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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,43 грн. 

1 € = 29,23 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Передплатіть «Україну молоду» на друге півріччя »СТОР.15

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Вигнання з 
українців

Як і для чого 

використовує 

влада 

інститут 

громадянства
стор. 4 »

СМЕРТЕЛЬНИЙ 

НОМЕР ПІД 

КУПОЛОМ...

Львів’яни 

спекли 

16-метровий 

пляцок 

у вигляді 

рушника
стор. 3 »

На полтавському 

ринку перевезень 

з’явилися автобуси 

й «маршрутки», що 

перевозять пасажирів 

на гривню дешевше, 

ніж більшість 
стор. 5 »

Вишиваний день календаря А сьогодні — по триОстанній крок 
у «безвіз» 

Вчора в Європарламенті 

підписали рішення 

щодо безвізового 

режиму для України 
стор. 7 »
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«Саіде Аріфова врятувала єврейських дітей у Бахчисараї двічі. 
Спершу — від нацистів, видаючи їх  за кримських татар; 
а вдруге — від військ НКВС, які здійснювали депортацію 
кримських татар у 1944 році, довівши їм, що діти — євреї».

Ахтем Сеітаблаєв
український режисер, 

актор і телеведучий 

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРІОРИТЕТИ

Курс на 
економічний 
націоналізм
Радикально змінити 
економічну політику 
вимагає від уряду 
фракція РПЛ

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії Олег Ляшко 
закликає владу комплексно підійти до ви-
рішення економічних та демографічних 
проблем у країні.
 «Влада має проводити політику еконо-
мічного націоналізму, мета якої — створен-
ня робочих місць та забезпечення нормаль-
ними зарплатами українців. Усі міжнародні 
угоди, які не відповідають цій політиці, ма-
ють бути переглянуті або розірвані. Напри-
клад, угода про Зону вільної торгівлі. Кво-
ти для постачання української продукції без 
мита, що встановлені по цьому договору, мі-
зерні. Це не угода, а шпарина, куди нашим 
виробникам не дадуть і носа просунути», — 
підкреслив народний депутат. 
 Олег Ляшко наголосив, що уряд не зай-
мається лобіюванням інтересів національ-
них виробників на зовнішніх ринках. 
 «В обмін на черговий кредит МВФ уряд 
узяв на себе зобов’язання скасувати наш мо-
раторій про вивезення з України лісу-круг-
ляку. Інвестори йдуть в Україну, вкладають 
гроші, створюють нові робочі місця, а уряд 
хоче перекрити все це та залишити україн-
ців без роботи та без лісу. Ще один договір 
— меморандум з МВФ. Уряд підписав його, 
щоб продати нашу рідну землю замість того, 
щоб продавати продукцію з цієї землі», — 
зауважив народний депутат. 
 За його словами, неправильна економіч-
на політика також є причиною демографіч-
ної кризи. «Люди не вірять у майбутнє. Ук-
раїнці бояться народжувати дітей, бо не ма-
ють, де жити, не знають, де заробити на ліки, 
продукти, памперси та як поставити дитину 
на ноги», — обурився політик. 
 Щоб виправити ситуацію, потрібно дати 
людям упевненість у завтрашньому дні, 
стверджує Ляшко. «Безвіз — це добра нови-
на, але до нього потрібно людям дати робо-
ту і зарплату, щоб було за що поїхати відпо-
чивати. А в людей немає за що жити. Дайте 
пенсіонерам достойні пенсії, а молоді — до-
ступне житло та підтримуйте національного 
виробника замість того, щоб продавати зем-
лю та піднімати пенсійний вік», — підсуму-
вав Ляшко. ■

■ Іван БОЙКО

 Жодне місто на передовій Донбасу 
не постраждало від війни з російськими 
окупантами так, як Авдіївка. За даними 
поліції Донеччини, лише з початку 2017 
року ворожими обстрілами в місті було 
пошкоджено більше 500 (!) осель мир-
них мешканців — житлових будинків i 
квартир. Промзона Авдіївки, яку утри-
мують підрозділи ЗСУ, взагалі перетво-
рилася на руїну. 
 Ще не минув шок у місцевих меш-
канців після загибелі чотирьох дорос-
лих авдіївчан минулої суботи, внаслідок 
чого дві дівчинки — Женя і Саша, 6 і 7 
років — лишилися сиротами, як нелюди 
продовжили системні обстріли житлово-
го сектору міста. 
 Так, за даними поліції Донеччини, 
близько 6:30 ранку в середу ворог гатив по 
оселях вулиці Спортивної: на щастя, цього 
разу обійшлося без жертв (більшість меш-
канців залишили цей масив через постійні 
обстріли), але пошкоджено три будинки.
 У штабі АТО додають, що бойовики зо-
середили свій вогонь у районі Авдіївки ще 
з вечора вівторка, тоді як на інших ділян-
ках донецького напрямку було відносно 
спокійно. Передмістя Авдіївки та деякі по-

зиції південніше бойовики обстрілювали iз 
заборонених Мінськими домовленостями 
120-мм мінометів та озброєння танку. 
 Загалом упродовж минулого вівтор-
ка зафіксовано 43 ворожi обстріли пози-
цій ЗСУ вздовж усієї лінії розмежуван-
ня, у тому числі з мінометів калібру 120 
мм. Втрат серед українських військово-
службовців немає.
 І якщо на маріупольському напрям-
ку спостерігали відносне «затишшя» 
(коли не брати до уваги нетривалий мі-
нометний обстріл у районі Красногорів-
ки), то на луганському напрямку з мі-
нометів калібру 120 мм окупанти гати-
ли по укріпленнях ЗСУ поблизу Крим-
ського, Трьохізбенки та Кряківки. ■

Валентина САМЧЕНКО

 18 травня 1944 року для 
кримських татар стало точ-
кою відліку депортації з пі-
вострова їх, корінних меш-
канців Криму. У День пам’яті 
жертв геноциду кримськота-
тарського народу — 18 трав-
ня у кінотеатрах країни стар-
тує прокат фільму «Чужа мо-
литва»: про події 1941—1944 
років у Бахчисараї, кримсь-
ких татар, євреїв, фашистів, 
складнощі вибору у житті і 
віру. 
 Режисер стрічки, створе-
ної компанією «Ідас фільм» 
за підтримки Держкіно Ук-
раїни, — Ахтем Сеітаблаєв 
— із родини депортованих 
кримських татар, народився 
поблизу Ташкента. У 1989 
році юнаком разом iз рідни-
ми переїхав з Узбекистану 
до Криму. 
 Суміщаючи знання ак-
торства, режисури і драма-
тургії у 2013-му Ахтем Сеі-

таблаєв iз командою створив 
перший кримськотатарський 
повноформатний художній 
фільм, першу художню кар-
тину про депортацію крим-
ських татар «Хайтарма». У 
ньому трагічна сторінка іс-
торії показана через постать 
прославленого льотчика, на-
ціонального героя кримсь-
ких татар Амет-Хана Султа-
на, якому після вигнання на-
цистських окупантів iз Кри-
му військове командування 

дозволило разом із другом 
відвідати батьків в Алупці. 
За збігом обставин на час пе-
ребування льотчиків в Алуп-
ці припала операція НКВС iз 
примусової депортації крим-
ських татар. І радянський 
ас, якого боялися фашис-
ти, зрозуміло, не зміг захис-
тити свій народ від злочину 
сталінського режиму...
 В основі «Чужої молит-
ви» — так само реальна іс-
торія. Кримська татарка Саі-

