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Нехай буде гречка
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рейтингу Україну
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безпрецедентний кредит
МВФ на 20 млрд доларів
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та двері» перед
росіянами

В Україні знову
подорожчала популярна
крупа, але трохи
знизилися ціни на
сезонні овочі та деякі
молочні продукти
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Золоті «грації»
Українські синхроністки виграли медальний залік Євро з водних видів

❙ Українські «грації» виграли вісім золотих нагород на чемпіонате Європи у Римі.
❙ Фото: AP.
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«Польща працює над концепцією,
яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз»

Петр Вавжик
заступник міністра закордонних справ
Республіки Польща

■ ЗАЛІЗНА ЗАВІСА

■ НА ФРОНТІ

Не пустили Дуньку
в Європу

Кара з неба

Захід поступово зачиняє «вікна та двері»
перед росіянами

Кацапи продовжують нещадно обстрілювати військові
та цивільні об’єкти України, отримуючи у відповідь
чимало повітряних сюрпризів
Лариса САЛІМОНОВИЧ

Наталя НАПАДОВСЬКА
До кінця серпня, коли відбудеться
слухання ЄС щодо сьомого пакета санкцій проти росії, ще є час, проте в мордорі
вже зчинився неабиякий ґвалт. Уже (або
поки що) вісім країн — Латвія, Литва,
Фінляндія, Естонія, Данія, Чехія, Словаччина та Польща — заявили про намір
узгодити європейську заборону на видачу туристичних віз та видів на проживання для росіян. Ще низка країн (Швеція,
Норвегія) повідомили, що розглядатимуть це питання у контексті загальноєвропейської дискусії. Прем’єр-міністр
Естонії Кая Каллас зауважила, що відвідання Європи є «привілеєм, а не правом»
і закликала ЄС припинити видавати туристичні візи громадянам росії.
Незважаючи на те, що обмеження
торкнеться незначної частини населення, реакція суспільства скріпних виявилася значно сильнішою, ніж при запровадженні економічних санкцій. «Візи
виявилися тією больовою точкою, удар
по якій помітно вивів росіян з рівноваги», — пише журналіст Валерій Калниш. Російська статистика повідомляє:
за межі країни виїжджало не більше
15% росіян, а якщо відняти від цієї кількості туристів до Туреччини та Єгипту,
залишається взагалі 5%, або близько 2
мільйонів. Однак саме ця відносно нечисленна група населення давала стійкість путінському режиму. Діяв такий
собі негласний соціальний договір: ми
вам спокійний розвиток бізнесу та поїздки до Європи, ви нам — мовчазне схвалення імперської, агресивної політики.
І це спрацьовувало 20 років.
За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, істерика росіян пов’язана не з втратою шопінгу в Мілані, а з тим, що це —
глибокий ментальний удар. «Росіяни
вперше за останні 22 роки стикаються
з тим, що силою не можуть нічого продавити. Всі розповіді про «залізну завісу» — це дурниці для лібералів. Вони
(путін, лавров і так далі) могли хамити всьому світові, і їх боялися. А тут їх
перестають боятися».
Відразу після повномасштабного
вторгнення росії в Україну фактично
перестали видавати шенгенські візи
росіянам Чехія та Литва. У березнітравні євопейці десятками висилали зі
своїх країн російських дипломатів —
шпигунів під прикриттям, російський
МЗС відповідав дзеркально, скорочуючи персонал європейських посольств:
тож труднощі з шенгенськими візами
пояснювали технічними проблемами.
Улітку росіянам практично перестали видавати візи Бельгія та Данія,
виняток становлять лише студенти та
вчені, а також члени сімей. Мальта, Нідерланди, Словаччина, Норвегія суттєво скоротили перелік підстав для видачі
віз. Практично всі країни на Заході вдалися до тих чи інших способів обмеження видачі шенгенських віз, ускладнився сам процес подання документів, терміни розгляду заявок збільшилися, все
частіше візу дають лише на дати поїздки. У Суомі придумали елегантний
спосіб зменшити кількість віз, що видаються: подати документи на «сімейну» візу можна з понеділка по четвер, і
тільки по п’ятницях — на туристичну.
«Неправильно, що поки росія веде
агресивну та жорстку війну в Європі,
росіяни можуть жити, ніби нічого не
відбувається, і їздити до Європи як ту-

ристи. Це несправедливо», — зауважила прем’єр-міністр Фінляндії Санна
Марін. «Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз», — повідомив заступник міністра закордонних справ цієї
країни Петр Вавжик.
Перелом стався у серпні. Латвія з
4 серпня припинила видачу віз росіянам на невизначений термін. Країна,
яка свого часу непогано поповнювала
свій бюджет за рахунок «золотих паспортів» заможних росіян, робить винятки лише для тих, кому потрібно
їхати на похорон до близьких родичів.
Президент Латвії Егіл Левітс критично зауважив: «Торгівля попередніми
урядами посвідками на проживання,
їх невиправдана щедрість у видачі цих
дозвільних документів російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних
бізнесменів, створили ризики безпеки та сприяли двомовності. Настав час
провести ревізію наслідків цієї невдалої та небезпечної політики».
Та першими натиснули гачок гарячі
естонці. Естонія, яка була однією з провідних транзитних країн у подорожах
росіян, тепер не просто відмовляє росіянам у візах, а з 18 серпня забороняє в’їзд
на свою територію, навіть за наявності
чинної шенгенської візи, також припиняється видача тимчасових посвідок на
проживання та віз для навчання. В Естонію в’їзд дозволено лише росіянам, у
кого там живуть родичі, а також із гуманітарних міркувань.
Поки що рано говорити про засадничі речі: у свідомості москалів не
з’явилася думка, що за злочини своїх
співвітчизників треба відповідати. До
них також не дійшло, що з 24 лютого
2022 року їхнє життя докорінно змінилося, що все йде до економічного краху
та опускання рф до рівня країни «третього світу». На демонстрації кацапи
не вийшли, але кинулися отримувати
шенгенські візи «про запас»: кількість
звернень лише за тиждень збільшилася
на 40%. Тож вважайте теперішнє «виття на болотах» політичною мімікрією.
Звісно, ЄС не може повністю припинити видачу віз громадянам рф. «Завжди є групи людей, яким необхідно давати візи. Це гуманітарні випадки, члени
сім’ї громадян країн ЄС, журналісти та
дисиденти», — зазначили у Єврокомісії.
Але країни Заходу почали розуміти, що
причина мовчазного схвалення путінської «спецоперації» — у самих росіянах,
які підтримують диктаторський режим.
Саме туристичні візи та можливість виїхати на відпочинок до Європи для громадян рф означали, що все добре, ніякої війни немає. І, сидячи десь у Відні,
можна поблажливо слухати про перемоги російської армії. Відтепер росіяни
— гості непрохані та агресивні, і відпочивати в Європі їм буде незручно та дорого. Європа повільно, але невпинно зачиняється. Навіть канцлер Німеччини
Олаф Шольц зазначив, що ФРН підтримає візові санкції щодо всіх росіян. «Навіщо потрібні візові обмеження для громадян росії? Пів року війни довели: їх не
хвилюють масові вбивства, зруйновані
міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та
відповідальності. А це перший крок... до
російського бунту», — написав радник
голови офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter. ■

Не маючи змоги вільно просуватися
сушею на південному напрямку, ворог
значно посилив у цьому регіоні авіаційні
та артилерійські обстріли. Лише 16 серпня окупанти дев’ять разів вдарили по українських позиціях, застосовуючи в тому
числі й ракети класу «повітря-повітря».
«У відповідь українська авіація атакувала черговий ворожий опорний пункт і чотири райони зосередження живої сили,
озброєння та техніки біля Правдиного,
Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки, — інформує оперативне командування «Південь». — Удари по
позиціях російських окупантів також завдавали ракетно-артилерійські підрозділи. У результаті війська рф втратили ще
15 осіб особового складу, один протитанковий ракетний комплекс, шість одиниць
автомобільної та броньованої техніки».
Активний натиск ЗСУ, схоже, посилив
синдром нервового паління в рашистів,
які базуються в окупованих Криму та Луганській області. З цієї причини 16 серпня
вогонь нещадно знищив армійський склад
поблизу Джанкоя, авіабазу в селищі Гвардійське під Сімферополем, черговий штаб у
Лисичанську і склад БК у селищі Родакове
під Луганськом. А кількома днями раніше
в Попасній аналогічним чином вирушили
до пекла понад сотня найманців хваленої
ПВК «Вагнера». «Навіть не знаю, як анонсувати новину, — повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. — Або то Луганщина знищує окупантів, або знову «бавовна», а може, просто куріння вбиває».
Водночас ситуація в цьому східному
регіоні й надалі залишається надзвичайно
складною. Наразі тут тривають бої за два

не окуповані населені пункти області. Паралельно ворог атакує українські міста на
Слов’янському напрямку, застосовуючи
реактивну артилерію, танки та авіацію. За
даними Генштабу ЗСУ, під щільний вогонь
цими днями потрапили Бражківка, Велика
Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Рашисти також дистанційно замінували місцевість поблизу Довгенького. У
свою чергу біля Богородичного противник
намагався наступати, але безуспішно відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки, а також на Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають запеклі бої.
До речі, потужність нашої артилерії
дещо знизила авіаційну активність рф.
Нині ворог дуже обережно працює в українському небі. Причина природна — величезні втрати людського та технічного потенціалу. «Кількість російських літаків,
гелікоптерів, які збили наші Збройні сили,
означає, що вони втратили до тисячі льотчиків різного рівня, — повідомив очільник
оборонного відомства Олексій Резніков. —
А це означає, що втрачено льотну еліту,
яка здатна літати з маневрами і вночі».
Отримала несподіване продовження й
історія, пов’язана з атомним тероризмом
рашистів на ЗАЕС. Як повідомила пресслужба ДП «НАЕК Енергоатом», росія
влаштувала безпрецедентну кібератаку на
офіційний сайт компанії. «Російська група «народная киберармия» здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн ботюзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної
сторінки НАЕК, — йдеться у поширеній
інформації. — Зазначена атака суттєво
не вплинула на роботу сайту ДП «НАЕК
«Енергоатом» і залишилася непомітною
користувачам». ■

■ ГЕРОЯМ—СЛАВА!

«Бідою щемить Україна»
На війні загинув колишній сільський голова і поет
із Самгородка Степан Педченко
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
У селі Самгородок на Черкащині поховали колишнього сільського голову
Степана Педченка, який загинув на війні з російськими окупантами, захищаючи рідну землю.
На Смілянщині Степана Педченка, який свого часу пройшов пекло Афганістану, знали як справжнього патріота, який дуже любив свою країну, добре
знав її історію і боронив нашу Батьківщину від ворога з перших днів війни.
«В моїм серці бідою щемить Україна,
а проклята війна косить вірних синів...»,
— написав на своїй сторінці у фейсбуці
Степан Педченко.
«Загинув наш Герой Степан Педченко. Поклав життя козак за рідну Українську державу. Спочивай у Господі з
миром», — говорить капелан Православної церкви України Михайло Шевчук.
«Пригадую, як він прийшов у наш 9й клас Макіївської школи. Був скромний,
спокійний, врівноважений. Його любили
в класі за душевність і простоту», — розповідає «Україні молодій» Анатолій Терещенко, голова Смілянської громадської
організації «Територія гідності». За його
словами, Степан Педченко мав ліричну

❙ Степан Педченко віддав своє життя
❙ за Україну, яку любив усім серцем.
❙ ФОТО з фейсбук-сторінки Героя.
душу і писав вірші. Він навіть видав збірку своїх творів.
Дуже болить така втрата землякам Степана Педченка. За словами односельчанки
загиблого Героя Наталі Декаленко, боляче
від цієї втрати. Боляче, що нічого не можна
змінити. Боляче від того, що немає таких
слів, щоб можна було розрадити рідних.
«Дякуємо тобі, Степане Дмитровичу,
не віриться. Родино Героя, співчуваю вашому горю, сумую разом із вами», — додає інша землячка Світлана Сокуренко. ■
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■ ХАРЧІ

■ ЕКОЛОГІЯ

Нехай буде гречка

За життя без сміття

В Україні знову подорожчала популярна крупа, але трохи
знизилися ціни на сезонні овочі та деякі молочні продукти

Сучасний завод із переробки будівельних
відходів планують збудувати на Київщині

Лариса САЛІМОНОВИЧ

Тарас ЗДОРОВИЛО

У липні аналітики прогнозували давно очікуване
падіння цін на вже фактично «золоту» гречку, але збір
нового врожаю поки що не
змінив тенденції до зростання вартості цієї крупи. Більше того, деякі торговельні мережі й далі встановлюють нові цінові рекорди,
демонструючи чудеса вигадливості.
Скажімо, останнім часом
«Ашан» реалізовує продукт
власної марки в основному
по 78,40 грн за кг, а МегаМаркет — по 105 грн (марка
Culinaro) за 400 г і 114,70 грн
(марка «Хуторок») за 800 г.
При цьому середня вартість
продукту, за даними Мінфіну, наразі становить 93,97
гривні за кіло, що на 5,34
грн більше, ніж на початку
серпня. Тоді гречка коштувала в середньому по 88,63
грн/кг.
До речі, в липні середня
вартість цієї крупи сягнула
91,70 грн за кг. Тобто ціна,
яка склалася на середину останнього місяця літа, пере-

вершила одразу два показники. Втім, незважаючи на
суттєвий ціновий стрибок,
асортимент гречки у вітчизняних магазинах важко назвати багатим. Як відомо,
її відносний дефіцит у вітчизняних торговельних мережах виник після того, як
припинилося постачання
продукту з росії. Але збір нового врожаю, вважають експерти, допоможе знизити
вартість крупи на 20-25 гривень.
Цьогорічного серпня не
варто очікувати також традиційного обвалу цін на
овочі, бо головний постачальник вітамінної продукції — Херсонська область —
тимчасово окупована рашистами. Загалом, у порівнянні
з минулим роком, ціни на
цей вид продукції в Україні
зросли фактично вдвічі. І
все ж певні позитивні зміни є. Моніторинг ринку демонструє, що вже два тижні поспіль спостерігається
зниження вартості столових буряків. А незабаром до
магазинів почнуть надходити вітчизняні яблука нового

Ганна ВОЛКОВА
Військовий
дизельний
«Урал-4320», завантажений
бойовим спорядженням та різними подарунками для захисників, відправили нещодавно з
Лохвиччини Полтавської області на південь. На ньому російські окупанти приїхали знищувати українців, а тепер він допомагає нашим воїнам гнати рашистів з української землі.
— Вантажівка, яку ворог
використовував для техобслуговування своєї техніки та тилового забезпечення військ,
дісталася нам практично новою, — розповідає доброволець
місцевої тероборони 59-річний
фермер Володимир Зінченко.
— На спідометрі було всього 2
тис. 600 кілометрів пробігу. Він
опинився в яру на межі Сумської та Полтавської областей,
коли наприкінці лютого колона російської техніки, рухаючись із Сум на Ніжин, випадково чи ні, заїхала у наші краї. До
її знищення підключилися всі:
СБУ, ЗСУ, тероборона, місцеве цивільне населення. Колись
про це можна буде розповісти
більше...
Інформацію про місце перебування ворожої техніки надали жителі сусіднього Роменського району Сумської області.
Загалом мешканці Лохвицької та Заводської громад, згуртувавшись під егідою ЗСУ, евакуювали 8 одиниць військової
техніки, яка валялася по ярах і
болотах і підлягала відновленню. Серед «знахідок» був і командно-штабний автомобіль,
що 2020 року брав участь у святковому параді на красній площі
в москві.
Трофеї мали різну ступінь
пошкоджень. В одних пробитий акумулятор, в інших —
радіатор, ще в одних погнутий
корпус. Та в усіх без винятку
були порізані шини — партизани постаралися, аби, на випа-

врожаю, і це також позитивно вплине на їхню ціну.
Водночас вартість «молочки» продовжує дивувати своєю мінливістю. Наприкінці липня більшість
великих виробників трохи
знизили ціну на молоко і подекуди — на вершкове масло. Проте низка заводів останній продукт стали оцінювати вище. Що ж стосується
м’яса, то тут зберігається незмінна тенденція стрімкого
злету. Впродовж останнього року вартість свинячої
грудинки зросла на 31 відсоток, стегна — на 29, ціна
фаршу зі свинини та курятини, відповідно, на 24 та 20
відсотків. А куряча печінка
взагалі стала «золотою», оскільки зараз її продають у
середньому по 84 гривні, що
на 51 відсоток більше, аніж
торік.
На думку економістів,
імпортна продукція також
не стане дешевшою, оскільки вартість долара останнім
часом зросла на 25 відсотків.
При цьому ціна на продукти харчування може навіть
обігнати валютний курс. ■

Війна в Україні принесла величезну біду: тисячі загиблих, скалічених військових і цивільних, зруйновані російськими «визволителями» міста й села. Наша держава, де
бойові дії триватимуть ще невідомо
скільки, вже зараз отримала пальму першості у світі із замінування — 1/5 частина території України забруднена вибухонебезпечними
предметами. На розмінування підуть роки, а на відновлення екології — десятиліття.
Також великою проблемою стало будівельне сміття, якого вже зараз через бойові дії накопичилося
мільйони тонн. Де все це подіти?
До вирішення нагального питання почали підключати зарубіжних
партнерів. І «першою ластівкою» в
цій царині стали переговори з представниками ізраїльської компанії
GreenMix, які готові інвестувати в
будівництво на Київщині заводу з
екологічної переробки будівельного
сміття.
«Це дуже важливий проєкт.
Адже щодня ми боремося з наслідками військової агресії росії
в столичному регіоні. Зокрема, з
подвір’їв зруйнованих будинків
вивозимо сотні тонн будівельно-

го сміття. Нам важливо не лише
налагодити процес утилізації, а
й переробляти будівельне сміття
з урахуванням високих стандартів екологічності. Тому цей проєкт
— інвестування в майбутнє нової
Київщини», — повідомив голова
Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Щоправда, поки що точні терміни початку будівництва та місце розташування майбутнього підприємства не розголошуються. Пан Кулеба зазначив, що будівництво такого
заводу необхідне, адже на подвір’ях
будинків, що потрапили під обстріли рашистів, накопичилися гори
будівельного сміття, яке потрібно
кудись вивезти й утилізувати.
Житло киян, зруйноване ракетними ударами москалів, відновлять
за всіма сучасними нормами. У червні в столиці розпочали відбудову 11
таких будинків.
Київщина стане першим майданчиком в Україні та показовим кейсом для інших регіонів з демонтажу,
утилізації та переробки будівельного сміття. Раніше Бориспільська та
Броварська громади вирішили створити спільне комунальне підприємство із сортування та переробки побутових відходів і сміття. Для нього вже обрали ділянку. ■

