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«Наші показники відповідають «зеленому рівню» епідемічної ситуації, тому вкотре 
вимагаю переглянути рішення Центральної комісії та виключити Тернопіль iз 
«червоної» зони обмежень». Сергій Надал

міський голова Тернополя

УКРАЇНА МОЛОДА

ХРОНІКИ КАРАНТИНУ

Другу хвилю 
замовляли? 
МОЗ прогнозує зростання 
захворювань через 
поширення коронавірусу 
на жовтень
Катерина БАЧИНСЬКА

 В Україні знову зросла кількість уражених 
коронавірусом. На початок нинішнього тиж-
ня кількість інфікованих ним в Україні пере-
вищила 82 тисячі. Інфекцію днями виявили 
в очільника Луцька Григорія Пустовіта. Ви-
конувач обов’язків міського голови на само-
ізоляції. У своєму пості на власній сторінці у 
«Фейсбуцi» Пустовіт припускає, що інфікува-
тися міг під час пікетування міської ради під-
приємцями, які працюють на міському Цент-
ральному ринку. Також посадовець попросив 
не зловживати фактом його захворювання та 
не пов’язувати це з відмовою місцевої влади від 
посилення карантину. Адже раніше він разом 
із мерами Львова та Тернополя відмовився ви-
конувати розпорядження МОЗу та посилювати 
карантинні заходи. Хоч рівень захворюваності 
у великих населених пунктах Західної Украї-
ни почав суттєво зростати. Незважаючи на це, 
місцева влада вирішила діяти за власним ме-
ханізмом — у містах продовжують працюва-
ти громадський транспорт, заклади харчуван-
ня, спортивні центри та хостели. Хоч, за роз-
порядженням Кабміну, їх роботу треба було 
призупинити ще тиждень тому. Однак очіль-
ники міст вирішили діяти на власний розсуд. 
«Складається враження, що комусь вигідно за-
лякувати тернополян. Одразу після урочистої 
ходи випускників уряд відніс наш Тернопіль до 
«червоної» зони через захворювання на коро-
навірус. Не Київ, де останніми днями фіксують 
антирекорди хворих на коронавірус, не Львів, 
де статистика набагато гірша, а один iз наймен-
ших обласних центрів — Тернопіль», — заявив 
очільник Тернополя Сергій Надал.
 Епіцентрами за кількістю заражень ли-
шаються Львівська, Івано-Франківська, Хар-
ківська області та місто Київ. У Міністерстві 
охорони здоров’я заявили, що в жовтні може 
початися друга хвиля коронавірусу. Тому пот-
рібно бути готовими до цього. А міністр охоро-
ни здоров’я Максим Степанов, наводячи ста-
тистику, заявив: «Останнім часом стало біль-
ше складних випадків, а також частіше стали 
заражатися коронавірусом діти». 
 Окрім цього, Україна знову не потрапила 
до списку країн, яким дозволено в’їзд до Єв-
росоюзу. Вона нині в переліку країн, яким 
дозволений в’їзд до Євросоюзу в окремих ви-
падках. Наприклад, для навчання, на сезон-
ні роботи, дипломатам i висококваліфікова-
ним фахівцям. Також пускатимуть українців 
iз посвідками на проживання в ЄС. Тим часом 
у Кабінеті Міністрів через погіршення ситуа-
ції заявили, що переходять на надзвичайний 
режим роботи. Декілька разів на тиждень про-
водитимуть засідання комісії техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
 Однак є й підбадьорливі для наляканих 
новою хворобою новини: вакцина проти ко-
ронавірусу може з’явитися в Україні вже на 
початку наступного року. Принаймні таке 
обіцяє головний санітарний лікар України 
Віктор Ляшко. За його словами, наразі у світі 
клінічні дослідження проходять 25 вакцин. 
Шість із них — на завершальній стадії. Згід-
но з механізмом розподілення, Україна зможе 
отримати близько 8 мільйонів доз.
 Не залишилися осторонь гострої теми й 
члени парламенту. Через погіршення епі-
деміологічної ситуації в країні та непоро-
зуміння місцевої та центральної влади депу-
тати від опозиції закликали зібратися на по-
зачергове засідання Верховної Ради. Там вва-
жають, що уряд має пояснити українцям, як 
планує поліпшити ситуацію, а також відзвіту-
вати, куди пішли кошти з фонду боротьби з 
COVID-19. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі чотири доби си-
туація на сході України суттє-
во не змінилася. В цілому ре-
жим тиші дотримується. Спе-
ціальна Моніторингова місія 
ОБСЄ називає це встановлен-
ням локального режиму при-
пинення вогню. Втім росій-
ські окупаційні війська, їхні 
найманці та посіпаки не при-
пиняють спроби спровоку-
вати українських воїнів — 
грають на нервах. Окупанти 
стріляють неприцільно в сто-
рону наших позицій, сподіва-
ючись зафіксувати дії у від-
повідь, аби звинуватити Ук-
раїну у зриві домовленостей. 
Для чого вони це роблять? Бо 
їм конче потрібно перекину-
ти з себе відповідальність за 
агресію, щоб порушувати пи-
тання про зняття економіч-
них санкцій. 
 Українські воїни та пред-
ставники інших сил оборо-

ни продовжують виконува-
ти свої завдання за призна-
ченням, перебуваючи напо-
готові. Ми здатні оперативно 
дати відсіч і за необхідності 
зброєю відреагувати на під-
ступні дії противника.
 За даними штабу Операції 
Об’єднаних сил, протягом чо-
тириденного періоду збройні 
формування Російської Феде-
рації 17 разів порушили про-
голошений режим припинен-
ня вогню. Ворожі провокації 
зі стрілецької зброї відмічено 
в районі населеного пункту 
Новолуганське, з підствольно-
го гранатомета — біля Шумів. 
З автоматичного станкового 
гранатомета — поблизу Трав-
невого. Ще два порушення 
противником домовленостей 
відмічено поблизу непідкон-
трольних українському уря-
ду населених пунктів Ужівка 
та Золоте-5. На цих ділянках 
фронту ворог проводив інже-
нерні роботи всупереч домов-

леностям, досягнутим у рам-
ках Тристоронньої контак-
тної групи. Дві ворожі про-
вокації зі стрілецької зброї 
зафіксовано також біля Но-
возванівки та Мар’їнки. На 
Приазов’ї зафіксовано про-
літ БПЛА російського вироб-
ництва типу «Орлан-10» iз пе-
ретином лінії розмежування. 
Наші засоби радіоелектронної 
боротьби негайно нейтралізу-
вали робочі функції розвіду-
вального безпілотника, що 
унеможливило його подаль-
ше використання.
 Найскладнішим за цей 
період стало 8 серпня: агре-
сор вісім разів порушив до-
мовленості, сім iз них — за-
стосовуючи саме вогневі 
провокації. Зокрема, росій-
ські найманці з підстволь-
ного гранатомета здійснили 
по одному пострілу в районі 
населених пунктів Шуми та 
Водяне. Ще по одному разу 
окупанти стріляли з авто-
матичних станкових грана-
тометів біля Попасної і Гну-
тового, а зі стрілецької зброї 
намагалися спровокувати 
наших воїнів біля Новоо-
лександрівки, Оріхового та 
Водяного. Крім того, ворог 
здійснював якісь інженер-
ні роботи поблизу тимчасо-
во окупованого населеного 
пункту Пікузи та Трудівсь-
ке.
 Серед особового скла-
ду Об’єднаних сил бойових 
втрат та поранень немає. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Коли батькам дванадцятирічно-
го Максима, у якого складна форма 
ДЦП, запропонували відвідувати з си-
ном корекційні заняття в Канівсько-
му районному інклюзивно-ресурсно-
му центрі, вони з радістю погодилися. 
І були приємно здивовані, що навчання 
тут безплатне. «Уже після двох тижнів 
занять у всієї родини ніби друге дихан-
ня відкрилося. Вони радіють, що їхній 
син полюбив відвідувати навчання, на-
зиває центр школою і сам залюбки зби-
рає речі, готуючись до занять», — поді-
лилася з «Україною молодою» успіха-
ми свого підопічного Юлія Арсеєнко, 
директор спеціалізованого реабіліта-
ційного закладу.
 Районний центр інклюзивної освіти 
відкрився у Каневі два роки тому, і нині 
його відвідує 78 дітей віком від двох до 
вісімнадцяти років. Усі вони — жителі  
Степанецької, Межиріцької, Таган-
чанської, Бобрицької та Литвинецької 
об’єднаних територіальних громад.  
 «За два останні роки в регіоні від-
крито більше двадцяти інклюзивних 
класів. Зокрема, в нашому центрі пра-
цюють практичний психолог, дефек-
толог, логопед, реабілітолог. Ми змог-
ли налагодити чіткий алгоритм роботи, 
не забуваючи про індивідуальний під-
хід до кожного нашого відвідувача», — 
розповідає пані Юлія. За її словами, у 
центрі  навчаються не тільки учні з ін-
валідністю, а й внутрішньо переміщені 
особи, діти-біженці та діти, які потре-
бують додаткового та тимчасового за-
хисту, учні, які здобувають загальну 
середню освіту мовами, що не належать 
до слов’янської групи.

 «Наша установа перебуває на ба-
лансі райради, і над її розширенням 
в умовах децентралізації дещо важче 
працювати. Проте ми отримуємо ма-
терільну допомогу від благодійників i 
депутатів. Зокрема, з ініціативи депу-
тата Черкаської обласної ради від ВО 
«Черкащани» Володимира Братаніча 
та за фінансової підтримки ПрАТ «Ми-
ронівська птахофабрика» для потреб 
центру обладнано кімнату лікувальної 
фізкультури, закуплено килим-пазл, 
кулер для води, розвиваючу гру, солод-
кі подарунки», — розповідає Юлія Ар-
сеєнко. Окрім того, центр узяв участь у 
конкурсі мікрогрантів «Час діяти» від 
БФ «МХП — Громаді» і здобув пере-
могу з проєктом артстудії «Без-меж». 
Це універсальна студія на базі центру з 
осередками живопису, хендмейду, арт-
терапії, в якій дітки зможуть отриму-

вати корекційні послуги та розвивати 
свій творчий потенціал.
 Директор центру зазначає, що на-
разі її особливо турбує те, що під час 
децентралізації реорганізація влади 
на районному рівні ставить під загро-
зу функціонування інклюзивно-ре-
сурсного центру, засновником якого 
є Канівська райрада. Пані Юлія пере-
конана, що з утворенням ОТГ функ-
ціонування центру не лише не повин-
но припинитися, а навпаки — має 
розширюватись для якісного обслу-
говування Канівського регіону. Адже 
на базі центру, пояснює вона, можна 
створити мобільні групи з корекцій-
ними автомобілями, артстудію, нові 
ресурсні кімнати. Усе це варто втілю-
вати заради майбутнього дітей з особ-
ливими потребами та заради цивілі-
зованого розвитку України. ■

Протягом останніх двох років у Канівському районі запрацювало два десятки 
інклюзивних класів
Фото з сайта Центру.

❙
❙
❙

НА ФРОНТІ

Красномовна тиша
Окупанти неприцільно обстрілюють 
позиції української оборони, 
сподіваючись зафіксувати дії 
у відповідь

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Як «УМ» неодноразово вже 
підкреслювала, основні фрон-
тові баталії наразі перемісти-
лися в інформаційну площи-
ну. Противник намагається за-
кидати українську аудиторію 
сфабрикованою дезінфор-
мацією або інформацією, яка 
має на меті спровокувати різ-
ні соціальні групи на певні дії 
чи принаймні  емоційну реак-
цію. Зокрема, були спроби ви-
дати небойові втрати у Зброй-
них силах (зокрема, смерть від 
інсульту, від набряку головно-
го мозку, утоплення) за прихо-
вані бойові. Візит президента 
Зеленського на передову дещо 
підсилив перевагу українсь-
кої сторони на інформацій-
ному фронті. За офіційними 
повідомленнями, він проїхав 
100 кілометрів по лінії фрон-
ту (довжина лінії розмежуван-
ня становить понад 400 кіло-
метрів), відвідавши військові 
підрозділи, вручивши нагоро-
ди. Хоча не обійшлося й без 
традиційних акторських «за-
шкварів». Президент під час 
відвідин позицій на Донецько-
му напрямку навіщось заявив, 
що з військовими треба «іноді 
випити, щоб зовсім було все 
відверто. Я, в принципі, так і 
роблю...». І цим, звісно, викли-
кав бурхливу дискусію в соцме-
режах (і не тільки) щодо право-
мірності вживання алкоголю в 
районі бойових дій.

■

СОЦІАЛІЗАЦІЯ

Знайти рівновагу в Каневі
Районний інклюзивний центр діти з особливими потребами називають своєю 
улюбленою школою

■
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Сирітство 
лікується
Пілотний проєкт 
допоміг зменшити 
кількість вихованців 
інтернатів більш
ніж на третину
Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Журналісти центральних 
i регіональних видань узяли 
участь у престурі Тернопіль-
щиною під назвою «Чи можли-
ве життя без інтернатів?». Зок-
рема, вони побували в Теребов-
лянському навчально-вихов-
ному комплексі, Бережанській 
обласній комунальній загально-
освітній школі-інтернатi з пог-
либленим вивченням трудового 
навчання, Збаразькій обласній 
комунальній школі-інтернаті 
для дітей, хворих на туберку-
льоз, та в кількох будинках сі-
мейного типу. Поїздка відбула-
ся в рамках проєкту Міністерс-
тва соціальної політики України 
«Реформування закладів інсти-
туційного догляду та вихован-
ня дітей у Тернопільській облас-
ті» і ставила за мету інформува-
ти суспільство про необхідність 
реформи інтернатної системи та 
максимального охоплення дітей 
усіма можливими сімейними 
формами виховання (прийомні 
та патронатні сім’ї, опікунство 
тощо).  Розвитком цього на Тер-
нопільщині посилено займають-
ся вже півтора року, відколи об-
ласть стала однією з чотирьох 
пілотних щодо реформування 
інтернатних закладів i забезпе-
чення оптимального життя і ви-
ховання дітей поза ними.
 Одним iз пріоритетних на-
прямів є розвиток патронатних 
сімей i допомога сім’ям, які опи-
нились у складних життєвих об-
ставинах, аби забезпечити мож-
ливість дітям повернутися до 
рідних. Про результативність 
таких зусиль свідчить красно-
мовний факт: від початку ре-
алізації проєкту кількість вихо-
ванців інтернатних закладів об-
ласті зменшилася більше ніж на 
третину. Однак дізналися жур-
налісти під час туру і про низку 
проблем. «Буває, комусь прос-
то легше не піклуватися про ди-
тину, а віддати її до інтернату, 
— зазначив, зокрема, керівник 
проєкту Володимир Кузьмінсь-
кий. — Тож ми повинні насам-
перед простимулювати батьків 
більше займатися своїми дітьми 
і позбавитися такого явища, як 
соціальне сирітство, коли діти 
перебувають в інтернатах, не ма-
ючи для цього фактично жодних 
підстав чи якихось передумов».
  Станом на 1 липня в Тер-
нопільській області налічува-
лося 960 дітей iз відповідним 
статусом — 236 дітей-сиріт i 
724 дитини, позбавлених бать-
ківського піклування. Всьо-
го на Тернопільщині 19 інтер-
натних закладів різного типу, 
де цілодобово перебуває 1240 
дітей. Однак лише в десятої 
частини з них (за результата-
ми моніторингу, проведеного 
в рамках проєкту) справді не-
має батьків. У решти ці батьки 
з тих чи інших причин не здат-
ні забезпечити дітям належні 
умови вдома. ■

■

Ірина КИРПА

 Кабінет Міністрів України 
ухвалив рішення про тимча-
сове припинення пропуску 
туристів на в’їзд i виїзд до те-
риторії півострова Крим до 
вересня поточного року. Як 
повідомив міністр Кабіне-
ту Міністрів Олег Немчінов, 
рішення уряду України без-
посередньо пов’язано із за-
побіжними заходами через 
поширення гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, 
викликаної коронавірусом.
 Обмеження не стосують-
ся осіб, які перетинають ад-

мінкордон, щоб забезпечити 
захист національних інтере-
сів чи у зв’язку з виконанням 
міжнародних зобов’язань, 
представників дипломатич-
них установ i гуманітарних 
місій, які виїжджають із Кри-
му. В’їзд на півострів через 
адмінкордон дозволений тим 
громадянам України та чле-
нам їхнiх сімей, які зареєст-
ровані та постійно прожива-
ють у Криму або Севастополі, 
мають там майно. Українці, 
які не проживають постійно 
у Криму, при виїзді з півос-
трова через адмінкордон по-
винні встановити додаток на 

телефон «Дій вдома» та дати 
згоду на самоізоляцію.
 За інформацією ліде-
ра кримсько-татарського 
Меджлісу Рефата Чубарова, 
у ніч на 9 серпня з боку анек-
сованого Криму на російсь-
кому пункті пропуску «Ар-
мянськ» утворилася черга з 
близько трьох сотень осіб, які 
хотіли виїхати на материкову 
Україну. Ці дані не підтвер-
джує начальник пресслуж-
би Херсонського прикордон-
ного загону Держприкордон-
служби України Іван Шевцов, 
повідомивши: черги на КПВВ 
«Каланчак», «Чаплинка» та 
«Чонгар» уже відсутні. Відо-
мо, що останні місяці кiль-
кiсть людей, що зважилися 
на поїздку в Крим, скороти-
лася більш ніж у п’ятнадцять 
разів. 
 Станом на понеділок, 10 
серпня, за даними місцевих 
інформаційних служб, на пі-
вострові Крим зареєстровано 
1517 хворих на коронавірус 

COVID-19, померло 17 па-
цієнтів, а ще 1054 повністю 
одужали від хвороби. Однак 
дані російської влади Криму 
про захворюваність на ко-
ронавірус не підтверджені 
міжнародними організація-
ми та іншими незалежни-
ми джерелами. Правозахис-
ники стверджують, що ця 
статистика суттєво заниже-
на, оскільки не відбиває ба-
гатьох важливих факторів, 
включно з інфікуванням у 
лавах російських військових 
i спецслужб.
 Цікаво, що 2 серпня в 
Крим через пункт пропуску 
«Каланчак» в’їхав один iз 
лідерів i бенефіціарів 
«Опоплатформи» Віктор Мед-
ведчук зі своєю дружиною 
Оксаною Марченко. Тепер 
йому або доведеться до кін-
ця літа сидіти в Криму, або 
виїжджати/вилітати з півос-
трова через Росію чи вибира-
тися звідти іншим незакон-
ним шляхом. ■

Оксана СОВА

 Денис Шмигаль вважає, що створен-
ня таких спецзон на Донбасі дасть змо-
гу оживити територію для бізнесу. В ос-
танньому інтерв’ю «Радіо «Свобода» він 
заявив: «Стосовно створення привабли-
вих умов для бізнесу, що прийде на те-
риторії, які сьогодні є тимчасово оку-
пованими і розташовані біля лінії роз-
межування, ми маємо кілька напрямів. 
Це податкові пільги та певні преферен-
ції для початку і ведення там бізнесу. 
Конкретні кроки Мінекономіки спіль-
но з Міністерством реінтеграції тимча-
сово окупованих територій розроблять 

і представлять».
 За словами прем’єра, зони пріори-
тетного розвитку — це 15—20-кіло-
метрова зона вздовж лінії розмежуван-
ня. Зони пріоритетного розвитку, які 
вимагають преференцій для бізнесу та 
створення робочих місць, за його сло-
вами, вже прораховують у Кабміні і не-
забаром представлять створену концеп-
цію.
 Тим часом видання Vox Ukraine вне-
сло до переліку семи найбільших еко-
номічних помилок української вла-
ди за період незалежності саме ство-
рення вільних економічних зон i те-
риторій пріоритетного розвитку, що 

супроводжувалося наданням пільг i 
преференцій. Стверджується, що по-
даткові пільги ВЕЗ i ТПР на практиці 
щоразу перевищували надходження до 
бюджету від їхньої діяльності, викрив-
лявся економічний ландшафт. По суті, 
таким чином узаконюється вибіркове 
уникнення оподаткування на користь 
обраних у ручному режимі. І це не лише 
погіршує економічне становище краї-
ни, бо забезпечує діри в державному 
бюджеті. Створюється ще й додаткова 
соціальна напруга через штучний поділ 
на «більш вільних» i «менш вільних» 
замість надати рівні сприятливі мож-
ливості для підприємництва. ■

Людмила СТРИГУН

 У єгерiв Смілянського лісгос-
пу почалася гаряча пора: на часі 
заготівля зелених кормів для лі-
сових мешканців. Як повідомля-
ють у Черкаському обласному уп-
равлінні лісового та мисливського 
господарства, взимку, коли зем-
лю вкриває сніг, такі корми для 
тварин стають безцінною знахід-
кою. «Наші єгері щороку дбають 
про заготівлю харчів для диких 
мешканців лісу. І за літо створю-

ють достатній запас сіна та гілляч-
кового корму, щоб звірині було 
чим посмакувати холодної пори», 
— хваляться смілянські лісівни-
ки. Кажуть, на сьогодні вже заго-
товлено понад двi тисячi віників 
гіллячкового корму, понад тонну 
сіна та сотню тюків соломи.
 Окрім того, єгері облаштову-
ють i будують для тварин біотех-
нічні споруди, де лісові мешкан-
ці можуть заховатися від негоди 
та знайти підготовлену для них 
їжу. ■

ОБМЕЖЕННЯ

Коронавірусу - кордон
Роботу КПВВ між окупованим Кримом 
i Херсонщиною зупинено до кінця літа

■

КОЛІЗІЇ

Усі вільні, але деякі — вільніші?..
Прем’єр-міністр лобіює створення «вільних економічних зон» на Донбасі

■

У Смілянському лісгоспі повним ходом iде заготівля кормів для 
лісових мешканців.
Фото надане пресслужбою Черкаського обласного управління лісового та 

мисливського господарства.

❙
❙
❙
❙

ТУРБОТА

Запаси в зимівлю
У Смілянському лісгоспі — розпал 
«зелених жнив»

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Члени постійної комісії об-
ласної ради з питань соціаль-
но-економічного розвитку, 
бюджету та фінансів на своєму 

недавньому засіданні провели 
розподіл та перерозподіл ви-
датків бюджету у сфері освіти. 
Як повідомляє голова Черкась-
кої обласної ради Анатолій Під-
горний, у рамках поточної про-
грами на ремонт Чигиринсько-

го НВК «ДНЗ — спеціалізована 
школа І-ІІІ ступеня №2» було 
виділено 14 мільйонів 400 ти-
сяч гривень. «7 мільйонів iз 
цих коштів підуть на реконс-
трукцію покрівлі школи, ще 
8,8 мільйона — на утеплення 
фасаду, 1,6 мільйона гривень 
— на заміну старих вікон на 
металопластикові», — пояс-
нив Анатолій Підгорний.
 Нагадаємо, що Чигиринсь-
ка спеціалізована школа №2 
давно потребувала ремонту. 
Досі в аварійному стані пере-
бував її дах і під час дощу во-
дою заливало спортивну залу 
та класи на третьому поверсі. 

