
говорити про рядове козацтво,
селянські маси, які піддалися
пропаганді, вбачаючи в ньому
утвердження польсько-шляхетського панування, чим скористалася Москва, розпочавши наступного року воєнну авантюру проти
України.
Іван Виговський вдався до
практичної реалізації задуму,
звернувся до європейських дворів
iз маніфестом, у якому звинуватив Москву в порушенні Переяславської, інших угод та підтримці заколотників. Залучивши допоміжні сили поляків, німців і
татар, він розгромив царську армію під Конотопом, де загинуло або потрапило полон 30 тисяч
її вояків, у тому числі «цвіт московської кінноти», кілька воєвод.
Удар був такий тяжкий, що жах
напав на Москву, цар вийшов у
жалобній одежі до народу і звелів
укріплювати столицю земляними валами від можливого наступу козаків.
На жаль, успіх під Конотопом
не був розвинутий. У запіллі почались заворушення, повстання
проти гетьмана старих полковників, які воліли бути під царською
рукою; кошовий запоріжців
Іван Сірко подався на бусурман у
Крим, змусивши татарську кінноту покинути козацькі загони
Виговського. Ідеалізований та харизматичний Сірко, який називав гетьмана не інакше, як «собака», не мав сталої політичної позиції i більше зашкодив визвольній боротьбі, ніж приніс користі.

«Богом війни» тепер,
у гібридній війні, став...
телевізор
Перемога під Конотопом стала
початком падіння Івана Виговського, змусила його віддати булаву, повернутися в Польщу, де отримав Київське воєводство, а 1664
року розстріляний, до слова, своїми, за їхнiм доносом і вироком
польського суду як зрадник. Пекуча та повчальна історія.
Україну охопила у другій половині ХVII століття ситуація,
названа «Руїною», що уподіб-

❙ Прижиттєвий портрет гетьмана
❙ Івана Виговського. Автор невідомий.

нювала погану шахову партію, у
якій нема добрих ходів. Шахівницю заполонили пішаки, котрі
прагнули стати фігурами, рвалися в дамки, королі. Взаємне поборювання,інспірованеззовні,призвело 1686 року до поділу України на Правобережжя, підвладне
Польщі, та Лівобережжя — Московії, підпорядкування Київської
церкви московському патріарху.
У цій та подальшій бездержавності України губилося, затиралося ім’я теоретика й практика
Звитяжця під Конотопом, воно не
знайшло належної та об’єктивної
оцінки в козацьких літописах,
працях окремих істориків ХIХ
ст., не говорячи про російськоімперських, совєтських учених
від ідеології, для яких усі гетьмани, за винятком Б. Хмельницького, були «ізменніками». Серед наших, українських, критиків Івана Виговського опинився і Михайло Грушевський. Цікаво, що
видатний історик не взяв нічого
повчального з чужих політичних
помилок для себе як голова Центральної Ради.
Відсутність рішучої державницької позиції, міжусобиці викинули на «шахівницю пішаків»
різних анархістських, отаманських мастей, що сприяли тим же
сусідам на сході й заході, аби Україна як незалежна держава не
відбулася.
І все ж викреслити ім’я Івана
Виговського з пам’яті народної не
вдалося, про що свідчать автори
державницького історіографічного напряму Дмитро Дорошенко, Наталія Полонська-Василенко, Богдан Крупницький, Іван
Крип’якевич та ін. Авторитетний діяч В’ячеслав Липинський
писав: гетьман, «незважаючи на
зроблені ним політичні помилки,
останеться все одним із найбільш
освічених, найбільш патріотичних державних мужів України».
Такі мужі потрібні сучасній
Україні, де, наче в дзеркалі, відображаються давні й ближчі
події, але таких мужів не завжди
сприймають збаламучені маси.
Та ж «шахівниця», як і колись,
шалена критика «зліва» і «справа» найуспішнішого президента-державника Петра Порошенка під час президентської виборчої кампанії привела до верховної
влади особу з телевізійного шоу,
особу без політичного, міжнародного, зрештою, державницького досвіду. Галас про величезну її
підтримку електоратом абсолютно не означає торжество очікуваної мрії. Невже існує аксіома,
що більшість завжди має рацію?

■ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Донині в Україні не існує офіційно визначеного дня вшанування героїв
Конотопської битви. У датах нового і
старого календарних стилів частина
істориків, як найприйнятніший варіант,
називає 9 липня.
Зазвичай запроваджує відзначення того чи іншого особливого для країни дня своїм указом президент.
Двох місяців не збігло від коронації «Слуги народу», а викликів
назбиралося чимало. І це тільки
початок.
Стартували вибори до Верховної Ради України. Дистанція коротка, спринтерська, претендентів багато, кожний поспішає сподобатися виборцю, аби всістися в
омріяне парламентське крісло. Не
бракує і таких, які не тільки возвеличують власну персону, що «покладе край епосі бідності», а й безпардонно обливають брудом конкурента, намагаючись виштовхнути його з черги претендентів.
Як і на президентських перегонах, так і тепер об’єктом виняткової критичної дискримінації є
п’ятий президент Петро Порошенко на чолі команди «Європейська
солідарність». «Богом війни» називають артилерію, а тепер, у гібридній війні, нею став телевізор. З
його екрана не припиняється масоване бомбардування людських
мiзків. Спонтанний перегляд телеканалів, зокрема «112», «Ньюз
ван», «ЗІК», котрі належать опозиційним, достеменніше, російсько-антиукраїнським олігархам, де
штатні глашатаї обіцяють, агітують, звинувачують тощо, складається враження, що «п’ятирічка
Порошенка» — це суцільний провал країни, ба більше: усе робилося, аби людям жилося гірше, щоб
їх виїхало якнайбільше з країни,
задля чого Порошенко домігся
«безвізу»!!!
У цьому «хорі» прорізається
і голос ветерана борців за справедливість та щастя знедоленого народу, точніше, за найвищі
керівні посади пані Юлії Тимошенко. Красномовністю вона ніколи не відзначалася, монотонне
повторення завчених фраз, проте ще діють, наче гіпноз, на певну категорію слухачів, які вірять,
що «месія» зробить газ удвічі дешевшим. Нещодавно (23 червня)
вона була бажаним гостем на «чужому» їй каналі «Ньюз ван», де
організована публіка схвально
плескала за сигналом диригента
на проголошені нею приємні господарям фрази. Особливо часто
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■ КНИЖКОВА ШАФА

Спiльнi дiї та стремлiння
Литовсько-українські сюжети божевільного
сторіччя у новiй книзi Олександра Кучерука
Олекснадр ХОМЕНКО

❙ Барельєф на стіні Музею гетьмана України Івана Виговського у селі Руда.
❙ Фото з сайта ua.trip-impressions.com
■ ІЗ ІМЕНАМИ ДОСТОЙНИКІВ
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко на початку травня підписав указ щодо присвоєння почесних найменувань трьом бригадам ЗСУ.
58-ма окрема мотопіхотна бригада віднедавна — імені гетьмана Івана Виговського, українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана Війська Запорозького. 57-й окремій мотопіхотній бригаді (її у 2014 році створено на базі 1-ї спеціальної бригади територіальної оборони в
місті Кропивницький) присвоєно ім’я Костя Гордієнка, який був кошовим отаманом Запорізької та
Олешківської Січі, сподвижником гетьмана Пилипа Орлика. У 1709 році відкрито виступив проти
московської окупації України та разом із запорозькими козаками підтримав гетьмана Івана Мазепу
у боротьбі з окупантами.
26-та артилерійська бригада (базується в місті Бердичів Житомирської області) нині — імені
генерал-хорунжого Романа Дашкевича, офіцера-артилериста, який на початку Української революції 1917-19 років сформував та очолив артилерійський підрозділ у складі корпусу Січових стрільців. Він брав активну участь у боях із червоногвардійськими частинами, які рвалися до Києва, а в
березні 1918 року визволяв місто від російсько-більшовицької окупації. У 1919 році, будучи командиром гарматної бригади Січових стрільців Дієвої армії УНР, брав активну участь у всіх бойових
операціях Армії УНР. Роман Дашкевич є одним із засновників сучасної української артилерії.
й гучно лунали оплески, коли гостя взялась «за Порошенка» — того,
який «переступив усі червоні лінії».
Жодного позитиву — суцільний негатив, власне збагачення!
Окрім сказаного, для пані Тимошенко було найголовніше: вкотре
оприлюднити «рятівну» свою програму нового економічного курсу
України, яку обраний президент Зеленський повинен би оцінити і скористатися нею; вона, Юля, готова
прислужитися в її реалізації в разі
обрання на посаду глави уряду.
Бути прислугою — не перша заява
трудівниці Тимошенко. Не забулося, як вона обіцяла «прати білизну»
Вікторові Ющенку, аби його обрали
президентом, а їй дісталося «скромне» місце другої державної посадової особи, як вона «прислужилася»
Путіну, підписавши кабальну газову угоду, наслідки котрої досі відригуються.
Тепер «леді Ю» хоче прислужитися панові «Зе», що презентує молоді, «нові обличчя». Хоча вона, даруйте, дама «не першої свіжості»,
але це не біда, радше, цінне надбання, бо матимемо «сплав» молодечої
сили з величезним досвідом бувалих, без чого неможливо подолати
корупцію, зламати прогнилу існуючу систему, вивести країну в ряд передових і т. ін., і т. п.
Даруйте, але це хто наважився
заявити, що пані Юля архаїчне, закостеніле, «не нове обличчя»? Цофнемо стрілки годинника назад, коли
вона, молода, енергійна простоволоса брюнетка зажила слави «газової
принцеси», щоправда, «принц» невдало подався за океан, а газова афера запахла загрозливо, тож брюнетка перефарбувалася на блондинку
(білявку) із заплетеною косою над
чолом, гірляндами кольорових намист. Кпини про блондинок якось
обминали її, але карна стаття, яку
визначив президент Янукович, — ні.
Тепер вона розплела косу, напевно,
втомилася заплітати її, пасмо біля-

вого волосся опустила над лівою частиною грудей, а ще окуляри в чорній
оправі, усе це повинно навіювати,
що маємо справу з іншим, таки «новим обличчям». Чи форма вплинула на зміст, бо таки «літа на зиму повернули», керівник партії «Батьківщина» відкидає, що називається, «з
порога» якісь сумніви у вікових, гендерних та ідейних змінах: вона та ж,
жертовна, безкорислива, статків не
нажила, бо «ні кола, ні двора», бідна, як церковна миша, згідна й надалі на будь-які коаліційні компроміси, аби доконати ненависного їй
Порошенка.
Очевидно, не все залежатиме від
її захцянок, як і «слугів народу», а
передусім виборців, чи знову вони
поведуться так ганебно, як у президентській кампанії? Особливо прикро за галичан, котрі впродовж останнього століття жертовно, патріотично відстоювали національні
позиції, а тепер більшість проголосувала за «зелених», зокрема мешканці села Старий Угринів Івано-Франківської області, де народився Степан Бандера. Якщо у Києві суд відмовив називати проспекти іменами
Бандери та Шухевича, то складається враження, що українській націоналістичній ідеології уже не місце на
берегах Дніпра. Повторюється позиція нашого західного «стратегічного» сусіда Польщі, який «Україну з
Бандерою у Європу не пустить». Наразі єдиний та приємний виняток
з усіх областей становить Львівщина, вона підтвердила, що там і надалі залишаються інтелектуальні,
пасіонарні сили, які не зраджують
державницькій ідеології, віддали
голоси за П.Порошенка.
Хоч як би завершилася парламентська виборча кампанія, хоч
скільки б місць здобули кандидати
від «Європейської солідарності», ім’я
її лідера Петра Порошенка увійде назавжди у пантеон мужів України, де в
шерензі її борців за державність вписаний гетьман Іван Виговський. ■

Згадка про країну Литву
просто не може не викликати в українця якогось щемливо-теплого відгуку. Бо й
направду — одне тільки ім’я
Далі Грибаускайте, яка чи
не єдиною з політичних лідерів сучасності адекватно
усвідомлює, якою смертельною небезпекою для світу
був і лишається Кремль, говорить саме за себе. А в тих,
хто на зламі 80-90-х рр. минулого сторіччя «розхитував» тюремну будку СРСР,
до такого відгуку неодмінно додадуться ще й ностальгійні спомини — про виготовлені там у якихось таємних майстернях перші жовто-блакитні значки, про наші
самвидавно-незалежні часописи, які друкувалися в Литві і напівпідпільно завозилися у тоді ще УРСР, про хвилю солідарності, яка охопила
Україну після того, як у січні
1991-го радянські танки чавили людей у Вільнюсі, намагаючись у такий спосіб утримати прибалтійську країну в
«союзе нерушимом». «Вы...
вы, как тот фашистский Саюдис», — кричав у мегафон
гладкий мєнтовський полковник, коли під час одного з мітингів біля Республіканського стадіону наприкінці 1988 р. присутні підняли синьо-жовті прапори.
Відтоді вислів «тот фашистский Саюдис» став одним із
досить популярних київських мемів...
Видана цьогоріч О. Кучеруком (автором також і першого в часи Незалежності
шкільного підручника з історії України) книга «Литва і
Україна. Епізоди спільної історії» навіч підтверджують,
що ця литовсько-українська
симпатія спирається на поважні підстави. Не розгортаючи цю тему у цілій її контекстуально-хронологічній повноті, для чого потрібен був би
не один грубезний том (литовсько-руській добі, наприклад, в останній час було присвячено низку важливих монографій, серед яких своєю
ґрунтовністю вирізняються
видана українською у 2016 р.
монографія Зенонаса Норкуса «Непроголошена імперія:
Велике князівство Литовське
з погляду порівняльно-історичної соціології імперій»),
О. Кучерук застановляється на тих її аспектах, які читацькому загалові відомі якнайменше. У фокусі його уваги перша пол. XX ст., тобто
час, подієва автентика якого
якнайбільше фальсифікувалася в радянському дискурсі:
аналізуючи логіку історичних трансформацій, що їх у
той час переживали і Україна, і Литва, автор книги цілком умотивовано виявляє тут
риси виразної типологічної
подібності.
Зрештою, хіба не одні і
ті самi причини спонукали
імперський Петербург змушувати письменників у підросійській Україні друкувати свої твори, послуговую-

