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або Той, хто вцілів 

у двобої з танком

Австрія дала 

остаточний 

дозвіл на 

екстрадицію 

олігарха

стор. 8»стор. 5» стор. 12»

Один кіловат, будь ласка! Олександр — 
захисник 

«Валери», 

стор. 6—7»

Новий ринок електроенергії 

сильно підняв ціну для 

промислових споживачів. 

Якщо не вжити термінових 

заходів, населення також буде 

змушене платити більше

Фірташ не хоче в США

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,740 грн 

1 € = 29,007 грн

1 рос. руб. = 0,409 грн

Убивцям, іудам — 
усім воздасться
П’ять років тому  путінські бойовики збили пасажирський літак 
Малайзійських авіаліній над окупованим Донбасом. 
Геополітика і торги «сильних світу цього» на життях людей
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«Посада освітнього омбудсмена має стати осередком довіри та цивілізованого 
вирішення конфліктів».

Лілія Гриневич
міністр освіти та науки

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Протягом минулої доби противник 
17 разів порушив режим припинення 
вогню. Із них шість разів — із засто-
суванням забороненої Мінськими уго-
дами зброї: мінометів калібру 120 та 
82 мм. Також ворог вів вогонь по на-
ших захисниках із гранатометів різ-
них систем, великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї.
 У ранковому зведенні пресцентру 
штабу Операції Об’єднаних сил йдеть-
ся, що на Донецькому напрямку в зоні 
відповідальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід» російсь-
кі окупаційні війська та їхні посіпа-
ки обстрілювали позиції українсь-
кої армії поблизу населених пунктів 
Водяне, Широкине, Авдіївка, Лебе-
динське, Павлопіль, Красногорівка, 
Опитне.
 На Луганському напрямку, на те-

риторії, за яку несе відповідальність 
оперативно-тактичне угруповання 
«Північ», найгарячіше було побли-
зу Луганського, Новоолександрівки, 
Попасної, Кримського.
 У результаті ворожих обстрілів 
під Авдіївкою один військовослуж-
бовець загинув та троє отримали по-
ранення.
 Загиблий воїн — 31-річний Дмит-

ро Лісовол із 92-ї окремої механізова-
ної бригади ЗС України.  Це дев’ята 
бойова втрата ЗСУ в липні.
 На кожен обстріл противник отри-
мав адекватну відповідь з озброєння, 
що не суперечить Мінським домовле-
ностям.
 За даними розвідки, 15 липня од-
ного окупанта знищено та одного по-
ранено. ■

ОСВІТА

Дітям є кому 
поскаржитись
В Україні вперше з’явилася 
посада освітнього омбудсмена
Ірина КИРПА

 За словами міністра освіти та науки Украї-
ни Лілії Гриневич, директора київської шко-
ли №148 Сергія Горбачова на посаду освітньо-
го омбудсмена вибрали тому, що він знайомий 
із системою освіти на різних рівнях та добре ро-
зуміє суть реформ. І зробила це спеціальна ко-
місія при Міносвіти шляхом публічного відбо-
ру.
 У конкурентній боротьбі він обійшов трьох 
кандидатів на цю посаду, серед яких можна від-
значити професійного юриста з досвідом роботи 
зі складними підлітками у рамках системи про-
бації Ірину Яковець та правозахисницю Олесю 
Ващук.
 Згідно з постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни, відтепер саме Сергій Горбачов виконува-
тиме завдання із захисту прав у сфері освіти. Ві-
домо, що в штаті нової служби працюватиме 15 
осіб.
 Уповноважений Міністерства освіти та на-
уки вирішуватиме шкільні конфлікти: захи-
щатиме права учнів, учителів i батьків. Один з 
обов’язків майбутнього омбудсмена — розгляд 
фактів цькування дітей у школі та поза нею. Ре-
зультати цих перевірок надаватимуть поліції.
 — Дуже важливо, щоб новий підрозділ не пе-
ретворився на ще один каральний орган, який 
шукатиме винних, — підкреслила Лілія Грине-
вич. — Ця посада має стати осередком довіри та 
цивілізованого вирішення конфліктів.
 До компетенції освітнього омбудсмена вхо-
дить розгляд скарг, а також перевірка фактів, 
викладених у скаргах, отримання від установ 
освіти та органів управління освітою інформа-
ції, у тому числі з обмеженим доступом. 
 Омбудсмен Сергій Горбачов може давати ре-
комендації навчальним закладам, органам уп-
равління освітою, повідомляти у правоохоронні 
органи про виявлені факти порушення законо-
давства, а також безперешкодно відвідувати ор-
гани державної влади, органи місцевого самов-
рядування, установи освіти всіх рівнів незалеж-
но від форми власності.
 Запровадження посади освітнього омбуд-
смена стало продовженням програми з протидії 
булінгу в українських школах. 
Нагадаємо, що наша країна поки що лідирує у 
списку країн Європи, де поширене цькування у 
школах. Найбільш резонансні випадки булінгу 
в Україні зафіксовані у таких містах, як Київ, 
Дніпро, Одеса, Херсон, а також у Черкаській об-
ласті та на Харківщині.
 За інформацією Unicef Ukraine, що прово-
дила глобальне дослідження для Генеральної 
асамблеї ООН, майже 85 відсотків українських 
школярів стикалися з булінгом (цілеспрямова-
не цькування з метою приниження честі та гід-
ності учня). 
 Найчастіше предметом насмішок одноліт-
ків стає зовнішність i манера поведінки дитини, 
дівчатка страждають від агресивної поведінки 
однолітків частіше, ніж хлопчики. Кожна дру-
га дитина, що зіткнулася з булінгом в українсь-
кій школі, вважає за краще приховати правду, 
навіть від батьків. 
 Найчастіше агресивна форма поведінки зус-
трічається саме в класі, й лише 20 відсотків 
булінгу припадає на соціальні мережі. Із гло-
бального опитування також випливає, що шко-
лярі впевнені: допомогу їм можуть надати вчи-
телі, які поки що погано розуміють, як поводи-
тися у разі виявлення булінгу. Хоча діти, що за-
знали образ у школі, страждають від депресії та 
втрачають інтерес до навчання.
 Щорічно до психологів надходить понад 110 
тисяч звернень від дітей i дорослих через цьку-
вання в школі.
 19 січня 2019 року Верховна Рада України 
підтримала проект закону про протидію булін-
гу, в якому за цькування у школі передбачаєть-
ся відповідальність батьків за правопорушення 
їхніх дітей. ■

■ НА ФРОНТІ

Росіянам Мінськ — не указ
У результаті ворожих обстрілів під Авдіївкою 
один військовослужбовець загинув 
та троє отримали поранення 

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Незвичайна презентація відбула-
ся вчора у Тернопільському прес-клубі 
— представляли особистий смарт-до-
даток одного з кандидатів у народ-
ні депутати (від партії «Європейсь-
ка солідарність») по 163-му виборчо-
му округу Тернополя, екс-голови обл-
держадміністрації Степана Барни. 
Відтепер кожний власник смартфо-
ну на базі системи Android — напри-
клад, телефона Samsung — при бажан-
ні може завантажити через PlayМар-
кет бета-версію додатку, який так і 
називається — «Степан Барна» (для 
користувачів айфонів версія ще в 

розробці). Про те, що це й для чого, 
розповів журналістам сам кандидат:
 — Ще кілька років тому для ефек-
тивної комунікації з людьми було ак-
туально реєструватися і вести сторін-
ку в соціальних мережах, потім 
з’явилася потреба у різних месенд-
жерах, однак час швидко йде вперед, 
— сказав «просунутий» користувач. 
— Зустрічі з виборцями дали мені зро-
зуміти, що вже потрібні новіші й су-
часніші засоби. Мене надихнув при-
клад одного з народних депутатів, 
тож я погодився на своєрідний експе-
римент і завдяки компанії AuxBridge 
(технологічна компанія з центром в 
Ізраїлі, що розробляє й постачає інно-
ваційні рішення. — Авт.) було створе-

но цей додаток. Він дає змогу не лише 
напряму спілкуватися з виборцями 
в оптимальному для них режимі та 
оперативно інформувати їх про свою 
діяльність, а й проводити опитування 
з актуальних питань та акумулювати 
й аналізувати ідеї, пропозиції грома-
дян. Таких можливостей нема у жод-
ному месенджері!
 Присутній на прес-конференції 
директор iз розвитку бізнесу в Ук-
раїні компанії AuxBridge Алекс Лю-
бецький додав, що запроваджена 
новація є важливим інструментом, 
який забезпечує прямий персоніфі-
кований зв’язок, що в Україні тако-
го досі ще не робили, «лише пробу-
ють імітувати». І що найважливіша 
«фішка» новації полягає в наявності 
CRM-платформи, яка дозволяє об-
робляти запити громадян у режимі 
реального часу.
 Відповідаючи на запитання жур-
налістів, Степан Барна запевнив, що 
після виборів його додаток працюва-
тиме, незважаючи на те, стане він де-
путатом чи ні. ■

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кандидат зі смартфона
Один із мажоритарників вдався до небувалої інновації

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині, в селі 
Цибулів Монастирищенсь-
кого району, відкрили від-
годівельний комплекс для 
телят.  Діятиме він у там-
тешньому сільськогоспо-
дарському обслуговую-
чому кооперативі «Бики 
Черкащини». Все це задля 
розвитку і стимулювання 
розведення великої рогатої 
худоби в селянських i фер-
мерських господарствах.
 Як розповіли у Черкась-
кій облдержадміністрації, 
цей кооператив стане де-
монстраційним майданчи-
ком та тренінговим центром 
для фермерів. Спочатку в 
комплексі зберуть до 500 те-
лят, яких селяни сюди зда-
ватимуть. Надалі збільшать 
їх кількість до 3 тисяч. Від-
годівельний комплекс бра-
тиме на себе всі витрати з 
вирощування молодняка, 
причому, телята юридично 
залишатимуться у власності 
членів кооперативу. 
 Відкриття цього унікаль-
ного майданчика стало мож-
ливим завдяки фінансуван-

ню від Агентства США з між-
народного розвитку (USAID) 
в рамках проекту «Підтрим-
ка аграрного і сільського роз-
витку» за сприяння Асоціа-
ції тваринників України.
 За словами Ірини Пала-
мар, голови цієї асоціації, 
такий проект — нова прогре-
сивна модель підтримки ви-
рощування великої рогатої 
худоби. Адже відтепер селя-
ни матимуть реальний ком-
плекс, куди здаватимуть на 

відгодівлю телят і отриму-
ватимуть за це живі гроші, 
не проходячи через купу бю-
рократичних кіл. 
 Як зазначає начальник 
Черкаського обласного де-
партаменту агропромислово-
го розвитку Ігор Колодка, від-
годівельний комплекс стане 
у нагоді особистим селянсь-
ким та фермерським госпо-
дарствам з промислової від-
годівлі молодняка бичків та 
формування прозорих рин-

кових каналів їх збуту. Адже 
через застарілі норми реєст-
рації новонароджених телят 
та аби уникнути сплати по-
датків на продаж молодняка 
ВРХ, у домашніх господарс-
твах забивають телят у перші 
14 днів. Це не дозволяє при-
ватним господарствам отри-
мувати прибуток з вирощу-
вання худоби.
 «Механізм вирощування 
бичків на централізованому 
комплексі простий, ефек-
тивний і економічно вигід-
ний. Така модель спільної 
відгодівлі ВРХ дозволить 
членам кооперативу мак-
симально збільшити свою 
участь у державній програ-
мі, яка компенсуватиме 
власникам телят по 2 тис. 
500 грн на їх утримання до 
13 місяців», — наголошує 
Ігор Колодка. І додає, що 
створення подібного відгоді-
вельного комплексу допомо-
же й у вирішенні глобальної 
проблеми на рівні держави 
— зниження поголів’я ВРХ, 
яке спостерігається протя-
гом останніх років. 
 «Сьогодні селянам не-
вигідно відгодовувати бич-
ків самотужки, це дуже за-
тратно, тому вони забива-
ють їх у молодому віці, зда-
ючи на м’ясо. Допомога у 
відгодівлі сприятиме наро-
щенню поголів’я ВРХ у ці-
лому в країні та збільшен-
ню експорту української 
яловичини», — пояснює 
Ігор Колодка. ■

Комплекс із відгодівлі телят уже працює.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙

ТВАРИННИЦТВО

Де збиратиметься молодняк
Відкрито відгодівельний комплекс для телят

■
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ЄС проти ДБР
«Європейська 
Солідарність» 
провела пікет під офісом 
Державного бюро 
розслідувань. 
У відомстві заявили 
про тиск на керівництво
Соломія БОНДАРЕНКО

 Активісти та члени партії «Європей-
ська Солідарність» прибули під стіни Дер-
жавного бюро розслідувань iз вимогою 
люструвати його директора Романа Тру-
бу та припинити політично мотивовані 
переслідування. Вони розгорнули пла-
кати та вигукували «люстрацію Трубі». 
Згодом представники «Європейської 
Солідарності» намагалися потрапити в 
приміщення Державного бюро розсліду-
вань і, за їхньою інформацією, під час ак-
ції їх «силою виштовхали з приміщення 
ДБР». 
 Сам директор Держбюро назвав подію 
захопленням приміщення та розцінює це 
як політичний тиск. «Захопленню при-
міщення ДБР задля впливу на досудове 
розслідування у кримінальних провад-
женнях, де фігурує екс-президент Украї-
ни, має бути надана оцінка», — йдеться в 
заяві. Труба пообіцяв діяти згідно із зако-
ном й анонсував «гучні розслідування». 
Також у ДБР зазначили, що окремі учас-
ники акції «вийшли за межі правового 
поля». «Увірвалися до приміщення пра-
воохоронного органу, прикриваючись де-
путатським мандатом, заблокували в’їзд 
i виїзд транспорту з ДБР, зірвали прове-
дення зустрічі з європейськими партнера-
ми з питань розвитку та посилення ДБР, 
вимагали від директора правоохоронного 
органу «термінових результатів розслі-
дування» або взагалі його скасування. Це 
називається політичний тиск», — наго-
лосили у ДБР.
 Також Роман Труба прокоментував 
ситуацію з кримінальними проваджен-
нями, в яких фігурує колишній прези-
дент Петро Порошенко. «ДБР стоїть на 
захисті національних інтересів. Провад-
ження щодо перетину морського про-
стору військовими кораблями Украї-
ни — одне з найважливіших для нас. 
Адже поставити крапку в цьому питан-
ні означає захистити національні інте-
реси України. Гадаю, що всі учасники 
тих подій мають бути переконані в ць-
ому, йти на співпрацю зі слідством, на-
дати свідчення та разом захистити Ук-
раїну. ДБР стоїть осторонь політики. 
Під час досудового розслідування став-
ся витік інформації — це неприпустимо 
для будь-якого правоохоронного органу, 
а тим паче для новоствореного. За цим 
фактом розпочато службову перевірку. 
ДБР реєструє кримінальні провадження 
відповідно до вимог Кримінального про-
цесуального кодексу України, а не чиї-
хось політичних уподобань», — iдеться 
в заяві Державного бюро.
 У свою чергу, в «Європейській Солі-
дарності» вже заявили, що не збирають-
ся просто так полишати цю історію, тому 
наполягатимуть на прозорому розсліду-
ванні справ і не дозволять узяти гору 
реваншу проросійських сил в Україні. 
«Події останніх тижнів показали, що ди-
ректор ДБР Роман Труба діє за вказів-
кою соратника Януковича — Андрія 
Портнова — та в інтересах Федеральної 
служби безпеки Російської Федерації. 
Люстрація директора ДБР Романа Тру-
би — це питання національної безпеки. 
За його керівництва Бюро перетворило-
ся на інструмент переслідування опози-
ційних кандидатів у народні депутати, 
знищення волонтерського руху, дискре-
дитації Збройних сил України», — наго-
лосила лідер молодіжного крила партії 
«ЄС» Дінара Габібуллаєва. ■

■Іван БОЙКО

 Правоохоронці б’ють на сполох: спо-
чатку в Євросоюзі, а нині вже і в Ук-
раїні поширюється нова небезпечна ін-
тернет-гра, яка передбачає зникнення 
дітей щонайменше на добу.
 «До уваги батьків. Працівники 
Держ автоінспекції зафіксували нову 
небезпечну гру «Зникнути на 24 годи-
ни», яка націлена на дітей. Небезпеч-
на гра «Зникнути на 24 години»  ана-
лог гри «Синій кит», починає набира-
ти обертів на території країн Європейсь-
кого Союзу. Суть гри — дитина повинна 
зникнути на 24 години, щоб батьки і 
друзі не могли її знайти», — йдеться у 
повідомленні Ситуаційного центру На-
ціональної поліції України.
 Відтак правоохоронці закликають 
батьків негайно звертатися до поліції у 
разі зникнення дитини. Адже діти вель-
ми довірливо ставляться до  пропозицій 
«пограти» і не завжди здатні розпізнати 
небезпеку таких псевдорозваг. 
 Відзначимо, що подібні небезпечні 
ігри з’являються з інтернету вже дале-
ко не вперше. Так, у 2017 році в Україні 
зафіксували сплеск популярності смер-
тельних ігор серед підлітків. Тоді шко-
лярі отримували завдання через групи в 
соціальних мережах під назвою «Синій 
кит», а адміністратори цих груп схиля-
ли підлітків до самогубства. 
 Якщо ж дитина відмовлялася себе 
вбивати, злочинці вираховували IP-
адресу учасника і казали йому, що за 
боягузтво доведеться відповісти його 
рідним.
 Пізніше, у 2018-му, в Україні 

з’явилася смертельна гра для підлітків 
«Момо», яка поширювалася через ме-
сенджер WhatsАpp. Зокрема, у юних 
користувачів з’являвся новий контакт, 
підписаний як «Момо». 
 У автоматичному статусі анонімно-
го куратора він спочатку надсилав своїм 

жертвам жахливі картинки, світлини з 
зображенням сцен насильства, а потім 
пропонував виконувати різні накази. У 
разі, якщо дитина відмовлялася вико-
нувати так звані «завдання», в хід ішли 
погрози, які могли спонукати і до само-
губства. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Те, що польська економі-
ка розвивається завдяки ук-
раїнцям, ні для кого вже не 
секрет. Те, що до Польщі їде 
найбільше українських за-
робітчан, — також факт. А 
ще саме в цій країні найбіль-
ше навчається українських 
студентів. Проте, незважаю-
чи на хорошу заробітну пла-
ту, стабільну економічну та 
політичну ситуацію, все мен-
ше українців готові лишати-
ся на постійне місце прожи-
вання за кордоном. 
 За підсумками досліджен-
ня, проведеного в Польщi 
на замовлення Поморсько-
го порталу для українців, 
лише двоє з п’ятьох розгля-
дають Польщу як можливе 
місце постійного проживан-
ня. Головною причиною рі-
шення наших громадян по-
вернутися на батьківщину є 
родина, зазначають у дослі-

дженні. Як коментує цю си-
туацію керівник порталу На-
таля Шевченко, переїхати з 
родиною до Польщі — склад-
на процедура. Потрібні кош-
ти, житло та вiдповiдна до-
кументація. І саме з останнім 
в українців виникає найбіль-
ше проблем. «Дуже важко 
вирішити формальні питан-

ня, отримати посвідку на пе-
ребування, легальний дозвіл 
на працю. Тому й маємо таку 
статистику. Ба, більше, голо-
вною метою трудової мiгра-
цiї є бажання заробити гро-
шей і повернутися додому. 
Тому лише частина україн-
ців, живучи в Польщі, таки 
хоче спробувати нове життя 

в іншій країні», — вказала 
керівниця порталу.
 З її слів, шанси на змі-
ну цієї тенденції можуть 
бути пов’язані з молодим 
поколінням українців, які 
лише виходять на ринок 
праці. «Економічні мігран-
ти, я гадаю, ще приїздити-
муть. Я маю надію, що ситу-
ація в Польщi змiниться на 
краще у вирішеннi формаль-
них питань. Коли буде ста-
бiльнiсть, більшість україн-
ців приїде. Є ще одна група 
— студенти. Згідно з наши-
ми дослідженнями, лише 
кожна п’ята особа навчаєть-
ся в Польщі й працює. Це оз-
начає, що наразі міграційна 
хвиля молоді не надійшла», 
— додала вона. Проте запев-
няє, якщо в Україні й на-
далі зберігатиметься склад-
на економічна та політич-
на ситуація, більшість сту-
дентів таки лишатимуться 
в Польщі й шукатимуть ро-
боту саме там. 
 За даними Національно-
го банку Польщі, у цiй країні 
працює понад мільйон гро-
мадян України, з яких лише 
330 тисяч мають дозвіл на 
працю. 70% усіх українців 
займаються тут фізичною 
працею. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Повна назва закладу, який розташо-
ваний у селі Драганівка Тернопільсько-
го району, —  «Дім життя» імені свя-
тої Джанни Беретти Молла. Свого часу 
ця жінка, вже будучи мамою трьох ді-
тей, прирекла себе на смерть заради на-
родження четвертої дитини, бо відмо-
вилася від курсу хіміотерапії, який міг 
вбити плід. А тепер вона вважається 
духовною покровителькою місця, яке 
стає рятівним прихистком для вагіт-
них та молодих матерів із дітьми, яким 
із різних причин більше нікуди йти. 
Дім життя створено кілька років тому 
при місцевому римо-католицькому мо-
настирі Сестер Францисканок Марії Не-
устанної Помочі. Про нього вже добре 
знають і працівники соціальних служб 
області, які час від часу направляють 

туди жінок. Якого вони віросповідан-
ня —  тут ніколи не запитують, зате для 
них i діток створено всі необхідні умо-
ви.
 Монастир забезпечує продукта-
ми, одягом, ліками і навіть іграшка-
ми. Тут є дитячі візочки і сучасний ди-
тячий майданчик на подвір’ї, і плати-
ти жінкам не потрібно ні за що. Єдине 

— вони повинні брати участь у спіль-
ній праці чер ниць, почергово разом 
із ними прибирати приміщення, до-
помагати готувати їжу, слідкувати за 
порядком тощо. А з матеріальними 
зобов’язаннями монастирю допомага-
ють справлятися благодійники та во-
лонтери, які час від часу звертаються 
до тернополян із закликами про збір 
необхідних речей. Згідно з правилами 
закладу, мама з дитиною мають право 
перебувати там упродовж року, якщо 
ж необхідно довше, то потрібне спе-
ціальне рішення сестри-настоятель-
ки. Втім для декого вистачає і кількох 
місяців, аби справитися зi складними 
життєвими обставинами і почати жит-
тя з малюком уже поза монастирем. 
До речі, тут дбають не лише про ма-
теріальне забезпечення своїх підопіч-
них, а й про душевну реабілітацію піс-
ля важких психологічних травм. ■

МИЛОСЕРДЯ

Дім життя
Неподалік обласного 
центру діє особливий 
притулок для жінок

■

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

З Варшави добре видно Київ
Бiльшiсть наших заробiтчан хочуть повернутися додому

■

Україна чекає.
Фото з сайта ubr.ua.

❙
❙

ПИЛЬНУЙ!

Зникнути на 24 години
Правоохоронці попереджають про появу нової 
небезпечної для дітей інтернет-гри

■

Небезпечне дозвілля у всесвітньому павутинні.
Фото з сайта sputnik-ossetia.ru.