Також узимку там було дуже 
холодно: температура повітря 
піднімалася максимум до 10-
15 градусів. Адміністрація 
школи та батьки учнів неодно-
разово зверталися в усі владні 
інстанції з проханням виріши-
ти цю проблему.
 «Наразі у школі №2 уже 
розпочалися ремонтні ро-
боти. Робітники завозять 
крокви, аби крити покрів-
лю. Також обміряли і замови-
ли на заводі вікна, вже неза-
баром почнемо ставити і їх», 
— зазначає Віталій Синяков, 
очільник відділу освіти Чиги-
ринської ОТГ. ■

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Надійного даху!
Більше 14 мільйонів гривень виділили 
на ремонт школи у Чигирині

■
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Віктор ЮЩЕНКО,
президент України 
2005 — 2010 років

 7-го серпня, 
88 років тому, з 
легкої руки Йо-
сипа Джугашвілі 
«Сталіна» був під-
писаний кривавий, жорстокий, репре-
сивний закон, який не мав прецедентів 
у світовій історії, котрий і став першим 
кроком до Голодомору в Україні.
 Його назвали в народі «Закон про 5 
колосків» через те, що навіть за один 
колосок, узятий з поля, покаранням 
міг бути смертельний вирок як для до-
рослого, так і для дитини.
 Офіційна ж назва документа — 
Закон «Про охорону майна держав-
них підприємств, колгоспів і коопера-
ції за зміцнення суспільної (соціаліс-
тичної) власності». Його було ухвале-
но спільною постановою Центрального 
виконавчого комітету і Радою народ-
них комісарів СРСР, а саме авторство 
документа розробив особисто Йосип 
Сталін.
 Зокрема, цим законом передбачало-
ся покарання за розкрадання колгосп-
ного і кооперативного майна у вигляді 
розстрілу з конфіскацією всього майна. 
За пом’якшувальних обставин цей ви-
рок міг бути змінений на позбавлення 
свободи строком не менш ніж 10 років із 
конфіскацією усього майна. Амністію у 
таких випадках було виключено.
 Для порівняння: за тодішнім зако-
нодавством навіть навмисне убивство 
каралося ув’язненням до 10 років, а за 
крадіжку чужого майна присуджували  
три місяці примусових робіт.
 Окрім закону, була також таємна 
інструкція від 13 вересня 1932 року про 
порядок застосування положень норма-
тивно-правового акта.
 Аналіз 20 тисяч справ показує, що 
серед засуждених було 83% колгоспни-
ків та селян-одноосібників і лише 15% 
— «кулацько-заможних елементів». 
Отже, цей закон було спрямовано про-
ти селян, котрі, рятуючи дітей від голо-
дної смерті, змушені були нести додо-
му з поля кілограм чи два зерна, ними 
ж вирощеного.
 На літо 1933 року за цим законом 
було засуджено 150 тис. осіб. Зокрема, 
карали дітей, які намагалися знайти 
хоч якусь їжу.
 Населення опинилося у замкнено-
му колі: з одного боку діяли плани хлі-
боздачі, які часто були нереальними і 
прирікали селян на голодну смерть, з 
іншого — будь-які спроби врятуватися 
від неї блокувалися конфіскацією всьо-
го їстівного (за невиконання хлібозда-
чі) та вказаним законом.
 Цей закон діяв до 1947 року, але пік 
його застосування припав саме на 1932 

— 1933 роки, роки Голодомору в Ук-
раїні.
 За оцінками Інституту демографії та 
соціальних досліджень, демографічні 
втрати України внаслідок Голодомору 
в 1932—1933 роках становлять близько 
8 млн осіб, у тому числі 3,9 млн — втра-
ти, пов’язані з надсмертністю, а ще 600 
тис. — із дефіцитом народження.
 При цьому в ті роки СРСР продов-
жував експортувати зерно за кордон 
(у 1932-му — 1,73 млн тонн, у 1933-му 
— 1,68 млн тонн; протягом наступних 
років більший показник було досягну-
то лише в 1938-му). Цього цілком би 
вистачило, аби нагодувати всіх голо-
дних.
 Для Кремля «Закон про п’ять колос-
ків» став важливим інструментом за-
безпечення успіху хлібозаготівельної 
кампанії, а для України — Сталін 7 сер-
пня 1932-го фактично підписав смерт-
ний вирок мільйонам українських се-
лян...
 Про страшні злочини совєцького ре-
жиму проти української нації повинен 
знати кожен, хто не розуміє, навіщо 
Україні закони про декомунізацію.
 Голодомор підкріплювався різно-
манітними засобами, які всі разом вкар-
бовували у свідомість українського ет-
носу факт його цілковитої залежності, 
його повної несуверенності у сенсі де-
ржавному, соціальному, буттєвому.
 Так само несуверенною з тих часів 
мала почуватися і особистість: до ско-
ну мусила українська людина дякува-
ти за те, що її просто не вбили.
 А найкраще — вона мала стати та-
кою, якою і була потрібна у новій версії 
«єдиного радянського народу».
 Звідси і походить новітній «хохол» 
— національна, культурна і соціаль-
на потвора, яка згодна продати і свою 
країну, і рідну землю.
 Звідси походить цей благенький 
блазень перед нібито могутнішими сусі-
дами, обставинами чи культурами.
 Проти нього, проти цього нікчемно-
го «хохла», в серці повинен стояти опір 
у кожного з нас.
 Опір повинен бути в серці проти 
будь-якого вияву неповаги до нашої де-
ржави, її історії, проти будь-якої загро-
зи для нашої великої і спільної свободи. 
Це повинен бути той опір, який україн-
ці чинили навіть у приречених обстави-
нах Голодомору 1932 — 1933 років.
 Слова про Голодомор, про відпові-
дальність, про внутрішній опір, свобо-
ду, про націю — важкі. Важка їхня до-
рога.
 Я прошу в Господа прощення і поря-
тунку для кожної нашої душі. Я прошу 
життя і благословення для нас і нашої 
великої, вільної і могутньої дороги.
 Слава нашому народові.
 Вічна пам’ять жертвам червоного 
терору. ■

Іван БОЙКО

 Банкова вже давно обрала певну стра-
тегію щодо гучної справи «ПриватБанку» 
та його колишніх власників: нічого не го-
ворити про справу олігарха Ігоря Коло-
мойського у США. 
 Певний час ця стратегія хоча б трохи 
виправдовувала себе в інформаційному 
плані, але мовчати навіть після того, як 
агенти ФБР обшукали минулого четвер-
га офіс компанії Optima у Клівленді, яка 
перебуває у сфері впливу одіозного олігар-
ха з Дніпра, а також після того, як мініс-
терство юстиції США прямою мовою зви-
нуватило Ігоря Коломойського в розкра-
данні мільярдів доларів iз «ПриватБан-
ку» і відмиванні цих грошей в Америці та 
по всьому світі через мережу компаній-по-
середників — тут уже стратегія Банкової і 
самого Зеленського не працює, а швидше 
нагадує позицію страуса, що ховає голову 
в пісок.  
 Так, політолог Дмитро Левусь вважає, 
що президенту Володимиру Зеленському 
доведеться відреагувати на розслідуван-
ня ФБР проти олігарха Ігоря Коломойсь-
кого. 
 «Оскільки нинішня справа (щодо Ко-
ломойського в США. — Авт.) цивільна і 
забувають, що є подання від «ПриватБан-
ку». Я думаю, що ця тактика є хибною. Бо 
все одно доведеться казати тоді, коли ці 
справи стануть кримінальними», — вва-
жає пан Левусь. 
 А колишній партнер Коломойського, а 
нині мер Дніпра Борис Філатов, який «по-

бив горщики з ним кілька років тому», за-
явив, що проти українського олігарха у 
США можуть застосувати відомий закон 
RICO, що зачепить величезну кількість 
людей, які коли-небудь були пов’язані з 
українським бізнесменом.
 На думку журналіста Юрія Бутусова, 
пан Коломойський і зараз є опорою та ді-
ловим партнером президента Зеленсько-
го. Тому США, де давно займаються спра-
вою Коломойського, демонструють пре-
зиденту України, що даний олігарх є не-
бажаною персоною для нього, тобто «цей 
крок є публічним і політичним». Мо-
вляв, Зеленському посилають сигнал: 
невиконання зобов’язань за програмою 
МВФ, кадрові зміни у владі (у керівниц-
тві Нацбанку, зокрема) Штати однознач-
но пов’язують із діями Коломойського і не 
допустять його посилення.  
 Утiм Зеленський мовчав усі ці дні. Ре-
агував лише сам Коломойський, який, 
звісно ж, відкидає звинувачення мін’юсту 
США у розкраданні мільярдів доларів iз 
«ПриватБанку».
 «Всі інвестиції у США були зроблені з 
власних коштів, отриманих у 2007-2008 
роках за угодою з Evraz і з доходів інших 
бізнесів, що зберігалися в «ПриватБан-
ку». Все інше категорично відкидається», 
— сказав Коломойський, вочевидь, лише 
для того, щоб інформаційний галас навко-
ло нього хоча б трохи вщух в Українi. 
 Бо ж розуміє: американське слідство і 
правосуддя в США працює дещо інакше, 
ніж «правопохоронці» і «кривосуддя» в 
Україні, де він має неабиякий вплив. ■

Про страшні злочини совєцького режиму проти української нації повинен знати кожен, 
хто не розуміє, навіщо Україні закони про декомунізацію.

❙
❙

РЕЗОНАНС

Небажаний Беня
Звинувачення Коломойського у відмиванні мільярдів 
доларів «ПриватБанку» в США є прямим сигналом 
Вашингтона на адресу Зеленського

■ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Проти нікчемного «хохла»
Закон про п’ять колосків —
 совєцький злочин проти нації

■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на вересень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 262 грн 48 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 342 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 95 грн 08 коп.

Передплатний iндекс — 
49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 
2020 рік, це можна зробити до 18 серпня, і ви отриму-
ватимете газету із вересня. Передплата на «Україну 
молоду» оформлюється як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою». Оформити передплату можна у відділеннях 
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■

ФБР провело обшуки в американській компанії, яку пов’язують із Коломойським.
Фото з сайта glavcom.ua.

❙
❙
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Вирок (осуд)
іменем українського 
народу
24 серпня 2020 року м. Київ 
майдан Незалежності
  
 Народний Трибунал Украї-
ни у складі головуючого Трибу-
налу (прізвище), суддів Трибу-
налу (прізвища), за участю сек-
ретаря (прізвище), Народного 
прокурора (прізвище), «верхов-
ного обвинуваченого» Зеленсь-
кого В. О., захисників: (прізви-
ща), розглянувши у відкритому 
засіданні на майдані Незалеж-
ності м. Києва «народне кримі-
нальне провадження №1» за 
«обвинуваченням»:
 Зеленського Володимира 
Олександровича (він же, за пові-
домленням соціальних мереж 
— «Янелох», «Лох у кубі», «Во-
лодя», «Вова», «Гнида», «Ма-
леньке зелене чмо», «Віслюк 
Апокаліпсиса», «Зелебобик», 
«Цюцюрон», «Пісюаніст», 
«Членограй», «Бубочка», «Най-
величніший», «Політичний єв-
нух», «Шмаркля», «Верховний 
потерпілий», «Кретин-Каран-
тин», «БлаЗЕнь», «Гідрант», 
«Бідоносець», «Моніка», «Ін-
фантильний ідіот» і т. д.), 25 
січня 1978 року народження, 
уродженця м. Кривого Рогу, 
єврея, громадянина України, 
одруженого, на утриманні двоє 
неповнолітніх дітей, має вищу 
юридичну освіту, проживає в 
м. Києві, раніше не судимий, у 
вчиненнi небезпечних суспіль-
них діянь, які мають ознаки 
ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ (ч. 1 ст. 
111), зловживання владою або 
службовим становищем, які 
спричинили тяжкі наслідки (ч. 
2 ст. 364), перевищення влади 
або службових повноважень, 
які спричинили тяжкі наслід-
ки (ч. 3 ст. 365), службова не-
дбалість, що причинила тяжкі 
наслідки (ч. 2 ст. 367), недбале 

ставлення до військової служ-
би, що спричинило тяжкі на-
слідки в бойовій обстановці (ч. 
3 ст. 425) КК України, — В С Т 
А Н О В И В:
 Зеленський В. О. на прези-
дентських виборах 2019 року 
шляхом брехні, популізму, 
жартів і введення в оману по-
над 13,5 мільйона виборців 
(73%) зайняв пост президента 
України.
 Зеленський: ви що, збо-
жеволіли за мене голосува-
ти? (див. відео: https://www.
youtube.com/watch?v=cAaryn
ZD15g&feature=share).
 20 травня 2019 року Зе-
ленський, поклавши руку на 
Конституцію України і на Пе-
ресопницьке Євангеліє, виго-
лосив присягу Українському 
народу:
 «Я, Зеленський Володи-
мир Олександрович, волею на-
роду обраний президентом Ук-
раїни, заступаючи на цей висо-
кий пост, урочисто присягаю на 
вірність Україні. Зобов’язуюсь 
усіма своїми справами борони-
ти суверенітет і незалежність 
України, дбати про благо Віт-
чизни і добробут Українсько-
го народу, обстоювати права і 
свободи громадян, додержува-
тися Конституції України і за-
конів України, виконувати свої 
обов’язки в інтересах усіх спів-
вітчизників, підносити автори-
тет України у світі».
 Після складання прися-
ги голова Конституційного 
Суду України Наталія Шапта-
ла оголосила: «Новообраний 
президент України склав при-
сягу Українському народові 
відповідно до статті 104 Кон-
ституції України і вступив на 
пост президента України».
 Таким чином на мапі Украї-
ни появилося «Маленьке зеле-
не чмо» — «Янелох» (див. тут: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=i8Hx7WGxZZM&feature
=share).

Брехун, який порушує 
Конституцію і закони України
 18 квітня 2019 року в про-
грамі «Право на владу» на те-
леканалі «1+1» Зеленський 
заявив (цитата його мовою): 
«Если я когда-нибудь в жизни 
нарушу закон, я уйду сам. Мне 
для этого приветы не нужны».
 10 жовтня 2019 року на прес-
конференції Зеленський за-
явив (цитата): «Я готовий піти 
в той момент, коли суспільство 
мені скаже — іди. Навіть якщо 
я нічого не порушу. Я не трима-
юся зараз за крісло». 
 У грудні минулого року 
батько «головного обвинува-
ченого» Зеленського Олек-
сандр Семенович Зеленський 
в інтерв’ю виданню «Страна» 
заявив (цитата мовою оригіна-
лу): «Ему (тобто В. Зеленсько-
му) это президенство до одного 
места, чтоб вы знали. Он в лю-
бой момент бросит эту фигню. 
Он же обеспеченный человек. 
Он может уехать в любую дру-
гую страну».
 Тепер народ знає від Зе-
ленського старшого, чому його 
син Володя – «верховний об-
винувачений» — так часто по-
силає людей в «одне місце» — 
«ср...ку» (див. відео:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .
c o m / w a t c h ? v = E f t X _
qPN9S4&feature=share) і чому 
не тримається за нього, і що 
президенство для В. Зеленсь-
кого — «фігня», яку він «може 
кинути в будь-який момент».
 Перебуваючи на посту пре-
зидента України, Зеленський 
порушив присягу, став на шлях 
систематичного порушення 
Конституції і законів України 
та вчинив суспільно небезпеч-
ні діяння, які мають ознаки як 
адміністративних правопору-
шень, так і тяжких та особливо 
тяжких злочинів, у тому числі 
державної зради.
 Так, 7 липня 2020 року ЗМІ 
повідомили, що «верховний об-
винувачений» Зеленський осо-
бисто проінформував Націо-
нальне агентство з питань за-
побігання корупції (НАЗК) 
про порушення ним Закону 
«Про запобігання корупції» у 
зв’язку з неподанням повідом-
лень про суттєві зміни в майно-
вому стані. 
 Тобто Зеленський доб-
ровільно заявив про вчинення 
ним правопорушення. Явка з 

повинною є пом’якшувальною 
обставиною при визначенні 
судом міри покарання за ад-
міністративне і кримінальне 
правопорушення. Зеленський 
наголосив, що всі громадяни 
України рівні перед законом і 
він готовий нести відповідаль-
ність за порушення закону.
 НАЗК офіційно вручило 
йому два протоколи про ад-
міністративне правопорушен-
ня. 
 Проте суд закрив провад-
ження у зв’язку з тим, що «вер-
ховний обвинувачений» Зе-
ленський є президентом Украї-
ни і користується правом недо-
торканності. 
 У червні ц. р. правоохорон-
ці склали адміністративні про-
токоли за фактом порушення 
встановлених урядом каран-
тинних обмежень, вчинених 
Зеленським і його підлеглими 
— керівником ОП Єрмаком, 
його першим заступником Тро-
фімовим, державним санітар-
ним лікарем Ляшком, головою 
Хмельницької ОДА Габінетом 
i хмельницьким міським голо-
вою Симчишиним під час відві-
дин кафе у Хмельницькому 3 
червня.
 Адміністративні матеріа-
ли передали до суду. 19 чер-
вня місцевий суд призупинив 
провадження проти Зеленсь-
кого і звернувся до Верховного 
Суду за роз’ясненням, чи може 
суд оштрафувати президента, 
оскільки, згідно з Конститу-
цією, він є недоторканним. Ре-
шта осіб були оштрафовані на 
17 тисяч гривень кожен. 
 Зеленський, незважаючи 
на публічне запевнення, що 
він готовий понести відпові-
дальність за порушення зако-
ну, не звернувся до суду, щоб 
той розглянув його адміністра-
тивну справу у звичайному по-
рядку і ухвалив рішення про 
накладення на нього штрафу 
як на звичайного громадяни-
на, що вчинив адміністратив-
не правопорушення.
 Зеленський уже був оштра-
фований під час другого туру 
президентських виборів, який 
проходив 21 квітня 2019 року. 
Після голосування він показав 
на камеру бюлетень, чим пору-
шив виборче законодавство Ук-
раїни. Тоді його оштрафували 
на 850 грн. 
 Не встигли висохнути чор-

нила підпису Зеленського під 
присягою, як він тут же її пору-
шив. Знехтувавши Конститу-
цією, заявив про розпуск пар-
ламенту, а наступного дня під-
писав неконституційний указ 
про припинення повноважень 
Верховної Ради. 
 На це вказали провідні 
юристи і судді Конституційно-
го Суду. Наприклад, відомий 
суддя КС Віктор Шишкін за-
явив, що указ про розпуск Вер-
ховної Ради є неконституцій-
ним. «Треба читати Конститу-
цію, там усе написано. Підстав 
для розпуску немає», — наго-
лосив Шишкін.
 Понад 60 народних депу-
татів iз різних фракцій внесли 
до КС подання про неконститу-
ційність твого указу щодо до-
строкового припинення повно-
важень парламенту.
 Але кишеньковий КС, бу-
дучи постійно політично заан-
гажованим на президентів (на 
який Зеленський прийшов осо-
бисто, що було тиском на ньо-
го), визнав його нікчемний 
указ таким, що відповідає Кон-
ституції України.
 Трибунал зауважує, що ще 
до оголошення судового рішен-
ня представник президента в 
парламенті Стефанчук (нині 
— перший заступник голови 
Верховної Ради) заявив, що в 
ОП «очікують на позитивне рі-
шення суду».
 Особливу думку з приводу 
юридичної недолугості цього 
рішення висловили судді КС 
Сергій Сас і Микола Мельник, 
які не втратили професійної 
честі.
 Зеленський грубо порушив 
Закон «Про очищення вла-
ди», призначивши главою ад-
міністрації президента Андрія 
Богдана, який в уряді втікача 
Азарова обiймав посаду урядо-
вого уповноваженого з питань 
антикорупційної політики і 
був звільнений 5 березня 2014 
року. 
 Голова Громадської ради з 
питань люстрації при Мiн’юстi 
Тетяна Козаченко справедли-
во стверджує: «З урахуванням 
публічної інформації, Андрій 
Богдан не має права займати 
посаду глави АПУ на підставі 
Закону «Про очищення вла-
ди».
 Винесення указу всупереч 
закону означає, що прези-
дент ставить себе вище зако-
ну і демонструє на всю країну 
справжнє ставлення до верхо-
венства права». 
 Зеленський також пору-
шив вимоги ст. 15 Закону 
«Про Службу безпеки Украї-
ни», яка встановлює порядок 
призначення начальників ор-
ганів і підрозділів СБУ. Без по-
дання голови СБУ Зеленський 
призначив свого «друга ди-
тинства з одного двору», голо-
ву партії «Слуга народу», за-
сновника і керівника «Кварта-
лу-95» Івана Баканова першим 
заступником голови СБУ. Він 
був призначений без спеціаль-
ної перевірки на допуск його до 
державної таємниці і без про-
ходження військово-медичної 
комісії про стан його здоров’я 
(на психологічну і психічну 
урівноваженість, алкогольну, 
наркотичну і психотропну за-
лежність, фізичний стан тощо) 
і придатність до військової 
служби.
 Щодо професійного рівня 
знань Зеленського і Баканова 
у сфері діяльності спецслужб, 
національної безпеки та обо-
рони, обидва, на думку спе-
ціалістів, — повні профани.   

Продовження —стор. 6—7

ПРОЄКТ

«Вирок» кінцевий і 
оскарженню не підлягає!
Майбутнє «Янелоха-Зеленського»

■

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, 
генерал-лейтенант, кандидат юридичних наук

Тим, хто віддав життя
за волю і незалежність України 

у війні з російським 
агресором, — присвячую!

У відкритому листі до Зеленського під заголовком «Володимире, ти 
проклятий батьком загиблого сержанта Ярослава Журавля» («УМ», 
05.08.20.) і в статті «Володимире, Український народ тобі «не опо-
нент», він — твій вирок!» («УМ», 07.08.20.див. тут: https://www.
umoloda.kyiv.ua/number/3621/180/148737/) я запропонував ліде-
рам національно-патріотичних партій, громадських організацій, 
ветеранам українсько-російської війни, волонтерам, усім, кому не 
байдужа доля України, зібратися 24 серпня — в День 29-ї річниці 
незалежності України — в Києві, на майдані Незалежності на Все-
українське народне віче і провести Народний трибунал України для 
оголошення народного вироку Зеленському, який, за моїми вис-
новками (як слідчого в минулому) та оцінками експертів, вчинив 
державну зраду і зраду національних інтересів України. 
Зазначені публікації були поширені в соціальних мережах, у тому 
числі на сторінках «Фейсбуку» Зеленського і Порошенка, iз запи-
танням до читачів: Чи підтримуєте ви створення Народного Трибу-
налу України, який своїм вироком відправить «верховного обвину-
ваченого» Зеленського з поста президента України — ТАК чи НІ? 
На час опублікування матеріалу ідею про створення Народного 
Трибуналу над «верховним обвинуваченим» Зеленським та усунен-
ня його з поста президента України підтримало понад 2 млн. 700 
тис. українців. 