де Аріфова з Бахчисарая, яка 
народилася 1916 року, в роки 
окупації Криму фашистами 
врятувала від загибелі 88 
євреїв. Ця жінка, яка дожила 
до 2007 року, удостоєна зван-
ня Праведниці світу. (У 1953 
році для вшанування пам’яті 
жертв і героїв Голокосту рі-
шенням Кнесету був заснова-
ний у Єрусалимі меморіал Яд 
Вашем. Праведником, згід-
но з рішенням, визнають-
ся неєвреї, що ризикували 
життям, рятуючи євреїв під 
час Голокосту. В 1953 році 
під юрисдикцією Верховно-
го Суду Ізраїлю було створе-
но комісію, в обов’язки якої 
входить надання почесного 
звання «Праведника народів 
світу»). 
 Фільм «Чужа молитва» 
став одним із переможців 
сьомого конкурсного відбору 
Держкіно і отримав держав-
ну фінансову підтримку роз-
міром 10 млн. грн. Загаль-
ний бюджет картини стано-
вить 31 млн. грн. Сценарій 
написав Микола Рибалка, 
який був автором сценарію 
«Хайтарми» і «Кіборгів». У 
фільмі звучить пісня «1944» 
Джамали, з якою співачка 
перемогла у конкурсі «Єв-
робачення-2016». Знімати 
кримські пейзажі довелося 
у Грузії та Києві (павільйон-
ні зйомки). ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У Харкові пройшло два судові засідання, де за-
слуховувалися справи організаторів штурму ХОДА 
та референдуму за створення «ХНР».
 Київський районний суд Харкова засудив до 
п’ятирічного ув’язнення одного з найактивніших 
учасників «руської весни» у квітні 2014 року. «Ра-
зом з іншими учасниками заворушень під час штур-
му облдержадміністрації він кидав каміння та інші 
предмети у вікна та двері будівлі, — повідомила 
прес-служба Генпрокуратури. — Увірвавшись до 
приміщення, «антимайданівці» кидали шумові гра-

нати, вибухові пакети та стріляли з травматичної 
зброї у бік правоохоронців». 
 Озвучений вирок поки що не набрав чинності, 
оскільки не минув час для апеляційного оскар-
ження. Його можуть подати як захисники засу-
дженого, так і обласна прокуратура, що вимагала 
для учасника проросійських мітингів шести років 
позбавлення волі.
 Цими ж днями Київський райсуд заслухав ос-
таннє слово лідера харківського «антимайдану» 
Юрія Апухтіна, який намагався провести 11 травня 
2014 року референдум зі створення «ХНР». Упер-
ше він потрапив за ґрати у квітні того ж року, але 

був звільнений під заставу, внесену Олегом Царьо-
вим. Втім на свободі пробув недовго через участь у 
травневих проросійських мітингах. 
 Дебати по цій справі мали завершитися ще в 
грудні, проте суд, на прохання слідчих, вирішив по-
вернутися до вивчення речових доказів. «Йдеться 
про відеоматеріали з мітингу, що проводився Апух-
тіним, — повідомив прокурор відділу прокурату-
ри Харківської області Максим Мозговий, — а та-
кож відеозаписи, де зафіксовано момент нападу і 
по грому автобусу правоохоронців на вулиці Миро-
носицькій. Також це протокол огляду місця подій 
та висновки експертів». 
 Лідера сепаратистського руху «Юго-Восток» 
звинувачують у діях, спрямованих на повалення 
конституційного ладу та організацію масових за-
ворушень навесні 2014 року. Його можуть засу-
дити до максимального терміну — восьми років 
позбавлення волі. Остаточний вирок буде оголо-
шено 23 травня.
 Як «УМ» вже повідомляла, після штурму ХОДА 
до СІЗО потрапили 64 учасники «руської весни». 
Наразі винесено обвинувальний вирок лише вісь-
мом із них. ■

Команда Олега Ляшка вимагає будувати 
державну політику винятково 
в інтересах українців.

❙
❙
❙

СЕПАРАТИЗМ

Відлуння «руської весни»
Лідера руху «Юго-Восток» можуть засудити 
до восьми років позбавлення волі

■

НА ФРОНТІ

Авдіївський рахунок 
Із початку року в місті пошкоджено 
більше півтисячі житлових будинків 
i квартир мирних жителів

■

ДО РЕЧІ

 Бойовики терористичної «ЛНР» при-
пинять окупацію Луганської області, 
якщо влада в Києві стане проросійсь-
кою. Це випливає з коментарів ватаж-
ка бойовиків Ігоря Плотницького росій-
ським ЗМІ: «Якщо Україна залишиться з 
тим режимом, який зараз у країні, то ні 
про яке повернення до складу України не 
може бути мови. Але якщо Україна буде 
налаштована проросійськи, з розумін-
ням, що ми — брати , єдина родина, це і 
є русскій мір, тоді це можливо».
 За словами Плотницького, в Україні 
є політичні сили, які підтримують теро-
ристів і зустрiчатимуть їх, «коли прийде 
час».

■

ПАМ’ЯТЬ

Праведниця світу Саіде
Режисер Ахтем Сеітаблаєв зняв другу стрічку 
про кримських татар «Чужа молитва»

■

Кадр iз фільму «Чужа молитва». Саіде та її вихованці 
з дитбудинку — єврейські та кримськотатарські діти.
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
❙
❙
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ПАМ’ЯТЬ

Лава на лаву
Вшанували легендарного 
отамана Степового
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Одним із заходів, присвячених від-
значенню 100-річчя початку Українсь-
кої Національної Революції, стало вша-
нування пам’яті учасників національ-
но-визвольних змагань у селі Ганнівка. 
Це рідне село отамана Степового-Бла-
китного (Костянтина Юрійовича Пес-
тушка), який 97 років тому підняв ан-
тибільшовицьке повстання на Кри-
воріжжі й створив легендарну «Степо-
ву дивізію», яка била більшовиків на 
величезному просторі — від Херсона до 
Черкас. 
 Ініціювали вшанування жовтовод-
ський, дніпровський, криворізький 
осередки Нацкорпусу, Всеукраїнське 
об’єднання «Визвольний рух» та Вій-
ськово-патріотичне об’єднання «Степ». 
До учасників мітингу приєднались пат-
ріотична молодь та місцеві жителі: гуч-
но лунали патріотичні пісні, показово 
виступали хлопці з козацькою зброєю. 
Легіні криворізького та жовтоводсь-
кого осередку Нацкорпусу вшанували 
пам’ять славних предків гуртовими мо-
лодецькими боями «лава на лаву», а на 
завершення свята учасники поласували 
смачним козацьким кулішем.
 Нагадаємо, що 12 травня 1920 року 
українські повстанці звільнили Кривий 
Ріг від червоних окупантів. Саме цьо-
го дня у Кривий Ріг мусили з’явитися 
юнаки 1898—1900 років народження 
для примусової мобілізації до Червоної 
Армії. Згідно з розпорядженням біль-
шовиків, новобранцями мали опікува-
тися голова Ганнівського волосного ко-
мітету Костянтин Пестушко та голова 
Жовтянського волосного комітету, ко-
лишній капітан царської армії Григорій 
Кіндратович Гниненко.
 Коли новобранців із навколишніх 
сіл вишикували, слово взяв воєнком. 
Як тільки той замовк, Пестушко ви-
хопив револьвер і вистрілив у скроню 
воєнкома. Службовці військкомату на 
мить отетеріли. І тоді продзвенів влад-
ний голос Степового: «За нашу кров! За 
нашу честь! За кривди нашому наро-
дові!».
 Пролунали три постріли вгору. Це 
був сигнал до повстання...
 Тоді, у травні 1920 року, Костянтин 
Пестушко створив та очолив Степову 
дивізію, яка налічувала від 12 до 18 ти-
сяч бійців. Вів боротьбу з більшовиць-
ким режимом партизанськими метода-
ми. Діяв на Херсонщині, Катеринослав-
щині, в Київській губернії, зокрема на 
Чигиринщині, в Холодному Яру. Ко-
мандував Першою олександрійською 
повстанською армією. Після того як 
дивізія об’єдналась із Холодноярськи-
ми збройними силами, Костя Блакит-
ного 24 вересня 1920 року на конфе-
ренції повстанців у містечку Медведів-
ці було обрано Головним отаманом Хо-
лодного Яру. Ці повноваження склав із 
себе вже в жовтні, вирушивши в Кате-
ринославську губернію на чолі Степо-
вої дивізії. Повстанський рух під про-
водом отамана Степового-Блакитного 
восени 1920 року охопив усю Херсон-
щину і частину Катеринославщини.
 Для нейтралізації Костя Блакитно-
го ЧК розробило спецоперацію. 29 квіт-
ня 1921 року ЧК заарештувало понад 50 
осіб, причетних до повстанського штабу 
Пестушка. Загинув отаман Степовий 9 
травня 1921 у Ганнівці в бою з підрозді-
лом криворізьких чекістів. Похований 
у рідному селі.
 До речі, у Жовтих Водах на базі 
КВНЗ «Інститут підприємництва «Стра-
тегія» було проведено науково-практич-
ну конференцію молодих учених: «Ук-
раїна — тернистий шлях здобуття Де-
ржави», у якій взяли участь викладачі, 
студенти та учні навчальних закладів 
Дніпра, Кривого Рогу й Жовтих Вод. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Ще на початку травня 
бойовики оприлюднили ві-
део з допитом українського 
військового родом із Борис-
лава. У ньому Тарас Гап’як 
говорить, що добровільно 
здався в полон «ЛНР». На ві-
део, яке поширили бойови-
ки, Тарас Гап’як — українсь-
кий військовий, який слу-
жив за контрактом у бойовій 
24-й бригаді. У ролику сол-
дат зізнається, що перейшов 
на бік терористів, коли 23-го 
числа після п’янки вирішив 