■ ТРОФЕЇ

Тікали, гублячи «капці» й техніку
Лохвицька тероборона передала на фронт покинутий росіянами при відступі «Урал»
док, якщо повернуться російські вояки, вони не могли поїхати. Ну і, звісно, місцевий люд
устиг «перебрати» понівечену
ворожу техніку.
Відновити авто загарбників
узявся приватний підприємець
із Заводського Андрій Дейнека. Кожному з 15 майстрів його
колективу знайшлась робота.
Матеріалами добре допомогло
приватне акціонерне товариство «Райз-Максимко».
— Що ви можете сказати
про якість російської військової техніки? — цікавлюсь в Андрія.
— Не дуже якісна й надійна,
як і все, що зроблене в росії. В
одній машині, наприклад, була
зламана помпа, тож, аби добратися до неї, мусили піднімати двигун. Але для фронту нормально. Приємно, що ворожа
техніка тепер обернулася проти самих рашистів.
Від початку було визначено, що відремонтовані автомобілі буде передано ЗСУ. І вони
давно вже служать українській
армії. Один «Урал» з неушкодженим повним боєкомплектом одразу ж був відправлений
на Харківщину, де тоді було
особливо гаряче. Бензовоз і КамАЗ — у 8-й окремий полк спецпризначення, що базується на
Хмельниччині. БМП-2 віддали
територіальній обороні Ромен.
Командно-штабний автомобіль
обслуговує Головне управління
розвідки...
А ось «Урал-4320» досі перебував у розпорядженні Лохвицької тероборони. Він офіційно зареєстрований, отримав українські номери. Кілька разів

❙ Від тероборони —
❙ Збройним силам України.
використовувався для перевезення добровольців на навчальні стрільби і назад. А в основному простоював. Тому було прийнято рішення доставити трофейний автомобіль на фронт, де він
потрібніший, ніж у тилу. ■
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❙ Практично новий «Урал» має пробіг усього 2,6 тис км.
❙ Фото надані Андрієм Дейнекою.
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Кривава ціна «помилок»
Зеленський: премія Черчилля і аплодисменти пустому піару
Тетяна ПАРХОМЧУК

Як відомо, президента України Володимира Зеленського відзначили
премією Міжнародного товариства Вінстона Черчилля за лідерство.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Зеленський
почав набувати популярності на Заході. Хоча в західних столицях
йому симпатизували з перших тижнів президентства, однак чим
довше Зеленський при владі, тим більше претензій до нього накопичувалося.
Рік тому звучала «глибока стурбованість» держсекретаря США Блінкена через спірне рішення про зміну керівництва «Нафтогазу». Чи,
скажімо, розчарування ЄС зволіканнями з конкурсом на посаду антикорупційного прокурора.
У приватних розмовах на Заході говорили про відсутність досвіду.
Звертали увагу і на брак політичного лоску. Але оскільки нам в Україні не до лоску, то й ейфорія Заходу залишилась для більшості з
нас майже непоміченою. Водночас премія Черчилля спантеличила,
бо всередині країни чим далі йде війна, тим більше відкривається
або зрадницьких, або непрофесійних кроків чинної влади. І хоча
Вінстон Черчилль виграв війну, але програв перші повоєнні вибори,
хоч пізніше й узяв реванш, Зеленському дорости до британського
світоча державної політики ніяк не вдасться.
Довіра до чинного президента в Україні падає, попри всі феєричні
спічі, навіть у тих, хто його підтримував на виборах. І річ не лише у
фальші його висловлювань, він має антиукраїнські погляди, принципи і діє протилежно заявленому.
Одне він каже для міжнародної арени, інше — для внутрішньої; одне
— для «ватної» аудиторії, інше — для патріотичної. І таким чином
кожна аудиторія аплодує пустому піару.
Міжнародні партнери вже не мовчать про провали, зраду, агентів
кремля в оточенні, але свою різку для шмагання колективний Захід
сховав до закінчення війни.

Операція «Буратіно»
Отже, скільки б Зеленський
не цитував геніального політика,
співмірності це не додає.
Почнімо з того, що Черчилль
обійняв посаду високого державного управлінця після 40 років
плідної, напруженої державної
та парламентської роботи.
Зеленський зайняв пост президента України, не маючи поняття зеленого про державне управління.
Черчилль зобов’язаний успіхом своєї політичної кар’єри винятково своєму літературному,
ораторському таланту та працелюбності.
А ким би був Зеленський без
головного диригента операції
«Буратіно», головного режисера
квартального шапіто — Ігоря Коломойського, який зробив свого
протеже найупізнаванішою людиною у країні?
Черчилль до приходу в політику був справжнім воїном. Завоював симпатію британців саме
своєю звитягою. Він воював на
чотирьох континентах. Зеленський відомий як актор-комік,
котрий не має навіть навчального бойового досвіду.

Скорочення армії й озброєння
Черчилль протягом усієї своєї
політичної кар’єри затято збільшував військові бюджети, прагнув до розробки нових видів озброєнь. Він виступав категорично
проти політики замирення з Гітлером. Тоді як Зеленський прийшов до влади на хвилі своїх пацифістських слоганів: «потрібно перестати стріляти», «знайти
мир в очах путіна», головне —
«закінчити війну в своїй голові».
Зеленський виступав категорично проти збільшення військового
бюджету, проти розширення оборонного замовлення, скорочував
армію на рекордну кількість військових, розформовував критично необхідні для оборони держави
підрозділи — як-от танкову бригаду на північному напрямку, яка
мала захищати Гостомель.
Черчилль сам випробував
нові моделі літаків. Був фанатом

танків. Саме завдяки йому британська держава у Першу світову
війну отримала нові зразки танків, які наводили жах на супротивника. За Зеленського було скорочено штат військової авіації.
Хоча саме вона вважається військовою елітою нації. Зе зупинив
серйозні проєкти артилерійського та ракетного озброєння: «Богдана», «Вільха», «Грім» та «Нептун». Було припинено розробку
найперспективнішого ракетного
комплексу «Стугна». Робочий колектив, який розробляв цю систему, перейшов на одноденний робочий тиждень. І це лише для
того, щоб виготовляти «Стугни»
для іноземних армій, а не для української. І коли в першу годину

Коли у тимчасово окупованих українських регіонах знищували українських патріотів, знайдених за
списками Портнова, він продовжував спокійно мешкати в Україні під охороною вітчизняних
спецпризначенців. Наявністю цих
списків у руках російських військових вихвалявся навіть сам путін
за день до початку агресії, обіцяючи показати нам «справжню декомунізацію». Саме Портнов був
ініціатором створення фільтраційних таборів.
Він про них писав ще до інавгурації Зеленського: «Друзья,
для будущих фильтрационных
целей наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального
бродячего преступного отребья».
Однак ні проти самого Портнова, ні проти його агентів впливу
не порушено жодної кримінальної справи. А його друзі й колеги — Смирнов і Татаров — залишаються на своїх посадах в ОП.
Так само, як і глава офісу прези-

Ці помилки, ця недбалість дуже дорого коштують
українському народу.
повномасштабної війни політики Сергій Пашинський та Тетяна Чорновіл вивезли «Стугни» зі
складів за декілька годин до того
як склад у Макарові розбомбили
російські ракети, щодо них відкрили кримінальні провадження! Які досі не закрито.
Черчилль особисто ініціював
та постійно контролював розвідувальні операції британської
армії, зокрема проєкт «Енігма»,
який дозволив розшифровувати телеграми німецького генштабу. А управління Зеленського зірвало найуспішніші операції українських спецслужб, що
дало підстави ще раз звинувачувати вище керівництво в злочинній професійній недбалості або
навіть у злочинному саботажі.

Зелене світло кремлівським
агентам впливу
Черчилль рішуче боровся з ворожою німецькою агентурою на
території Британської імперії. А в
Україні агенти російського впливу вже після повномасштабного вторгнення продовжили свою
діяльність. Зокрема такі, як Демченко, Дубінський чи Портнов.

дента Єрмак, на якого вже й дошкільнята тицяють пальцями
як на того, хто хоче вести на заклання їхнє майбутнє.

Підготовка до придушення
акцій непокори
А от кого Зеленський ретельно вичищав із державних посад,
так це прибічників п’ятого президента Порошенка. Зокрема, у
своєму першому популістському
законі про очищення влади серед запропонованих на люстрацію були керівники оборонних
підприємств. Серед яких учений
Олег Коростельов — розробник
«Вільхи», «Нептуна», «Скіфа».
І показово, що першим анонсував цей проєкт саме заступник
адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.
Напередодні війни Зеленський готується не до боротьби
з найнебезпечнішим ворогом
людства, а до придушення своїх
політичних опонентів. Саме 12
лютого Зеленський перебував у
Херсоні, контролюючи проведення навчань підрозділів МВС
із боротьби з громадськими заворушеннями. Тобто про будів-

ництво та відновлення фортифікаційних споруд не йшлося взагалі. У рамках цих навчань у
населення Херсонщини було вилучено мисливську зброю, і в результаті бійці тероборони та активісти зустрічали ворожі танки
лише коктейлями Молотова.
Друге, що цікавило Зеленського, — це контроль роботи туристичного хабу, адже по бездоганному шосе мали курсувати шатли. І саме для цього було
демонтовано інженерні споруди
Чонгарської зони оборони, деактивовано мінні поля, військові
частини прикриття розформовано або відведено.

Чесної розмови немає
На початку війни у своїх промовах Зеленський цитував Черчилля: ми будемо битися на морях і узбережжях. Однак Черчилль чесно попереджав своїх
співвітчизників, що не може нічого їм обіцяти, крім крові, поту
та важкої праці. Зеленський
обіцяв співвітчизникам травневі шашлики.
Черчилль мав достатньо мужності і сили, щоб перепросити за
образливі вислови щодо Махатми Ганді чи жінок-феміністок,
стосовно представників інших
релігій, національних меншин
чи народів, котрі дозволив собі
ще до прем’єрства. А Зеленський не попросив вибачення ні
за «Україну-повію», ані за «томос-термос», ані за «сеньйор голодомор», ані за українську армію, яку на сцені «95-го кварталу» зображували в образі тупого
барана, ані за ебонітові палички,
якими пропонував спробувати
бити мітингувальників на Майдані, ані за те, що збирався звільняти місця у львівських туалетах
словами «Слава Україні!».

Війни не буде! НАТО, дайте
зброю!
Перед початком повномасштабного російського вторгнення,
попри достатню кількість доказів
від провідних служб розвідок союзників, Зеленський заперечував російську загрозу і пропонував західним політикам не сіяти паніки, не нагнітати, не відлякувати інвесторів. А в перші
дні вторгнення він кардинально
змінив свою риторику й почав істерично вимагати від Заходу все
більше й більше зброї. І у своїх
екзальтованих промовах Зе-

ленський дозволяв собі звинувачення на адресу Байдена — чому
ми досі не в НАТО? Хоча за понад два роки свого правління навіть не призначав посла України
до НАТО, а війна у нас іде з 2014
року. Жодного разу президент
Зеленський не відвідав щорічну
асамблею НАТО. І в цьому також
вбачається різкий контраст із поведінкою Черчилля.
Черчилль був ввічливим і
гранично уважним до своїх американських партнерів. Він учив
напам’ять рядки з улюблених
творів Теодора Рузвельта. Саме
завдяки гарним дружнім стосункам між Черчиллем та Рузвельтом Британська імперія отримала
беззастережну як фінансову, так і
матеріальну допомогу від союзника по антигітлерівській коаліції.
А в нас стовідсотково підконтрольна Зеленському прокуратура після інавгурації нинішнього президента Байдена відкрила
ще два кримінальні провадження
щодо американського президента
як обвинуваченого.

Опонентів — за ґрати
У роки Другої світової війни
для збереження національної єдності Черчилль призначив керівника опозиційної лейбористської
партії на посаду віцепрем’єра.
Зеленський порушив понад 130
кримінальних справ проти свого
головного політичного опонента
— Петра Порошенка.
Напевне, за понад 60 років
активної політичної діяльності
Черчилль припускався багатьох
помилок. Але він завжди мав
мужність виправити ці помилки
та перепросити за них.
Єдиний штрих вказує, що Зеленський нібито визнає свої помилки, — це написи на грудях
на футболках у членкинь зеленої команди ВР «Маю право на
помилку», у яких вони танцювали, жартуючи над своєю недбалістю. Але ці помилки, ця недбалість дуже дорого коштують
українському народу. Це тепер
10 мільйонів біженців, це десятки, сотні тисяч жертв від проґавленого коронавірусу, а потім —
російського нападу.
Цитати з промов Вінстона Черчилля не здатні зробити з посереднього політика надзвичайно ефективну, шляхетну, провідну політичну постать. А тому зважуймо
на терезах справедливості справи
честі і слова пустого піару. ■

СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 18 СЕРПНЯ 2022

■ ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Не допустити переслідування науковців
Звернення Асоціації дослідників голодоморів в Україні
до президента Володимира Зеленського
Шановний
Володимире Олександровичу!
Асоціація дослідників Голодоморів в Україні (далі — Асоціація) звертається до Вас, пане
Президенте України, як гаранта Конституції України з питання політичних переслідувань,
які здійснює міністр культури
та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Так, 24 червня 2022 року
О. Ткаченко видав протиправний наказ щодо звільнення з
посади генеральної директорки
Національного музею Голодомору-геноциду (далі — Музей)
Олесю Стасюк за її професійну
та наукову діяльність.
І це під час відкриття виставки О. Стасюк про Голодомор
спільно з єврейською громадою у Старій синагозі м. Ессена
та презентації новітніх досліджень про злочини комуністичного режиму.
У наказі про звільнення
О. Стасюк зазначено, що підставою є нібито неможливість встановлення її місцезнаходження та
отримання від неї пояснень, а також непогодження декретної відпустки з догляду за дитиною.
Водночас міністру О. Ткаченку дуже добре відомо, що з
03.03.2022 р. О. Стасюк, яка має
трьох малолітніх дітей, перебуває в декретній відпустці, згідно
з поданою нею заявою з додатком
(медична довідка) та відповідним
наказом по Музею. Зазначена за-

ява О. Стасюк зареєстрована в
Міністерстві культури та інформаційної політики України (далі
— Міністерство) 14.03.2022 р. В
даному випадку чинним законодавством передбачено, що жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не більше, як до досягнення дитиною шестирічного
віку. Тобто Міністерство згідно з
чинним законодавством не уповноважене погоджувати надання
відпустки з догляду за дитиною.
Крім того, на запит Міністерства 3 травня 2022 року Музей повідомив (лист за №123) про
перебування генеральної директорки О. Стасюк з 03.03.2022 р.
у декретній відпустці без збереження заробітної плати та її місцезнаходження в Україні.
Слід зазначити, що О. Стасюк постійно перебуває на
контакті з Музеєм та Асоціацією. Під час декретної відпустки продовжує свою наукову
та просвітницьку діяльність,
а саме: надала п’ять інтерв’ю
ЗМІ в Україні, чотири інтерв’ю
— за кордоном (Литва, Чехія,
Латвія, Німеччина). 13 травня
2022 року взяла участь у Міжнародному конгресі з прав людини у Литві. Виступила співорганізатором та взяла особисту
участь у проведенні Міжнародної конференції щодо злочинів
комуністичного тоталітарного
режиму та знищення цивіль-

Олександр КОСОВЕЦЬ, почесний працівник
гідрометслужби України, член Вченої Ради
Українського географічного товариства
Андрій КУЦИЙ, директор Центральної
геофізичної обсерваторії імені Бориса
Срезневського
Більшість читачів «України молодої», відкриваючи свій смартфон і цікавлячись поточною погодою і прогнозом на
найближчі дні, не замислюються, що ця
інформація не була б можливою, якби не
працювала мережа державної гідрометеорологічної служби України.
Навіть у роки Другої світової війни
працівники гідрометслужби несли свою
вахту і на окупованій території. І деякі
дані, зібрані гідрометеорологами під час
окупації, виявились унікальними та допомагають вченим вести літопис погоди.
Наприклад, метеостанція Старобільськ на Луганщині (начальник станції Сергій Казанський) не переривала
своїх спостережень у роки Другої світової війни. Зібрані дані були використані
для відновлення рядів спостережень на
тих метеостанціях регіону, де ці ряди
були перервані під час війни.
Також у 1941-1943 роках проводились гідрологічні спостереження на
річці Десна у Чернігові (спостерігачі
Стуколова та Гордієнко) взагалі без перерви і допомогли визначити, що весняна повінь 1942 року була п’ятою за величиною за весь період спостережень.
Зима 1941-1942 років була другою
найхолоднішою за період із 1855 року,
і цей висновок можна зробити на основі
даних спостережень, які вели працівники кліматичного інституту, створеного
окупаційною владою на базі геофізичної обсерваторії у Києві (нині Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса
Срезневського).
Також можна навести інші приклади, але обсяг статті не дозволяє це зробити. Такі безперервні ряди спостережень

❙ Бріджит Брінк та Олеся Стасюк у Музеї Голодомору.
❙ Фото з фейсбук-сторінки Посольства США.
ного населення під час російсько-української війни (м. Ессен,
Німеччина). За результатами
конференції прийнято резолюцію-звернення до парламенту
Німеччини щодо засудження
злочинів комуністичного тоталітарного режиму та особливо тяжких злочинів, вчинених
російськими окупаційними військами в Україні.
Також, на прохання Посла
Сполучених Штатів Америки
Бріджит Брінк, Стасюк особисто провела 1 червня 2022 року
екскурсію в Музеї, про що є відповідні інформації на офіційних
сайтах Музею, Верховної Ради
України та Посольства США.