чись винятково російською
абеткою, та забороняти латинку і примусово насаджувати кирилицю у литовському книгодрукуванні; хіба
не зовсім схожі історичні обставини зумовили потаємне
«перекидання» українських
видань iз Галичини до Наддніпрянщини та литовський рух «книгонош», які, як
нагадує О. Кучекур, «нелегально перевозили литовські
книг і пресу з піднімецької
Східної Прусії до підросійської частини Литви»; хіба не
з однаковим завзяттям царат
витісняв iз Литви католицьку церкву та нищив грекокатолицизм в окупованій Галичині? Звичайно, що все це
просто не могло не спонукати до спільних дій, і першими рух у цьому напрямі розпочали науковці та культурні діячі: у виданнях очолюваного М. Грушевським НТШ у
Львові друкуються литовські матеріали (в XІ за 1910 р.
книжці «ЛНВ», наприклад,
побачила світ стаття патріарха національного відродження Й. Басанавічуса «Литовські народні пісні»), а Литовське наукове товариство у Вільнюсі обрало М. Грушевського
членом-кореспондентом. До
речі, М. Грушевський у
1909 р. відвідав Вілюнюс і
мав там перемовини і з Й. Басанавічусом, і з А. Смятоною
— майбутнім президентом
незалежної Литви. 1926 р.
на відзначенні ювілею визначного українського історика у Києві професор Каунаського литовського університету І. Йоанас скаже: «немає іншого народу в світі, до
якого б ми, литвами, почували стільки щирої симпатії і
близькості».
Революційне відродження народів у 1917 р. спричинило до ситуації, у якій і українці, і литовці утверджували власну державність на геополітичній шахівниці, де їм
спільно протистояли як біла
та червона Москва, так і великопольський імперіалізм,
тому співпраця їхня отримала новий імпульс. Литовці
взяли активну участь у зорганізованому Українською
Центральною Радою З’їзді
народів Росії (симптоматично, що одним із литовських
представників був студент
Київського політехнічного
інститут Стасіс Чурльоніс —
брат геніального литовського художника). З постанням
незалежних України та Литви ці держави налагоджують між собою дипломатичні контакти, вельми цікавим
епізодом яких були перемовини про встановлення у
листопаді 1918 р.... спільного кордону між Україною та
Литвою. Координація діяльності та обмін інформацією
між державними структурами УНР та Литви не припинялися і після поразки наших Визвольних змагань (цікавою під цим оглядом була
спроба утворити у 1920 р. т.
зв. «Балтійську Антанту», до
якої входили б і Литва, і Україна).

Регулярна і системна
співпраця очолюваних Є. Коновальцем УВО та ОУН з литовцями — сюжет особливо
цікавий і присмачений багатьма справді детективними
подробицями. Представництво УВО діяло в цій країні,
починаючи з 1923 р., і то діяло не у спосіб напівсонного
переписування паперів чи
канцелярського листування
з кимось, а як правдиве представництво бойової і революційної організації.
Воно, наприклад, готувало план організації спільного збройного підпілля українців, білорусів та литовців на окупованих Польщею
теренах (окрім української
Галичини, Друга Річ Посполита якраз прихопила собі і
литовський Вільнюс), яке б
переросло у масове повстання. Розвідувальні структури УВО та ОУН надавали литовцям важливу інформацію
про плани Варшави (у 1926 р.
Є. Коновалець попередив литовський уряд та одночасно поінформував Британію
та Німеччину про польські плани ще однієї атаки на
Литву, внаслідок чого війни вдалося уникнути), натомість Литва підтримувала ці
організації фінансово, дозволяла друкувати на своїй території підпільний часопис
УВО «Сурма», забезпечувала чільних українських підпільників своїми паспортами. Литовський паспорт мав
і Є. Коновалець, тож під оглядом формальним у Роттердамі він загинув саме як громадянин Литовської Республіки (тамтешнє литовське посольство оплатило і похорон
лідера ОУН).
Певно,
найцікавішим
під цим оглядом епізод трапився у 1925 р. Тоді литовці придбали в Німеччині два
підводнi човни і розмірковували над тим, як їх передислокувати, адже проходити вони мали вздовж берегів
Польщі, у якої були всі можливості їх потопити. Відділ
УВО у Гданську (тоді — вільному місті Данціг) отримав
розпорядження допомогти
литовцям... З цього матеріалу можна було б зробити шикарний художній фільм — з
таємницями, переслідуваннями, конспіративними зустрічами в дорогих рестораціях, а у фіналі — з українцями і литовцями на одній
субмарині під товщею вод
Балтійського моря. По суті,
нині, у 2019-му, ми так само
перебуваємо на спільному
підводному човні... ■
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ПРАВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 9 ЛИПНЯ 2019

■ ЗВИНУВАЧЕННЯ
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України,
генерал-лейтенант, почесний голова
Спілки офіцерів України

«Стрiлочникiв» визначили
17 липня 2014 року Головне слідче управління Служби безпеки України порушило кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258
КК України (терористичний акт — збиття пасажирського літака Малайзійських
авіаліній).
18 червня вже цього, 2019, року ГСУ
СБУ за погодженням Генеральної прокуратури України винесло повідомлення про
підозру Гіркіну І.В. і Дубинському С.М. в
організації вчинення терористичного акту
за попередньою змовою групою осіб, що
призвів до загибелі людей (ч. 3 ст. 27, ч.
3 ст. 258 КК України), а Пулатову О. Ю. і
Харченку Л. В. — у пособництві вчинення терористичного акту).
19 червня на брифінгу в Гаазі генеральний прокурор Нідерландів Фред
Вестербеке і голова Національної поліції
Вільберт Пауліссен озвучили офіційну
версію результатів розслідування Міжнародної слідчої групи (далі — МСГ) і назвали чотирьох підозрюваних у знищенні літака: Сергій Дубинський («Хмурий»), Ігор Гіркін («Стрєлок»), Олег Пулатов («Гюрза») — усі троє громадяни
РФ і Леонід Харченко («Крот») — громадянин України.
Ще на початку червня мені були відомі прізвища осіб, відібраних на роль
«стрілочників» — співучасників знищення малайзійського «Боїнга» — в
особi двох дрібних «організаторів» (Гіркіна і Дубинського) і двох пособників
(Пулатова і Харченка).
Про Гіркіна — одного з організаторів
доставки «Бука» в Донецьк та його роль
у збитті літака МН17 — я розповів ще
три роки тому у статті «Кремль — убивця» («Україна молода», 5 травня 2016 р.,
№55). У зазначеній публікації, а також
у статті «Путін — терорист №1» («Україна молода», 5 жовтня 2016 р., №125)
мною також були названі прізвища, посади, звання організаторів і пособників
злочину з вищого військово-політичного керівництва Росії, починаючи з президента РФ Путіна, та виконавців злочину середньої ланки — офіцерів 53-ї зенітно-ракетної бригади ЗС РФ. У статті були
опубліковані їхні прізвища, посади, звання та фото.
Прізвища і позивні трьох інших «стрілочників» (Дубинського, Пулатова і Харченка), їхня роль та обставини причетності до знищення літака мною були опубліковані у статті «Путін — гібрид Гітлера—Сталіна» («Україна молода», 20
лютого 2018 р., №20).
У статті «Якби не Путін — ми були б
живі» («Україна молода», 27 лютого 2018
р., №23) я назвав прізвища, посади і звання керівників вищого командного складу
ЗС РФ (включаючи верховного головнокомандувача Путіна), причетних до збиття малайзійського «Боїнга», щодо яких,
на мою думку, як колишнього слідчого,
зібрано достатньо доказів для оголошення підозри в організації вчинення терористичного акту за попередньою змовою
групою осіб, що призвів до загибелі 298
людей (у тому числі 80 дітей).
Висновки МСГ повністю збіглися з
результатами мого розслідування, які
наприкінці 2014 року я направив у генеральні прокуратури Нідерландів, України та в СБУ. Коли ж МСГ почала затягувати з їх оголошенням, я опублікував результати розслідування в газеті «Україна
молода» (5 травня 2016 року, №55) у статті «Кремль — убивця».
МСГ встановила маршрут руху «Бука»
та транспортних засобів, які його супроводжували. Він повністю збігається з маршрутом, опублікованим мною у зазначеній статті.
Відео, аудіозаписи перехоплених телефонних розмов проросійських бойовиків зі своїми московськими кураторами,
декілька десятків фото осіб, причетних
до знищення малайзійського «Боїнга», та
інші документальні докази збиття літака
мною були викладені на сайті інтернет-видання «Гордон» 6 лютого 2018 року в пуб-

лікації «Від вибуху польського літака до
збиття МН17, або Спецоперація Путіна
із «зачистки» виконавців авіакатастроф.
Розслідування».
Цією заявою і публікацією статті «Підлягають ліквідації як воєнні злочинці»
(«Україна молода», 25 червня 2019 року,
№69), у якій наведений список причетних
до збиття літака МН17, я хочу допомогти
Вам, пане генеральний прокурор, і СБУ в
завершенні об’єктивного досудового слідства і притягненні до кримінальної відповідальності президента Росії Путіна та вищого воєнного командування ЗС РФ як організаторів вчинення, за попередньою змовою групи осіб, терористичного акту.

Кривавий план Путiна
Військові експерти стверджують, що,
відповідно до нормативно-правових актів
мiноборони РФ, рішення про відправку в
зарубіжні країни чи в район воєнних конфліктів сучасної самохідної вогневої установки зенітного ракетного комплексу
«Бук» (саме таким «Буком» і був збитий
малайзійський «Боїнг») могло бути прийнято лише за наказом чи з відома президента Росії Путіна.
У лютому-березні 2014 року представники вищого військово-політичного керівництва РФ на чолі з президентом Путіним
вступили у злочинну змову та домовилися про здійснення протиправних умисних
дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України,
зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Досягти зазначеної мети вказані особи
вирішили шляхом використання підрозділів ЗС РФ, створення і фінансування терористичних організацій, створення в їх
складі незаконних збройних формувань.
При цьому Путін і його підлеглі усвідомлювали, що такі протиправні дії, безумовно,
призведуть до загибелі дуже великої кількості людей, в першу чергу мирних жителів
України, заподіяння значних матеріальних
збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і бажали їх настання.
У період березня — квітня 2014 року
на виконання попередньо розробленого
військово-політичним керівництвом РФ
(Путін, Сурков, Аксьонов, Шойгу, Герасімов, Сергун та інші — вказані нижче) злочинного плану, спрямованого на порушення територіальної цілісності України та зміні меж її території, керівники та
службові особи спецслужб ФСБ, СЗР та
ЗС РФ шляхом віддавання наказів підлеглим співробітникам та військовослужбовцям організували на території РФ та
тимчасово окупованій (анексованій) території АР Крим навчання, фінансування
та матеріальне забезпечення (постачання
озброєння, боєприпасів, військової техніки та іншого майна) озброєних злочинних груп. Ці незаконні збройні формування під безпосереднім керівництвом розвідувально-диверсійних груп, які очолювали кадрові офіцери Головного управління
ГШ ЗС РФ (колишнє ГРУ, начальник Сергун), діючи на виконання наказів президента РФ Путіна і воєначальників ЗС
РФ, утворили контрольовані ними терористичні організації «Донецька народна
республіка» (далі — «ДНР») і «Луганська народна республіка» (далі — «ЛНР»)
та увійшли до їх структури.
12 квітня 2014 року громадянин РФ
Гіркін І. В., діючи на виконання вищевказаного злочинного плану, розробленого військово-політичним керівництвом РФ на чолі з її президентом Путіним, та завдань спецслужб РФ, прибув до
м. Слов’янськ Донецької області для створення незаконного збройного формування «ДНР» та проголосив себе так званим
міністром оборони «ДНР».
У період квітня-червня 2014 року на
виконання визначених йому завдань Гіркін, перебуваючи у м. Слов’янськ, використовуючи з метою конспірації анкетні дані Стрєлкова Ігоря Івановича та ідентифікуючі позивні «Стрєлок» (він же
«Перший»), створив незаконний збройний підрозділ «ДНР». До його складу Гіркін залучив військовослужбовців ГУ ГШ
ЗС РФ, а також декілька тисяч осіб із числа проросійськи налаштованих мешканців Донецької і Луганської областей та

Міжнародні
загрожують
Відкрите звернення до генерального прокурора України
Юрія Луценка з приводу організації президентом
Російської Федерації Володимиром Путіним вчинення
терористичного акту (збиття пасажирського літака
МН17) за попередньою змовою групою осіб, що
призвів до загибелі людей
громадян РФ, які виявили бажання брати
участь у діяльності терористичної організації. Зокрема, полковника ГУ ГШ ЗС РФ
Сергія Дубинського, якому 2 серпня 2014
року, з нагоди дня повітряно-десантних
військ Росії, Путін присвоїв звання генерал-майора, Олега Пулатова та громадянина України Леоніда Харченка та інших
осіб, які вступили у попередню злочинну
змову щодо вчинення терористичних актів та особливо тяжких злочинів на території України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, Гiркiн iз метою усунення передумов щодо можливого припинення злочинної діяльності незаконного збройного формування «ДНР», до складу якого він входив та очолював його, 8 червня 2014 року
об 11 год 30 хв звернувся до призначеного
керівництвом РФ так званого т. в. о. глави Республіки Крим (тимчасово окупованої РФ території України — АРК) Аксьонова С. В. та повідомив йому, що перебуває в м. Слов’янськ Донецької області в
оточенні українських урядових військ, і
запросив «масштабну російську допомогу» у вигляді танків, протитанкової артилерії, комплексів протиповітряної оборони з підготовленими екіпажами.
Того ж дня об 11 год. 46 хв. Аксьонов
особисто повідомив Гіркіну, що на його прохання в РФ уже сформовано єдиний координаційний центр, і документи, які потрібні для його підтримки, вже готують.
23 червня 2014 року о 5 год. 30 хв. на
виконання попередньо розробленого злочинного плану військово-політичного
керівництва РФ і узгодженого з президентом Путіним, на підставі наказів №328 від
19 червня 2014 року та №329 від 21 червня
2014 року та заявки №602 від 21 червня
2014 року на супроводження транспортних засобів в/ч 32406 (53-тя ЗРБ ЗС РФ),
колона, що налічувала 41 одиницю військової техніки зі складу зазначеної військової частини, яка перевозила у тому числі 6 СВУ ЗРК «Бук» з бортовими номерами 211, 212, 221, 231,232, 332, вирушила
з розташування в/ч 32406 (м. Курськ, РФ)
для проведення «тактичних навчань на незнайомій місцевості». Супровід зазначеної
колони здійснювали територіальні підроз-