перейти до «чужих». 
 Його побратими кажуть: 
Тарас дійсно служив у них 
за контрактом, проте дезер-
тирував ще в березні цього 
року. Мовляв, він самовіль-
но здався у лапи терористів 
«ЛНР». «Військовослуж-
бовця було позбавлено зван-
ня «сержант», згідно з дис-
циплінарним статутом ЗСУ. 
Матеріали службового роз-
слідування направлені до 
військової прокуратури для 
прийняття правового рішен-
ня за статтею 430 «Добровіль-
на здача в полон», — пояснив 

прес-офіцер 24-ї ОМБР Воло-
димир Фітьо. 
 Натомість родичі, друзі  
та просто мешканці містечка 
не згодні з рішенням Штабу 
АТО — визнати хлопця де-
зертиром. І просять вважати 
його не зрадником, а війсь-
ковополоненим. Вони звер-
татимуться до контактної 
групи з врегулювання ситу-
ації на сході України з про-
ханням звільнити його з по-
лону. 
 У Бориславі на захист сво-
го земляка стало більше де-
сяти громадських організа-

цій. Вони вважають, що Та-
раса Гап’яка змусили обмо-
вити самого себе. Організації 
підписали звернення до ви-
щих органів державної вла-
ди. Просять провести розслі-
дування та звільнити хлопця 
з полону.
 «Три роки відсидівши в 
окопах на війні, невже може 
людина за два тижні до рота-
ції і взагалі до виходу з зони 
АТО, добровільно йти здава-
тися в полон і, тим більше, 
переходити на сторону воро-
га?» — запитує  волонтер Ми-
кола Когут. ■

Світлана НАКОНЕЧНА

 У столичному Будинку актора про-
йшов Всеукраїнський конкурс професій-
них читців імені Івана Франка. Заснува-
ли його ще в 2007-му, і відтоді він про-
водиться щорічно. Організовує захід На-
ціональна спілка театральних діячів за 
підтримки Міністерства культури Украї-
ни. Цьогоріч звання лауреатів виборюва-
ли 14 претендентів — із Києва, Харкова, 
Львова, Івано-Франківська, Дніпра, За-
поріжжя та Білої Церкви. Троє з них уже 
працюють у театрах, інші професію акто-
ра лише здобувають. 
 Оскільки учасники обирають твір за 
власним бажанням, то не обійшлося без 
повторень: так, уривки з поеми «Іван 
Вишенський» журі і глядачі прослу-
хали двічі, а поема «Сурка» пролунала 
аж тричі. Це трохи прикро, враховую-
чи, що творча спадщина Івана Франка 
нараховує сотню томів. Утім, як заува-
жив голова НСТДУ Богдан Струтинсь-
кий, який очолював жюрі, самі по собі 

дублювання є не «мінусом», а навіть до-
помагають об’єктивно оцінити майстер-
ність конкурсантів. 
 Усі конкурсанти отримали дипло-
ми. Володарі двох третіх, другої та пер-
шої премій (ними, відповідно, стали ак-
тор Запорізького театру імені Магара 
Сергій Собержанський, п’ятикурсниця 
НУКіМ Надія Агеєва, третьокурсни-
ця КНУТКіТ імені Карпенка-Карого 
Марія Заниборщ та студентка інститу-
ту мистецтв Прикарпатського універ-
ситету імені Стефаника Ольга Довгас), 
окрім лауреатських дипломів, отрима-
ли в подарунок картини художників. 
Спеціальною нагородою жюрі — «За 

найкраще сценічне втілення компози-
ції» — відзначено студентку Харківсь-
кого університету мистецтв імені Кот-
ляревського Катерину Семенченко. Ну 
а абсолютною переможницею й воло-
даркою Гран-прі стала третьокурсни-
ця Київського університету імені Кар-
пенка-Карого Анастасія Пустовіт, котра 
зовні стримано, але з з потужним внут-
рішнім наповненням прочитала уривок 
із поеми «Великі роковини». 
 Вже після оголошення результатів 
учасники мали нагоду послухати «най-
вищий пілотаж» — виступ спеціально 
для них народної артистки України Раї-
си Недашківської. ■

Олена КАПНІК

 Цьогоріч в Україні водинадцяте  
святкують День вишиванки. Традицій-
но він відбувається у третій четвер трав-
ня. Цей день не має ніякого політичного 
підґрунтя. Свято покликане популяри-
зувати українську культуру і традиції. 
Український День вишиванки підтри-
мають у більш ніж 60 країнах світу. 
Утім на Батьківщині свято досі не за-
твердили офіційно. Попри це кожного 
року масштаби поширення традиції но-
сити вишиванку вражають: такого роз-
маїття вишиванок, як у третій четвер 
травня, ви не побачите ніде.
 Одна з новинок цьогорічного свят-
кування — вуличний етнофестиваль. 
Він стартує у місці зародження свята 
— у Чернівцях. І подорожуватиме Ук-
раїною, кажуть організатори. «Вздовж 
вулиці Ольги Кобилянської з 11-ї годи-
ни ранку працюватимуть у автентич-
них строях етнографи-колекціонери-
реконструктори-вишивальниці, які ці-
каво й пізнавально розповідатимуть про 
вишиті сорочки різних куточків Украї-
ни. Адже вишиванки неймовірно різ-
няться кольорами, стилем крою, орна-
ментами. Водночас скрізь, де є українці, 
вишиванка завжди була та залишається 
оберегом, символом роду, знаком етніч-
ної і національної самоідентифікації,» 
— розповідає одна з організаторів свята 
Леся Воронюк.
 Цьогорічне свято припадає на 18 
травня, яке щороку відзначається як 
День пам’яті жертв геноциду кримсько-
татарського народу. Відтак оргкомітет 
Всесвітнього дня вишиванки сконцент-
рував заходи на благодійних та просвіт-
ницьких акціях. Серед таких: «Народ-
жені у вишиванках», «Вуличний етно-
університет» та покази документально-
го фільму про вишиті сорочки «Спадок 
нації». У цей день також у соцмережах 
організовують конкурси — «Краща ви-
шивка» або «Краще фото у вишиванці». 

До прикладу, у 2015 році започаткува-
ли акцію «Подаруй вишиванку захис-
нику». Вона вийшла далеко за межі Ук-
раїни — у ній взяли участь близько 50 
країн світу. Вишиванки передали бій-
цям АТО, які беруть участь в бойових 
діях на Донбасі.
 Традиційно Україна вбирається у ви-
шиванки. Так, у Тернополі проходить 
патріотичний флешмоб. У Житомирі — 
акція «Житомир вишиваний». Місцеві 

майстри і майстрині представляють свої 
роботи з конструювання та моделюван-
ня одягу в національному стилі. У за-
хідній столиці України на львів’ян та 
гостей очікують теж незвичайні й ко-
лоритні заходи: гігантський 16-метро-
вий пляцок у вигляді вишитого рушни-
ка «Вишиванка», розмальовування гі-
тар для бійців на передовій, флешмоби 
та освітні заходи для львівських шко-
лярів. ■

ВІЙСЬКО

Не здаються в полон добровільно
Рідні та земляки Тараса Гап’яка просять не вважати його дезертиром

■

КОНКУРС

Каменяр назавжди 
У Києві актори декламували Івана Франка

■

Ідентифікація хрестиком і гладдю.
Фото з сайта tehnopolis.com.ua

❙
❙

ТРАДИЦІЇ

Вишиваний день календаря
Львів’яни спекли 16-метровий пляцок у вигляді 
рушника

■
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«Справа про позбавлення громадянства Артеменка неоднозначна, 
але перспективу має. Просто раніше на суперечності в законодавстві 
ніхто не звертав уваги, оскільки не було такого прецеденту».