❙
❙
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Квіточки опадають. 
На черзі — ягідки
 Президент — державний 
зрадник В. Янукович також не 
проводив парадів. Нині він «на-
солоджується» ними в Російсь-
кій Федерації. Неприємні ана-
логії. Президент Петро Поро-
шенко проводив паради, бо 
хотів і мав що показати народу, 
військовим, а особливо агресо-
ру. Йому вистачало коштів i на 
паради, i на преміювання війсь-
кових, розбудову потужної ар-
мії. Якщо на початку російської 
агресії рядові військовослуж-
бовці на передовій отримували 
600 грн, то нині — 30 000 грн. 
Тим часом «слуга» не еконо-
мить кошти через переїзд офі-
су президента з вул. Банкової в 
колишній музей В. Леніна, вар-
тість якого, очевидно, не менша 
за вартість параду. Та втричі 
збільшив платню чиновникам 
офісу, які, напевно, також не 
знають, що таке війна на сході 
України. Перш за все, речни-
цi президента п. Мендель, яка 
вже наговорила на запрошення 
до Генеральної прокуратури.
 Та обрання «слуги народу» 
на найвищу державну посаду це 
тільки квітки, ягоди почнуться 
після обрання депутатів парла-
менту, а потім формування но-
вого уряду.
 Вождь Московії домагався 
в Україні хаосу і він iз допомо-
гою брехливо-пропагандистсь-
ких ЗМІ його досяг. Нові облич-
чя в політиці в РФ відправляв на 
той світ. Знищивши в себе моло-
дих політиків, цю ідею запустив 
в Україну, країну зі слабкими 
державними традиціями. І ця 
ідея, як сморід по штанах, піш-
ла в народ.
 Адекватна людина, вирішу-
ючи питання, особливо коли 
йдеться про Українську держа-
ву, якої віками не було, звертає 
увагу на патріотизм, професіо-
налізм і порядність депутата чи 
коли йдеться про найвищу поса-
дову особу — президента Украї-
ни. Жодної з цих якостей у ново-
обраного глави держави немає.
 В інавгураційній промові 
новообраний глава держави, на 
радість кремлівських лідерів, 
місцевих зрадофілів і політич-
них невігласів, одразу розпус-
тив парламент, висловив ви-
могу подати у відставку уряду, 
міністру оборони, голові СБУ, 
генеральному прокурору.
 Державний політико-пра-
вовий хаос новообраного пре-

зидента міг зупинити Конститу-
ційний Суд, але він, не виправ-
давши очікувань, як і у зловісні 
часи президента-зрадника, цьо-
го не зробив, переклавши від-
повідальність на населення. Під 
час цієї ж промови керівник де-
ржави, за заповiтом вождя сві-
тового пролетаріату Леніна «хто 
був ніким, той стане всім», ска-
зав, що з того моменту всі ук-
раїнці стають «президентами». 
І «президенти» мали б повіри-
ти та зрадіти. Чому б і ні, якщо 

раніше вони, проживаючи в умо-
вах радянського рабства, були 
слугами на підприємствах, ус-
тановах, організаціях, колгос-
пах імені Леніна? То тепер вони 
«президенти» і в них є слуга...

Ламати — не будувати
 Як упродовж публічного 
життя коміка містер Зе обра-
жав і принижував українців, 
так і тепер на найвищій держав-
ній посаді вдався до блюзнiрс-
тва, оголосивши, що тепер усе 
населення Украни — «президен-
ти». Адекватна людина розуміє і 
знає, що за час Незалежності Ук-
раїни у нас було п’ять президен-
тів, один з яких визнаний судом 
державним зрадником. Манія 
величі полководців, лідерів де-
ржав переслідує хворих людей, 
тому вдавані «президенти», «на-
полеони», «кутузови», «гітле-
ри», «сталіни» зазвичай пере-
бувають у веселих лікувальних 
закладах. Окрім того, вчораш-
нiй комiк принизив і знеславив 
звання президента України як 
інститут держави.
 Ще перед президентськими 
виборами «слуга народу» тоді 
чинному президенту України 
Петру Порошенку сказав, що 
є вироком для нього. Який ви-
рок готує містер Зе українсь-
кій державності, П. Порошен-
ку — найефективнішому пре-
зиденту, який разом iз такими 
ж ефективними парламентом, 

урядом А. Яценюка і В. Гройс-
мана зробили для держави біль-
ше, ніж попередні президенти? 
Українська влада на чолі з пре-
зидентом П. Порошенком упро-
довж п’яти років діяльності за-
служила повагу і визнання про-
гресивної частини суспільства, 
Європи та світу, але населення 
захотіло змін. Уже більш ніж 
зрозуміло: зміни для держа-
ви будуть украй негативними. 
Дякую Вам, мій президенте 
П. Порошенку, депутатам пар-

ламенту, членам уряду, окре-
ма подяка членам парламент-
ської делегації ПАРЄ на чолі з 
В. Ар’євим: ви достойно пред-
ставляли Україну, особливо 
тоді, коли новообраний глава 
держави не підтримав вас. На 
жаль, ПАРЄ цінності проміня-
ла на ціни, тому слова з виступу 
О. Ляшка «Ви або сліпі, або дур-
ні, або продажні» є дуже влуч-
ними. Проте Європа такою була 
давно, про це стверджують сло-
ва із вірша нашого поета О. Оле-
ся 90 років тому: «Коли Украї-
на кроваві жнива зібравши для 
ката — сама умирала, і з голо-
ду навіть забула слова — Євро-
па мовчала»
 За якихось два місяці но-
вообраний президент зруйну-
вав те, що команда п’ятого пре-
зидента Порошенка дбайли-
во створювала впродовж п’яти 
років в умовах війни з російсь-
ким агресором. Мова, віра, ар-
мія, держава під реальною за-
грозою знищення. Що робить-
ся в крані за нинішнього керів-
ництва? Найгірше — хаос, 
повна відсутність співпраці 
між гілками влади: президен-
та, парламенту і уряду. Є зрад-
ницькі ініціативи щодо припи-
нення стріляти у відповідь на 
ворожі обстріли. Як наслідок 
— наші втрати істотно збільши-
лись. Щодо скорочення Зброй-
них сил і зменшення їх фінансу-
вання, проведення безглуздих 

референдумів про потребу обо-
роняти державу (капітуляцію), 
запровадження двопалатного 
парламенту, властивого у феде-
ративних державах, регіональ-
ної російської мови на Донбасі. 
Є звернення до Конституційно-
го та інших судів щодо скасу-
вання закону про мову, украї-
номовних квот на телебаченні і 
радіо, реєстрації Православної 
церкви України, законів про 
люстрацію, декомунізацію, де-
централізацію. Через некомпе-

тентність чи злі наміри отри-
мали великий дипломатичний 
програш — рішення ПАРЄ по-
вернути Російську Федерацію 
до роботи цієї організації та ска-
сування санкцій щодо неї. Нині 
очевидно: все, що відбувається 
в країні, зокрема намагання 
потрапити в парламент одіоз-
них осіб та антиукраїнських 
сил, — це свідомі наміри чин-
ного президента, п’ятої коло-
ни та російського керівництва. 
Найяскравiшими пропагандис-
тами «руского міра» за роки 
Незалежності були окремі всім 
відомі телеканали, «95-й квар-
тал», Московська православна 
церква, В. Медведчук, В. Ра-
бінович, М. Добкін і їм подіб-
ні. Ще одна неприємна новина 
від гаранта Конституції — його 
пропозиція люструвати (кара-
ти) всіх представників пост-
майданної української влади 
за утвердження державності, 
мови, церкви, армії, культури, 
за жорстку та жертовну про-
тидію російським окупантам.

Держава потребує 
державників
 Чому на 28-му році дер жавної 
Незалежності маємо реальну не-
безпеку втратити дер жавність? 
Після Революції гідності до пар-
ламенту під прапорами проук-
раїнських демократичних сил 
потрапили партії, лідери яких 
мають відверто завищені ам-

біції. Саме тому дуже скоро піс-
ля створення проєвропейсь-
кої конституційної більшості у 
ВРУ з коаліції по-зрадницьки, 
надувши губи чи щоки, вийшли 
фракції «Батьківщини», «Само-
помочі» та «Радикальної пар-
тії». Вони тупо цькували й об-
бріхували президента П. Поро-
шенка і всю владу, поїдали його 
і в очах виборців згасали самі. 
Самоїди їли дер жавність до пре-
зидентських виборів, продов-
жують її гризти і нині перед ви-
борами парламенту. Не пасуть 
задніх у самоїдстві і представ-
ники націоналістичних партій. 
Недавно депутат від «Свобо-
ди» у парламенті Ю. Левченко 
на «112-му» медведчуківсько-
му антидержавному телека-
налі «патріотично» заявив, що 
в партії П. Порошенка «Євро-
пейська солідарність» є лише 
10% притомних людей. Него-
же цинічно оббріхувати патріо-
тичну, проукраїнську, проєв-
ропейську партію і одночасно 
бити себе в груди, ідентифіко-
вуючи націоналістом. Націо-
налісти зазвичай вирізнялися 
рішучими продержавними дія-
ми, а не безглуздою словесною 
тріскотнею. Як оцінять виборці 
хитромудрі зрадницько-самоїд-
ські дії згаданих партій, дізнає-
мось 21 липня. 
 Сьогодні очевидно, що най-
більш підготовленою, проук-
раїнською, проєвропейською, 
патріотичною партією є «Євро-
пейська солідарність» П. По-
рошенка, саме тому ця партія і 
від цієї партії депутати-мажо-
ритарники повинні отримати 
якомога більшу підтримку ви-
борців-патріотів. Пожартува-
ли при обранні президента Ук-
раїни і досить, Українська де-
ржавність під загрозою лікві-
дації. 
 Згідно з соцопитуваннями 
партію «Слуги народу» готові 
підтримати близько 40% елек-
торату, далі йдуть слуги світо-
вого терориста В. Путіна і Росії 
В. Медведчук і В. Рабінович iз 
партією «Опозиційної плат-
форми — За життя», пруться 
до парламенту і слуги неісную-
чого СРСР iз його «героями Жу-
ковим, Ватутіним...» І. Мураєв 
і Г. Кернес iз партією «Опози-
ційний блок».
 А тепер найважливіше. Для 
того, щоб партія потрапила під 
парламентський купол, вона, за 
підсумками виборів, повинна по-
долати п’ятивiдсотковий бар’єр. 
Отже, патріотичний виборець, 
голосуючи за проукраїнсь-
ку партію, яка набирає менше 
п’яти вiдсоткiв голосів, програє, 
голоси заберуть партії-перемож-
ці виборів пропорційно до відсо-
тків набраних голосів. А це бу-
дуть слуги народу, слуги Путіна 
і, можливо, слуги СРСР. Тому, 
шановний виборцю, мусите бути 
уважним, якщо партія, яка Вам 
навіть дуже подобається, не до-
лає, згідно з соцопитуваннями, 
п’ятивiдсотковий бар’єр, щоб го-
лос не пішов на підтримку анти-
українських сил. Проголосуйте 
за проукраїнську, проєвропейсь-
ку партію, яка гарантовано долає 
цей бар’єр, тоді виграєте і Ви, і 
Україна. «Свою Україну любіть, 
любіть її во врем’я люте, в остан-
ню тяжкую минуту за неї Госпо-
да моліть.» Т. Шевченко. ■

НЕУРОЧИСТЕ

Президент i реваншизм
Державний політико-правовий хаос мав би зупинити Конституційний Суд

■Микола ПОПИК
Львів

Новообраний глава держави, 
Головнокомандувач Збройни-
ми силами України Володимир 
Зеленський повідомив, що па-
раду з нагоди 28-ї річниці про-
голошення Української дер жави 
не буде, а зекономлені кошти 
підуть на преміювання війсь-
кових. Така заява «слуги наро-
ду» не здивувала. Новообра-
ний керівник держави та армія 
— поняття мало сумісні, адже 
він не служив у війську, а з по-
чатку російської військової аг-
ресії проти України чотири рази 
«косив» від призову до військо-
вої служби. Як приймати парад, 
де карбують крок сильні, муж-
ні, загартовані в боях, героїч-
ні справжні чоловіки та жінки. 
«Слуга» легко обмінює гідність 
та гордість, державний патріо-
тизм на гроші. Це очевидний 
крок зневаги, знецінення армії 
та військовослужбовців, які нині 
користуються найбільшою і за-
служеною народною повагою, 
взявши участь у національно-
визвольній війні проти російсь-
ких окупантів.

Гаранти Конституції вмили руки?..
Фото з сайта lviv.ua.

❙
❙

Вождь Московії домагався в Україні хаосу і він iз допомогою брехливо-
пропагандистських ЗМІ його досяг. Нові обличчя в політиці в РФ відправляв 
на той світ. Знищивши в себе молодих політиків, цю ідею запустив в Україну. 
І ця ідея, як сморід по штанах, пішла в народ.
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Уже два тижні наша держава 
живе у режимі вільного ринку 
електроенергії. Нововведення, 
попри скепсис деяких експертів і 
заклики відтермінувати нововве-
дення ще хоча би трохи, старту-
вали рівно 1 липня. 
Пройшовши етап певного хаосу, 
ринок стабілізувався, втім ціни 
для промислових споживачів різ-
ко зросли. Це може бути результа-
том лобіювання владою інтересів 
компанії ДТЕК. Наразі сценаріїв 
розвитку подій може бути кілька. 

Старт за сценарієм Голлівуду
  «Хроніки першого липня» на-
гадують сценарій хороших гол-
лівудських трилерів. Що й не 
дивно, адже ще перед запуском 
нововведення у країні активно по-
ширювалися апокаліптичні сце-
нарії можливого розвитку подій. 
Прогнозували різке зростання та-
рифів, масові блекаути, від яких 
мали постраждати цілі райони 
міст, промислові підприємства і 
навіть окремі регіони. 
 Перед початком офіційного 
старту, тобто 30 червня, як тільки 
відкрили торги «на добу вперед», 
«лягла» електронна платформа 
XMtrade/PXS. Саме через неї, як 
відомо, і мали проходити продажі 
електроенергії. Наступного дня, 
вже в день початку роботи нового 
ринку, збій повторився. 
 «Внутрішньодобовий ринок 
так і не запустився, хоча повинен 
був стартувати 30 червня о 15.00. 
Програмне забезпечення «ляг-
ло» і не піднялося. Якщо впро-
довж години цей ринок не запус-
титься, то ціни на першу годину 
роботи нового ринку не буде», — 
оперативно прокоментував ситуа-
цію представник президента в Ка-
бміні і його персональний радник 
з енергетики Андрій Герус, додав-
ши, що це могло призвести до де-
фіциту електроенергії в системі, 
зупинки підприємств або ж не-
санкціонованого відбору спожи-
вачами електро енергії, що пізні-
ше буде тарифіковано як «неба-
ланс». Тобто набагато дорожче, 
ніж «звичайна» електроенергія.
 Держпідприємство «Опера-
тор ринку» вирішувало пробле-
му як могло. Поломку електрон-
ної системи пояснили збоєм через 
«некоректні заявки деяких учас-
ників ринку»: продавці, мовляв, 
вводили зависокі ціни, тобто ті, 
які перевищували максимальні, 
а модуль перевірки цін платфор-
ми XMtrade/PXS не спрацював. 
Тож оперативно ухвалили рішен-
ня призупинити торги. 
 1 липня система знову вияви-
лася недоступною: через «необ-
хідність оновлення програмного 
комплексу». «Програмне забез-
печення — складне, а користува-
чів багато. Там передбачена систе-
ма моментальних розрахунків — 
тобто оператори повинні вводити 
потрібні значення за ціною, але 
потрібен надійний захист від по-
милок, інакше не відомо, до чого 
можна доторгуватись. Але сис-
тема не пройшла належного тес-
тування. Замість передбачених 
6 місяців її тестам — трохи біль-
ше місяця. Тому, швидше за все, 
такі збої будуть і далі», — циту-
ють ЗМІ керівника спеціальних 
проектів НТЦ «Психея» Геннадія 
Рябцева.

Ціни рвонули догори
 Почали стрибати ціни. Так 
на аукціонах за двосторонні-
ми контрактами вугільні елект-
ростанції підвищили свою ціну 
на електроенергію майже на 
50%. Якщо, наприклад, у чер-
вні їх тариф становив 1,44 грив-
ні, то в перші дні липня підняв-
ся одразу до майже 2,3 гривні. 
«Коли світові ціни на газ і вугіл-

ля падають, вугільна електро-
енергія злетіла в ціні на 50%. 
Якщо зростуть тарифи для ва-
шого, сусіднього молокозаводу, 
кафе і перукарні, як думаєте, це 
зачепить вас? Чи будете вірити, 
що на населення ніяк не впли-
не», — написав Андрій Герус. 
 Такої ж думки і глава НЕК 
«Укренерго» Всеволод Коваль-
чук. За його підрахунками, се-
редньозважена ціна електрич-
ної енергії для промислових спо-
живачів в умовах нового оптово-
го ринку за підсумками перших 
десяти днів роботи нової моделі 
зросла на 30% у порівнянні з ці-
ною в червні.
 «Якщо ми подивимося на ре-
альні цифри першої декади, то 
зростання ціни для промислових 
споживачів стало набагато ви-
щим від раніше озвучених про-
гнозів уряду, які сподівалися на 
6-8%. Ми і регулятор прогнозу-
вали на рівні 40% і 42%. Фактич-
не зростання ціни для промспо-
живачів, приєднаних до мережі 
«Укренерго», або приєднаних за 
першим класом напруги до ОСР, 
в першій декаді липня становить 
30 відсотків, — сказав він на прес-
конференції, додавши: «І тенден-
ція поки що полягає в тому, що ця 
різниця продовжуватиме рости, 
якщо не внести зміни».
 За даними «Укренерго», се-
редньозважена ціна без ураху-
вання тарифу оператора системи 
розподілу, а також без урахуван-
ня маржі постачальника елект-
роенергії становила близько 2,08 
тис. грн за МВт-год (без ПДВ), що 

на 30% більше червневої ОРЦ на 
рівні 1,62 тис. грн за МВт-год. 
 Як припускає Ковальчук, ос-
новною причиною значного зрос-
тання є неправильна модель пок-
ладання публічних спеціальних 
зобов’язань на НАЕК «Енерго-
атом» і ПрАТ «Укргідроенерго» 
з постачання електроенергії на-
селенню, також і на «Укренер-
го» щодо компенсації вартості 
«зеленої» енергії. НАЕК «Енер-
гоатом», за його словами, який у 
попередні періоди виробляв най-
дешевшу енергію, був повністю 
виключений з ринку двосторон-
ніх договорів для промислових 
споживачів... 
 «Якби «Енергоатом» був у 
ринку, а на «Укренерго» не були 
покладені зобов’язання компен-
сувати «зеленим», зростання було 
б набагато меншим. Можна було б 
говорити про зміну ціни на кілька 
відсотків», — сказав Ковальчук.
 Заява керівника «Укренерго» 
— і це найцікавіше — з’явилася 
через кілька днів після перемож-
них реляцій очільника українсь-
кого уряду Володимира Гройс-
мана, який сьогодні балотуєть-
ся у новий парламент. «Я під-
тверджую і наголошую на тому, 
що не може бути жодного зрос-
тання цін для комерційних спо-
живачів, крім того, яке ухвалює 
НКРЕКУ. І ми всі рішення уряду 
з цього приводу ухвалили, і став 
функціонувати ринок. І ціна не 
піднялася. А я знаю від багать-
ох комерційних споживачів, що 

ціна за багатьма позиціями навіть 
упала», — заявив Гройсман.

Населення заплатить 
3 грн за кіловат?!
 Наразі перспективи для спо-
живачів виглядають невтішни-
ми: ринок, як стверджує части-
на експертів, сируватий. При 
цьому відтермінувати його не 
вдалося, а отже, прогнозува-
ти розвиток подій надалі до-
волі важко. Чимало продавців 
виставляють зовсім неадекватні 
ціни — чи то свідомо виходячи 
за межі ринкової ситуації, чи то 

справді вважаючи, що ціни мо-
жуть бути такими. 
 Учасники ринку до подорож-
чання, втім, готувалися заздале-
гідь. За словами голови Спілки 
захисту підприємництва Сергія 
Доротича, столичним підприємс-
твам на липень виставили цін-
ник близько 3 гривень за кіловат, 
що були на третину вищими від 
діючих. Ідеологія ринку електро-
енергії передбачала, що остаточ-
ні тарифи має відкоригувати ри-
нок, а процес відбуватиметься за 
традиційною схемою: зростати-
ме кількість продавців, посилю-
ватиметься конкуренція, а отже, 
падатимуть ціни. 
 Але, як вважають аналітики 
ринку, у наших умовах розра-
ховувати на сприятливий вплив 
конкуренції поки не варто: грав-
ців на ринку насправді небагато, 
особливо тих, хто може працю-
вати у години пікового наван-
таження. Ринок монополізо-
ваний, насамперед компанією 
ДТЕК Ріната Ахметова, а отже, 
монополісти зможуть виставля-
ти буквально будь-які ціни. Ри-
нок електроенергії, і про це вже 
багато говорилося, буквально 
виписаний під структури Ахме-
това, при цьому Кабмін активно 
сприяв цьому процесові, запалю-
ючи зелене світло перед ДТЕК і 
не допускаючи до ринку держав-
ні компанії «Енергоатом» і «Укр-
гідроенерго». Яким не те що не 
дали заробити, а й змусили про-
давати струм для населення за 

фіксованими цінами, тобто за 
колишніми тарифами.
 Така ситуація може приз-
вести до того, що струм для пе-
ресічних українців подорожчає 
удвічі, до 3 грн за кіловат. За та-
кими цінами ризикують плати-
ти не тільки підприємства, а й, 
наприклад, жителі дачних ко-
оперативів і окремих містечок, 
які отримують електроенергію 
за промисловим тарифом. Екс-
перти не виключають також ма-
сових відключень боржників, 
у тому числі комунальних під-
приємств. Особливо тих, у кого 
і так накопичилися великі бор-
ги за електроенергію, а нові та-
рифи можуть і зовсім виявити-
ся непідйомними.
 Утім, як буде розвиватися 
ситуація, сьогодні передбачити 
неможливо. З одного боку, має-
мо інтереси ДТЕК, який нама-
гається продавати струм якнай-
дорожче, отримуючи підвищені 
прибутки. З іншого — структу-
ри Ігоря Коломойського, який 
має певний вплив на новообра-
ного президента Володимира 
Зеленського і якому, навпаки, 
потрібна дешева електроенер-
гія. Адже Коломойський, як ві-
домо, має у своїй власності два 
феросплавні заводи, яким украй 
потрібна дешева електроенергія, 
адже саме від неї залежить собі-
вартість готової продукції. 