Важливим є факт, що в грудні 2021 року під час Міжнародної конференції «Права людини:
від декларації — до забезпечення», за рішенням вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, нагороджено Генеральну директорку
Національного музею Голодомору-геноциду Олесю Стасюк відзнакою «Медаль Ґарета Джонса», за вагомий внесок у дослідження Голодомору та масових
штучних голодів 1921—1923
років і 1946—1947 років.
Таким чином, О. Ткаченко, володіючи повною інформацією про професійну діяльність

■ ЗВИЧАЙНИЙ ГЕРОЇЗМ

Літописці погоди
Хоч вони не приймали присягу, але працювали сумлінно
використовують у своїй діяльності проєктанти, вчені, радіоекологи, фахівці з
охорони навколишнього природного середовища та студенти природничих спеціальностей і нині, й вони завжди будуть
потрібні в майбутньому.
Під час останньої окупації території
Київщини у лютому та березні 2022 року
теж є що записати в актив гідрометслужби. Зокрема, в цей час метеостанція Чорнобиль проводила свої спостереження
практично безперервно завдяки роботі
її начальника Людмили Дибленко.
І навіть коли 9 березня на метеостанції зникла електроенергія, Людмила Дибленко виконувала виміри характеристик вітру візуально, вологість
повітря визначала за допомогою психрометричних таблиць, а для вимірювання
атмосферного тиску використовувала
традиційний ртутний барометр замість
сучасного електронного.
У зв’язку з тим, що велося постійне
патрулювання території окупантами, їй
часто доводилось чекати, поки пройдуть
патрулі, а потім поспішати на майданчик, щоб встигнути виконати спостереження. Найбільш ризиковано було ходити на гідрологічний пост на р. Прип’ять,
який розташований за 2 км від станції.
Стосовно роботи інших метеостанцій,
то треба згадати метеостанцію Тетерів
(начальник — Юлія Зайдліч), розташовану в селищі Пісківка на межі з Житомирщиною. Хоча територія формально
перебувала під окупацією рашистів, але
саме на метеостанцію вони не завітали,
хоча три бомби попали в житловий сектор неподалік метеостанції, а тривогу

оголошували майже кожні три години.
Попри це, спостереження на станції продовжувалися, з 9 березня по 5 квітня —
лише у денний час.
Це був місяць жахів, страху, але не
паніки. Всі працівники станції згуртувалися (взаємодопомога була як ніколи)
та виконували свої обов’язки і вірили в
перемогу.
Увечері 28 квітня за кілька сотень
метрів від метеостанції Фастів упала
крилата ракета, в будинку станції посипалася штукатурка, повідкривалися вікна, але технік-метеоролог Надія Кретова
продовжувала вести спостереження.
Під окупацію потрапили і п’ять гідрологічних постів, а саме: Толокунь,
Страхолісся, Чорнобиль на Київському
водосховищі, Іванків на річці Тетерів та
Гостомель на річці Ірпінь.
Та, незважаючи на це, деякі з них
продовжували працювати. На гідрологічному посту Страхолісся, який розташований на правому березі Київського водосховища у Вишгородському
районі, спостерігач Наталія Котяш ходила на роботу, а над селом постійно літали російські винищувачі, що випускали ракети і поверталися назад до Білорусі. Ці вибухи були такі потужні, що
двигтіла земля, тряслися будинки.
Також працював і гідрологічний пост
в Іванкові. Володимир Масенко, спостерігач поста, продовжував працювати,
незважаючи на бої на околицях Іванкова, безперервний рух ворожої техніки та
майже цілодобовий гуркіт реактивних
установок залпового вогню.
Тож, незважаючи на війну та окупа-
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О. Стасюк, її місцезнаходження
та перебування у декретній відпустці, організував її політичне переслідування та видав протиправний наказ про звільнення, використовуючи завідомо
підроблений документ, тобто
вчинив кримінальне правопорушення.
Крім того, обіймаючи посаду міністра, О. Ткаченко неодноразово втручався в наукові
дослідження, які проводяться
з теми Голодомору, а також не
спростував російські наративи
стосовно наслідків Голодомору,
що є порушенням Закону України «Про Голодомор 1932—1933
років в Україні».
Міністру, мабуть, не відомо,
що у 2003 році на 58-й сесії Генеральної Асамблеї ООН прийнято
Спільну заяву 25 держав світу (у
тому числі є й Російська Федерація) про знищення в 1932—1933
рр. 7-10 мільйонів українців. У
подальшому Спільну заяву підтримали 64 країни світу.
На думку членів Асоціації, О. Ткаченко не сприяє розкриттю злочинів, вчинених комуністичним тоталітарним режимом.
Крім того, ставимо Вас до відома, що питання переслідування українських учених за їхню
професійну діяльність будуть
підняті на міжнародних конференціях та форумах, проведення яких заплановано на осінь
2022 року до 90-х роковин Голодомору-геноциду в Литві, Польщі, Німеччині, США, а також
висвітлюватимуться у ЗМІ.
Враховуючи вище викладене, звертаємося до Вас, пане
Президенте, з вимогою не допустити в Україні політичні переслідування українських науковців, які займаються темою
Голодомору-геноциду.
З повагою
голова Василь Марочко. ■

цію, працівники державної гідрометеорологічної служби України сумлінно
продовжували працювати та виконувати свій обов’язок.
На жаль, укотре наголошуємо, що
відсутність державного органу виконавчої влади в сфері гідрометеорології
і моніторингу природного середовища,
який відсутній протягом останніх 10
років, стримує технічне переоснащення
організацій гідрометеорологічної служби і, безумовно, після закінчення воєнних дій необхідно відродити в складі
органів управління державну службу з
питань гідрометеорології і моніторингу
природного середовища.
Стосовно роботи інших метеостанцій
і гідрологічних постів, які поки що залишаються на тимчасово окупованій території України, то про їх роботу, безумовно, зараз говорити ми не будемо, щоб у
працівників не було ніяких труднощів
і прикрощів з боку окупаційної влади.
Коли Україна повністю звільниться від
рашистської навали, тоді ми зможемо
всіх наших працівників, які сумлінно
виконували свій професійний обов’язок
на теренах України, назвати поіменно і
пошанувати їх.
Незважаючи на те, що гідрометеорологічні спостереження ведуться на досить простих приладах, сучасні прилади
почали з’являтись тільки останнім часом, але їхні результати надійні і вони,
безумовно, становлять цінність для літопису погоди в України.
Але можна навести і протилежний
приклад, коли екологічна організація у
Чорнобилі, яка була оснащена набагато
краще, ніж наша метеостанція, не змогла зберегти архів своїх спостережень, які
вела понад 30 років, і тому ці дані фактично втрачені. Хоча там було й обладнання, і кілька сотень працівників, але,
по суті, їхня праця закінчилась нічим.
Рашисти розграбували їхній архів, розбили обладнання і, на жаль, усе, що втрачено, навряд чи можна відновити. ■

6

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 18 СЕРПНЯ 2022

НАЦІЯ

«Український національний рух не має нічого спільного з нацизмом,
фашизмом або націонал-соціалізмом. Український націоналізм бореться
проти імперіалізму, проти тоталітаризму, расизму і всякої диктатури чи
застосування насильства».
Василь ЛИЗАНЧУК,
доктор філологічних наук, заслужений
професор Львівського національного
університету імені Івана Франка

Після звироднілого катування і масового вбивства путінськими рашистами українських військовополонених в
Оленівці російські дипломати у Великобританії глумливо заявили, що «азовці» заслуговують найганебнішої смерті.
Це варварське переконання російських
канібалів живиться отруйними соками з
найдавніших ординських часів. Але нині
згадаймо неймовірні злочини російських комуністичних перевертнів у 40–50-х
роках минулого століття проти учасників
національно-визвольної боротьби українського народу.

Степан Бандера
провідник ОУН

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Єство спротиву московитам
Чому потужна брехлива російська пропаганда формує викривлене уявлення
про українських патріотів: Степана Бандеру, Романа Шухевича, а тепер — «азовців»

Батько наш — Бандера, Україна —
мати
Тоді, як і тепер, російські ідеологічні маніпулятори всіляко оббріхували українських патріотів, на весь світ обзивали
їх фашистами, нацистами, німецько-українськими буржуазними націоналістами. Зловісному паплюженню і знищенню
національно свідомих українців не було
меж. Тому доречно і нині процитувати
Степана Бандеру з його книжки «Перспективи української революції». Провідник ОУН у 1954 р. в інтерв’ю німецькій радіостанції в Кельні справедливо
наголошував: «Український національний рух не має нічого спільного з нацизмом, фашизмом або націонал-соціалізмом. Український націоналізм бореться
проти імперіалізму, проти тоталітаризму, расизму і всякої диктатури чи застосування насильства».
Прикро, але у багатьох громадян України та й світу під впливом потужної
брехливої російської пропаганди сформувалося дуже викривлене уявлення
про українських патріотів — Євгена Коновальця, Степана Бандеру, Романа Шухевича та інших видатних діячів Організації українських націоналістів, героїчних вояків Української повстанської армії. А нам потрібно знати правду.
Відомо, що кожна людина має свій
рід. Великий Українець Степан Бандера
народився 1 січня 1909 р. у селі Старий
Угринів, нині Калуського району ІваноФранківської обл. Мати Мирослава походила зі священницької родини Глодзінських. Тато Андрій — греко-католицький священник, родом зі Стрия. У Мирослави та Андрія Бандер народилося
восьмеро дітей. Наймолодша Мирослава померла немовлям. Семеро — МартаМарія, Степан, Олександр, Володимира,
Василь, Оксана і Богдан — виростали і
виховувалися у життєдайному середовищі щирої любові до Бога та України.
У 1929 р. Степан Бандера вступає до
створеної Організації українських націоналістів. Юнак хутко стає впливовим, шанованим, авторитетним лідером
серед молодих оунівців.
У 1933 р. Провід українських націоналістів на чолі з Євгеном Коновальцем
призначив Бандеру крайовим провідником ОУН і крайовим комендантом бойового відділу ОУН-УВО. Степан Бандера наполегливо створював моральний
культ борців за свободу України проти
московського більшовизму, який поневолював українську націю.
Українські націоналісти виступали також проти польських шовіністів.
Після вбивства злісного ворога українців міністра внутрішніх справ Польщі
Броніслава Пєрацького (1934 р.) Степана Бандеру у 1936 р. засудили до смертної кари, яку замінили на довічне
ув’язнення. Під час загарбання і поділу
Польщі між Німеччиною і Радянським
Союзом у вересні 1939 р. Степан Бандера вийшов на волю і разом з іншими провідними оунівцями організував боротьбу за свободу українського та інших народів, поневолених Москвою.
30 червня 1941 р. Провід Організації
українських націоналістів проголосив у
Львові Акт відновлення Української Держави. Утім, Гітлер розпорядився злікві-

дувати націоналістичну «змову українських самостійників». На початку липня
1941 р. нацисти заарештували Степана
Бандеру та голову українського уряду
Ярослава Стецька. Гітлерівці запроторили у тюрми і концтабори сотні найвідоміших українських націоналістів.
Упродовж майже дев’яти років був
в’язнем польських і німецьких тюрем
та концтаборів Степан Бандера. Вся його
велика родина була репресована російсько-комуністичними і німецько-нацистськими загарбниками. Батька Андрія Бандеру енкаведисти розстріляли
10 липня 1941 р. Братів Василя і Олександра жорстоко катували у концтаборі

Маємо усвідомити, що бандерівці —
воїни УПА — не загарбували московські
землі і території інших сусідів, не уярмлювали росіян, не знищували їхні культурні, мовні цінності. Українські повстанці воювали на своїй землі проти
російських колонізаторів та відданих їм
українських блудників. Безперечно, і ворогів, і їхніх прислужників, запроданців
і зрадників карали. Це була справедлива відплата, помста за садистські жорстокості проти вояків УПА, національно свідомих українців, за пограбовані, спалені
села, масові депортації українців у вічну
сибірську мерзлоту.
Степан Бандера чітко, зрозуміло

Українські захисники і захисниці від сучасних путінських канібалів
уособлюють всі найкращі морально-духовні риси, які були
притаманні бандерівцям, мазепинцям, петлюрівцям.
«Аушвіц» і замордували у 1942 р. Брат
Богдан, який очолював націоналістичний загін опору гітлерівським загарбникам, загинув у 1943 р. у Херсоні. Сестри Марта-Марія, Оксана і Володимира зазнали багаторічних сибірських поневірянь і знущань.
15 жовтня 1959 р. у 50-річному віці
Степана Бандеру вбив у Мюнхені совєтський агент Богдан Сташинський. Перевертень вистрелив Провідникові ОУН в
обличчя зі спеціального пістолета струменем розчину ціаніду калію.

Покарання ворогів — справедлива
відплата
Нині, як і в усі попередні десятиріччя, російська маніпулятивна пропаганда не втомлюється паплюжити Степана Бандеру, його вірних побратимів,
воїнів УПА, усіх борців за незалежну
українську Україну.
Чому росіяни? морально і духовно
скалічені українці та польські шовіністи так злісно ненавидять бандерівців
і бояться Степана Бандери? Відповідь
очевидна.
Степан Бандера — це символ національно-духовної нескореності української нації. Бандерівщина — це звичайнісінька національно-визвольна боротьба українського народу проти російськокомуністичних і німецько-нацистських
загарбників та інших ворогів.

сформулював гуманістичні засади ставлення українських націоналістів до іноземців, які живуть на гостинній одвічно українській землі. Цитуємо: «Вимога повної лояльності супроти України і її
визвольної боротьби стоїть на першому
місці. Тим москалям, які відповідають
цим вимогам, треба запевнити і забезпечити повну і всебічну рівноправність у
всіх громадянських правах та повну свободу їхнього національного розвитку,
відповідно до міжнародних засад щодо
національних меншин. Це саме стосується їхніх національних груп в Україні».
Кожний з нас є свідком дотримання в Україні цього націоналістично-гуманістичного принципу ставлення до національних меншин, для яких створено всі умови для національного розвитку.
Водночас Степан Бандера слушно наголошував, як треба ставитися до всіх
москалів — активних чи потенційних
ворогів української державності. «Діючі
ворожі сили треба знищувати і унешкідливлювати доступними в даній ситуації
засобами й методами, згідно з міжнародними правилами поступування під час
війни… Завершенням національно-визвольної революції має бути відбудова і
закріплення Самостійної Соборної Української Держави».
Глибоку інтелектуально-гуманістичну, національно-духовну сутність Степана Бандери, українських захисників і

захисниць вороги не сприймали, боялися і нині бояться їхнього незгасного вільного духу, підступно нівелюють історичну правду.

Нападники знову «вішають»
на українських патріотів усі гріхи
Свої патологічні злочини московські загарбники замовчували, відбілювали як у минулому, так і зараз, звинувачуючи українських патріотів в усіх земних і неземних гріхах. Мені бракує слів,
щоби описати жорстокі тортури над українськими військовополоненими з полку «Азов», яким ООН і Міжнародний
Комітет Червоного Хреста гарантували
безпеку. Щоби замести садистські сліди катувань, російські путінські вбивці-кровопивці підірвали барак в Оленівці, де перебували «азовці». За попередніми даними, загинуло 53 патріоти. Понад сотня поранених.
Для росіян вільнодумні українці —
мезепинці, запорожці, петлюрівці, січовики, бандерівці, мельниківці, упівці, «азовці» — найнебезпечніші, бо вони
всім своїм єством — за вільну від москалів соборну українську Україну. Національно свідомі українці для росіян
— це своєрідний «антиідеал» України,
на думку московитів, українські патріоти — живе втілення поганої України, на
відміну від російського ідеалу доброї України-Малоросії, яка сліпо горнеться під
ферулу імперської Росії, не усвідомлюючи її злочинності у світовій історії.
Нинішня російська широкомасштабна військова агресія проти України — це
продовження геноциду, тероризму, вишуканих тортур, які москалі застосовували проти бандерівців, національно свідомих українців у 40—50-х роках минулого століття. Українські захисники і
захисниці від сучасних путінських канібалів уособлюють всі найкращі морально-духовні риси, які були притаманні бандерівцям, мазепинцям, петлюрівцям.
Отже, нині Степан Бандера, Роман
Шухевич, їхні вірні побратими, героїзм
бандерівців, як і нинішніх «азовців»,
є незгасним символом безсмертя українського національного духу, запорука виживання і Перемоги українців над
російськими мутантами, джерело майбутнього розвитку і процвітання кожної української людини, кожної родини,
громади, суспільства, вільної Української Національної Держави. ■

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Економічна ситуація в Україні залишається складною. Хоча наша
країна й намагалася виконувати
свої міжнародні зобов’язання і
навіть під час повномасштабної
війни витратила на ці потреби
1,5 млрд доларів, все ж повністю погашати свої борги виявилася неспроможною. Відтак
рейтингові агенції оголосили в
нас переддефолтний рейтинг.
Вийти з цього стану, як сподівається український уряд, може
нам допомогти МВФ, який пообіцяв найбільшу за нашу історію фінансову допомогу.

Заплатимо через два роки
Перед минулими вихідними стало відомо, що міжнародні
рейтингові агентства Fitch і S&P
погіршили кредитні рейтинги
України. За кілька днів до цього Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації боргу
— відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два
роки. «Загалом Україна отримала і прийняла згоду приблизно на
75% від сукупної основної суми
цінних паперів, що перебувають
в обігу», — йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України на Ірландській фондовій
біржі. Мінфін також додав, що
було виконано умову наявності
згоди від власників щонайменше
50% кожного з 13 випусків єврооблігацій, та заявив про продовження строку погашення майже
20 млрд доларів міжнародних облігацій на два роки.
Утім навіть такий успіх призвів до погіршення суверенного ризику нашої держави — у
зв’язку з відтермінуванням платежів. «Враховуючи оголошені
умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми
розглядаємо цю операцію як проблемну та рівнозначну дефолту»,
— заявили в рейтинговій агенції
S&P, а їхні колеги з Fitch повідомили, що знижують рейтинг
України до RD (обмежений дефолт), а усіх випусків облігацій
з переддефолтного рівня C до D
до завершення операції з управління державними борговими
зобов’язаннями. За рейтингом
S&P, Україна отримала оцінку в
SD (вибірковий дефолт), а євробондів — на рівні D.
У переддефолтному стані ми
перебуваємо вже кілька тижнів.
Так, іще наприкінці липня та ж
сама агенція S&P знизила наш суверенний рейтинг із ССС+ до СС. І
попередила про можливе подальше зниження, що й відбулося дня-
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■ АНТИКРИЗА

По обидва боки дефолту
Із переддефолтного
рейтингу Україну
може вивести
безпрецедентний
кредит МВФ
на 20 млрд доларів
ми. Відтак Україна, яка виплачувала свої боргові зобов’язання і з
початку року заплатила за ними
1,5 млрд доларів, опинилася в непростій ситуації. Одним із найлегших виходів з неї мали стати
подальші домовленості з нашими
міжнародними донорами.