діли військової автомобільної інспекції
№47 та №56 ЗС РФ.
При цьому «Бук» ( борт №332), з якого потім збили малайзійський літак, перевозився вантажним автомобілем КамАЗ 65225, державний реєстраційний
номер 4267 АН, причепом ЧМЗАП 9990
ХР 4679. Відповідно до зазначених наказів колона військової техніки з 6-ю СВУ
ЗРК «Бук» мала прослідувати за маршрутом: сел. Маршала Жукова — с. Тім — м.
Старий Оскол — м. Острогозьк — м. Розсош — м. Міллерове — хутір Ніжнемітякін, куди повинна була прибути 24 червня
2014 року.
Проте внаслідок зміни маршруту колона 23 червня 2014 року прослідувала: сел.
Маршала Жукова — с. Нікольське — сел.
Троїцький — м. Старий Оскол — с. Незнамове — с. Городище. 24 червня — за маршрутом: с. Расховець — м. Алексєєвка —
м. Розсош та 25 червня колона прибула
до м. Міллерове Ростовської області, яке
розташоване за 25 кілометрiв від кордону
з Україною в районі Луганської області.
6 липня 2014 року о 17 год. 13 хв. Дубинський, перебуваючи в захопленому
офісі корпорації «Індустріальна спілка
Донбасу» за адресою: Україна, Донецьк,
вул. Щорса, б. 48, викликав до себе підлеглого бойовика Пулатова і повідомив,
що вони отримали завдання «пробити
коридор» через кордон до РФ у районі с.
Дмитрівка Сніжнянського району Донецької області. Тоді ж Дубинський дав вказівку Пулатову ввечері відбути до вказаної
місцевості та провести розвідку на місці.
На підставі телеграми начальника
військ ППО 20-ї гвардійської армії ЗВО
РФ від 13 липня 2014 року, №8/1358/ІІІ
та наказу т. в. о. командира в/ч 32406 підполковника К. Демидова і т. в. о. начальника штабу майора Р. Горлатих від 15 липня 2014 року, №129 велика група офіцерів
і військовослужбовців контрактної служби на чолі з командиром 53-ї ЗРБ полковником С. Мучкаєвим були «відправлені
у відрядження з 15 липня в м. Міллерове
Ростовської області для несення бойового
чергування».
14 липня 2014 року в м. Сорокине (колишнє Краснодон) Луганської області від-

ПРАВО
булася нарада за участі Гіркіна та інших
командирів терористичних підрозділів
«ЛНР», «ДНР» щодо їх підпорядкування
новоствореному в Краснодоні штабу під
керівництвом головного інспектора мiноборони по Центральному воєнному округу РФ, генерал-полковника Миколи Ткачова (позивний «Дельфiн») та його заступників: полковника ГУ ГШ МО РФ Олега Іваннікова (позивний «Дунай» він же
«Оріон») та особи з позивним «Ельбрус».
Тоді ж були вирішені питання координації бойових дій терористичних організацій та їх централізованого забезпечення
військовою технікою з території РФ зазначеним штабом.
15 липня 2014 року за результатами
зазначеної наради та з метою виконання
отриманого з Москви завдання прорвати
оборону українських військ у Сніжнянському районі Донецької області та створити так званий «коридор» до Ростовської
області РФ для подальшого повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 9 ЛИПНЯ 2019
організації «ДНР», що 16 липня 2014
року він і «Перший» (Гіркін) «розмовляли з Москвою та вийшли на найвищий рівень».
У період iз 10 год. 39 хв. по 12 год. 16
хв. СВУ ЗРК «Бук» вантажним трейлером «Вольво» разом iз російським військовим екiпажем за маршрутом: м. Донецьк — м. Макіївка — м. Харцизьк — м.
Зугрес — м. Шахтарськ — м. Чистякове
(колишнє Торез) — м. Сніжне була переміщена до м. Сніжного Донецької області, де біля магазину «Фуршет», розташованого на вул. Леніна, буд. 20, була розвантажена з трейлера.
О 13 год. 39 хв. російським екiпажем
СВУ ЗРК «Бук» за маршрутом у місті
Сніжне: вул. Леніна — вул. Декабристів
— вул. Карапетяна — вул. Гагаріна своїм
ходом була доставлена на вогневу позицію: сільськогосподарське поле біля смт
Первомайський південніше Сніжного Донецької області.

злочинці, які
світу
України, збройний підрозділ під керівництвом Гіркіна з території Росії отримав
додатково 4 танки Т-64, 3 самохідні артилерійські установки «Гвоздика» та бронетранспортер БТР-80.

Чому покликали «Бук»
16 липня 2014 року збройні підрозділи «ДНР» під керівництвом Гіркіна загальною чисельністю понад 800 бойовиків, на виконання вищевказаного «усного наказу з Москви», здійснили спробу прориву оборони українських військ
у районі кургану Савур-Могила у Сніжнянському районі Донецької області.
Проте внаслідок оборонних бойових дій
ЗС України, у тому числі із застосуванням авіації, бойовики Гіркіна зазнали
значних втрат в особовому складі та військовій техніці. У зв’язку з цим було прийнято рішення: подальший наступ здійснювати під прикриттям військових систем протиповітряної оборони.
Із цією метою в ніч iз 16 на 17 липня
2014 року СВУ ЗРК «Бук» 53-ї ЗРБ ЗС РФ
(бортовий номер 332) з чотирма ракетами
класу «земля-повітря» серії 9М38 таємно
було переміщено через державний кордон України з Росією за маршрутом: м.
Донецьк Ростовської області РФ — смт
Сєвєрний Луганської області — м. Сорокине (колишній Краснодон) Луганської
області. З метою конспірації присутності
військової техніки ЗС РФ бортовий номер
«Бука» — 332 — був майже повністю зафарбований.
У подальшому вказаний «Бук» вантажним трейлером «Вольво» разом iз
російським військовим екіпажем у супроводі бойовиків «ДНР» маршрутом:
м. Сорокине (колишній Краснодон) Луганської області — м. Молодогвардійськ
— сел. Хрящувате — м. Луганськ — м.
Перевальськ — м. Дебальцеве — м. Вуглегірськ — м. Єнакієве — м. Жданівка —
смт Нижня Кринка — м. Харцизьк — м.
Макіївка — м. Донецьк у період iз 4 год.
28 хв. до 9 год. 7 хв. 17 липня 2014 року
був доставлений до м. Донецьк.
У цей же день о 09 год. 08 хв. бойовик iз позивним «Бібліотекар» доповів
Дубинському, що доставив «Бук» разом iз російським екіпажем у Донецьк.
О 09 год. 53 хв. Дубинський дав вказівку
бойовику «Бібліотекар» передати установку «Бук» бойовику Харченку. Через
хвилину (о 09:54) Дубинський віддав наказ Харченку і Пілатову перевезти «Бук»
до смт Первомайський у Сніжнянському
районі Донецької області та здійснювати
його подальшу охорону разом з іншими
бойовиками.
Того ж дня у телефонній розмові, яка
відбулась об 11 год 24 хв., Дубинський
повідомив іншому члену терористичної

Збили «пташку», та не ту
О 16 год. 19 хв. російський екіпаж СВУ
ЗРК «Бук» здійснив пуск ракети серії
9М38 по пасажирському літаку «Боїнг
777-200» iз реєстраційним номером 9ММRD Малайзійських авіаліній, рейс
МН17, який слідував ешелоном польоту
FL330, на висоті приблизно 10 тис. 100
метрів. О 16 год. 20 хв. 03 сек бойова частина (серії 9М314) ракети серії 9М38 вибухнула вище лівої сторони кабіни літака
на відстані близько одного метра, внаслідок чого бойові елементи ракети одночасно відірвали кабіну літака від передньої
частини фюзеляжу і знищили повітряне
судно. Всі 298 пасажирів і членів екіпажу загинули (поіменний список загиблих
встановлений).
За заводськимномером 9Д1318869032,
який чітко видно на поверхні корпусу двигуна ракети, знайденого на місці падіння уламків літака, експерти встановили,
що перші п’ять знаків номеру і буква «Д»
свідчать про те, що ракета була виготовлена на російському оборонному заводі в м.
Долгопрудний Московської області.
О 16 год. 37 хв., 16 год. 41 хв., 16 год.
50 хв., 17 год. 16 хв. (за київським часом)
17 липня 2014 року на сторінках Гіркіна у
соціальних мережах «Твiттер» та «Вконтактє» були оприлюднені повідомлення
від імені Стрєлкова Ігоря Івановича, а також від імені так званого ополчення про
збиття в районі Торезу літака Ан-26.
Встановивши, що збили пасажирський
літак, Гіркін у цей же день о 20 год. 30 хв,
iз метою приховання особливо тяжкого
злочину, віддав наказ Дубинському відправити «Бук» у супроводі двох БТРів до
кордону з Луганською областю з метою
подальшої його евакуації до Росії. У свою
чергу, Дубинський о 22 год. 35 хв. віддав
наказ Харченку перевезти «Бук» до кордону з Луганською областю та передати
його особам, які приїдуть зустрічати установку.
18 липня 2014 року о 07 год. 15 хв. СВУ
ЗРК «Бук» за маршрутом: м. Сніжне — м.
Хрустальний (колишній Красний Луч) —
смт Фащівка — м. Дебальцеве — м. Перевальськ — м. Луганськ — сел. Хрящувате — м. Молодогвардійськ — м. Суходільськ — смт Сєвєрний Луганської області
— м. Донецьк Ростовської обасті РФ вантажним трейлером «Вольво» була вивезена до Ростовської області РФ.
Гіркін, Ткачов та Іванніков особисто
координували і контролювали хід доставки установки «Бук» в Україну і вивезення її назад в Росію після знищення літака
рейсу МН17 та давали по телефону вказівки особам, задіяним у доставці та евакуації «Бука». Їхнi телефонні розмови перехоплені СБУ. Експерти підтвердили автентичність цих розмов і встановили, що

голоси належать Гіркіну, Ткачову, Іваннікову та іншим ідентифікованим особам —
співучасникам злочину.
Аналіз наявних у СБУ і МСГ доказів
та опублікованих мною у ЗМІ дає підстави зробити наступні висновки:
а) президент РФ Путін і його військово-політичне оточення — міжнародні
злочинцi, які є реальною загрозою існування світу;
б) збиття пасажирського літака рейсу МН17 є заздалегідь спланованим терористичним актом, організованим вищим
військово-політичним керівництвом РФ
на чолі з президентом Путіним, iз метою
широкомасштабного військового вторгнення ЗС РФ в Україну, яке було заплановане на 18 липня 2014 року, та окупації її південно-східних областей;
в) відповідальність за збитий малайзійський літак і загибель людей повинні
нести, в першу чергу, найвище політичне і військове керівництво РФ на чолі з
Путіним як організатори вчинення терористичного акту за попередньою змовою
групою осіб, що призвів до загибелі людей, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Україна звинувачує
У грудні 2017 року перший заступник
генерального прокурора України Д. Сторожук зазначив, що, відповідно до угоди,
судовий процес у національному суді Нідерландів не позбавляє Україну можливості звертатися до українського суду з обвинувальними актами щодо осіб, причетних до знищення літака. У кожній країніучасниці спільної Міжнародної слідчої
групи є своє кримінальне провадження,
своє слідство, ми знаходимо докази і матимемо можливість звертатися в національні суди з клопотанням про засудження винних у збитті літака.
Після закінчення брифінгу генерального прокурора Нідерландів у червнi 2019
р. Ви заявили, що МСГ готує підозри широкому колу причетних до збиття літака рейсу МН17 і має «дорожню карту»
подальшого розслідування. «Наступними підозрюваними будуть особи від солдат, полковників і генералів до найвищого політичного та військового керівництва Російської Федерації. Остання розмова між Гіркіним і Сурковим (помічником
президента РФ — Г.О.) за двома криптованими кремлівськими телефонами багато про що каже уважним аналітикам», —
наголосили Ви.
Сподіваюся, що тепер, після такої заяви журналістам, Вам нічого не буде заважати порушити кримінальне провадження щодо президента Росії Путіна та
вказаних мною осіб вищого воєнного командування ЗС РФ, військових 53-ї ЗРБ,
оголосити їм офіційну підозру в організації вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, що призвів
до загибелі 298 осіб, обрати підозрюваним
міру запобіжного заходу утримування під
вартою і оголосити їх у міжнародний розшук.
Слово генерального прокурора України не повинно розходитися з ділом.
Ще у серпні 2016 року міністр юстиції
Павло Петренко заявив: «Ми можемо оголошувати підозру Путіну, якщо він порушив українське законодавство, його посада не має значення».
На підставі викладеного та відповідно
до вимог ст. ст. 214, 216, 218, 219 КПК України, — прошу:
1. Внести відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань про організацію
президентом РФ Путіним В. В. вчинення
терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі
людей, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.
2. Повідомити президенту РФ, верховному головнокомандувачу ЗС РФ Путіну Володимиру Володимировичу, 7 жовтня 1952 р. народження, підозру в тому,
що він, за попередньою змовою з групою
осіб вищого військово-політичного керівництва РФ, з метою провокації великого
воєнного конфлікту і виправдання широкомасштабного військового вторгнення регулярних військ ЗС РФ в Україну
для окупації її східно-південних областей, брав безпосередньо участь в організації терористичного акту, вчиненого із
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застосуванням доставленої за його наказом в Україну з Росії СВУ ЗРК «Бук» номер №332, яка належала 53-й ЗРБ ЗС РФ
(в/ч 32406), iз території Донецької області, підконтрольної російським окупаційним військам та їхнiм найманцям, наслідком якого стало знищення о 16 год. 20 хв.
17 липня 2014 року пасажирського літака
«Боїнг 777-200», що призвело до загибелі
298 людей.
3. Повідомити підозру в організації
вчинення терористичного акту (знищенні пасажирського літака МН17), за попередньою змовою групою осіб, що призвів
до загибелі людей, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258
КК України, таким особам:
— помічнику президента Росії Владиславу Суркову;
— голові Ради міністрів Республіки Крим як окупованого (анексованого)
суб’єкта РФ Сергію Аксьонову;
— міністру оборони РФ, генералу армії Сергію Шойгу;
— першому заступнику міністра оборони, начальнику ГШ ЗС РФ, генералу армії Валерію Герасімову;
— заступнику міністра оборони, генералу армії Аркадію Бахіну;
— заступнику начальника ГШ ЗС РФ,
начальнику ГУ ГШ, генерал-полковнику
Ігорю Сєргуну (нині покійний);
— начальнику Головного оперативного управління — заступнику начальника
ГШ ЗС РФ, генерал-полковнику Андрію
Картаполову;
— головнокомандувачу Сухопутних
військ, генерал-полковнику Олегу Салюкову;
— командувачу військами ЗВО, генерал-полковнику Анатолію Сидорову;
— начальнику штабу — першому заступнику командувача військами ЗВО, генерал-лейтенанту Віктору Астапову;
— командувачу військами ППО Сухопутних військ, генерал-лейтенанту Олександру Леонову;
— командувачу 20-ї гвардійської загальновійськової армії ЗВО, генерал-лейтенанту Олександру Лапіну (до завершення перебування на посаді, до 7 липня
2014 року, установки «Буків» 2-го дівізіону 53-ї ЗРБ були перекинуті з Курська на
кордон з Україною);
— командувачу 20-ї гвардійської загальновійськової армії ЗВО, генераллейтенанту Олександру Чайку (з 8 липня 2014 року);
— командувачу зенітно-ракетного
з’єднання ЗВО, генерал-майору Олексію
Золотову;
— начальнику ППО та авіації ЗВО,
полковнику Андрію Коханову;
— начальнику зенітно-ракетних
військ РФ, генерал-майору Віктору Гуменному;
— головному інспектору Мiноборони
по Центральному воєнному округу РФ,
генерал-полковнику Миколі Ткачову
(позивний «Дельфін»);
— полковнику ГУ ГШ МО РФ Олегу
Іваннікову (позивний «Дунай», він же
«Оріон»);
— полковнику ГУ ГШ ЗС РФ Василю
Гераніну;
— Ігорю Безлеру («Бєс»), підполковнику ГУ ГШ ЗС РФ;
— командиру 53-ї ЗРБ ЗС РФ (в/ч
32406), полковнику Сергію Мучкаєву;
— командиру 2-го дивізіону, підполковнику Дмитру Труніну;
— командирам батарей 2-го дивізіону, офіцерам Олексію Ковтунову, Рафаелю Авхадєєву, Дмитру Коюкову;
— командирам установок «Бук» 2-го
дивізіону, офіцерам Костянтину Мишкіну, Ігорю Субічову, Євгену Гришину, Віталію Копенкову, Євгену Мальченку, Володимиру Полєжаєву, Вадиму Мягкову,
Сергію Познякову, Сергію Обиночному,
Павлу Кривошеєву;
— оператору сержанту Івану Краснопрошину.
4. Обрати Путіну, Суркову, Аксьонову, Шойгу, Герасімову та іншим вищезазначеним генералам, офіцерам ЗС РФ і
бойовикам-терористам міру запобіжного заходу тримання під вартою і оголосити їх у міжнародний розшук.
5. Про результати розгляду заяви та
прийняті рішення прошу повідомити
мене письмово у встановлений законом
строк. ■
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■ МУЖНІСТЬ
/