ДТЕК, держава, споживач
 Сам ДТЕК із аргументами про 
монополію категорично не по-
годжується. «На платформі РСВ 
було продано 150,9 млн кВт-год 
за середньою ціною 1,594 грн за 
кВт-год. Ціна на електроенергію 
ТЕС ДТЕК на РСВ склала 1,569 
грн. за кВт-год. Тарифи для на-
селення з введенням нового рин-
ку не змінилися і залишаються 
найнижчими в Європі», — про-
коментували події перших днів 
липня у компанії, додавши, що 
інформація про продаж елек-
троенергії ТЕС компанії за ці-
ною, вищою цінових обмежень, 
встановлених НКРЕКУ на рин-
ку на добу вперед, а також твер-
дження про зростання тарифу 
для теплової генерації на 50% і 
вище, не відповідають дійсності 
й спрямовані на маніпуляцію 
громадською думкою . «Подіб-
ні заяви робляться бажаючи-

ми зберегти непрозорі й некон-
курентні правила встановлен-
ня тарифів на електроенергію і 
продовжити практику «ручно-
го» управління енергетикою Ук-
раїни», — додали у ДТЕК. 
 ...Міжнародні ж експерти 
до українського ринку електро-
енергії ставляться, навпаки, до-
волі оптимістично. «Запуск із 1 
липня в Україні оптового рин-
ку електроенергії пройшов ус-
пішно, без будь-яких відклю-
чень електроенергії, — сказав 
старший радник з питань енер-
гетики USAID Шукру Богута. 
— Було дуже цікаво спостеріга-
ти за тим, як відкривався ринок. 
Не у всіх країнах цей процес про-
ходив гладко, однак в Україні за-
пуск був успішним. Нам потріб-
но розглядати два аспекти: тех-
нічний і фінансовий. З техніч-
ної точки зору — все відмінно, у 
нас, як і раніше, є електрика, не-
має відключень електроенергії і 
проблем з її поставками. Що сто-
сується фінансового аспекту, то 
зараз ми стежимо за тим, як пра-
цюють спеціальні зобов’язання з 
обслуговування населення».

Краще пізно, ніж ніколи
 Шукру Богута зазначив, що 
Закон «Про ринок електричної 
енергії», ухвалений у 2017 році, 
повністю відповідає європейсь-
ким нормам та правилам, а та-
кож Третьому енергетичному па-
кету ЄС. Проте, за його словами, 
відкриття ринку — це все ще пе-
рехідний етап для завершення ре-
форми. «Тут усе добре: електрое-
нергія виробляється, передається 
і розподіляється. Попит спожива-
чів задовольняється суб’єктами 
генерації, передачі, розподілу 
та енергопостачання. Що ж сто-
сується фінансових моментів, то 
тут потрібно ще провести додат-
кову роботу щодо розрахунків і 
клірингу фінансових операцій. 
Це стосується всіх ринкових сег-
ментів: ринку двосторонніх дого-
ворів і спотового ринку, або рин-
ку на добу вперед, і внутрішньо-
добового ринку, і балансуючого 
ринку», — зазначив він. 
 На думку польського кон-
сультанта з питань функціо-
нування енергоринку Украї-
ни Кшиштофа Рогульського, 
запуск ринку електроенергії в 
Україні відбувся успішно. «Все 
пройшло більш-менш нормаль-
но — всі, хто хотів, зробили не-
обхідні закупівлі. Важливо, щоб 
працював форвардний ринок, 
адже тільки він дає гарантію 
ціни на поставку електроенергії 
в рік, а також ринок на добу впе-
ред», — зазначив Рогульський, 
розповівши, що він уже шостий 
раз бере участь в реформуванні 
енергоринку: до цього були рин-
ки Польщі, Казахстану, Угор-
щини, Чехії, Словаччини.
 «Реформування енергорин-
ків усіх цих країн передбача-
ло перехід від попередньої мо-
делі англійського пулу до ринку 
прямих контрактів: попередня 
модель не сприяла конкуренції 
між суб’єктами ринку. До 1 лип-
ня Україна залишалася перед-
останньою країною Європи, 
енергоринок якої все ще працю-
вав за попередньою моделлю», 
— зазначив експерт, маючи на 
увазі, що нереформованою за-
лишилася тільки Білорусь. ■

ЕНЕРГЕТИКА

Один кіловат, будь ласка!
Новий ринок електроенергії сильно підняв ціну для промислових споживачів. 
Якщо не вжити термінових заходів, населення також буде змушене платити більше

■

Електроенергія в Україні остаточно стала товаром, який продають 
на конкурентних засадах. Але наразі — за дивними правилами...
Фото з сайта budport.com.ua.

❙
❙
❙

Не у всіх країнах цей процес проходив гладко, однак в 
Україні запуск був успішним. 
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Путіна — в розшук
 Приблизно о 17 год. того ж дня світ облетіла 
страшна звістка: в небі над окупованим Донбасом 
зазнав катастрофи літак Малайзійських авіаліній 
МН17. Загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей, 
троє з яких — немовлята. 
 Через пару днів англійські газети написали, що 
літак МН17 був збитий російським «Буком» і вся 
відповідальність за його знищення і загибель лю-
дей лежить на Росії. Достатньо подивитися заго-
ловки газет: «Путін убив мого сина» (Daily Mail), 
«Війна Путіна» (Daily News), «Ракета Путіна» (The 
Sun), «Жертви Путіна» (Daily Mirror). 
 Згодом буде встановлено, що пасажирський 
лайнер був збитий о 16 год. 20 хв. російським вій-
ськовим екіпажем СВУ ЗРК «Бук-М1-2» (борто-
вий номер 332) 53-ї ЗРБ ППО ЗС РФ (в/ч 32406, 
м. Курськ), доставленої за наказом президента 
Росії Путіна на окуповану територію Донецької об-
ласті, у так звану «ДНР», яка визнана терористич-
ною організацією.
 Ця публікація — певний політично-юридич-
ний підсумок мого розслідування обставин зни-
щення літака МН17. На сьогодні встановлено до-
статньо доказів, які однозначно вказують на ор-
ганізаторів, виконавців, пособників вчинення те-
рористичного акту, названі їхні прізвища, посади, 
звання, роль кожного у знищенні авіалайнера. Як 
колишній слідчий МВС і начальник відділу військо-
вої контррозвідки СБУ, я дав свою правову оцінку 
діям осіб, причетних до знищення пасажирського 
літака, починаючи з Путіна і його вищого військо-
во-політичного оточення. Я звернувся до генераль-
ного прокурора Юрія Луценка і новопризначено-
го начальника Головного слідчого управління СБУ 
Богдана Тиводара із заявою повідомити президен-
ту РФ Путіну офіційну підозру в організації вчи-
нення терористичного акту, обрати йому запобіж-
ний захід тримання під вартою та оголосити його в 
міжнародний розшук.

Правителі світу в обіймах 
«кривавого карлика»
 Зараз мова не про юридичну сторону спра-
ви, а про більш важливіше і цінніше — мораль-
ність (аморальність), духовність (бездуховність) 
не лише лідерів і політиків країн «великої двадцят-
ки», а й народів цих країн і цивілізації в цілому. Чи 
здатний світ зло назвати злом і покарати його, чи 
здатні ми, люди, протистояти тим, хто наше життя 
не ставить в ніщо, вважаючи себе володарями пла-
нети Земля?

«Рахунок жертв всі мають континенти — 
Чи вибухне від гніву світ наразі?
І скільки люду має ще померти,
Щоб врешті-решт відбувся суд в Гаазі» 

(із вірша до трагічної річниці МН17). 
 Невже не бачите, як «сильні світу цього», зом-
буючи вас тотальною брехнею за допомогою новіт-
ніх технологій, ведуть закулісну геополітичну гру і 
торги на крові грузинів, сирійців, українців, паса-
жирів малайзійського літака, вбитих Кремлем, за-
робляючи на цьому мільярдні статки?!
 П’ять років тому в небі над Донбасом відбуло-
ся не лише знищення пасажирського літака, а щось 
«незбагненне», що нам важко зрозуміти. Щось 
«подібне незбагненне» відбулося у червні 1967 році 
в небі над Ізраїлем під час його «шестиденної»  вій-
ни з Єгиптом, у якій він здобув перемогу... 
 А в той липневий день 2014-го 298 безвин-
но убієнних людей з 18  країн світу своїм життям 
врятували не лише Україну від окупації російсь-
кого фашизму і загибелі десятків тисяч українців, 
вони врятували людство від третьої Світової війни, 
у якій загинули б сотні мільйонів, а можливо, і вся 
цивілізація.
 У цей день українці прийдуть до посольств Ні-
дерландів, Великобританії, Австралії, Малайзії та 
інших країн, громадяни яких були вбиті російським 
«Буком», покладуть квіти, іграшки, аркуші паперу 
з віршами, запалять свічки, лампадки, в церквах 

пройдуть служби за упокій душ загиблих.
 Австралієць Ентоні Маслін, який з дружиною 
втратив трьох малолітніх дітей у небі над Донба-
сом, написав відкритого листа президенту США 
Трампу після того, як той зустрівся і провів спільну 
пресконференцію з російським президентом Путі-
ним у Гельсінкі 16 липня минулого року. Своє звер-
нення до Трампа і фото дітей австралієць опубліку-
вав на своїй сторінці у «Фейсбук».
 «Містер Трамп, ви винайшли термін і багато го-
ворили про «фейкові новини». Але давайте спро-
буємо поговорити про те, що не є фейком. Давай-
те назвемо це незаперечними фактами.
 Пасажирський літак рейсу МН17 було збито — 
було вбито 298 невинних людей — це незапере-
чний факт.
 Літак збили російською ракетою — це незапе-
речний факт. Це вбило трьох наших прекрасних ді-
точок і їхнього дідуся, це зруйнувало наше життя і 
багато інших життів — це незаперечний факт.
 Це сталося чотири роки тому (сьогодні рівно 
п’ять. — Авт.) — це незаперечний факт.
 Це зробила людина (Путін), чию дупу ви тіль-
ки що розцілували: той, хто продовжує брехати про 
цю трагедію, — це також незаперечний факт.
 Те, що я відчуваю до вас обох, — це не гнів, це 
щось набагато гірше. Це жалість.
 У вас немає співчуття до ближнього, і ви явно 
не маєте поняття, що таке любов. У вас немає нічого 
цього»,— йдеться у тексті листа Ентоні Масліна. 
 Як тут не згадати інтерв’ю журналу New Yorker 
віце-президента США Джозефа Байдена, який роз-
повів про свій візит до прем’єр-міністра Росії Путі-
на в 2011 році. «Я сказав йому: «Пане прем’єр-
міністре, я дивлюся вам в очі і мені здається, що у 
вас немає душі». Він поглянув на мене, посміхнув-
ся і відповів: «Ми з вами розуміємо один одного», 
— зауважив Байден.
 У листопаді минулого року рідні загиблих па-
сажирів направили президенту США лист, в якому 
просили Трампа переконати Путіна «розкаятися» і 
надати детальну інформацію про обставини зни-
щення малайзійського авіалайнера. Позицію Мос-
кви вони називають «спробою приховати правду 
про те, що трапилося».
 Поділяючи правдиву і принципову позицію авс-
тралійця Ентоні Масліна, зауважу, що поведінка 
Трампа не змінилася по відношенню до Путіна. Не-
зважаючи на результати міжнародного розслідуван-
ня, оголошені 19 червня, Трамп, як і решта лідерів 
країн G-20, продовжує тиснути руку «кривавому кар-
лику», улесливо заглядає йому у вічі і, говорячи сло-
вами Масліна, «розціловує дупу Путіна». 
 Недавно Білий дім повідомив, що Трамп та 
Путін діють «в інтересах обох держав». Мабуть, 
забув президент США застереження сенатора Джо-
на Маккейна, який після воєнної агресії Росії про-
ти України неодноразово наголошував: «Із Путіним 
потрібно говорити саме з позиції сили, як це робив 
президент Рональд Рейган». 

Допитайте Обаму
 Згідно з офіційним сайтом Кремля, Путін 17 
липня 2014 року в «пожежному» порядку провів те-
лефонні розмови: о 20:40 з канцлером ФРН Ангелою 
Меркель, о 22:15 — з прем’єр-міністром Великої 
Британії Девідом Камероном, о 23:00 — з прем’єр-
міністром Нідерландів Марком Рютте і о 01:10 — з 
президентом Франції Франсуа Олландом, яким на-
вішав «локшини на вуха» і перевів стрілки відпові-
дальності за збитий літак МН17 на Україну. 
 Про роль президентів Путіна та Обами у спіль-
ному приховуванні доказів злочину, затягуван-
ні створення Міжнародного трибуналу та чому 
Путін за власною ініціативою, завчасно (за декіль-
ка днів) замовив телефонну розмову з Обамою на 
день збиття малайзійського «Боїнга» (17 липня), 
про що вони говорили і до чого домовилися, — 
мені відомо і я зобов’язаний розповісти. 
 Після розмови з Путіним, який повідомив Оба-
мі, що авіалайнер МН17 збив «ймовірніше за все 

український винищувач», президент США дав до-
ручення з’ясувати, чи є серед загиблих американці. 
Довідавшись, що є лише один, Обама пристав на 
пропозицію Путіна: не робити офіційних заяв, хто 
збив літак МН17, давати дозовану невизначену ін-
формацію, утаємничити від журналістів інформа-
цію розвідок про обставини знищення «Боїнга», не 
вносити на розгляд РБ ООН резолюцію про ство-
рення Міжнародного трибуналу, дочекатися, поки 
Росія, як обіцяв Путін, завершить упродовж 3-5 
днів своє первинне розслідування і його результа-
ти направить адміністрації Обами для уточнення 
спільної позиції.
 Професор із питань національної безпеки в аме-
риканському Військово-морському коледжі, екс-
аналітик розвідки і офіцер контррозвідки Агентства 
національної безпеки США Джон Шиндлер стверд-
жує, що розвідка США наступного дня надала пре-
зиденту Бараку Обамі докази (фото знімки супутни-
ків, відео пересування «Бука», дані аудіорозвідки 
SIGINT, висновки експертів) вини Росії і причетності 
53-ї ЗРБ ППО ЗС РФ до збиття літака МН17. Проте 
в адміністрації Обами вирішили не оприлюднювати 
ці докази,  наголосив Шиндлер. 
 Він навів приклад, коли в 1983 році радянський 
винищувач збив літак корейських авіаліній, у ре-
зультаті чого загинуло 269 людей. Москва не виз-
навала своєї вини, як зараз це робить Путін. Тоді 
президент США Рональд Рейган виступив із за-
явою, у якій звинуватив Радянський Союз, а потім, 
під час засідання Ради Безпеки ООН, представник 
США пред’явив дані аудіорозвідки, які змусили 
СРСР зізнатися у знищенні корейського літака.
 Джон Шиндлер зауважив, що «президент Оба-
ма міг зробити те ж саме в 2014 році, на другий-
третій день після збиття малайзійського «Боїнга», 
але він відмовився».
 «Це лише один із прикладів небажання ад-
міністрації Обами йти на конфлікт із Путіним і його 
режимом під час посилення його злочинної діяль-
ності. Відмовившись виступити проти російської аг-
ресії, президент Обама заохочував її — кульміна-
цією стало безпосереднє втручання Кремля у наші 
вибори 2016 року, з доленосними наслідками, з яки-
ми ми сьогодні живемо», — підкреслив Шиндлер.
 Російський експерт із питань безпеки і кри-
зових ситуацій, офіцер зовнішньої розвідки КДБ 
СРСР Федір Яковлєв заявив: «Питання ефектив-
ності розслідування знищення «Боїнга» МН17 є 
більше в політичній сфері, ніж у юридичній або 
технічній, і тому без вирішення політичної скла-
дової, яка може бути вирішена винятково в діалозі 

між президентами США і РФ, на закінчення розслі-
дування розраховувати не доводиться. Впродовж 
чотирьох років замість справжнього розслідуван-
ня була його імітація, брехня та цинічна маніпуля-
ція почуттів рідних загиблих».
 Російський професор, політичний аналітик Ва-
лерій Соловей вважає, що строки розслідування 
затягуються навмисно: «Захід із самого початку 
був зацікавлений у тому, щоб не доводити справу 
до кінця. Зараз ми бачимо, що відповідальність за 
збитий літак МН17 розмивається. Насправді ж уп-
родовж декількох днів після цієї трагічної катаст-
рофи все було відомо: були дані об’єктивного кон-
тролю, які є в руках американців. Їм не дали ходу 
тому, що від них почали б вимагати рішучих кро-
ків. А в цьому ніхто не зацікавлений, окрім рідних 
загиблих і України».
 Підтвердженням викладеного є також заява 
конгресмена США Чарлі Кента, який зазначив, що 
«звіт міжнародних слідчих (вересень 2016 року) 
лише підтверджує те, що ми знали раніше — на 
другий-третій день після катастрофи малайзійсь-
кого літака». 
 На мою думку, відповідно до чинного кримі-
нального законодавства США, Нідерландів і Украї-
ни, президент США Барак Обама є пособником вчи-
нення терористичного акту у вигляді «приховуван-
ня слідів злочину» або «сприяння приховуванню 
злочину». За таких обставин він повинен бути до-
питаний слідчими Міжнародної слідчої групи, ге-
неральним прокурором Нідерландів і понести по-
карання, визначене судом.

На злодії шапка горить
 16 липня 2015 року генеральний прокурор Ні-
дерландів Фред Вестербеке повідомив, що, версія, 
згідно з якою авіалайнер МН17 був збитий російсь-
ким «Буком» з території, підконтрольної проросій-
ським сепаратистам, є найдостовірнішою. 
 Ознайомившись з заявою Вестербеке, прези-
дент Путін у телефонній розмові з прем’єр-мініс-
тром Нідерландів Рютте висловив незадоволення 
позицією його країни щодо розслідування катаст-
рофи малайзійського літака, назвав «неприпусти-
мим» «вкидання у ЗМІ» версій, які носять «політи-
зований характер», і назвав пропозицію про ство-
рення міжнародного трибуналу «передчасною і 
контрпродуктивною». 
 На четвертий день після знищення літака, коли 
вже ні в кого не було сумнівів, що він був збитий 
російським «Буком», США як постійний член РБ 
ООН не ініціювали питання про створення міжна-

ЗЛОЧИН І КАРА■

Убивцям, 
воздасться

Геополітика і торги «сильних світу цього» 
на життях людей

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

Сонячний ранок 17 липня 2014 року. Легкі світлі хмаринки, 
схожі на різноманітні кумедні фігурки, повільно пропливали 
високо в небі. Чи то сон, чи то видіння... Великий білий лебідь, 
плавно махаючи крилами, впевнено ніс на собі маленьких ле-
бедят різного кольору: білих, жовтих, чорних. Були серед них і 
зовсім маленькі, вкриті пухом. Ніщо не віщувало біди. Як рап-
том із-за хмари несподівано вискочив чорний яструб і безжалісно вдарив дзьобом 
у голову лебедя, розриваючи його на шматки. Білий птах із відірваними крилами 
почав стрімко падати вниз, а маленькі дітки-лебедята, навіть не встигши злякатися, 
мов горох посипалися на землю, не розуміючи, що трапилося...
Сонце піднялося над горизонтом, хмари майже розсіялися, а видіння зникло, як і 
не було...
Мешканці трьох сіл у Донецькій області — Грабове, Розсипне і Петропавлівка — досі 
відчувають жах, згадуючи липневі післяобідні події п’ятирічної давнини, коли на них 
кілька хвилин падали уламки літака й останки людей. «Ми ходили по полю, коли ряту-
вальники збирали останки, і просто плакали. Дорослі, діти, білошкірі, чорношкірі, мула-
ти, індійці, навіть папуга в клітці мертвий», — з жахом згадує жителька Грабового.
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родного трибуналу на засіданні Радбезу ООН 21 
липня 2015 року. Через рік не США, а представ-
ники Малайзії поширили в ООН проект резолюції 
(до якого приєдналися Австралія, Бельгія, Велика 
Британія, Нідерланди і Україна) з вимогою створи-
ти міжнародний трибунал для покарання осіб, вин-
них у знищенні пасажирського лайнера МН17. 
 На засіданні РБ ООН 29 липня 2015 року Чуркін 
на весь світ заявив, що «надіється на безкарність!» 
за збиття малайзійського «Боїнга 777» (цитую до-
слівно мовою оригіналу): «Я не вижу никаких ос-
нований для того, чтобы торопиться с расследова-
нием катастрофы. Это трагическая дата, которую 
надо отмечать минутой молчания, соответствую-
щими скорбными мероприятиями, а не производс-
твом каких-то документов. Будем надеяться, что 
расследование разберется, и безнаказанность на-
ступит и в отношении тех, кто сбивал самолет, и 
тех, кто его направлял в зону военных действий». 
 Росія була єдиною країною з 15 членів РБ ООН, 
яка наклала вето на проект резолюції про створен-
ня Міжнародного трибуналу. Криваве вето Путіна, 
за яким сховалися вбивці 298 людей, є фактич-
ним визнанням своєї провини, зазначають експер-
ти і нагадують російське народне прислів’я — «На 
злодії шапка горить».
 Конгресмен США Чарлі Кент наголосив, що 
«звіт міжнародних слідчих повинен посилити 
нашу наполегливість зберегти жорсткі санкції про-
ти Росії, поки та не змінить свою поведінку у Схід-
ній Європі».
 Так де ж те «посилення санкцій проти Росії», 
які повинні бути застосовані до неї в односторон-
ньому порядку до 29 січня 2018 року, як того вима-
гав підписаний Трампом 2 серпня 2017 року закон 
3364 «Про протидію супротивникам Америки через 
санкції» і які він обіцяв особисто? А як розуміти те, 
що напередодні оголошення «кремлівського спис-
ку» осіб, до яких мали застосувати американські 
санкції, 27 січня 2018 року до Вашингтона інког-
ніто одночасно прибули три керівники спецслужб 
РФ: Олександр Бортніков (ФСБ), Сергій Наришкін 
(СЗР) та Ігор Коробов (ГРУ), які перебувають під 
міжнародними санкціями і їм заборонений в’їзд до 
США? Впродовж двох днів вони вели таємні пере-
говори з директором ЦРУ Майклом Помпео, ди-
ректором Національної розвідки Даном Коатсоном 
та посадовими особами адміністрації президента 
США. Після візиту керівників спецслужб Росії «не-
відомий високопоставлений чиновник» від Трампа 
вніс зміни у «кремлівський список».
 Про це повідомив один із співавторів «крем-
лівського списку», експерт Атлантичної ради Ан-
дерс Ослунд, заявивши, що «оприлюднений зі змі-
нами список є насмішкою над американськими сан-
кціями щодо Росії». За його словами, початковий 
варіант «кремлівського списку» містив прізвища 60 
російських чиновників та олігархів, які здобули свої 
статки незаконним шляхом через наближеність до 
президента РФ Путіна та за допомогою контактів із 
Кремлем. Путін у список внесений не був!
 Оновлений «кремлівський список», на думку ек-
спертів, не несе ніяких наслідків і був пред’явлений 
лише для того, щоб «фіговим листом» прикрити га-
небне вето, яке Трамп накладав на список, підго-
товлений міжнародною відомчою комісією. Рівень 
посадових осіб і підприємств, щодо яких були за-
проваджені санкції, засвідчив, що американська ад-
міністрація ловила «дрібну російську рибу». 
 Виступаючи в Конгресі 30 січня 2018 року, 
Трамп (як і Обама), знаючи, хто збив малайзійсь-
кий літак, багато говорив про санкції, які його ад-
міністрація застосовує проти Північної Кореї, Ірану, 
а також проти Куби і Венесуели, але жодним сло-
вом не згадав про Росію і які санкції будуть вжиті 
проти неї, хоча закон зобов’язував його це зробити 
до 29 січня. Після ознайомлення з «кремлівським 
списком» і виступу Трампа в Конгресі з’явилися 
справедливі коментарі політиків, що Трамп «сві-
домо грає на руку Путіна».
 Американські сенатори і співробітники розві-
док США вважають незрозумілим візит керівників 
спецслужб Росії за два дні до оголошення «крем-
лівського списку», за яким так і не відбулося роз-
ширення санкцій проти РФ.
 Виникає мінімум три запитання.
 Перше: чи могли три керівники спецслужб 
Росії, які перебувають під міжнародними санк-
ціями і яким заборонений в’їзд у США, нелегаль-
но прибути до Америки і вести неофіційні таємні 
переговори з керівниками ЦРУ і ФБР без відома 