Обіцяти — не значить платити
Утім колективний Захід, за
твердженням вітчизняних експертів, не поспішає виконувати
перед Україною свої фінансові
зобов’язання. За словами головного економічного радника президента Володимира Зеленського
Олега Устенка, станом на сьогоднішній день «матеріалізувалася»
лише третина з 29 млрд доларів,
обіцяних Заходом як допомога.
Отримання нового кредиту від
МВФ на 5 млрд доларів, на його
думку, допоможе запевнити інших кредиторів України в тому,
що макроекономічна ситуація у
зруйнованій війною країні перебуває під контролем.
На думку Устенка, нове фінансування від Міжнародного валютного фонду може стати
якорем для більшого пакета розміром 15-20 мільярдів доларів,
щоб допомогти Україні подолати економічну кризу, викликану
вторгненням росії. За його словами, українські чиновники перебувають у контакті з глобальним
кредитором щодо потенційної
позики, додавши, що метою має
бути просування вперед і якнайшвидше.
«Переглянутий план співпраці з МВФ буде заснований на пакеті фінансування, узгодженому
в 2015 році після вторгнення росії
до Кримського регіону України.
Він включав 17,5 млрд доларів,
але допоміг залучити загальне фінансування на суму 40 млрд доларів, — заявив Устенко. — Програма МВФ розміром 5 млрд доларів відповідала б попереднім рів-

Олег ГАНСЬКИЙ
Непростою залишається в нашій
країні й ситуація з курсом національної
валюти: через зниження економічної активності, пов’язане з бойовими діями, та
надходжень від експорту її курс теж суттєво знизився.
Головний фінансовий регулятор намагається рятувати ситуацію, як тільки може. Так, в останній день минулого тижня стало відомо: Національний
банк за останній тиждень продав із резервів 521,69 млн доларів, при цьому
збільшивши купівлю валюти до 93 млн
доларів. Наприкінці липня, для порівняння, НБУ придбав у резерви 682 млн
доларів — це була найбільша сума з листопада 2021 року. Після цього другий
тиждень поспіль обсяги купівлі валюти
залишаються на низькому рівні, а продажу — збільшуються.
НБУ використовує продаж валюти з резервів, зокрема, для стримування тиску на
валютному ринку, спричиненого емісією
гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

❙ Україну, яка опинилася на межі дефолту, можуть врятувати навіть не гроші, а великі гроші.
❙ Фото з сайту news.pn.
ням фінансування і могла б стати
каталізатором для фінансування
з боку інших джерел, включно з
ЄС, Казначейством та іншими окремими країнами».
Радник президента також наголосив: Україна, яка зіткнулася з внутрішнім переміщенням
близько 7 мільйонів людей в результаті вторгнення росії 24 лютого, намагається зібрати ресурси, щоб упоратися з нестачею
енергії, інфляцією, що зростає,
і гуманітарною кризою, що погіршується, у міру наближення
зими. «Цього тижня зарубіжні
кредитори України підтримали її
прохання про дворічне заморожування виплат за міжнародними
облігаціями, але Україна все ще
має виплатити 635 млн доларів
у рахунок погашення основного
боргу за попередніми кредитами
МВФ, починаючи з середини вересня», — резюмував Устенко, заявивши, що Україна сподівається
швидко просунутися у переговорах з МВФ з метою досягнення попередньої угоди до настання терміну виплат.

МВФ: питання не тільки про
гроші
Днями стало відомо: Україна розраховує на близько 20 мільярдів доларів від МВФ, наразі
ведуться активні переговори —
нову програму бажано розпочати
вже в листопаді. Як заявив голова НБУ Кирило Шевченко, на по-

чатку серпня ми отримали близько 1 млрд євро від ЄС. «Ми бачимо певний прогрес та сподіваємося, що Україна почне отримувати
наступні транші вже у вересні,
— заявив головний банкір. — У
цьому сенсі я хотів би окремо зазначити важливість програми
з МВФ. Сьогодні це, як ніколи,
«не тільки про гроші». Це бенчмарк для інших кредиторів, допомога нам з погляду консолідації зусиль усіх гілок влади. Зараз
ми складаємо з колегами план
програми, що дозволила б країні
вільно дихати та фінансувати як
бюджетний дефіцит, так і дефіцит платіжного балансу».
Щодо нової програми МВФ
Шевченко уточнив, що зараз важко спрогнозувати, коли вона може
бути підписана. «Так, ми перебуваємо в активних перемовинах.
Нещодавно, наприклад, була зустріч прем’єр-міністра з керівником європейського департаменту
МВФ. Єдина проблема — це час.
Зараз у світі період відпусток, на
відміну від нас. Але я очікую, що
вже у вересні ми матимемо більш
чітке розуміння щодо програми»,
— заявив Шевченко, додавши, що
програму бажано розпочати вже в
листопаді. А також той факт, що
у статуті МВФ немає заборони фінансувати країни, які перебувають у стані війни.
«Зрозуміло, що це дуже важко, адже такого досвіду у Фонду
ще не було. З іншого боку, також

■ НАШІ ГРОШІ

Таємниця курсу
НБУ: Фіксований офіційний курс та жорсткі вимоги
до обмінних пунктів дозволили стабілізувати гривню
Від початку року НБУ продав уже 16
млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав
2,9 млрд доларів та 110 млн євро.
Було вжито й інших заходів, серед яких — «таємний валютний курс»,
коли на табло в обмінниках заборонили
показувати курс національної валюти
щодо інших світових валют, а довідатися його можна лише в самому обміннику. Сьогодні в НБУ вважають, що це, а
також інші ідеї фінансистів — зафіксувати офіційний курс долара для захисту
міжнародних резервів — були вдалими
і за їх рахунок вдалося стабілізувати ситуацію.
Як заявив голова Національного бан-

ку України Кирило Шевченко, готівковий курс долара злетів після рішення підвищити офіційну вартість американської валюти на 35% до 36,6 гривні за долар. «Реакція готівкового курсу
була для нас очікуваною. Вона, на нашу
думку, ситуативна і має психологічне
забарвлення, яке підігрівалося спекуляціями. Тому ми ввели низку заходів,
завдяки яким вдалося дещо заспокоїти
ринок», — пояснив Шевченко.
Різниця між офіційним і готівковим курсами, на його думку, передусім
пов’язана з існуванням валютних обмежень, які у свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів. Поки іс-

не було і прикладів, коли під час
війни країні вдалося зберегти фінансову систему, яка повністю
працює», — пояснив голова Нацбанку, погодившись, що суми у
близько 20 млрд доларів мало б
вистачити. «Однак ми обговорюємо різні формати програми. Якщо
на першому етапі це буде короткострокова програма з чітким фокусом на вирішення нагальних проблем з бюджетом і платіжним балансом, сума може бути меншою.
Але тоді одразу треба проговорювати й наступний етап — більш
довгострокову програму з фокусом на відновлення економіки та
структурні реформи.
Крім того, кошти від МВФ можуть бути лише частиною пакета
офіційної підтримки України.
Наприклад, програма EFF 2015
року із запланованим фінансуванням 17,5 млрд доларів була
частиною загального пакета міжнародної допомоги на 40 млрд доларів», — резюмував він.
У свою чергу прем’єр-міністр
Денис Шмигаль заявив, що Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному
фонду щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ,
при цьому уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою
програмою з Міжнародним валютним фондом. Також, за словами Шмигаля, велику угоду з
МВФ мають укласти до кінця
нинішнього року. ■

нуватимуть обмеження, існуватиме і ця
курсова різниця. «Щоб вона була помірною, ми розширили можливості банків
щодо продажу готівкової валюти, а також частково задовольняємо попит на
безготівкову іноземну валюту, дозволивши громадянам купувати її для розміщення на депозит», — пояснив він.
Також очільник НБУ додав, що заборона показувати вартість долара на табло дозволила стабілізувати ситуацію.
«Так, але треба пам’ятати, що тоді ми
вжили цілу низку заходів щодо посилення вимог до обмінників. НБУ вперше за 20 років зайнявся цим сегментом
ринку. Ми також повернулися до виїзних перевірок. Результати вже є. Зокрема, ми анулювали ліцензії 600 обмінників, які займали близько 15% ринку»,
— сказав він.
Серед іншого, Національний банк
України розробив нові правила роботи пунктів обміну валюти: обмеження курсу, заборона реклами, значне
підвищення податків — буде запроваджено обов’язковий щомісячний внесок
до бюджету кожного пункту обміну валюти.■
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■ «КОМУНАЛКА»
Ганна ЯРОШЕНКО

Ні для кого не секрет: чим більше зростають ціни на енергоносії та комунальні послуги, тим менше грошей лишається
в кишенях наших людей для придбання товарів першої необхідності. Уже стало звичним: більшість українців навіть продукти та одяг купують за залишковим принципом. А що вже
казати про коштовні речі? Зростання рівня бідності й заборгованості населення знижує його платоспроможність у рази,
обумовлюючи безнадійний стан економіки України. Витрати на
комунальні послуги для більшості наших співвітчизників уже
давно вийшли на перше місце, особливо це стосується тих,
хто користується централізованим опаленням. Не дивно, що
тема тарифу на централізоване теплопостачання є надзвичайно болючою. Без перебільшення, жодна інша комунальна послуга так не спустошує наших гаманців, як непомірні витрати
на обігрів наших осель. Як знизити фінансове навантаження
на споживачів? Про це й багато чого іншого говоримо з генеральним директором ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Олександром Олексенком.

В інших містах органи
територіальних громад
відшкодовують так звану
«різницю в тарифах». Але не
в Полтаві
— Справді, плата за централізоване теплопостачання
займає левову частку в кошику наших комунальних платежів, — погоджується Олександр Сергійович. — Чому так?
Бо для того, аби подати тепло
до осель наших споживачів,
маємо закупити природний
газ, теплоносій (воду), електроенергію для роботи мережевих
насосів, до того ж забезпечити
роботу обладнання, а також заробітну плату працівникам нашого підприємства. Із усіх цих
витрат і формується структура тарифу на тепло. При цьому
75-80 відсотків у його складі
займають витрати на природний газ. І коли ми в засобах масової інформації били в набат,
намагаючись попередити, що
стрімке підвищення НАК «Нафтогаз України» вартості природного газу неминуче призведе до зростання тарифу на централізоване опалення, ніхто до
нас так і не дослухався. Скажімо, із середини 2020 року вартість природного газу зросла
в понад удвічі. І оскільки він
є основною складовою тарифу
на тепло, зрозуміло, це не могло не позначитися на вартості
теплової енергії. А ще ж майже
втричі зросла ціна на електроенергію, збільшилася вартість
розподілу природного газу.
Якщо до всіх цих складових додати ще й інвестиційні кошти,
адже нам необхідно принаймні ліквідовувати аварійні ситуації, рухатися в напрямку оптимізації, модернізації, зменшення собівартості послуг підприємства, у підсумку й маємо
доволі суттєвий тариф на тепло, що нерідко викликає невдоволення наших споживачів.
Підігрівають це невдоволення й політики, які активно
експлуатують тему тарифів.
Бо позиція критика — завжди
виграшна. При цьому жоден
представник політичної еліти
нічого не зробив для зниження
фінансового навантаження на
споживачів комунальних послуг: за 30 років незалежності
у нас так і не дійшли руки до
термомодернізації житлових
будинків задля підвищення їхньої енергоефективності, заміни інженерних мереж, обладнання підприємств-теплопостачальників. От і маємо віз і
візок накопичених десятиріччями проблем, що також позначається як на фінансовому
навантаженні на споживачів,
так і на ефективності роботи
теплопостачальних компаній.
■ Вище керівництво нашої
держави не так давно запевнило, що під час воєнного стану,

коли доходи більшості українців суттєво знизилися, а багато хто й узагалі втратив роботу, тарифів на комунальні послуги не підвищуватимуть. У
Полтаві ж із 1 травня ті ж таки
тарифи на централізоване опалення та постачання гарячої
води знову зросли.
— Річ у тому, що вони зросли не під час воєнного стану,
а ще з жовтня минулого року.
Проте тоді, як ви знаєте, був
підписаний меморандум про
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води
під час опалювального періоду
2021/2022 років. Згідно з ним,
введення нових тарифів було
відстрочене, а центральна влада зобов’язалася спрямувати
до місцевих бюджетів доволі
суттєві суми коштів, аби врегулювати питання невідповідності тарифів фактичним витратам теплопостачальних підприємств.
■ І держава свої зобов’язання таки дотримала?
— Це було зафіксовано в Законі України «Про державний
бюджет». За інформацією, якою
володіємо, міський бюджет станом на сьогодні вже отримав додатково 77 мільйонів гривень.
Водночас наше підприємство
не одержало з міської скарбниці й копійки. Ми зверталися до
міської влади, порушували це
питання на рівні облдержадміністрації й навіть офісу президента, відтак маємо сподівання, що справа таки зрушить із
мертвої точки.
■ Нині органи місцевого самоврядування на законодавчому рівні мають можливість
гасити бодай частину оцього
доволі значного фінансового
навантаження на споживачів
комунальних послуг.
— Справді, і такі прецеденти вже є: у Харкові, Києві
та інших містах органи територіальних громад відшкодовують частину витрат теплопостачальних підприємств —
оту так звану «різницю в тарифах».
■ Але не в Полтаві. Мабуть,
полтавцям не завадило б мати
це на увазі, ідучи на місцеві вибори. Але повернімося до теми
підвищення тарифів. Ми вже,
можна сказати, навіть звикли до того, що постійні стрибки цін на комунальні послуги
не тягнуть за собою поліпшення якості останніх.
— Не секрет, ми є заручниками радянської системи господарювання. І тому маємо ситуацію, згідно з якою межею балансової належності обладнання всіх надавачів комунальних
послуг є ввід до будинку. Таким
чином, до внутрішньобудинкових мереж, які колись були на

❙ Генеральний директор ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Олександр Олексенко.
❙ Фото автора.

Вдома
А якщо ні?
Генеральний директор ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» —
про підвищення тарифів на централізоване опалення
та постачання гарячої води, відносини з НАК «Нафтогаз України»,
плани розвитку теплового господарства й не тільки
балансі ЖЕКу, а зараз є спільною власністю мешканців житлового будинку, ми не маємо
доступу. І, як правило, їх ніхто не обслуговує (за винятком
тих випадків, коли ініціативні
співвласники створюють ефективне ОСББ, беручи на себе
відповідальність за стан свого
житла). І якщо у внутрішньобудинковій системі опалення
та водопостачання все розбалансоване, то яких би якісних
послуг ми не надавали до вводу
в будинок, у самій будівлі вони
губляться. Відтак в одній квартирі може бути жарко, а в іншій — прохолодно. Або ж гаряча вода може не одразу текти з крана. Тобто щодо якості
послуг справді виникає багато
запитань. На жаль, і на законодавчому рівні тут усе розбалансоване: з юридичної точки
зору, ми маємо договір про надання послуг мешканцям квартири, а з експлуатаційної точки зору — між нами і квартирою є мережі, які нам не належать.

«Нафтогаз України» — це
держава в державі»
■ Чи є якесь світло бодай у
кінці тунелю?

— Знаєте, загалом не потрібно винаходити велосипед.
Що таке платіж за теплопостачання? Це тариф, помножений
на обсяг споживання теплової
енергії. Так от, нині в усьому світі борються за зменшення цього обсягу споживання:
створюють програми, згідно
з якими виділяють кошти на
термомодернізацію будинків,
встановлення індивідуальних
теплових пунктів тощо. Звичайно, це доволі відповідальна й копітка робота: все прорахувати, проконтролювати, чи
ефективно використовуються
кошти з бюджету. Легше вийти на трибуну й заявити, що
сякі-такі шахраї та негідники наживаються на простому
люді. До речі, наше підприємство ініціювало обласну програму термомодернізації житла.
Її вже схвалили на засіданні
профільної депутатської комісії. Сподіваюся, ця програма знайде підтримку і в обласній раді, після чого розпочнемо втілювати її в життя. На
першому етапі передбачаються три джерела фінансування:
це частково кошти нашого підприємства, а також кошти обласного бюджету й бюджетів

територіальних громад. Буде
й конкурсний відбір громад
— яка з них запропонує більше співфінансування, з отієї й
почнемо. В самій громаді визначать пріоритетність будинків, які підлягатимуть термомодернізації. А вже на наступному етапі, коли покажемо
практичний результат, передбачається залучення коштів
мешканців житлових будинків.
■ Зазвичай ми бачимо, так
би мовити, вершину айсберга — високі ціни на послуги
теплоенергетиків, але при цьому слабо орієнтуємося в їхніх
проблемах. Наприкінці травня «Полтаватеплоенерго» збиралося відключити полтавців
від системи постачання гарячої води у зв’язку з наміром
НАК «Нафтогаз України» різко підвищити ціну на природний газ.
— Річ у тому, що «Нафтогаз України» — це держава в
державі. Там свої правила гри,
які, чесно кажучи, нам не зовсім зрозумілі. Раніше саме
НАК «Нафтогаз України» поставляла природний газ, зокрема й теплопостачальним підприємствам. Потім там створи-

ЕКОНОМІКА
ли дочірню компанію, назвавши її «Нафтогаз Трейдинг», з
якою ми мали трирічний контракт. Згідно з ним, вартість
природного газу для надання послуг із централізованого
теплопостачання та постачання гарячої води населенню становила 7,42 гривні за кубічний
метр. Ця вартість мала щороку
переглядатися за доволі складною формулою, яка фактично
мала враховувати зміну ціни
на блакитне паливо на світових біржах. Але що роблять
далі в НАК «Нафтогаз України»? Відклавши цю формулу,
Національна акціонерна компанія заявила, що продаватиме природний газ теплопостачальним підприємствам по
29(!) гривень за «куб». Уявляєте, у скільки разів у зв’язку з
цим мала б збільшитися вартість гарячої води? Чи сплатив би її споживач? Очевидно,
що ні. І лише завдяки тому, що
нас підтримали керівництво
нашої області, міністр розвитку громад і територій України,
а також почули в офісі президента, буквально останньої
миті було підписано рішення,
згідно з яким на НАК «Нафтогаз України» покладені спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам. Уявіть
собі, останнього дня травня у
нас відбулася нарада, на якій
ми ухвалили рішення про від-

оту заборгованість. Тож загалом я пояснив би її «провальними» лютим-березнем. І ми
дуже вдячні тим споживачам,
які, відчуваючи власну відповідальність, вчасно розраховуються за одержані послуги.