Ми не самі — з «Усачами»
Боєць, який дивом вижив під смертельним «Градом»,
вважає це подарунком долі задля допомоги іншим
Микола ПАЦЕРА
Із бійцем Андрієм Усачем ми
якось познайомилися у Головному військово-медичному клінічному госпіталі, де група канадських медиків разом із нашими
лікарями оперувала учасників
АТО. Він був одним із 40 тяжкопоранених, яким іноземці надали допомогу.
Коли ми зайшли до госпітальної палати, там миловида жіночка готувала на тумбочці дещо незвичний сніданок для чоловіка... із перетертих продуктів.
«Андрійко практично не може
жувати, — ніяковіючи пояснила нам. — У нього немає шматка
щелепи і багатьох зубів. Тож доводиться бути з ним за кухарку,
— сором’язливо посміхнулася.
— Але це вже великий прогрес,
бо після поранення його взагалі
годували зондом через ніс. І ми
сподіваємося, що канадські лікарі зможуть реставрувати всі
кістки, тому й приїхали сюди».
Сам же Андрій Усач розповів, що на війну він пішов добровольцем відразу після подій
на Майдані, в яких брав активну
участь. Воював у складі 80-ї десантної бригади в Слов`янську,
Краматорську, Щасті. Справжнє ж пекло пережив, захищаючи влітку 2014 року Луганський аеропорт, про що дуже мало
повідомляли ЗМІ, бо туди їм
просто не можна було потрапити. На тому плацдармі російсь-

ко-сепаратистські війська практично оточили велику групу наших воїнів. Тож частині, в якій
він служив, дали наказ: прорватися до них на підмогу, доставивши озброєння і боєприпаси. Колона з кількома танками, БТРами, понтонними мостами та військовими машинами
з боєприпасами і особовим складом вирушила на прорив. Андрій вів «Урал» зi снарядами для
гармат та екіпажем. Під перший
мінометний обстріл вони потрапили, коли намагалися звести
через річку понтонний міст замість дерев’яного. По тому, як
точно лягали снаряди тоді й пізніше, Усач і досі впевнений, що
не обійшлося без коригувальника у складі самої колони. Втративши кілька машин та бійців, колона в паніці відступила
і пішла іншим шляхом — через
бетонний міст. Упродовж дня
вони перебували під постійним
обстрілом, а неподалік аеропорту група розвідників потрапила
у засідку — там понесли втрати.
Потім прямим попаданням міни
поряд з Андрієм розбило таку ж
машину — загинули чотири бійці. Зрештою близько опівночі
вони таки пробилися до аеропорту, де їх накрили «Градами».
— Вони «прасували» нас декілька днів, — пригадав той жах
боєць. — Під час одного обстрілу
я встиг заховати машину за сарай, а сам кинувся до укриття.
У цей час неподалік вибухнув

реактивний снаряд, і я навіть
не зрозумів, чому впав. Спробував піднятися, але побачив, що
ліва нога ледве тримається на
шкірі та штанині. Хотів спертися на руку, але й вона виявилася роздробленою. Намагався закричати, та щелепа і зуби
були розтрощені, лице обпечене й посічене. Добре, що підбігли товариші та зробили знеболювальний укол. Непритомним
мене донесли в тутешній «госпіталь» — ангар пожежної частини, де провели першу операцію
— ампутували ногу вище коліна. Тут перебувало майже 50 поранених, тож лікарі не встигали
надавати належну допомогу, та
й не було чим, адже ми фактично були в оточенні. Так я пролежав чотири дні, бачачи, як помирають бійці. А в останню ніч
перед вивезенням в ангар влучив ще один снаряд — мене обпекло й посікло дрібними осколками, але заряд... не вибухнув.
Тоді я подумав, що народився
в сорочці, або ж Господь зберіг
мені життя, щоб я допомагав
іншим. Зрештою, одна з колон
пробилася до нас і просто «насипом» у кузові вантажівки вивезла зо три десятки ще живих поранених. Спочатку я потрапив у
польовий госпіталь, звідки згодом переправили у Харків...
— Вибачаюсь, що переб`ю,
— не втрималася дружина
Світлана, — але аж доки Андрій не потрапив туди, я не зна-

❙ Андрій і принц.
❙ Фото з сайта vse.rv.ua.
ла, що він на фронті. Щодня телефонував і говорив, що на полігоні. А коли зв’язку не стало, я
почала дзвонити до всіх знайомих, у частину, до волонтерів.
Аж раптом він сам повідомив,
що везуть до Харкова. Коли я
його там побачила, то вжахнулася, але, як могла, старалася
підтримувати.
Потім Андрія Усача доставили у львівський госпіталь, де
хірурги зробили справжнє диво,
врятувавши йому руку. Тут же
волонтери допомогли бійцю виготовити хороший протез ноги
в Польщі. А от вирішити проблему зі щелепою не вдавалося понад два роки. У Львові,
через волонтерів він дізнався,
що до Києва приїдуть канадські медики, зокрема і спеціалісти з щелепно-лицевої хірургії. Так і потрапив до них у Головний військово-медичний
клінічний госпіталь уперше ще
в 2014 році. Тоді вони пересадили бійцю кістку з ноги, але
вона, на жаль, не прижилася.

■ МНОГАЯ ЛІТА!

Закохався і одужав
Навіть досвідчені лікарі
здивувалися, як швидко пішов на
поправку тяжкопоранений боєць
Микола ПАЦЕРА
Дмитро познайомився зі своєю майбутньою
дружиною у столичному госпіталі, де чоловіку
ампутували пальці руки
та лікували тяжке поранення, а Лілія допомагала йому як волонтер. Невдовзі вони побралися. І
хоча живуть сім’єю лише
понад три роки, та їхнього щастя вистачить на багатьох.
Боєць 30-ї окремої
механізованої бригади
Дмитро Блохін пішов на
війну на Донбасі з перших
днів і пройшов чимало гарячих точок — Савур-Могилу, Степанівку, Красний Луч, Дебальцеве та
інші. 3 червня 2015 року
поблизу селища Луганське на Світлодарській дузі
він отримав тяжке поранення за зовсім мирних
обставин. Тоді він зранку
стояв на посту і залив окропом вермішель швидкого приготування, щоб поснідати, аж раптом почався обстріл. Вороги гатили
великокаліберними мінами прямо по наших пози-

ціях, але покинути їх бійці не могли, бо зазвичай
під таким «прикриттям»
відбувалася атака диверсійно-розвідувальних
груп. Тож хлопці кинулися в окоп, і майже відразу
їх накрила 120-міліметрова міна. Живим iз наряду
залишився лише Дмитро...
«Я не міг поворухнутися, тому що не відчував тіла, — пригадує чоловік.— Поруч лежали
мертві побратими. З останніх сил покликав на
допомогу — ледве прохрипів, проте мене почули і
стали надавати допомогу.
Я до військової служби
закінчив медичне училище, тому підказував своїм
рятівникам, що потрібно
робити. А поранення було
серйозним — мені вирвало м’язи на руках і ногах,
відірвало частину пальців
на лівій руці й понівечило голову. Це була мінновибухова травма, яку медики вважають однією з
найтяжчих. Мене ледве
довезли до лікарні в Артемівську, потім доправили у Харків, а звідти

❙ Бачу ціль — не бачу перешкод.
❙ Фото з сайта viva.ua.
літаком — у військовий
госпіталь до Києва, де переніс із десяток операцій,
хоча декілька осколків
досі сидять у тілі та голові — навіть лікарі дивувалися, що я зміг вижити, і
запитували, звідки в мене
стільки оптимізму».
Коли його з реанімації перевели у відділення
гнійної хірургії, то сюди
часто навідувалася волонтер Лілія, яка ще з 2014
року допомагала тяжко
пораненим бійцям, купувала ліки, продукти, речі.
Вперше побачивши Дмитра, навіть вона, яка бачила тут багато страшного,
мало не знепритомніла —
він увесь був забинтований. Тож потребував неабиякої допомоги, зокрема й психологічної, яку
й стала надавати йому
Лілія. Вони багато часу
проводили разом, і Діма
став відчувати, що закохався у цю мало не на 20

років старшу жінку. Він
не приховував цього ні
від оточуючих, ні від неї
— навіть писав вірші. Волонтерці він також припав до душі, але спочатку
вона не виказувала своїх
почуттів — мала гіркий
досвід першого шлюбу, та
й умови, в яких вони закохалися, були далеко не романтичні...
І все ж, любов краще
за всі на світі ліки допомагала Дмитрові швидко
одужувати — і він робив
для цього все можливе, не
шкодуючи себе. Тож невдовзі зміг пересісти в інвалідний візок, який йому
роздобула Лілія. Вона ж і
возила його по госпітальному подвір’ю на прогулянки. Згодом поранений
перейшов на милиці, а незабаром став ходити з палицею, допомагав жінці готувати волонтерські
пакети з ліками, продуктами, речами. Навіть лі-

Потім подібну операцію провели в Америці, де «вживили» донорську кістку, проте організм
знову її відторгнув. Того ж разу
канадські хірурги видалили
цей мертвий шмат, почистили
місце запалення і пообіцяли,
що в наступний приїзд — спробують пересадити кістку з плечової лопатки разом з артерією
— можливо, це дасть позитивний результат. На що Андрій
дуже сподівався і не втрачав оптимізму. Навіть у такому стані
очікування він активно займався волонтерством — не раз
доставляв у зону бойових дій
продукти, одяг, амуніцію і налаштований продовжувати цю
роботу, попри все. «Якщо вже
Господь зберіг мені життя, то я
маю допомагати тим, хто зараз
захищає нас, а також мільйонам українців на Донбасі», —
вважає Андрій Усач.
P. S Цього разу операція
пройшла успішно. І вже незабаром Андрій Усач захищав честь
України на Іграх нескорених. ■

карі дивувалися такому
швидкому одужанню, а
Дмитро лише посміхався
загадково — в нього був
дуже сильний стимул.
Коли його перевели на
реабілітацію до Ірпінського госпіталю, то закохані перейшли на цілодобове телефонне спілкування. Потім був місяць
справжнього випробування почуттів, коли Дмитро
поїхав на реабілітацію в
Словаччину. Він настільки засумував за Лілією,
що одного разу не витримав і запропонував їй по
скайпу: «Виходь за мене».
Жінка ледве втрималася,
щоб не погодитися, але
змогла перевести все на
жарт, мовляв, це в нього
прояв ностальгії за батьківщиною. Навіть коли
вони з подругою зустрічали Дмитра в аеропорту «Бориспіль», і боєць
просто посеред залу став
на коліно і подав їй обручку з пропозицією руки
і серця, вона утрималася
від згоди. Проте постійні
його зізнання в коханні, а
надто ж палкі прояви почуттів переконали жінку,
що цей хлопець — її доля.
Вони розписалися.
Вiдтодi пара — нерозлийвода. «Ми все любимо робити удвох. —
щиро говорить Дмитро. —
Навіть мити посуд чи пекти пироги — головне, щоб
бути разом. Дуже люблю
робити дружині сюрпризи — дарую квіти, приношу зранку каву в ліжко...
А ще ми ходимо в госпі-