і дозволу Трампа? 
 Друге: чи міг «невідомий високопо ставлений 
чиновник адміністрації президента» без доручен-
ня Трампа самостійно внести зміни в «кремлівсь-
кий список»?
 Відповідь на ці запитання однозначна — ні!
 Третє: чи спілкувалися керівники ФСБ, СЗР і 
ГРУ Росії із самим Трампом і які «матеріали» та 
«побажання» від Путіна вони передали йому, що 
так вплинули на нього, що він вихолостив «крем-
лівський список»?
 За моєю інформацією, така зустріч була.
 Викладене дає підстави зробити висновки:
 1. Путін через керівників спецслужб Росії пе-
редав Трампу якісь «особливі побажання» і до-
сить «впливові» на президента США матеріали, 
швидше за все, компромат, який міг стати підста-
вою для початку процедури імпічменту  у випад-
ку його обнародування. І він вимушений був вне-
сти зміни у «кремлівський спискок».
 2. Порівняльний аналіз виступів президен-
та Трампа в Конгресі й міністра фінансів Стівена 
Мнучина в банківському комітеті Сенату, комен-
тарів експертів і осіб, наближених до адміністра-
цій президентів Трампа і Путіна, зазначений ві-
зит керівників спецслужб РФ, а також отримана 
мною інформація дають підстави стверджувати, 
що між Трампом і Путіним були досягнуті домов-
леності по збитому росіянами літаку МН17.
 3. У серйозність намірів президента Трампа 
і його адміністрації можна буде  повірити лише 
тоді, коли особисто проти Путіна, Медведєва, їх-
ніх фінансових гаманців та вищого військового 
командування ЗС РФ будуть застосовані реальні 
санкції — арештовані їхнi закордонні рахунки та 
нерухомість, вони стануть нев’їзними у демокра-
тичні країни світу, їх не запрошуватимуть на між-
народні форуми, а Росію як державу агресора-
окупанта-терориста виключать з усіх міжнародних 
організацій, поки вона не звільнить Крим та оку-
повані території Донбасу i не компенсує збитки, 
завдані Україні та рідним загиблих рейсу МН17, 
а винні у його знищенні будуть засуджені.
 Упродовж п’яти років «сильні світу цього» ве-
дуть «шахову геополітичну гру», яка називаєть-
ся «бути чи не бути» Путіну і його оточенню у 
міжнародній в’язниці за знищення малайзійсь-

кого літака і вбивство 298 людей. Через торги 
міжнародні злочинці до цього часу не покарані.
 Виступаючи в Сенаті США, сенатор Джон Мак-
кейн так охарактеризував президента Росії: «Путін 
— бандит, вбивця і агент КДБ. Він м’ясник і голо-
воріз. Давайте називати його тим, ким він є». 
 Нідерландський фонд «Авіакатастрофа 
МН17», який представляє велику групу родичів 
жертв загиблих, вимагав не допустити повернення 
делегації Росії в ПАРЄ і просив Раду Європи про-
вести на сесії ПАРЄ (24-26 червня ц. р.) термі-
нові дебати по зареєстрованому запиту під на-
звою «Зобов’язання притягнути до відповідаль-
ності тих, хто збив МН17». У Фонді наголосили, 
що «Росія останні п’ять років не співпрацює зі 
слідством щодо катастрофи МН17. Вона поширю-
вала дезінформацію щодо авіакатастрофи і не про-
демонструвала відповідальності і співчуття».
 Проте питання про дебати було двічі відхилене.
 Більше того, сесія ПАРЄ ухвалила рішення про 
підтвердження повноважень делегації РФ без об-
межень, без виконання Росією будь-яких міжна-
родних зобов’язень, незважаючи на порушення 
принципів Ради Європи. За повернення держави-
агресора, держави-терориста, держави-вбивці 13 
тисяч українців, десятків тисяч сирійців, 298 лю-
дей з 18 країн світу, які були на борту рейсу МН17, 
проголосували («продалися як Іуда Іскаріотський 
за 30 срібняків» — у юдеїв це була символічна ціна 
раба) 118 новітніх європейських іуд іскаріотських.
 У повному складі цю ганебну резолю-
цію підтримали іуди делегацій з Франції, 
Італії, Іспанії, Португалії, Норвегії, Австрії, 
Словаччини,Туреччини, Ісландії, Кіпру й Азер-
байджану.
 За повернення Росії в ПАРЄ проголосувала 
також частина іуд з Німеччини, Швейцарії, Мол-
дови, Чехії, Вірменії і, не дивуйтеся — з  Нідер-
ландів, громадян якої найбільше серед загиблих 
пасажирів рейсу МН17. 
 Зауважу, що питання про повноправне по-
вернення Росії — держави-агресора — в ПАРЄ 
було вирішене Путіним, Меркель і Макроном без 
участі України приблизно за місяць до початку 
сесії Парламентської асамблеї (в 1938 році ліде-
ри Німеччини, Франції, Великобританії та Італії 
також вирішили долю Чехії без її участі).

 Світові лідери продовжують загравати з 
Путіним (як загравали із Гітлером у минулому 
столітті), мають із Росією бізнесові справи, за-
робляють мільярдні статки на людській крові, 
забуваючи, що подібні загравання Європи й іг-
рища двох психопатів Гітлера і Сталіна призвели 
до Другої світової війни, в якій брала участь 61 
країна (воєнні дії відбувалися на територіях 40 
країн), що призвело до понад 71 мільйона люд-
ських жертв, iз них — майже 47 мільйонів мир-
них жителів.

Земля з Грабового
 Кожне 17 липня мешканці села Грабове з 
церкви йдуть до хреста на в’їзді в село, на яко-
му напис «Спаси і збережи» і до меморіального 
каменя, на чорній плиті якого російською мовою 
написано: «ПАМЯТИ погибших — 298 человек. 
Невинным жертвам Гражданской войны». Біля 
каменя свіжі квіти і дитячі іграшки. В школі або 
на мітингу біля каменя дітям розповідають, що 
малайзійський літак збили «бандерівці, які за-
хопили владу в Києві». Та з кожним роком у цю 
брехню вірять усе менше і менше.
 Одного разу в село, охоплене війною, приїхало 
декілька голландців — родичів загиблих, щоб взяти 
жменьку землі звідти. Одна грабовчанка розповіда-
ла: «Дійсно, брали землю, насипали в баночку і по-
везли до себе додому, мовляв, це їхня частинка за-
гиблих дітей. Неможливо було дивитися, як плакав 
батько, чий син залишився тут навіки...».
 Пройде певний час, ми звільнимо окупова-
ний Донбас, повернемо анексований Крим. На міс-
ці пам’ятного каменя з сепаратистським надписом 
«жертвам Гражданской войны» українці побуду-
ють Міжнародний меморіальний комплекс пам’яті 
жертв безвинно убієнних фашистським режимом 
Путіна. Золотими літерами українською та англій-
ською мовами будуть написані прізвища, імена, 
дати народження кожного і спільна дата їх заги-
белі — 16 год. 20 хв. 03 сек. 17 липня 2014 року.
 Окремо чорною фарбою будуть вписані пріз-
вища їх убивць — Путіна, Суркова, Шойгу, Ге-
расімова, Ткачова, Іваннікова, Гіркіна, Дубинсь-
кого та інших.
 Застерігаю вбивць і новітніх іуд іскаріотсь-
ких: за свої гріхи і наругу над пам’яттю загиблих 
українців і пасажирів малайзійського літака ви 
відповісте сповна! Окрім земного, є ще й Суд Бо-
жий, кара Якого дістане вас, куди б ви не втекли 
і не сховалися. Не забувайте і про прокляття ро-
дичів загиблих, яке може впасти на весь ваш рід, 
як це трапилося із зрадником-втікачем Янукови-
чем і його молодшим сином, про що його попе-
реджали Афонські старці. Незабаром ви це від-
чуєте на собі.
 «Життя нічого не дає дарма, і всьому, що 
дається долею, таємно визначена своя ціна» 
(мудрість наших предків). ■

ЗЛОЧИН І КАРА■

іудам — усім

БАТОГОМ І РУБЛЕМ■

 Міжнародні експерти однозначно зазначають, що «Кремль пробує зупини-
ти час, затягуючи розслідування, та сподівається, що коли-небудь інші країни 
втратять зацікавленість до цього питання. Або ж розвиток геополітичної ситу-
ації в інших регіонах світу відволіче їх увагу. І поки що ця стратегія Росії пра-
цює. Москва і Путін пробують заплутати міжнародне співтовариство і росіян, 
продукуючи велику кількість версій (навіть абсурдних) щодо збиття малайзій-
ського «Боїнга 777».
 У травні 2019 року 93-річний прем’єр-міністр Малайзії Махатхир Мохамад 
заявив: «Вони звинувачують Росію. Але де докази? Ми знаємо, що ракета, яка 
збила літак, була російської моделі. Але її могли виробити й в Україні. Потрібні 
тверді докази, щоб показати, що постріл здійснили росіяни. Це могли бути бой-
овики в Україні чи український уряд. Тому що у них є такі ж ракети. Не думаю, 
що Росія з таким високим рівнем дисципліни відповідальна за запуск ракети». 
Він також розкритикував висновки МСГ щодо причетності Росії до знищення па-
сажирського літака, які були оголошені на брифінгу в Гаазі 19 червня.
 «Ми дуже незадоволені як ходом розслідування, так і зібраними доказа-
ми, тому що з самого початку це було політичне питання про те, як звинуватити 
Росію у злочині. Вони відразу сказали, що це Росія. А тепер кажуть, що у них 
є докази. Нам дуже важко прийняти це», — заявив малайзійський прем’єр-
міністр. Через похилий свій вік Мохамад, мабуть, забув, що до складу МСГ 
входить представник Малайзії, підпис якого стоїть під оприлюдненими вис-
новками.
 Заява Мохамади повністю збігається (як під копірку) з позицією Путіна 
щодо знищення літака МН17, який 20 червня зауважив: «Те, що ми бачили, і те, 
що представлено в якості доказів провини Росії, нас абсолютно не влаштовує, 
там немає ніяких доказів. Усі висновки в доповідях ні про що не говорять».
 Родичі загиблих рейсу МН17 з Малайзії були шоковані такою заявою сво-
го прем’єра, який «ігнорує факти й інтереси родичів 43 жертв своєї країни» 
та висловлює сумніви щодо причетності Росії до трагедії МН17. Такі заяви 
«викликають жах і горе»,  зазначено в опублікованому ними листі.
 Уряд Нідерландів зажадав роз’яснень від прем’єр-міністра Малайзії з при-
воду його заяв. Адже, на відміну від нього, його попередник Наджіб Разак пов-
ністю визнавав результати розслідування МСГ, оголошені у вересні 2016 року 
і травні 2018 року, займав активну позицію щодо встановлення винних у збит-
ті літака МН17 та створення міжнародного трибуналу для їх покарання.
 Позиція прем’єра Малайзії зрозуміла. Тут і наміри країни купити у Росії по 
дуже вигідній ціні нові винищувачі та учбові бойові літаки Як-130, які з 2014 
року виробляються через санкції як кустарний ширвжиток, і різного роду ва-
лютні махінації, які вже давно привернули увагу міністерства фінансів США. 

ВПС Малайзії напряму зав’язані на ВПК РФ та її Су-30 і МіГ-29, на озброєнні 
Малайзії перебуває 28 російських винищувачів (18 — Су-30 і 10 — Міг-29), 
із яких лише чотири в бойовій готовності.
 У листопаді 2018 року на саміті Росія — Асоціація держав Південно-Схід-
ної Азії, який проходив у Сінгапурі, відбулася чергова зустріч Путіна з Мохама-
дом, якому Путін нагадав: «Ще в 2003 році я вручав вам орден Дружби, пере-
буваючи у вашій країні». Під час переговорів Мохамад звернувся до Путіна з 
проханням відремонтувати й узяти на технічне обслуговування військові літаки, 
закуплені в Росії. Вони також обговорили питання поставки нових російських 
винищувачів на вигідних для Малайзії умовах. Після цих переговорів прем’єр 
Малайзії Мохамад і почав співати по «нотах» Путіна, відбілюючи Росію від 
причетності до знищення малайзійського літака.
 А може, особистий корисливий інтерес на кістках жертв трагедії і інтере-
сів цілої країни став більш важливішим для Мохамади? Тоді це пахне не лише 
великими російськими грошима, які не раз викликали корупційні скандали з 
топ-посадовцями Малайзії, а й державною зрадою. Смертна кара в Малайзії 
ще не скасована...

93-річний прем’єр-міністр Малайзії підозріло полюбив Путіна.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Міністри закордонних справ 
країн Євросоюзу ухвалили штрафні 
заходи у відповідь на дії Туреччини 
з розвідування газових i нафтових 
покладів і буріння поблизу узбере-
жжя Кіпру. В оприлюдненому тек-
сті рішення зазначається, що йдеть-
ся, зокрема, про скорочення фінан-
сових виплат Євросоюзу Туреччині 
та припинення переговорів щодо 
угоди про авіа сполучення, повідом-
ляє «Німецька хвиля». Євросоюз 
також призупиняє діалог iз Туреч-
чиною на вищому рівні та запровад-
жує низку обмежувальних заходів у 
відношеннях з Анкарою. 
 «Провокації з боку Туреччини 
для нас усіх неприйнятні, і ми пе-
ребуваємо на боці Кіпру», — заявив 
держміністр з європейських пи-
тань МЗС Німеччини Міхаель Рот 
у Брюсселі. Як зазначається, якщо 
Туреччина не змінить своєї поведін-
ки, у ЄС можуть вдатися й до інших 
штрафних заходів, зокрема до санк-
цій щодо залучених до робіт iз бурін-
ня підприємств чи окремих осіб.
 Рада ЄС наполягає на тому, що 
«питання розмежування винятко-
вих економічних зон та континен-

тального шельфу можуть бути вирі-
шені винятково посередництвом пе-
реговорів, при повній повазі до між-
народного права та у відповідності 
до принципiв добросусідства». 
 Нагадаємо, причиною такого рі-
шення з боку ЄС стали дії Туреч-
чини, спрямовані на розвідуван-
ня покладів нафти і газу побли-
зу узбережжя Кіпру. Туреччина 
окуповує північну частину ост-
рова з 1974 року і вважає ці води 
своєю територією. Туреччина на-
правила свої плавучі бурові уста-
новки до берегів Кіпру навесні цьо-
го року, наполягаючи на своєму 
праві розробляти газові родовища 
в цих водах, які, як стверджує Ан-
кара, належать невизнаній міжна-
родною спільнотою Турецькій рес-
публіці Північного Кіпру. Водно-

час Євросоюз і, зокрема, член ЄС 
Республіка Кіпр вважають усі води 
довкола острова кіпрською тери-
торією. Учасники саміту країн 
ЄС ще 20 травня пригрозили Ан-
карі санкціями в разі продовжен-
ня робіт у кіпрських водах. Вла-
да Кіпру вже виписала ордери на 
арешт членів екіпажів турецьких 
бурових суден. 
 Не оминула нагоди втрутити-
ся у цей конфлікт і Росія. Член 
комітету Ради Федерації з міжна-
родних справ Олег Морозов під-
тримав Туреччину, заявивши, що 
санкції ЄС мають лише «символіч-
ний характер». Він також наголо-
сив, що Росія не підтримує санк-
ційну політику і закликає вирішу-
вати конфлікти політичними інс-
трументами. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Італійська поліція під час спе-
цоперації, яка проходила одразу в 
кількох італійських містах на пів-
ночі країни, вилучила в місцевих 
ультраправих арсенал зброї. Право-
охоронці виявили, зокрема, боєздат-
ну керовану ракету класу «повітря-
повітря», повідомляє Бі-Бі-Сі.  
 Вилучена ракета французького 
виробництва раніше належала зб-
ройним силам Катару. Знайдені та-
кож десятки одиниць ручної вог-
непальної зброї різних калібрів, 
штурмові та автоматичні гвинтів-
ки виробництва Австрії, Німеччи-
ни та США. Окрім зброї, також ви-
явлено велику кількість неонацист-
ської символіки та пропагандистсь-
ких матеріалів.
 Італійські ЗМІ повідомляють, 
що серія рейдів у рамках розсліду-
вання справи місцевих праворади-
калів i неонацистів, які надавали 
підтримку бойовикам на Донбасі 
чи самі брали участь у бойових діях 
на боці проросійських сепаратистів, 

відбулася в Турині, Мілані та інших 
містах Італії. 
 Правоохоронці затримали трь-
ох чоловіків.  За даними італійсь-
кої преси, це — 50-річний Фабіо 
дель Берджолло, власник складу 
зі зброєю та активіст ультраправої 
партії «Нова сила», який 2001 року 
невдало балотувався до Сенату від 
цього неонацистського угрупован-
ня; 42-річний Алессандро Монті, 
громадянин Швейцарії; і 51-річ-
ний італієць Фабіо Бернарді. Склад 
зброї мiстився на південній околиці 
Мілана. 
 Нагадаємо, на початку липня суд 
міста Генуя  визнав винними трьох  
чоловіків, які воювали на боці бой-
овиків у Донецькій i Луганській об-
ластях. Двоє з них — італієць Ан-
тоніо Катальдо та народжений в 
Албанії Олсі Крутані — проведуть 
за ґратами 2 роки і 8 місяців. Тре-
тього, громадянина Молдови Воло-
димира Врбітчі, засудили до 1 року 
і 4 місяців в’язниці.
 Нині засуджених арештува-
ли минулого року після того, як 

поліція розкрила організацію, що 
займалась вербуванням найманців 
для участі в бойових діях на півден-
ному сході України.  Розслідування 
діяльності італійських неонацистів, 
які допомагали проросійським теро-
ристам на Донбасі, триває. 
 Ще додамо, що неонацистів на 
півночі  Італії заарештували через 
кілька днів після  12 липня,  коли  в 
Павії оголосили  дуже суворий ви-
рок — 24 роки в’язниці бійцю ук-
раїнської Нацгвардії Віталію Мар-
ківу. Навіть попри те, що прокурор 
вимагав для нього  «лише» 17 років 
покарання. Уродженця Тернопіль-
щини  визнали винним у смерті 
італійського фотографа Андреа Рок-
келлі під час боїв під Слов’янськом 
у 2014 році, спираючись лише  на 
суб’єктивні свідчення французь-
кого журналіста Вільяма Роглона, 
який тоді ж перебував у тому районі 
на Донбасі. Цей вирок спричинив 
хвилю докорів італійському право-
суддю за необ’єктивність, уперед-
женість і виражену проросійську 
позицію. ■

НЕБО В КЛІТИНКУ

Боєздатна ракета екстремістів 
В Італії  вилучили арсенал зброї у найманців, які воювали на Донбасі

■

CАНКЦІЇ

Кіпр «окупували» бурові судна 
ЄС дієво відреагував на 
розвідування Туреччиною 
чужих родовищ

■

Турецькі розвідувальні судна біля берегів Кіпру ЄС вважає провокацією і беззаконням.❙

Та сама вилучена боєздатна керована ракета класу «повітря-повітря»  французького виробництва,  яка раніше належала 
збройним силам Катару, а потім опинилася в італійських неонацистів; і неонацистська символіка.

❙
❙

НОВИНИ ПЛЮС

Фірташ не хоче до США
 У пресслужбі міністерства юстиції Австрії 16 липня повідо-
мили «Німецькій хвилі», що міністр Клеменс Яблонер погодив 
екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США. 
Таке рішення ухвалене після консультацій iз міністерством за-
кордонних справ країни з урахуванням інтересів міжнародних 
правових зобов’язань Австрії. 
 Питання екстрадиційного арешту і подальшого доправлення 
олігарха до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд 
Відня. Водночас, як повідомляє австрійський громадський мов-
ник ORF, Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати 
олігарха подали клопотання про відновлення судового розгля-
ду справи про екстрадицію. Доки суд не ухвалить рішення щодо 
цього клопотання, видачу США відтерміновано.

Рішення про «скіфське золото» 
відтерміновується на 6—9 місяців 
 Апеляційний суд Амстердама 16 липня виніс попереднє рі-
шення у справі про «скіфське золото», повідомляє пресслуж-
ба суду. «Музей Алларда Пірсона може залишити скарби Кри-
му в очікуванні остаточного рішення в ході судового розгля-
ду. Нідерландський закон про спадщину не застосовується до 
справи. Апеляційному суду потрібна додаткова інформація від 
сторін про ймовірне право власності», — йдеться у повідом-
ленні. 
 Упродовж двох місяців сторони мають надати суду запи-
тувану інформацію. Остаточне рішення можна очікувати че-
рез 6—9 місяців, iдеться в повідомленні суду. Апеляційний 
суд постановив, що «з огляду на складну політичну та право-
ву ситуацію в Криму музей Алларда Пірсона не може «розум-
но оцінити, хто з кандидатів має право претендувати на скар-
би Криму». Голландці запевняють, що музей належним чином 
зберігає кримські скарби.

ЗВІТИ

Їсти хочеться, 
а нема
У Південному Судані від голоду 
може померти близько 20 тисяч 
дітей
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Майже кожна дев’ята людина у світі стикала-
ся минулого року з проблемою голоду і недоїдання. 
Про це йдеться в оприлюдненому звіті «Стан хар-
чової безпеки та харчів у світі», який був підготов-
лений кількома установами ООН, зокрема Всесвіт-
ньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).
 «Згідно з оцінками, 821,6 мільйона осіб не-
доїдали в 2018 році. Цей показник вищий, ніж у 
попередньому, 2017, році, тоді він становив 811 
мільйонів осіб», — зазначається у звіті. У доку-
менті наголошується, що з 2016 року кількість 
людей, які страждають у світі від голоду, щороку 
зростає.
 Найбільшу стурбованість в експертів викли-
кає ситуація в країнах Африки, а також у країнах 
Південної Азії. Згідно з доповіддю ООН, у країнах 
східної частини Африки більше 30 відсотків насе-
лення постійно недоїдає. «У 2018 році на Азію при-
пало 513 мільйонів осіб, які недоїдали, на Африку 
— 256 мільйонів, на Латинську Америку і країни 
Карибського басейну — 42 мільйони», — йдеться в 
доповіді. 
 Загалом у світі більше двох мільярдів людей 
стикаються із проблемами нестачі їжі. 
 Крім того, в ООН зазначили, що в минулому 
році кожне сьоме немовля в світі народилося з не-
достатньою вагою. У Південному Судані цього року 
від голоду може померти близько 20 тисяч дітей. 
Автори доповіді вказують на необхідність створен-
ня умов для підтримки продовольчої безпеки, особ-
ливо під час економічних криз.
 Після десятиліть падіння кількості голодую-
чих у 2015 році кількість осіб, які недоїдають, 
знову почала зростати. Перспектива світу без 
голодуючих людей, як одна з цілей сталого гло-
бального розвитку до 2030 року, тепер знову пос-
тає «велетенським викликом», наголошується у 
звіті. 
 Також експерти висловлюють стурбованість 
через проблему ожиріння. За даними ООН, у світі 
налічується близько 670 мільйонів осіб, які потер-
пають від цього. Особливе занепокоєння викликає 
зростання ожиріння серед дітей. У 2018 році близь-
ко 40 мільйонів дітей молодше п’ятого року життя 
вже мали зайву вагу. У 2016 році, за даними звіту, 
зайву вагу мали 131 мільйон дітей у віці від 5 до 9 
років, 207 мільйонів підлітків та два мільярди до-
рослих. ■

■

■



Ярослава МУЗИЧЕНКО

80 років тому, 23 серпня 1939 року, СРСР 
підписав із нацистською Німеччиною, 
Пакт Молотова—Ріббентропа та секретні 
протоколи до нього. Про цю змову Сталі-
на і Гітлера та про її вплив на українське 
суспільство тоді і тепер розповідає у своїй 
книжці «Червоний імперіалізм. Друга сві-
това війна і громадська думка в Україні, 
1939-1941» історик, доктор політичних 
наук Владислав Гриневич. Дослідивши 
розсекречені документи комуністичної 
партії, радянських спецслужб та мемуари, 
він доводить, що військові дії СРСР почат-
ку ІІ Світової війни жителі окупованих ре-
гіонів сприймали саме як «імперіалістич-
ні». Історик наголошує, що, осмислюючи 
механізм тих завоювань у Східній Європі, 
ми зможемо краще зрозуміти природу 
нинішньої російсько-української війни. 