«Вартість природного
газу для всіх споживачів
теплоенерго має бути
однаковою»
■ На НАК «Нафтогаз України» були покладені спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам строком
лише на два місяці: червень і
липень. А що буде далі?
— Дуже сподіваємося на те,
що буде ухвалений законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення тарифів
(його вже розглянули у Верховній Раді України в першому читанні). Наскільки мені
відомо, є зобов’язання НАК
«Нафтогаз України» не змінювати вартості природного
газу, газорозподільні компанії
у свою чергу зобов’язуються
не підвищувати плати на свої
послуги. Якщо всі складові
тарифу на теплопостачання не
зміняться, ми свої три копійки завжди заробимо. Кажу це
без перебільшення, бо з кожної тисячі коштів, які сплачують наші споживачі, комунальному підприємству «Пол-
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ній головний виконавчий директор групи «Нафтогаз» Отто
Ватерландер, якщо не помиляюся, назвав число — 1,87 гривні, Андрій Коболєв — 2,8 гривні, Юрій Вітренко — 3,2 гривні. А продають по 7,42 гривні — та й то тільки тому, що
ціну на газ стримує держава.
Думаю, будь-який підприємець про таку рентабельність
може лише мріяти. До речі,
за такою ціною НАК «Нафтогаз України» продає блакитне паливо теплопостачальним
компаніям тільки для опалення осель пересічних українців. Для опалення бюджетних
установ відпускає його вже по
16,3 гривні за кубічний метр,
тим самим спричиняючи суттєве навантаження на місцеві
бюджети, а для юридичних
осіб — узагалі по 29,5 гривні
за «куб».
■ І це при тому, що законодавство передбачає рівні умови для всіх споживачів.
— Так, і ми неодноразово писали листи до Кабміну,
Мінрегіону про те, що вартість газу для всіх споживачів
теплоенерго має бути однаковою. До слова, одна з правок до
оцього законопроєкту, що вводить мораторій на підвищення
тарифів, якраз і передбачає те,
що вартість природного газу
не має змінюватися залежно
від категорій споживачів, до
того ж для теплопостачальних

і стіни гріють.
ключення споживачів від системи постачання гарячої води.
І тільки-но вона закінчилася,
мені зателефонували з міністерства і сказали: усе, мовляв, нічого не відключайте,
нам вдалося переконати НАК
«Нафтогаз України», вартість
природного газу лишиться на
тому ж рівні.
■ Яка нині заборгованість
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» перед НАК «Нафтогаз України»?
— 360 мільйонів гривень.
У цієї заборгованості дві складові. Це ота «різниця в тарифах», яку відповідно до вже
згаданого меморандуму мали
компенсувати місцеві громади (як відомо, «Полтаватеплоенерго» забезпечує повний цикл теплопостачання не
лише в Полтаві, а й у Карлівці, Решетилівці, Машівці та
Котельві), — прогнозовано 180
мільйонів гривень. Окрім усього, близько 450 мільйонів гривень заборгували нашій теплопостачальній компанії споживачі.
■ Як на мене, це красномовне свідчення того, що тарифи
на послуги теплопостачального підприємства для багатьох
споживачів є непідйомними.
— Однозначної відповіді
тут немає. Зазвичай сталий рівень розрахунків наших абонентів становить 92-94 відсотки. У березні, після повномасштабного нападу росії на
нашу країну, коли люди не
знали, чого їм чекати, і намагалися максимально акумулювати кошти для першочергових потреб, цей рівень упав
до 40 процентів. А потім знову почав зростати і станом на
сьогодні становить 88-90 відсотків. Тобто ситуація вирівнюється — споживачі починають потихеньку сплачувати

таватеплоенерго» лишається
близько 60 гривень (і ця складова з року в рік практично
не змінюється), усе інше розходиться НАК «Нафтогаз України», АТ «Полтавагаз»,
АТ «Полтаваобленерго», КП
«Полтававодоканал» як розрахунок за енергоносії. Ви ж подивіться, останні 10 років теплопостачальні підприємства
стабільно збиткові. Водночас
НАК «Нафтогаз України» декларує прибутки в розмірі 29
мільярдів, 40 мільярдів гривень. І якщо ви ознайомитеся
зі звітом цієї провідної компанії паливно-енергетичного комплексу країни за минулий рік, то побачите, що в
розділі, за рахунок чого вона
планує збільшити свою прибутковість, чорним по білому
написано: за рахунок збільшення вартості продажу природного газу теплопостачальним підприємствам. На кому
це позначається в кінцевому
підсумку?
■ Зрозуміло, що на споживачах послуг теплопостачальних підприємств. Але якщо
ви невдоволені співпрацею з
НАК «Нафтогаз України», то
чому в такому разі прив’язані
до цієї компанії? Чи може теплопостачальне підприємство
знайти такого постачальника
природного газу, співпрацювати з яким було б вигідніше?
— Це дуже складне питання. Бачте, обсяг українського
природного газу, яким оперує
НАК «Нафтогаз України», становить 70 відсотків (це число
озвучують найчастіше). А тепер уявіть собі, що це за ринок,
на якому один продавець має
ось таку значну частку. Ніде не
зустрічав офіційної інформації про те, яка собівартість видобутку природного газу НАК
«Нафтогаз України». Колиш-

компаній не має бути вищою,
ніж для населення. Ми вивчаємо досвід європейських країн,
де справді діють ринкові механізми. Так от, там теплоенерго, будучи оптовим покупцем природного газу, має можливість отримувати його за оптовою ціною.
Повертаючись до запитання про те, чи можемо купувати блакитне паливо в будьякої іншої приватної компанії,
відповім ствердно: теоретично так. Але його вартість буде,
скажімо, 27 гривень за кубічний метр. Усе тому, що в нашій державі існує такий податковий платіж, як рента, що
є дуже високим, і це в підсумку позначається на вартості
природного газу. А НАК «Нафтогаз України», маючи собівартість видобутку блакитного палива (візьмемо найбільше число) 3,2 гривні за «куб»,
може продати його й по 7,42
гривні. До речі, іще одна з правок до законопроєкту, що вводить мораторій на підвищення
тарифів, передбачає, що прибуток НАК «Нафтогаз України» не має перевищувати 30
відсотків. І якби теплопостачальні компанії купували газ,
умовно кажучи, по 4 гривні за
«куб», уявіть собі, наскільки
міг би знизитися тариф на те
ж таки тепло.
■ Ну, це вже зі сфери фантастики. Бо насправді тарифи
весь час, навпаки, тільки зростають.
— Так, подобається нам це
чи ні, тарифи на комунальні
послуги не знижуватимуться.
І на те є багато причин. Наприклад, ціна на природний газ
прив’язана до долара, а його
курс у нас, на жаль, зростає.
Постійно підвищується мінімальна заробітна плата, що
змушує нас проводити пере-

рахунок. Знову ж таки, постає питання вартості електроенергії. Тож треба готуватися до того, що тарифи зростатимуть. І це питання навіть не
суто українське, а загальноєвропейське, світове. Тому весь
світ бореться за зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів. Отже, і нам треба робити на цьому акцент. А
ще — на заміщенні дорогого
природного газу.

«Уже наступного року
візьмемо курс на пошук
альтернативних видів палива
для наших котелень»
■ Розкажіть, будь ласка,
про проєкт вашого підприємства із заміщення блакитного
палива за рахунок альтернативних джерел енергії.
— Ми поставили перед собою доволі амбітні завдання,
які, до речі, цілком здійсненні. Розуміючи, що для того,
аби щось зробити, потрібні інвестиції, ми почали шукати
міжнародні кредитні кошти,
бо їх надають на довгий термін і під малий відсоток. Окрім усього, можна отримати приємний бонус — грантову складову. Щоб працювати
з міжнародними організаціями, потрібно створити програму. Так от, ми її вже розробили — вона цілком реальна. До
того ж нам вдалося згуртувати
навколо цього проєкту потужну команду фахівців з обласної ради, облдержадміністрації, міської ради, Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка», компанії AFRY
тощо.
■ Ідеться про будівництво
сміттєпереробного заводу?
— Це тільки один із пунктів згаданої програми. Потихеньку просуваємося вперед.
Скажімо, уже отримали міжнародний грант. Корпорація
NEFCO, яка його виділила,
залучила до співпраці міжнародну компанію, що має досвід будівництва сміттєпереробних заводів на теренах Європи, зокрема й країн Балтії
— це дуже суттєво, адже там
ситуація схожа на нашу. Ця
компанія розробила для нас
попереднє техніко-економічне обґрунтування для будівництва в Полтаві заводу з перетворення твердих побутових відходів в енергію. Можу
запевнити: не всі сміттєпереробні заводи в Європі відповідають тим вимогам, які для
нас розрахували консультанти. Тож тепер, можна сказати, маємо квиток на потяг,
який повезе нас далі. Уже попередньо відібрано чотири локації, де потенційно можливе розташування заводу з переробки побутових відходів в
енергію. А загалом це питання
погоджуватимемо з громадами
— знову ж таки на конкурсних
засадах.
Окрім заводу, передбачається й будівництво палацу спорту чи льодової арени,
або ж комплексу басейнів —
із цим визначимося тоді, коли
відберемо виробника обладнання. Враховуючи те, що завод вироблятиме дешеву електричну й теплову енергію, готові запропонувати громаді й
пільгові тарифи. Ми плануємо працювати з людьми. Позаторік я відвідав друге за величиною місто Данії — Орхус,
у межах якого розташований
сміттєпереробний завод, а поряд створено рекреаційну зону
— озера, парк, місця для трейлерів, наметові містечка, зони
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відпочинку. І коли заходиш
на територію цього заводу, то
просто дивуєшся: там дуже
чисто, жодних запахів.
■ Яку частку природного
газу міг би замістити такий завод?
— Ідеться про 30-35
мільйонів кубічних метрів.
А середньорічне споживання блакитного палива нашим
підприємством становить приблизно 100 мільйонів «кубів».
От і порахуйте. Важливим є
те, що сміття — це місцевий
енергетичний ресурс, який
не залежить від коливань цін
на природний газ в Амстердамі, бажання НАК «Нафтогаз
України» тощо. А тому вартість палива, вироблена з нього, буде надзвичайно низькою. Відтак переваги очевидні. Окрім усього, вирішуємо й
наболіле екологічне питання.
Ми ж розуміємо: те, що відбувається на Макухівському
сміттєзвалищі, — це дикість,
екологічна катастрофа. Водночас у програмі, про яку йдеться, є й чимало інших заходів.
■ Я так розумію, що про
якісь часові межі реалізації
цієї програми поки не йдеться?
— Якби не війна, ми змогли б запустити цей проєкт вже
за 5-7 років. Зараз на порядку денному питання щодо відбору проєктанта з-поміж чотирьох компаній (швейцарськояпонської, південнокорейської, німецької й чеської), які є
лідерами в Євросоюзі. І коли в
нас на руках буде готовий проєкт, що нам заважатиме рухатися далі?
■ Чи відбувається нині, в
умовах воєнного стану, традиційна підготовка теплового господарства до наступного опалювального періоду?
— Безперечно. Можу запевнити, що до настання холодів
котельні, обладнання будуть
підготовлені майже стовідсотково. Звісно, існують певні
проблеми, але вони не критичні.
■ А загалом цей опалювальний сезон буде складним?
Якою в холодний осінньо-зимовий період буде температура повітря в наших домівках?
— От знову повертаємося до
того, що за три десятиріччя держава так і не вибудувала стратегії розвитку енергетичної галузі. Ми так і не розуміємо до
кінця, якою буде вартість природного газу із серпня. Нагорі
запевняють, що з обсягами
блакитного палива все гаразд.
Водночас ширяться неофіційні
розмови про те, що порівняно з
минулим опалювальним періодом вони будуть зменшені принаймні на 10 відсотків. У такому разі, зрозуміло, навряд чи
зможемо забезпечити в оселях
полтавців належний температурний режим. Сподіваємося, природного газу все ж буде
достатньо. І хоч підприємство й обмежене в коштах, для
себе ми ухвалили рішення, що
вже наступного року візьмемо
курс на пошук альтернативних видів палива для наших
котелень, щоб і ми, і наші споживачі не залежали від того,
що хтось у Києві одного ранку
прокинувся в доброму гуморі й
вирішив не збільшувати ціни
на блакитне паливо, а потім
— усе навпаки. Наше стратегічне завдання — заміщення
природного газу місцевими
енергетичними ресурсами, а
це — деревина, відходи агровиробництва, сміття. Ось такі
наші плани вже на наступний
міжопалювальний період. ■
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НАЦІЯ

«Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна».

Михайло
Грушевський
історик, голова Центральної Ради УНР

■ ЯК ЦЕ БУЛО

Від інформаторів
і цензури — до рашистів
«Приручати» українців у радянські часи намагалися забороною вільнодумства
та нищенням історичної пам’яті

раїнськими виданнями, особливо дореволюційними та емігрантськими, висіли таблички «К сожжению».
Зі слів Оксани Забужко, за один день
згоріли «стародруки й літописи — ціле
наше середньовіччя пішло з димом,
майже вся домосковська доба». Чи будуть коли-небудь оприлюднені прізвища тих, що на свій розсуд розпоряджалися культурною спадщиною правічного українського народу?..
З того ж ЦК поступала команда
вогнеборцям рятувати марксистськоленінську літературу. Викинуте нещодавно на смітник спішно переправили
до Державної республіканської бібліотеки УРСР імені КПРС. Скільки неоціненних видань пожер вогонь і яку кількість рукописного знешкодила вода?
Імовірно, це досі під грифом секретності.
Дещо вдалося відновити за рахунок збережень обмінно-резервного фонду, розосередженого по підвалах житлових будинків у Києві.

Рашисти намагаються позбавити
українців предковічної пам’яті

❙ Політична карикатура Олексія КУСТОВСЬКОГО.
❙ Із сайту radiosvoboda.org.
Вадим ПЕПА,
лауреат літературно-мистецьких премій
імені І. С. Нечуя-Левицького та імені Олеся Гончара

Мені судилося народитися в 1936 році у потомственій хліборобській сім’ї в селі
Драбів теперішньої Черкаської області. В старших класах школи відчув покликання
до літературної творчості. Виросли крила після першої публікації в районній газеті.
Закінчив школу зі срібною медаллю. Одразу ж поступив на новоутворене відділення
журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені
Тараса Шевченка, тепер Національного.
Сприйняв як корінний поворот у політиці викриття Хрущовим «культу особи і діяльності Сталіна». Не зважав на те, що ідеологічний тоді вже окремий факультет журналістики, як і філологічний, по саму зав’язку напхані сексотами...

За що позбавляли можливості вчитися
У студентських дискусіях я висловлював невдоволення становищем безправного селянства «в Союзі світлого комуністичного майбутнього». Один з однокурсників, згодом уславлений майстер криводушного слова, незмінний член парткому
позавчорашньої Спілки письменників,
підступно викрав мій щоденник, який не
призначався для чужих очей.
На засіданні університетського парткому ректора-академіка, докторів і кандидатів наук шокувала остання строфа
мого вірша, присвяченого, звичайно ж,
Тарасу Шевченку:
А поки що спи, Тарасе,
Прийдемо збудити,
Як почнем кайдани рвати
І волю кропити.
Ухвала одностайна: виключити. Від
тюрми урятував батько, демобілізований у званні гвардії капітана з десятком
бойових орденів на кітелі для урочистих
виходів. У порівнянні з іншими вигнанцями зі столичного університету я легко відбувся. Опинився робітником другого розряду на Металургійному заводі
імені Сталіна в місті Сталіно. Тепер не
менш лиховісний Донецьк, окупований
варварського виплоду рашистами-мародерами.
«Подсуєтілся» горезвісний міністр
оборони Жуков. Видав наказ мобілізувати позбавлених студентських квитків.
Мені випала муштра в оренбурзькій глибинці разом із потерпілими з Білорусії,

тодішньої Молдавії, Грузії, Вірменії,
Азербайджану. «Курс молодого бійця»
без права виходу за межі військової частини відбули в Бузулуці. Потім були розпорошені по різних підрозділах, насичених переважно вихідцями з азіатських
республік тодішнього СССР.
Прийнявши «присягу», опинився на
лихої пам’яті Тоцькому полігоні, де було
випробувано на відкритій місцевості
скинуту з літака атомну бомбу. «Ненадійні» «от Москвы до самых до окраин»
ковтали невидиму радіацію поблизу уранових шахт на Далекому Сході. Так лихої пам’яті компартійна влада дбала про
«спадковість поколінь».
Під час гіркої служби спало на розум
писати гуморески із солдатського побуту
й надсилати до газети уральського військового округу. У тамтешній редакції
виходець з України в званні полковника
доклав неймовірних зусиль, щоб молодий земляк продовжив навчання у виші,
з якого був витурений. Пощастило, інакше не сказати, одержати диплом.

Сім літ рецензували поезії
З клеймом підозрюваного в «націоналізмі» нелегко було «вибиватися в
люди». Сім літ «рецензувалася» в колишньому видавництві «Радянський
письменник» поетична збірка «Скажи,
мені, соколе» з передмовою доктора філології І. Березовського, вже покійного, поки появилася 1987 р. За сприятливіших обставин у тому ж видавництві

1990 р. побачив світ схвально зустрінутий читачами прозовий твір історичної
тематики «Ключі од вирію».
Постійно наражаючись на перепони
друкуватися, не «писав у шухляду», як
дехто хвалиться. Перечитував у бібліотеках Академії наук на вулиці Володимирській у Києві та на Подолі історичні
праці, яким хотілося довіряти. До речі,
книги М. Грушевського то з’являлися у
відкритому доступі, то зникали в недоступних спецфондах. Не кажу вже про
інші «специфічні» видання.
24 травня 1964 року, коли працював кореспондентом РАТАУ — філіалу
ТАРС, телефони в агентстві обривали
дзвінки із зарубіжжя від «українських
буржуазних націоналістів». Допитувалися: «Що з бібліотекою Академії наук
України?». Начальство відбріхувалося:
«Нічого не знаємо». Через два дні вони ж
одержали команду поширити повідомлення про пожежу в книгозбірні.
Врешті-решт відбулося зрежисоване КДБ судилище. Усі учасники процесу дали підписку про «нерозповсюдження інформації». Таємний співробітник
того ж «органу» виявився не Віктором
Погружальським, а Віталієм Погаржельським. Перемінив прізвище, аби
відмежуватися від батька, засудженого
як «заклятий ворог народу». Числився у
російському відділі, а обсипав фосфором
відділ україністики. Причина — «помста директору». Впаяли йому про людське око 10 чи аж 15 років.
Скільки відсидів — таїна таїн. «Буржуазні націоналісти» в Україні обурювалися, що палій оселився в Молдові на посаді в одній з бібліотек. З 2006 р. проживав
у так званій столиці ПМР Тирасполі. При
тому залишався громадянином України.
Промінь світла на темне діло — спогади
українського дипломата Олександра Овсюка. Він переповів, як того часу реагував на
трагічну подію заступник міністра закордонних справ УРСР Анатолій Кисіль:
«Який там у біса Підгурський? Нам
подзвонили в ЦК, що бібліотека горить,
і ми негайно кинулися туди. Вскочили в
приміщення: там на всіх стелажах з ук-

Свого часу Михайло Грушевський
зауважував: «Біда України в тому, що
нею керують ті, яким вона не потрібна».
Всесвітня історія проклинає нестямних
правителів, які затягують із собою в могилу якомога більше людства. Доле праведна! Благослови врешті-решт Україну
на повнокровне духовне відродження!
Українська народна мудрість провіщає: «Все згине, тільки правда зостанеться». Сонце сходить. Пробивається крізь чорні хмари варварської війни,
спровокованої навіженими в рф проти миролюбної України. Та хай там що — розвиднюється. Бібліотека імені КПРС після
проголошення незалежності Української
держави удостоїлася назви — Парламентська. Нині ж — Національна бібліотека
України імені Ярослава Мудрого.
Монгольської закваски рашисти
силуються позбавити волелюбний український народ предковічної пам’яті.
На моє переконання, український етнос
із першими словами своєї мови зароджувався в Мізинській археологічній культурі. Її вікування — понад ХХІІ — ХІV
тисячоліття до нової ери. Матеріальні
й духовні здобутки попередниці успадкувала Трипільська археологічна культура. Відлуння з її розквіту доносять до
сучасності колядки й щедрівки та пісні календарно-обрядових дійств на Різдво, Великдень, Зелену або Клечальну
неділю, Купала, Медового Спаса, Маковія, Яблучного Спаса, Покрову, коли
перший сніг припорошує землю, а дівчата на порі побиваються: «Покровонько, Покровонько, покрий мені головоньку — як не наміткою, то хоча б онучею,
щоб не зоставалася дівкою гидючою».
Не кажу вже про дотепер збережені ритуальні зажинки та обжинки одних з
перших на третій від Сонця життєдайній планеті рільників, хліборобів.
З пробудженням української національної свідомості в мене відкрилося, як
мовлять спортсмени, «друге дихання».
Спасибі Видавничому центру «Просвіта». Опублікував 2006 року глибинне дослідження, не боюся цих слів, «Україна
в дзеркалі тисячоліть». З непохитною
вірою, що можна воскресити пережите
рідним родом за неміряні тисячоліття
свого буття, спромігся на видання: «Золото Дажбожих внуків» (2015), «Перед
очима істини» (2015), «Майстер-клас з
імператором» (2017), «Щедрик летить
із Києва» (2018), «Віч-на віч з вічністю»
(2019), «Слово про антського короля
Божа» (2020), «Володар грому» (2020),
«Вознесіння у Вальгаллу» (2021), «Як
праведник біса осідлав» (2021).
Звертаюся до охочих читати. Телефонуйте: м. +38 050 542 54 10, д. 044
2482756. Вадим Іванович. Порозуміємося, як одержати ту чи іншу книгу. Не
пожалкуєте. Відкриється море незнаного, цікавого, визначального, доленосного. За обсягом кожне з основних видань
— це понад 400 сторінок, немало поживи для розУМу. ■
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■ ВИСОКА НОТА

Голоси підтримки і спільних прагнень
Восьмі «Дні української музики
у Варшаві» представлять музику
Валентина Сильвестрова, Богдани Фроляк
та Леоніда Грабовського
Валентина ГРИГОРЕНКО

На початку осені у польській столиці проходитимуть уже традиційні, восьмі, «Дні української музики у Варшаві». Три концерти
цього вже добре відомого серед поціновувачів класичної музики
фестивалю звучатимуть від 4 до 8 вересня. Українські твори представлятимуть знані музиканти, солісти і колективи двох країн.
Принцип цього проєкту зі стартового 1999 року — презентувати
українську музику від найдавніших її проявів до сучасності. Упродовж двох десятиліть фестиваль відбувся п’ять разів. Підтримка
міста Варшави у формі трирічної дотації дозволила переформатувати його на щорічну імпрезу, що забезпечило у найближчі роки
регулярну появу української музики в культурному просторі столиці Польщі.
«Головна мета фестивалю — донести до відома польського суспільства інформацію про високу українську культуру в контексті
майже повної відсутності українського репертуару в польських
культурних закладах, — коментує художній директор «Днів Української музики у Варшаві» Роман Ревакович. — Організація
концертів у головних музичних залах Варшави дозволяє ставити
українські твори в контексті інших музичних заходів та заохочує
музичну публіку до пізнавання творів українських композиторів,
чиї імена, як правило, не відомі не тільки пересічному меломану, а
й професійній польській музичній аудиторії».