«Головний обвинувачений» Зеленський складає присягу.❙
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Продовження. 
Початок — стор. 5

 На порушення вимог п. 12 
ст. Положення про Міністер-
ство оборони України, затвер-
дженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 листо-
пада 2014 року №671, Зеленсь-
кий без подання міністра обо-
рони призначив «близького до 
клану Коломойського» Русла-
на Хомчака начальником Гене-
рального штабу — головноко-
мандувачем ЗСУ. Окремі полі-
тики й учасники російсько-
української війни вважають 
призначення Хомчака не лише 
незаконним. На нього покла-
дають вину за Іловайський ко-
тел і великі втрати серед війсь-
кових і добробатів (див. відео: 
«Зеленский назначил генера-
ла-предателя Хомчака главой 
ВСУ» — https://www.youtube.
com/watch?v=d9TmEOZsxIg&f
eature=share).
 Народний депутат, за-
сновник полку «Азов» Анд-
рій Білецький в ефірі телека-
нала ЗІК заявив: «Призначен-
ня Хомчака для величезної 
кількості армійців, ветеранів, 
цивільних людей — це сприй-
мається, фактично, як плювок 
в обличчя». «Для президента 
Зеленського великим плюсом 
Хомчака є близькість до Дніп-
ропетровського клану. Він був 
творцем і виконавцем Іловай-
ської операції», — наголосив 
Білецький. 
 Висновок Трибуналу: Зе-
ленський є «особливо небез-
печним рецидивістом» ад-
міністративних правопору-
шень. Даного слова, що у ви-
падку порушення закону він 
піде у відставку, — Зеленсь-
кий не дотримав. Збрехав на-
роду! 
 Зробивши явку з повинною 
щодо порушення Закону «Про 
запобігання корупції», «Яне-
лох-Зеленський» у відставку 
не подав! 

Брехливі обіцянки «Янелоха»
 Зеленський обіцяв учите-
лям зарплату в 4 тисячі євро. 
Збрехав! 
 Запропонував парламен-
ту прийняти виборчий ко-
декс про вибори народних де-
путатів на партійно-пропор-
ційній основі з «відкритими 
списками». А вже наступно-
го дня після інавгурації по-
дав свій законопроєкт (як не-
відкладний), який передбачав 
пропорційну систему із «за-
критими списками», з якими 
і були проведені парламентсь-
кі вибори, що дало віртуальній 
партії «Слуга народу» створи-
ти більшість у Верховній Раді. 
У цей спосіб Зеленський вста-
новив монополію влади в Ук-
раїні, яка за рік його прези-
дентства набула ознак автори-
тарної поліцейської держави. 
 17 квітня 2019 року (за чо-
тири дні до вирішального дру-
гого туру президентських ви-
борів) в інтерв’ю виданню 
«РБК-Україна» у відповідь на 
запитання журналіста, чи пла-
нує Зеленський користувати-
ся державними резиденціями, 
він сказав: «Я не бачу в цих ре-
зиденціях жодного смислу» і 
пообіцяв виборцям віддати де-
ржавні дачі дітям під табори. І 
знову збрехав народу! Ставши 
президентом, Зеленський пе-
реїхав мешкати на державну 
дачу №29 у Кончу-Заспу, де по 
сусідству живуть колишні пре-
зиденти, спікери та прем’єри. 
Президентська дача, в яку пе-
реїхав жити Зеленський, — це 
триповерховий маєток більш 
ніж на 2 тис. квадратних мет-
рів iз кількома гектарами зем-

лі. Будинок має чотири спаль-
ні, санвузли оздоблені марму-
ром, ліфт, кінозал, більярдну, 
солярій, сауни, басейн і ма-
сажний кабінет.
 Утримування дачі, при про-
живанні в ній, обходиться де-
ржавному бюджету в 30 млн 
гривень на рік.
 Свій родовий маєток із зе-
мельною ділянкою, який роз-
ташований у заміському ко-
теджному містечку «Перли-
на Італії» в селищі Іванковичі 
(за 30 км від Києва) Зеленсь-
кий продав дружині заступ-
ника керівника фракції «Слу-
га народу» в парламенті Юрія 
Кіселя за 13,5 млн грн. 
 Висновок: Зеленський — 
брехун, який ввів в оману 73% 
виборців, що повірили йому і 
обрали його президентом Ук-
раїни. У такий спосіб «Яне-
лох» зробив своїх виборців 
«лохами» — «зебілами»!

«Zе 73%»
 Міжнародна кваліфіка-
ція хвороб містить у собі су-
купність хвороб і розладів 
здоров’я під кодом «Zе 73». 
 Розділ «Zе 73» передбачає, 
зокрема, такі захворювання, 
як: «Акцентуйовані особистіс-
ні риси характеру. Поведінко-
ва структура типу «А», яка ха-
рактеризується непомірною 
амбіцією, потребою у високих 
досягненнях, нетерпимістю, 
некомпетентністю, настир-
ливістю. Стресовий стан. Не-
адекватні соціальні навич-
ки. Конфлікт, пов’язаний із 
соціальною роллю. Обмежен-
ня діяльності, викликані зни-
женням або втратою праце-
здатності. Перевтома. Стан 
виснаження життєвих сил...»: 
(див. тут: https://ibigdan.
livejournal.com/25410400.
html). 
 Чи це збiг, чи у Бога таке 
почуття гумору, але, як зазна-
чають деякі ЗМІ, якщо хтось 
запитає вас, що у нас iз пре-
ЗЕдентом ЗЕленським, смі-
ливо посилайте цю людину до 
розділу «Zе 73» Міжнародної 
кваліфікації хвороб, а також 
послухайте журналіста Остапа 
Дроздова «Втомився, небора-
ка» (див. відео: https://www.
youtube.com/watch?v=H87H
WgV6UgE&feature=share).
 Згідно з древніми Ведични-
ми Знаннями, людство зараз 
живе в кінці «темної епохи», 
яка зветься «Калі Юга». В ній 
лише 25% населення плане-
ти усвідомлює свою «світлу 
духовну природу». Решта — 
75% людей — на сьогодні має 
«негативну (темну) духовну 
природу», яка переважно на-
повнена матеріальним спожи-
ванням, атеїзмом, скептициз-
мом, цинізмом, сарказмом, 
байдужістю, зневірою, зліс-
тю, ненавистю, помстою. 
 Головна якість епохи 
«Калі Юги» — відсутність 
духовностi! (див. «Самые со-
кровенные Знания»: https://
audioveda.ru/audios/1060).
 Черговий дивний збiг: По-
рошенка на президентських 
виборах підтримали 24,45 % 
виборців, а тих, хто голосував 
за блаЗЕня, — 73,22%.
 Знову збіг. На президентсь-
ких виборах у Росії 2018 року 
кривавого кремлівського кар-
лика підтримало 76,69% «ра-
бів». 
 Новий збiг — за даними 
ЦВК, за Лукашенка проголо-
сувало 80% виборців, які взя-
ли участь у президентських ви-
борах у Білорусі 9 серпня.
 Народна мудрість твердить: 
раз — випадковість, два — збіг, 
три — закономірність, чотири 

— Закон Всесвіту, який лише 
підтверджує Ведичні Знання, 
що людство зараз живе в час 
«темної епохи».
 Найтемніша ніч перед сві-
танком. Але маленький про-
мінчик Сонця розрізає  най-
більшу пітьму. Українці, впус-
тіть Світло Духовності в свої 
Душі і ви прискорите кінець 
«темної епохи Калі Юги» в Ук-
раїні!

Від захисту України 
«верховний обвинувачений» 
ухилився! 
 Військової строкової служ-
би Зеленський не проходив. У 
2014-15 роках, коли українці-
добровольці рятували Україну 
від російської путінської орди 
на сході, «верховний обвину-
вачений» Зеленський ховався 
від мобілізації за кордоном зі 
своїм 95-м кварталом, де гань-
бив Україну та її захисників. 
 Під час мобілізації йому як 
військовозобов’язаному було 
надіслано чотири повістки для 
призову в армію: 15 квітня, 23 
червня, 15 серпня 2014 року і 
10 травня 2015 року, за адре-
сою, визначеною в його обліко-
вих документах.
 Про це у квітні 2019 року 
офіційно повідомило МО Украї-
ни, зазначивши, що Зеленсь-
кий із 2008 року перебував на 
військовому обліку в Кривому 
Розі, придатний до військової 
служби, військову службу не 
проходив.
 В інтерв’ю «КП в Украине» 
(21.03.2014 р.) Зеленський зля-
кано заявив (цитата його мо-
вою): «Мне действительно поз-
вонила мама, которая живет в 
Кривом Роге, и сказала, что на 
наш домашний адрес принесли 
повестку».
 На запитання журналіста, 
що він буде робити, чи поїде у 
військовий комісаріат, у Кри-
вий Ріг, Зеленський відповів 
(цитата): «То, что нужно де-
лать по закону, то и буду де-
лать. Я военнообязанный. Если 
нужно — пойду воевать».
 Заступник начальника вій-
ськового комісара Дніпропет-
ровського обласного комісаріа-
ту Сергій Полуциган відповів 
журналістам, що Зеленський 
зобов’язаний був прибути у 
військовий комісаріат у зазна-
чений у повістці час. 
 Полуциган також зазначив: 
оскільки в Україні йде част-
кова мобілізація, то на війсь-
кову службу призивають чо-
ловіків до 60 років, залежно 
від звання. На той час Зеленсь-
кому було 36 років і він підля-
гав обов’язковому призову в ЗС 
України! 
 Однак Зеленський до війсь-
кового комісаріату за жодною 
iз повісток не прибув, хоча знав 
про них від батьків.
 Батько «верховного обви-
нуваченого» Олександр Семе-
нович заявив журналістам, що 
він iз дружиною розповів сину 
про повістки і всі разом посмія-
лися. Зеленський-старший від-
верто заявив: «Я бы не хотел, 
чтобы мой сын шел в армию, 
поскольку понимаю, что это 
большой риск». 
 Тепер батько Зеленсько-
го гнівно рекомендує моло-
дим людям, серед яких багато 
ветеранів АТО, які збирають-
ся на мітинги під ОП, iти во-
ювати на Донбас (цитати його 
мовою): «Пусть эта сволочь 

идет стреляет в АТО. Пусть эта 
мразь, которая выступает, идет 
в АТО. Молодежь вот эта возле 
офиса президента, купленная. 
Идите воевать, гады... Идите 
защищать страну, а вы воняе-
те...» (див. відео: https://www.
youtube.com/watch?v=6e-
7xtb0WBc&feature=share).
 Висновок Трибуналу: Ухи-
лянням від призову на військо-
ву службу «верховний обвину-
вачений» Зеленський порушив 
ст. 65 Конституції України, 
яка проголошує, що «Захист 
Вітчизни, незалежності та те-
риторіальної цілісності Украї-
ни є обов’язком громадян Ук-
раїни». 
 Зеленського – «Янелоха» 
треба було «саджати» ще на-
весні 2015 року! 
 Хто ж насправді «сволочь», 
«мразь», «гад» і «воняет» — 
відповідь очевидна! 

Дозволу на порятунок 
пораненого сержанта 
Зеленський не дав!
 Спецназ ЗСУ отримав осо-
бистий наказ президента Зе-
ленського не вирушати на по-
шуки поранених і розстріля-
них евакуаційних груп на Дон-
басі.
 Про це в ефірі телеканала 
«Прямий» розповів волонтер, 
колишній радник міністра обо-
рони Юрій Бірюков: «Коли ка-
жуть, що президент Зеленсь-
кий тримав щось там під осо-
бистим контролем і відправив 
туди генерала Хомчака, в той 
же момент дві групи спецназу 
сиділи в розпоря дженні 137-го 
окремого батальйону морської 
піхоти й чекали дозволу вийти 
забрати тіла й шукати поране-
них.
 Вони чекали дозволу. Їм 
було дано прямий наказ не ви-
суватися. Ось у цім був «осо-
бистий контроль» Зеленсько-
го. Це факти. Я не називатиму 
прізвища бійців спецназу, але 
я знаю їх поіменно, хто і де там 
перебував».
 «Я практично по хви-
лині знаю всю цю історію...» 

— наголосив Бірюков (див. 
відео: https://www.youtube.
com/watch?v=ndLcfSiuHeg&f
eature=share).
 Трибунал наголошує, що 
ні Зеленський, ні його прес-
служба, ні Генеральний штаб 
ЗСУ не спростували цих тверд-
жень Юрія Бірюкова. За таких 
обставин у діях Зеленського і 
Хомчака є ознаки військово-
го злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 425 КК (недбале ставлення 
до військової служби), за що 
передбачено покарання у виг-
ляді позбавлення волі від 5 до 
8 років. 

Державна зрада Зеленського
 Обставини вчинення Зе-
ленським злодіянь, які ма-
ють ознаки державної зради 
та інших злочинів, викладені 
у відкритих листах Григорія 
Омельчнека, Героя України, а 
також у свідченнях політиків 
і експертів, обнародуваних у 
ЗМІ.
 Григорій Омельченко: «І 
це — не жарти: з приводу по-
рушень Конституції та за-
конів...» («УМ», 28.05.20., 
див. тут: https://www.
umoloda.kiev.ua/number/346
2/180/133753/); 
 «Прорвало всю ЗЕ-каналі-
зацію: чи є автентичними за-
писи із кабінету директора 
ДБР Романа Труби» («УМ», 
27.11.19., див. тут: https://
www.umoloda.kiev.ua/number
/3537/188/140397/);
 «Україна — держава ук-
раїнців, а не москалів...» 
(«УМ», 14.07.20., див. тут: 
https://umoloda.kyiv.ua/num
ber/3612/180/148047/);
 «Володимире, ти не ук-
раїнський і не мій прези-
дент, іди з Богом...» («УМ», 
21.07.20., див. тут: https://
www.umoloda.kiev.ua/number
/3615/180/148282/);
 «Володимире, ти прокля-
тий батьком загиблого сер-
жанта Ярослава Журавля» 
(«УМ», 05.08.20., див. тут: 
https://www.umoloda.kyiv.ua/
number/3621/180/148736/,

ПРОЄКТ
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 «Володимире, Український 
народ тобі «не опонент», він — 
«твій вирок» («УМ», 07.08.20., 
див. тут: https://www.umoloda.
kiev.ua/number/3622/180/148
804/).
 Андрій Ілларiонов, ексрад-
ник президента Росії: «Зе-
ленський працює проти Украї-
ни» (див. відео: (https://www.
youtube.com/watch?v=3PWsq
L7Ucs8&feature=share). 
 Степан Хмара, Герой Ук-
раїни: «Зеленському і Хомча-
ку треба застрелитися» 
(див. відео: https://www.
youtube.com/watch?v=rLMRv
KggweE&feature=share);
 «Цю шпану чекає трибу-
нал!» (див. відео: https://www.
youtube.com/watch?v=3hRwR
h6V97s&feature=share);
 «Зеленському: Якщо хо-
чеш української землі, ми виді-
лимо тобі два квадратних мет-
ри» (див. відео: https://www.
youtube.com/watch?v=krr_
i27xI9k&feature=share).
 Ірина Фрiз, народний депу-
тат України: «ДБР має пору-
шити щодо Зеленського і Єрма-
ка справу за статтею «держав-
на зрада» (див. тут: https://
www.umoloda.kiev.ua/number
/3537/188/140397/);
 «Повну відповідальність за 
Мінську зраду України несе Зе-
ленський» (див. тут:
https://glavcom.ua/country/
politics/povnu-vidpovidalnist-
za-minsku-zradu-ukrajini-nese-
zelenskij-narodnij-deputat-
665758.html).
 Петро Порошенко, народ-
ний депутат України: «Це де-
ржавна зрада. Хто дав Єрма-
ку директиву підписати прото-
кол ТКГ?» (див. відео: https://
youtu.be/fb3ZT5DRoLY).
 Володимир Ар’єв, народ-
ний депутат України: «Таєм-
ні переговори Зеленського 
з головою радбезу Росії під-
падають під державну зра-
ду» (див. тут: https://prm.ua/
tayemni-peregovori-zelenskogo-
z-golovoyu-radbezu-rosiyi-
pidpadayut-pid-derzhavnu-

zradu-ar-yev/);
 «Мінська зрада Єрмака. 
Вже 60 «Слуг народу» під-
писали термінове звернен-
ня до Зеленського» (див. тут: 
https://glavcom.ua/country/
politics/minska-zrada-jermaka-
vzhe-60-slug-narodu-pidpisali-
terminove-zvernennja-do-
zelenskogo-665773.html).
 Валерій Клочок, політич-
ний експерт: «Зеленський 
піде з посади через держав-
ну зраду» (див. тут: https://
censor.net.ua/blogs/3175202/
zelenskiyi_pde_z_posadi_
cherez_derjavnu_zradu);
 «Зеленський, Єрмак і де-
ржавна зрада» (див. тут: 
http://argumentua.com/stati/
zelenskii-rmak-derzhavna-
zrada);
 «Зрада, крутіша за коро-
навірус»: мережі лютують 
через переговори в Мінсь-
ку» (див. тут: https://www.
bbc.com/ukrainian/features-
51871711).
 Олександр Палiй, політич-
ний експерт: «Це дуже схо-
же на державну зраду» (див. 
відео: https://www.youtube.
com/watch?v=WzyCNzSPGdw
&feature=share).
 Роман Безсмертний, дип-
ломат, представник України в 
ТКГ в 2015-16 та 2019 рр. на 
переговорах у Мінську: «Дії 
влади на чолі з Зеленським — 
це державна зрада» (див. відео: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0CfqjVeQq84&feature=s
hare);
 «Зеленський та Єрмак 
пішли на кроки з ознакою де-
ржавної зради» (див. відео: 
https://www.youtube.com/
watch?v=T_9PgRuSdSg&feat
ure=share);
 «Українська влада веде 
зрадницьку політику у відно-
синах з Росією» (див. відео: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=A6FtEfXnF8I&feature
=share);
 «Це політична диверсія, 
вони не розуміють наслід-
ків» (див. відео: https://www.

youtube.com/watch?v=fPT3v3
kI2t0&feature=share);
 «Легалізація Єрмаком 
ОРДЛО без письмової сан-
кції є приводом для імпіч-
менту Зеленському» (див. ві-
део: https://www.youtube.
com/watch?v=8-e_KwAv__
k&feature=share);
 «Ми маємо справу з озна-
ками державної зради» (див. 
відео: https://www.youtube.
com/watch?v=RaMyyk47p7M
&feature=share);
 «Зеленський в Омані 
домовлявся з Кремлем» 
(див. відео: https://www.
youtube.com/watch?v=YCu-
fvdslxE&feature=share);
 «Зеленський відбілює 
Кремль» (див. відео: https://
www.youtube.com/watch?v=U
CKdNdekjEA&feature=share);
 «Путін дресирує Зеленсько-
го: наслідки загрозливі» (див. 
відео: https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = E v g B i 8 -
D90w&feature=share);
 «Зеленський — це при-
ниження нації» (див. ві-
део: https://www.youtube.
com/watch?v=TBe5cyY8_
ck&feature=share);
 «Указ Зеленського про 
нову делегацію ТКГ кастрова-
ний» (див. відео: https://www.
youtube.com/watch?v=BPYin9
n5IlQ&feature=share);
 «Єрмак руками Зеленсько-
го веде Україну в ярмо Росії» 
(див. відео: https://www.
youtube.com/watch?v=IO4m1
9Fc0tw&feature=share);
 «Зеленський тяжіє до 
узурпації влади» (див. відео: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=hbx7o0dxpHc&feature=
share);
 «Оман це квіточки. Ката-
строфа наближається» (див. 
відео: https://www.youtube.
com/watch?v=z85VPTCMeRo
&feature=share).
 Михайло Гончар: «Зеленсь-
кий став на шлях державної 
зради (див. тут: https://www.
radiosvoboda.org/a/30195997.
html);
 «Державна зрада Зеленсь-
кого» (див. тут: https://
s p r o t i v . o r g / c a t e g o r y /
personi/zelenskij-volodimir-
oleksandrovich/derzhavna-
zrada-zelenskogo).
 Незважаючи на відсут-
ність «верховного обвинува-
ченого» Зеленського, який за-
вчасно був попереджений про 
час і місце засідання Народ-
ного Трибуналу, і ненадання 
ним свідчень (він має право їх 
не давати), а також відсутність 
його захисників, встановлені 
Трибуналом фактичні обста-
вини вчинення ним злочинів 
за викладених у показаннях 
свідків обставин, обнародува-
них у ЗМІ, повністю підтвер-
джуються доказами, дослід-
женими Трибуналом.
 Зібрані докази є належни-
ми, достатніми та допустими-
ми, які підтверджують існу-
вання обставин про вчинення 
«верховним обвинуваченим» 
Зеленським державної зради 
та зради національних інтере-
сів України.
 Аналізуючи пред’явлене 
Українським народом Зеленсь-
кому обвинувачення та сукуп-
ність досліджених доказів, 
Народний Трибунал ВИЗНАЄ 
ВИНУВАТІСТЬ «верховного 
обвинуваченого» Зеленського 
і кваліфікує його діяння за:

 ч. 1 ст. 111 (державна зра-
да) — зрада національних ін-
тересів України, 
 ч. 2 ст. 364 (зловживання 
владою або службовим стано-
вищем, що спричинило тяжкі 
наслідки),
 ч. 3 ст. 365 (перевищення 
влади або службових повнова-
жень, що спричинили тяжкі 
наслідки), 
 ч. 2 ст. 367 (службова не-
дбалість, що спричинила тяж-
кі наслідки), 
 ч. 3 ст. 425 (недбале став-
лення до військової служби, 
що спричинило тяжкі наслід-
ки в бойовій обстановці) КК 
України.
 Неявку «верховного об-
винуваченого» Зеленського і 
його захисників на судове за-
сідання Трибунал вважає на-
маганням уникнути суспіль-
ної відповідальності за вчи-
ненні злочинні діяння.
 Обставини, які пом’як шу-
ють покарання «верховного 
обвинуваченого» Зеленського 
— наявність двох неповноліт-
ніх дітей, які перебувають на 
його утриманні.