таль, де Лілія допомагає
пораненим бійцям, а я
підтримую їх морально,
показуючи власним прикладом, як потрібно реабілітуватися після тяжких травм. Хоча й сам досі
вживаю таблетки, погано
сплю через головний біль,
але стараюсь не піддаватися, переборювати негаразди силою духу, якої у
мене вистачить на кількох. А ще підказую їм, як
оформлювати документи
на інвалідність, отримати
разову матеріальну допомогу та інші виплати, оскільки сам це пройшов».
Дивлячись на цього
енергійного чоловіка, поранені бійці заряджаються його оптимізмом і навіть не здогадуються, що
він теж страждає на посттравматичний синдром,
вживає знеболювальне,
погано спить від воєнних
жахів, періодично проходить реабілітацію. Та
Дмитро не піддається депресії. Він активно займається спортом — навіть
взяв участь у марафоні
морської піхоти в Америці, в якому виступали колишні військові з багатьох країн світу, які мають тяжкі поранення. А
ще виробив власні правила психологічної підтримки, в яких основними пунктами є: радіти життю за
будь-яких обставин, уміти визнавати свої помилки та виправляти їх. І кохати так, щоб цього почуття вистачало на двох
на довгі роки... ■

УКРАЇНА І СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

Канали телеконюшні Віктора Медведчука (News One, 112 та ZIK) минулої неділі,
7 липня, з радісним верещанням рознесли новину, що Гран-прі кінофестивалю
в італійському місті Таорміна на Сицилії
здобув фільм «Нерозказана історія України» (Revealing Ukraine, хоча тут більш
пасує переклад «Відкриваючи Україну»)
американського режисера українського
походження Ігора Лопатонка, виконавчим продюсером фільму був американський режисер, продюсер та сценарист Олівер Стоун.
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■ АНАТОМІЯ ФАЛЬШИВКИ

Хто платить гроші, той і замовляє кіно
Як всесвітньо відомий кінорежисер підписався під черговою путінською кіноагіткою

Мафіозний кіноміжсобойчик
Перш ніж перейти до опису самого «українського» фільму-переможця, варто познайомитись, що ж то за «славетний кінофестиваль» на Сицилії у місті з населенням
11 тисяч мешканців. Місто дійсно мальовниче, його віддавна вподобали багатії, в
ньому проводились кілька важливих міжнародних самітів. А для розваги нудьгуючих товтосумів 65 років тому вигадали
ще й кінофестиваль. Він належить до найстаріших у світі, але у фестивальній градації перебуває у хвості алфавіту після магічної для кіноманів літери «А».
Тож і про цьогорічний фестиваль інфомували переважно трійка телеканалів
Медведчука та окремі російські видання,
зокрема кремлівська «Російская газета»,
але аж ніяк не світові ЗМІ.
Але ж свято у медведчуківських каналів не відняти, їхній хазяїн його замовив, їхній хазяїн на ньому був. І не сам, бо
у стовідсотковому очікуванні на вишеньку на торті до Таорміни прибули дружина Медведчука Оксана Марченко, віддані
друзі з команди «регіоналів», численні репортери згаданих медведчуківських ЗМІ,
що мали зареєструвати для передвиборчої
агітації «тріумф» хазяїна, який після виборів мітить посісти крісло спікера Верховної Ради.
Масований десант «регіоналів» на приємний і «переможний» кінофестиваль до
Сицилії був виправданим. Все застраховано, жодних збоїв не мало бути. Виконавчий продюсер фільму Олівер Стоун став
главою журі й особисто оцінював представлену на конкурс ним же роботу. Такий збіг інтересів недопустимий на будьякому іншому кінофорумі світу.

Довести несуб’єктивність України
І що ж це за «шедевр» кінодокументалістики, який Олівер Стоун особисто
продюсував і особисто визнав переможцем? Це серія інтерв’ю, які як особисто
Олівер Стоун, так і інші модератори провели з Віктором Медведчуком, його дружиною Оксаною Марченко та... президентом
Росії Володимиром Путіним. Є ще вкраплення антиукраїнських висловів інших
українофобів. У доступному в інтернеті
трейлері фільму наводиться висловлювання колишнього держсекретаря США
Генрі Кіссінджера: «Я завжди стверджував і продовжую стверджувати всім, що
Україні не місце в НАТО».
Оскільки ми ще не бачили фільму, то
покладемося на його описання одного з
ініціаторів його створення. Депутат Верховної Ради України медведчуківець Тарас Козак так прокоментував у Таорміні
одному з медведчуківських же телеканалів послання фільму: «Я підкреслюю,
що Олівер Стоун прагнув довести і показати, що в Україні є реальне втручання,
і Україна — це розмінна карта для Америки». Довести, що Майдан організував та фінансував американський філантроп Джорж Сорос. Також, на його думку, фільм повинен вплинути на світогляд
кожної людини (перед парламентськими виборами, зрозуміло). А ще у фільмі висловлюються побоювання (не лише
для внутрішньо українського, а й міжнародного вжитку), що Україна може стати
плацдармом для нової війни у протистоянні НАТО і Росії. Як вихід із ситуації,
пропонується висловлювання Путіна в
інтерв’ю Стоуну, що «зближення» України та Росії є невідворотним.

Макіяж для реваншистів
Медведчуківські канали просувають у
своїх повідомленнях, що ця агітка є фільмом Олівера Стоуна, хоча він є лише частково інтерв’юером та виконавчим продю-

❙ ...та їхній беззмінний «меценат».

❙ Головні герої антиукраїнського «оскароносця»...
сером. Режисером та продюсером фільму
є Ігор Лопатонок, якого, для більшої авторитетності, відрекомендовують «американським» режисером. Хоча насправді «американець» народився 4 січня 1968
року в місті Марганець Дніпропетровської
області.
Не варто відмовляти йому в таланті, бо,
попри технічну освіту в Дніпропетровському університеті, він також закінчив факультет міжнародних фінансів Московського університету міжнародних відносин.
Обрав життєвий шлях відповідно до особистих інтересів, а саме — реставрацію та
переведення в кольоровий формат старих
радянських фільмів. Він вселив «барвисте» життя в таку радянську кінокласику,
як «В бій ідуть тільки «старики», «ВолгаВолга», «Цирк», «Офіцери», «Три тополі
на Плющисі», «Батько солдата». Накопичивши грошиків, розпочав інвестувати в
інші прибуткові українські, російські та
закордонні проекти, щоб надалі назовсім
перебратися до Лос-Анджелеса.
Важко відстежити легальність всіх
його проектів, як і мотиви та час початку співробітництва з людьми Януковича,
але вже у попередній своїй роботі «Україна у вогні» (2016) Ігор Лопатонок чітко зазначив свою позицію. У синопсисі фільму
говориться: «Бійня на Майдані 2014 року
спровокувала кривавий бунт, який відсторонив від влади Віктора Януковича і
зобразив Росію у західних ЗМІ як втручальника у ці події». Далі автори фільму
вказують: «Помаранчева революція 2004
року та бунт 2014 року призвели до жорстокого відсторонення демократично обраної влади Віктора Януковича. Це було
представлено у західних ЗМІ як народна
революція, хоча насправді відбувся держаний переворот, підготовлений та організований групами українських націоналістів та Держдепартаментом США».
Олівер Стоун був продюсером цієї огидної російської агітки у виконанні команди Медведчука. Більш того, він проводив
інтерв’ю з Віктором Януковичем, у яких
виправдовувались усі викладені тези.
Зазвичай лауреати міжнародних кінофестивалів проходять довгу дорогу від нагороди до показу на телебаченні. Але не у
випадку цієї агітки. Вже через тиждень
після лауреатських «лаврів» вона буде
показана 13 липня на медведчуківському
телеканалі «112». Для того ж і створювалась, щоб стати «козирним тузом» перед
виборами. Лише від українського суспільства залежить, щоб вона стала цвяхом у
труну сподівань Медведчука.

Звивисті шляхи Олівера Стоуна
Олівер Стоун є одним із найвідоміших
американських кінорежисерів, продюсерів та сценаристів, проте й одним з найбільш суперечливих.
Він народився 15 вересня 1946 року в
родині біржового брокера з Волл-Стріт,
єврейського вихідця з Центрально-Східної Європи. Молодий Олівер так і не за-

кінчив навчання в Єльському університеті, бо призвали на військову службу та
відправили на війну до В’єтнаму. Вояком,
певне, був хорошим, бо за два роки перебування там відзначений двома найвищими військовими нагородами. Попри це,
під час служби захопився музикою провідних американських рок-виконавців
(The Doors, Jefferson Airplane), які виступали проти війни у В’єтнамі, та наркотиками, які вони пропагували.
Після повернення з В’єтнаму Стоун не
продовжив навчання в Єльському університеті, а натомість обрав кар’єру кінематографіста. Його першою студентською
роботою став антивоєнний фільм «Останній рік у В’єтнамі» (1971). В наступні
роки Стоун як виступав у ролі постановника власних фільмів, так і писав сценарії
(дуже вдалі) для інших постановників.
Власне, за сценарій до фільму британського режисера Алана Паркера «Опівнічний
експрес» (1978) про торгівця наркотиками, якого заарештували в Туреччині і якому довелося пройти через усі жахіття турецьких в’язниць, Стоун здобув свою першу нагороду «Оскар». І це поклало старт
його великій міжнародній кар’єрі.
Олівер Стоун завжди позиціонував
себе як антисистемний кіномитець, жорсткий критик американської системи влади та цінностей. Його політичний фільм
«Сальвадор» (1986) розповідав про втручання США у справи Центральної Америки. Стоун зняв ще чотири різко критичних фільми про в’єтнамську війну,
зокрема «Взвод» (1986), «Народжений
4 липня» (1989), «Небо і земля» (1993).
Про брудні ігри американських корпорацій та фінансових установ він розповів у
фільмі «Волл Стріт» (1987). У біографічній стрічці «Дорз» (1991) про легендарного американського рок-виконавця Джима
Моррісона Стоун піддав нищівній критиці
американську систему моральних цінностей. У фільмі «Джон Ф. Кеннеді» (1991)
Стоун намагається майже з документальною точністю докопатися до таємниці
вбивства американського президента. У
біографічній стрічці «Ніксон» (1995) Стоун уже напряму препарує на очах у глядачів систему американської президентської
влади.
Олівер Стоун має три найвищі кінематографічні нагороди «Оскар», а його фільми в сумі зібрали 31 номінацію у різних
категоріях на цю кінопремію. Але, схоже, всі найвищі кінодосягнення Стоуна
залишились у минулому, ХХ, столітті.
Починаючи з цього століття, режисер усе
більше віддаляється від художнього (хай
і дуже політизованого) кіно, перейшовши до політичної кінодокументалістики
дуже своєрідного характеру: починає оспівувати найбільших диктаторів та ворогів демократії сучасного світу. Їхню заслугу бачить лише в тому, що вони є найбільшими ворогами Сполучених Штатів.
Потрапити у прокат і хоча б повернути затрачене на зйомки цих агітпропних філь-

мів не було жодного шансу. Тому режисер
знімає їх для телебачення. Висновок напрошується: або Стоун сам їх фінансував,
або зйомки щедро оплачували «герої» цих
фільмів, виходячи з міркувань, що «шедеври» привернуть увагу публіки завдяки прізвищу режисера.

Задовольни московського
«дальнобійника»
На початок 2003 року було знято два
пропагандистські фільми про кубинського лідера Фіделя Кастро: «У пошуках
Фіделя» та «Команданте». Трилогію замкнула стрічка «Персона нон-грата», у
якій Стоун бере інтерв’ю у різних палестинських лідерів, зокрема і звинувачених
у міжнародному тероризмі.
Спроба Стоуна відвоювати провідні позиції у світовому кіно завдяки епічній історичній стрічці «Олександр» (2004) про
славетного полководця Олександра Македонського зазнала нищівного прокатного
провалу та висміяна кінокритиками.
Стоун знову повертається до «малих
форм». Низькобюджетний фільм «Буш»
(2008) про президента США Джорджа
Буша-молодшого окупив у прокаті витрачені на його зйомки гроші завдяки зоряному акторському складу, але успіхом
аж ніяк не став.
Стоун повертається до агітпропу і знімає документальний фільм «На південь
від кордону» (2009), в якому вихваляє комуністичних диктаторів Південної Америки, зокрема — президента Венесуели
Уго Чавеса. Його черговим пропагандистським творінням став телевізійний проект
«Нерозказана історія Сполучених Штатів
Олівера Стоуна» (2012). А черговим зверненням до художнього жанру — фільм
«Сноуден» (2016), героєм якого є Едвард
Сноуден, котрий «злив» велетенську кількість державних таємниць США викривальному сайту «Вікілікс» австралійця
Джуліана Ассанжа. Важко очікувати на
успіх такої антиамериканської стрічки в
прокаті США.
Після чергової невдачі Стоун знову
осідлав улюбленого коника — нищівну
антиамериканську та антизахідну псевдодокументалістику. Для ЗМІ він запропонував два проекти. Перший стосувався нелюдських умов утримання в’язнів,
яких звинувачують в ісламському тероризмі, у в’язниці Гуантанамо на Кубі, а
другий — виславляння російського президента Володимира Путіна у серії прямих
телеінтерв’ю з ним. Ця серія фактично не
транслювалася у світі, а лише на російських телеканалах, і, очевидно, оплачувалась Кремлем.
Прийнявши сторону Путіна, поділивши його погляди, Олівер Стоун взявся підтримувати його в війні проти України, чи,
як він знечів’я вважає, проти американських впливів у світі.
І на завершення: гонорар Олівера Стоуна, як режисера класичного у вимірах світової кінематографії фільму «Обличчя зі
шрамом» (1983) про історію кубинської
мафії в США, становив 300 тис. доларів.
Це в кілька разів менше, ніж українська мафія платить депутатам Верховної
Ради за принципове для неї голосування.
А коли йдеться про таку агітку і з таким
міжнародним іменем перед парламентськими виборами, то про розмір ставок залишається лише здогадуватись. ■
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■ ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Одеська область

Побачене схоже на картинку з життя середньостатистичного європейського фермера: трактор хутко обробляє засіяне поле, на узбіччі якого вишикувалися гігантськими вартовими дев’ять 131-метрових вітряків. Здалеку вони здаються невеликими і
навіть дещо простуватими, але, чим ближче підходиш до залізної палі з розлогими 137-метровими лопатями на самій верхівці, тим сильніше перехоплює подих.
Конструкції, що трансформують енергію вітру у звичайний електричний струм,
— складна система, створена на основі сучасних наукових технологій. Її робочі механізми розміщені у нижній частині турбіни, увійти до якої можна через звичайні
двері. Інженери, що саме проводили профілактичний огляд обладнання, на тлі цих
велетенських генераторів, — просто дрібні мурашки. На Одещині, де сонячна енергетика давно стала звичним явищем, вітрова електростанція недавно запрацювала
вперше. Почин виявився вдалим, тому служить дослідницьким прикладом для подальшого розвитку аналогічних проектів.