«Багателі» споглядання
і медитації
Перша фестивальна імпреза
«Фортепіанний речіталь» відбудеться у Концертній студії
Польського радіо ім. Вітольда
Лютославського 4 вересня. У
програмі концерту прозвучать
«Багателі» одного з найвідоміших українських композиторів
за кордоном Валентина Сильвестрова у рік 85-ліття Маестро. Виконавець — піаніст
Дмитро Чоні.
«Мій виступ на фестивалі
— це присвята українській музиці та конкретно Валентину
Сильвестрову. Також це чудова нагода подякувати своєю
музикою Польщі та полякам за
їхню непересічну допомогу та
підтримку в цей складний час,
— каже лауреат багатьох конкурсів піаніст Дмитро Чоні. —
Музика українських композиторів супроводжує мене протягом усього творчого шляху — від Лисенка до сучасних
композиторів мого покоління.
З творчістю Сильвестрова я
познайомився давно, маю в репертуарі його Кітч-музику та
Першу сонату».
Виконуючи «Багателі» Валентина Сильвестрова, піаніст
хоче занурити слухачів у сюрреалістичний світ споглядання
і медитації. В концерті прозвучить більш ніж година музики,
де кожен звук, кожна багатель,
кожна пауза між творами створять особливий простір для самозаглиблення.
Дмитро Чоні каже, що з початком повномасштабної війни
Росії в Україні, від 24 лютого,
його життя, як і життя всіх українців, змінилося безповоротно. «Утім у житті часто стається так, що трагічні та щасливі
події відбуваються одночасно,
— розповідає піаніст. — У червні я був нагороджений бронзовою медаллю на конкурсі Вана
Клайберна, що проходить у Техасі, США. Це, мабуть, найпрестижніший конкурс у світі,
який є важливим моментом
для моєї кар’єри. Протягом
щонайменше трьох наступних
років я активно концертуватиму в Америці та за її межами».

Так само у Концертній студії
Польського радіо імені Вітольда Лютославського 6 вересня
відбудеться Камерний концерт
у виконанні Chain Ensemble —
камерного ансамблю, створеного під патронатом Товариства Вітольда Лютославського,
орієнтованого на відтворення
нової музики на найвищому
світовому рівні.
Диригуватиме концертом
Анджей Бауер, віолончеліст.
Він каже: «Значною мірою
мене сформували мої контакти
з видатними композиторами.
Я щасливий, що Вітольд Лютославський і Кшиштоф Пендерецький — такі різні як композитори — мабуть, знайшли
щось у моїй грі, якби наш контакт був таким частим, а їхня
підтримка для мене — такою
великою».
Анджей Бауер давав сольні концерти в Амстердамі, Парижі, Гамбурзі та Мюнхені, а
також виступав з симфонічними оркестрами, включно з
Мюнхенським філармонічним
оркестром, Оркестром RAI
Naples, Філармонією Орчестра
де Страсбург, Симфонічним оркестром Штутгартського радіо
та Симфонічним оркестром
Берлінського радіо.

«Праведная душе» на вірші
Шевченка
У програмі другого концерту восьмих «Днів української
музики у Варшаві» прозвучать
такі твори українських композиторів: Леоніда Грабовського
Concerto misterioso (1977) для
9 виконавців; Олега Безбородька — Ars naturalis (2008) для
5 виконавців; Юрія Ланюка —
Musique pour Recherche (1996)
для 9 виконавців та Олександра Щетинського — LookingGlass Music (1992) для 12 виконавців.
Наймасштабніший
Ораторіальний концерт відбудеться у Концертній залі Національної філармонії Республіки
Польща 8 вересня. Завершуватиметься він знаковим для України твором композиторки
Богдани Фроляк — «Праведная душе» (2014) для солістів,

❙ Роман Ревакович кілька десятків років активно підтримує українську культуру.
❙ Фото Yuri Totsky із сайту rewakowicz.com.
хору та оркестру на вірші Тараса Шевченка, який був відзначений Національною премією
України імені Тараса Шевченка. Також звучатимуть Увертюра «Тріумф» (2021) для симфонічного оркестру Олександра Шимка та «Взаємодії»
(2013/2021) для віолончелі та
симфонічного оркестру Золтана Алмаші.
Солістами у концерті будуть
Бартош Козяк — віолончель,
Тамара Калінкіна — сопрано,
Наталка Половинка — мецосопрано, Губерт Запіур — баритон. Виступатимуть хор Національної філармонії (Варшава) та оркестр Національтної
філармонії (Варшава). Диригуватиме Роман Ревакович —
художній директор «Днів Української музики у Варшаві»,
польський Маестро з українським корінням.
«Символічним є той факт,
що симфонія-реквієм «Праведная душе» на вірші Шевченка
у концерті восьмих «Днів української музики у Варшаві»
виконуватиметься польськими і українськими музикантами під орудою диригента Романа Реваковича, великого
промоутера української музики в Польщі та польської музики в Україні. Нагадаю, маестро блискуче виконав його в
Національній філармонії України в Києві в 2015 році», —
коментує у релізі фестивалю
українська композиторка Богдана Фроляк, лауреатка Шевченківської премії України.
Пані Богдана каже: «24 лютого змінило в момент нас усіх.
Загострилися життєві цінності,
і, як би дивно це не звучало,
після першого шоку, коли здавалося, що працювати взагалі
неможливо, прийшло розуміння того, що, поки можеш, —
треба працювати і творити. З
вірою в Перемогу України у цій
війні, в перемогу світла над темрявою.
Ця війна стала причиною
загостреного інтересу до української музики в цілому
світі, хоч розуміємо, що це
дуже трагічна причина для
цього. Це також і сумна при-

чина для усвідомлення нами і
нашою країною того, що недостатньо було роблено для промоції українського класичного
мистецтва тут і в світі. Сподіваюся, розуміння і переоцінка цього відбудеться після закінчення цієї страшної війни.
Слава Україні!»

Спільна підтримка і промоція
української культури
«Цього року весь фестиваль спирається на фінансування винятково польських
установ, — коментує ініціатор і беззмінний організатор
«Днів української музики у
Варшаві» Роман Ревакович. —
Головними партнерами фестивалю є польський Банк крайового господарства BGK та фонд
Most the Most.
Цей рік — це третій фінансовий транш у рамках трирічної дотації міста Варшави. Підтримало нас також Міністерство культури та національної
спадщини Республіки Польща
у співпраці з Національним інститутом музики і танцю. Вже
вкотре маємо фінансування
від товариства авторів ZAiKS,
спілки MagoVOX та товариства охорони прав виконавців
STOART. При організації фестивалю підтримують нас варшавська Національна філармонія, Український інститут,
Об’єднання українців у Польщі та фонд «Наш вибір».
Наші медійні партнери —
то Друга Програма Польського радіо, Польське телебачення TVP Kultura, польські часописи «Тіна» та «Пшияцюлка»,
«Наше слово» — український
тижневик, що виходить у Польщі, інтернет-портал ukraina.pl
та медійні партнери в Україні
— всеукраїнські газета «Україна молода», провідне національне інформаційне агентство, мультимедійна платформа іномовлення України «Укрінформ» та видання «Лівий
берег», спеціалізований сайт
«Music Review».
Варто нагадати, що Роман
Ревакович народився у Лідзбарку Вармінському (Польща) в сім’ї українців. Закінчив

у 1986 році Музичну академію
імені Фредерика Шопена у
Варшаві за спеціальністю «теорія музики», а згодом — диригентський факультет у класі
Богуслава Мадея. Тривалий
час був пов’язаний із хоровим
мистецтвом. Керував чоловічим хором українців у Польщі «Журавлі», з яким гастролював у США і Канаді (1986),
Західній Європі (1989, 1990)
та Україні (1989, 1990, 1991).
Займався староцерковною музикою — візантійськими хоралами, які виконував створений ним камерний хор «Ірмос»
(1988—1991). Від 1990 років
Роман Ревакович займається симфонічним диригуванням. Виступав із симфонічними та камерними оркестрами
у Польщі (Sinfonia Varsovia,
Оркестр Польського Радіо,
Польський Оркестр Sinfonia
Iuventus) та Україні (Національний симфонічний оркестр України, Національний
ансамбль солістів «Київська
камерата», Симфонічний оркестр Львівської філармонії),
інших країнах.
Роман Ревакович реалізував як диригент цикл концертів під назвою «Польськоукраїнські музичні діалоги»
з оркестрами у Хмельницьку, Києві і Львові. Виступав
з Йожіфом Єрмінем, Ольгою
Пасічник, Беатою Білінською,
Дмитром Ткаченком, Олесем
Семчуком, Агатою Зубель та
іншими солістами. Один із останніх концертів в Україні, в
якому диригував маестро Роман Ревакович, відбувся у листопаді 2021 року в Маріуполі
Донецької області.
Організатором «Днів Української музики у Варшаві»
є Fundacja «Pro Musica Viva»,
яку очолює Роман Ревакович, художній директор фестивалю. Українцям у Польщі
і всім поціновувачам української культури є нагода зустрітися на концертах унікальної мистецької події у столиці країни, яка підставляє Україні надійне плече у період
повномасштабної російськоукраїнської війни. ■
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■ МИСТЕЦТВО ЯК ЗБРОЯ

«Хочу синові залишити
кращу країну»
Художник Нікіта Тітов — про свою творчість,
переконання та чому залишився в Україні
Ірина КИРИЧЕНКО

❙ Нікіта Тітов.

Нікіта Тітов називає себе digital-художником, адже втілює свої
ідеї в комп’ютері. У його лаконічних малюнках та плакатах
— біль та непохитна віра в Україну. Вони вражають і одразу ж
запам’ятовуються. Під час війни Нікіта Тітов малює багато — надихає глядачів-однодумців, переконує їх, що наша Перемога вже
близько. Символіка його скальпельно точна, тому і проникає нам у
душу. Про це — наша сьогоднішня розмова.

«Працюю для своїх
однодумців»
■ Пане Нікіто, мені дуже подобається ваша серія «Колискова», нещодавно була робота, коли
боєць і бійчиня гойдають колиску. Але й військові ваші плакати вражають, позаяк ви все пропускаєте через себе. Вам навіть
написали в коментарях, що ваш
арт такий міцний, як арта.
— Так, я чув таку думку.
Для мене цінно чути такі речі,
бо якщо моє мистецтво може допомагати спротиву України чи
висвітлювати події, які у нас зараз відбуваються, на весь світ,
значить, моя робота важлива.
■ А як до вас приходять ідеї
творів? Ви ж за день робите навіть декілька робіт.
— Це все мій відгук на те, що
відбувається, що я відчув, прочитав чи дізнався. Це ті думки,
які мене турбують чи дуже болять, і я не можу заспокоїтися,
поки не висловлю це в образі.
Все відбувається досить швидко, не можу сказати, що довго
і ретельно працюю над кожною
роботою, головне —передати те,
що відчуваю саме в той момент.
■ Харківський педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди, де ви навчалися на художньо-графічному факультеті, зазнав великих руйнувань?
— Головна будівля досить
сильно зруйнована, найстрашніше, що загинула одна людина. Споруду все ж таки можна
відновити... З тією будівлею, де
я навчався, все добре, — вона
розташована окремо.
■ Ви вважаєте хрещеним
батьком своєї творчості Андрія Єрмоленка. У 2015 році на
одній з виставок я бачила його
герби наших міст — дуже прикольні, добрі і теплі. А ви зробили оборонні герби українських міст — з мечами. Яким чином прийшла така ідея?
— На початку лютого цього
року я почав їх малювати. Все
почалося випадково, знайомий попросив мене намалювати щось для вишколу всіх бажаючих, де можна було навчитися військових азів,— так
з’явився перший малюнок,
Київ. Але потім я зрозумів, що
мені потрібно продовжувати,
бо з’явилися прохання намалювати те чи інше місто. Саме
тоді зрозумів, що хочу створити
таку оборонну символіку міст,
особливо тих, які розташовані
вздовж кордону з росією. На
жаль, залишилося буквально
кілька міст України, але після
24 лютого мені вже важко було
повернутися до цієї серії.
■ Там мені сподобалося, що
Київ — це листок каштана з
мечів.

— Я просто взяв усім відомий символ Києва, каштановий лист, і перетворив його на
більш оборонний, більш військовий.
■ Коли була ваша перша персональна виставка?
— У 2016 році, це була виставка саме плаката у театрі «Золоті
ворота», там працюють мої добрі друзі, і художній керівник театру Стас Жирков звернувся до
мене і сказав, що у нього є вільний простір: роби все, що вважаєш за потрібне. Тоді вирішив
зробити виставку плаката, там
були роботи, присвячені як Майдану, так і всьому, що відбувалося в країні на той час, — близько
двадцяти робіт.
■ А яка доля вашого плаката
«Країна народжується», який
був зроблений на Майдані?
— Це був узагалі перший
плакат, який я створив у своєму
житті. Тоді я жив у Києві й не
міг залишатися осторонь подій
на Майдані. 9 грудня 2013 року
я відчув, що те, що відбувається зараз на Майдані, це початок
дуже сильних змін і що країна,
яка була до того, такою вже ніколи не буде, народжується нова

треба зібратися і зробити максимум з того, що ти можеш.

«Виставки — це можливість
підтримувати увагу до країни»
У Німеччині в ОффенбахМайн нещодавно була виставка
українських художників, яка
далі рушила Європою. Це частина культурного форуму Stand
with Ukraine. Там я бачила
кілька ваших робіт, наприклад,
пам’ятник Кию, Щеку, Хориву
і Либеді, де Либідь огорнута українським прапором.
— Я зараз надаю роботи,
особливо не замислюючись,
куди вони йдуть, єдина мета
— щоб про Україну дізналися
в світі більше. Я вважаю, що
ті люди, які слідкують за тим,
що я роблю, — це мої однодумці, і для них я працюю. Що стосується закордонних виставок
— для мене це важливо лише
тим, що це можливість підтри■

«Маріуполь — дуже героїчна і дуже трагічна частина
нашої історії, біль, який відчуваєш постійно, і це на
довгі роки, саме це я хотів передати в своїх роботах».
країна, нові люди. Це надихнуло зробити мій перший плакат
«Країна народжується»: новонароджене дитя на фоні Майдану. Мені дуже багато хотілося
сказати в той момент, але я не
відчуваю впевненості в словах
і не люблю довгих постів. Мова
плаката для мене більш сконцентрована і стисла, і плакатом
можу сказати набагато більше,
ніж написати в тексті. Саме через те я й малюю — для мене це
можливість розповісти про те,
що я відчуваю.
■ Я бачила багато робіт, присвячених Маріуполю. Маріуполь у вигляді відкритої рани,
літера «М» у вигляді тризуба.
— Маріуполь — дуже героїчна і дуже трагічна частина нашої історії, біль, який відчуваєш постійно, і це на довгі
роки, саме це я хотів передати
в своїх роботах.
■ Є у вас така робота «Втомився — будь як «Азовсталь».
Одна волонтерка навіть зробила собі таке татуювання.
— Хлопці, які були в «Азовсталі», які боронили Маріуполь,
це такий приклад віри і сміливості, це героїчні люди, згадуючи про яких, ти розумієш, що
не можеш давати собі слабину,

мувати увагу до країни, а не засіб стати відомим десь за кордоном, насправді я навіть особливо не фіксую, де була та чи інша
виставка.
■ У травні 2020 року під час
карантину у садку Харківського літмузею, де ви працювали,
була ваша виставка «Поличка»,
де портрети письменників, від
класиків до сучасників, намальовані однією чорною лінією.
Мені Жадан дуже сподобався.
— Ця виставка досі триває.
На паркані у садочку портрети добре зберігаються, бо надруковані на банерній тканині.
Відкрилась вона під час закінчення найпершого локдауну, і
мені дуже хотілося б, щоб вона
пережила цю війну і дочекалася нашої Перемоги!
■ «Передова» — це були і
марка, і монета, яка навіть отримала титул «Краща монета
року». Це дуже болюча тема: з
одного боку — обрис медика, а
з іншого —воїна, — це якраз і
ковід, і передова на фронті.
— Сама ця ідея виникла через те, що, по-перше, мені хотілося нагадати всім, хто забував
у той час, що в країні війна, і
вона триває з 2014 року, і водночас лікарі теж вийшли на пере-

дову, бо боротися з ковідом було
важко. Захотілося поєднати —
подякувати всім, хто став на захист наших людей і України.
■ Ви є автором обкладинок
низки книжок...
— Перша обкладинка, яку
я зробив, була обкладинка до
«Брами Європи» Сергія Плохія,
він отримав за цю роботу Шевченківську премію. Я пишаюся, що був першим, хто зробив
обкладинку до його книги саме
в Україні.
■ Розкажіть, будь ласка, про
свої театральні роботи, — це
взагалі інший світ.
— Я долучився до цього світу завдяки Андрію Єрмоленку, який запропонував мені
роботу над проєктом «Оскар і
Рожева пані», це проєкт Ірми
Вітовської та Івано-Франківського драмтеатру, який уперше
розпочав тему інклюзивної медицини. Цей проєкт дуже багатьом допоміг, і дітям, і дорослим, і навіть мені самому.
■ А ще є вистава про війну на
Донбасі «Чуваки не святкують,
або Ukranian» київського театру «Ампулка».
— По-перше, це проєкт, який
створили мої друзі, дуже близькі мені люди, однодумці, яких я
дуже поважаю. Це продюсер Михайло Бондаренко, режисер Максим Голенко, головну роль грав
автор тексту Руслан Горовий, людина, яка мене дивує буквальнощодня, тому що стільки, скільки
він може робити для країни і для
людей, — це дуже вражає: він і
волонтер, і письменник, і музикант, і режисер, — щиро захоплююсь усім, що він робить. Кожна людина, яка брала участь у
проєкті, — це окрема історія, це
історія про неймовірну повагу до
всіх. Вистава розповідає про Україну й українців, іноді ти смієшся, іноді в тебе сльози, але найголовніше, що ця вистава дає віру
і надію в те, що ми переможемо, в те, що все буде добре. Тому
я дуже пишаюся, що долучений
до цього проєкту.