При визначенні 
покарання «верховному 
обвинуваченому» 
Зеленському
 Трибунал враховує харак-
тер і ступінь тяжкості скоє-
них ним суспільно небезпеч-
них діянь, стан його фізично-
го і психічного здоров’я та дані 
про особу. 
 Поведінка Зеленського 
сформована національними 
рисами його характеру (він 
заявив: «У меня еврейская 
кровь»), що має наукове пояс-
нення єврейських учених. 
 Домінантні риси характеру 
Зеленського (які у євреїв нази-
ваються «хуцпа», що означає 
зухвалість або нахабство) — це 
безмежна жадоба до грошей і 
до влади як засобу збільшення 
своїх статків, а також брехня 
та бравурна поза і дивні жес-
ти, які носять явно виражену 
патологію у Зеленського, що 
вже видно неозброєним оком.
 Професор єврей Алан Дер-
шовіц у науковій праці «Хуц-
па» показав, що «за своє пану-
вання і перевагу у світі євреї 
мають бути вдячні хуцпі — 
національній рисі єврейсько-
го народу — і не соромитися 
її».
 Єврейський професор Нор-
ман Фінкельштейн у книзі 
«Позаду хуцпи» доповнив опи-
сані риси характеру євреїв.
 Кабаліст, доктор філосо-
фії, єврей Міхаель Лайтман, 
так заявив про силу єврейсь-
кої «хуцпи» (цитую): «...Весь 
світ виконує те, що ми, євреї, 
йому замовимо! Свобода волі 
існує лише у нас, народу Ізраї-
лю... Всі у світі вважають, що 
євреї управляють світом. І 
вони праві, тому що управлін-
ня світом залежить від нас. У 
цьому наша Богообраність. Усі 
у світі вважають, що ми, євреї, 
їх обкрадаємо. І це насправді 
так! Ми їх обкрадаємо тим, що 
не передаємо їм цієї методи-
ки... Це інстинктивно закладе-
но у євреїв всередині. Так вла-
штований світ, так влаштовані 
душі. Наші душі діляться на 
дві частини — євреїв і народів 
світу. Ми повинні бути світлом 
для решти всіх народів... (див. 
відео: https://www.youtube.

com/watch?v=lryd38CyWkk&
feature=share).
 Психологи і психіатри дав-
но підмітили психопатич-
ні риси характеру в людей на 
кшталт Зеленського. Їхнє ба-
жання влади і в політиці, і в 
бізнесі одночасно — це домі-
нантні риси характеру таких 
людей, це — їхнє друге «Я», це 
— їхня «хуцпа».
 «Хуцпа» також визначаєть-
ся як «особливо цинічна, під-
ла, зухвала брехня» або «верх 
цинізму й нахабства, що па-
ралізує опонента».
 Окрім того, Зеленський на-
стільки наляканий, що пере-
буває у постійному страху. На-
віть на зустрічі з Папою Римсь-
ким у Ватикані Зеленський був 
у бронежилеті під піджаком і з 
десятком охоронців. 
 Враховуючи «дивну», не-
адекватну поведінку (міміка, 
жести, кривляння, вирази об-
личчя, очей, раптові зміни на-
строю, психологічні емоцій-
ні збудження, перехід на крик 
тощо), «втомленість» Зеленсь-
кого, Трибунал вважає за не-
обхідне рекомендувати йому 
пройти медичне обстеження у 
психолога і психіатра для вста-
новлення психоемоційного ста-
ну і здати тест на залежність від 
алкоголю, наркотиків і психо-
тропних речовин. 
 На підставі викладено-
го, керуючись ст. 5 Конститу-
ції України («Єдиним джере-
лом влади в Україні є народ, 
який здійснює владу безпосе-
редньо»), Народний Трибунал 
ЗАСУДИВ (ОСУДИВ):
 Зеленського Володими-
ра Олександровича (він же 
«Янелох» і т. д.) «ВИЗНАТИ 
ВИННИМ» у скоєнні суспіль-
но небезпечних злодіянь (зло-
чинів), передбачених ч. 1 ст. 
111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, 
ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 425 КК 
України та «ПРИЗНАЧИТИ 
ЙОМУ ПОКАРАННЯ» у виг-
ляді «ДОВІЧНОГО ПОСЕЛЕН-
НЯ» в 95-й Квартал з ЗАБОРО-
НОЮ грати роль «президента 
Голобородька», щоб із ним не 
трапився рецидив імператора 
Наполеона І Бонапарта, який 
у квітні 1814 року був відправ-
лений на заслання на острів 
Ельба, а в березні 1815 року 
втік і повернувся на французь-
кий престол на сто днів. Після 
поразки при Ватерлоо в червні 
1815 року повторно був засла-
ний на острів Святої Єлени, де 
й помер.
 ЗОБОВ’ЯЗАТИ «засудже-
ного» Зеленського добровіль-
но подати у відставку з поста 
президента України і НАДА-
ТИ Українському народу абсо-
лютне право на примусове усу-
нення його з поста президента 
України.
 Якщо «засуджений» Зе-
ленський упродовж 10 днів із 
дня оголошення народного ви-
року не виконає рішення На-
родного Трибуналу про від-
ставку, Український народ 
має ПРАВО усунути його з пос-
та президента України шля-
хом ПОВСТАННЯ, згідно iз 
Загальною Декларацією Прав 
Людини, прийнятою ГА ООН 
10 грудня 1948 року, яка «яв-
ляє собою зобов’язання для 
членів міжнародного співто-
вариства».

ВИРОК (ОСУД) НАРОДНО-
ГО ТРИБУНАЛУ КІНЦЕВИЙ 
І ОСКАРЖЕННЮ НЕ ПІДЛЯ-
ГАЄ! 

Судді Народного Трибуналу 
(прізвища і підписи) 
Честь маю!

ПРОЄКТ

і оскарженню не підлягає!
■



8 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 СЕРПНЯ 2020 СВІТ

Ігор ВІТОВИЧ 

Без заперечень, результатів 
президентських виборів у 
Білорусі з величезним ін-
тересом очікували як у цій 
країні, так і в усій Європі. У 
наївних демократіях Європи 
очікували, що «останнього 
диктатора Європи», як на-
зивають Олександра Лука-
шенка, можна змістити за 
правилами демократичного 
волевиявлення народу під 
час прямих президентських 
виборів. Але демократичні 
засоби у випадку Лукашен-
ка просто не спрацьову-
ють. Народжений і вихова-
ний в комуністичні часи з 
великим бажанням бути 
всесильним царем-само-
держцем, він сприймає всі 
ці ніжні поглажування де-
мократичної спільноти по 
своїй вовчій шкурі лише як 
вияв слабкості тих, хто його 
намагається приборкати 
та цивілізувати. Чи варто 
тут згадувати неодноразові 
спроби Євросоюзу налаго-
дити відносини з Білоруссю 
Лукашенка за найменших 
проявів послаблення його 
репресій проти внутрішнь-
ої опозиції? І чим ці спроби 
закінчилися? Тим, що вовк 
залишився вовком. 

«Прийняти і привітати» 
 І все ж ті, кому наб-
рид Лукашенко, перед 
цими виборами таки мали 
надію. Дуже розрізнена 
білоруська опозиція заяв-
ляла, що рівень підтримки 
Лукашенка перед вибора-
ми впав до 2-3%. Очевид-
на неправда, бо не можуть 
колгоспники і колгоспни-
ці, доярки і домашні гос-
подарки так раптово втра-
тити «вічну любов» до сво-
го улюбленого Саші, за 
якого вони незмінно голо-
сували від виборів до виб-
орів. А ось незалежні дані 
про те, що рейтинг Лука-
шенка за 25 років його не-
змінного володарювання в 
Білорусі впав до 20%, ви-
давалися вже набагато ре-
алістичнішими. 
 За цей час уже вирос-
ло нове покоління біло-
русів, а значній частині 
старших просто набридло 
жити «при Саші», який у 
перші роки правління чи 
навіть у перші два десятки 
років «царювання» все га-
рантував білорусам якийсь 
більш-менш пристойний 
рівень життя завдяки збе-
реженню радянської сис-
теми господарювання. Але 
в останні роки вона себе 
вичерпала і почала давати 
збої. 

 Усі гадання на кавовій 
гущі стосовно можливого 
результату президентсь-
ких виборів у Білорусі по-
чали втрачати сенс після 
оприлюнення інформації, 
що в дострокових виборах, 
які тривали з 4 по 8 серп-
ня, взяли участь 41,7% ви-
борців. Так Білорусь опи-
нилась за активністю у до-
строковому голосуванні 
попереду планети всієї. Та-
кої активності «достроко-
во віддати голос» у цивілі-
зованому світі ще ніколи 
не спостерігалося. Слабо 
контрольоване достроко-
ве голосування в усіх не-
демократичних країнах є 
потужним інструментом 
фальсифікації результатів 
виборів. А в неділю за кіль-
ка годин до закриття діль-
ниць глава ЦВК Білорусі 
оголосила вибори такими, 
що відбулися. 
 Дані державного ек-
зитполу теж не здивува-
ли: згідно з ними, Лука-
шенко набирає 79,7 відсо-
тка голосів виборців. Стан-
дартний результат за всі 
президентські вибори. Не 
було мітингів на підтрим-
ку опозиції, не було довже-
лезних черг для складання 
підписів під підписними 
листами її кандидатів, не 
було антилукашенківсь-
ких виступів по різних міс-
тах Білорусі. Залишився 
лише Лукашенко та нама-
льований йому виборчий 
результат.
 Згідно з оприлюдне-
ним екзитполом, інші 
кандидати продемонстру-
вали такі результати: лі-
дер об’єднаної опозиції 
Світлана Тихановська — 
6,8 відсотка, Анна Канопа-
цька — 2,3 відсотка, Анд-
рій Дмитрієв — 1,1 відсо-
тка, Сергій Черечень — 
0,9 відсотка. Проти всіх, 
за даними опитування на 
виході з дільниць, прого-
лосували 9,2 відсотка виб-

орців. На 18:00 неділі явка 
на виборах, згідно з дани-
ми Це нтрвиборчкому краї-
ни, становила 79 відсотків. 
За даними влади, участь у 
виборах мали право взяли 
6,8 мільйона громадян, пе-
редає інформагенція dpa.
 Тим часом голова Цен-
трвиборчкому Білорусі 
Лідія Єрмошина закликала 
кандидатів у президенти, 
які програли на виборах, 
спокійно прийняти пораз-
ку, привітати переможця 
і не «розбурхувати» маси. 
«Найголовніше — вміти 
прийняти поразку. Тобто 
змиритися з цим, прийня-
ти, привітати. Не хвилюва-
ти ту масу, яка його підтри-
мала», — сказала Єрмоши-
на, цитує інформагенція 
«Інтерфакс-Захід».

Початок «народної 
революції»
 Але «прийняти і при-
вітати» згодні не всі. Вже 
після оголошення по-
передніх результатів ви-
борів вечора неділі Мінськ 
гудів від сигналів автомо-
білістів, які таким чином 
висловлювали незгоду з от-
риманим «результатом». 
Ввечері 9 серпня та в ніч 
на 10-те в центрі білорусь-
кої столиці сталися сутич-
ки противників Лукашен-
ка з поліцією, десятки лю-
дей затримані. Про це пові-
домляє Білоруська служба 
«Радіо «Свобода». Видан-
ня Tut.by передає, що біля 
Стели на проспекті Пере-
можців, де зібралися про-
тестувальники, ОМОНів-
ці застосували світлошу-
мові гранати й сльозогін-
ний газ. Видання «Наша 
нива» розповіло, що світ-
лошумова граната вдари-
ла одного протестуваль-
ника в груди, його забра-
ла «швидка». Госпіталі-
зовано також журналіста 
Associated Press Мстисла-
ва Чернова, якого побили 

під час сутичок. А канал 
«Белсат» оприлюднив ві-
део, на якому автозак на 
швидкості збив протесту-
вальника. Акції непокори 
відбуваються в багатьох 
містах Білорусі. Але Лу-
кашенко за роки «бацьку-
вання» розробив потужну 
силову машину для їх при-
душення. «Чекаєте, що пе-
ред вами я чи хтось встане 
на коліна і цілуватиме пі-
сок, яким ви ходили!? Не 
буде цього! Тому ви маєте 
це чітко уявляти. Поводь-
теся згідно з законом», — 
відреагував на протести 
сам Лукашенко. І додав, 
що «готовий особисто вес-
ти діалог». 
 Тим часом кандидатка 
в президенти Світлана Ті-
хановська, а саме на її під-
тримку в країні проходили 
наймасовіші акції, закли-
кала прихильників «разом 
мирно і в рамках закону 
відстояти своє право вибо-
ру на виборах глави держа-
ви».
 Те, що відбувається в 
Білорусі, громадський діяч 
Тарас Шамайда називає 
«початком справжньої на-
родної революції». «Схоже 
на те, що білоруси справді 
проголосували проти Лука-
шенка. Принаймні кілька-
десят протоколів, які всу-
переч протидії влади, опри-
люднені як у Мінську, так і 
в провінції, свідчать про пе-
ремогу Тіхановської з пере-
вагою в півтора, два, іноді 
навіть три рази, — пише 
він у «Фейсбуці». — Блоку-
вання інтернету та інші пе-
решкоди дозволяють отри-
мувати лише уривчасту ін-
формацію. Але, безумовно, 
йдеться про справді серйоз-
ні й масові протести, подіб-
них до яких у Білорусі досі 
не було».
 Колишній глава МЗС 
України Павло Клімкін 
так прокоментував зна-
чення білоруських виборів 
для України: «Вибори у Бі-
лорусі не стануть логічним 
або не зовсім кінцем. Усе 
найцікавіше почнеться піс-
ля них. Нам потрібно боро-
тися за європейську Біло-
русь, цю боротьбу не мо-
жемо і не маємо програти, 
це питання нашої безпеки 
і нашого існування».
 Але, схоже, для Киє-
ва нічого не зміниться. Лу-
кашенко так і залишиться 
для нас і не своїм, і не чу-
жим, але все ж сусідом. Він 
і надалі гратиме у свою гру 
і залишатиметься для нас 
«непередбачувано передба-
чуваним» чи «передбачено 
непередбачуваним». ■

ОБЛУДА

Вибори від ЛУКАвого 
Білорусь не хоче й далі жити «при Саші»

■

Акція на підтримку білорусів на майдані Незалежності 
в Києві. 
Фото з мережі Facebook.

❙
❙
❙

НАСЛІДКИ 

Корупція на 
відкритій рані
Бейрут вимагає відставки уряду, 
а країни-донори радяться про 
допомогу постраждалому місту
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Масова акція протесту з вимогою відставки уряду 
відбулася в суботу, 8 серпня, в центрі Бейрута. Через 
чотири дні після катастрофи в порту ліванці зажада-
ли закликати правлячий політичний клас до відпові-
дальності за вибух, який зруйнував місто. Поліція за-
стосувала сльозогінний газ, але людей, за повідомлен-
ням місцевих ЗМІ, це не змусило розійтися.
 На площі Мучеників, яка є місцем збору протес-
тувальникiв iз жовтня минулого року, були встанов-
лені шибениці. «Після того як ми три дні розчища-
ли завали й лікували рани, ми готові дати нашому 
гніву ви бухнути і закликати їх до відповідальності 
за загибель людей», — заявив один з учасників про-
тесту, висловлюючи загальний настрій маніфестан-
тів.
 «Народ хоче падіння режиму», — скандували де-
які демонстранти, розмахуючи плакатами з вимогою 
відставки «вбивць». Протестувальники заявляли про 
свою недовіру до уряду і про бажання, щоб ООН узяла 
під контроль країну.
 Деякі з демонстрантів кидали камінням у поліцію, 
блокували доступ до Палати депутатів. Поліція засто-
сувала сльозогінний газ для розгону людей, які нама-
галися прорватися через периметр безпеки навколо 
будівлі парламенту.
 За останніми повідомленнями, кiлькiсть загиблих 
у результаті вибуху в Бейруті сягнула 220 осіб (серед 
загиблих є один українець — Вільям Азар), а число 
поранених — 6 тисяч. Зниклими безвісти значиться 
110 осіб. Такі дані оприлюднив губернатор Бейрута 
Марван Абуд. Близько 300 тисяч людей залишилися 
без даху над головою. За словами очевидців, місто по-
вернулося до стану, в якому перебувало після нищів-
ної громадянської війни 1975-90 рр.
 Міжнародна спільнота намагається допомогти 
зруйнованому катастрофою Лівану, але зусилля на-
разі абсолютно неспівмірні з потребами цієї країни. 
Прибулий iз візитом до Лівану голова Європейсь-
кої ради Шарль Мішель запевнив ліванців, що вони 
«не одні». Європейський Союз, який уже виділив 33 
мільйони євро, «хоче бути поруч не тільки словами, 
а й справами», — заявив він на пресконференції піс-
ля зустрічі з президентом Лівану Мішелем Ауном.
 У суботу, 8 серпня, Бейрут відвідали також голо-
ва Ліги арабських держав Ахмед Абуль Гейт, віцеп-
резидент Туреччини Фуат Октай і міністр закордон-
них справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Також — 
iз великими обіцянками, але замалими реальними 
сумами.
 Теперішня «післявибухова» ситуація країни є 
ще більш трагічною з огляду на те, що Ліван пере-
буває в епіцентрі економічної катастрофи після де-
фолту за зовнішнім боргом, і його лідери не змогли 
домовитися про економічну допомогу з Міжнарод-
ним валютним фондом (МВФ). Наразi все частіше 
лунають побоювання, що влада Лівану постараєть-
ся скористатися міжнародною увагою та допомо-
гою у своїх інтересах.
 Всеосяжна корупція також стає на перешкоді між-
народним інвестиціям i допомозі. Нагадаємо, що пре-
зидент Лівану Мішель Аун, якого громадяни країни 
все частіше критикують за некомпетентність і коруп-
цію, відмовився від міжнародного розслідування, за-
явивши, що причиною руйнівного вибуху в порту Бей-
рута могли стати недбалість або «стороннє втручан-
ня». За даними джерел у судових органах і службах 
безпеки Лівану, близько двадцяти співробітників пор-
ту і митниці вже заарештовані.
 У такій ситуації єдиною надією для Лівану зали-
шається міжнародна конференція донорів. Її скли-
кають у випадку катастрофічних ситуацій у тому чи 
іншому куточку світу. На жаль, цього разу зібрання 
відбулося, з огляду на коронавірус, у режимі відео-
конференції країн-донорів  9 серпня, і було органі-
зовано спільно ООН i Францією. Нагадаємо, що про 
проведення конференції для збору коштів на допо-
могу Лівану президент Франції Емманюель Макрон 
оголосив 6 серпня, на час свого візиту в постраждалі 
квартали Бейрута, пообіцявши жителям країни, що 
гроші «не підуть на корупцію». Він повідомив також 
про свій візит до Бейрута 1 вересня з метою контролю 
за розподілом французької гуманітарної допомоги.
 Наразі не повідомляють, на яку суму «скинулись» 
учасники конференції. Але це вочевидь не 15 млрд до-
ларів, яких потребує місто. ■

■

Хабаровськ бунтує 
 П’яту суботу поспіль у Хабаровську пройшла багатотисячна акція 
на підтримку ексгубернатора Сергія Фургала. Люди зібралися на площі 
Леніна перед будівлею уряду краю і влаштували ходу центральними ву-
лицями, скандуючи гасла «Це наше місто», «Путіна у відставку», «Росія, 
виходь», «Я, ми, він, вона — за Фургала вся країна», «Поліції — гань-
ба» та ін. Протестні акції в Хабаровську тривають вже 29 днів поспіль, 
наймасовіші ходи відбуваються по суботах. Як раніше стало відомо, суд 
у Хабаровському краї оштрафував вісім організаторів протестних акцій 
на 116 тисяч рублів. 

У Грузії згадували жертв «п’ятиденної війни»
 У Тбілісі, Цхінвалі, а також на лінії розмежування між Грузією і Пів-
денною Осетією 8 серпня пройшли заходи, приурочені до 12-ї річниці 
російсько-грузинської війни. Учасники акцій вшанували пам’ять загиблих 
у збройному конфлікті, а також виступили проти окупації грузинської те-
риторії російськими військовими. У Тбілісі на братському кладовищі Му-
хатгверді в траурній церемонії взяли участь президент Грузії, прем’єр-
міністр, глава парламенту і представники дипкорпусу. Таким чином гру-
зини хотіли «нагадати про російську агресію і виступити за територіаль-
ну цілісність Грузії», повідомляє «Кавказький вузол».

НОВИНИ ПЛЮС■
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Всім би так, як «Приват»!
 Чистий прибуток ук-
раїнських банків за січень-
червень 2020 року знизився 
на 23% у порівнянні з анало-
гічним періодом 2019 року й 
становив 23,8 млрд грн. За да-
ними НБУ, доходи вітчизня-
них фінустанов у січні-чер-
вні нинішнього року зросли 
на 6,2% у порівнянні з мину-
лим роком і становили 128,6 
млрд грн. Витрати ж за 6 мі-
сяців 2020 року становили 
104,8 млрд грн, що на 16,4% 
більше, ніж у 2019 році. 
 У другому ж кварталі 
2020 року чистий фінансо-
вий результат банків стано-
вив 7,7 млрд грн, що вдвічі 
менше у порівнянні з попе-
реднім кварталом. А також у  
2,4 раза менше, якщо порів-
няти з другим кварталом ми-
нулого року. 
 При цьому із 75 платос-
проможних банків станом на 
перший день минулого місяця 
59 банків були прибутковими 
та отримали чистий прибуток 
26,3 млрд грн, що перекрило 
збитки 16 банків на загальну 
суму 2,5 млрд грн.
 Найбільше заробив з усіх 
гравців на банківському рин-
ку державний «ПриватБанк» 

— 14 млрд гривень, що стано-
вить 59% від усього прибут-
ку у вітчизняній банківській 
сфері. А також група банків з 
іноземним капіталом, які за-
робили 5,6 млрд грн. 