Тарас Чорновіл
політичний експерт

УКРАЇНА МОЛОДА

 Чого робити не варто
 Не маючи жодних сен-
тиментів до Андрія Арте-
менка, варто зазначити, 
що в історії з його грома-
дянством (а також із гро-
мадянством Хатії Дека-
ноїдзе, котра нещодавно 
повернула собі грузинсь-
ке підданство) найбільш 
обурливим є те, що гро-
мадянство як таке пере-
творюється на чинник за-
охочення чи покарання. 
Дві речі Президент Поро-
шенко робить вперше: ма-
сово роздає паспорти і за-
бирає їх (останній випа-
док, щоправда, поки що 
одиничний). І біда не в 
тому, що, як кажуть опо-
ненти Президента, Бан-
кова почне використову-
вати інститут громадянс-
тва для тиску на невгод-
них персон. Біда в тому, 
що до цього інституту не 
існує поваги.
 У цій історії некра-
сивим є все. І те, що пер-
шим про відповідний 
указ Президента заявив 
екс-шеф Артеменка Олег 
Ляшко (а мали б — речни-
ки глави держави та його 
офіційний сайт). І те, що 
від Порошенка так дов-
го чекали підтверджень 
існування такого указу. 
І те, що комісія з питань 
громадянства при Пре-
зидентові України (саме 
за рішенням цієї комісії 
Президент може видава-
ти укази про прийняття 
до громадянства і виходу 
з нього) на своєму засідан-
ні нібито взагалі не роз-
глядала ситуацію з Арте-
менком. І те, що насправ-
ді Артеменка покарано 
зовсім не за подвійне гро-
мадянство. І те, нарешті, 
що таке по збавлення су-
перечить чинному зако-
нодавству.

 

Якщо говорити про ре-
веранси Артеменка в 
бік Росії, то він у цьому 
не самотній. Лише кум 
Путіна Медведчук чого 
вартий. А якщо говори-
ти про подвійне грома-
дянство, то Артемен-
ко не самотній і поготів. 
Пов’язаний з «ДНР» 
Юхим Звягільський має 
ізраїльський паспорт, 
«ватний» мер Одеси Ген-
надій Труханов (зайня-
тий зараз активною совє-
тизацією міста) — росій-
ський та грецький пас-
порти, недавній герой 
лікарняно-судових епо-
пей Роман Насіров во-
лодіє британським під-
данством. Список цей 
можна продовжувати до 
нескінченності, адже ко-
жен другий чиновник та 
нардеп вчасно подбав про 
«запасний аеродром». А 
навіть якщо й не подбав, 
то чи не варто позбавляти 
українського громадянс-
тва, приміром, усіх при-
четних до сепаратизму? 
Чи не є підстави для цьо-
го навіть більш вагоми-
ми, аніж у випадку із «до-
датковим» паспортом?
 Тому якщо вже по-
збавляти українського 
громадянства — то всіх 
вище названих (і не на-
званих) персон. І якщо 
вже позбавляти — то ви-
нятково у відповідності 
до закону. Але всіх не 
вийде — забагато впли-
вових людей (зокрема й 
з оточення Президента) 
будуть ображені. І за за-
коном — не вийде теж, 
бо закону поки що й не 
існує. Президентський 
проект відповідного до-
кумента включений до 
порядку денного Верхов-
ної Ради, проте не виклю-
чено, що його направлять 

на повторне перше читан-
ня — на цьому, принайм-
ні, наполягає парламент-
ський комітет із прав лю-
дини. Відтак для регу-
лювання правовідносин 
лишається чинний закон 
про громадянство та Кон-
ституція України.

Що говорить закон
 Конституція ж дає 
Президентові право «при-
ймати до громадянства 
України» та припиняти 
його, однак стаття 4 Ос-
новного закону говорить 
про те, що «підстави на-
буття і припинення гро-
мадянства визначаються 
законом». А закон (дію-
чий) не дозволяє мати под-
війне громадянство, але й 
прямо не забороняє його. 
Крім того, він не прописує 
чіткого механізму позбав-
лення особи українського 
паспорта (у випадку, якщо 
в неї буде виявлено «аль-
тернативні» паспорти). 
Анулювання українсь-
кого громадянства мож-
ливе або в разі добровіль-
ної від нього відмови, або 
в разі добровільного ж на-
буття громадянства іншої 
держави. Проте останній 
факт ще треба довести, а 
Артеменко, на приклад, 
твердить, що свій канад-
ський паспорт він здав.
 Однак справа не в цьо-
му конкретному депутаті. 
І навіть не в тому, потріб-
но чи ні Україні подвійне 
громадянство (це — ок-
рема непроста і контра-
версійна тема). Справа 
у вибірковому (і непра-
вомірному) застосуван-
ні закону. Останній мо-
мент може сильно не спо-
добатися нашим європей-
ським партнерам, якщо 
вони відслідковують 
подібні речі. До речі, дов-
ге мовчання Президента 

та його апарату з приво-
ду наявності указу щодо 
Артеменка можна трак-
тувати як свого роду про-
бний камінь: чи проков-
тне соціум та істебліш-
мент подібну ідею? Чи 
все-таки «повстане», ви-
магаючи збереження ста-
тус-кво?
 Як менеджера Прези-
дента можна зрозуміти: 
він придумав найбільш 
простий та найменш боліс-
ний спосіб відсторонення 
своїх опонентів. Їх навіть 
не треба робити фігуран-
тами кримінальних прова-
джень, розпочинати суди, 
визначати розмір застав, 
вдягати електронні брас-
лети. Замість всієї цієї тя-
ганини достатньо лише 
підписати указ про поз-
бавлення громадянства — 
і проблему знято. До речі, 

народний депутат, котрий 
втратив українське гро-
мадянство, автоматично 
втрачає і право бути чле-
ном парламенту, а отже — 
вибуває з гри та активної 
політики.
 Однак тут є чимало не-
продуманих нюансів. На-
приклад, можливість від-
новити втрачене грома-
дянство (чинний закон це 
не забороняє). Крім того, 
чи варто взагалі з набуття 
подвійного громадянства 
робити «зраду Батьків-
щини», як це могло бути 
за часів СРСР? Цивілізо-
ваний світ дивиться на 
подібну проблему інак-
ше, і його ліберальність 
не в останню чергу виз-
начена можливістю отри-
мання бонусних податко-
вих дивідендів — від «но-
вих» громадян, котрі в 

даний момент живуть та 
працюють у цій державі. 
Та й взагалі у тренді за-
раз — розширення прав 
та свобод індивідуума, а 
не звужування їх до фор-
мату сучасної Росії чи Бі-
лорусі.
 Проте всі ці моменти 
належать до дискусії про 
прийнятність чи неприй-
нятність подвійного гро-
мадянства. Тобто до пи-
тання, яке на сьогодні 
лишається відкритим — 
через відсутність оновле-
ного законодавства. Дія-
ти ж, покладаючись не 
на закон, а на власні за-
баганки та політичну 
кон’юнктуру, в жодно-
му разі неприпустимо. І 
те, як легко розсталися з 
українськими паспорта-
ми «запрошені іноземні 
фахівці», котрі дивилися 
на Україну як на тимча-
совий проект, зайвий раз 
доводить цю тезу. Бо коли 
в ім’я нібито високої цілі 
одним дозволено те, що 
заборонено іншим, про-
вал та неуспіх гарантова-
но.
 Що ж стосується Ан-
дрія Артеменка, то фі-
нал історії з ним є таким. 
Комітет з питань регла-
менту Верховної Ради за-
твердив проект постано-
ви про дострокове припи-
нення його повноважень і 
рекомендував парламен-
таріям розглянути такий 
проект у сесійній залі. 
Фракції НФ і БПП заяви-
ли, що голосуватимуть за 
позбавлення Артеменка 
мандата. 16 травня  пар-
ламент 244 голосами «за» 
викреслив зі своїх лав ко-
лишнього «радикала». 
Відтак цікавим є тільки 
те, хто буде наступним 
у цьому «санкційному» 
списку. ■

Верховна Рада заборонила 
георгіївську стрічку
 Атрибут, що став символом сепаратизму та 
розколу в країні, тепер не можна носити на лю-
дях, роздавати чи зображувати на будь-яких пред-
метах. За це загрожує штраф до двох iз полови-
ною тисяч гривень. Якщо ж правоохоронці поба-
чать стрічку знову — штраф зросте удвічі, ще й 
можуть присудити адміністративний арешт на 15 
діб. Утім заборона не поширюється на державні 
документи радянської доби та нагороди учасни-
кам Другої світової, видані до 2015 року. Зміни 
також не стосуються музейних експозицій, оригі-
налів бойових знамен і меморіальних споруд. Із 
початком війни з Росією гвардійська стрічка ста-
ла одним із символів ворожих військ.