«У СРСР було чимало симпатиків 
Гітлера...»
 ■ Пане Владиславе, які домовленості 
зафіксували Москва з Берліном у секрет-
них протоколах Пакту?
 — Є певна згода між істориками, що 
саме Пакт Молотова—Ріббентропа відкрив 
«скриньку Пандори» і дав змогу і Гітлеру, 
і Сталіну розпочати світову війну. У сек-
ретних протоколах до Пакту узгоджував-
ся розподіл Європи між Гітлером і Сталі-
ним. Реалізацію цього плану розпочали 
за тиждень. Польщу розбили з двох боків 
— спершу на неї напали нацисти, а тоді з 
тилу — червона армія. Це дуже неприєм-
ний для радянської історії імперіалістич-
ний період, через те він і замовчувався. 
У мирний, як казали, «переддень» Вели-
кої вітчизняної війни, СРСР здійснив цілу 
низку воєн. Скажімо, на Далекому Сході 
з японцями, конфлікти на озері Хасан та 
річці Халхін-Гол (1938 — 39). Або ж вій-
на з Фінляндією в 1939-40-му. Радянсько-
польська (Вереснева 1939-го війна). Оку-
пація Балтійських країн, приєднання Пів-
нічної Буковини і Бессарабії. 
 ■ Як змінилася пропаганда в роки 
«дружби з секретом»?
 — Внутрішня ідеологія була перелаш-
тована на більш агресивний загарбниць-
кий лад. А в пропаганді сталася різка зміна 
у ставленні до Гітлера і нацистів. Дійшло 
до того, що після підписання Пакту стали 
переписувати раніше видані книжки. Ска-
жімо, у дитячій книжці Аркадія Гайдара 
«Блакитна чашка» було «нейтралізова-
но» всі слова, що стосувалися Німеччини, 
фашизму, антисемітизму. У своїй книзі я 
вмістив як ілюстрацію сторінки «Блакит-
ної чашки» до «редагування» і після. Або 
ж у червоній армії доти була така вправа: 
«стрільба по фашистах». Після підписан-
ня Пакту ця вправа була заборонена... 
 ■ Люди все це помічали? Які настрої 
спричинила «зміна курсу»?
 — Відповідна глава моєї книги так і 
зветься: «Шок від Пакту». Утім радянсь-
кі люди не всі були «радянськими». Моє 
дослідження доводить, що в Радянсько-
му Союзі, зокрема в Україні, люди в біль-
шості не були прихильними до радянсь-
кої влади. Для групи прокомуністичних 
осіб зміна в пропаганді стала найбільш бо-
лючою. Адже стільки років готувалися до 
війни з Німеччиною, інфопростір був про-
сякнутий антигітлерівською пропагандою. 
А тепер iз Гітлером дружба! В архіві Мініс-
терства оборони я відшукав документ, що 
один солдат через це повісився. Але вод-
ночас у Радянському Союзі було чимало 
симпатиків Гітлера. Окремо в документах 
НКВС пишеться про «прогітлерівські та 

профашистські настрої», які почали вияв-
лятися. Для українських націоналістів та 
еміграції дружба Гітлера зі Сталіним була 
дуже неприємною. Вони чекали війни, у 
якій Гітлер розіб’є Сталіна, і Україна змо-
же стати незалежною державою. Насправ-
ді настрої в суспільстві радикально поміня-
лися. І я це детально дослідив. 

«Росія готується до масштабної війни»... 
 ■ У вашій книжці розповідається про 
один iз найбільш виражених імперіаліс-
тичних періодів СРСР — 1939 — 41 роки. 
Наскільки тривалим був процес підготов-
ки до власне війни? І в чому ця підготовка 
полягала?
 — Наприкінці 1920-х основні пропа-
гандистські гасла були такі: «ми живемо у 
ворожому оточенні», «треба готуватися до 
війни», «всі мають володіти зброєю». Дітей 
навчали користуватися зброєю і марширу-
вати, для них створювали масову військо-
во-патріотичну літературу. Той же Аркадій 
Гайдар став писати для дітей зворушливі 
твори — «Мальчиш-Кибальчиш», «Судьба 
барабанщика» тощо. Комсомольці здавали 
норми ГТО («Готов к труду и обороне». — 
Авт. ), стріляли з руш ниць, стрибали з па-
рашутами. Утім усе це здебільшого було у 
великих містах. Село — а в Україні на той 
час близько 80 відсот ків жителів мешкали 
в селах — цією пропагандою і діяльністю 
майже не охоплювалося. 
 ■ Зараз у Росії дітей привчають до зброї 
і до думки про «велику визвольну місію» 
їхньої батьківщини. У школах і навіть са-
дочках створюють кадетські класи і групи. 
Про що може свідчити така нібито абсурд-
на мілітаризація дітей?
 — Про те, що Росія готується не до мир-
них років. Вона перетворилася на справж-
ню «третю імперію». У своїй антиутопії 
«Третья империя. Россия, которая долж-
на быть» письменник Міхаіл Юр’єв опи-
сує розростання автократичної РФ ледь 
не до світових масштабів. Подейкують, 
що то настільна книга Володимира Путі-
на. Хай там як, та залучення дітей до вій-
ськових навчань, мобілізуючий міф «Ве-
ликої вітчизняної війни», масована ан-
тиукраїнська та антиєвропейська про-
паганда, вкладення значних коштів в 
«оборонну промисловість» свідчить про 
те, що Росія готується до масштабної вій-
ни проти Європи та інших частин світу. 
Нам важливо це розуміти. 
 ■ Що ще, з досвіду ІІ Світової, свідчить 
про це?

 — Є певні паралелі. Тоді в Радянсь-
кому Союзі також була подібна ідеоло-
гія, замкненість, мілітаризація економі-
ки, посилення ідеологічної індоктрина-
ції, специфічна пропаганда, ненависть 
до «ворожого оточення». Передовсім до 
Європи — так званого «капіталістич-
ного світу». І ще характерна риса — як 
тоді, так і тепер людей у Росії втриму-
ють у покорі спецслужби. Уже тоді вони 
діяли і за кордоном, влаштовуючи теро-
ристичні акти та знищуючи небезпеч-
них для себе людей. Згадаймо, що Тро-
цького, який протистояв Сталіну, ра-
дянські спецслужби вбили у Мексиці. 
Також позбавили життя Симона Петлю-
ру та керівника Організації українських 
націоналістів Євгена Коновальця. Після 
Другої світової війни — Степана Банде-
ру та інших, чия діяльність видавалася 
особливо руйнівною для СРСР. 
 Червоний російський імперіалізм був 
схожий на той, що ми спостерігаємо за-
раз. Інструментом імперської політики 
виступає не дипломатія, а армія. У 1939-
му СРСР захоплював чужі території, 
прикриваючись любов’ю до трудящих 
та бажанням розправитися з буржуазією 
і визволити «братів». Так само і сьогод-
ні, військовим діям передують заяви 
про бажання врятувати «єдинокровних 
братів» — слов’ян, чи російськомовних 
жителів, захистити російську мову. В 
обозі російської армії їдуть псевдоуря-
ди «республік», які проголошуються на 
окупованих територіях. Потім швидко 
організовується «волевиявлення» міс-
цевих мешканців. На «виборах» 99 від-
сотків голосують «за». І все це видаєть-
ся за палке бажання народу. 
 ■ Так само було в Литві та в Естонії у 
1940-му?
 — Так було спочатку на території оку-
пованої Польщі — у Західних Україні та 
Білорусії. Потім у Балтійських країнах. 
Червоні імперіалісти планували також 
захопити Фінляндію під маскою «звіль-
нення від капіталізму». На території Росії 
створили так звані «Фінську народну ар-
мію» і «Фінський народний уряд» — до 
складу якого ввійшли комуністи фінсь-
кого походження, що жили у СРСР. Ще 
трохи — і проголосили б «народну рес-
публіку». Утім Маннергейм і фінський 
народ їм цього не дозволили здійснити. 
Маленька Фінляндія виявилася дуже во-
льовою. 
 В інших окупованих країнах усе йшло 
за планом. Після «виборів» починалася 
чистка від «ворогів» — явних чи вигада-
них. Під знищення підпадала еліта, полі-
тичні партії, усі, хто потенційно міг бути 
проти російської влади. Тривали депор-
тації, арешти, розстріли. А після цього 
опускалася «залізна завіса», прокладав-
ся кордон, через який неможливо було ні 
ввійти, ні вийти. Пропаганда тиражува-
ла спотворену «паралельну реальність». 
Ми бачимо, як це повторюється зараз із 
проголошеними «народними республіка-
ми» на Донбасі. 

«СРСР допомагав Німеччині 
завойовувати Європу...»
 ■ А економічна політика СРСР перед 
війною чим відзначалася?
 — Економіка виробляла у великих 
кількостях танки, літаки, снаряди, підні-
мати рівень життя людей ніхто не збирав-
ся. 22 місяці тривала дружба з Гітлером. І 
в цей час СРСР повністю годував Німеччи-
ну, надавав їй ресурси і фактично допома-
гав Німеччині завойовувати Європу. Вод-
ночас у СРСР спостерігалося надзвичай-
не падіння рівня життя. Навіть у Моск-
ві. Про це, зокрема, свідчать щоденники 
академіка Вернадського, який пише, що 
складно було купити білого хліба — а він 
мав проблеми зі шлунком. Майже всі ре-
сурси країни йшли на військо та на пога-
шення «дружби» з Гітлером. 
 ■ Як радянська окупація змінила Схід-
ну та Центральну Європу?
 — Кардинально. У країнах так званої 
буржуазної демократії вона, по-перше, 
знищила політичне різноманіття. У цих 
країнах існували десятки різних партій 
— лівих, правих, центристських, релігій-
них тощо. Залишалася всюди тільки одна 
— комуністична партія Радянського Со-
юзу. По-друге, окупація була просякну-
та численними військовими злочинами 
червоної армії. По-третє, вона підірва-
ла ці країни економічно. Держави пот-
рапили у сталінську машину викачуван-
ня ресурсів. Візьмімо до прикладу Бал-
тiйськi країни. У Радянському Союзі до 
них ставилися поблажливіше, там був 
вищий рівень життя, ніж в інших рес-
публіках. Але населення цих країн ніко-
ли не забувало, що вони окуповані чужою 
владою. І коли Гітлер у 1941 році почав 
війну супроти СРСР, найбільш нелоя-
льними до радянської влади виявили-
ся регіони, окуповані Червоною армією 
у 1939-41 роках. Стався ядерний вибух 
національних рухів, які створили повс-
танські армії в Україні, Білорусі, Поль-
щі, країнах Балтiї. Вони до кінця сві-
тової війни воювали і проти Сталіна, і 
проти Гітлера. 
 ■ Як сьогодні у Європі оцінюють 
Пакт?
 — У 2009 році Рада Європи постанови-
ла, що 23 серпня (дата підписання Пакту 
Молотова—Ріббентропа. — Авт. ) щоро-
ку відзначається як загальноєвропейсь-
кий День пам’яті жертв сталінізму та на-
цизму. Цікаво, що в СРСР не визнавали 
секретних протоколів Пакту аж до пре-
зидентства Єльцина. На Нюрнберзько-
му трибуналі Радянський Союз за спри-
яння союзників замовчав факт підписан-
ня цього Пакту. Ріббентропа повісили як 
одного з призвідників ІІ Світової війни. 
А інший злочинець — Молотов, спокій-
но дожив до 90 років. ■
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«Цікаво, як довго триватиме медовий 
місяць?» (британська політична карикатура,
жовтень 1939 р. ). 

❙
❙
❙

ВАРТО ЗНАТИ

 Алгоритм опанування
 імперіалістичною Росією 
 нових територій:

1. Внутрішня пропаганда і заклики про звільнення 
«братів» (слов’ян, православних, трудящих тощо), 
«захист» російськомовних. 
2. Збройне захоплення території. 
3. Проголошення уряду «народної республіки». 
4. Організація «виборів», що легітимізують «нове 
державне утворення». 
5. Запровадження російських грошей, мови, то-
тального контролю. 
6. Чистка від «ворогів» — явних і вигаданих. 
7. Опускання «залізної завіси» — ізоляція від 
решти світу. 
8. Спотворення бачення і розуміння дійсності за-
собами пропаганди. 

■

ДОСЬЄ «УМ»

 Владислав Гриневич народився у Києві 
1959 р. Доктор політичних наук. Кандидат істо-
ричних наук. Дослідник політики пам’яті, історії 
України періоду Другої світової війни. 1986 закін-
чив історичний факультет Київського державного 
університету та аспірантуру. Провідний науковий 
співробітник Інституту політичних та етнонаціо-
нальних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 
Автор книг та багатьох наукових статей. 

■

АКТУАЛЬНО

Владислав Гриневич: СРСР 
захоплював території, щоб 
«визволяти братів»... 
Осмислення військових дій Росії початку ІІ Світової 
війни допомагають зрозуміти плани сьогоднішньої 
«Третьої імперії»

■

Владислав Гриневич. ❙

Книжка Владислава Гриневича 
«Червоний імперіалізм». 

❙
❙



Василь БІЛОУС
Умань, Черкаська область

 Знадобилося цілих 50 років, аби моя 
стурбованість заміною української мови 
на російський «язик» аж на 93-му році 
мого життя майже зникла після прий-
няття Верховною Радою України Зако-
ну «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної». Через 
вагому причину я надзвичайно уваж-
но спостерігав за перебігом засідань ВР 
щодо мовного питання, дивувався і за-
хоплювався терпінням, витримкою Ми-
коли Княжицького, президії ВР на чолі 
з Андрієм Парубієм, iз гидливістю і зне-
вагою спостерігав за потугами ворогів 
української нації, які намагалися зня-
ти з порядку денного розгляд цього за-
кону. Автори закону вимушені були 
годити і вашим, і нашим. А на моє пе-
реконання, Закон про українську мову 
можна викласти однією фразою: «Голо-
вною ознакою ідентичності японської 
нації є японська мова, у Польщі — поль-
ська, української нації — українська, 
природно». 
 Аби пояснити читачам «України 
молодої» таку мою стурбованість прий-
няттям Закону про мову, наведу витяг 
із вироку колегії Черкаського обласно-
го суду: «Справа №1к-5, 1973 р. Вирок: 
ім’ям Української Радянської Соціаліс-
тичної Республіки, 1973 р. січня 12 дня 
судова колегія в кримінальних справах 
Черкаського обласного суду <...>, роз-
глянувши у відкритому судовому засі-
данні в м. Черкасах справу про обвину-
вачення Білоуса Василя Кузьмовича, 
18.02.1927 р. народження, українця, 
з вищою освітою, до арешту працював 
контролером в Уманському об’єднанні 
«Сільгосптехніка», учасника Великої 
Вітчизняної війни, виключеного з рядів 
КПРС у зв’язку з цією справою <...>, 
встановила: Білоус В. К. в 1970 р., оз-
найомившись із листом І. Дзюби «Інтер-
націоналізм чи русифікація?», що має 
антирадянський зміст, спрямований на 
розпалювання національної ворожнечі 
між українським та російським народа-
ми і поділяючи погляди автора, систе-
матично на протязі 1970-72 рр. розпов-
сюджував наклепницькі вигадки, що 
порочили (стиль і правопис документа 
збережено. — Ред.) радянський держав-
ний та суспільний лад.
 Симпатизуючи авторові листа «Ін-
тернаціоналізм чи русифікація?», Бі-
лоус надіслав 4 березня 1972 р. теле-
граму в Спілку письменників України 
(«Слава Івану Дзюбі! Ганьба правлін-
ню Спілки! Читач Василь Білоус»), у 
якій славив І. Дзюбу і ганьбив Спілку 
за виключення останнього із Спілки 
письменників України.
 У цей же день Білоус надіслав листа 
в газету «Літературна Україна», в яко-
му вихваляв Дзюбу, стверджував, що 
на Україні проводиться політика на-
сильницької русифікації, у зв’язку з 
чим занепадає українська мова — «го-
ловна суть України».
<...> Крім того, свідок Піскунов В. М. 
показав, що Білоус розпалював непри-
язнь між викладачами технікуму ук-
раїнцями та росіянами, вимагаючи від 
останніх викладання дисциплін тільки 
українською мовою. Піскунов також 
показав, що Білоус заявляв, що росія-
ни окупували Україну, що об’єднання 
України з Росією — це зрада українсь-
кого народу.
 На підставі наведеного судова коле-
гія знаходить, що своїми діями Білоус 
вчинив злочин, передбачений ст. 187-
1 КК УРСР. <...> Судова колегія при-
говорила Білоуса Василя Кузьмовича 
визнати винним та засудити до двох 

років у виправно-трудовій колонії за-
гального режиму».
 Після відсидки дворічного ув’яз-
нення мені влада Москви заборонила 
працювати за фахом інженера і дозво-
лила лише фізичну роботу з найниж-
чою зарплатнею. Мої діти зазнавали 
різних утисків, контроль КДБ дістав 
навіть моїх двоюрідних братів та сес-
тер. Ось чому я з надзвичайно загос-
треною увагою спостерігав за пленар-
ним засіданням ВР, яка ухвалювала 
мовний закон.
 Спікер ВР Парубій та президент Ук-
раїни Порошенко своїми підписами 
ввели закон в дію і водночас аж 50 на-
родних депутатів оскаржили цей закон 
у Конституційному Суді України, аби 
його анулювати, відмінити. Хто ж ці 50 
ворогів української нації? Локомотивом 
руху українців до відродження своєї не-
залежності стали українці Західної Ук-
раїни, тієї частини нашої Батьківщини, 
що перебувала під окупацією Польщі, 
значно м’якшої, ніж окупація Росією. 
Західних українців не розстрілювали 
за носіння вишиванок, не розкуркулю-
вали, не висилали в Сибір, не морили 
голодом у 1932-33 рр., їх оминули ма-
сові розстріли 1937-38 рр. Залякані не-
щадними й постійними репресіями ук-
раїнці підмосковної України повністю 
втратили здатність чинити опір. 12 січ-
ня 1973 р. на суд наді мною з Умані в 
Черкаси автобусом привезли 32 свід-
ки мого «злочину»: викладачів педін-
ституту, технікуму механізації та спе-
ціалістів «сільгосптехніки» — людей, 
з якими я працював. Усі — з вищою ос-
вітою, вони дивилися на мене, свого ко-
легу, члена КПРС, доброго сім’янина, 
владою Москви постриженого налисо, 
неголеного, в тюремній робі, під кон-
воєм п’ятьох автоматників, переляка-
ними очима. 
 Факт — залякані страхом жорс-
токої кари, страхом упокорені і збай-
дужілі підмосковні українці не ста-
ли в одну лаву з українцями Західної 
України і своєю байдужістю, а то й во-
рожістю посприяли приходу до влади в 
Україні ворогів української нації. Ви-
явилося, що «зелені чоловічки» — це 
регулярне російське військо, яке схо-
вало свої військові регалії. Серед 50 
нардепів-скаржників до КС найпоміт-
ніший — політик Нестор Шуфрич. Від 
виборів до виборів він демагогією, хит-
рощами, обіцянками райського життя 
займає місце нардепа України і завзя-
то протистоїть спробам патріотів своєї 
Вітчизни будувати українську націо-
нальну незалежну державу. Політи-
ки-шуфричі зародилися в Україні ще 
до прийняття Акта про незалежність.
 Вибори до Верховної Ради Украї-
ни 21 липня 2019 р. можуть стати ос-
танніми, де українці, маючи вагому 
кількість мандатів, будуть відстою-
вати державу українців, чинячи опір 
носіям ідеї формування з України де-
націоналізованого прохідного двору 
для шуфричів з усього світу. У середо-
вищі мислячих українців усвідомлю-
ють, що українська нація вже в міш-
ку, який шуфричі планують зав’язати. 
Зав’язкою слугуватимуть не лише 
утиски української мови, зневага до 
українських традицій та звичаїв, а го-
ловне — запланований шуфричами 
закон про розпродажу українських 
чорноземів закордонним власникам. 
Українські селяни без землі — це зни-
щення Української держави.
 Із довжелезного списку кандидатів 
у депутати ВР можливо, але важко від-
сіяти шуфричів. Дослухатись до голо-
су справжніх патріотів — це і є шлях до 
перемоги. ■

І. ШІМАНЧУК
Рівне

 1 грудня 1991 р. український народ більш ніж 90 
відсотками голосів підтвердив Акт проголошення не-
залежності України. Інакше й бути не могло, тому що 
це була віковічна мрія і боротьба народу за свою дер-
жавність. 15 грудня 2018 р. здійснилась друга мрія 
українців: на Архієрейському соборі православних 
церков у Святій Софії було створено єдину православ-
ну автокефальну церкву України на чолі з предстоя-
телем Епіфанієм. Таким чином Україна національно-
територіально і духовно об’єдналась в єдину соборну 
державу, чого нам бракувало впродовж століть. 
 У листопаді 2018-го відбувся архієрейський со-
бор УПЦ МП, на якому, крім двох архієреїв, усі при-
сягнули на вірність РПЦ, Кирилу і Путіну. Таким чи-
ном таємне стало явним — УПЦ МП ніколи не була, 
не є і не буде українською церквою, вона це доводи-
ла впродовж свого існування, її архієреї були і є вір-
ними слугами «руского міра».
 П’ятий президент України Порошенко заявив, що 
територія України ніколи не була, не є і не буде ка-
нонічною територією РПЦ. Духовенство і миряни УПЦ 
МП переконались на практичних діях своїх духовни-
ків-архієреїв, що їм мила не Україна, яка їх годує, а 
Росія, яка вбиває українських воїнів і мирне населен-
ня, руйнує їхні будинки і нахабно бреше, що ми з нею 
— один народ. Тому прихожани УПЦ МП повинні ма-
сово підтримати створення єдиної православної ав-
токефальної церкви України і цим довести, що вони 
не малороси, які не пам’ятають своєї Батьківщини, а 
українці зі своєю тисячолітньою історією, які мріяли 
про цей історичний день, що завершився Божою бла-
годаттю Ісуса Христа. 