Активність знижується, 
облікова ставка стабільна
 У регуляторі пояснили 
причину: загальне зниження 
бізнес-активності під час ка-
рантину та, зокрема, падіння 
попиту на кредити і банківсь-
кі послуги. Плюс зростан-
ня неплатежів за кредитами, 
яке, у свою чергу, негативно 
позначається на процентних 
та комісійних доходах банків. 
«Цьогоріч уперше за останні 
чотири роки чистий комісій-
ний дохід банків скоротився 
на 1,5% — до 20,5 млрд грн, 
якщо порівняти з аналогіч-
ним періодом попереднього 
року», — повідомили в Нац-
банку. При цьому зростання 
чистого процентного дохо-
ду сповільнилося до найни-
жчого за чотири роки значен-
ня — 3,9% за перше півріччя 
і 1,1% — за другий квартал, 
якщо порівнювати з «дока-
рантинним» 2019 роком. 
 Утім загрози для стабіль-
ності фінансової системи, на 

думку керівництва Нацбан-
ку, не існує: обсяги чистих 
процентних та комісійних 
доходів сьогодні є достатні-
ми для покриття адміністра-
тивних витрат більшості бан-
ків. Також завдяки жорсткій 
позиції попереднього керів-
ництва НБУ банки сформу-
вали запас міцності і сьогод-
ні використовують свою фі-
нансову подушку для погли-
нання кредитних збитків. 
 Тим часом ділова спіль-
нота України намагається 
прогнозувати рішення НБУ 
щодо розміру облікової став-
ки. Адже вітчизняна еконо-
міка хоча й починає  виходи-
ти з кризи, але все ще потре-
бує стимулюючої монетарної 
політики. Члени Комітету 
з монетарної політики На-
ціонального банку конста-
тували: у  липні поступово 
відновилася роздрібна тор-
гівля, сповільнилося падін-
ня споживчого імпорту, а ді-
лові очікування в торгівлі 

й промисловості практично 
вийшли на докарантинний 
рівень.
 Водночас на світових 
ринках останнім часом по-
дорожчали різні види енер-
гоносіїв і поступово віднов-
люється попит на них. Від-
так, за передбаченнями, до 
кінця року інфляція може 
бути близькою до означених 
в НБУ 5%. Таким чином, у 
Комітеті наполягають на 
збереженні облікової став-
ки на рівні 6%. Адже такий 
розмір ставки, на їхню дум-
ку, з одного боку, залишає 
банкам достатній простір 
для зниження депозитних і 
кредитних ставок, а з іншо-
го — спрямований на забез-
печення помірної інфляції у 
2021-2022 роках.
 Надалі ж знижувати став-
ку до планованих раніше 
5,5% у НБУ наразі не готові, 
— 6%, ймовірно, «тримати-
муть» до кінця нинішнього 
року. ■

НАШІ ГРОШІ 

Банки у стресі
Українська фінансова система суттєво 
постраждала через пандемію, але 
залишається поза зоною ризику

■

За даними аналітиків НБУ, зростання цін в Україні у нинішньому 
році практично непомітне.  

❙
❙

ТОЧКА ЗОРУ 

 «Яків Смолій — керівник   
 «соросят»

 Голова Ради Національного банку Богдан Да-
нилишин розкритикував попереднє керівниц-
тво регулятора, назвавши реформи в банківсь-
кій сфері 2014–2020 років «періодом втрачених 
можливостей». Він вважає, що «залишкам ко-
лишнього правління Нацбанку» пора піти зі своїх 
постів, а новий керівник центробанку має сфор-
мувати нову команду.
 «Міф реформаторів, який створило для себе 
колишнє правління, має розвіятися, як і міф ін-
шої країни після 2014 року... Ми втратили потен-
ціал країни, а накрили її гаслами, замість сти-
мулювання бізнесу забезпечили стимулюван-
ня рівня олігархізації економіки», — заявив Да-
нилишин, додавши, що втрати інституційної 
спроможності управління сталися через постійне 
цькування місцевих управлінських кадрів, фор-
мування неповноцінності і нездатності українців 
керувати розвитком господарства.
 «Це призвело до залучення будь-якого роду 
радників, консультантів, міністрів-гастролерів, 
які за останні роки завдали шкоди більше, ніж 
усі корупціонери разом узяті... Країну накриває 
привид «соросят, що вміють говорити», які не 
уявляють, про що говорять, але активно пропагу-
ють якісь фрази, далі заводячи в пастку», — на-
голосив Данилишин. Колишнє керівництво НБУ 
також звинувачують у нібито спекуляціях, зокре-
ма відсоткових доходах, які банки нібито отриму-
вали за депозитними сертифікатами.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Європа спіткнулася... І США також
 Валовий внутрішній продукт єврозони в дру-
гому кварталі 2020 року скоротився на 12,1%, що 
є найбільшим падінням за 25 років, відтоді як 
ведеться статистика. 
 Найбільше постраждала економіка Іспанії: 
там ВВП знизився на 18,5%. На другому і третьо-
му місцях — Португалія і Франція з мінус 14,1% 
і мінус 13,8% відповідно. Найкращим виявив-
ся показник Литви — там економіка скоротилася 
«лише» на 5,1%. 
 І хоча це лише попередні оцінки, керівниця 
Європейського центробанку Крістін Лагард за-
явила: Єврозона, ймовірно, вже пройшла важкий 
етап економічної кризи, викликаної пандемією 
коронавірусу. Раніше передбачалося, що еконо-
міка Єврозони скоротиться на 8,7% у 2020 році 
та виросте на 6,1% у 2021 році. Водночас Бюро 
економічного аналізу США заявило: ВВП США 
обвалився майже на 33% у перерахунку на річні 
темпи. Це найглибше падіння з 1947 року.

■

Олег ГАНСЬКИЙ

Останній літній місяць, як показує досвід, 
дуже часто стає початком чергового етапу 
знецінення нашої національної валюти. Втім 
тенденція ця не беззаперечна, і сьогодні 
Нацбанк переконує: особливих підстав для 
хвилювання немає, але національна валюта 
може перевищити позначку 28 гривень. 

Нацвалюта налякалася відставки...
 Як відомо, офіційний курс долара до 
гривні за липень зріс на 3,7% — з 26,69 до 
27,69 гривні за долар. На думку НБУ, по-
дорожчання долара за місяць на одну грив-
ню, яке відбулося у липні, трапилося пере-
дусім через психологічні чинники. Як по-
яснив заступник керівника НБУ Дмитро 
Сологуб, «немає іншого пояснення, ніж те, 
що це, в принципі, викликано публічними 
заявами про те, що потрібна девальвація, 
що гривня буде падати».
 Сам же український центробанк, за 
словами його представників, продовжу-
вав згладжувати коливання на ринку — 
«сальдо інтервенцій за результатами мі-
сяця було від’ємним». І при цьому на-
голошують: у ІІ кварталі 2020 року ре-
вальваційний тиск на валютному ринку 
забезпечувався значною пропозицією іно-

земної валюти завдяки надходженням від 
традиційних експортно орієнтованих га-
лузей, зокрема АПК та «Нафтогазу», за од-
ночасних стриманих платежів за імпорт.
 Простіше кажучи, курс гривні «три-
мали» аграрії та «Нафтогаз». Перші про-
давали свою продукцію за кордон — ясна 
річ, за долари, забезпечуючи стабільне 
надходження валюти до України. Нафто-
газова ж компанія отримала чергові над-
ходження за транзит вуглеводнів нашою 
територією. 
 «Це дало змогу НБУ відновити купів-
лю іноземної валюти, не протидіючи тен-
денціям, що переважали на ринку, та ком-
пенсувати значний обсяг її продажу для 
задоволення ажіотажного попиту в берез-
ні», — повідомили в Нацбанку. 
 «Липневе падіння гривні багато в чому 
пов’язане з перестановками в Нацбанку. 
Був відправлений у відставку керівник ві-
домства Яків Смолій, на його місце призна-
чили Кирила Шевченка. Все це відбувало-
ся під розмови про те, що Кабмін незадово-
лений занадто міцною гривнею і жорсткою 
грошово-кредитною політикою регулято-
ра. Після зміни керівництва НБУ виник-
ли побоювання різкого пом’якшення мо-
нетарної політики, штучного ослаблення 
гривні до комфортного для Мінфіну курсу 

30 грн за долар і втрати Нацбанком своєї 
незалежності. Як наслідок, у двадцятих 
числах липня курс долара на міжбанку 
впритул підібрався до позначки 27,9 грн, 
а продаж на готівковому ринку перевищив 
28 грн», — констатує ситуацію Вадим Іо-
суб, старший аналітик компанії «Аль-
парі».

Експортери скажуть «дякую»
 Утім потім, за його словами, пішов 
ряд заяв про те, що НБУ націлений ви-
конувати поточну програму з МВФ, 
налаштований на збереження своєї неза-
лежності і збереже режим таргетування 
інфляції і ринкове курсоутворення. «На 
підтвердження своїх намірів, на засідан-
ні 24 липня НБУ зберіг облікову ставку 
на рівні 6% річних і заявив, що не планує 
її знижувати найближчі два роки. У від-
повідь на це гривня до кінця місяця тро-
хи відновилася з локальних мінімумів, 
— продовжує Іосуб. — Якщо нова коман-
да НБУ буде і далі підтверджувати спра-
вами декларовану прихильність зваженої 
грошової політики, то серпень для гривні 
пройде без потрясінь. Долар протягом мі-
сяця продаватимуть/купуватимуть у діа-
пазоні 27,1—28,2 грн, євро — в діапазоні 
31,9—33,2. Утім курс євро менш перед-
бачуваний і може вийти за зазначені рам-
ки в разі сильних коливань валютної пари 
євро-долар на світовому ринку».
 Аналітики компанії «Форекс Клуб в 
Україні» лише трохи песимістичніші. На 
їхню думку, курс гривні в серпні може ко-
ливатися в діапазоні 27,5—28,5 гривень за 
долар США.
 «Значний вплив на ринок роблять не-
резиденти, які більшу частину липня ак-
тивно закривали свої інвестиційні пози-

ції і виходили з українських боргових па-
перів. Після того як НБУ зберіг облікову 
ставку на рівні 6%, відтік капіталу при-
зупинився, але, ймовірно, ненадовго, і в 
серпні вихід нерезидентів продовжиться, 
що тиснутиме на курс гривні», — прогно-
зує Андрій Шевчишин, керівник відділу 
аналітики «Форекс Клубу».
 За словами експерта, Міністерству фі-
нансів України буде складно рефінансува-
ти борги за рахунок нових розміщень облі-
гацій внутрішньої державної позики, тому 
після погашення паперів частина ліквід-
ності піде на валютний ринок. Адже, як 
відомо, у вересні уряд має погасити 1,4 
млрд. доларів США за єврооблігаціями, 
і накопичення валюти за виплатами роз-
почнуться у серпні. Водночас продовжать-
ся переговори з МВФ за наступним кредит-
ним траншем у вересні.
 А НБУ, ймовірно, буде виходити на 
ринок із валютними інтервенціями. Вста-
новлений торговий коридор у липні 27,6—
27,9 гривень за долар США ще не раз прой-
де перевірку ринком, і гривня може ослаб-
нути до рівня 28 гривень за долар.
 «Досягнення курсом позначки 28 
гривень за долар США буде стимулюва-
ти надходження до бюджету, підтрим-
ку експортерів і економічну активність у 
країні. Якщо ефект від девальвації буде 
недостатнім, регулятор відмовиться від 
політики стримування курсу, що посла-
бить гривню до 28,5 гривні за долар. Од-
нак, з огляду на сильне зміцнення євро на 
світових ринках, ослаблення національ-
ної валюти до 28 гривень за долар США 
може бути достатнім, щоб отримати пе-
ревагу для експортерів на визначально-
му для України європейському ринку», 
— резюмує Шевчишин. ■

ПРАВИЛЬНИМ КУРСОМ 

Міняйте гривню вчасно
Упродовж серпня наша національна валюта може 
впасти до 28-28,5 грн. за долар

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

Пандемія коронавірусу нанесла болючого удару по українській фінан-
совій системі: прибутки банків падають, зрештою, у плюсах вона опи-
нилася завдяки націоналізованому «ПриватБанку», який показує хо-
роші результати. Втім і підстав для хвилювань немає: у «ситіші» часи 
банки встигли накопичити достатньо капіталу, аби сьогодні почувати 
себе у безпеці. 



10 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 СЕРПНЯ 2020 ПОСТАТЬ

Долаючи табу й заборони
 У листопадi 1988 року газета «Мо-
лодь України» надрукувала на першiй 
шпальтi мою досить велику статтю пiд 
назвою «Бачу себе поруч з вами». Стат-
тя була присвячена президенту Академiї 
наук України Борису Патону i приуро-
чена до його сiмдесятирiччя. А заголо-
вок «Бачу себе поруч з вами» — це нiщо 
iнше, як вислiв Бориса Євгеновича на 
зустрiчi зi студентами Київського полi-
технiчного iнституту, випускником яко-
го вiн був.
 Газета «Молодь України» виходила 
тодi фантастично великим тиражем, її 
читали далеко за межами України, i це 
мало неочiкуванi наслiдки: через якийсь 
час зустрiчає мене головний редактор га-
зети Володимир Боденчук i з помiтним 
хвилюванням каже: «Молодь України» 
читали в американському космiчному 
агентствi NASA. Не далi як учора йому 
зателефонували звiдти й повiдомили на-
ступне: вони уважно прочитали статтю 
про студентськi роки академiка Пато-
на, який навчався в Київському полi-
технiчному iнститутi, але ж там же, у 
КПІ, дещо ранiше навчався видатний 
американський авiаконструктор Ігор Сi-
корський, який побудував у Києвi свої 
першi безпiлотники — планери, i якщо 
«Молодь України» пiдготує матерiал 
про студентськi роки та київський пе-
рiод життя Ігоря Сiкорського, то його iз 
задоволенням надрукує журнад «Спейс» 
(космос), що його видає NASA.
 Ну хто ж вiдмовиться вiд такої за-
манливої пропозицiї. І я прямую до ар-
хiву Київського полiтехнiчного iнститу-
ту, який надав менi чимало унiкальних 
матерiалiв, коли готував статтю про Бо-
риса Патона.
 Як i годиться, заповнив формуляр, i 
тим не на жарт налякав працiвникiв ар-
хiву:
 — Данi про особу, яка вас цiкавить, 
зберiгаються у спецiальному сховищi — 
«спецхранi». І майте на увазi: анi рек-
тор, анi мiнiстр не змусять нас витягти 
звiдти жодної одиницi зберiгання.
 У мене опустилися руки, аж раптом 
iнша жiнка з архiву каже:
 — Тут уже приходив один чоловiк, 
вiдрекомендувався викладачем Київсь-
кого iнституту iнженерiв цивiльної авiа-
цiї. Зв’яжiться з ним, може, вiн чимось 
допоможе.
 І замiсть даних про студента Ігоря Сi-
корського отримую данi про людину з див-
ним прiзвищем — Артем Сталiнський, 
викладач Київського iнституту iнженерiв 
цивiльної авiацiї. Невдовзi ми зустрiлися 
й одразу зрозумiли один одного. Артем у 
бездоганному блакитному костюмi авiато-
ра нiяк не мiг заспокоїтися:
 — За традицiєю, авiаконструктори 
дають лiтакам власної конструкцiї свої 
скороченi прiзвища — всi ми знаємо Ту, 
Ан, Іл i багато iнших. Але нiде я не знай-
шов навiть згадки про Ігоря Сiкорського, 
враження таке, що сконструйованi ним 
фантастично великi лiтаки «Витязь», 
«Ілля Муромець», «Київська Русь» ви-
никали самi по собi... І хоча Сiкорський 
був фундатором українського авiабуду-
вання, жоден з архiвiв Києва не надавав 
про нього вiдомостей.
 Артем працював над кандидатською 
дисертацiєю «Авiаграфiя мiста Києва», 
i його претензiї мало не до всiх українсь-
ких архiвiв були зрозумiлими.
 Несподiвано на допомогу прийшов 
голова профспiлки працiвникiв авiацiй-
ної промисловостi Ростислав Олексiйо-
вич Макарець. Вiн повiдомив, що очо-
лювана ним профспiлка нинi особли-
во опiкується трьома старiйшинами ук-
раїнської авiапромисловостi. Це Данило 
Григорович, Олександр Карпеко, Олек-
сiй Касьяненко. Люди поважного вiку, 
вони стояли бiля витокiв авiабудування 
в Києвi, а вiдтак i в Українi, вони не мог-
ли не знати Сiкорського, бо тодi, на по-
чатку минулого столiття, йому не було 
рiвних.
 Разом з Артемом ми зустрiлися з 
кожним iз цих людей, спогади яких дали 
змогу зазирнути на свiтанок українсько-
го авiабудування.

«Шум пропелера увiв у свiт новий 
звук»
 А почалося все з того, що професор 
теоретичної механiки Київського полi-
технiчного iнституту Микола Борисович 
Делоне оголосив студентам, що розпочи-
нає факультативно читати курс лекцiй 
iз повiтроплавання, i запросив усiх ба-
жаючих. Маючи французьке походжен-
ня, професор часто бував у Францiї, а во-
сени 1906 року став свiдком фантастич-
ного явища: у передмiстi Парижа Оссi-
ле-Мулiно пiлот Альберто Сантос-Дюмон 
на своєму крихiтному аеропланi «Дюмуа-
зель» покружляв над Ейфелевою вежею i, 
пролетiвши ще кiлькасот метрiв, спромiг-
ся м’яко посадити лiтак.
 Повiтроплавання — нове для тих 
часiв слово, сколихнуло київських полi-
технiкiв, i вони почали масово приходи-
ти на лекцiї. І ось тодi, коли читання лек-
цiй було в розпалi, Делоне звернув увагу 
на високого юнака мiцної статури.
 — Нiколи ранiше я не бачив вас на 
своїх лекцiях, хто ви? — мовив професор, 
пiдiйшовши до новачка.
 — Сiкорський, Ігор, — вiдрекоменду-
вався той, несмiливо додавши, — Івано-
вич.
 — Чи маєте якесь вiдношення до лiка-
ря Сiкорського?
 — Так, Іван Олексiйович Сiкорський 
— мiй батько.
 Отак вони й зустрiлися — Ігор Сi-
корський i Микола Делоне, i студент не-
чувано здивував професора i всiх присут-
нiх, коли повiдомив:
 — Я детально вивчив полiт Сантос-Дю-
мона i можу сказати: вiн невiрно розраху-
вав пiдйомну силу крила i мав загинути. 
А не загинув лише тому, що не мав над-
мiрної ваги. Моя ж конструкцiя пiдйомної 
сили крила дасть змогу лiтати вище i на 
значно бiльшi вiдстанi при бiльшому на-
вантаженнi.
 Професор зрозумiв, що перед ним лю-
дина, яка самотужки (!) опанувала так зва-
ну «теорiю крила», а це — основний еле-
мент будь-якого лiтального апарату, всi 
iншi частини — це оснастка.
 Сiкорський тим часом пiшов далi, i на 
черговому зiбраннi в Делоне доводив: усi 
ви, не кажучи про професора, опанували 
теорiю повiтроплавання, але вона нiщо без 
практичного штурму повiтряного просто-
ру. Простiше кажучи, Сантос-Дюмон сам 
побудував свiй аероплан, то й нам треба 
робити те саме.
 Заповзятiсть Сiкорського не знала 
меж: зустрiвшись iз ректором КПІ Вiк-
торiаном Флавiановичем Бобровим, вiн 
просить видiлити примiщення пiд ангар, 
де особисто будуватиме лiтальний апарат 
власної конструкцiї.
 Тепер його не часто бачать в ауди-
торiях, бо весь вiльний час вiн будує без-
моторний лiтак (планер) С-1. Будував 
власноруч i власним коштом, замовивши 
заводу Гретера i Криванека (нинi завод 
«Бiльшовик») легкi алюмiнiєвi конструк-
цiї. І оскiльки кошти на це видiлив батько 
Ігоря Іван Олексiйович, то вiн i став почес-
ним свiдком найпершого старту сина: двоє 
коней довго везли його в село Жуляни, що 
пiд Києвом, де все було готове до стрибка у 
небо, який хто знає, чим закiнчиться...
 І хвилююча мить прийшла: Іван Олек-
сiйович дiстався льотного поля, а людей 
там — сила-силенна. Аж от й Ігор вихо-
дить в оточеннi молодi, займає мiсце в ка-
бiнi. Хлопцi притримують хвiст, розтягу-
ють амортизатори. І раптом команда: «Пi-
шов!».
 Планер плавно вiдiрвався вiд землi, а 
всi, хто був на льотному полi, привiтно за-
махали руками i почали бiгти за лiтаком. 
Люди щось вигукували, розмахували пра-
порцями. Та Ігор не помiчав цього — вiн 
набирав висоту.