Церква в Україні — лідер 
суспільної довіри
 Про це свідчать опитування Київського міжна-
родного інституту соціології (КМІС).
За його даними, церкві довіряє більша части-
на громадян країни — 56,7%. Також великою 
довірою користуються волонтери (53,5%) і Зброй-
ні сили України (53,1%). Водночас таким силовим 
органам, як СБУ та поліція, довіряє значно мен-
ше громадян — 11,9% і 22, 9%, відповідно, пові-

домляють у КМІС. Верховній Раді довіряють 5,3% 
населення (не довіряють — 82,1%), уряду дові-
ряють 9,5% (не довіряють — 72,8%), Президен-
ту довіряють 13,7% (не довіряють — 69%). Полі-
тичним силам, які позиціонують себе як опозицій-
ні, довіряють 13%, а не довіряють — 59,1% рес-
пондентів. 

Стало відомо, хто допомагав 
Януковичу у втечі
 Слідство встановило особи російського ге-
нерала та охоронця президента РФ Володимира 
Путіна, що організовували переправлення колиш-
нього Президента України Віктора Януковича до 
Росії у 2014 році. Про це заявив прокурор депар-
таменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури 
Олексій Донськой. Він повідомив, що Янукович у 
лютому 2014 року двічі був на території РФ. «Пер-
ший раз — у ніч iз 22 на 23 лютого 2014 року. З 
селища Урзуф Донецької області, що на узбережжі 
Азовського моря, його разом iз Клюєвим (тодіш-
нім главою АП), частиною особистої охорони і суп-
роводжуючими особами (йдеться про співмешкан-
ку Януковича Любов Полежай) двома вертольота-
ми ВС Росії перекинули в Єйськ. Як ці вертольоти 
не виявили українські прикордонники — питання 
відкрите», — сказав Донський. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

КОЛІЗІЇ

Вигнання з українців
Як і для чого влада використовує інститут громадянства

■

Не громадянин і не депутат. Позбавлений усього Андрій Артеменко обіцяє звернутися 
до суду щодо відновлення своїх прав.

❙
❙

Наталія ЛЕБІДЬ

На своїй нещодавній прес-конференції Президент Ук-
раїни Петро Порошенко торкнувся позбавлення грома-
дянства екс-нардепа Андрія Артеменка. «Я буду діяти 
в межах компетенції і Конституції, і свого конституцій-
ного права припинення українського громадянства, 
у першу чергу, міністрів, депутатів і високопосадов-
ців», — додав Порошенко. Пасаж стосовно «міністрів, 
депутатів і високопосадовців» є доволі інтригуючим, 
оскільки вжита Президентом множина змушує дума-
ти, що Артеменко — лише перший у довгому списку 
претендентів на позбавлення громадянства. Втім цю 
тему Порошенко не розвивав. 
Натомість додав, що позбавлення Артеменка грома-
дянства ініціювала Генпрокуратура. «Бо на допиті в 
ГПУ пан Артеменко засвідчив, що він має інше грома-
дянство, яке він добровільно прийняв. Генпрокуратура 
зробила клопотання в міграційну службу. Міграційна 
служба, перевіривши цю інформацію, внесла пропози-
цію в комісію з питань громадянства, де представлені 
всі відомства. І комісія одноголосно проголосувала 
внести Президенту на підпис проект указу про припи-
нення громадянства», — розповів глава держави.
Що ж стосується бекграунду цієї історії, то він є широ-
ко відомим. У лютому 2017 року газета The New York 
Times повідомила, що нардеп із фракції Радикальної 
партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому 
раднику президента США Дональда Трампа Майклу 
Флінну план нормалізації відносин між Україною і 
Росією для скасування санкцій. Цей план передбачав  
виведення всіх російських військ зі Східної України і 
референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 
або 100 років. Після цього Радикальна партія виклю-
чила Артеменка зі своїх лав. Але, як засвідчив подаль-
ший розвиток подій, його пригоди тільки починалися. 
Дарма, що сам Артеменко намагався виправдатися й 
пояснити, що його слова про «оренду Криму» непра-
вильно витлумачили. Покарання у вигляді позбавлен-
ня громадянства не змусило себе довго чекати. Тепер 
Артеменко має намір оскаржувати це рішення у суді.
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Ганна ЯРОШЕНКО

Міська влада називає 
таких перевізників не-
легальними. Останні це 
твердження спростову-
ють. У Полтаві на ринку 
перевезень, що сформу-
вався в 90-х роках мину-
лого століття, завжди пра-
цювали як великі фірми, 
так і багато малих. Потім 
сталося так, що їх почали 
об’єднувати. На сьогодні 
в місті перенасиченість 
транспортних засобів пе-
ревізників — їх принаймні 
вдвічі більше порівняно з 
потребою в них.

Хочеш працювати на 
маршруті — плати 
щомісяця 8 тисяч гривень
 — Рік тому міська вла-
да вирішила, що транс-
портом у місті має заправ-
ляти один підприємець — 
такий собі Юрій Лупаєн-
ко (ПП «ЛЮГ»), який 
мав своїх машин усього 
близько 20, і всі 66 марш-
рутів віддала під його чо-
тири фірми, що відкриті 
на одну адресу, — змальо-
вує ситуацію полтавський 
активіст, підприємець 
Сергій Чередніченко. — І 
що він робить? Якщо пе-
ревізник хоче працюва-
ти на його маршруті, ста-
вить умову: за те, мовляв, 
що заходите в мою фірму, 
платіть 5 тисяч гривень і 
плюс щомісяця 8 тисяч з 
однієї автомашини. Тоб-
то, по суті, «продає» мар-
шрути. Отже, якщо в тебе 
дві машини, плати 16 ти-
сяч, якщо десять — 80 ти-
сяч. У світі існує так зване 
поняття «десятини». Про-
те в наших приватників, 
наближених до влади, апе-
тити значно більші: якщо, 
скажімо, щомісяця маєш 
10 тисяч гривень заробіт-
ку з однієї автомашини, 8 
тисяч із них віддай за те, 
що працюєш саме на цьо-
му маршруті. 
 Полтавський підприє-
мець Ірина Соколова роз-
повідає, що раніше працю-
вала на фірмі «Автомир», 
що мала понад 30 своїх 
автобусів і обслуговува-
ла 43-й, 44-й, 51-й та 49-й 
маршрути.
 — Я вам розкажу, як 
у нас їх відібрали. От при-
ходить представник при-
ватної структури — ТОВ 
«ТрекСервісКонтроль» — 
Максим Голдиш і прямим 
текстом говорить директо-
ру: якщо, мовляв, не спла-
тиш такої-то суми, не ба-
чити тобі твоїх маршрутів, 
як своїх вух. Причому чим 
прибутковiший маршрут, 
тим вищий розмір «так-
си». Скажімо, ті, хто пра-
цював на кільцевому мар-
шруті, мали сплачувати 
щомісяця 12—15 тисяч 
гривень з однієї автомаши-
ни, — уточнює пані Іри-
на. — Мій директор від-
мовився платити. Виграв-

ши конкурс, ми перевози-
ли пасажирів на законних 
підставах. Але потім пред-
ставники згаданої мною 
структури почали вставля-
ти палиці в колеса: спочат-
ку були попередження про 
те, що ми не дотримуємося 
графіків (хоч насправді ми 
їх дотримувалися). Це ро-
билося з тією метою, щоб 
змусити платити побори. 
А врешті-решт бізнес уза-
галі «віджали», анулював-
ши договір між міською 
радою й підприємством 
«Автомир». Наші автобу-
си просто простоювали під 
парканом, а люди втрати-
ли роботу. Це при тому, 
що на фірмі працювали 
300 осіб, усі були оформ-
лені, ми вчасно перерахо-
вували кошти до міського 
бюджету. Але це нікого не 
цікавило. Турбувало лише 
те, що гроші не надходили 
до приватних кишень.
 Подібна ситуація скла-
лася і в полтавського під-
приємця Оксани Анд-
рієвської, котра мала свій 
маршрут, на якому працю-
вала багато років. До жовт-
ня 2016 року в неї було 26 
перевізників. Проте в жін-
ки, за її словами, також 
відібрали маршрут після 
того, як вона відмовилася 
платити щомісячну «так-
су». Прошу пані Оксану 
конкретизувати, хто ви-
магав у неї «мзду».
 — Багато хто з перевіз-
ників вам підтвердить, що 
Юрій Лупаєнко всім те-
лефонує й говорить, коли 
принести гроші і скільки. 
Купіть автобус чи марш-
рутне таксі й повідомте 
його, що хочете працюва-
ти на маршруті, — він і вам 
усе це чітко розкаже, — з 
обуренням говорить Окса-
на Андрієвська. — Нерідко 
багатьом підприємцям-пе-
ревізникам доводиться ви-
бирати, що платити: пода-
ток чи «мзду». До чого до-
ходить? Держави боїмося 
менше, аніж приватника, 
бо останній може зняти з 
маршруту. 
 Що ж відбувається за-
раз на полтавському рин-
ку перевезень? Підпри-
ємці, котрі не змогли або 
принципово не захоті-
ли сплачувати «таксу» 
за маршрут, об’єдналися 