Овідіопольські велетні
Турецький будівельний холдинг
«Гюріш» у далекому 2012-му планував
збудувати вітрову електростанцію потужністю 250 мегаватів у західній частині Криму. На той час ця ВЕС мала всі
шанси стати найбільшою в Україні. Після анексії півострова інвестори від своїх
планів відмовилися, проте ідея не втратила актуальності. Через чотири роки проект купила дочірня компанія «Гюріш Іншаат», яка вклала у будівництво Овідіопольської станції 55 мільйонів євро.
За словами гендиректора Ілхана Йилмазома, перед тим як встановити вітряки,
фахівці тривалий час ретельно вимірювали швидкість та інші особливості вітрових потоків у цьому районі й готували необхідні дозвільні документи, на що витратили довгих шість років. Турецькій
компанії також довелося замінити застаріле обладнання на місцевій підстанції, яка належить АТ «Одесаобленерго»,
провести реконструкцію транспортної
бази підприємства «Україна 2010», замінити асфальтове покриття у селі Дальник
Овідіопольськоо району і звести поблизу
самих вітряків офісну та технічну інфраструктуру ВЕС. Сьогодні станцію обслуговує 20 фахівців та кілька місцевих підрядних організацій.
Встановлювали вітряки спеціалісти
компанії-виробника — Gtneral Elektric.
Спочатку фрагменти конструкції доставили Чорним морем до Одеси, а звідти тягачами перевезли до Овідіополя. Монтаж
одного гіганта в середньому триває від
двох тижнів до місяця. Все залежить від
природних умов, які складаються на той
час. Незважаючи на велетенський розмір
конструкцій, вони займають зовсім невеликі ділянки землі, тому фермери охоче
погоджуються на таке сусідство. Власне,
саме цією особливістю вітрові генератори вигідно відрізняються від сонячних,
для монтажу яких потрібні чималі площі. Розмови противників ВЕС про те, що
розлогі лопаті заважають польоту птахів,
також не підтвердилися, бо за кілька місяців роботи електростанції тут не зафіксували жодного факту загибелі пернатих.
Після
тривалого
дослідження
з’ясувалося, що Одеська область цілком
придатна для розвитку вітрової енергетики. Завдяки близькості моря тут фактично не буває вітрового штилю, тому
лопаті з різною інтенсивністю обертатимуться цілодобово, і це ще одна перевага
над сонячними ЕС, які виробляють енергію переважно у світлий час доби. Маючи на руках такі розрахунки, у «Гюріш
Іншаат» вирішили розвивати свій проект далі. «Зараз на стадії оформлення земельних ділянок перебуває друга черга
«Овід Вінд», — каже Ілхан Йилмазом. —
Ідеться про 15 аналогічних вітрогенераторів потужністю 50 мегаватів.
Успішність турецького проекту вже
встигли оцінити й інші інвестори. Наразі
в Лиманському районі Одещини, між селами Візирка та Любополь, монтує одразу
дві ВЕС американська компанія Ukraine
Power Resources, а між селами Візирка та
Нові Беляри — литовська компанія «Південний Енерджі». Загальна потужність
трьох енергетичних об’єктів — 300 мегаватів.

Безальтернативна альтернатива
На сьогодні Одеська область має лише
одну традиційну електростанцію —
Одеську ТЕЦ. Її потужностей вкрай недостатньо для забезпечення електроенергією всього регіону, тому розвиток альтернативних джерел — надзвичайно ус-

пішний проект. Починаючи з 2011 року
тут ввели в експлуатацію сім досить великих сонячних електростанцій, загальною потужністю 300 мегаватів, що є третиною потенціалу стандартного атомного енергоблоку. До речі, найбільшу кількість СЕС сьогодні має місто Теплодар, де
розташована недобудована атомна станція. У такий спосіб тут реалізували свій
початковий енергетичний потенціал за
допомогою об’єктів відновлюваної енергії. Для Одещини це позитивний фактор,
оскільки регіон отримав статус найбільшого кластера сонячної енергії у Східній
Європі. Наразі щороку в області запускається по одній, а то й дві СЕС. Особливо популярними ці об’єкти стали в одеській Бессарабії, де для цього виду альтернативної енергетики склалися найбільш
сприятливі природні умови.
Однак у сонячних електростанцій,
при всіх їхніх перевагах, є і кілька суттєвих недоліків. У першу чергу, йдеться про надлишкове виробництво струму
у світлу частину доби, що призводить до
перевантаження наявних розподільних
підстанцій. А також необхідність виділення великих земельних площ, якими
неохоче діляться місцеві органи влади.
Саме тому будівництво в регіоні вітрових станцій розцінюють як вкрай позитивний фактор.
Розвиваються в області й інші види
альтернативної енергетики. Як повідомив радник голови Державного агентства
енергоефективності та енергозбереження України Сергій Лейвіков, на Одещині
власники приватних будинків i керівники установ соціальної сфери останнім часом масово відмовляються від дорогих газу та вугілля на користь пелетів,
які виготовляють у регіоні з тирси, соломи, лушпиння і навіть очерту. Запит на
цю продукцію привів до створення в області самодостатньої індустрії, частиною

Попутний вітер
На півдні України запрацювала перша в регіоні
вітряна електростанція, що збудована і обслуговується
іноземним інвестором

❙ Овідіопольські вітряки.
❙ Фото з сайта компанії «Гюріш Іншаат».
енергетики. Як повідомила пресслужба
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, загальна потужність нових СЕС становить близько
850 мегаватів. Це майже втричі більше,

Суть проблеми криється в самій філософії вітчизняного бізнесу.
Якщо для західних підприємців окупність започаткованих проектів
у цій галузі за 15-20 років — нормальна практика, то для наших
навіть п’ять років вважається завеликим терміном.
якої стали заводи з виробництва природного палива для невеликих котлів та котелень. І хоча новий вид «енергоносіїв»
із часом став дорожчати, жителі регіону
поки що не відмовляються від своєї енергетичної автономності.
Загалом у майбутньому українські селища та села Сергій Лейвіков радить оснащувати джерелами енергії за німецьким прикладом. «Недавно я побував у невеликому містечку на території колишньої НДР, — каже він. — Центральне
опалення у них працює на відходах деревообробки. На кожному будинку — сонячна панелька для тепла і гарячої води.
Вони мають велику вітряну станцію, а
також сонячну ЕС, батареї якої розташовані на ангарах колишньої військової частини. Збудували там і власний сміттєспалювальний заводик, побічним продуктом
роботи якого є теплова енергія. Жителі
цього містечка усіляко підтримують таку
організацію, бо створили щось на зразок
кооперативу, де кожен вважається його
засновником. Це та ідеальна схема, на
яку варто рівнятися і нам».

Що буде із зеленим тарифом?
Лише минулого року в Україні було
збудовано 163 сонячні електростанції,
що є рекордним темпом у галузі зеленої

ніж потенціал новобудов позаминулого року. Йдеться як про великі сонячні
та вітряні електростанції, так і про приватні домогосподарства, що подбали про
свою енергетичну автономність. Але вочевидь кількість нових об’єктів була б
набагато скромнішою, якби на початковій стадії зведення СЕС їхні власники
знали про можливу відміну в Україні зеленого тарифу, розмір якого й посприяв
приходу в енергетику великої кількості
інвесторів. Зміна правил гри викликала
чимало критики, але автори ідеї оперують залізними аргументами. Якщо в Європі сьогодні господарям домоволодінь
і великим СЕС платять за кожен проданий кіловат 1,5-2 гривні, то вітчизняним — 5-6.
Пролобіювавши свого часу саме цю
астрономічну вартість своїх послуг, великі корпорації стали чималим фінансовим тягарем для українського енергоринку. Суть проблеми криється в самій філософії вітчизняного бізнесу.
Якщо для західних підприємців окупність започаткованих проектів у цій галузі за 15-20 років — нормальна практика, то для наших навіть п’ять років
вважається завеликим терміном. Тож
рано чи пізно тарифна політика все
одно зазнала б змін. Але річ у тому,

що, відмінивши поспіхом стару схему, автори ідеї до кінця не продумали
нову. «Мінус Верховної Ради і профільних державних установ, які опікувалися цією проблемою, в тому, що вони не
запропонували прийнятну альтернативу, — каже Сергій Лейвіков. — Проблема «зависла», бо у депутатів — вибори, округи, виборці. Але річ у тому,
що у результаті цих змін постраждали
не лише крупні гравці, а й люди, які
хотіли мати біля хати кілька сонячних
панельок для власних потреб і продажу невеликого залишку до загальної
мережі. Механізму диференціації між
першими й другими на сьогодні немає.
Більше того, навіть якщо така формула
й буде знайдена, немає гарантії, що завтра крупні інвестори не почнуть дрібнити свої СЕС на 100 маленьких, називаючи їх станціями для забезпечення
світлом сільських будиночків. Тобто
наступним кроком, який повинен розглянути парламент, має бути пошук
механізму, що дозволив би чітко відділити крупних власників від дрібних
споживачів. Іншого шляху я не бачу. І
паніка тут абсолютно не доречна».
Коли знайдуть нову формулу, наразі
невідомо. Втішною новиною може бути
той факт, що від нововведення не постраждають ті громадяни, які встигли
оформити зелений тариф раніше. Якщо
ж законодавцям поталанить довести розпочату реформу до логічного завершення, то альтернативна енергетика розвиватиметься в Україні за європейською
схемою. Це коли основну кількість гравців цього ринку складають домовласники, які приблизно за тисячу євро встановили невелику електростанцію й отримують енергію для власних потреб із невеликим надлишком. Наразі ж в Україні
все навпаки: 95 відсотків альтернативної електроенергії виробляють саме великі вітрові та сонячні ЕС. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ КОРУПЦІЙНЕ РІШЕННЯ

■ З МОЛОТКА

«Безпаливні» ліцензії

Земля у футлярі

Вимогу ліцензування сховищ пального
для фермерів можуть відмінити

Відкрити ринок землі вже восени пообіцяв
президент Зеленський

Оксана СОВА
У Міністерстві аграрної політики
та продовольства України дискутують
щодо обов’язковості ліцензій на зберігання пального сільгоспвиробниками
та можливості його скасування для малих господарств. Як повідомила пресслужба відомства, Мінагрополітики
працюватиме над законодавчим вирішенням цієї проблеми вже найближчим часом. Крім того, обговорили введення в дію нового ДСТУ-3768:2019
«Пшениця. Технічні умови» та підписання нового Меморандуму з учасниками зернового ринку наприкінці серпня,
для формування якого регіони до кінця
липня мають подати до Мінагрополітики попередні балансові прогнози.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні
почали діяти нові вимоги щодо
обов’язкового ліцензування всіх ємностей для зберігання палива. Ця ініціатива може позбавити аграріїв можливості зберігати дизель для власних потреб. На порушників чекають штрафи
від 500 тис. до 1 млн грн.
Самі аграрії вважають, що це штучно створена проблема для фермерів. За
прогнозами, 97% фермерів не зможуть
вчасно оформити ліцензії на пальне, бо
не мають необхідного пакета документів. Ліцензію видають на п’ять років,
і для її отримання потрібно взяти доз-

віл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки, якими є зберігання,
транспортування горючих рідин, маса
котрих дорівнює або перевищує 5 тисяч тонн. Аби отримати такий дозвіл,
фермер має подати до Держпраці висновок експертизи про стан охорони
праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, а чиновники повинні підтвердити спроможність компанії виконувати небезпечні
роботи.
Висновок експертизи, який надають
до територіального органу Держпраці,
коштує 8—25 тисяч грн. Вартість обладнання, яке потрібно встановити, —
окрема проблема.
Головна мета реформи — боротьба з контрафактом і підпарканними
заправками. Але й аграріїв до 1 липня зобов’язали отримати ліцензії на
зберігання пального на своїй території. Для цього їм треба було отримати мінімум 16 дозволів у п’ятьох структурах. На порушників одразу чекали
штрафи, однак Верховна Рада відтермінувала каральну частину до 1 січня
2020 року.
Як висловився перший віце-президент Асоціації фермерів i приватних
землевласників України, голова Черкаської АФЗ Віктор Гончаренко, оформити такі документи чесним способом
дуже складно. ■

❙ Державних земель чимало, але здебільшого вони досі «в тіні».
❙ Фото з сайта inventure.com.ua.
Олена ЯРОШЕНКО

Державні землі, якими вже десятиліттями користуються «тіньові» заробітчани, — найбільший камінь спотикання
в епопеї з дозволом продажу сільськогосподарських земель. У якому вигляді
цього разу доліплять навколоземельне законодавство, дізнаємося вже за
кілька місяців. Тим часом досі точаться
дискусії між впливовими сторонами
щодо дизайну ринку землі, який хоча б
умовно задовольнив би більшість зацікавлених.

А кадастр і нині там

❙ У агропідприємців з’явився шанс заправляти сільгосптехніку таки з власних, наперед
❙ придбаних запасів пального.
❙ Фото з сайта growhow.in.ua.
■ НОВИНИ ПЛЮС
Повінь змила теплиці
Фермери села Боржавського Виноградівського району поїхали на заробітки, щоб компенсувати збитки від паводку та відновити власні тепличні господарства. Там, де раніше збирали тонни помідорів, нині — бур’яни та розвалля. Як повідоляє zakarpattya.net.ua, майже 2 тисячі теплиць
Боржавського стоять пусткою. Більшість господарів поїхали заробляти за кордон, бо паводок
знищив не лише висаджені рослини, а й теплиці загалом. За словами закарпатських фермерів,
щоб відновити одну теплицю та висадити у ній саджанці помідорів, потрібно близько 12 тисяч гривень. Боржавчани завжди славилися вмінням вирощувати якісні помідори. Сезон 2019 року місцеві
мешканці називають найгіршим за останні десятиліття.