Уславив Росiйську iмперiю
 Поворотним етапом розвитку українсь-
кого авiабудування стала спiвдружнiсть 
ентузiастiв цiєї справи — професора тео-
ретичної механiки КПІ Миколи Делоне, 
конструктора Ігоря Сiкорського, фундато-
ра київських авiацiйних майстерень Вiк-
торiана Боброва, якого було обрано ректо-
ром Київського полiтехнiчного iнститу-

ту. Для початку вони приймають рiшен-
ня створити Київське товариство авiацiї 
та повiтроплавання, для охочих допомог-
ти товариству фiнансово запроваджують 
почесний знак iз написом «На народный 
воздушный флот».
 А тим часом 23-рiчний Ігор Сiкорський 
розпочинає будiвництво аероплана влас-
ної кострукцiї з новою на тi часи назвою 
«бiплан». 29 серпня 1911 року бiплан 
«С-6» (конструкцiї Сiкорського ), прий-
нявши на борт механiка Панасюка i паса-
жира з бажаючих (а таких виявилося чи-
мало), встановив рекорд: 111 верст за го-
дину!
 Київськi та росiйськi газети широко 
висвiтлювали «повiтряний прорив», як 
його охрестила преса, i цi подiї не пройшли 
непомiченими: першими вiтальнi депешi 
надiслали теоретик повiтроплавання Ми-
кола Жуковський i теоретик космiчно-
го плавання Костянтин Цiолковський, 
якi повiдомили, серед iншого, що видат-
нi успiхи київських колег надихнули їх 
на думку створити Всеросiйський iмпера-
торський аероклуб, висловивши сподiван-
ня на плiдну спiвпрацю з київськими ко-
легами, успiхи яких «вражають».
 І Жуковський, i Цiолковський були 
добре вiдомi в Києвi, але обидва вони були 
яскраво вираженi теоретики, якi не побу-
дували жодного лiтального апарата. Дещо 
далi пiшов винахiдник Олександр Можай-
ський, побудувавши так званий «возду-
хоплавательный снаряд», але це була до-
сить примiтивна конструкцiя, а про те, 
щоб узяти на борт хоча б пiлота, не могло 
бути й мови.
 Поки Сiкорський розмiрковував над 
тим, яким чином показати свiй «С-6» чле-
нам Всеросiйського iмператорського аеро-
клубу, на нього чекав набагато приєм-
нiший сюрприз: знаменитий французь-
кий iнженер Жан Ейфель запросив його 
представити свiй бiплан на щойно вiдкри-
ту виставку з помпезною назвою «авiаса-
лон» у передмiстi Парижа Ле Бурже. Зви-
чайно, Сiкорський не вiдмовився i тут же 
здiйснив перший в iсторiї України мiж-
народний перелiт без жодних навiгацiй-
них приладiв (механiк Панасюк правив 
за штурмана). Сiкорський вилетiв iз села 
Жуляни, що пiд Києвом, i за три години 
здiйснив м’яку посадку на ґрунтовий аеро-
дром Ле Бурже. І це була справжня сен-
сацiя, яка привернула увагу коронованої 
особи. При цьому цар Микола II переслi-
дував i дещо iншi цiлi: росiйський вiйсь-
ково-морський флот зазнав нищiвної по-

разки вiд японцiв пiд Цусiмою, войовни-
ча Нiмеччина погрожує свiтовою вiйною, 
яка зачепить i Росiю, то чи не варто залу-
чити вiтчизняних авiаторiв на створення 
вiйськових лiтакiв, аби дати гiдну вiдсiч 
майбутньому ворогу.
 Подальшi подiї розвивалися стрiмко 
й таємно: Росiйсько-Балтiйський завод у 
Санкт-Петербурзi був переоснащений на 
випуск лiтакiв i засекречений вивiскою 
«вагоноремонтний», уряд Столипiна на-
дав Сiкорському безмежнi повноваження, 
якi той використав для створення як но-
вих, так i модернiзацiї наявних лiтальних 
конструкцiй. Та Сiкорський, який завжди 
вiдчував потяг до новизни, закладає будiв-
ництво лiтакiв-гiгантiв «Ілля Муромець» 
i «Рускiй вiтязь», це були чотиримотор-
нi бiплани вiйськового призначення з та-
кими характеристиками: екiпаж — вiсiм 
осiб, вантажопiдйомнiсть — 900 кiлогра-
мiв, швидкiсть — 106 км/год. Неймовiр-
но, але факт: до 1919 року пiд керiвниц-
твом Ігоря Сiкорського було побудовано 
73 (!) лiтаки цих марок, але найперший 
рейс Сiкорський, син України, здiйснив 
за маршрутами Санкт-Петербург — Хар-
кiв, Москва — Харкiв.
 Сiкорський нiколи не забував, що вiн 
— киянин, тож коли почув, що карко-
ломнi повiтрянi «дослiди» в київському 

ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ■

Сходи
Ігор Сiкорський шлях авiаконструктора розпочинав 

у Київському полiтехнiчному iнститутi 
(до 130-рiччя видатного українця)

Свої першi лiтальнi апарати Ігор Сiкорський пілотував особисто.❙

Пам’ятник видатному українцю 
в Мiжнародному аеропорту «Київ» 
iменi Ігоря Сiкорського.
Фото з архiву автора.
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Анатолiй СИГАЛОВ
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небi виконує незнайомий йому Петро Не-
стеров, то одразу ж прибув у милий його 
серцю Київ. І став свiдком цiлого каскаду 
див: уперше в Росiї Нестеров зробив «сiне-
матографiчну» зйомку з лiтака Києва та 
його околиць, до того перелетiвши Днiп-
ро та Десну. Стрiчку демонстрували цiлих 
30 хвилин, першими її побачили пересiч-
нi кияни й були у захватi.
 Та й то не все — те, що було далi, вiдтво-
рила газета «Кiєвлянiн»: «Лiтак Нестеро-
ва злетiв на висоту 1000 метрiв. Не вими-
каючи мотора, льотчик перевiв свiй апа-
рат у круте пiке, розганяючи швидкiсть. І 
раптом лiтак стрiмко пiшов угору по вели-
чезнiй дузi, пересiк обрiй i... лiг на спину. 
Земля вибухнула овацiями, всi пiдскочили 
з мiсць — «мертва петля» вразила всiх».
 Петля, яку першими побачили саме ки-
яни, навiчно стала «петлею Нестерова».
 ...У Першу свiтову вiйну Росiя вступи-
ла з фантастично великим, як на тi часи, 
вiйськово-повітряним флотом — 263 (!) 
бойовi лiтаки. Вона панувала в повiтрi, 
але кричуща бездарнiсть царських «стра-
тегiв» не дала змоги отримати очiкувану 
перемогу.

Уславив Сполученi Штати
 Жовтневий переворот 1917 року Сi-
корський не сприйняв. Вiн не був у захватi 
вiд безроздiльного панування царського 
самодержавства, але бiльшовицьке вар-
варство, за його висловом, нiчого хорошо-

го Росiї не вiщує, бо ставить за мету зруй-
нувати те, що вже є, жодним словом не ок-
ресливши якiсь позитивнi перетворення 
у величезнiй країнi. Скориставшись тим, 
що порт Архангельськ iще не став бiль-
шовицьким, Сiкорський приїздить сюди 
з невеликою валiзою й оформлює кви-
ток до Лондона. Коли прибув, полiцейсь-
кi звернули увагу на те, що в його паспор-
тi не проставлено вiзу англiйської дипло-
матичної мiсiї в Росiї, а це тягне санкцiї за 
порушення англiйського кордону.
 Що ж робити? І Сiкорський вирушає 
до Парижа. Спираючись на ветеранiв-авiа-
торiв, знайомих iще з часiв салону Ле Бур-
же, вiн пропонує свої послуги французь-
кому вiйськовому вiдомству. Там запевни-
ли, що його пропозицiю «взято до уваги». 
На тому все й закiнчилося. І Сiкорський 
зрозумiв: щастя треба шукати в країнi 
емiгрантiв — США. Вiн прибув сюди в бе-
резнi 1919 року, оселився в крихiтнiй кiм-
натцi на околицi Нью-Йорка.
 Один у чужiй країнi, практично без гро-
шей, але ж без них в Америцi немає що ро-
бити. І раптом удача посмiхнулася йому: в 
Америцi визнали його диплом випускника 
Київського полiтехнiчного iнституту, зап-
ропонувавши кафедру математики в Род-
Айлендському або Бриджпортському унi-
верситетах. Упродовж чоти рьох рокiв вiн 
викладає в них обох, але, як нiколи ранi-
ше, розумiє: це не його стихiя, щастя тре-
ба шукати у високому небi.
 І доля знову посмiхається йому: на мо-
лебнi у православному соборi Нью-Йорка 
його обережно взяв за лiкоть високий чо-
ловiк, i вони одразу впiзнали одне одно-
го: то був композитор i пiанiст Сергiй Рах-
манiнов. Вiн був одягнений бездоганно, а 
коли запросив Ігоря у найдорожчий рес-
торан на Бродвеї, стало зрозумiло: проб-
лем iз грошима в Сергiя немає. За вишу-
каною вечерею, коли пили, Ігор розповiв 
Рахманiнову про свої проблеми. Той лише 
посмiхнувся: «Без грошей в Америцi роби-
ти нiчого». І вже назавтра переказав на ра-
хунок Ігоря стартовий капiтал на розкрут-
ку фiрми «Сiкорськi Ейр Корпорейшн».
 Спираючись на набутий досвiд, Сi-
корський конструює, а фiрма виготовляє 
15 (!) видiв лiтакiв — S-51, S-52, S-55, S-56, 
S-58...
 Незабаром стає зрозумiлим, що тут, 
в Америцi, Сiкорський не сказав нiчого 
нового: його лiтаки не перевершують анi 
«Боїнги» (цивiльна авiацiя), анi «Дугла-
си» (вiйськова авiацiя), а власники цих 
компанiй безжально розправляються з 
конкурентами. Це змусило Сiкорського 
замислитися: лiтаки, яких в Америцi чи-
мало, потребують досить великих аерод-
ромiв, аби розiгнатися при злетi, а при по-
садцi пройти мало не пiвкiлометрову галь-
мову смугу. Досконало знаючи пiдйомну 
силу крила, Сiкорський так само доскона-

ло вивчив пiдйомну силу гвинта, не спира-
ючись нi на якi пiдручники, яких просто 
не було. І дiйшов висновку: його дiтищем 
буде гвинтокрил, який не потребує нiяких 
аеродромiв, бо злiтає вертикально, не па-
ралельно, а перпендикулярно землi.
 У цей час (1933 рiк) американцi оби-
рають президентом Франклiна Рузвель-
та, який одразу проголосив проєкт технiч-
ної перебудови країни пiд назвою «Новий 
курс». Сiкорський у цей час зрозумiв, що 
без пiдтримки держави виробництво гвин-
токрилiв не налагодиш, тож, ознайомив-
шись iз «Новим курсом», звертається до 
президента США, шукаючи пiдтримки.
 І в прогнозах своїх не помилився: 
«Президент Сполучених Штатiв гаряче вi-
тає вашi новаторськi розробки з переосна-
щення найпередовiшої у США авiацiйної 
галузi», — телеграфував у вiдповiдь Руз-
вельт.
 І ось уже в американських степах (пре-
рiях), якими густо вкритий штат Коннек-
тикут, поблизу мiстечка Істон, розпочи-
нається будiвництво першого у свiтi вер-
толiтного заводу. Гостро не вистачає ро-
бочих рук. Сiкорський залучає на землянi 
та допомiжнi роботи мiсцевих ковбоїв i 
вихiдцiв з iндiанських племен, приваб-
люючи їх безплатним харчуванням.
 ...14 вересня 1939 року Сiкорський 
пiднiмає в небо вертолiт SIK-300. Аме-
риканська преса розцiнює це як сенса-
цiю, зазначаючи однак, що цi гелiкопте-
ри можуть долати лише невеликi вiдстанi. 
Але це найкращим чином влаштовує пре-
зидента Рузвельта, чий кортеж часто не 
може подолати автомобiльнi затори ве-
ликих мiст. Президент замовляє машину 
для особистого користування, розрахову-
ючи на польоти всерединi країни.
 Кращої реклами для гвинтокрилiв 
годi було й чекати, але честолюбний Сi-
корський, прагнучи спростувати, що його 
машини розрахованi на короткi вiдстанi, 
сiдає за штурвал, долає Атлантичний, а 
потiм i Тихий океан. Вiдтак не затрима-
лася й чергова удача: вiн отримує замов-
лення вiд Пентагону. Американське вiй-
ськове вiдомство виходить iз доктрини, 
що США не ведуть вiйськових дiй на своїй 
територiї, а тому широко використовують 
авiаносцi.
 Але лiтаки на борту гiгантського ко-
рабля дуже примхливi, провокують аварiї 
при посадцi на борт, i кожен iз них коштує 
набагато дорожче, нiж вертолiт.
 За допомогою Пентагону вертолiтний 
завод в Істонi перетворюється на потужне 
сучасне пiдприємство, а Ігор Сiкорський, 
запатентувавши за американськими зако-
нами свiй непересiчний винахiд, стає од-
ним iз найбагатших людей Америки.
 Але вiн нiколи не забував, що свiй най-
перший — стартовий — капiтал отримав 
вiд великого Сергiя Рахманiнова. І з вдяч-
нiстю повертає позиченi колись грошi, та 
ще й з усiма банкiвськими та податкови-
ми «накрутками». А 1943 року, коли Рах-
манiнов несподiвано помер, Сiкорський 
власним коштом споруджує православну 
Микiльську церкву у Стаффордi, де й до 
сьогоднi справляють молебен на честь їх 
обох — росiянина Сергiя Рахманiнова та 
українця Ігоря Сiкорського.
 Випускник Київського полiтехнiчного 
iнституту киянин Ігор Сiкорський зажив 
всесвiтньої слави. Ось лише деякi з його 
найпрестижнiших нагород: золота медаль 
Говарда Поттса, золота медаль ФАІ, золо-
та медаль Джона Скотта, золота медаль 
Джона Фрiша, найвища вiдзнака Сполу-
чених Штатiв — медаль ASME.
 Водночас у Радянському Союзi, в Ук-
раїнi й навiть у рiдному Києвi про тала-
новитого українця не знали нiчого, нашi 
«доблеснi» компетентнi органи не проба-
чили Сiкорському того, що не перейшов на 
бiк бiльшовикiв, натомiсть усiляко змiц-
нював повiтряний флот царської Росiї, що 
ж до емiграцiї у США, спiвпрацi з Пентаго-
ном, то це було нiщо iнше, як зрада, тому й 
не дивно, що за радянських часiв iм’я та-
лановитого українського авiаконструкто-
ра вкрилося товстим шаром забуття.

Повернення на Батькiвщину
 Доцент Київського iнституту iнже-
нерiв цивiльної авiацiї Артем Сталiнсь-
кий, про якого йшлося на початку цiєї 
статтi, привiв мене до старовинних Зо-
лотих ворiт, звiдки бере початок вулиця 
Ярославiв Вал. Зупиняємося бiля будинку 

№15, який зустрiчає нас високими чорни-
ми ворiтьми, якi, як видається, нiколи не 
вiдчинялися. Прагнучи потрапити всере-
дину двору, розшукали двiрничку. Я по-
казав їй журналiстське посвiдчення, але її 
бiльше переконала блакитна льотна фор-
ма Артема. Вона повела нас через захара-
щене пiдсобне примiщення, i ми опинили-
ся всерединi жовто-брудного шестиповер-
хового «колодязя».
 «Тут народився, провiв дитячi та юна-
цькi роки великий Ігор Сiкорський, — 
мовив Артем. — Звiдси ходив на лекцiї до 
КПІ, де опановував засади льотної спра-
ви...»
 Двiрничка, як i очiкувалося, про це нi-
чого не знала, але повiдомила: всi кварти-
ри в будинку порожнi, лише одна опечата-
на, на нiй встановленi потужнi замки.
 Далi ми звернулися до ЖЕКу №416, де 
могли зберiгатися ключi, але начальник 
контори категорично заявив: «Будинок 
не наш, перебуває на балансi Мiнiстерс-
тва оборони України».
 Розшукали Господарське управлiння 
мiнiстерства, потрапили на прийом до пол-
ковника Хомяка. Вiн не знав, чию кварти-
ру опечатано, але пiдтвердив, що в нiй збе-
реглися меблi та особистi речi тих, хто ко-
лись тут жив. Що ж до ключiв, то це, мо-
вляв, не до нього. І не сказав, до кого, однак 
пообiцяв посприяти, пiдкресливши, що 
«всебiчно вивчить дане питання».
 Поки вiн його «вивчав», справу з увiч-
нення Ігоря Сiкорського несподiвано зру-
шило з мiсця... посольство Сполучених 
Штатiв Америки, яке з дня вiдкриття 
було на вулицi Миколи Пимоненка — го-
мiнкому та незручному мiсцi в Шевчен-
кiвському районi. Враховуючи це, по-
сольство власним коштом звело новий 
сучасний будинок на вулицi Танковiй у 
Солом’янському районi. А переїхавши, 
звернулося з поданням до Київради, в 
якому просило «мiлiтаристську» вулицю 
Танкову перейменувати на вулицю Ігоря 
Сiкорського. У поданнi зазначалося: «Ви-
датний американський авiаконструктор 
Ігор Сiкорський — етнiчний українець, 
його фiзичне й творче життя розпочалося 
в Києвi».
 Так з’явилася в Києвi вулиця талано-
витого українця.
 Потiм своє вагоме слово сказав прези-
дент України Вiктор Ющенко. Вiн зуст-
рiвся з ректором КПІ Михайлом Згуровсь-
ким, iз професорсько-викладацьким скла-
дом, iз широким студентським загалом i 
запропонував до назви «Київський полi-
технiчний iнститут» додати «iменi Ігоря 
Сiкорського», адже iнститут має безпосе-
реднє вiдношення до авiаконструктора.
 Коли вийшла вiдповiдна постанова 
уряду, «ображеним» вiдчув себе колек-
тив нещодавно створеного Мiжнародного 
аерокосмiчного лiцею. І вони мали рацiю: 
саме Сiкорський зiнiцiював створення То-
вариства авiацiї та повiтроплавання, свої 
першi лiтальнi апарати випробував непо-
далiк мiсця, де розташований лiцей.
 Це колективне прохання також знайш-
ло позитивний вiдгук.
 Далi своє вагоме слово мовила Київра-
да: якщо мер Олександр Омельченко ае-
ропорт «Жуляни» перейменував на ае-
ропорт «Київ», то нинiшнiй мер Вiталiй 
Кличко затвердив назву «аеропорт iменi 
Ігоря Сiкорського». Та й то не все. Кличко 
запросив скульптора Володимира Журав-
ля, якому доручив створити пам’ятник 
українському авiаконструктору, аби вiн 
зустрiчав кожного, хто прилетить в ук-
раїнську столицю.
 «Ідея увiчнити пам’ять про Сiкорсько-
го була моєю, — зазначив Вiталiй Клич-
ко, — адже наприкiнцi життя наш земляк 
мрiяв повернутися в Україну, якщо точнi-
ше — до Києва».
 Я бачив цей пам’ятник, був на його вiд-
криттi. Ідея така: Сiкорський увесь спря-
мований у небо, на витягнутiй руцi запус-
кає свiй генiальний винахiд — вертолiт.
 А на вулицi Ярославiв Вал, бiля бу-
динку Сiкорського кожного все ще зуст-
рiчають високi чорнi ворота, за якими не-
має життя. Чи осяє мудрiсть Мiнiстерство 
оборони України, чи спроможеться воно 
передати цей iсторичний будинок групi 
києвознавцiв iз Київради, аби на вулицi, 
де рiс i мужнiв авiатор, з’явився довгоочi-
куваний меморiальний знак: «Тут розта-
шована квартира-музей видатного україн-
ця Ігоря Сiкорського»... ■

до неба

Ігор Сiкорський, студент Київського 
полiтехнiчного iнституту.

❙
❙

Так тепер зветься Київський полiтехнiчний iнститут.❙
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ТОПОНІМИ

Любов до глибини 
кишені
У Києві розпочали онлайн голосування 
за сквер імені Євгена Чикаленка

■

Юрій ГНАТКЕВИЧ

 Комісія Київради з питань 
найменувань винесла на гро-
мадське обговорення своє рі-
шення про перейменування 
скверу Валерія Чкалова на 
сквер Євгена Чикаленка. Це 
вже не перша спроба Просвіт-
ницького Центру нанести на 
мапу Києва ім’я великого ук-
раїнця Євгена Чикаленка. Два 
роки тому ми намагалися пе-
реназвати іменем Чикаленка 
вулицю російського письмен-
ника Льва Толстого. Згадана 
вище комісія Київради під-
тримала нас, оскільки росій-
ський граф Лев Толстой має в 
українській столиці аж шість 
топонімів, з яких три — у са-
місінькому центрі Києва, тоді 
як Чикаленко не має у Києві 
жодного. Але під час громад-
ського обговорення на сайті 
КМДА нас не підтримали ук-
раїнці столиці. З’ясувалося, 
що більшість українців, 
включно зі значною частиною 
українських активістів і на-
віть відомих українських на-
ціональних діячів, мало зна-
ють про Чикаленка. 
 Євген Харлампійович Чи-
каленко народився через 
дев’ять місяців по смерті Та-
раса Шевченка в родині бага-
того поміщика. Тарас Шевчен-
ко та Євген Чикаленко жили в 
різні епохи, але їх об’єднувала 
одна велика місія: вони обид-
ва в часи масового зросійщен-
ня українців рятували ук-
раїнську націю від її асиміля-
ції і виродження. Т. Шевчен-
ко робив це своєю геніальною 
творчістю, а Є. Чикаленко — 
своєю дивовижною щедріс-
тю і невтомною громадською 
й публіцистичною діяльніс-
тю. Він своїм власним кош-
том протягом восьми років ви-
давав єдину в російській імпе-
рії щоденну україномовну га-
зету «Рада», яка гуртувала, 
мобілізувала і готувала до бо-
ротьби українську громадсь-
кість, без чого Українська Ре-
волюція 1917-1921 років мог-
ла і не відбутися. Є Чикален-
ко був дивним поміщиком. Це 
він скликав Центральну Раду 
та, відмовившись її очоли-
ти, запросив разом iз Сергієм 
Єфремовим і Дмитром Доро-
шенком на цю місію Михайла 
Грушевського. Це Чикален-
ко створив за свій кошт фонд 
підтримки українських пись-
менників, який підтримував 
М. Коцюбинського, В. Вин-
ниченка, І. Франка та інших 
літераторів. Це за його кошт 
було видано знаменитий «Сло-
варь украинского языка» Бо-
риса Грінченка та побачили 
світ інші словники. Це за гро-
ші Чикаленка з’явився і вида-
вався перший український ча-
сопис «Літературно-науковий 
вісник». Це Чикаленко впро-
довж п’яти років чекав дозво-
лу царської цензури на видан-
ня саме українською мовою ці-
лої серії написаних ним бро-
шур для українських селян. 
Це він профінансував споруд-
ження у 1905 р. Академічного 
дому у Львові. Це Євгену Чи-

каленку належать крилаті і в 
наш час украй актуальні сло-
ва, які не можуть подобатися 
нинішнім олігархам, офшор-
никам, казнокрадам і хабар-
никам: «Легко любити Украї-
ну до глибини своєї душі, а ви 
спробуйте любити її до глиби-
ни своєї кишені». 
 В. Винниченко якось писав 
у листі до Є. Чикаленка: «На-
стане час, Євгене Харлампі-
йовичу, коли будуть думати, 
де Вам пам’ятник поставити». 
Зараз і час настав, і місце для 
пам’ятника легко знайдеть-
ся, якщо українські патріо-
ти своїм активним голосуван-
ням на сайті КМДА підтрима-
ють перейменування скверу 
В. Чкалова.
 Валерій Чкалов — це «со-
ветский лётчик-испытатель», 
який у 1938 р. у 34-рiчному 
віці загинув за дуже загадко-
вих обставин. Сквер Чкалова 
розташовувався раніше на ву-
лиці Чкалова. Тепер такої ву-
лиці в Києві немає, бо її дав-
но перейменовано на вулицю 
Олеся Гончара. Присвоєння 
цьому скверу імені великого 
українського мецената Євге-
на Чикаленка завадило б дав-
нім зазіханням київських за-
будовників на побудову в цьо-
му сквері чергової висотки.
 Ми звертаємося до україн-
ців iз двома проханнями: 
 Перше — просимо прого-
лосувати за перейменування 
скверу, що, зауважимо, тех-
нічно зробити непросто. Для 
цього треба спочатку зайти на 
сайт forum.kyivcity.gov.ua та 
зареєстуватися учасником об-
говорення. Сайт починається 
двома текстами, які назива-
ються «Громадське обговорен-
ня…….» та «Реєстрація». Для 
реєстрації вимагається запов-
нення довгої анкети з фікса-
цією пароля. Тут дуже важ-
ливо зберегти терпіння. Че-
рез кілька днів адміністрація 
сайта вивчить анкету та за-
реєструє нового учасника об-
говорення, а на тексті «Обго-
ворення...» відкриються два 
віконечка: «так» і «ні».
 Друге: особливо просимо 
надіслати це наше звернення 
всім своїм фейсбучним дру-
зям та знайомим, електрон-
ну пошту яких маєте, і які 
могли б проголосувати «так». 
Важливо і їх попросити зроби-
ти те саме, аби наше заернен-
ня дійшло до всіх українсь-
ких патріотів. Адже однією 
з причин, чому Лев Толстой, 
який має у Києві аж шість то-
понімів, не «посттупився» бо-
дай одним топонімом Чика-
ленку, була та обставина, що 
багато киян нічого не знали 
про таке обговорення на сай-
ті КМДА, тоді як всі проросій-
ські сайти, а нардеп Вадим Ра-
бінович через свої телекана-
ли активно мобілізували при-
хильників «руского мiра».
 Громадське обговорення 
на сайті forum.kyivcity.gov.
ua уже почалося і триватиме 
до 1 жовтня. Начебто з одного 
ком’пютера можна зареєстру-
ватися і проголосувати двом 
особам. ■