в одну фірму «Асторія» і 
вже протягом місяця зай-
маються перевезенням 
пасажирів, беручи пла-
ту за проїзд в автобусі чи 
«маршрутці» в розмірі 
три гривні, тоді як у біль-
шості аналогічних транс-
портних засобів вона ста-
новить чотири гривні.
 — Намагаючись досту-
катися до влади, ми прово-
дили не одну акцію протес-
ту, навіть на годину пере-
кривали рух транспорту по 
кільцю, — продовжує роз-
повідь Сергій Череднічен-
ко. — Тільки після цього 
міський голова погодився 
зустрітися з ініціативною 
групою підприємців-пере-
візників, яких не влашто-
вувала ситуація, що скла-
лася на полтавському рин-
ку перевезень. Однак роз-
мова з очільником міста 
ні до чого не привела. Тоді 
ми вирішили встановити 
меншу плату за проїзд і, 
уклавши угоди з громадсь-
кими організаціями, пра-
цювати на маршрутах без 
корупційної складової. 
 Пан Сергій пригадує ті 
часи, коли кожен підприє-
мець-перевізник, зібравши 
документи, подавав їх на 
конкурс, а вигравши його, 
укладав договір із відділом 
з питань транспортних пе-
ревезень та зв’язку міськ-
виконкому. Контрольно-
диспетчерська служба та-
кож була комунальною 
структурою. 

Хто ж контролює 
ситуацію на ринку 
перевезень?
 — А тепер дивіться, 
що вони зробили: створи-
ли ТОВ «ТрекСервісКонт-
роль», яке очолив депутат 
Полтавської міської ради 
від партії «Совість Украї-
ни» Максим Голдиш, а 
також приватну диспет-
черську службу, і переда-
ли частину функцій від-
ділу з питань транспорт-
них перевезень та зв’язку 
міськвиконкому приват-
ній структурі. І тепер оця 
фірма має проводити кон-
курс серед перевізників, 
контролювати стан речей 
на ринку перевезень. Іще 
рік тому ми мали розмову 
з тодішнім заступником 
міського голови Олексієм 

Чепурком, під час якої на-
голошували на простих 
речах: саме згаданий від-
діл міськвиконкому по-
винен контролювати си-
туацію на міському ринку 
перевезень, а контроль-
но-диспетчерська служ-
ба має бути комунальною, 
— зазначає Сергій Черед-
ніченко. — Ми пропону-
вали також створити ко-
мунальну установу, яка б 
об’єднала всіх підприєм-
ців-перевізників, — і тоді, 
до речі, можна було б ввес-
ти єдиний проїзний кви-
ток у вигляді картки, як 
це практикується в усіх 
цивілізованих країнах. У 
такий спосіб ми відійшли 
б від готівки, від кримі-
нальних схем і платили 
б перевізнику за кожно-
го пасажира. І в цьому ви-
падку між перевізниками 
існувала б здорова конку-
ренція. Але складається 
враження, що ота схема, 
за якою всі перевізники 
мають працювати під егі-
дою однієї приватної фір-
ми, міській владі вигідна. 
Тому сьогодні ми вже не 
збираємося сідати за стіл 
переговорів із чиновника-
ми. Наші підприємці прос-
то працюють на звичних 
для них маршрутах, і це 
дає їм можливість заправ-
ляти транспорт пальним, 
платити зарплату водіям 
і кондукторам та й самим 
триматися на плаву. Бо 
в цьому бізнесі, повірте, 
немає надприбутків — їх 
мають тільки ті, хто що-
місяця збирає мінімум по 
8 тисяч гривень із транс-
портного засобу (а таких 
транспортних засобів, 
щоб ви розуміли, 400 оди-
ниць). Нас називають «не-
легалами» і щодня вла-
штовують перевірки, про-
те нічого не можуть вдія-
ти, бо виявляється, що до 
отих перевірок ми готові, 
а отже, прискіпатися ні 
до чого. Ми навіть пода-
ли документи на конкурс 
— хотіли зробити все в за-
конний спосіб. 
 Отже, сьогодні на пол-
тавському ринку переве-
зень склалася абсурдна 
ситуація: 80 відсотків ав-
тобусів та «маршруток» 
перевозять пасажирів за 
плату чотири гривні, а 20 
відсотків — за три. І ба-
гато полтавців уже чека-
ють «дешевших» перевіз-
ників. А коли до зупинки 
під’їжджає кілька транс-
портних засобів, то обира-
ють, звісно ж, той, де пла-
та за проїзд менша. Тож 
тепер перевізники, котрі 
правлять 4 гривні, збира-
ються протестувати проти 
фірми, яка переманює па-
сажирів, відбираючи їхній 
хліб. 
 — Проти чого протес-
тувати? — дивується Ірина 
Соколова. — Проти конку-
ренції, зниження плати за 
проїзд? Ми їм не даємо за-
робляти? А коли мої авто-
буси півроку простоювали, 
ніхто не поцікавився, як я 
виживала. Ну нехай собі 
страйкують, а ми їздити-
мемо.
 Сергій Череднічен-
ко вважає, що розв’язати 
проблему, про яку йдеться, 
дуже просто. «По-перше, 
ми вимагаємо проведення 
серед перевізників прозо-
рого конкурсу, по-друге, 
реформування галузі, — 

заявляє він. — По-третє, 
прибрати згадані приват-
ні структури й побудувати 
ефективну комунальну ме-
режу. Тоді можна буде го-
ворити про якийсь розви-
ток міста, про відкритість, 
прозорість влади. Поки ж 
міська влада цього не зро-
бить, ми їздитимемо, бе-
ручи плату за проїзд у роз-
мірі три гривні». — «Ви ж 
розумієте, якщо ми зараз 
подаватимемо документи 
на конкурс до приватної 
структури «ТрекСервіс-
Контроль», їх ніхто навіть 
не прийме, — додає Ірина 
Соколова. — Скажімо, ма-
ючи автобус, я не можу взя-
ти участь у конкурсі, попе-
редньо не «купивши» мар-
шруту в Юрія Лупаєнка. Я 
ж вважаю, що не Лупаєн-
ко має визначати, на якому 
маршруті мені працювати, 
а міськвиконком».
— Ми делегували міській 
владі повноваження з уп-
равління всіма процеса-
ми життєдіяльності міс-
та. А вона натомість пере-
дала управління транспор-
том у приватні руки. Чому 
ми й наголошуємо: не мож-
на делегувати функції, 
покладені на міську вла-
ду, приватній структурі. 
Це нонсенс, — перекона-
ний Сергій Чередніченко. 
— У чому проблема місь-
кої влади? У тому, що вона 
не дослухається до людей. 
Але якщо нічого не роби-
ти й мовчати, то все глиб-
ше й глибше залягатимемо 
на корупційне дно. Тому 
ми звернулися до право-
охоронних органів: заяви 
написали, з одного боку, 
підприємці-перевізники, 
котрі платили побори, а з 
іншого — котрі не плати-
ли, але з них вимагали. Не-
вдовзі провадження слуха-
тиметься в суді, і тоді все, 
що ми вам розповіли, ма-
тиме підтвердження. 