«Я дуже хотів би бути
частиною життя України»
■ Я читала ваш пост про те,
що ви не хотіли би зараз повернутися до Естонії, де народилися, і стати естонським громадянином.

— Так, не хотів би. Я народився в Естонії, це неймовірно
прекрасна країна, країна, яка
змогла стати частиною Європи.
Але водночас мені більше подобається бути тут, тому що українці мені набагато ближчі,
тому що я формувався в Україні
як людина і Україна — це частина мого життя. Я дуже хотів би
бути частиною життя України.
■ А скільки вам було років,
коли ви перебралися до України?
— У третьому класі я вже переїхав майже на постійне проживання, потім, у восьмому класі,
я ще трохи навчався в Естонії, у
мене була дилема, залишатися
там чи повернутися до батьків,
я таки повернувся. І дуже багато
років поспіль було бажання повернутися на батьківщину, але
з 2014 року я остаточно усвідомив, що хочу бути в Україні. Тут
у мене народився син, і це дуже
сильно вплинуло, бо це Батьківщина мого сина і я хочу залишити йому щось більше, ніж гроші,
капітал. Я хочу залишити йому
якусь кращу країну — така моя
мета як батька.
■ Зараз йому тринадцять
років, і ви повернулися до Києва передусім тому, щоб бути з
ним поруч.
— Саме через нього я і переїхав до Києва разом з моєю мамою. Ми бачились два з половиною місяці, а потім почалась активна фаза нападу росії. Тепер
Лука за кордоном, і Київ для
мене перестав бути таким рідним, саме присутність там сина
наповнювало це місто для мене
сенсом, без нього мені там якось
самотньо, зараз я в Івано-Франківську і навіть не знаю, коли
повернуся до Києва. ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»
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■ РОZZІЯ

Серпневий путч 1991-го:
КҐБ проти КПСС
Костянтин РОДИК

Рівно 31 рік тому в Москві стався путч, метою якого було збереження комуністичного СССР. 18 серпня 1991-го таємно створено ҐКЧП (Державний комітет надзвичайного стану), а наступного
ранку той надзвичайний стан оголошено по всій країні, частиною
котрої тоді була Україна. Так зазвичай інтерпретувалися ті події, аж
поки торік не вийшла книжка Юрія Фєльштінского у співавторстві
з Владіміром Поповим «Від Червоного терору до мафіозної держави. Спецслужби Росії в боротьбі за світове панування: 1917—
2036» (К.: Наш формат, 2021). Нова версія: ҐКЧП було покликане
не зберегти компартійний режим, а повалити його — на користь
спецслужб: КҐБ проти КПСС.
«Серпневий путч 1991 року
не був спонтанним, яким його
намагалися подати після проваленої спроби ті, хто стояв на
чолі заколоту. Усе готувалося
завчасно і таємно, — читаємо
у Фєльштінского. — За перемоги ҐКЧП кандидатом від КҐБ
на пост глави держави був Олєґ
Шенін, секретар ЦК КПСС, потенційно найвидатніша особистість останніх років партії.
Людина великого розуму і волі,
він курував за Ґорбачова партійну роботу в армії та спецслужбах. У 1990-1991 роках йому негласно підпорядковувалися глава
КҐБ В. Крючков і міністр оборони Д. Язов. До його доводів дослухався Ґорбачов... Зовні не беручи участи в серпневому путчі,
О. Шенін був його залаштунковим ідеологом і вождем».
Шеніна вважали третьою за
впливовістю людиною країни —
після генсека та українського гауляйтера Івашка. Його особиста
війна — проти Ґорбачова. І цим
скористалися каґебістські аналітики, вклали до його голови ідею
заколоту: «У квітні 1991-го в доповіді на партконференції центрального апарату КҐБ Шенін
сказав: «Я без запровадження
режиму надзвичайного стану
не бачу нашого подальшого розвитку». Для такого висновку
вони надали аргументи, які самі
ж і спродукували: «Усі трагічні
зіткнення 1990-91 років у Сумгаїті, Нагірному Карабасі, Баку,
Тбілісі й Вільнюсі були наслідком діяльности управління Бобкова». Про генерала КҐБ Бобкова та його патрона генерала КҐБ
Пітовранова, яких вважають архітекторами путінського режиму, читайте у випуску «УМ» від
19.05.2022.
Хронологія підготовки до
ҐКЧП така: «У березні 1990го мали відбутися вибори до
парламенту Азербайджанської ССР, під час яких, без сумніву, переміг би НФА. Вірменські погроми в Баку спровокувало
республіканське КҐБ за вказівкою Бобкова для подальшої дестабілізації обстановки в республіці, запровадження режиму
надзвичайного стану в Баку
і подальшого арешту лідерів
НФА... Уведення військових частин у Баку супроводжувалося
антигуманними, жорстокими
діями з боку військовослужбовців, життя позбавляли всіх,
хто потрапляв у поле зору. Обстрілювали житлові будинки і
медичні установи, чавили танками машини «швидкої допомоги», автомобілі, які проїжджали повз та стояли на узбіччі,

добивали поранених, розстрілювали медичних працівників
при наданні невідкладної допомоги на місцях... У ніч із 19 на
20 січня 1990-го вбито 168, поранено 715 людей».
У Литві застосували іншу
тактику, але не менш криваву: «У ніч з 12 на 13 січня 1991
року «Альфу» за наказом Бобкова задіяли при штурмі телевежі, утримуваної повсталими
литовцями у Вільнюсі... Ґорбачов тоді на весь світ заявив,
що не посилав «Альфу» до Вільнюса. «Альфівці» сприйняли це
як зраду. І правда, Ґорбачов до
Вільнюса «Альфу» не посилав.
Її послав Бобков».
Ба більше: КҐБ руйнувало
компартійний режим і за межами країни: «Вацлав Гавел підтвердив, що має докази: саме
КҐБ «почав чехословацьку «оксамитову революцію» 17 листопада 1989 р.» (Е. Блан. Родом із
КҐБ. Система Путіна. — К.: Темпора, 2009). У такий зашквар амбіцій важко повірити — ризикнути цілим СССРом задля здобуття
влади. Дмитро Корчинський в
одній зі своїх книжок пояснив
наше несприйняття такого рівня авантюризму так: «Відоме
прислів’я, що кожен українець
сам собі гетьман, бреше, бо поки
що кожен українець сам собі
міліцейський сержант» (Прочани вночі. — К.: Zалізний тато,
2019). Мислення патрульних
сержантів та генералів спецназу
мотивоване по-різному: замість
дрібних хабарів та садистичних
розваг — бездонне фінансування
задля втілення будь-яких схиблених намірів. Схоже, ми цього
вповні не розуміємо і досі, після
24 лютого 2022-го.
Водночас наприкінці 1980-х
КҐБ активізувалося всередині
країни не лише провокаціями
в національних окраїнах імперії. «Полковника ГУР Лєоніда
Вєсєловского Пітовранов став
залучати до роботи в інтересах «Фірми». У листопаді 1990
року Вєсєловского відкликали зза кордону і перевели на посаду
офіцера дієвого резерву в Управління справами ЦК КПСС (керуючим справами був Ніколай
Кручина, що покінчив з життям після путчу). Саме Весєловскій розробив цілу систему
з виведення грошей КПСС за
межі СССР: він перенаправляв
мільйони доларів із партійних
рахунків на зазначені Пітоврановим рахунки в зарубіжних
банках, де ними розпоряджалися численні зарубіжні агенти
держбезпеки типу Калмановіча і Бірштейна... До моменту

розпаду СССР вони (Вєсєловскій і Кручина) розвалили бюджет країни, наробили боргів
на 144 млрд доларів, вивезли з
країни золото, залишивши демократам у спадок жалюгідні
289 тонн. Це було менше, ніж
мала гітлерівська Німеччина
на момент закінчення програної нею Другої світової війни».
Готувалися каґебісти і на виборчому фронті: «В загальносоюзних, регіональних і місцевих
виборах 1990-1991 рр. узяли
участь 2756 офіцерів КҐБ. 56%
кандидатів перемогли вже у
першому турі». Навіть коли
перемагали так звані російські демократи, вони часто-густо
виявлялися агентами спецмафії: «Найважливішим і найкориснішим московським агентом Бобкова виявився Ґаврііл
Попов». Якось цей декан економічного факультету МҐУ
вирішив побудувати дачу під
Москвою; грошей не вистачало, запровадив платні консультації для аспірантів та здобувачів наукових ступенів. Куратор
факультету від КҐБ не дрімав:
«Справа йшла до передачі матеріалів до слідчих органів для
притягнення його до кримінальної відповідальности за
систематичні хабарі. Але мудрий Бобков вирішив за краще
налякати невдалого будівника
дачі кримінальною відповідальністю і завербувати його, великодушно відвівши від нього загрозу в’язниці... У червні 1991
року його обрали першим мером
демократичної Москви, віддавши ключі від міста в руки Пітовранова і Бобкова».
А 1990 року щойно відкликаному з Німеччини Путіну поставили завдання інфільтруватися в команду лєнінґрадського
мера Анатолія Собчака, на тоді
третьої особи у «демократичній» обоймі разом із Єльциним
і Поповим. Путін там офіційно
займався міжнародною торгівлею (на чому, кажуть, і заробив
перші серйозні статки).
До речі, після програшу Собчака на виборах мера влітку
1996-го його заступника, Путіна, відправили «до Москви офіцером діючого резерву на посаду
заступника керуючого справами президента Росії... Путін
блокував «квартирну справу»
Собчака, як міг... Арешт Собчака ставив під загрозу все його

оточення, зокрема й Путіна...
Операцію із вивезення Собчака
до Парижа організовував і контролював Путін». А далі ще
цікавіше: «Собчак повернувся
до Росії 12 липня 1999 року під
гарантії Путіна, котрий обіймав тоді пости директора ФСБ
і секретаря Ради безпеки РФ...
Собчака призначили довіреною особою кандидата в президенти Путіна... Під час агітаційної поїздки у Світлогорськ
Калінінградської області в ніч
з 19 на 20 лютого 2000 року Собчак раптово помер». Версія про
отруєння досі не підтверджена/
спростована, але двох офіцерів
ҐРУ, які перебували тоді поруч,
пізніше ліквідовано.
«Серпневий путч 1991 року
став першою відкритою спробою КҐБ захопити владу в
країні, причому, попри провал
ҐКЧП, спецслужби колишнього СССР і нинішньої Росії домоглися бажаних результатів... Не
стало КПСС. Зник разом із нею
контроль над спецслужбами...
На шахівниці заздалегідь розставили всі фігури, які зайняли
потрібні клітинки. Усі стратегічні позиції захоплені. Програти в цій битві держбезпека
не могла. У перший день «спонтанної» революції, 19 серпня
1991 року, за Єльциним, який
на бронетранспортері виступав із полум’яною промовою
перед народом, уже стояв його
майбутній могильник, тоді —
нікому не відомий офіцер КҐБ
Алєксандр Коржаков, котрий
колись служив в особистій охороні Андропова. Ще однією нікому не знайомою людиною, приставленою до Єльцина в серпні
1991 року за лінією КҐБ, був
колега Коржакова Віктор Золотов, майбутній начальник
охорони президента Путіна... За демократом №2 Анатолієм Собчаком, який того
ж дня виступав у Лєнінґраді,
теж стояла нікому в ті дні не
відома людина: Путін. А охорону першого демократичного прем’єр-міністра Росії Єгора
Ґайдара доручили підлеглому і
протеже Коржакова, не відомому нікому офіцеру КҐБ Андрєю
Луговому, майбутньому вбивці
підполковника Алєксандра Літвінєнка».
Коржаков був суперником
Пітовранова, ситуативно успішним. Умовно кажучи, він
створив — після Пітовранова —
КҐБ-3, Службу безпеки президента. «На 1995 рік спецслужба
Коржакова налічувала понад
40 тисяч осіб. Для порівняння, за часів Андропова чисельність центрального апарату
КҐБ з Управлінням зовнішньої
розвідки, яке входило до його
складу, становила близько 37
тисяч співробітників... Коржаков непомітно для всіх, зокрема для свого патрона Єльцина,
став другою людиною в Росії».
Як зазначає у своїх спогадах
американський посол в Росії
М. МакФол, «те, що колишня
дача Сталіна була в розпорядженні Коржакова, підкреслювало його статус при дворі в

Кремлі» (Від холодної війни до
гарячого миру. — К.: Yakaboo,
2020).
Коржаков створив навіть
при СБП відділ контррозвідки
«для контролю за міністрами
та іншою номенклатурною челяддю». Показовим є опублікований мемуар самого Коржакова: якось генерал Руцкой,
віцепрезидент, затіяв будувати
особняк неподалік від держдачі
Єльцина: «Наші фахівці таємно з’їздили на його «об’єкт»,
все оглянули, розрахували і...
в одну з ночей майбутній котедж склався в купку цегли як
картонний. Ліквідація об’єкта
пройшла так тихо і грамотно, що ніхто навіть нічого не
помітив. А ось Руцкой усе зрозумів».
Коржаков «навмисне споював президента Єльцина, якого
він охороняв, щоб зробити його
недієздатним» у той час, коли
«винятково від Коржакова залежало, кого прийме, а кого не
прийме Єльцин». Як колись відповів Коржаков журналістам
на запитання про «другу особу» в державі: «Не ображайте,
я іноді й першою був. Коли Єльцин був уже без всякого, кому
ще на кнопки натискати?».
Президент Росії остаточно зламався, «18 листопада 1993
року Єльцин підписав секретний указ №1932-с... створили
державну компанію «Росвооруженіє», яка представляла інтереси ВПК перед зарубіжними компаніями — покупцями
зброї. Цим же указом контроль
за діяльністю держкомпанії
покладався на Службу безпеки
президента, тобто на Коржакова». Щоправда, Путін не дав
йому насолодитися — будучи на
посаді першого заступника голови президентської адміністрації (з травня 1998-го), змінив
людей Коржакова на своїх у
керівництві «Росвооруженія»,
«третьому після нафти і газу
ласому шматку російської економіки».
За рік по тому тоді вже голова ФСБ Путін на російський
«День чекіста» (20.12.1999)
звітував: «Група співробітників ФСБ, направлена вами у
відрядження для роботи під
прикриттям в уряді, на першому етапі зі своїми завданнями
справляється». Конкурентів
знищено, фінансові потоки під
контролем.
Висновок
Фєльштінского щодо «провалу» ҐКЧП: «Обкладений з усіх боків офіцерами
і агентами КҐБ Єльцин не мав
шансів вибратися з пастки, до
якої його загнали ще до того, як
він став президентом Росії...
Хай би як розвивалися події,
влада опинялася в руках ФСБ,
оскільки абсолютно всі задіяні
й залучені до політичної боротьби в Росії особи, які мали певні
шанси на успіх, були проєктами
держбезпеки, ставлениками держбезпеки або підконтрольними держбезпеці людьми».
Отже, ҐКЧП було, по суті
справи, тим самим, що і відведення російських військ з Київщини у березні 2022-го: перегрупуванням перед наступним
нападом. А також це про нашу
«п’яту колону», котру ніяк не
вдається знищити. Сакраментальне питання — чому?
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Олексій ПАВЛИШ
Після надуспішного чемпіонату світу з водних видів спорту, де українська збірна завоювала десять нагород, не менш
вдало виступають наші «водники» і на континентальному форумі.
Справжніми тріумфаторками ЧЄ у Римі стали наші представниці артистичного плавання, які за відсутності Росії не
залишили жодних шансів іншим конкуренткам, завоювавши вісім золотих медалей: у
кожній дисципліні, в якій брали участь. При цьому в усіх командних виступах України брали участь лідерки збірної Марта
Фєдіна та Марина й Владислава
Алексіїви, які стали чемпіонками Європи й у соло та дуетпрограмах.
Таким чином, «синьо-жовті» вперше виграли вісім чемпіонських титулів і вперше очолили медальний залік. «Слава
Україні. Дякую усім захисникам, які мужньо охороняють
нашу вільну країну. Завдяки
їм ми можемо представляти
Україну на спортивному фронті. Україна понад усе!» — емоційно прокоментувала свій успіх Марта Фєдіна.
Після синхроністів свої
виступи розпочали і стрибуни у
воду, де в України вже є перша
медаль. Команда у складі Ксенії
Байло, Кирила Болюха, Вікторії Кесар та Данила Коновалова виграла «срібло» у командному турнірі (стрибки з 3-метрової
платформи та 10-метрової вишки), поступившись лише італійцям.
Поки без нагород, але з
«медальними» перспективами
виступають і наші представники класичного плавання. Дворазовий призер Олімпіади Михайло Романчук не зумів захистити титул чемпіона Європи на
дистанції 800 метрів вільним
стилем, фінішувавши лише
четвертим. Проте може реабілітуватись уже на дистанції
1500 м, де пройшов до фіналу

СПОРТ
■ АКВАФОРУМ

Золоті «грації»
Українські синхроністки виграли медальний залік Євро з водних видів

❙ Марта Фєдіна здобула вже чотири золота на ЧЄ-2022 з водних видів спорту в Римі.
❙ Фото з сайту zaxid.net.
з найкращим часом. Крім цього, Україна вперше за 12 років
вийшла до фіналу Євро з водних видів спорту на 200 м батерфляєм: до топ-8 пробився
21-річний Денис Кесіль, який
може стати другим українським медалістом на цій дистанції після легендарного Дениса
Силантьєва.
До фіналу в дисципліні 50 м
брасом пробився і юний талант,
18-річний Владислав Лісовець.