Підпалити фермера
У селі Затишок Уманського району на Черкащині сталася пожежа: згоріла сільськогосподарська техніка, що належала фермерському господарству «Дубок». За попередньою інформацією, причиною пожежі став підпал. Як повідомила прес-служба Уманської РДА, сума завданих
збитків становить 5 млн грн. «Пригода трапилася близько 3-ї години ночі. Внаслідок пожежі вогнем вщент знищено три трактори (Т-150, МТЗ-80,
МТЗ-82), а також зернозбиральний комбайн New
Holland ТС 5080», — iдеться у повідомленні. На

місці події працювала оперативно-слідча група
поліції. За попередньою інформацією, конфліктних ситуацій iз приводу угідь між місцевими сільськогосподарськими підприємствами немає. Хто
саме здійснив підпал, поки що не встановили. Постраждале Фермерське господарство «Дубок» —
невелике сімейне господарство, яке працює з 1999
року, в обробітку має близько 300 га землі.

На думку Олега Нів’євського, експерта з земельних питань Київської
школи економіки, рівень реєстрації в Державному земельному кадастрі вищезгаданої категорії угідь напрочуд низький:
менше 20 відсотків. Тому досі не зрозуміло, яким чином реалізовуватимуть
саме попередній сценарій, що передбачає
стартувати з площ держрезерву. Наприклад, скільки землі щороку держава захоче продавати на ринку (інакше кажучи — перевести у приватну власність).
«Якщо це буде мізерний обсяг — ринок
виявиться неліквідним. Ніхто фінансові
інструменти розвивати під це не буде, —
вважає Нів’євський. — Крім того, державні поля значно більші за приватні
ділянки, тому такий старт не стане індикатором майбутнього ринку землі.
Цілісні масиви коштуватимуть більше,
бо вони цікавіші бізнесу. Тобто, отримаємо ситуацію, коли очікування щодо
ціни зависять. А насправді маленькі ділянки в полях коштуватимуть дешевше. Ціни ринкові тоді, коли є відповідна
ліквідність ринку. Тому що, наприклад,
одна-дві операції з продажу державних
земель сільськогосподарського призначення — не показово. Продаж якогось
поля у Київській області — не показник
для Закарпаття. А для приватних земель
тим паче».

Торги з прибутком
Завдяки червневим земельним торгам до бюджетів місцевих громад Кіровоградщини щорічно
надходитиме 1,76 млн грн, iдеться в повідомленні на Урядовому порталі. Протягом червня нинішнього року аграрії області придбали права оренди
на 13 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною
площею 279 га. Ділянки розташовані на території
Бобринецького, Вільшанського, Гайворонського,
Голованівського, Добровеличківського, Кропивницького, Новомиргородського, Онуфріївського
районів Кіровоградської області. Використовуватимуть їх для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Відзначається, що найдорожче під час торгів продані права оренди на
земельну ділянку в адміністративних межах Крутеньківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області площею 9,85 га, де
стартова ціна піднялася від нормативної грошової оцінки до 78,92 тис. грн.
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Спекуляція на ціні
Ринок земель — суто локальний,
вважає експерт. Дуже багато ситуативних чинників, які впливають на ціноутворення (розташування, ландшафт,
тип ґрунтів, наскільки прибутковий
бізнес можливо вести в певному місці).
Згадані чинники відрізняються навіть
у межах району, а Україна доволі велика. Навіть нормативно-грошова оцінка, будучи штучною конструкцією, неоднакова. Тільки коли продаватиметься достатня кількість землі по всій території України, можна буде виставити
якісь цінові орієнтири. Як пригадує Олег
Нів’євський, коли декілька років тому
варіант почати продаж землі в Україні з
державних угідь обговорювали з Міністерством агрополітики та урядом, то держструктури не демонстрували бажання

продавати значні масиви держземель.
Йшлося лише про мізер на рівні 50
тисяч гектарів на рік. Відпрацювати
процедуру продажу при цьому можна.
Але ж мета — надати власникам землі
можливість скористатися своїм конституційним правом. І вона жодним чином
не досягається, якщо будуть продавати
(дерибанити?) лише державні землі. Це
просто стане способом затягувати впровадження ринку для переважної частки
сільгоспземель, приватних, яких у нас
втричі більше, ніж державних.
Ще одна задекларована мета — розвивати кредитні інструменти під заставу землі. Цього також не відбудеться,
бо ринок лишиться неліквідним — маленьким, мізерним. І точно не викличе
бажання працювати з державною землею у банків. Держава — завжди ризик,
у нашому випадку ще й з непрозорими
правилами гри. Особливо, коли мало
землі реєструється і невідомо, що на ній
відбувається. Щодо рвучкого зростання інвестицій за умови такого своєрідного відкриття ринку експерти також мають сумніви. «Якщо ми говоримо про
100 тис. га землі на рік, які може продати держава, то при вартості, наприклад,
2 тисячі доларів за гектар отримаємо
двісті мільйонів доларів на рік. А ВВП
зараз — приблизно 100 мільярдів. Тобто
це — крапля в морі», — вважає експерт
Київської школи економіки.

Продаж обмеженої дії
Навряд чи держава виставлятиме
більше 100 тисяч гектарів на рік. Бо досі
зареєстрована за правилами лише п’ята
частина державних земель з близько 10
мільйонів гектарів державних сільгоспземель. Це два мільйони гектарів
угідь, які можна було б приватизувати,
але частина їх перебуває під договорами
оренди, а частину треба ще зареєструвати у кадастрі. Тобто потрібно десь ще
знайти цю землю, яку можна продавати. Але попит при такому обмеженні
пропозиції може бути великий. Державні землі, як правило, — землі запасу хорошої якості, і вони коштують відносно
дорожче. Зазвичай державні поля — це
цілісні ділянки (в середньому 82 га). На
такі масиви хороший попит, тому слід
очікувати стрибка цін. Тим більше що
землі продаватимуть на аукціоні, як це
передбачено наявними варіантами проекту закону про обіг.
На думку експертів сайта agrovery.
com, дозоване відкриття ринку лише
з державних земель фактично продовжить мораторій на невизначений період.
За цього сценарію 30 млн га приватних
полів залишаться під мораторієм автоматично. Тим часом iз держземель ринку
буде доступно в перші два роки не більше 100-200 тис. га. Тобто 39,2 млн га з
40 млн га підмораторних земель так і
залишаться поза ринком. ■
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Григорій ХАТА
Після нетривалого перепочинку в Україні розпочалася
активна підготовка до старту нового футбольного сезону, котрий традиційно розпочнеться з матчу за Суперкубок. Президент Української прем’єр-ліги Томас Грімм
заявив, що на грі, котра 28
липня відбудеться в Одесі,
очікується аншлаг. При цьому на футбольних уболівальників від організаторів Суперкубка очікує кілька цікавих сюрпризів, які УПЛ намагається тримати в секреті.
Не виключено, що у співпраці з Українською асоціацією футболу прем’єр-ліга
спробує порадувати вітчизняних шанувальників футболу використанням системи
ВАР, про старт котрої в Україні говорили ще в минулому сезоні.
Водночас вітчизняні рефері під керівництвом голови
комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі детально вивчають роботу ВАР. Під час їхнього навчально-тренувального збору в
Києві судді прослухали лекцію, присвячену проблемам
використання системи відеодопомоги арбітрам на основі
документів УЄФА.
Серед інших нововведень,
про які вже давно говорять в
УПЛ, — створення та запуск
єдиного телевізійного пула,
котрий, за словами Томаса
Грімма, має неабияк посприяти прогресу вітчизняного футболу.
«Вважаю, що для розвитку
українського футболу потрібГригорій ХАТА
У великих спортсменів, загалом, не прийнято багато говорити, особливо на навколоспортивні теми. За них, зазвичай, говорять їхні справи, при
цьому самі вони більше полюбляють висловлюватися мовою
цифр, якими прописуються їхні
очки, голи, кубки, медалі.
Утім у житті бувають моменти, коли промовчати не вдається. При цьому слова виходять
такими ж потужними, як і їхні
спортивні результати.
І хоча, трапляється, що гучні заяви робляться на гарячу
голову — тобто на емоціях, сходження інформаційної лавини після цього зупинити неймовірно тяжко.
Коли представники ЗМІ поцікавилися у капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі
про причини його відсутності
на церемонії нагородження аргентинської команди бронзовими нагородами Кубка Америки,
зірковий футболіст заявив, що
не пішов на урочистості, тому
що він не бажає бути частиною
корупції, з котрою «біло-блакитні» зіштовхнулися на турнірі у Бразилії. «Упродовж
усього турнірного шляху до нашої команди проявляли відверту неповагу. Є відчуття, що ми
могли досягти більшого, якби
не судді. Але складалося враження, що все робиться заради одного — перемоги господарів, збірної Бразилії. Повторюся — корупція та арбітри не
дозволяють уболівальникам насолоджуватися футболом і якоюсь мірою псують його», — заявив Ліонель Мессі.
А останньою краплею, котра
переповнила чашу терпіння аргентинського футбольного генія
на бразильському Кубку Америки, стало його раннє вилучення

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Право на секрети
На старті нового сезону керівництво української прем’єр-ліги
обіцяє уболівальникам кілька сюрпризів

❙ У чемпіонаті-2019/2020 динамівці спробують перервати чемпіонське домінування «Шахтаря».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
на централізація телевізійних
прав, і сподіваюсь, що нам
вдасться це зробити. Але для

цього потрібна солідарність
усіх клубів ліги. Аби розвіяти
їхні сумніви в питанні єдино-

го телепулу, до України ми запросимо президента іспанської Ла ліги», — заявив швей-

царський очільник УПЛ.
Поки ж згоду на об’єднання
телевізійних прав висловили
не всі клуби прем’єр-ліги. Як
зауважив Грімм, є три клуби, котрі не зовсім задоволені
транслятором та коментарями, які звучать з вуст журналістів телеканалу.
Однак президент УПЛ переконаний, що проблему однобокої та заангажованої риторики можна вирішити. «У
нас є прагнення створити комітет з етики, який стежитиме за роботою канала-транслятора та етичністю коментарів, аналітичних програм i
трансляцій. Запрошуємо журналістів узяти участь у розробці єдиних правил», — наголосив Грімм.
А поки майбутні учасники Суперкубку на своїх закордонних зборах продовжують підготовку до старту сезону, котрий, як прогнозують
футбольні експерти, повинен
бути більш конкурентним у
плані «золотих» перегонів,
ніж попередні чемпіонати.
Без сумніву, після зміни головного тренера «Шахтарю»
знадобиться час, аби знайти
спільну мову з новим диригентом. Як заявив новий очільник «гірників» Луїш Каштру,
поки що він та команда перебувають у пошуку оптимального ігрового балансу.
Натомість у «Динамо»,
попри черговий безтрофейний
сезон, головного тренера вирішили не змінювати, сподіваючись, що зі старим багажем
Хацкевич та К° нарешті зможуть підкорити чемпіонську
вершину. ■

■ ФУТБОЛ

Зіркове гострослів’я
Після неприйнятних висловів на адресу південноамериканських футбольних
функціонерів капітану збірної Аргентини загрожує тривала дискваліфікація

❙ На Кубку Америки капітан збірної Аргентини заявив, що судді та корупція псують футбол.
❙ Фото з сайта tsn.ua.
в матчі за «бронзу» проти збірної Чилі. «Я дуже обурений суддівством, адже не заслуговував
на червону картку», — наголосив капітан Аргентини.
Відзначимо, що дехто з футбольних експертів висловлювання Мессі назвав істерикою
зіркової людини, котра не звикла програвати. А те, що поразка аргентинців збірній Бразилії
у півфіналі завдала болючого
удару самолюбству Лео й К°, ду-

мається, говорити не варто.
Хай там як, а керівництво
Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ)
серйозно поставилося до слів
зірки аргентинського та світового футболу, заявивши, що
його висловлювання є «неприйнятними» й свідчать про неповагу до турніру.
А образливий випад у бік
КОНМЕБОЛ може дорого коштувати Мессі, котрому загрожує

два роки дискваліфікації від
участі в матчах за національну
збірну. Як результат, він може
пропустити наступний Кубок
Америки, що проходитиме в
Колумбії та Аргентині, та відбір на чемпіонат світу-2022.
Ну, а тріумфатором Кубка
Америки-2019 прогнозовано
стала збірна Бразилії, котра
у «золотому» матчі упевнено
здолала національну команду
Перу — 3:1. ■

■ «МУНДІАЛЬ»
«Зірковий» «покер»
Жіноча збірна США з
фу тболу вчетверте у своїй
історії виграла чемпіонат
світ у. Цьогорічний «мундіаль» проходив у Франції, де «зірково-смугасті»
у фіналі перемогли збірну Голландії — 2:0, захистивши у такий спосіб чемпіонський тит ул.
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«На другому тижні Уїмблдону в роздягальнях менше гравців. Спокійніше.
Але свій окремий турнір розпочинають легенди світового тенісу.
І їхня присутність мотивує мене».