І дорого, і страшно
 Те, що за фактом звер-
нень, що стосуються паса-
жирських перевезень, по-
рушено кримінальне про-
вадження за статтею 364 
(зловживання владою або 
службовим становищем) 
Кримінального кодек-
су України, підтвердив і 
очільник відділу комуні-
кацій ГУ Національної 
поліції України в Пол-
тавській області Юрій Су-
лаєв. Наразі проводиться 
досудове розслідування, 
щоб підтвердити чи спро-
стувати наявність кримі-
нального правопорушен-
ня.
 При цьому у відділі з 
питань транспортних пе-
ревезень та зв’язку Пол-
тавського міськвиконко-
му констатують, що пере-
візники з фірми «Асторія» 
працюють на маршрутах 
незаконно. «Вони не про-
ходили конкурсу, а отже, 
не мають на руках дого-
ворів, які б дозволяли пе-
ревозити пасажирів у за-
конний спосіб, — комен-
тує ситуацію заступник на-
чальника згаданого відділу 
Сергій Шпак. — Останній 
конкурс у місті відбувся 11 
січня. Ми ж, відповідно до 
постанови Кабміну, маємо 
право проводити наступ-
ний за три місяці (й не піз-
ніше, ніж за два місяці) до 
закінчення терміну угоди. 
 А стосовно плати за 

проїзд, то це питання на-
лежить до компетенції від-
ділу тарифної політики. 
Щодо плати в розмірі чо-
тири гривні, то працівники 
цього відділу перевіряли 
всі розрахунки, після чого 
своє резюме винесло ще й 
обласне територіальне від-
ділення Антимонопольно-
го комітету. До речі, його 
очільник Володимир Они-
щенко зауважив, що пла-
та за проїзд у розмірі три 
гривні — нерентабельна. 
А щодо того, що всі мар-
шрути в Полтаві узурпу-
вав один підприємець-пе-
ревізник, то я б цього не 
сказав. Існує кілька фірм 
перевізників — це точно. 
Хто виграє конкурс, той і 
працює. Причому кожен із 
переможців має право най-
няти за договором інші ав-
томашини — це не проти-
законно. А в новоспеченій 
фірмі об’єдналися ті, хто 
або не виграв конкурсу, або 
взагалі не подавав доку-
ментів на нього. У цих лю-
дей настільки старий транс-
порт, що набрати бали на 
конкурсі в них немає жод-
них шансів. Тобто вони 
програють тим, у кого кра-
щий транспорт, є ремонт-
на база, свої механіки, лі-
карі — за це також нарахо-
вуються бали. Що тут іще 
можна сказати? Ці люди 
просто займаються піаром. 
Я розумію, що їм хочеться 
працювати. Але подивіть-
ся на вигляд автомашин, 
що перевозять пасажирів за 
плату в розмірі три гривні. 
Коли я їх побачив, у мене 
заболіло серце. А водії які 
за кермом? На них погля-
неш — і страшно стає. Мо-
жете й самі в цьому пере-
свідчитися».
 Не могла не поцікави-
тися в Сергія Миколай-
овича, чи знає він про ті 
суми, які виставляють пе-
ревізникам за можливість 
обслуговувати маршрут. 
«Відповідно до закону про 
держслужбу, ми не має-
мо права втручатися в під-
приємницьку діяльність, 
— відповів чиновник. — 
Інакше перевищили б свої 
повноваження. Можливо, 
в роботі приватних струк-
тур й існують якісь недолі-
ки, але фінансова складова 
— то не наше питання».
 На цьому можна було 
б поставити крапку. Якби 
нещодавно не довелося 
добиратися до Південно-
го залізничного вокза-
лу «маршруткою». Ста-
рий мікроавтобус, без пе-
ребільшення, мав такий 
вигляд, ніби щойно по-
вернувся із зони бойових 
дій: у салоні все обшарпа-
но, лінолеум подертий, а 
в прогалинах накопичив-
ся пісок, що від подуву 
вітру крізь щілини увесь 
час здіймався в повітря. 
Ні, в тому транспортному 
засобі брали за проїзд не 
три, а саме чотири гривні. 
На видному місці був над-
пис: «Організацію управ-
ління рухом автобусів на 
міських маршрутах здійс-
нює ТОВ «ТрекСервісКон-
троль» і відділ із питань 
транспортних перевезень 
та зв’язку міськвиконко-
му». Зайвий раз пересвід-
чилася: мабуть, усе-таки 
недаремно, як правило, 
намагаюся не користува-
тися послугами міських 
«маршруток»... ■

СХЕМИ

А сьогодні — по три
На полтавському ринку перевезень з’явилися 
автобуси й «маршрутки», що перевозять пасажирів 
на гривню дешевше, ніж більшість 

■

Полтавський активіст Сергій Чередніченко з підприємцями-
перевізниками Іриною Соколовою та Оксаною Андрієвською.
Фото автора.
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Конституція України. Стаття 12.

УКРАЇНА МОЛОДА

Інна СТЕПАНЧУК 

За оцінкою Світового банку, 
за межами України мешкають 
орієнтовно 6,5 мільйона осіб, 
які народилися на території 
нашої країни. Більшість iз них 
залишили Україну ще до 1991 
року або відразу після розпаду 
СРСР і є постійними емігранта-
ми, тобто такими, що залиша-
ються там уже тривалий час і 
навряд чи повернуться додому. 
А якщо додати сюди українців, 
які з’явилися на світ у другому-
третьому-четвертому поколін-
нях українських емігрантів, то 
вийде й узагалі вражаюча циф-
ра — 20 мільйонів. Саме стіль-
ки «нашого цвіту» розпорошено 
по всьому світу. 
Проте потенціал такої величез-
ної групи підтримки нашої краї-
ни у світі не використовується 
на повну силу. Адже всупереч 
законодавству в Україні немає 
ні центрального органу вико-
навчої влади з питань співпраці 
iз закордонними українцями, ні 
відповідної цільової державної 
програми щодо такої співпраці. 

Саботаж у високих кабінетах 
 Усі ці аспекти регулює За-
кон України «Про закордон-
них українців», який був ухва-
лений у 2004 році та зазнав змін 
і доповнень у 2012-му. Згідно з 
ним, мав бути створений цент-
ральний орган виконавчої вла-
ди з питань співпраці із закор-
донними українцями та ухва-
лено низку відповідних норма-
тивно-правових актів. Проте 
Кабінетом Міністрів це й досі 
не виконано в повному обсязі. 
«Вже рік у рамках парламент-
ського контролю я веду фактич-
но безплідну переписку з цього 
питання з нашими органами 
виконавчої влади — Кабінетом 
Міністрів України, Мін’юстом, 
МЗС, Мінфіном, Мінекономі-
ки та Мінінформполітики, — 
каже народний депутат від Ра-
дикальної партії, заступник го-
лови Комітету в закордонних 
справах Віктор Вовк. — Чого 
я добиваюся? Це дотримання 
статті 12 Конституції, згідно з 
якою «Україна дбає про задово-
лення національно-культурних 
і мовних потреб українців, які 
проживають за межами держа-
ви», та виконання положень За-
кону України «Про закордон-
них українців», а саме — утво-
рити центральний орган вико-
навчої влади з питань співпраці 
із закордонними українцями та 
затвердити і почати виконання 
Державної програми співпраці 
з закордонними українцями на 
найближчі роки».
 Природно, що в умовах війни 
та непростої економічної ситуа-
ції віднайти додаткові кошти на 
створення відповідного органу 
непросто. Тож після відповід-
них консультацій було запропо-
новано компромісний варіант: 
покласти функцію централь-
ного органу виконавчої влади з 
питань співпраці iз закордонни-
ми українцями на Міністерство 
закордонних справ.  Цю пропо-
зицію підтримали Міністерство 
юстиції, Міністерство культу-
ри, а також саме МЗС. Остан-
нє, до речі, на сьогодні є саме 
тим органом, який координує 
та очолює роботу з закордон-
ними українцями. Зокрема, за-
безпечує діяльність Національ-
ної комісії з питань закордон-
них українців, виконання від-
повідної бюджетної програми, 
і як державний замовник-ко-

ординатор Державної програ-
ми співпраці із закордонними 
українцями, координував ви-
конання зазначеної Програми, 
а також розробив проект Кон-
цепції Державної цільової про-
грами співпраці із закордонни-
ми українцями на 2017-2020 
роки.
 Щойно компроміс було 
знайдено, Мін’юст поінформу-
вав Кабінет Міністрів про «не-
обхідність здійснення організа-
ційних заходів щодо підготов-
ки відповідного проекту рішен-
ня уряду». А 13 березня цього 
року Віктор Вовк отримав листа 
від МЗС, де народного депутата 
інформували про те, що підго-
товлено проект постанови  Ка-
бінету Міністрів України «Про 
внесення змін до Положення 
про Міністерство закордонних 
справ України», який передба-
чає покласти на МЗС функції 
центрального органу виконав-
чої влади з питань співпраці iз 
закордонними українцями.
 «Аналіз запропоновано-
го МЗС України проекту пос-
танови виявив вкрай неповну 
та неналежну імплементацію 
Закону «Про закордонних ук-
раїнців», — наголошує Віктор 
Вовк. — Так, проект постано-
ви мiстить лише 6 пунктів пов-
новажень, що стосуються спів-
праці із закордонними україн-
цями, тоді як, згідно зі статтею 
10-2 Закону «Про закордонних 
українців» перелік повнова-
жень зазначеного центрального  
органу виконавчої влади має 11 
пунктів. Також у листі МЗС Ук-
раїни несподівано було зазначе-
но, що «МЗС України розроби-
ло проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону «Про 
закордонних українців». Про-