До речі, результат Лісовця вже
є найкращим для України на
дистанції 50 м брасом за останні 12 років на рівні ЧЄ. Востаннє пройти так далеко вдавалося Ігорю Борисику в 2010 році
(фінішував восьмим).
За всю ж історію Євро з водних видів спорту лише один
плавець здобував медалі на 50метрівці брасом: титулований
Олег Лісогор у 1999-му та 2000
роках ставав срібним призером,

а у 2002-му, 2004-му, 2006-му
та 2008 роках здобув чотири
поспіль «золота».
А от світовому рекордсмену
в дисципліні 50 м батерфляєм
Андрію Говорову цього разу за
медалі Євро зачепитися не вдалося: він фінішував у фіналі коронної дистанції лише шостим.
«Дуже важко працювати, коли
твоя країна страждає. Ти страждаєш разом з нею. Я намагаюся
якось працювати, але що каза-

ти, коли багато хто в Україні зараз узагалі не має можливості
тренуватися. Це не виправдання, бо люди в Україні страждають. Я зробив усе, що міг, покращив результат у порівнянні з
півфіналом, але цього не було
достатньо», — резюмував Говоров.
Утім матиме Андрій іще
шанс реабілітуватись: попереду в нього виступ на 50-метрівці вільним стилем. ■

■ ФУТБОЛ

Нові горизонти
Довбик, схоже, їде в Серію А, а Маліновський може
покинути Італію заради АПЛ
Олексій ПАВЛИШ
Клубний сезон у Європі стрімко набирає обертів, адже до старту ЧС-2022 у
Катарі команди мають зіграти не лише
групову стадію єврокубків, а й частину
матчів національних ліг.
На мажорній ноті відкрив новий футбольний рік лондонський «Арсенал» з
Олександром Зінченком у складі. Підопічні Мікеля Артети встигли обіграти
«Крістал Пелас» та «Лестер», очолюючи разом із колишнім клубом Сашка —
«Ман. Сіті» — турнірну таблицю. Новачок «канонірів» Зінченко в обох поєдинках виходив у старті на звичній вже позиції лівого захисника.
«Дебют вдався на всі сто. Завжди добре відкривати сезон з перемог. Але це
тільки початок, ми йдемо далі», — прокоментував свою гру Олександр.
Його партнер по збірній Віталій Миколенко також розпочинає сезон у старті: основним лівим захисником «Евертона». Щоправда, «іриски» не здобули
поки що жодного пункту, програвши
«Челсі» й «Астон Віллі».
Приєднатися до українського легіону на Туманному Альбіоні може хавбек
італійської «Аталанти» Руслан Малінов-

ський, яким, подейкують, активно цікавиться новачок ліги «Ноттінгем Форест»
та кілька інших більш амбітних клубів
АПЛ. У Бергамо Маліновський двічі разом із командою вигравав «бронзу» Серії
А та ставав кращим асистентом ліги,
проте залізного місця у старті команди
Гасперіні так і не отримав. А після провального минулого сезону («Аталанта»
навіть залишилась без єврокубків) «бергамаски», схоже, влаштували масштабну перебудову. Про можливий від’їзд з
Італії натякає і дружина Руслана Роксана. Тим часом, поки трансферні питання ще вирішуються, Маліновський встиг відзначитись першою результативною дією в сезоні: після його передачі
«Аталанта» закрила питання переможця поєдинку з «Сампдорією».
Водночас замінити Руслана у Серії
А має Артем Довбик, який, за словами
авторитетних італійських медіа, дуже
близький до переходу в «Салернітану».
Чи не кожного трансферного вікна
прикута увага до лідера та віцекапітана «Динамо» Віктора Циганкова. Цього
літа, подейкують, ним цікавились «Вільярреал», «Аталанта» та «Торіно», а
на останньому матчі киян проти «Штурма» за Циганковим, Шапаренком і За-

❙ Після трьох успішних років в «Аталанті» Руслан Маліновський близький до переїзду в Англію.
❙ Фото з сайту sport.24tv.ua.
барним, якщо вірити англійській пресі,
спостерігали скаути з АПЛ. Хай там як,
але перехід Циганкова, як і будь-якого іншого динамівця, схоже, можливий уже за результатами протистояння
з «Бенфікою», де на кону участь у груповій стадії ЛЧ та десятки мільйонів
євро призових.
А от головний український актив
«Шахтаря» — Михайло Мудрик — залишається у складі «гірників» (принаймні поки що). Попри активний інтерес
від «Байєра» та «Брентфорда», керівництво клубу не хоче задешево відпускати перспективного гравця, сподіваючись
на його прогрес уже на рівні ЛЧ. Утім не
виключено, що до вересня Михайло таки

змінить клубну прописку, адже амбітна
французька «Ніцца» нібито готова задовольнити фінансові апетити і гравця, і
«гірників».
Після відверто провального періоду
в «Шахтарі» поки не вдається і польський період кар’єри у Євгена Коноплянки. Приєднавшись до «Краковії» взимку,
Євген у 10 матчах попереднього сезону не
запам’ятався результативними діями, а
вже в новому чемпіонаті з п’яти турів через травму зіграв лише в одному.
Натомість вдало себе проявляє ще
один український легіонер у польській
лізі — ексхавбек «Зорі» Владислав Кочергін, який забив за «Ракув» уже три м’ячі у
кваліфікації Ліги Конференцій. ■
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СПОРТ
Андрій Павелко
президент Української асоціації футболу

Григорій ХАТА
Як і афішував раніше
міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, новий чемпіонат країни в елітному футбольному дивізіоні розпочнеться 23 серпня.
Про це стало відомо після
оприлюднення УПЛ офіційного
календаря на сезон 2022/2023
років. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової паузи рестарт
турніру має відбутися 4 березня
2023 року, а завершиться ЧУ 3
червня.
Утім, щойно календар вийшов у світ, організаторам змагань одразу довелося вносити в
нього корективи.
Річ у тім, що в дні проведення стартового туру двоє повпредів України на міжнародній арені гратимуть свої єврокубкові дуелі. «Динамо» 23
серпня проведе матч-відповідь
раунду плей-оф Ліги чемпіонів
проти «Бенфіки», а «Дніпро-1»
на аналогічній стадії Ліги Європи 25 серпня зіграє з кіпрським АЕКом. Відтак свої поєдинки першого туру ЧУ ці колективи зіграють лише 6 листопада.
Розпочнеться ж новий турнір поєдинком «Шахтар» —
«Металіст-1925». При цьому,
варто відзначити, в новому сезоні УПЛ змагатимуться одразу два «металісти» з Харкова.
За кілька років пройшовши процедуру повторного становлення, на велику футбольну арену повертається «Металіст», який знову опинився в
сфері впливу Олександра Ярославського. Щоправда, після
повномасштабного вторгнення
росіян в Україну інтерес цього харківського бізнесмена до
своєї футбольної команди суттєво впав. Що казати, коли пе-
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«Важлива умова успішного старту першого в історії футболу чемпіонату
в умовах війни й подолання всіх перешкод на цьому шляху — це єдність і
взаємопідтримка клубів-учасників».

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Європа — в пріоритеті
В українському футболі створено єдиний ТВ-пул, а «Динамо» та «Дніпро-1» матчі
стартового туру проведуть у листопаді

❙ Вітчизняні футбольні клуби завершують підготовку до старту нового сезону.
❙ Фото з сайту uaf.ua.
ред стартом нового сезону клуб
залишили дві ключові персони: Євген Красніков склав повноваження
віцепрезидента
«Металіста», а Олександр Кучер зійшов з тренерського містка.
При цьому обоє фахівців

Григорій ХАТА
Боксерський світ завмер в очікуванні знакового протистояння двох потужних супертяжів — Олександра Усика
та Ентоні Джошуа, які 20 серпня в Саудівській Аравії готуються провести
бій-реванш і визначити подальшого володаря чотирьох чемпіонських поясів
— WBA (Супер), IBF, WBO и IBO.
Нагадаємо, що минулої осені всю
цю колекцію відзнак український боксер відібрав у британського гіганта, і
тепер той прагне повернути назад престижні нагороди.
«У першому бою я планував перебоксувати свого суперника, а в повторному — хочу нокаутувати його», — заявив Джошуа напередодні важливого
протистояння в пустельній Джидді.
Нагадаємо, що торік у Лондоні
Усик переміг Ентоні одноголосним рішенням суддів, що загалом стало несподіванкою для боксерської спільноти. Обіцяє Олександр здивувати суперника й у повторному спарингу.
«Джошуа — сильний хлопець. Я
знаю, що він буде іншим, буде готуватися інакше, але і в мене є свої секрети», — наголосив Усик.
За словами чемпіона, його тренер багато разів переглядав перший
поєдинок, аби побачити слабкі місця Джошуа. І спеціально для бою-реваншу напрацьовано низку комбінацій, яка допоможе здолати опонента.
«Тренер побачив, що нам потрібно, і я
це побачив», — запевнив український
боксер.
З огляду на заяви опонентів, зроблені ними перед боєм-реваншем,
імовірність завершення їхньої повторної дуелі нокаутом дуже висока. «Я

перебралися на роботу в «Дніпро-1». У нинішньому сезоні
дніпряни дебютують у єврокубках, а після несподіваного
переходу Ігоря Йовічевича до
«Шахтаря» «Дніпру-1» в екстреному режимі довелося шукати нового керманича. Тан-

дем Краснікова (у ролі спортивного директора) та Кучера виглядає багатообіцяючим.
А разом із четвіркою південноамериканських легіонерів,
які в міжсезоння з’явилися
в команді, «Дніпро-1» може
розраховувати на пристойний

результат як на євроарені, так
і у внутрішньому чемпіонаті.
Водночас вітчизняні флагмани в новому сезоні ставку
роблять на українських виконавців. Що в «Динамо», що в
«Шахтарі» легіонерів практично не залишилося, і в цьому контексті вирішальним у
боротьбі за чемпіонство повинні стати внутрішні резерви, тобто свій потенціал мають продемонструвати клубні вихованці.
Що ж до телевізійної трансляції поєдинків ЧУ, то вперше у вітчизняної елітної першості з’явився один телетранслятор. Після багатьох років
спорів та суперечок засновникам УПЛ нарешті вдалося створити єдиний телепул. І тепер
упродовж трьох сезонів поєдинки ЧУ транслюватиме міжнародна спортивна платформа
Setanta Sports. За продаж прав
на трансляцію матчів кожен із
клубів отримуватиме близько
100 тисяч доларів на рік.
«Важлива умова успішного
старту першого в історії футболу чемпіонату в умовах війни й подолання всіх перешкод
на цьому шляху — це єдність і
взаємопідтримка клубів-учасників. Адже в усіх нас спільна мета — перемога України й
відродження українського футболу!» — заявив очільник УАФ
Андрій Павелко. ■

■ БОКС

Секретний план
Олександр Усик готовий відстояти чемпіонські пояси в дуелі з британським гігантом
маю бути агресивним. Мені неважливо, як добре виглядатиме мій суперник, — мій дух суперництва здолає всі
перешкоди», — каже Джошуа.
Одного разу британцеві вже вдався подібний трюк, коли в бою-реванші
він відібрав назад чемпіонські пояси в
Енді Руїса. Щоправда, сам Руїс попереджає: «Усик не схожий на мене. Він
більш дисциплінований і готовий перемогти. Якщо не припуститься помилок, то однозначно переможе. У мене
було все, щоб знову перемогти Джошуа, але я не був сконцентрований на
тому завданні, я розслабився і все втратив. А Усик інший».
Зазначимо, що друге побачення
Джошуа з Усиком відбудеться в умовах спекотного пустельного клімату
Саудівської Аравії. І в цьому контексті вирішальною для досягнення перемоги має стати краща фізична витривалість одного з боксерів.
«Для мене Лондон — щасливе місце.
Але мені неважливо, де боксувати. Мені
так само зручно боксувати перед новою
публікою, я просто виходжу й роблю
свою справу», — зауважив Усик.
Примітно, що за право прийняти в
своїй країні знаковий поєдинок супертяжів аравійці заплатили близько 80
мільйонів доларів. Як повідомляють

❙ Олександр Усик готує сюрпризи для Ентоні Джошуа в їхньому повторному протистоянні.
❙ Фото з сайту isport.ua.
британські ЗМІ, учасники бою-реваншу майже в рівних частинах отримають свої призові. Однак, за словами

Усика, першочерговим для нього є сам
бокс, а також можливість об’єднати всі
пояси. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Шалена куля?
Офіційна версія загибелі 18-річного солдата строкової служби — необережне поводження зі зброєю.
Однак у батьків хлопця й не лише в них виникає багато сумнівів

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ НЕ РАЗОМ

Серце, зайняте
Києвом
Мер столиці Віталій
Кличко розлучається
з дружиною
Адреналіна ШУГАЙ

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №23

❙ Віталій та Наталія Клички: на цьому фото ще подружжя.
шлюбу більше не існує.
Нагадаємо, Віталій та Наталія
Клички одружилися 26 квітня
1997 року. У них троє дітей: сини
22-річний Єгор-Даніель та 17річний Максим і 19-річна донька Єлизавета-Вікторія. Всі троє
мешкають за кордоном: сини
навчаються у Великобританії,
а донька — в Нідерландах. Наталія Кличко багато років живе у
Німеччині, де намагається зробити кар’єру співачки.
У 2011 році в Німеччині подружжя Кличків було визнане парою року й навіть отримало премію, що вручається німецьким

журналом Gala. Тоді організатори премії заявили, що впевнені у
«стійкості їхнього давнього кохання». І мов наврочили! Бо вже наступного року вперше з’явилися
чутки про негаразди в родині.
Тоді сам Віталій Кличко все заперечив і пояснив, що поява таких
домислів пов’язана з наближенням виборів.
Щоправда, на запитання, чи
вільне його серце, Віталій віджартувався: «Воно зайняте Києвом. Як
тебе не любити, Києве мій?». Що ж,
поживемо — побачимо. Адже крапка в одній історії означає лише початок нової сторінки. ■

■ ПОГОДА
19—20 серпня за прогнозами синоптиків

Миргород: дощ. Уночi +16...+18, удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +28...+30.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

16 серпня температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-27 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 23.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний невеликий дощ. Трускавець: уночi +16...+18, удень +27...+29. Моршин: уночi +17...+19, удень +28...+30.
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4. Один з давньокиївських князів,
брат Аскольда. 5. «Живемо: ... жуємо, а іноді ще й присолюємо» (народна приказка). 6. Напівокруглий
(іноді багатокутний) виступ у стіні античної або церковної будівлі. 8. Одне
з головних християнських свят, що
символізує воскресіння Христа. 10.
Крик, насилля. 13. Учасник спортивних змагань у молодшій віковій
групі. 14. Місто, в якому є Храм Гробу Господнього. 16. Присадибна ділянка землі з сінокосом, городом та
плодовим садом або іншими деревами. 17. Місце для квітів біля хати,
в парку чи в центрі міста. 20. Американський бізнесмен, який забезпечує нашу армію системою «Старлінк», що дарує доступ до інтернету. 21. Річка в Польщі, Німеччині та
Чехії, де масово гине риба. 23. Серпневий знак зодіаку. ■
Кросворд №22
від 11 серпня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +17...+19, удень +25...+27. Пiслязавтра вночi +18...+20, удень +29...+31.

По горизонталі: 1. Гетьман
нереєстрових запорозьких козаків,
який 15 років пробув у османській
неволі, але зумів звільнитися ще й
захопити бойову галеру та 300 яничарів. 4. Степова пташка, схожа на
індика. 7. Герой давньогрецьких
міфів, людина з головою бика, яку
переміг Тесей. 9. Матеріал, який використовують скульптори і травматологи. 11. Містечко в Білорусі, де
в 1514 році військо під проводом
Костянтина Острозького розгромило війська московитів. 12. Ім’я, яке
взяла собі Ганна Музика після смерті
Ярослава Стецька. 14. Японська національна валюта. 15. Вагончик на
рейках із канатною тягою для перевезення пасажирів на крутих підйомах і спусках. 16. Біблійний праведник, якого Бог вивів із Содома та Гоморри, а його дружина перетворилася на соляний стовп. 18. Розділена
країна, північна частина якої стала
символом сучасної диктатури й тоталітаризму. 19. Річка на Полтавщині. 22. Самоцвіт. 23. Пісня Миколи Леонтовича на слова Григорія
Чупринки. 24. Держава, повністю
оточена територією іншої держави.
25. Карпатський музичний інструмент, різновид варгану.
По вертикалі: 1. Біблійний персонаж, велетень, сила якого була у
волоссі. 2. Загальний вигляд місцевості, пейзаж, дизайнерами якого на
військовому сленгу називають артилеристів. 3. Короткий відрізок часу.

Оголошення:
— Шановні батьки учнів. Поки
що на новий навчальний рік контурні
карти не купуйте — працюють ЗСУ.
***
Слідчі ФСБ п’ять разів намагалися скласти фоторобот організатора замаху вбивства Соловйова, але
щоразу виходив Степан Бандера.
***
Лавров знову попросив у талібів
продати росії зброю, яку їм залишило
США. Відповідь талібів його вбила:

— Ми терористів не озброюємо.
***
Трохи допоміг розвантажити фуру
гуманітарки. Американці передали багато светрів. Я так розумію: вони розраховують, що ми дійдемо до Сибіру.
***
Роздали українцям велику кількість зброї. Тепер усі переживають,
чи вистачить москалів.
***
Ми, українці, гостинні люди. Які
гості — такі й гостинці.
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Мер Києва Віталій Кличко
знову холостякує: після 25 років
шлюбу він розлучається зі своєю
дружиною Наталею. Про це сам
Кличко розповів в інтерв’ю виданню «Бабель».
«Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних
містах, а й у різних країнах. Багато років — різні інтереси, різне
життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно, — зізнався Віталій Кличко. — Це бажання обох
сторін. У нас залишилися добрі
стосунки, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя
триває».
Чутки про те, що подружжя
вже не разом, з’являлися і раніше. Але мер столиці їх заперечував. Ще торік у вересні він запевняв, що їм з дружиною і так добре.
Кожному з них, мовляв, є чим зайнятися: він працює на посаді мера
Києва, а Наталя пише пісні. Політик підкреслив, що спільне проживання — не показник хороших
стосунків.
«Мені є чим зайнятися. Наталя
теж має свої інтереси. Іноді бачимося. Кілька разів на рік. Багато
людей, які зустрічаються щодня,
не мають стосунків. Тому стосунки — це не питання того, як часто
ви бачитеся. Пристрасть і душевна близькість — вони або є, або немає», — зазначив Віталій Кличко. При цьому подружжя справді дуже давно вже не з’являлося
на публіці разом. Та й на останніх
спільних фото з дітьми, які Наталя викладала в інстаграмі, глава
родини був відсутній.
І ось уперше Кличко особисто
підтвердив, що їхнього з Наталею