 Якщо в духовно-релігійній сфері Україна зроби-
ла вікопомний історичний крок, то у воєнно-політич-
ному плані ніяких змін немає, незважаючи на санкції 
західних держав проти Росії. Імперська Росія ніколи 
добровільно не поступалась своїми інтересами, які 
в цей період полягають у знищенні державності Ук-
раїни і приєднанні її до Росії, чого вона і не приховує. 
Для цього Путін активно використовує демократич-
ний устрій західних держав. Навіть у період холодної 
війни Сталін використовував це, роздобувши техно-
логії виготовлення атомної бомби та авіаційно-ра-
кетної техніки. Зараз у Путіна в сотні разів більше 
можливостей для зомбування населення Європи та 
Америки через свої ЗМІ, що перебувають на їхніх те-
риторіях. Тож виходить, що населення Західної Єв-
ропи більш проросійське, ніж проамериканське, про 
це канцлеру Німеччини Меркель натякав і президент 
США Трамп, недарма ж у нього виникла думка вий-
ти з НАТО, що стало б катастрофою для Європи, яка 
не готова для спротиву Росії.
 Газопровід «Північний потік-2» є цілком полі-
тичним проектом, адже українська газотранспорт-
на система і повністю забезпечує і надалі може за-
безпечувати потребу Заходу в російському газі. Але 
західні країни, приспані солодкими речами з Мос-
кви, закривають очі на очевидні речі: Росія прагне 
монополії на газовому ринку Європи. Млява, двобо-
ка політика Заходу лиш розпалює агресивні апетити 
Росії. Путін прекрасно знає, що радикальні дії з їх-
нього боку йому не загрожують, що чудово підтвер-
дила Європа на Асамблеї ПАРЄ.
 Тож Україні потрібно на 90% покладатися лише 
на власні сили, свою армію і флот, на український на-
род, посилюючи опір агресору. ■

ПОЛІТПАРНАС

Протуберанці 
Олександр ВРУБЛІВСЬКИЙ
Житомир 

Піском гарячим час стікає поміж пальців... 
Липнева заметіль. Спекотне небо спить, 
А сонце вже кипить, його протуберанці 
Торкаються пітьми космічної на мить. 
Пульсує у віках вселенське диво-серце; 
Лягає світло-тінь щоразу в інший кут 
І змінює земну матерію не вперше... 
Було. Так буде. Ось проміння ясний жмут... 
Єдині всі і все дотично- своєчасне 
У просторі сердець, у вимірі чуттів... 
В захмарних небесах величне світло щастя; 
Живе своя краса, одна серед світів... 
Побачиш вітражі, в яких нові обличчя 
Являють новий день... Історія проста: 
Молися, вір, люби і станеш трохи ближчим 
Хоча би у словах до істини життя... ■

■

У Західній Україні є чимало маленьких 

містечок, цікавих своєю архітектурою. Не 

виняток і Снятин, що на Покутті, про який 

згадується ще в Іпатіївському літописі 

1158 р. Назва міста походить від імені 

його засновника — воєводи Костянтина 

(Коснятина) Сірославовича, знатного 

боярина при дворі галицького 

князя Ярослава Осмомисла. Донині 

у місті збереглися костьол, синагога, 

вірменська, українські церкви, що свідчить 

про толерантність жителів міста по 

відношенню до різних вірувань та етносів. 

Цікаве місто і своїми архітектурними 

стилями: близькість до Буковини наклала 

свій відбиток, і в Снятині є будинок у 

румунському стилі необринков’яну, 

також є капличка в неоготичному, 

житлові будинки в гуцульському та вілли 

у закопанському стилях. Та найбільше 

вабить око міська ратуша — найвища 

(після Львівської, звісно ж) в Україні — її 

висота сягає 50 метрів.

НА БОГА НАДІЙСЯ...

Вихід один — покладатися 
на власні сили
Захід завжди переслідуватиме власну вигоду

■РЕФЛЕКСІЇ

Півсотні шуфричів 
знахабніли
Є шанс не втратити національну державу

■
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Семен КУЛАГІН
Донецьк 

 Екологи Донбасу б’ють 
на сполох: поверхня землі 
в регіоні почала просідати, 
місцями на 30, а то і більше 
сантиметрів. Спеціалісти 
пояснюють, що це тривож-
не явище стає все очевидні-
шим через те, що на виве-
дених із ладу шахтах при-
пинили відкачувати воду. 
Внаслідок цього оголений 
ґрунт вимивають підземні 
води і відносять геть.
 Сперечатися із вчени-
ми не будемо — їм, як ка-
жуть, видніше. Та все ж, 
гадається, поверхня осідає 
не тільки через накопи-
чені води — земля-матін-

ка просто не витримує тих 
неподобств і наруги, що 
на ній діються. Коли одні 
люди щось на ній буду-
вали, впорядковували, а 
інші із запалом усе це руй-
нують, а головне — затя-
то вбивають один одного, 
в тім числі дітей, жінок і 
старих... І чому, і звідки 
ця божа кара?
 А відповідь узагалі-
то відома: нашій могут-
ній сусідці пристрасно хо-
четься пристібнути Украї-
ну до своєї розбійницької 
колісниці. Бо їй просто не 
віриться в те, що Украї-
на, яка три з половиною 
століття знаходилась під її 
п’ятою, забажала стати са-
мостійною та жити на свій 

розсуд. От і зібрала докупи 
колаборантів, забезпечи-
ла їх зброєю, грошима та 
амуніцією, заслала до них 
так званих добровольців, 
оголосивши всьому сві-
тові: мовляв, це необхід-
но для захисту донецьких 
росіян, яких в Україні всі-
ляко гноблять і мордують. 
І ця брехня тиражуєть-
ся в усіх ЗМІ, хоча всьому 
чесному люду відомо, що 
за часів незалежності Ук-
раїною керували, в основ-
ному, росіяни. Президен-
ти, за винятком В. Ющен-
ка, були проросійськими, 
половина міністрів, «гу-
бернаторів» були не тіль-
ки російськомовними, а 
саме з Донбасу. А якою мо-

вою висловлюється чима-
ла частина депутатів? Ли-
шається загадкою — як же 
вони гнобили росіян, якщо 
самі не вміли балакати ук-
раїнською?
 Під фальшивим роз-
бійницьким прапором по-
рятунку російського на-
селення і почалась ця не-
скінченна бійня у 2014 
році. І ця нахабна брехня 
на довгих ногах, на жаль, 
діє. Тим часом із Росії на 
Донбас замість вивезено-
го «гуманітарними конво-

ями» обладнання безкон-
трольно завозяться ядерні 
та хімічні відходи. Як 
справедливо пише наша 
землячка Олена Степова: 
«Росія отруїла всі захоп-
лені землі і зробила з них 
звалища. І це факт. Тепер 
екологічні катастрофи 
вона буде використовува-
ти як фактор тиску на Ук-
раїну і світ для вирішен-
ня своїх питань. Ось тому 
я наполягаю, що в карту 
війни і ООС повинні бути 
вписані екологічні мар-

кери. Зараз розігрується 
карта Криму. У плані еко-
логічної катастрофи і тис-
ку на Україну. Наступ-
ним, упевнена, буде Дон-
бас-ОРДЛО, адже крики 
«дати воду народу Дон-
басу» вже звучать. Прос-
то вони затихли в криках 
«дати воду Криму». 
 Освічена Європа, оп-
лот демократії, брехню 
окупантів сприймає при-
хильніше, ніж правду ук-
раїнців. Принай мні на-
бирають сили і міцніша-
ють голоси керівників єв-
ропейських держав, що 
виступають за відміну ан-
тиросійських санкцій. 
Вони готові пробачити не 
тільки захоплення Криму, 
Південної Осетії, Абхазії, 
Придністров’я, а й окупа-
цію Донбасу.
 Але те, що ладна стер-
піти демократична Євро-
па, ніяк не в змозі витри-
мати земля-матінка, вона 
протестує по-своєму — по-
чинає просто провалюва-
тися під ногами окупан-
тів. ■

Оксана СОВА

 Екологічні активісти 
звернулися до міністра еко-
логії Остапа Семерака з про-
ханням знайти спосіб відно-
вити екологічні перевірки 
кораблів та чорноморських 
портів, які скасував прези-
дент України Володимир Зе-
ленський. Відповідне звер-
нення на своїй сторінці у 
Facebook опублікував керів-
ник ГО «Єдина планета», ві-
домий екоактивіст Павло Ви-
шебаба.
 «Щойно Зеленський в 
Одесі доручив припинити 
будь-які перевірки човнів і 
порту на дотримання еколо-
гічних норм «щонайменше 
на 2 місяці»... Прохання тер-
міново відреагувати Мінпри-
роди та ДЕІ (Державна еко-
логічна інспекція. — Авт.), 
пояснити Зеленському, де 
закінчуються його повнова-
ження і до яких наслідків 
може призвести повна анар-
хія в портах», — йдеться у 
зверненні.
 Раніше очільник Мінпри-
роди висловив рішучий про-
тест проти намагань уряду та 
президента скасувати еколо-
гічні перевірки в портах під 
виглядом боротьби з коруп-
цією.
 «Кожен випадок (коруп-
ції. — Авт.), про який мені 
сигналізують, відомий пра-
воохоронним органам. Пок-
ривати хабарників не буду 
ніколи. Але! Я категорично 
не підтримую ідею відмови-
тися від екологічних пере-
вірок у портах, щоб зменши-
ти тиск на бізнес. Бо це — не 
тиск, а виконання закону. 
Недоброчесні «бізнесмени» 
не хочуть перевірок, бо зна-
ють, що користуються стари-
ми суднами і не дотримують-
ся санітарних вимог. Як ре-
зультат — нафтові плями на 

пляжах Одеси і зелене море», 
— зазначав Остап Семерак.
 Як повідомляє пресслуж-

ба профільного міністерства, 
ще в листопаді 2018 року 
керівник Мінприроди заяв-
ляв про необхідність віднов-
лення постійного екоконтро-
лю у портах та зняття мора-
торію на здійснення еколо-
гічних перевірок. Оскільки 
судна офшорних компаній 
часто скидають в акваторію 
портів рештки паливних ма-
теріалів та хімікатів, що зни-
щує флору та фауну Чорного 
моря.
 Нагадаємо: лише про-
тягом перших семи місяців 
2018 року до українських 
портів зайшло близько 3 ти-
сяч суден, але тільки 200 iз 
них інспекторам вдалося пе-
ревірити під час позаплано-
вих перевірок. У 37 випадках 
встановлено факти забруд-
нення внутрішніх морських 
вод. Причому більшість пе-
ревірених суден належали 
іноземним компаніям.
 Діалог щодо морської еко-
безпеки з діючим президен-
том на нараді, яка стала прит-
чею во язицех,  був лаконіч-
ним:
 Зеленський: — Ніхто ж 
не помре від цього за два мі-
сяці.
 Представник Держекоінс-
пекції: — Окрім дельфінів та 
екології Чорного моря.
 Зеленський: — Море і так 
брудне...
 Як висловився керівник 
ГО «Єдина планета» Павло 
Вишебаба, «це означає, що в 
Чорне море тепер можна зли-
вати все, що завгодно... Це 
саме той момент, якого всі 
боялись: коли некомпетент-
ність президента та бажання 
легких рішень може отрима-
ти серйозні негативні наслід-
ки». 
 Тим часом Україна бере 

участь у масштабному євро-
пейському екологічному про-
екті: на літо 2019 року давно 
запланували початок розши-
реного міжнародного авіаоб-
ліку дельфінів у Чорному 
морі з фото- і відеофіксацією. 
Це передбачено спеціальним 
проектом Європейського Со-
юзу. У дослідженнях, розра-
хованих на два роки, брати-
муть участь вчені з України, 
Болгарії, Румунії, Туреччи-
ни та Монако. «Маємо су-
перечливу інформацію про 
кількість дельфінів у Чорно-
му морі, але очевидно, що є 
проблеми з їх захистом. Вони 
стосуються не тільки Украї-
ни. Радує, що наші вчені та-
кож візьмуть участь у цьо-
му проекті», — повідомив 
міністр екології природних 
ресурсів України Остап Се-
мерак.
 Крім авіаційного обліку, 
проведуть і моніторинг кіль-
кості загиблих дельфінів у 
рибальських сітях. Перед-
бачається також анкетуван-
ня рибалок і спостерігачів на 
риболовних суднах і обсте-
ження мертвих дельфінів, 
яких хвилі викидають на бе-
рег. Ці дані вкрай необхід-
ні для вжиття заходів щодо 

попередження загибелі цих 
унікальних морських тва-
рин. Крім того, заплановано 
продовження ще одного важ-
ливого наукового досліджен-
ня акваторії Чорного моря, в 
якому Україна раніше брала 
участь. Він передбачає про-
ведення спільних українсь-
ко-грузинських досліджень у 
відкритому морі, підтримку 
нового національного моні-
торингу морських вод і про-
ведення низки практичних 
заходів щодо поліпшення 
стану Чорного моря. «Мас-
штабний проект ЄС/ПРООН 
EMBLAS-Plus буде продов-
жено. Україна також є ак-
тивним його учасником. Ці 
морські дослідження якраз 
дозволять оцінити стан Чор-
ного моря за всіма показни-
ками, передбаченими Рамко-
вою директивою з морської 
стратегії ЄС», — розповіли в 
Міністерстві екології.
 До речі, наприкінці ми-
нулорічної весни чорно-
морських дельфінів вияви-
ли в Азовському морі. Вони, 
схоже, шукають будь-які 
способи вижити поруч із 
людьми, від життєдіяльності 
і рішень яких надто залежні, 
зважуючись на еміграцію. ■

РЕЙТИНГИ

Тонемо у 
відходах
Україна ввійшла 
до топ-десятки країн 
із найбільшим обсягом 
сміття на мешканця
Оксана СИДОРЕНКО

 Непривабливий рейтинг, за версією аген-
ції 24/7 Wall Street, опублікувало американсь-
ке видання USA Today. Щоб визначити най-
більших виробників відходів, розраховували 
вироблені кожною країною спеціальні відхо-
ди і регулярні тверді відходи муніципально-
го виробництва на душу населення. Для цьо-
го використали інформацію глобальної бази 
даних Світового банку, яку оновлювали у ве-
ресні 2018 року.
 Найбільше сміття на одного мешканця 
припадає в Канаді: близько 36 тонн. За 2017 
країна виробила 1,3 мільярда тонн сміття, 
більшість з якого — промислові відходи від 
переробки нафти, хімічного виробництва й об-
робки металу. На другому місці Болгарія: 26,7 
тонни на людину. Трійку країн-лідерів із за-
бруднення замикають самі ж США: 26 тонн на 
людину.
 У десятку «сміттєпродуктивних» також 
увійшли:
Естонія — 23,5 тонни сміття на людину;
Фінляндія — 16,6 тонни на людину;
Вірменія — 16,3 тонни на людину;
Швеція — 16,2 тонни на людину;
Люксембург — 11,8 тонн на людину;
Україна — 10,6 тонни на людину;
Сербія — 8,9 тонни на людину.
 В Україні за 2017 рік з’явилося понад 474 
мільйони тонн нового сміття, з них 448 тонн 
— небезпечні відходи. За статистикою до-
слідження, це — найбільший показник серед 
105 країн, які оприлюднюють дані про небез-
печні відходи. Паралельно в 2017 році в Ук-
раїні зуміли переробити лише 3,2% наявного 
сміття, тоді як у Канаді — 20,6%.
 За даними Світового банку, рівень продуку-
вання відходів тільки зростає. Через зро стання 
чисельності населення і збільшення міських те-
риторій очікується подальше зростання обсягів 
виробництва сміття у світі. За деякими оцінка-
ми, на 70% між 2016 і 2050 роками.
 Від 30% до 35% загальної кількості утво-
рених відходів у більшості розвинених країн 
пов’язані з діяльністю будівельного сектору: 
будівництвом, реконструкцією і процесами 
знесення, згідно з офіційними статистични-
ми даними Євросоюзу. ■

■

Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.❙

НЕБЕЗПЕКА

Уже земля не витримує
Просідання ґрунтів на окупованій Донеччині набирає 
незворотного характеру

■

КОЛІЗІЇ

Море й так Чорне?..
Екологи просять міністра екології 
захистити чорноморську акваторію 
від президентського волюнтаризму

■

Цього року чимало мертвих 
дельфінів Чорне море 
викинуло на берег як 
поблизу Одеси, так 
і в окупованому Росією 
Криму. На відміну від 
одноразових 
президентських запливів 
«на чистому», їм 
доводиться  жити 
і харчуватися в забруднених
і небезпечних 
водах постійно.
Фото з сайта 

dumskaya.net, tsn.ua.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙



12 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 ЛИПНЯ 2019 ГАРЯЧА ТЕМА

Микола ПАЦЕРА      

 Василь Закревський — один 
із найтитулованіших спортсменів 
України, заслужений майстер 
спорту, який не перший рік гідно 
представляє Україну на чемпіона-
тах світу та Європи. Також він — 
відомий масажист-реабілітолог, 
який володіє різними методика-
ми і на прийом до якого вишико-
вуються черги. А ще — волонтер, 
який надає величезну допомогу 
незрячим, зокрема й учасникам 
бойових дій. І при цьому актив-
ний чоловік — абсолютно незря-
чий. Йому доводиться досягати 
всього неймовірною силою волі. 
 Народився Василько здоровою 
дитиною і зростав досить жвавим 
та енергійним хлопчиком. Але 
така надмірна активність і зігра-
ла з ним фатальну роль у житті. 
Якось у третьому класі він грав-
ся з хлопцями, і товариш кинув 

йому палицю просто межи очі. 
Дякувати Богу, вони залишили-
ся неушкодженими, але відтоді 
й почалися перші проблеми з зо-
ром. А вже в шостому класі під 
час бійки з однолітками  він от-
римав ще одну травму — на цей 
раз голови. Після чого зір почав 
стрімко падати. У восьмому класі 
він  майже зовсім перестав бачи-
ти і був змушений навчатися вдо-
ма. На жаль, шкільні друзі про 
нього забули, лише інколи захо-
дили сусідські діти. Це настільки 
вплинуло на психіку хлопця, що 
він замкнувся в собі: не міг зми-
ритися з несправедливістю долі. 
Не допомагали жодні операції. 
Тож мамі довелося віддати його 
до школи-інтернату №5. А щоб 
син не зациклювався на хворобі у 
вільний час, записала його в сек-
цію плавання.
 «Із 2002 року я почав займа-
тися плаванням — непрофесій-
но, а просто для себе, — прига-
дує Василь Закревський. — Того 
ж року вперше виступив у За-
поріжжі на змаганнях, до яких 
мене готував мій перший тренер 
Валерій Тарасов, і зайняв друге 
місце. Після цього брав участь у 
багатьох змаганнях різного рів-
ня — тричі на чемпіонатах Украї-
ни завойовував «золоту» медаль.  
До 2012 року був членом збірної з 
плавання. Але потрапити на між-
народні змагання було неможли-
во. Тож мій уже нинішній тренер 
Анджела Стельмах запропонува-

ла перейти в триатлон, до якого, 
крім плавання, входять велогон-
ка та біг. Вона познайомила мене 
з майстром спорту міжнародного 
класу з триатлону Романом Коро-
лем, який став моїм гайдом (суп-
роводжує спортсмена з вадами 
зору. — Авт.) і донині. Я трену-
вався, як навіжений, — накручу-
вав сотні кілометрів на велосипе-
ді, закріпленому на станку, про-
пливав десятки кілометрів у ба-
сейні й пробігав на стадіоні! Тож 
ми успішно дебютували 2013 
року в Туреччині — прийшли 
до фінішу першими. Але вияви-
лося, що зробили неправильну 
прив’язку, тому нас дискваліфі-
кували.  У тому ж році я захищав 
честь України на чемпіонаті світу 
з триатлону в Лондоні, де посту-
пився першим місцем британцю. 
А в 2015 році став чемпіоном Єв-
ропи в Женеві, а також завоював 
срібну медаль на чемпіонаті світу 
в Чикаго. У 2016-му посів другу 
сходинку п’єдесталу на чемпіо-
наті Європи в Португалії та чем-
піонаті світу в Роттердамі». 
          Проте спортивні здобутки — 
навіть за честь України, на жаль, 
ніяк не покращили матеріальний 
стан Закревського. Тож, щоб за-
робляти на прожиття, він пара-
лельно кілька років навчався ма-
сажу в міжнародному медично-
му коледжі, університеті «Люди-
на», у центрі Сергія Капралова, 
де готували масажистів до чем-
піонатів України з класичного та 

спа-масажу. Оволодів кількома 
техніками масажу: профілактич-
ним, спортивним, антицелюліт-
ним, багуа, relax.  Використовує 
у своїй роботі й специфічну тех-
ніку – кінезіологічне тейпуван-
ня (нанесення спеціальної стріч-
ки на різні ділянки тіла людини 
з метою зняття болю та віднов-
лення рухливості суглобів. — 
Авт.)  та вісцеральну хіропрак-
тику (терапію  живота. — Авт.). 
Василеві вистачає кількох до-
тиків до тіла пацієнта, щоб виз-
начити всі проблеми організму 
і спеціальним масажем усунути 
їх. Він практикував у реабіліта-
ційному центрі «Прагнення» та 
інших місцях, а також приймає 
вдома — іноді й до півночі, тому 
що хоче допомогти якомога біль-
шій кількості хворих. А невдов-
зі відкрив перший в Україні ма-
сажний кабінет, у якому працю-
ють незрячі спеціалісти.
       Окрім занять спортом, трену-
вань та масажу, Василь Закревсь-
кий активно веде волонтерську 
роботу, організовує благодійні 
заходи та допомагає незрячим, 
зокрема й воїнам, які отримали 
поранення на Донбасі, присто-
суватися до нормального життя. 
Він є членом волонтерської ор-
ганізації  «Мозірон», співзаснов-
ником та головою правління якої 
є кандидат психологічних наук, 
реабілітолог Світлана Виногра-
денко. З нею він познайомився у 
2009 році на чемпіонаті України 

з массажу, і з того часу почав до-
помагати  незрячим, щоб вони не 
замикалися в собі, а розвивали-
ся, адаптувалися до життя вслі-
пу, адже тільки так можна чо-
гось досягти. Василь організував 
єдиний в Україні клуб для незря-
чих «Гайдранер», члени якого 
навчаються правильному бігу з 
гайдами, скандинавській ходьбі 
та плаванню. Зараз у ньому зай-
маються люди з вадами зору з 
Києва та області. Деякі з них уже 
брали участь у різних змаган-
нях, за що безмежно вдячні За-
кревському. Також тут незрячі 
можуть отримати безкоштовні 
юридичні консультації. У 2015 
році спільно з Дмитром Стригу-
ном — керівником організації 
«Ініціатива плюс», що опікуєть-
ся воїнами АТО, вони розробили 
соціальний проект для сліпих 
людей «Бачу надію». Його під-
тримало Агентство США з між-
народного розвитку (USAID). У 
рамках проекту викладачі-волон-
тери навчали незрячих АТОвців 
користуватися  iнтернетом, писа-
ти повідомлення, спілкуватися в 
соціальних мережах, розпізнава-
ти гроші і предмети, бігати з гай-
дами. Коли завершився проект, 
Василь Закревський заснував 
для його учасників та інших лю-
дей із вадами зору «Організацію 
Незрячих Людей Активних і Не-
залежних» (ОНЛАіН), у якій та-
кож допомагає їм займатися бі-
гом та іншим спортом. ■

Микола ПАЦЕРА

Колись, переглядаючи гостросюжетний 
фільм «28 панфіловців» про смертельну 
битву радянських бійців із армадою фа-
шистських танків, які буквально прасу-
вали їхні окопи, я подумав, що ті жахіття 
— явне кіношне перебільшення. І вига-
дали його для залякування глядача. А 
потім зустрівся з одним із таких героїв 
війни на Донбасі — Олександром Зозу-
ляком, якого буквально підім’яв воро-
жий танк...