Валентина САМЧЕНКО 
Чернігівська область

 У музейному ком-
плексі «Ганнина Пус-
тинь» (поблизу села 
Оленівка на хуторі 
Мотронівка) на Чер-
нігівщині у 201-й день 
народження вшано-
вували Пантелеймона 
Куліша — автора істо-
ричного роману «Чор-
на рада», укладача 
абетки українського 
правопису, переклада-
ча на українську мову 
Біблії, друга і соратни-
ка в українській справі 
письменника та худож-
ника Тараса Шевчен-
ка і фізика, публіцис-
та та перекладача Іва-
на Пулюя. 
 «І як же багато було 
людей! Заупокійну від-
правили три священ-
ники ПЦУ Чернігівсь-
кої єпархії — з тої ж 
таки Оленівки, один 
борзенський панотець 
і один бахмацький, — 
ділиться враженнями 
від цьогорічного вшану-
вання у «Ганниній Пус-
тині» Леонтій Носенко. 
— Потім гості кинули-
ся гуляти по всьому за-
повіднику — до одної і 
другої хати Куліша (її 
щойно доробили), та до 
його босоногого повно-
ростового пам’ятника, і 
до уквітчаних стежок, і 
ліску в урочищі Райок. 
— І додає: — Дух Кулі-
ша, дух Инакшої Украї-
ни чути в цьому місці. 
Стільки чути, скільки 
можуть вмістити самі 
українці».
 Нагадаємо, одним 
із численних псев-
донімів Пантелеймо-
на Куліша був «Хутір-
ний». Бо в житті пись-
менника серед інших 
було два важливих міс-
ця: поблизу раніше ко-
зацького містечка Во-
ронеж, де народився, 
Гуків хутір (тепер це 
Сумська область, а за 
часів Російської імпе-
рії була Чернігівська 
губернія) та хутір Мот-
ронівка поблизу Борз-
ни — де одружився за 
участі старшого друж-
би Тараса Шевченка з 
красунею Олександрою 
Білозерською, яка зго-
дом стала письменни-
цею Ганною Барвінок. 
Потім подружжя дожи-
вало в Мотронівці віку, 
знайшло тут останнє 
пристанище. Маєтність 
Білозерських-Кулішiв, 
названо від початку 
іменем матері Олек-
сандри Білозерської, 
згодом назвали «Ган-
нина Пустинь». По-
яснень цьому кілька. 
Перше: коли там під 
час пожежі згорів пер-
ший рукописний пере-
клад Старого Заповіту, 
Пантелеймон Куліш 
— чоловік Ганни Бар-
вінок перейменував 
Мотронівку на Ган-

нину пустинь. А піс-
ля встановлення біль-
шовицько-радянської 
влади проукраїнсько-
го письменника й ви-
давця затаврували 
званням «буржуазно-
го націоналіста» — і 
запустіння тягнулося 
десятиліттями. Лише 
в 2000 році поблизу 
поховання подружжя 
Кулішів у Мотронів-
ці поставили знак про 
спорудження на тери-
торії маєтності Біло-
зерських-Кулішів му-
зейного комплексу.
 Пантелеймон Ку-
ліш iз дружиною Ган-
ною Барвінок оселив-
ся в Мотронівці лише в 
1883 році. Саме на ху-
торі у письменника доз-
рів задум роману «Чор-
на Рада», тут він пере-
кладав Шекспіра, Гете, 
Байрона, завершив пра-
цю «Отпадение Малоро-
сии от Польши».
 Згідно з постано-
вою №889 Кабінету 
Міністрів України від 
12 вересня 2005 року, 
«Ганнина Пустинь» 
внесена до числа пе-
реліку музеїв, у яких 
зберігаються музей-
ні колекції та музейні 
предмети, що є держав-
ною власністю і нале-
жать до державної час-
тини Музейного фонду 
України. Офіційна наз-
ва музейного комплек-
су, що розташований 
неподалік Ніжина, Бор-
зни і Батурина, — Чер-
нігівський обласний іс-
торико-меморіальний 
музей-заповідник П. 
Куліша «Ганнина Пус-
тинь» загальною пло-
щею 9,2 га.
 Відтворені два бу-
динки. На дев’ять 
кімнат — той, де на-
родилася, жила і 
стала на весільний 
рушник Олександ-
ра Білозерська. Його 
інтер’єри перед Другою 
світовою війною відтво-
рив за спогадами місце-
вих мешканців худож-
ник Олександр Саєнко, 
чиї репродукції робіт 
можна побачити в екс-

позиції.
 Друга будівля — ре-
конструкція хати влас-
не Кулішів (5 кімнат), 
побудованої у 1877 
році, на сволоку якої 
був напис: «За доброю 
порадою своєї дружи-
ни побудував Панте-
леймон Куліш». Поруч 
— панорамна скуль-
птурна композиція, що 
зображує Пантелеймо-
на Куліша й Олексан-
дру Білозерську. Уся 
територія заповідни-
ка розбита доріжками, 
квітниками з мальва-
ми і чорнобривцями та 
алеями, по яких у ми-

нулі часи ходили Та-
рас Шевченко й інші 
достойники. 
 Керівник департа-
менту культури, ту-
ризму національностей 
і релігій Чернігівської 
ОДА Олександр Ле-
вочко розповідає, що 
нещодавно закінче-
но капремонт будин-
ку Білозерських на 
суму понад 2 млн грн, 
а для оновлення експо-
зиції оселі Куліша ви-
користано ще близько 
180 тис. грн. І запро-
шує кожного відкрива-
ти для себе надзвичай-
ну Чернігівщину. ■

Заповіт Пантелеймона Куліша біля його могили 
у «Ганниній Пустині».

❙
❙

МАНДРИ

На гостини до Куліша
201-ша річниця автора «Чорної ради» і перекладача Біблії

■

Ганна Барвінок і Пантелеймон Куліш біля своєї хати у «Ганниній Пустині».
Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА.

❙
❙

Олександра Білозерська біля могили чоловіка.
Архівне фото.
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❙



13УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 11 СЕРПНЯ 2020КУЛЬТУРА

Людмила КОХАН

 Драма «Забуті» Дарії Онищенко про 
події в «ЛНР» — після прем’єрного по-
казу в Україні в рамках кінофестивалю 
«Молодість» — вийде в прокат. Це іс-
торія кохання тих, хто не забув, ким є 
насправді і про кого не маємо права за-
бути ми, констатує у пресрелізі ком-
панія «Артхауз Трафік». Коли війна ни-
щить усе навколо — пізнавані пейзажі, 
знайомих людей, звичне життя — зали-
шається стиснути кулаки і не дати зруй-
нувати себе. Ця боротьба об’єднала вчи-
тельку Ніну та сімнадцятирічного Ан-
дрія. Пристрасть, яка спалахнула між 
ними, — чи не єдина зброя проти усьо-
го божевілля, що відбувається навколо. 
Події фільму — це не лише хроніки сьо-
годення, це актуальна спроба розібрати-
ся в тому, на що здатне кохання.

 Світова прем’єра «Забутих» відбу-
лася на Варшавському міжнародному 
кінофестивалі в рамках конкурсної 
програми «1-2», де фільм було відзна-
чено Спеціальною премією журі. Та-
кож проєкт стрічки був представле-
ний у рамках секції Work-in-progress 
Одеського міжнародного кінофестива-
лю, де отримав приз Українського Інс-
титуту як проєкт iз найбільшим між-
народним потенціалом. Українська 
прем’єра відбудеться 22 серпня на від-
критті Київського міжнародного кіно-
фестивалю «Молодість».
 До речі, «Доступне кіно» підготува-
ло версію офіційного трейлера фільму 
«Забуті» зі звукоописом та розгорну-
тими субтитрами. Глядачі з порушен-
ням зору та слуху зможуть перегляну-
ти в кінотеатрах iз 3 вересня за допо-
могою спеціальних додатків Earcatch 
i Subcatch для смартфонів.
 «Дуже радію, що мій фільм адапту-
вали для людей з порушенням зору та 
слуху і в них є така чудова можливість 
побачити й почути кіно. Врешті-решт, 
будь-яке мистецтво це перш за все за-
вжди наша з вами уява, наші мрії та 
почуття, і завдяки сучасній техніці їх 
можна передавати різними шляхами. 
Буде дуже цікаво потім почути відгу-
ки про фільм саме від аудиторії «До-
ступного Кіно», — коментує режисер-
ка фільму Дарія Онищенко.

 Попередня дебютна стрічка Дарії 
Онищенко «Істальгія» здобула виз-
нання на міжнародних кінофестива-
лях, отримала багато призів, вийш-
ла в широкий кінопрокат та була од-
нією з найперших копродукційних 
картин в Україні, зробленою від-
повідно до Європейської копродук-

ційної конвенції. 
 Фільм «Забуті» знятий у копро-
дукції України та Швейцарії, за під-
тримки Міністерства культури Ук-
раїни та Федерального управління 
культури Швейцарії. Драма вийде у 
широкий український прокат 3 вере-
сня. ■

Драма «Забуті». 
Фото надане компанією «Артхаус Трафік».

❙
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ТАКЕ КІНО

Двоє в «ЛНР»
Стрічка про кохання під 
час окупації вийде в 
прокат

■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Наприкінці липня відзначила 
свій 80-річний ювілей житель-
ка міста Ірпінь на Київщині 
Світлана Іванівна Кушнір. Вона 
народилася в селі Чичеріне 
Волноваського району на До-
неччині. Там же вчилася в пер-
шому класі. А потім iз батьками 
переїхала в Нью-Йорк. Ні, не в 
Америку. В Донецькій області 
був свій Нью-Йорк, смт, до 1951 
року. Розташований населений 
пункт на річці Кривий Торець за 
10 км від Торецька та за 38 км 
від Донецька. 
Згодом українську школу там 
закрили, замість неї відкрили 
дві російські, а селище назва-
ли Новгородським. Нині воно 
підпорядковане місту Торецьк. 
Але пані Світлана має атестат 
про закінчення Нью-Йоркської 
середньої школи.

Житейські дороги
 Дівчина мріяла про фах учи-
теля, вступала в педінститут, 
але не пройшла за конкурсом. 
Тоді Світлана вирішила пода-
тися в Коломию Івано-Фран-
ківської області і вчитися там 
на техніка-технолога мебле-
вого виробництва в технікумі. 
Всі, хто знав про її педагогічну 
мрію, здивувалися. Світлана й 
сама не могла пояснити свого 
несподіваного рішення. 
 Згодом вона зрозуміла, що 
це був поклик долі: в техні-
кумі Світлана познайомилася 
зі своїм судженим Григорієм. 
Вони побралися. Чоловік закін-
чив технікум із червоним дип-
ломом і тому міг обирати місце 
роботи. Він обрав меблеву фаб-
рику в місті Ірпінь поблизу Киє-

ва, щоб бути ближче до рідного 
краю — Чернігівщини. 
 Працюючи в Ірпені, под-
ружжя Кушнірів здобуло вищу 
освіту в київських вишах. 
Світлана Іванівна стала еконо-
містом.

Українка в Донецькому краї
 Жінка здавна закохана в рід-
ну українську пісню, національ-
ну культуру. Вона співає в київсь-
кому хорі «Гомін» і в ірпінсько-
му хорі ветеранів «Пам’ять». На 
50-річчя випуску свого класу у 
раніше Нью-Йорку на Донеччині 
Світлана Кушнір одна прийшла 
у вишитій українській сорочці. 
Однокласники здивувалися, але 
констатували, що жінка у виши-
ванці стає ще красивішою.
 Коли в напівпідвалі будин-
ку, де мають помешкання в Ір-
пені Кушніри, закрили котель-
ню, то чоловік Світлани Іванів-
ни влаштував там майстерню. А 
після його смерті дружина влас-
норуч обладнала тут своєрідний 
приватний музей українознавс-
тва. Пані Світлана присв’ятила 
цей простір пам’яті своєї свекру-
хи Ганни Григорівни Кушнір — 
майстерної вишивальниці.
 Музей відкрили в липні 2009 
року в двох невеликих напів-
підвальних кімнатках. Тут екс-

понуються портрет Тараса Шев-
ченка і репродукції його картин. 
Ще один портрет Кобзаря виши-
ла бабуся зятя Світлани Іванів-
ни.
 Пані Світлана Кушнір поміс-
тила в експозицію рушники, які 
вишила її свекруха ще у 1925-
26 роках. Ганна Григорівна, го-
туючись до заміжжя, вишила на 
одному побажання: «Дай Боже, 
щастя», а на іншому — «Дочка 
матері вгодила, що на досвітки 
не ходила».
 Світлана Кушнір зберігає у 
своєму музеї добірку літератури 
про Голодомор, книги про бороть-
бу українського народу за Неза-
лежність Батьківщини і предме-
ти побуту давнього українського 
села. Власниця музею може роз-
повісти про народні звичаї і про 
жахливу трагедію нищення ук-
раїнців голодом у 1932 — 1933 
роках.

Відгуки
 Процитуємо деякі записи з 
книги відгуків цього приватного 
музею українознавства.
 «Ви знаєте, я щаслива! В душі 
співає пісня! Я побачила промінь 
чистої зорі. Хай буде так завжди 
й вовіки! Такі музеї відродять 
Україну.
 Сусідка О. Горбаченко».

 

«Україна — це ми всі.
 Знайомі — Ремесло, Портнов, 
Герасимчук».
 «Куточок відпочинку в напів-
підвалі змушує задуматись — де 
ж краще? На Канарах чи в Ірпе-
ні? Важливо не тільки побачити, 
а й відчути! Почитати Шевченка 
та Руданського в такій тиші, се-
ред вишитих рушників i всіля-
ких предметів минувшини — це 
дійсно виглядає казково! Радій-
мо тим, що є на цьому світі такі 
патріотичні душі! Дякуємо і ба-
жаємо здоров’я, сили та натхнен-
ня.
 З. А. Руденко, Н. С. Квітка, С. 
І. Забужко».
 «Ще не вмерла Україна і не 
вмре. Пам’ятаймо про минуле і 
плекаймо майбутнє.
  Тетяна Безручко».
  «Україна буде жити, якщо є 

такі українці.
  Ірина і Василь Смолі».
 С. І. Кушнір походить із при-
азовських греків, але вона є пат-
ріоткою України, любить ук-
раїнську культуру. На літера-
турних вечорах у бібліотеці та 
інших закладах культури Ірпе-
ня Світлана Іванівна декламує 
байки ПавлаГлазового, вірші ін-
ших українських поетів.
 Під час Євро-2012 незвичай-
ний музей відвідала група ні-
мецьких туристів українсько-
го походження. Вони теж зали-
шили вдячний запис у книзі від-
гуків.
 Світлану Іванівну з 80-річчям 
привітали представники влади, 
працівники культури та поети 
Ірпеня. А ювілярка й надалі за-
вжди рада вітати відвідувачів у 
своєму музеї. ■

У приватному музеї українознавства в Ірпені.
Фото з власного архіву.

❙
❙

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Пам’ять про традиції 
і рід 
Жінка із Нью-Йорка 
влаштувала в Ірпені 
музей українознавства

■

Світлана Кушнір (у центрі), яка навчалася в Нью-Йорку на... Донеччині.❙
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НА ЧАСІ

Чиста вода 
з ягодами і 
здоровий сон
Як пом’якшити вплив літньої 
спеки на організм

Юлія КОСИНСЬКА

 Спекотно — і організм наш прилашто-
вується до високих температур. Робити 
йому це не завжди просто, ми це відчуває-
мо за власним станом — втомлюваність, сон-
ливість, млявість. Як допомогти собі пере-
жити спекотні літні дні?
 Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська ра-
дить звернути увагу на режим харчуван-
ня. Він має бути ранково-вечірнім, з акцен-
том на сніданок. Тобто їсти краще в годи-
ни, коли прохолодніше. «У спеку тіло на-
грівається, ми більше пітніємо, а з потом 
втрачаємо вкрай корисні й незамінні для 
здоров’я білки, калій, натрій та водорозчин-
ні вітаміни групи В і вітамін С», — наголо-
шує пані Оксана. 
 Тож вживайте о цій порі насамперед про-
дукти, багаті на калій та натрій. Вони ре-
гулюють роботу серця і нервової системи, 
запобігають запамороченню, допомагають 
уникнути слабкості і надмірної втомлюва-
ності. Їжте більше овочів у свіжому вигляді, 
особливо звертайте увагу на стебла селери. 
Зелені листові овочі мають бути в раціоні 
щодня. А також, за словами лікаря, — яго-
ди (вони дуже потрібні для роботи кишечни-
ка, мозку і судин). Улітку добре підходить 
до раціону картопля — печена або зварена у 
«мундирі».
 Як денний перекус обирайте горіхи. «За-
мість комплексних обідів нехай на вашому 
столі будуть холодні супи (окрошка на квасі 
або кефірі, холодний борщ), овочевий салат 
з айраном», — каже фахівець. 
 До речі, айран — чудовий напій у спекот-
ну пору року. Дієтолог переконує, що вліт-
ку особливо важливо пити чисту воду. Воду 
можна урізноманітнювати: додавати до неї 
нарізаний огірок, м’яту, імбир, лимонний 
сік. Також вода з ягодами і м’ятою — чудо-
вий напій на літо. Також не забувайте про 
квас (краще домашній) і мінеральну воду 
(якщо не маєте протипоказань).
 Про солодкі газовані напої краще забути. 
Там надто багато цукру, а це некорисно, і не 
тільки влітку.
 Щодо кількості спожитої за день ріди-
ни: скільки пити? «Орієнтуємося на спра-
гу, частоту сечовипускання та колір сечі. 
Якщо рідко ходимо в туалет і колір темний, 
п’ємо більше», — звертає увагу Оксана Ски-
талінська.
 Лікар радить не вживати смажених і 
копчених страв, їсти продукти, які захи-
щають шкіру від зневоднення і пошкод-
ження ультрафіолетом. Ідеться про про-
дукти, багаті вітаміном С та каротиноїда-
ми (всі жовті, помаранчеві і червоні пло-
ди). Якщо любите каву — пам’ятайте про 
помірність. Одну-дві чашечки в день (не 
більше), обов’язково запиваючи кожну з 
них склянкою води.
 А також важливо висипатися. Здоровий 
сон допоможе краще реагувати на спеку. І 
— позитивні емоції, які треба знаходити в 
усьому. Попри все! ■

■

Марина ЛЮТИНСЬКА

Не заїдайте кепський настрій 
тістечками
 Погода — як на замовлення. А ти 
маєш сидіти в офісі, вирішуючи на-
гальні й невідкладні справи. До ом-
ріяної відпустки ще далеко, а накопи-
чена за довгі місяці втома вже дає про 
себе знати. Кепський настрій, дратів-
ливість, безсоння — так організм сиг-
налізує про стрес. Ігнорувати ці «дзві-
ночки» небезпечно, наголошують лі-
карі. Інакше все завершиться трива-
лою депресією, вийти з якої навіть 
омріяна відпустка не допоможе. 
 Аби захиститися від стресу, лікарі 
радять «зміцнити тил» у кількох на-
прямах: харчування, сон, уміння від-
ключатися від проблем. Їжа може і за-
хистити від стресу, і підсилити його, 
вважають фахівці. Якщо ви звикли 
«заїдати» поганий настрій солодо-
щами, то, певно, помітили, що після 
тимчасової ейфорії від споживання 
ласощів настає емоційний спад.
 Дієтологи переконані — у боротьбі 
зі стресом цукерки і тістечка доцільно 
замінити продуктами, що містять ві-
таміни групи В: горіхами, бананами, 
молоком. Така їжа позитивно впливає 
на нервову систему. Сливи, помідори, 
морепродукти, насіння гарбуза міс-
тять вітаміни А, С, Е, а також селен і 
цинк. Ці мікроелементи нейтралізу-

ють дію вільних радикалів, які під час 
стресу виходять «з-під контролю». 
 Незамінний мікроелемент у бо-
ротьбі зі стресом — магній. Він ре-
гулює процеси збудження у централь-
ній нервовій системі, знижує тривогу і 
дратівливість. Джерело магнію — не-
очищені злаки, свіжі овочі й фрукти.

«Перемикаємось» на позитив
 Найкращий спосіб зняти нервове 
напруження — повноцінний сон. Роз-
слабитися і заснути допоможе тепла 
вечірня купіль (у ванну додайте від-
вар хмелю, собачої кропиви, м’яти). 
Випийте перед сном склянку тепло-
го чаю (краще зеленого) або молока 
з медом. Можливо, вам допоможуть 
заспокійлива мелодія або перегляд 
улюбленої комедії.
 І найголовніше: вчіться «переми-
катися» з проблем на позитивні дум-
ки та емоції. Якщо дратують вчинки 
колег, настирливість друзів чи над-
мірна опіка рідних — не поспішайте 
вихлюпувати негатив назовні. Хоча 
і тримати емоції в душі — ще більш 
небезпечно. Тож психологи радять 
давній перевірений експрес-метод у 
боротьбі зі стресом: кілька разів гли-
боко вдихніть, затримайте повітря 
на мить і видихніть. Що спокійні-

ше ви сприймаєте ситуацію, то мен-
ша ймовірність спровокувати стрес. 
Якщо виникла проблема, запитай-
те себе: «Чому мене це так засмучує? 
І який найгірший варіант розвитку 
подій?». Ці питання «перемкнуть» 
вас з емоційної оцінки на логіч-
ну, конструктивну. Знайдіть час на 
спілкування з друзями і відпочинок 
у компанії приємних вам людей. Це 
не забаганка. Наш організм справді 
потребує позитиву. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Любов до засмаги для 
багатьох — непереборна. 
Попри застереження лі-
карів, що ультрафіолето-
ве проміння шкідливе і на-
віть небезпечне, люди все 
ж сміливо підставляють 
тіло відкритому сонцю. 
Зрештою, нині — відпус-
кний сезон, а море, річка, 
сонце — його традиційні 
супутники. Та й добре ві-
домо, що під впливом сон-
ця організм синтезує вкрай 
важливий для здоров’я ві-
тамін D, тому засмага має 
не лише косметичний, а й 
терапевтичний ефект. За 
умови, що будемо дотри-
муватися деяких правил. 
 Насамперед пам’ята-
йте: засмагати треба посту-
пово. Не «допадайтеся» до 
сонця відразу, бо з незвич-
ки отримаєте опіки і зіпсо-
ваний відпочинок. У пер-
ші дні перебувати на сон-
ці краще 5-10 хвилин на 
годину, далі поступово мо-

жете збільшити час до 15-
20 хвилин. 
 Шкіру необхідно захи-
щати спеціальними засо-
бами. Лікарі-дерматоло-
ги радять підбирати крем 
із достатнім рівнем захис-
ту. Наносити його кра-
ще заздалегідь, перед ви-
ходом на пляж. Особливо 
звертайте увагу на враз-
ливі ділянки шкіри — ніс, 
плечі, шию. Не забувайте 
про капелюхи з широкими 
крисами і сонцезахисні 
окуляри. 
 Пам’ятайте про ре-
жим. Виходьте на пляж 
якомога раніше. Від 11-
ї ранку до 16-17-ї годин 
краще заховатися від сон-
ця у приміщенні. Не за-
бувайте: згоріти можна 
навіть під парасолькою. 
Вранці і ввечері сонячні 
промені падають на зем-
лю під кутом, і лагідніше 
«цілують» шкіру.
 Відразу після пляжу за-
лишки сонцезахисного кре-
му і солоної води необхідно 

змити прісною водою, зво-
ложити шкіру лосьйоном 
для тіла. Пересушена шкі-
ра потребує живлення.
 Що робити, якщо уник-
нути сонячних опіків не 
вдалося? Рятуйте ситуацію 
спеціальними засобами — 
кремами, аерозолями, які 
знімають почервоніння і 
відчуття пекучості. Пийте 
якомога більше води, спо-
живайте продукти із вміс-
том вітаміну С (цитрусові, 
полуницю, шпинат), бета-
каротину (моркву, капусту), 

вітаміну Е (оливки, горіхи). 
Салати заправляйте лляною 
олією. Косметологи радять 
прикладати до ураженої 
шкіри шматочки огірка або 
охолоджені пакети зеленого 
чаю. Приймайте прохолод-
ний душ, уникайте мила, 
парфумів на уражені ділян-
ки. І регулярно зволожуй-
те шкіру засобами на олій-
ній основі. Прикладайте до 
місць опіків кубики із за-
мороженого соку алое. І 
знову ж — пам’ятайте про 
помірність! ■

Вода з м’ятою й лимоном допоможе пережити 
спеку і збадьорить. 
Фото з сайта freshlook.org.ua.