■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

■ ТЕНІС

Індивідуальна
компенсація

Об’єднання з легендами
Найкраща вітчизняна тенісистка вперше у своїй
кар’єрі пробилася до чвертьфіналу Уїмблдону

Командний чемпіонат Європи в Луцьку збірна України
завершила за крок від п’єдесталу

❙ Еліна Світоліна — чвертьфіналістка Уїмблдону-2019.
❙ Фото з сайта sport.ua.
Григорій ХАТА

❙ Отримавши у змаганнях травму, лідер українського десятиборства Олексій Касьянов
❙ не зміг допомогти «синьо-жовтим» потрапити у призери на командному чемпіонаті Європи
❙ з багатоборства.
❙ Фото з сайта unian.net.
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА
«Коли цвіте папороть» — ця тема
була провідною в Мінську, де проходили
ІІ Європейські ігри, але найбільш вдало
ця фраза характеризує командний чемпіонат Європи з багатоборства (Суперліга), що відбувся 6-7 липня на стадіоні
«Авангард» у Луцьку.
У цьогорічному чемпіонаті брали
участь вісім країн, серед яких Україна,
Республіка Білорусь, Франція, Швейцарія, Іспанія, Велика Британія, Естонія та Нідерланди (змагалися жінки).
Найкращі атлети Європи мали позмагатися в багатоборстві: жінки — у семиборстві, а чоловіки — у десятиборстві.
За кожен виступ спортсменам нараховували очки, які йшли в загальний і командний заліки.
Напередодні змагань пройшла пресконференція, на якій представники команд заявили про свою готовність змагатися, поділилися переживаннями стосовно продовження кар’єри в майбутньому та розповіли про свою реабілітацію
після травм. Зокрема бронзова медалістка юніорського чемпіонату світу-2008
i чемпіонка Європи-2011 серед молоді
iз семиборства Гріт Шадейко (Естонія)
після травми стопи налаштувалася на
подальшу боротьбу та підкреслила, що
вважає склад своєї національної команди найкращим за останні роки. Говорив
і лідер української команди Олексій Касьянов, бронзовий медаліст чемпіонату світу-2009 iз десятиборства, дворазовий срібний медаліст чемпіонату світу у
приміщенні (2012, 2016) та срібний медаліст чемпіонату Європи-2009 у приміщенні з семиборства: «На командному чемпіонаті Європи з багатоборства
ти за замовчуванням першу спробу виконуєш для команди, дві наступні —
для себе. На таких змаганнях потрібно
виступати надійно, при цьому показуючи високі результати. У нас дуже хороший командний дух, усі заряджені
на хороший результат». Крім того, 33річний спортсмен припустив, що на-

ступний рік виявиться останнім у його
кар’єрі. Далі він планує зайнятися тренерською діяльністю, адже спорт для
кожного атлета залишається найважливішим аспектом у житті.
Перший день чемпіонату відзначився змаганнями для чоловіків у п’яти видах (біг на 100 метрів, стрибки в довжину, штовхання ядра, стрибок у висоту,
біг на 400 метрів), а для жінок — у чотирьох (біг на 100 метрів iз бар’єрами,
стрибок у висоту, штовхання ядра, біг
на 200 метрів). За його підсумками лідерство захопили Крістян Росенберг
(4263) з Естонії в чоловіків та українка
Дарина Слобода серед жінок, яка набрала 3589 очок.
Олексій Касьянов достроково припинив виступ на чемпіонаті через спазм
литкового м’яза, позмагавшись у перших трьох видах програми.
У другий і останній день проведення змагань чоловіки змагалися в бігу на
110 метрів з бар’єрами, метанні диска,
метанні списа, стрибках із жердиною та
бігу на 1500 метрів. Жінки стрибали у
довжину, метали спис і бігли 800 метрів. Загальний результат для вітчизняної чоловічої збірної виявився не надто вдалим. Серед учасників-українців
найвищий у рейтингу — Руслан Малогловець — посів 17-ту сходинку, набравши 7353 очок. Лідером став білорус Віталій Жук (8237 очок iз персональним
season best), друге місце завоював естонець Майсел Уйбо (8181), третє — іспанець Хорхе Уренія (8073).
Жіноче семиборство виграла українка Дарина Слобода, встановивши ще й
особистий рекорд — 6165. Друге місце
у спортсменки з Великої Британії Кеті
Стейнтон, а третє — в учасниці з Нідерландів Марійке Есселінк.
У загальному заліку перемогла команда з Естонії (39 959), за ними у підсумковому протоколі розташувалася Білорусь (39 560), третє місце посіли британці (39 433). Українська ж збірна, набравши 39 220 очок, завершила турнір
на четвертій сходинці. ■

Бачити одразу двох українських
тенісисток у четвертому колі турніру з
серії «Великого шолому» випадає зовсім нечасто. До минулого року подвійного представництва вітчизняного жіночого тенісу на «гранд слемах» узагалі
не траплялося. Водночас у 1/8 фіналу
«Ю-Ес оупен»-2018 грали Еліна Світоліна та Леся Цуренко. А в нинішньому сезоні пробитися до четвертого кола «Мейджора» — на Уїмблдоні — вдалося Світоліній та Даяні Ястремській.
«Вихід до четвертого кола Уїмблдону
дуже багато значить для мене. Я задоволена тим, як впоралася з нервами у поєдинку третього раунду. Було дуже непросто: я програла другий сет, але мені вдалося налаштуватися на боротьбу й здобути
перемогу», — сказала після тріумфу над
Марією Саккарі з Греції (6:3, 6:7 (1:7),
6:2) перша ракетка України.
Повторення персонального турнірного рекорду на Уїмблдоні й вихід до другого змагального тижня, коли, за словами Світоліної, на арену виходять одні
легенди, неабияк надихнули приму вітчизняного тенісу. І з відносною легкістю
в матчі четвертого кола вона здолала 24ту тенісистку планети, хорватку Петру
Мартич.

6:4, 6:2 — і Еліна оформила свій перший у кар’єрі вихід до чвертьфіналу Уїмблдону, де на неї чекатиме переможець
чеської дуелі двох Каролін — Плішкової
(третій номер посіву) та Мухової.
Непоганий шанс потрапити до «топвісімки» цьогорічного жіночого Уїмблдону мала й третя ракетка України та
35-й номер рейтингу WTA Ястремська. Як і в трьох попередніх колах, коли
19-річна одеситка по черзі переграла
італійку Джорджі, американку Кенін та
Вікторію Голубович зі Швейцарії (7:5,
6:3), її суперниця в 1/8 фіналу не входила до числа сіяних. Загалом, на поєдинок проти Даяни китаянка Чжан Шуай
виходила у статусі 50-ї ракетки жіночого тенісу. Вигравши в 19-річної українки першу партію, вона практично без
боротьби віддала суперниці другий сет,
чим додала шанувальникам Ястремської підстав для загального тріумфу. Однак на завершальну партію сил у третьої ракетки України не вистачило — 4:6,
6:1, 2:6.
Водночас Даяна може бути повністю задоволена своїм виступом на Уїмблдоні, після котрого вона обов’язково
підніметься в рейтингу WTA і, скоріше
за все, обійде в «табелі про ранги» Лесю
Цуренко, котра впродовж тривалого часу
носила статус другої ракетки країни. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на серпень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду»
на серпень і наступні місяці 2019 року як за електронною версією Каталогу видань України «Преса
поштою», так і за друкованим Каталогом видань
України «Преса поштою».
Оформити передплату на серпень можна
до 18 липня у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,
до кінця року — 313 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці — 165 грн. 24 коп.,
до кінця року — 413 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,
до кінця року — 115 грн. 55 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 2 грн. 90 коп., на
квартал — 6 грн. 70 коп., на
півроку — 8 грн. 15 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

Читайте
в наступному
номері:
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Життя-буття велосипедної столиці України,
або Віконно-дверний період об’єднаної громади

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 9 ЛИПНЯ 2019

■ БОМОНД

Кортні Кокс
перекваліфікувалась
Із кінозірки — у сиділки
Сьогодні українські кіноглядачі, особливо молодого покоління, мало згадують
американську зірку 90-х Кортні Кокс,
якщо вгазалі знають таку, а свого часу
вона буквально ввірвалася у світ кінематографа, зігравши у культових фільмах
«Крик», «Ейс Вентура», а згодом полонила серця мільйонів глядачів по всьому
світу грою в культовому серіалі «Друзі».
Проте мало хто знає, що актриса, крім
акторського таланту, має ще й коричневий пояс із карате, свого часу займалася
великим тенісом, створила власну продюсерську компанію. Останнім часом
55-річна акторка мало знімається, проте нагадує про себе час від часу яскравими атракціями, як, скажімо, святкуванням свого ювілею з найкращою подругою
Джен Еністон та партнеркою по серіалу
«Друзі» Лізою Кудроу, фото з якого вона
виклала у своєму «Інстаграмі». Та й особисте життя актриси не є таємницею за сімома печатками: після розлучення з колегою по акторському цеху Девідом Аркеттом, з яким вона прожила -надцять
років, у зірки було чимало романів, про-

те свій вибір вона зупинила на музикантові Джонні Макдейді.
Подейкують, що в Кортні нелегкий характер, тож і зі своїм нареченим вона розходилася, а потім
сходилася. Нарешті пара вирішила жити разом, і навіть ходять чутки, що вони збираються побратися, та нещодавно з Джонні трапилося лихо — йому зробили складну операцію. «Я дуже рада, що зможу взяти
на себе роль турботливої доглядальниці. Я люблю Джонні і є його головною
фанаткою. Він великий молодець, адже
що може бути крутішим, ніж одна «титанова» і кілька «платинових» пластинок!» — написала актриса у своєму
блозі в «Інстаграм». Про пластинки (а
не платівки) зірка звісно ж пожартувала, бо мала на увазі саме медичні
терміни. Музикант останнім часом
скаржився на головні болі, мігрені,
тож після обстеження йому довелося робити надскладну операцію.
Зараз його життю нічого не загрожує, але він потребує постійного і
належного догляду, який обіцяє
йому забезпечити наречена. ■

❙ Кортні
❙ Кокс.

■ У СВІТІ ТВАРИН

Варка ВОНСОВИЧ
Те, що коти доволі свободолюбиві та ще
й егоїстичні створіння, знають чи не всі. Але
вони ще й ревниві! Так, домашній улюбленець
жительки англійського села Раддінгтон, що в
графстві Ноттінгемпшир, Кейті Епплбі — Уїлбур — образився на свою хазяйку, приревнувавши її... до кошеняток, яких хтось викинув, а
вона принесла нещасних додому. «Він глянув
на них, вигнув спину і... пішов з дому», — розповідала згодом Кейті. Було це 5 років тому, і
відтоді котяра став улюбленцем усього села:
ходить, куди хоче, спить, де заманеться, у нього є навіть улюблені місця, де він завсідник, —
місцевий паб і відділення банку. Про всенародну любов свідчить і сторінка у «Фейсбуці», яку
місцеві жителі відкрили для свого улюбленця.
Туди вони викладають знімки, які самі ж і роблять: ось Уїлбур спить у вітрині квіткової крамнички, ось він розлігся на шинквасі у пабі, а тут

Як стати улюбленцем
усього села?
Просто піти з дому
він походжає вуличками Раддінгтона.
Крім того, жителі села настільки полюбили кота за його дружелюбний характер, що,
можна сказати, всиновили його і навіть святкують день народження Уїлбура в місцевому
шинку. Тим паче, цього року місцева знаменитість святкуватиме свій 10-річний ювілей.
«Я рада, що Уїлбура любить усе село, хоча
дуже сумую за ним, — розповідає Кейті Еппл-

бі. — А нещодавно приїжджала жінка з сусіднього графства провідати онуків, яка сказала, що також хотіла подивитися і на Уїлбура,
адже він став місцевою знаменитістю». І хоча
її домашній улюбленець так і не повернувся
додому, Кейті й надалі продовжує турбуватися про нього. Так, десь із пів року тому вона
«водила» його до ветеринара, адже в котика
розболівся зуб. ■

■ ПОГОДА
10 липня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза.
Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +11...+13, удень
+19...+21.
Миргород: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +10...+12,
удень +20...+22.
Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +10...+12, удень
+20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +24...+26.

сонячно

Північ
мінлива
хмарність

+8…+13
+17…+22
Схід

хмарно

8 липня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 19-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний
дощ. Трускавець: уночi +8...+10, удень +17...+19. Моршин:
уночi +8...+10, удень +17...+19.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Захід

+8…+13
+18…+23

Центр

+8…+13
+18…+23

+8…+13
+19…+24

дощ
сніг

Південь +11…+16
+21…+26
дощ,
гроза
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культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №74
По горизонталі:
1. Знаменитий мюзикл Роба
Маршалла із Річардом Гіром у головній ролі, який здобув тринадцять
номінацій премії «Оскар» і в шести
з них переміг. 7. Фільм Ахтема Сеітаблаєва про захисників Донецького аеропорту. 8. Тимчасово окупований регіон України. 10. Релігійна
приналежність Тома Круза та Джона
Траволти. 11. Об’єднання, спілка, товариство. 13. «Неправомірна вигода», без якої не уявляють свого життя корупціонери. 14. Перший тропар
кожної пісні православного канону.
17. Нещирість. 18. Роман Василя
Шкляра про УПА. 22. Літературний
чи журналістський нарис на вільну
тему. 23. Референдум, опитування
громадської думки. 25. Східне бойове мистецтво. 26. Російський поет
і публіцист, друг Герцена. 27. Легендарна чаша, з якої Ісус Христос причащався на Таємній вечері.
По вертикалі:
1. Дива, несподіванки. 2. Перший відділ шлунка жуйних тварин,
у якому попередньо перетравлюється їжа; рубець. 3. Християнський телеканал. 4. Збройний конфлікт великого масштабу. 5. Народна назва свята Хрещення Господнього. 6.

Фахівець із вирощування овочів та
злаків. 9. Побутове приміщення для
худоби чи реманенту, яке на Сході
називають «палацом». 12. Четверте
за величиною місто Австрії. 15. Невелика металева, сплюснута з боків
пляшка, яку носять при поясі у походах. 16. Український гетьман, автор
першої європейської демократичної Конституції. 19. Столиця Казахстану. 20. Французький інженер, на
честь якого була названа вежа, що
стала символом Парижа. 21. Місто
в Росії, звідки були десантники, які
у 2014-му «заблукали» на Донбасі.
24. Грецька назва бика, звідки пішла іще одна назва Криму. ■
Кросворд №72
від 3 липня

■ ПРИКОЛИ
— Хто це розбив скло у вашому вікні?
— Мій чоловік.
— Яким чином, він же у вас такий тихий.
— Нахилився саме в той момент, коли я кинула в нього вазу.
***
— Мій чоловік зовсім не
пам’ятає дату нашого весілля.
— Прикро.
— Ні, я нагадую йому про це
навесні й восени.
— І що?
— Отримую подарунки двічі на
рік.
***
— Мій чоловік завжди сердиться, коли не знає, на що йдуть

гроші.
— Так ти розкажи йому.
— А якщо розповім, він просто
збожеволiє.
***
Одна сусідка — іншій:
— Не могли б ви позичити свій
пилосос?
— Шкодую, але чоловік категорично забороняє виносити речі.
Якщо бажаєте, можете скористатися ним у нас удома.
***
— Кращими днями свого життя я зобов’язаний Карпатам.
— Як це розуміти? Ти ж там ніколи не був.
— Я — ні, але моя дружина
щороку їздить туди у відпустку.
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