Коли тіло прасують ворожі гусениці
 У січні 2015 року російсько-сепара-
тистські війська, мов оскаженілі, нама-
галися відвоювати в наших бійців висо-
ту між Троїцьким і Дебальцевим, яка на-
зивалася «Валера» за ім’ям командира 
підрозділу, котрий її зайняв. Після три-
денних масованих обстрілів зі всіх боків 
на наші позиції посунули ворожі танки. 
Українські захисники, серед яких був і 
старший лейтенант Олександр Зозуляк, 
котрий уже пройшов пекельні бої в районі 
селища Золоте, мужньо обороняли стра-
тегічну висоту і навіть захопили російсь-
кий панцерник. Зранку 25 січня їх ста-
ли «поливати» з мінометів та «Градів», 
а потім знову посунули танки. Хлопці за 
підтримки артилерії, вогонь якої коригу-
вав 39-річний командир взводу Зозуляк, 
мужньо відбили дві атаки, але ворог пі-
шов у наступ ще п’ятьма танками і БМП. 
Олександр передав артилеристам їх ко-
ординати, фактично викликавши вогонь 
на себе, але ті не змогли перервати ворожі 
атаки. Бійці зайняли оборону в мілких 
окопах, оскільки не змогли «вгризтися» 
глибше в кам’янистий ґрунт, і були для 
ворога — наче прості мішені в тирі. Про-
ти танків у наших залишилося всього два 
ПТУРи, два РПГ та одноразові гранато-
мети...
 — Я думав, що танки просто переско-
чать наші окопи, а потім із тилу всіх роз-
стріляють, — пригадує Олександр той 
страшний бій. — Але перший танк чо-
мусь помчав в обхід нашої позиції зліва 
і хотів піти на нас уздовж окопа, але не 
встиг це зробити — нам удалося його під-
бити. Тоді другий повторив його маневр 
і пішов по самих окопах. Він мчав прос-
то на мене, підім’явши гусеницями двох 
наших хлопців із розвідки, які прийшли 
нам на підмогу, — командира роти стар-
шого лейтенанта Сергія Свища та його 
бійця. Я блискавично встиг подумати: 
якщо побіжу вперед — розстріляє з куле-
мета, якщо перелізу через бруствер око-

пу, то теж шансів немає, бо там їдуть інші 
танки і звідти йде піхота. Залишався єди-
ний порятунок — плигнути під танк і за-
скочити у проміжок між гусінню та наси-
пом. І я встиг це зробити, але мене підвів 
кулемет бійця (котрий поїхав у відпус-
тку), який я взяв замість свого автома-
та — він зачепився за гусеницю так, що 
мені зламало праву руку. До того ж ме-
ханік-водій, побачивши, що я стрибнув 
під машину, вирівняв її так, що одна гу-
сениця наїхала просто мені на лівий бік, 
розтрощивши руку, ногу й тазові кіст-
ки. Я закрив очі й закричав від нестерп-
ного болю, оскільки був при свідомості. 
Але навіть не почув власного голосу, бо 
мав сильну контузію. Коли ж відкрив 
очі, то вони дивилися якось у різні боки, 
тож я подумав, що вже помер. Танк же 
чомусь застряг просто на мені, впершись 
у насип, і зупинився. У цей час, як мені 
розповіли потім, боєць Борис Лисий під-
бив його з гранатомета, а Руслан Халілов 
вистрибнув на башту і кинув усередину 
дві гранати. Я ж тим часом пробував від-
копати себе вцілілою правою ногою, але 
мені це не вдалося. Не зміг мене витягти 
й Руслан...
 Вдавлений гусеницею в ґрунт, Олек-
сандр пролежав так, стікаючи кров’ю, 
більше години, аж доки на висоту не при-
було підкріплення з двох наших танків. 
Один із них за допомогою троса відтягнув 
ворожу машину, й лише тоді чотири бій-
ці змогли дістати Зозуляка — всього за-
кривавленого і обліпленого землею так, 
що ніхто не міг і впізнати. Тільки тепер 
лейтенанту вкололи знеболююче і на пла-
щі-накидці завантажили в БМП та від-
везли на запасні позиції його мінометної 
батареї. Тут теж зробили укол, після яко-
го він втратив свідомість...

Стріляти, плавати, жити на повну
 Прийшов до тями Олександр Зозуляк 
лише в реанімації госпіталю в Артемівсь-
ку від болю у лівій руці, яку довелося ам-

путувати майже до самого плеча. Хірург, 
котрий зайшов у палату, сказав йому, що 
зламану в кількох місцях ногу з розірва-
ними м’язами і нервами, напевне, теж до-
ведеться відтяти, оскільки ходити нею 
він не зможе. До того ж у бійця поламано 
кілька ребер і тазові кістки, які також по-
гано зростаються. Вранці наступного дня 
змученого лейтенанта перевезли до хар-
ківського госпіталю, де провели відра-
зу кілька операцій. Сюди приїхав і його 
батько з Чернівців, який тиждень догля-
дав скаліченого сина. Потім пораненого 
перевезли до столичної Феофанії у трав-
матичне відділення, де також буквально 
збирали по фрагментах розтрощені кіст-
ки. Тут його вже провідали мама з сест-
рою, а брат три місяці допомагав заліко-
вувати розтрощене танком тіло. 
 Потім ще стільки ж часу Олександр 
лікувався у Центральному військовому 
клінічному госпіталі. Під час перебуван-
ня в ньому його за той бій за висоту «Вале-
ра» нагородили орденом «За мужність», 
а також медаллю «Захиснику Вітчизни», 
яку вручав особисто президент України 
Петро Порошенко. А в грудні 2015 року 
він потрапив до Німеччини, де йому ви-
готовили міопротез лівої руки, який пра-

цює за допомогою імпульсів, що виника-
ють при скороченні м’язів. Тепер Олек-
сандр почувається впевнено — може на-
віть шити, тримати різні речі, шнурувати 
черевики, готувати їжу, прати, прибирати 
в кімнаті, а також виконувати іншу пот-
рібну для буденного життя роботу. Біль-
ше того, колишній боєць зміг нормаль-
но адаптуватися в соціумі й працювати 
нарівні з іншими людьми. Таким чином 
він пiдкорив ще одну життєву вершину.
 — У січні минулого року мені зателе-
фонувала народний депутат Оксана Кор-
чинська і запропонувала роботу в Націо-
нальній поліції, — говорить Олександр 
Зозуляк. — Потім ми обговорили всі умо-
ви працевлаштування з тодішнім началь-
ником департаменту протидії наркозло-
чинності МВС, і я погодився. Оскільки ще 
до служби в АТО я був у Чернівцях при-
ватним підприємцем і добре опанував ро-
боту з комп’ютерами, то й зараз займаюся 
в управлінні організації аналітичної робо-
ти статистичною та аналітичною роботою. 
Мені відразу надали кімнату в гуртожит-
ку міністерства. А держава виділила по-
над мільйон гривень на придбання квар-
тири в Києві.
 А ще Олександр Зозуляк активно го-
тується і бере участь у престижних міжна-
родних змаганнях Invictus Games («Ігри 
нескорених»), заснованих англійським 
принцом Гаррі саме для колишніх війсь-
кових, які отримали інвалідність внаслі-
док участі у бойових діях. Це стало тре-
тьою, спортивною, вершиною, яку підко-
рив незламний воїн. Колишній АТОвець 
ще перед першими своїми змаганнями 
пройшов відбірковий тур у Києві, де добре 
показав себе на велотренажері та в стріль-
бі з лука, адже до війни, під час навчання в 
Чернівецькому державному університеті 
імені Федьковича, займався цими видами 
спорту. А потім навіть зайняв третє місце 
у змаганнях спортсменів із неушкоджени-
ми руками зі стрільби під час лікування у 
реабілітаційному центрі нашої паралім-
пійської збірної. Також він показав хоро-
ші результати з плавання в басейні спорт-
комплексу ЦСКА, виконав вправу «греб-
ля» однією рукою. 
 — Відразу після госпіталю я хотів по-
вернутися на передову війни на Донбасі, 
але мене переконали, що у своєму стано-
вищі більше користі для нашої країни я 
зможу принести у цивільному житті, — 
говорить Олександр Зозуляк. — Тож я 
старатимуся гідно представляти Україну 
на престижних змаганнях, а також роби-
ти все можливе для її незалежності й про-
цвітання. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!  

Олександр — захисник 
«Валери», 
або Той, хто вцілів 
у двобої з танком

■

СИЛА ВОЛІ

Поводир
Спортсмен, який 
втратив зір, 
допомагає іншим 
бачити надію

■

Олександр Зозуляк — підкорювач 
життєвих вершин.

❙
❙
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Мило як прикмета куртизанок
 Остання чверть ХІХ століт-
тя, що позначилась зміною ста-
тусу й отриманням жінками 
нових соціальних ролей, ха-
рактерна суттєвими новаціями 
у моді та костюмі, наголошує 
пані Юлія. Якщо у 1850-х роках 
мода та краса були витримани-
ми і суворо регламентованими, 
а макіяж і навіть застосування 
мила вважалися легковажністю 
і достовірною прикметою кур-
тизанок, то наприкінці століт-
тя дами з поважного товарист-
ва, а за ними і жінки середньо-
го достатку вже користувалися 
всіма можливими косметични-
ми новинками і подеколи нама-
галися бути екстравагантними 
в своїх костюмах та манерах. 
Упродовж 1880-90-х повсюдно 
в дамському арсеналі уже наяв-
ні рідка пудра, рум’яна, чорна 
туш і губна помада.
 «Зміна традиційного обра-
зу жінки-аристократки вираз-
но помітна на світлинах та ак-
сесуарах, представлених на 
виставці. У центрі столу — фо-
тографія представників роди-
ни Тарновських iз родичами у 
Качанівці 1870-х років, де ба-
чимо аристократок у традицій-
них на той час костюмах. Нато-
мість  навпроти на стіні — фото-
графія світської дами початку 
ХХ століття (дружини чинов-
ника з Білої Церкви), напуд-
реної білою пудрою і у вигад-
ливому капелюшку та платті. 
На столі є аксесуари і предмети 
жіночого туалету рубежа ХІХ—
ХХ століть: щітки для волосся 
та одягу, пудрениця з люстер-
ком, набори скриньок для при-
крас тощо», — розповідає Юлія 
Осташевська. 
 Найголовнішими пункта-
ми «правил краси» стає вико-
ристання макіяжу та догляд за 
шкірою. Різні засоби збережен-
ня шкіри і для боротьби з лупою 
рекламуються чи не в кожній 
газеті і часописі (зокрема, мож-
на побачити рекламні вирізки 
з київських газет «Кієвлянін», 
«Кієвскоє слово»).
 У центрі екпозиції — зраз-
ки жіночого одягу кінця ХІХ 
століття. Це вже не корсети і 
не довгі масивні плаття з роз-
дутими рукавами і спідницею, 
як дзвінок. Із 1880-х років жі-
ночий одяг і костюм виразно 
змінюються, даючи жінці сво-

боду, що виражає її зростаючу 
соціальну мобільність. Дама 
тепер, наприклад, сідає за кер-
мо велосипеда, і такі прогулян-
ки спричиняють революцію 
в моді. Якщо в середині ХІХ 
столітті всі медичні статті дово-
дили, що жіночий хребет слаб-
кий і тому потребує корсету, 
то після винайдення рентгену 
в 1895-му з’явилися вивірені 
новим досягненням діагнос-
тики публікації про анатоміч-
ні деформації, що виникали 
внаслідок саме стягування жі-
ночої фігури не надто зручним 
предметом гардеробу. 
 Окремі часописи — «Паризь-
ка мода», «Модний кур’єр», 
«Вісник моди» — друкували в 
1900-1910 роках поради щодо 
пошиття «модного одягу». В 
них часто розміщувались до-
датки з викройками для кра-
вецтва вдома. Аркуші таких ви-
дань із зображеннями плать (за 
ними далі розміщувались ар-
куші з викройками із розміра-
ми і лініями крою), представ-
лені на виставці. 
 Наприкінці XVIII століт-
тя відбуваються разючі зміни 
в уявленнях про людський ор-
ганізм, гігієну, профілактику 
хвороб. Історики пояснюють, 
що саме міркуваннями медич-
ного характеру — запобігання 
поширенню венеричних хво-
роб — влада аргументує необ-
хідність легалізувати прости-
туцію. Повіям дозволяють ле-
гальну працю за умови реєст-
рації. Їм належало отримати 
спеціальний документ в орга-
нах охорони правопорядку, 
здійснювати регулярний ме-
дичний огляд, мати відповід-
ний вік (він зріс в імперії Рома-
нових від 16 до 21 року; в Авс-
тро-Угорщині суворо забороня-
лося реєструвати молодших 14 
років). Регулювалася відстань 
від борделів до храмів, нав-
чальних закладів, державних 
установ (у Києві — не ближче, 
ніж 300 м, у Львові — 200 м).
 Очевидно, що легальна про-
ституція була вигідна владі: і 
сплатою мит, і як місце, куди не 
гребували заходити й високопо-
садовці. Зрештою, подолати за-
боронену рекламу не вдавалося. 
Один із її видів — поширення 
фото з напівоголеними дівчата-
ми. Зразки можна побачити на 
виставці.

Перша хвиля феміністичного 
руху
 Впадає в око суперечливість 
ставлення до жінки у тогочас-
ному суспільстві. Адже одно-
часно плекався образ цнотли-
вої жінки, що стане вірною дру-
жиною і берегинею домашньо-
го вогнища, та узаконювалися 
до/позашлюбні сексуальні роз-
ваги для чоловіків. Попри це, у 
XIX столітті освічене жіноцтво 
таки отримує можливість заяви-
ти про себе і свої права. Необхід-
ною передумовою для цього ста-
ло поширення жіночої освіти.
 Однією з приватних жіно-
чих гімназій стала відкрита у 
1878-му в Києві Вірою Ващенко-
Захарченко — дружиною профе-
сора Університету святого Воло-
димира, яка раніше викладала в 
Інституті шляхетних дівчат. Для 
того, щоб заклад запрацював, 
подружжя пожертвувало власні 
кошти.
 «Навчання у жіночих закла-
дах освіти давало вихованкам не 
лише подальший саморозвиток, 
а й можливість самостійно за-
робляти на хліб насущний пра-
цею «домашньої наставниці» чи 
вчительки (саме про це йдеть-
ся в атестаті 1885 р. випускни-
ці гімназії Ващенко-Захарченко 
Марії Данилевської, представ-
леному на виставці). Наприкін-
ці 1911 року випускницям ви-
щих курсів дозволили викладати 
у середніх навчальних закладах, 
а тим, хто навчався в університе-
тах, — отримувати магістерські 
й докторські ступені», — роз-
повідає співкуратор виставки, 
старший науковий співробітник 
Національного музею історії Ук-
раїни Максим Яременко.
 Окрім педагогічної та нау-
кової праці, навчання відкрило 
шлях жінкам до інших інтелек-
туальних видів діяльності, зок-
рема — перекладу. Яскравим 
прикладом перекладачки є пись-
менниця Марко Вовчок (1833—
1907). Із французької вона пе-
реклала кільканадцять романів 
Жюль Верна. 
 Перша хвиля феміністичного 
руху припадає на другу полови-
ну XIX століття. Не оминає він і 
українських теренів, що перебу-

вали у складі різних держав. Ві-
домими його учасницями були 
Леся Українка, що мешкала в 
Російській, та Ольга Кобилянсь-
ка з Австро-Угорської імперії. 
В експозиції представлені їхнє 
спільне фото та годинник і вія-
ло, що належали Лесі Українці. 
 Ольга Кобилянська наголо-
шувала, що боротися за жіночі 
права — це не відмовляти жін-
кам у жіночності, не уподібнюва-
ти їх чоловікам в одязі, поведінці 
абощо. Емансипація передбачає, 
як твердила вона, надання жін-
ці таких можливостей, аби вона 
могла досягати власних цілей, 
жити згідно з власними потре-
бами й інтересами, а не відріка-
тися від них під тиском якихось 
стереотипних уявлень про місце 
й роль представниць цієї статі у 
суспільстві, бути самостійними, 
а не підлеглими у житті.

Лікарі та лікарі-жінки
 Жінки щораз активніше по-
чали професійно реалізовувати-
ся в медицині. Йдеться не про 
повивальні практики, котрі від-
давна були в жіночих руках. Мо-
лоді дівчата здобувають освіту на 
медичних факультетах. Лише в 
Києві у 1913 році практикувало 
47 жінок-лікарів. У тогочасних 
міських довідниках виділяли ок-
ремо рубрики «Лікарі» та «Лі-
карі-жінки», поділяючи фахів-
ців за статевою ознакою. За сло-
вами Максима Яременка, серед 
лікарок переважали жіночі спе-

ціалісти, дерматологи, венероло-
ги та акушери, проте траплялися 
й педіатри, офтальмологи, імуно-
логи, хірурги, невропатологи.
 Жінку в медицині ілюст-
рує вітрина з матеріалами про 
київську лікарку Катерину Гри-
горівну Ляскоронську. Сестра ві-
домого українського історика та 
археолога Василя Ляскоронсь-
кого мешкала на Великій Жито-
мирській, 38. Спеціалізувалася 
як жіночий лікар та акушер. 
 У вітрині бачимо виписа-
ний нею рецепт. У НМІУ також 
зберігається листування цієї лі-
карки з колегами із Західної Єв-
ропи. Катерина Ляскоронська і 
в 1920-ті роки продовжувала лі-
кувати. Приклад цієї жінки по-
казує, як в одній особі переплі-
талася різна діяльність, що ста-
ло можливо саме у XIX столітті. 
Окрім приватної медичної прак-
тики, Ляскоронська перед Пер-
шою світовою війною одночас-
но була ще й лікаркою Києво-
Подільської жіночої гімназії та 
викладачкою гігієни у жіночій 
гімназії. 
 Отже, виставка дає змогу 
поглянути на зміни у становищі 
жінки, зосередившись на кіль-
кох «традиційних» та цілком 
нових образах містянок. До ог-
ляду представлено речі із фон-
дів НМІУ, його філії — Музею 
історичних коштовностей Ук-
раїни та приватного колекціо-
нера Дмитра Піркла. Виставка 
триватиме до листопада. ■

Віяло Лесі Українки.
Фото НМІУ.

❙
❙

Жіночні атрибути історії.❙

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Жіночий світ у вітринах
Українські містянки XIX — початку XX ст.: перепрочитання жіночих образів

■

Олена ГОРІШНЯНСЬКА 

Нині рівноправ’я представників обох статей не викликає сумнівів. 
Проте, зазвичай, у більшості музейних експозиціях минуле продов-
жують подавати, як історію переважно чоловіків. Ба, більше! Аж 
до XIX століття у вітринах майже не трапляється речей, пов’язаних 
із жінкою. Бо ж у давніші часи жіноча активність та права справді 
були суттєво обмеженими. 
Новий час, хай і поволі, але виводить жінок із чоловічої тіні. Тепер 
вони не лише «берегині домашнього вогнища», дбайливі матері й 
дружини. Зростають можливості для реалізації умінь і знань жінок, 
вони опановують нові професії, поволі розширюють свої права та 
коло ролей і образів. Так само стрімко і якісно розвиваються сфе-
ри, що стосуються жінок і відомі віддавна, як-от індустрія моди й 
краси. Новації найпершими відчули мешканки міст. 
Нова виставка Національного музею історії України «Жінки Пре-
красної епохи», що відкрилася на початку липня, спонукає уваж-
ніше придивитися до жіночого світу, до кількох «традиційних» 
та цілком нових образів жительок українських міст XIX — почат-
ку XX століть. Кураторка виставки — завідувачка відділу пізньосе-
редньовічної, ранньомодерної та нової історії України НМІУ Юлія 
Осташевська — намагалася продемонструвати експозицією моду 
містянок заявленого періоду та висвітлити тему емансипації жінки, 
її освіти та інтелектуальної праці.
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Торт «Пташине молоко»
 Рецептом ділиться Іра Татарин iз 
Хоросткова, що на Тернопільщині. Нам 
знадобиться для бісквіту: 4 яйця, склян-
ка цукру, склянка борошна, 3 столові 
ложки какао, чайна ложка розпушува-
ча і 5 чайних ложок холодної води. 
 Крем: до двох склянок молока дода-
ти 2 столові ложки манки, зварити і ос-
тудити. 200 г масла збити з 250 г цукро-
вої пудри — по ложці додавати манку і 
збивати.
 Корж розрізати на дві частини, на-
мастити кремом та залити шоколадною 
глазуррю (розтопити 100 г вершкового 
масла і 200 г шоколаду). 

Торт для малих хрумканчиків
 «Хочу, щоб хрумтіло», — просить 
моя мала племінниця Таїса, коли бере-
мося за випічку. Бабуся Марія посмі-
хається: зуби вже не ті, щоб хрумтіло, 
їй би щось пухке... Але каже: «Ми вже 
пекли той високий і пухкий, то давай-
те тепер ще й хрумкий, я також iз вами 
похрумкочу». І ми починаємо пекти. 
Рецептом поділилася Лариса Пошпур iз 
Тернопільщини. Я ціную рецепти пані 
Лариси, як і всі шанувальники її кулі-
нарного таланту, тому була впевнена, 
що торт вдасться з першого разу. Так і 
сталося, торт видався на славу! 
 Раджу спробувати. Потрібно 5 яєць 
збити зі склянкою цукру до пишноти. 
Додати 3 столові ложки какао, чай-
ну ложку амонію (погасити в столовій 
ложці сметани), 2 склянки борошна. 
Все разом з’єднати на менших обертах 
міксера, розділити на 2 частини і випі-
кати 2 коржі (я випікала при 180 гра-

дусах 15 хвилин).
 Маса для  середнього шару з 300 г 
м’якого масла. Збити і додавати по лож-
ці: 0,5 л згущеного молока «іриска», 
200 г печива шоколадного (крекер) под-
робити на шматочки. Я додала 300 г под-
рібненого сухого арахісу, 100 г насіння 
соняшника в шоколаді, плитку чорно-
го шоколаду (порізати на шматочки). 
Коржі просочити несолодкою кавою. 
Усі сухі інгредієнти вимішати з масою 
і викласти на нижній корж, зверху на-
крити другим коржем і притиснути. 
Тортівниця діаметром 26 см. Верх зали-
ла шоколадною помадкою.

Заливний пиріг iз чорницею — 
кулінарні лісові пригоди
 Він пахне літом і лісом. «І комарами», 
— сміється Таїска, яка в лісі таки влашту-
вала нерівний бій iз комахами. Комарі 
пильнують свої чорниці,  втішали ми малу. 
Буде що згадати з літа. 
 Оля Гриб iз Рівненщини ділиться ре-
цептом свого заливного пирога з чорниця-
ми. Для тіста: 300 г борошна, яйце,  150 г 
масла або маргарину, чайна ложка роз-
пушувача, столова ложка сметани, 4 сто-
лові ложки цукру. Для заливки: 400 мл 
сметани, 2 яйця, 3 столові ложки цук-
ру, крохмаль — 2 столові ложки, ванілін, 
300 г чорниць. Змішати всі сухі інгредієн-
ти і розтерти з розм’яклим маслом. Дода-
ти яйце і сметану, вимішати тісто, щоб по-
чало відставати від рук, можна підсипати 
трохи борошна. Форму 24 см змастити мас-
лом і викласти тісто, сформувати бортики, 
поставити на 15-20 хв у холодильник.
 Робимо заливку: змішати сметану, цу-
кор, ванільний цукор, яйця і крохмаль, 
добре розмішати. Витягти тісто з холо-
дильника і зробити багато проколів видел-
кою, поставити в розігріту до 230 градусів 
духовку на 6 хвилин. Чорниці присипати 
(0,5 столової ложки) крохмалем і висипа-
ти на пісочну основу в форму, потроху ви-
лити заливку. Пекти при 180 градусів 40-
45 хв. Зверху можна присипати пудрою.