❙
❙
❙

Захист від сонця — здоровий глузд.
Фото з сайта imidg.com.ua.

❙
❙

ВАЖЛИВО

Як «приборкати» стрес і повернути 
радість 
життя
Подолати дратівливість 
допоможе спокійний 
аналіз проблем та 
спілкування з приємними 
людьми

■

Скажіть «ні» невідкладним проблемам і подумайте про відпустку.
Фото з сайта diariofemenino.com.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Якщо вам докучає власна дратівливість, 
важко заспокоїтися, а вночі неможливо за-
снути — пийте чай із мелісою або настоянку 
з цієї трави. Меліса, за словами лікарів, зні-
має нервозність, понижує тиск, уповільнює 
серцебиття. Одну столову ложку трави треба 
залити 200 мл окропу. Через 40 хвилин усе 
це процідіть і вживайте по 1 столовій ложці 
тричі на день до їжі. А налагодити сон і зня-
ти головний біль допоможе відвар валеріани. 
Одну столову ложку сухого коріння цієї рос-
лини залийте склянкою окропу (200 мл), про-
варіть на повільному вогні 30 хвилин і дайте 
настоятися впродовж двох годин. Процідже-
ний відвар вживайте по 1 столовій ложці три-
чі на день перед їжею.

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ 

І заховайте носа під капелюха!
Засмага — це красиво, але чи корисно? Як захистити тіло від шкідливого 
впливу ультрафіолету

■
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«Луческу каже, що в нас усе вийде, що ми сильні, що будемо 
переможцями».

Георгій Цитаїшвілі
півзахисник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Не маючи в нинішніх умо-
вах можливості безперешкодно 
проводити тренувальні збори 
за кордоном, клуби українсь-
кої прем’єр-ліги до нового сезо-
ну готуються на батьківщині. 
 Своєрідним винятком у цьо-
му процесі є донецький «Шах-
тар», який на наступний чемпіо-
нат дивиться через призму своїх 
матчів у Лізі Європи. Що довше 
на євроарені (у Німеччині) за-
тримаються «гірники», то біль-
ше спарингів найвищого рівня 
вони проведуть у міжсезоння.
 По-особливому до нового се-
зону готуються й майбутні де-
бютанти елітного дивізіону. 
Змагання у першій лізі, за під-
сумками котрих має визначи-
тися тріо новачків УПЛ, завер-
шиться за вісім днів до старту 
баталій у вищій лізі вітчизня-
ного футболу, відтак і для цієї 
групи команд підготовчий про-
цес завернутий у змагальну об-
гортку.
 Решта ж клубів прем’єр-
ліги підготовку до офіційних 
баталій веде за звичною схе-
мою. Щоправда, вибір супер-
ників для контрольних матчів 
— не надто великий.
 Приміром, «Маріуполю» 
у його першому поєдинку під 
орудою нового наставника про-
тистояв аматорський клуб із 
Приазов’я — «Яруд». Значно 
скромніших за класом опонен-
тів підопічні Остапа Маркевича 
здолали з мінімальною перева-
гою — 2:1.
 У дебютному поєдинку на 
посту очільника київського 
«Динамо» Мірчі Луческу також 
протистояла команда нижчого 
класу. Рівненський «Верес» із 
другої ліги не мав офіційних 
матчів iз кінця минулого року, 
тож в очікуванні стикових мат-
чів за право підвищитися в 
класі постійно шукає можли-

востей для дуелей з потужними 
опонентами. Не так давно рів-
ненський колектив екзаменува-
ла колишня команда румунсь-
кого спеціаліста. Команду Юрія 
Вірта «гірники» переграли з ра-
хунком — 2:0.
 Теперішній колектив Лу-
ческу у ворота «Вереса» забив 
на один м’яч більше — 3:0. Да-
леко не найкращий матч провів 

кіпер друголігового клубу, од-
нак, за словами Вірта, його ко-
манда отримала компліменти 
від динамівського очільника.
 Щодо самого матчу, котрий 
проходив на базі «Динамо» в 
Кончi-Заспі, то за рішенням 
керівництва столичного клубу 
він відбувся за зачиненими две-
рима — без доступу журналістів 
та вболівальників. «Карантин!» 

— повідомила пресслужба дина-
мівського клубу, в стані котро-
го останнім часом зафіксували 
спалах коронавірусної інфек-
ції. Власне, після співробітни-
ків клубної пресслужби пози-
тивні тести на коронавірус зда-
ли й двоє футболістів — Назарій 
Русин i Роман Вантух. Тож не 
виключено, що й наступний то-
вариський поєдинок динамівців 

— проти «Десни» — теж прохо-
дитиме без сторонніх очей.
 Відзначимо, що про виявле-
ний коронавірус повідомили й 
у «Зорі», його підхопив один із 
лідерів команди Дмитро Івани-
сеня. 
 Як повідомили в лугансь-
кому клубі, одразу після цьо-
го було ухвалено рішення про 
призупинення тренувального 
процесу й проведення додатко-
вого тестування. Повторні дані 
обстеження на коронавірус по-
казали в усієї команди та тре-
нувального штабу негативні 
результати. Зауважимо, що, 
попри чутки, на чолі лугансь-
кої «Зорі» залишився Віктор 
Скрипник. Так само не змінив 
свого місця роботи й очільник 
«Дніпра-1» Дмитро Михайлен-
ко, хоча саме на його місце бага-
то хто сватав головного настав-
ника луганського клубу. А от 
перехід капітана «Десни» Де-
ниса Фаворова до «Зорі» офіцій-
но підтвердили дуже швидко, 
хоча, за словами самого фут-
боліста, цей трансфер відбувся 
не за його волею. «Це найбільш 
фінансово невигідний для мене 
контракт», — так прокомен-
тував зміну місця роботи фут-
боліст. Хай там як, а в новому 
сезоні у складі «Зорі» буде у Фа-
ворова чудова можливість засві-
титися на євроарені. Шість мат-
чів групового раунду Ліги Євро-
пи — прекрасна нагода, аби на 
тебе звернули увагу скаути з ус-
пішного європейського чемпіо-
нату. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після завершення усіх топ-
чемпіонатів клуби повернулись 
до єврокубків — за два тижні 
вони визначать переможців Ліги 
чемпіонів та Ліги Європи. Серед 
претендентів на трофей у другому 
за рангом турнірі — і донецький 
«Шахтар», який, пробившись до 
вісімки найсильніших, ставить 
собі завданням вихід у фінал.
 У матчі-відповіді 1/8 фіна-
лу проти німецького «Вольфс-
бурга», який відбувся майже че-
рез п’ять місяців після першого 
(мінімально виграного «гірни-
ками») поєдинку, «помаранче-
во-чорні» упевнено за рахунком 
удруге підтвердили свою пере-
вагу. У чвертьфіналі ж «Шах-
тар» зіграє проти швейцарського 
«Базеля», який в 1/8 фіналу лег-
ко вибив із розіграшу інший ні-
мецький колектив — франкфурт-
ський «Айнтрахт». 
 В інших битвах на шляху до 
чвертьфінальної стадії перемог-
ли всі фаворити — зокрема, «Ін-
тер», «Манчестер Юнайтед» i 
п’ятиразовий переможець Ліги 
Європи — «Севілья». До речі, 
у разі перемоги над «Базелем» 
«гірники» в 1/2 фіналу можуть 
зустрітися з «Інтером», для яко-
го, як і для іспанського клубу, ра-
унд 1/8 фіналу складався лише з 
одного поєдинку.
 Зауважимо, що, починаючи зі 
стадії 1/4 фіналу, всі матчі Ліги 
Європи проходитимуть у форматі 
одного двобою й відбуватимуться 

в Німеччині. Господарями цьо-
го «фіналу восьми» будуть Дуй-
сбург, Гельзенкірхен, Дюссель-
дорф i Кельн.
 Визначати ж найсильніший 
колектив поточної Ліги чем-
піонів будуть у столиці Порту-

галії — Лісабоні. Минулого тиж-
ня у Суперлізі визначалася друга 
четвірка учасників чвертьфіналь-
ного раунду. А вийшло так, що за 
його бортом опинилися найсиль-
ніші команди Італії та Іспанії — 
«Ювентус» та «Реал», відповід-

но. Загалом, на результати ос-
танніх чотирьох матчів 1/8 фіна-
лу вплинули успішні дії зіркових 
футболістів. Проте якщо форвар-
ди Роналду, Мессі й Левандовсь-
кий забивали голи та заробля-
ли пенальті, то дві помилки за-
хисника «Реала» Рафаеля Вара-
на дозволили «Манчестер Сіті» 
спокійно завершити розпочату 
в Мадриді справу, завдавши ко-
манді Зідана другої поразки пос-
піль (2:1).При цьому українсь-
кий захисник «городян» Олек-
сандр Зінченко залишився у за-
пасі.
 На відміну від «Баварії» Ле-
вандовського та «Барселони» 
Мессі, два голи португальця 
Кріштіану Роналду не допомог-
ли «Ювентусу» досягти необхід-
ного результату з «Ліоном». Піс-
ля сенсаційного вильоту з ЛЧ ме-
неджмент туринців відреагував 
миттєво — уже наступного піс-
ля матчу дня звільнив головно-
го тренера Мауріціо Саррі, який 
лише минулого літа очолив «Ста-
ру синьйору», та призначив на 
його місце легендарного у мину-
лому футболіста Андреа Пірло. 
Цікаво, що 41-річний італієць, 
який один із найкращих періодів 
своєї ігрової кар’єри провів саме в 
Турині, лише наприкінці липня 
розпочав тренерський етап, очо-
ливши «Ювентус U-23». «Дуже 
радий, що отримав таку повагу і 
довіру від «Ювентуса». Готовий 
до цієї дивовижної можливості», 
— не приховував радості після 
призначення Пірло. ■

У матчі проти друголігового «Вереса» столичні динамівці тричі забивали у ворота суперника.
Фото пресслужби ФК «Динамо».

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Карантинні обмеження
Під час короткої міжсезонної паузи вітчизняні клуби обмежені у виборі спаринг-партнерів

■

У чвертьфіналі Ліги Європи «Шахтар» зіграє проти «Базеля».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ЄВРОКУБКИ

Фіналізація завдань
У чвертьфіналі Ліги Європи «Шахтар» зіграє 
зі швейцарським «Базелем», а Ліга чемпіонів 
залишилася без «Ювентуса» та «Реала»

■ ТАБЛО■

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Повтор-
ні матчі. «Манчестер Сіті» (Англія) — 
«Реал Мадрид» (Іспанія) — 2:1 (Р. Стер-
лінг, 9; Габріел Жезус, 68 — Бензема, 28; 
перша гра — 2:1), «Ювентус» (Італія) — 
«Ліон» (Франція) — 2:1 (Роналду, 43 (пен.), 
60 — Депай, 12 (пен.); 0:1), «Баварія» (Ні-
меччина) — «Челсі» (Англія) — 4:1 (Р. Ле-
вандовський, 10 (пен.), 83; Перішич, 24; Толіс-
со, 76 — Т. Абрахам, 44; 3:0), «Барселона» 
(Іспанія) — «Наполі» (Італія) — 3:1 (Ланг-
ле, 10; Мессі, 23; Л. Суарес, 45+1 (пен.) — Л. 
Інсіньє, 45+5 (пен.); 1:1).
 Пари 1/4 фіналу: «Аталанта» (Італія) — 
«ПСЖ» (Франція), «РБ Лейпциг» (Німеччи-
на) — «Атлетіко» (Іспанія), «Барселона» — 
«Баварія», «Манчестер Сіті» — «Ліон».
 Ліга Європи. 1/8 фіналу. «Копенга-
ген» (Данія) — «Істанбул Башакшехір» 
(Туреччина) — 3:0 (Вінд, 4, 53 (пен.); 
Фальк, 62; перша гра — 0:1), «Манчес-
тер Юнайтед» (Англія) — «ЛАСК» (Авс-
трія) — 2:1 (Лінгард, 57; Марсьяль, 88 — 
Візінгер, 55; 5:0), «Базель» (Швейцарія) 
— «Айнтрахт Франкфурт» (Німеччина) 
— 1:0 (Ф. Фрай, 88; 3:0), «Вулверхемп-
тон» (Англія) — «Олімпіакос» (Греція) 
— 1:0 (Р. Хіменес, 8 (пен.); 1:1), «Байєр» 
(Німеччина) — «Рейнджерс» (Шотлан-
дія) — 1:0 (М. Діабі, 51; 3:1), «Шахтар» 
(Україна) — «Вольфсбург» (Німеччина) 
— 3:0 (Жуніор Мораес, 89, 90+3; Соломон, 
90+1; 2:1), «Інтер» (Італія) — «Хетафе» 
(Іспанія) — 2:0 (Р. Лукаку, 33; Еріксен, 83), 
«Севілья» (Іспанія) — «Рома» (Італія) — 
2:0 (Регілон, 22; Ен-Несірі, 44).
 Пари 1/4 фіналу: «Манчестер 
Юнайтед» — «Копенгаген», «Інтер» — 
«Байєр», «Шахтар» — «Базель», «Вул-
верхемптон» — «Севілья».
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 — Алкоголь, безсумнівно, має 
дистанційну дію.
 — Звідки такі висновки?
 — Наприклад, ти тільки купив 
пляшку горілки, ще не випив ні гра-
ма, а настрій уже покращився.

* * *
 Митник, заглядаючи у валізу па-
сажира, який щойно прибув.
 — Отже, шановний, давайте 
відразу визначимося, де тут ваші 
речі, а де мої.

* * *

 — Фімо, що ти там пишеш?
 — Посмертну записку, — з 
тремтінням у голосі відповів чо-
ловік.

 — Пиши розбірливо, а не як ми-
нулого разу якісь каракулі.

* * *

 — Де працює ваш чоловік?
 — Уже третій місяць на лікеро-
горілчаному заводі.
 — І йому там подобається?
 — Не знаю. Він iще не приходив 
додому.

* * *

 Оголошення на одеському 
пляжi:
 — Панi в блакитному купаль-
нику в рожевих трояндах. Термiново 
повернiться в роздягальню, таки ви 
його забули одягнути.

«Нам такий «мир» не потрібний»
Чим небезпечні «компроміси за будь-яку ціну»: відкритий лист Леонідові Кравчуку від переселенки з Донбасу

По горизонталі: 
 1. Монгольська національ-
на валюта. 4. Румунське місто, 
де похований гетьман Мазепа. 6. 
Окрема пісня в опері чи опереті. 
7. Спортивний автомобіль для го-
нок. 9. Тип письма в рукописних 
книгах, коли кожна літера випису-
валася окремо. 11. Французький 
імператор, який намагався за-
воювати Європу. 12. Рівненська 
атомна електростанція. 13. Пере-
конливий доказ. 16. Популярна у 
80-х танцювальна гімнастика під 
музику. 18. Столиця Швейцарії. 
19. Незадовільна оцінка депута-
тами роботи міського голови чи 
державного органу, яка веде до 
його відставки. 22. Гроно кали-
ни. 23. Природна печера у скелі 
із широким входом. 24. Природ-
ний газ. 25. У Карпатах — дядь-
ко по батькові, брат батька. 26. 
Настоятель монастиря.
По вертикалі: 
 1. Мексиканська горілка 
із соку кактусів. 2. Характерна 
особливість Квазімодо. 3. Ста-
ровинний вітрильний корабель 
із трьома або чотирма щоглами. 
4. Зневажлива назва іновірця у 
магометан. 5. Один із найвищих 
учених ступенів. 8. Шлюбна пісня 

чи танець глухаря, щоб приваби-
ти самку. 10. Французьке місто, 
де засідає Європарламент. 14. 
Службова особа, що є доповіда-
чем, консультантом з певних пи-
тань. 15. Порожні балачки. 17. 
Хімічна сполука, що використо-
вується як розчинник у бага тьох 
виробництвах. 20. В давньо-
грецькій міфології афінський 
цар, батько героя Тесея, на честь 
якого назване море. 21. Давня 
арамейська держава, відома як 
Дамаське царство.

Кросворд №71
від 5 серпня

Дара ГАВАРРА

 Фільм про темношкіру американську джа-
зову співачку Ніну Сімон (справжнє ім’я Юніс 
Кетлен Уеймон), яку свого часу називали Мар-
тіном Лютером у спідниці за її громадянську по-
зицію та боротьбу за права темношкірих, вий-
шов ще 2016-го, проте скандал довкола цього 
байопіку розгорівся лише недавно. У рамках 
руху «Чорні життя мають значення» багато аме-
риканців просять вибачення за злочини своїх 
предків (а часто — просто «за компанію», адже 
хто там вже знає, чиї предки які злочини вчиня-
ли), стають на коліно на знак визнання неспра-
ведливості рабовласницької політики США по-
заминулого століття. Іноді ці акції набувають 
якогось гротескного вигляду, коли мулатів чи 
метисів, у яких не досить темна шкіра, також 
звинувачують у неіснуючих гріхах.
 Так, нещодавно актрису Зої Салдана звину-
ватили в... расизмі, адже, на думку «обвину-
вачувачів», вона не дуже темношкіра для цієї 
ролі, хоча в її жилах тече просто-таки коктейль 
із крові різних народів — домініканців, пуер-
ториканців. Актриса і направду зізналася, що 
для ролі їй робили накладний ніс і затемнюва-
ли шкіру, і... попрохала вибачення, що дала зго-

ду на зйомки: «Я повинна була 
зробити все, що в моїх силах, 
щоб ідеальну темношкіру 
жінку зіграла саме темношкі-
ра жінка. Хтось інший мав 
бути на моєму місці. Хтось 
інший мав розповідати її іс-
торію», — палко переконує 
актриса.
 Що цікаво, після вихо-
ду фільму їй висували такі 
самі звинувачення, але тоді 
Зої досить різко відповіла в 
інтерв’ю журналу «Алюр»: 
«Немає єдиного способу 
бути темношкірим. Я граю 
роль, як умію. Ви мене не 
знаєте — я темношкіра. Я 
виховую темношкірих муж-
чин (в актриси троє синів. — Ред.). 
Не потрібно звертатися до мене так 
зневажливо». Та часи змінюються — 
змінюються і настрої в суспільстві. І ось 
уже актрисі самій доводиться мало що 
на коліна не ставати за те, що її предки також 
зазнавали утисків, правда, від іспанських за-
войовників. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Виявляється, гомео-
патією можна лікувати 
не лише застуду чи якісь 
інші захворювання, а й... 
алкоголізм. Те, що нар-
комани отримують заміс-
ну терапію і тим самим 
потроху відвикають від 
цієї згубної звички, ві-
домо давно. А ось те, що 
алкоголіків будуть ліку-
вати спиртним, для бага-
тьох є несподіванкою. 
Так, у шотландському 
Глазго запускають про-
граму для алкоголіків-
безхатьків. Відомо ж, що 
на ґрунті оп’яніння ско-
юється чимало злочинів, 
тож для профілактики 
цих кримінальних по-
рушень під наглядом лі-
карів цим потенційним 

злочинцям у притулках 
для бездомних будуть на-
ливати спиртне.
 Для пілотного про-
єкту вже й приміщення 
знайшли, і групу сформу-
вали з медичних праців-
ників та судових експер-
тів. Опікується цією дуже 
важливою для громади 
міста справою активіст-
ка та правозахисниця Ке-
рен Маккласкі. Перши-
ми «клієнтами» стануть 
безхатьки Глазго, які не-
одноразово вчиняли зло-

чини під дією алкоголю. 
Це люди, які стражда-
ють важкою залежністю 
від спиртного. Лікуван-
ня цих людей, а також бо-
ротьба з наслідками таких 
злочинів обходяться скар-
бниці міста в сотні тисяч 
фунтів. Скажімо, статис-
тичні дані свідчать, що 
перші семеро потенцій-
них клієнтів були співу-
часниками 1630 злочинів. 
Один із них 427 разів пот-
рапляв у місцеву лікар-
ню, більшість із них на-

магалася боротися з цією 
залежністю, але марно. 
Тож є сподівання, що ця 
програма допоможе і ал-
коголезалежним, і сус-
пільству.
 Відомо, що подіб-
на програма вже існує з 
1996 року в Канаді, вона 
називається Managed 
Alcohol Project. Її вве-
ли в дію після того, як у 
Країні Кленового Листя 
взимку загинули від пе-
реохолодження троє ал-
коголіків-безхатьків. ■

ПІД КУТОМ 40 ГРАДУСІВ

Лікарю, наливай!
У нічліжку — щоб випити

■

СУСПІЛЬНИЙ РУХ

Що в кольорі тобі моїм?
або Синдром невивчених уроків. Історії

■

Зої Салдана.❙

12 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +14...+16, удень +20...+22.

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +23...+25.
Вінниця: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +27...+29.

10 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-27 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 24.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +14...+16, удень +24...+26. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +24...+26.
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