Малиновий кекс
 «А якщо є багато ягід, можна на-
пекти багато кексиків», — підкидає на-
ступну ідею  Таїска. Так, з малою не за-
сумуєш, думаю я. Але, з іншого боку, 
чому б і не напекти?
 Наприклад, кекс iз малиною (поріч-

кою, чорницями, журавлиною). Беріть для 
нього 4 столові ложки розтопленого масла, 
240 г борошна, 200 г цукру, чайну ложку 
соди, 2 яйця, три чверті склянки молока, 
350 г ягід і дрiбку солі.
 Духовку розігріти до 180 градусів. 
Змастити і застелити форму для кексів 
(можна маленькі формочки — як подо-
бається). Збити яйця і цукор, додати роз-
топлене масло і молоко. Додати борошно 
і соду, всипати сіль. Ягоди помити, про-
сушити, трохи лишити для прикрас, об-
качати у борошні й додати в кекс. Пекти 
приблизно годину. Охолодити і прикра-
сити на свій смак.

«Зебра»
 Гарний пиріг — без коментарів, просто 
спечіть і скуштуйте.  Потрібно: чайна лож-
ка сухих дріжджів чи 15 г  свіжих, 100 мл 
«мінералки» з газом, столова ложка цук-
ру, 100 мл сметани, 50 г м’якого масла, 250 
г борошна, 2 квадратики шоколадної плит-
ки, столова ложка какао, столова ложка 
сиру і дрібка ваніліну.
 Змішати дріжджі і «мінералку», за-
лишити на 15 хвилин. Збити масло і цу-
кор, додати сметану, дріжджі, борошно 
і ванілін. Розтопити шоколад на водяній 
бані. Поділити тісто порівну. В одну части-
ну додати шоколад і какао. У другу дода-
ти сир. У змащену форму викладаємо 2 сто-
лові ложки білого тіста. На нього — 2 сто-
лові ложки тіста з какао. І так — доки не 
скінчиться тісто і скільки дозволяє форма. 
Шпичкою майбутні кекси ще розділити на 
4 частини, а потім кожну ще 2 рази. Пекти 
30 хвилин при температурі 200 градусів.
 Літо — різнобарвне і соковите! Нехай та-
кою вдається ваша випічка! Смачного! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 От коли приготує-
те таку ікру, не зізна-
вайтеся, з чого вона — 
дуже смачна, одразу і 
не вгадаєш, з чого. Така 
ікра стане смачним до-
повненням до м’ясних 
страв і смакуватиме як 
окрема закуска.
Інгредієнти:
буряк — 500 г,
помідори — 2,5 кг,
морква — 500 г,
цибуля — 500 г,
болгарський перець — 
500 г,
часник — 1 головка,
олія — 500 мл,
сіль за смаком.
 Буряк, моркву і ци-
булю почистіть. З бол-
гарського перцю ви-
даліть насіння і білi пе-
ретинки. В помідорів 
видаліть зелену серце-
вину.
 Буряк, моркву, ци-

булю, перець і помі-
дори подрібніть за до-
помогою блендера 
або пропустіть через 
м’ясорубку. Посоліть і 
варіть на слабкому вог-
ні 1,5-2 години, регу-
лярно помішуючи.

 Наприкінці готу-
вання додайте переме-
лений часник. Ікру роз-
лийте в чисті сухі бан-
ки і закатайте криш-
ками. Банки поставте 
догори дном до повно-
го охолодження.  ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Соуси — це дуже індивіду-
альні додатки. Вони здат-
ні змінити смак будь-якої 
страви так, як хочеться вам. 
Приміром, присолодити чи 
зробити гострою. Спробуй-
те цей — пікантний і дуже 
ніжний. 

Соус із білої порічки з 
апельсином
 Інгредієнти: 300 г білих 
порічок, 1 апельсин, 100 г 
цукру, 50 мл білого сухого 
вина, 2 ст. л. олії, 2-3 зуб-
чики часнику, дрібка солі. З 
апельсина зняти цедру і ви-
чавити сік. З’єднати всі інг-
редієнти, крім цедри і час-
нику, поставити на вогонь 
і довести до кипіння. Змен-
шити вогонь до мінімуму і 
варити соус приблизно пів 
години під кришкою. Потім 
збити масу блендером, дода-
ти цедру і часник, пропуще-
ний через прес, і остудити.

 Смачний соус для люби-
телів гострого «Звіробій». 
Дуже пікантний! Дуже га-
рячий! Дуже ароматний! І 
варити не треба. 1 кг чер-
воного болгарського пер-
цю, по 0,5 кг червоного гір-
кого перцю (чилі) та часни-
ку.

 Перед тим як чистити 
перець і часник, надягніть 
рукавички, бо попечете 
руки. Далі все перекрути-
ти на м’ясорубці, посоли-
ти (за смаком) і розкласти 
в баночки. Виходить 1,5 л 
готового продукту. Поста-
вити в холодильник.■

ДЕСЕРТИ

І пташки цілі, й гості задоволені
Рецепти простої і смачної літньої випічки

■

Не просто пташине молоко, а торт iз ним!
Фото Іри ТАТАРИН.

❙
❙

Насолода від Лариси Пошпур.❙

Соус з апельсинами.❙

СЕКРЕТИКИ

Два соуси — багато смаків

■

Бурякова ікра.❙

ПРО ЗАПАС

Буряк із загадкою

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Середина літа, а отже, його пік, найвища і найкраща точка! І цю чудову подію 
треба відзначити в колі родини, друзів чи колег смачною літньою випічкою. На 
вiдмiну від, приміром, зимової, можна не замислюватися не тiльки над тим, з 
чого пекти (бо ягід-фруктів зараз — очі розбігаються), а навіть як пекти: літо 
спонукає до безмежних імпровізацій. Моя кума Люба дивується, якщо я запитую 
рецепт улітку. Каже: от знайшла чим заморочитися! Збила якнайбільше яєць iз 
цукром, додала борошна, погасила соду і теж вкинула! Хочеш — меду туди, сме-
тани, ваніліну і залий цим будь-які ягоди або всі одразу, які маєш. І гуляй півго-
дини, а затим потикай паличкою в пиріг — якщо вона суха, витягай, присипай 
цукровою пудрою. Все, є розкішний пиріг!
От уміють же люди тішитися літу, та ще й усе встигати! Отже, вибираємо найлег-
ші й найсмачніші рецепти, щоб не стояти довго біля духовки.
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«Ми дуже добре виконуємо різні акробатичні елементи – підтримки, 

викиди тощо. Ми виграли три етапи Світової Серії, тож були серед 
фаворитів світової першості. І це прекрасно, що ми першими здобули 

планетарне «золото» в «хайлайтах».
Єлизавета Яхно
українська синхроністка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Чемпіонат світу з водних видів у 
Південній Кореї для української збір-
ної розпочався з історичної події. У 
змаганнях з артистичного плавання 
вітчизняні синхроністки вибороли зо-
лоту медаль — першу в історії плане-
тарних форумів.
 На найвищу сходинку п’єдесталу 
вихованки головного тренера збірної 
Світлани Саїдової піднялися в новій 
для чемпіонату світу змагальній дис-
ципліні — хайлайтах.
 Включені до програми найбільших 
світових змагань на будапештському 
конгресі FINA в 2017 році, хайлайти 
передбачають, що десять синхроністок 
упродовж свого двохвилинного виступу 
демонструватимуть глядачам та суддям 
акробатичні трюки, які водні грації ма-
ють виконати не менше чотирьох.
 Упродовж минулих сезонів ук-
раїнські «русалки» успішно обкатува-
ли свою програму на змаганнях Світо-
вої серії. Їхній же дебют на чемпіонаті 
світу нікого не залишив байдужими.
 «Молитва за мир», яку в корейсь-
кому Кванджу виконала українська 
десятка синхроністок у складі Анас-
тасії Савчук, Єлизавети Яхно, Мари-
ни й Влади Алексєєвих, Яни Наріж-
ної, Аліни Шинкаренко, Катерини Різ-
ник, Олександри Коваленко, Вероніки 
Гришко та Валерії Апрелєвої, отрима-
ла від суддівського корпусу, по суті, 
одну з найвищих в артистичному пла-
ванні оцінку — 94,5 бала.
 «Це найулюбленіша вправа нашої 
команди, оскільки ми дуже добре ви-
конуємо різні акробатичні елементи — 
підтримки, викиди тощо. Ми виграли 
три етапи Світової серії, тож були серед 

фаворитів світової першості. І це пре-
красно, що ми першими виграли пла-
нетарне «золото» в  хайлайтах, — ска-
зала після тріумфу одна з лідерок си-
ньо-жовтої збірної Єлизавета Яхно.
 Варто зазначити, що законодавиця 
мод у синхронному плаванні, яке, до 
слова, з 2017 року офіційно називаєть-
ся артистичне, — збірна Росії — участі 
в хайлайтах не брала, оскільки, на дум-
ку російської федерації, суддівські під-
ходи для оцінювання нової дисциплі-
ни потребують доопрацювання. Також 
на медалі у дебютному виді змагань не 
претендували й представниці потужної 
збірної Китаю, відтак другими у хай-
лайтах стали італійки (91,733 бала), а 
третє місце посіли іспанки (91,133).
 Зробивши на старті чудовий заділ 
та маючи хороший потенціал для по-
дальших звершень, вітчизняні синх-
роністки продовжили активно бороти-
ся за нагороди ЧС у Кванджу. І якщо у 
змаганнях солісток 17-річна Марта Фе-
дина зупинилася за крок до п’єдесталу, 
пропустивши поперед себе знаних і ти-
тулованих у водному світі росіянку 
Світлану Колесніченко, іспанку Ону 
Карбонель та японку Юкико Інуї, то в 
дуеті з Анастасією Савчук вона стала 
бронзовою призеркою водного «мун-
діалю».
 З огляду на нещодавнє народжен-
ня цього харківського тандему, висту-
пу Марти та Насті на чемпіонаті світу 
чекали з певним хвилюванням. Однак 
за плечима у Фединої та Савчук уже 
був вдалий виступ на Кубку Європи, 
де вони здобули олімпійську ліцензію 
в Токіо-2020. Відтак їхня «бронза» у 
технічній програмі дуетів на ЧС-2019, 
за котру синьо-жовта пара отримала 
92,584 бала, — закономірне продов-

ження медальних традицій вітчизня-
ного синхронного плавання. «Із кож-
ним новим виступом у дуеті ми все кра-
ще розуміємо одна одну. Сподіваюся, 
що така тенденція продовжиться й у 
довільній програмі, де ми спробуємо 

покращити результат», — відзначила 
Марта Федина.
 Ну а дві перші позиції в технічному 
виступі дуетів посіли росіянки Коліс-
ниченко та Ромашина (95,900) та ки-
таянки Сюечень й Веньянь (94,007). ■

Українські синхроністки виграли «золото» ЧС у новому змагальному виді — хайлайтах.
Фото з сайта НОК.

❙
❙

ВОДНІ ВИДИ

Чемпіонський артистизм
Українські синхроністки першими виграли планетарне «золото» в новій змагальній дисципліні

■

Григорій ХАТА

 Ідея проведення в Ук-
раїні чоловічого Євробас-
кету-2015 виглядала чу-
довим для реалізації спор-
тивним та інфраструктур-
ним проектом. Але через 
війну на Донбасі втілити 
його в життя не вдалося, 
хоча завдяки йому наша 
країна могла б розжитися 
мережею сучасних пала-
ців спорту. Правом ФІБА-
Європа на відкладений 
господарський прийом чо-
ловічого чемпіонату Євро-
пи українська держава та-
кож не скористалася, тож 
розвиток спортивної ін-
фраструктури в регіонах 
послуговується своїми ло-
кальними стимулами.
 Приміром, у Запоріжжі 
не один рік у законсервова-
ному стані стояв розібра-
ним місцевий Палац спор-
ту «Юність». І, можливо, 
якби не потужне бажан-

ня й амбіції власників за-
порізького «Мотора», яким 
виступає машинобудівний 
гігант «Мотор Січ», при-
везти гандбольну Лігу чем-
піонів у рідне місто, чека-
ти «Юності» свого часу ще 
довго.
 А так за доволі корот-
кий час у коконі старої 
споруди з’явився вель-
ми привабливий спортив-
ний об’єкт, який одразу 
привернув до себе увагу 
вітчизняних спортивних 
функціонерів. Так, спор-
тивна арена «Юності» ста-
ла домашньою не тільки 
для гандбольного «Мото-
ра» та баскетбольного «За-
поріжжя», а й прийняла 
під своїм куполом поєдин-
ки національних баскет-
больних та волейбольних 
збірних.
 Появою в Україні За-
порізького палацу спорту, 
можливості якого відпові-
дають більшості сучасних 

вимог міжнародних феде-
рацій до проведення пред-
ставницьких турнірів, 
скористалися в Федера-
ції баскетболу України й, 
пам’ятаючи про потуж-
ності столичного ПС, пода-
ли спільну зі Швецією за-
явку на проведення жіно-
чого чемпіонату Європи-
2021.
 Ідея україно-шведської 
заявки полягала в тому, 
аби матчі групового ета-
пу ЧЄ-2021 відбулися в За-
поріжжі та Стокгольмі, а 
поєдинки «плей-оф» про-
вести в Києві.
 Конкурувати за пра-
во виступити господа-
рем Євробаскету-2021 Ук-
раїні зі Швецією випа-
ло з об’єднаним тандемом 
Франції та Іспанії.  
 І, як днями повідо-
мив президент ФІБА-Єв-
ропа Тургай Демірель, пе-
реможцем цієї дуелі ста-
ла франко-іспанська заяв-

ка, згідно з якою груповий 
раунд прийматимуть Ліон 
та Валенсія, а вирішальна 
стадія ЧЄ відбудеться в Па-
рижі.
 Говорити, що за інфра-
структурною готовністю 
переможець «тендеру» мав 
суттєву перевагу, думаєть-
ся, не варто. Скажімо, 
Франція останнім часом 
перетворилася на епіцентр 

масштабних спортивних 
подій, де, до прикладу, в 
2016 році відбувся фут-
больний чемпіонат Євро-
пи серед чоловіків, а нещо-
давно завершився жіночий 
футбольний «мундіаль». 
Добре знають у Франції 
й про особливості прийо-
му баскетбольних команд, 
адже в 2015 році там прохо-
дила низка ключових мат-

чів чоловічого Євробаске-
ту. Щодо Іспанії, то жіно-
ча баскетбольна збірна цієї 
країни є переможцем двох 
останніх континентальних 
першостей. Більше того, 
Іспанія та Франція грали 
у попередніх двох фіналах 
жіночих ЧЄ, відтак вибір 
господарів ЧЄ-2021 став 
доволі очікуваним та про-
гнозованим. ■

Потужності відродженої запорізької арени «Юність» активно використовують 
представники різних видів спорту.
Фото з сайта yunostpalace.com.ua.

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Кандидат із потенціалом
В Україні планували провести жіночий Євробаскет-
2021, проте його господарями обрано Іспанію та 
Францію

■
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 Зараз, як ніколи раніше, ста-
ло очевидним, що батьківські збо-
ри — від слова «збирати».

* * *
  На сьогоднішню пенсію з мо-
репродуктів можна купити тільки 
сіль.

 * * *
 Інтелігентна одеська сім’я. 
Вечір. Дружина третю годину грає 
на віолончелі. Чоловік, відриваю-
чись від журналу:
  — Софочко, годі, купимо ми 
тобі ці італійські чоботи!

* * *
  Два куми труять мишей:
 — Куме, правда, що цей поро-
шок усiх мишей потруїть?

 — Потруїти, може, й не пот-
руїть, але такого здоров’я в них уже 
не буде.

* * *
 — Розо Марківно, про що ви за-
раз мрієте найбільше?
 — Найбільше я мрію про сук-
ню.
 — Про нову?
 — Ні, щоб влiзти у стару.

* * *
 Невiстка — свекрусi:
 — Мені здається, що син ваш 
загуляв! По ресторанах i барах ходи-
ти почав.
 Свекруха невістці:
 — Так він там, мабуть, тебе 
шукає. 

«Місія наступних поколінь — наповнити відновлений Батурин справжнім змістом» 
Народний артист України, лідер гурту «Хорея козацька» Тарас Компаніченко — про місце, в якому 
переплелися біль і слава українців

По горизонталі:
 1. Сировина для виготовлення 
саке. 3. Напій із кобилячого молока.  
6. Фон, задній план.  8. Місто на Жи-
томирщині, колишня столиця древ-
лян. 9. Ім’я сина наймички з одной-
менної поеми Тараса Шевченка. 10. 
Героїня драми Лесі Українки «Лісова 
пісня». 11. Давнє закинуте місто на 
півдні Йорданії.  13. Офіційний до-
кумент про прийом чи звільнення з 
роботи.  16.  Провідник суден, доб-
ре обізнаний з навігаційними умо-
вами певної ділянки річки чи моря. 
17. Батько чоловіка. 19. Щастя, фор-
туна, доля. 22. Актуальна тема. 24. 
Одноклітинний організм. 25. Гній-
ник, абсцес. 26. Вегетаріанець, який 
не їсть навіть яєць та молока. 28. ...-
гра — паштет із штучно збільшеної 
гусячої печінки. 29. Окрема пісня із 
альбому. 30. Флейта Пана.
По вертикалі:
 1. Місто мрії Остапа Бендера. 2. 
Річка на Тернопіллі. 3. Другий пре-
зидент України. 4. Учень Христа, 
який був митарем. 5. Будівельний 
матеріал із суміші глини, соломи і 
піску. 6. Річка на Кавказі. 7. «Яйце» 
по-латині, яке означає у відомому 
прислів’ї початок. 11. Військова 
професія Петра Франка, молодшо-
го сина відомого поета. 12. Ім’я ві-

домої української актриси, яка після 
2014-го принципово не знімається в 
російських фільмах. 14. Територія 
поширення певного виду тварин чи 
рослин. 15. Кавказький дерев’яний 
народний духовий інструмент. 18. 
Німецьке місто, яке «прославили» 
брати Грімм та Олег Анофрієв. 20. 
Знаменитий іспанський поет і дра-
матург. 21. Місце, під яким євреї 
укладають шлюб, хупа. 22. Нагро-
мадження каміння, повалених де-
рев на дорозі. 23. Головний музич-
ний інструмент костелу. 25. Частина 
храму, відокремлена рядом колон 
чи стовпів. 27. Майстер першого 
ковчега.

Кросворд №77
 від 16 липня

Дара ГАВАРРА

 Чи варто було ламати списи в судах, забороняючи 
колишньому чоловіку бачитися з дітьми, щоб потім іти 
на поклін і просити побавити своїх нащадків, бо в тебе і 
справи, і таке інше. Як кажуть, ефект бумеранга. А йдеть-
ся про непередбачувану пані Джолі, яка тільки заверши-
ла нарешті судову тяганину зі своїм колишнім щодо опіки 
над дітьми, а тепер, посилаючись на свою зайнятість на 
зйомках чергового фільму, просить Бреда Пітта за-
брати дітей на всі канікули. Це перше особисте 
звернення актриси, адже до цього тривалий 
час усі перемовини вели адвокати под-
ружжя. Як кажуть, нужда змусить, 
тож зірка на якийсь час змінила 
гнів на милість і пом’якшила 
своє ставлення до Пітта, адже 
шістьох дітей брати з собою в 
експедицію — нелегка спра-
ва. До слова, навіть сама наз-

ва майбутнього фільму лякає — «Ті, хто бажають 
мені смерті».

 Тим часом Бред дуже втішений таким поворо-
том подій, адже він не мав можливості спілкува-

тися з дітьми. А тепер на радощах він навіть за-
просив погостювати у своєму маєтку в Лос-Ан-

джелесі своїх батьків, щоб вони також 
мали можливість побути з ону-

ками.
 Багато хто в Голлівуді 

звернув увагу на те, як 
помолодшав останнім 
часом Бред Пітт. Ма-
буть, завершення всіх 
судових тяганин гар-
но вплинуло на його 
самопочуття, та й фі-
зична форма у нього 
— просто як у трид-
цятирічного паруб-
ка, що він і проде-
монстрував під час 
промо-туру ново-
го фільму Таранті-

но «Одного разу в 
Голлівуді», в якому 

нещодавно знявся: під 
час фотосесії Марго Роб-
бі (колеги Пітта по філь-
му) Бред підстрибнув, 
мов хлопчисько, чим зіп-
сував кадр з актрисою. 
Проте Марго та й усі при-
сутні лише посміялися з 
55-річного актора, який 
здатен на такі хулігансь-
кі витівки. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 У швейцарському містеч-
ку Лангебрук мали святкува-
ти 100-річчя від дня смерті 
піонера швейцарської авіації 
Оскара Бідера, який народив-
ся в цьому містечку (у 1913 
році Оскар став першою лю-
диною, яка перетнула Альпій-
ський хребет в обох напрям-
ках). Що сказати, подія виз-
начна, тож місцевому люду 
хотілося відсвяткувати її пиш-
но й урочисто, і для цього за-
просили на врочистості елітну 
авіаескадру Patrouille Suisse, 
що мала би демонструвати на 
святі вищий пілотаж та різні 
«аеротрюки». Планувалося, 
що група літаків пролетить над 

містом і продемонструє над-
складні фігури пілотажу. Та не 
сталося...
 Командир ескадри, за-
примітивши десь за шість 
кілометрів на захід від міс-
ця призначення намет, який 
був встановлений для свят-
кування пісенного фестива-
лю, направив літаки туди і 

продемонстрував усю «про-
граму» свята, правда, не в 
тому місці і не для тих учас-
ників. Яким же було здиву-
вання любителів співу, коли 
над їхніми головами розпоча-
лося справжнісіньке авіашоу! 
У них навіть не виникло ва-
гань, що всі ці фігури вищо-
го пілотажу були призначені 

не для них, тож насолоджу-
валися видовищем.
 Що ж до представників 
швейцарського міністерства 
оборони, то їм довелося вип-
равдовуватися і вибачатися за 
свою помилку, пояснюючи це 
тим, що згадана група літаків 
класу F-5E Tiger II не була ос-
нащена GPS-навігаторами. ■

СВЯТО У НЕБІ

Авіашоу над Швейцарією
Замість земляків авіатора-піонера видовище 
побачили любителі співів

■

Бред Пітт.❙

СЕЛЕБРІТІЗ

Анджеліна 
Джолі сама 
попрохала 
забрати дітей
Бред Пітт проведе з ними 
всі канікули

■

18 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочасний дощ. Вi-
тер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень 
+21...+23.

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +27...+29.

16 липня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 20-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 20.

Курорти Карпат: без опадiв. Трускавець: уночi +10...+12, 
удень +20...+22. Моршин: уночi +10...+12, удень +20...+22.
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