позиція МЗС України внести 
зміни до закону, а до внесення 
змін обмежитися виконанням 
лише «зручних» для себе поло-
жень закону, викликає велике 
здивування та обурення. МЗС, 
як і  інші центральні органи ви-
конавчої влади мають беззапе-
речно виконувати положення 
чинного законодавства, в дано-
му випадку Закону «Про закор-
донних українців», а не замість 
їх неухильного виконання на-
магатися волюнтаристськи об-
межити їх імплементацію окре-
мими пунктами та «підлаштову-
вати» чинні закони під своє аль-
тернативне бачення. Крім того, 
згідно зі статтею 93 Конститу-
ції України, право законодавчої 
ініціативи у Верховній Раді на-
лежить Президентові України, 
народним депутатам та Кабіне-
ту Міністрів, а не окремим мініс-
терствам та відомствам». 
 У своєму депутатському за-
питі до Прем’єр-міністра Воло-
димира Гройсмана Віктор Вовк 
наголошує: «У зв’язку з такою 
неправовою та некваліфікова-
ною позицією МЗС України 17 
березня 2017 року я повторно 
звернувся до цього органу з де-
путатським зверненням щодо 
доопрацювання постанови з 
метою забезпечення належної і 

повної реалізації положень За-
кону «Про закордонних україн-
ців» шляхом покладення усіх 
повноважень центрального ор-
гану виконавчої влади з питань 
співпраці iз закордонними ук-
раїнцями, передбачених цим за-
коном, на МЗС України. Водно-
час я також звернувся з анало-
гічним депутатським звернен-
ням до віце-прем’єр-міністра 
з питань європейської та євро-
атлантичної інтеграції Іванни 
Климпуш-Цинцадзе. Однак як 
відповідь на зазначені депутат-
ські звернення я отримав лише 
лист МЗС від 03.04.2017,  в яко-
му міністерство здійснює сабо-
таж імплементації Закону «Про 
закордонних українців» та зай-
няло деструктивну та непра-
вову позицію в цьому питан-
ні, в тому числі спрямовану на 
ревізію законодавства Украї-
ни, що не належить до повнова-
жень цього органу виконавчої 
влади». Народний депутат кон-
статує, що така «позиція МЗС 
та недбалість секретаріату віце-
прем’єра Климпуш-Цинцадзе є 
нічим іншим як саботажем ви-
конання положень Конститу-
ції України та Закону «Про за-
кордонних українців», а також 
«зриває створення сучасної де-
ржавної співпраці з ними».     

Ще Азаров співпрацював... 
 Водночас органами вла-
ди ігнорується ще один пункт 
згаданого закону — про за-
твердження Державної цільо-
вої програми співпраці з за-
кордонними українцями. По-
передня така програма була 
ухвалена ще урядом Миколи 
Азарова у 2012 році і діяла до 
2015-го. На нову програму не 
спромігся ні Кабмін Арсенія 
Яценюка, ні уряд Володими-
ра Гройсмана. Чому? Віктору 
Вовку дали дивні роз’яснення 
у своїх листах Мінфін та Мін-
економрозвитку, які зводяться 
до того, що зміцнювати зв’язки 
закордонних українців з етніч-
ною батьківщиною можна і без 
відповідної програми. Таку по-
зицію народний депутат нази-
ває протизаконною, по суті це  
протиправний заклик не вико-
нувати закон. 
 Сьогодні співпраця Ук-
раїнської держави з закор-
донними українцями фактич-
но не здійснюється, а відтак, 
наголошує Віктор Вовк, вели-
чезний потенціал української 
діаспори не використовуєть-
ся. Хоча це було б не зайвим 
в умовах інформаційної вій-
ни, яку Росія веде проти Ук-
раїни на теренах інших країн. 
Згадаймо, як у часи Євромай-
дану, боротьби за звільнен-
ня з російського полону Надії 
Савченко сотні українців у ба-
гатьох містах світу виходили 
на акції солідарності з Украї-
ною. Але підтримка «наших» 
могла б бути ще масовішою і 
відчутнішою. 
 «Кабінет Міністрів, мініс-
терства та відомства, зокрема 
МЗС та Міністерство інфор-
маційної політики, замість 
створення на базі чинного за-
конодавства сучасної держав-
ної системи всебічної співпра-
ці з багатомільйонною спіль-
нотою закордонних україн-
ців на кшталт такої, яка діє в 
Ізраїлі, Польщі з потужними 
діаспорами у світі, займають-
ся створенням ілюзії співпра-
ці з закордонними українця-
ми, зокрема підписуючи фік-
тивні та неправові меморанду-
ми з мало представницькою, 
архаїчною організацією Сві-
товий конгрес українців, — 
наголошує Віктор Вовк. — Пе-
реконаний, що забезпечення 
глибокої та ефективної спів-
праці материнської України з 
майже 20 мільйонами закор-
донних українців — це свя-
тий обов’язок усіх органів де-
ржавної влади України. Пар-
ламент створив для цього на-
лежну законодавчу базу. Уряд 
має реалізувати її на практи-
ці».■

КОЛІЗІЇ

Ненько, потурбуйся про своїх  
Уряд не виконує закону, який покликаний забезпечити співпрацю із закордонними українцями

■

БУКВА ЗАКОНУ 

«Закордонний українець — це осо-
ба,  яка є  громадянином  іншої де-
ржави  або  особою  без  громадянс-
тва,  а  також має українське етніч-
не походження або є походженням 
з України». 

(із Закону України 
«Про закордонних українців») 

■

ДО РЕЧІ 

 Найбільше українців мешкає в Росії — понад 3 млн. осіб. Це пояснюється тим, 
що в 1991 році, коли Україна здобула незалежність, багато людей опинилися там і 
вирішили не повертатися на батьківщину. Але ця цифра не враховує одного мільйо-
на мешканців Донбасу, які подалися до РФ у пошуках кращого життя з початком 
воєнних дій у регіоні. Також орієнтовно по 350 тисяч українців живуть у Польщі та 
США, 340 тисяч — у Казахстані, 260 тисяч — у Німеччині, 250 тисяч — в Ізраїлі, 
220 тисяч — в Італії. Багато наших громадян є в Канаді, Іспанії, Португалії, Чехії, 
Греції. Найменше українців зареєстровано у Танзанії, Бурунді, Руанді та Уганді — 
всього по кілька осіб. 

■

Підтримка закордонними українцями своєї етнічної батьківщини могла б бути ще відчутнішою. 
Фото з сайта vidia.org. 

❙
❙
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«Геть злочинну владу!» 
 Люди зібралися перед парламентом 
iз плакатами «Мільярд, а не одноман-
датна система» (натяк на розкрадання 
з державного бюджету мільярда євро 
західної допомоги) та «Відкликання» і 
скандували гасла «Ми не відступимо», 
«Перемога Молдови» «Ні змінам вибор-
чої системи!», «Геть корупцію!» та «Геть 
злочинну владу!». Численні громадські 
активісти у своїх виступах наводили ар-
гументи проти зміни системи голосуван-
ня. Вони також вимагали найшвидшого 
відкликання ініціатив, запропонованих 
у парламенті. 
 Нашим читачам варто пояснити, що 
5 травня парламент Молдови прийняв 
у першому читанні два законопроекти 
про внесення змін у виборчу систему. 
Перший — від правлячої Демократич-
ної партії на чолі з корумпованим олі-
гархом-мільярдером Владом Плахотню-
ком про одномандатну систему голосу-
вання, і другий — від пропрезидентсь-

кої та проросійської Партії соціалістів 
Республіки Молдова (ПСРМ) про зміша-
ну систему голосування. Після прове-
дення консультацій комісія з правових 
питань прийняла рішення об’єднати 
обидва проекти до другого читання, яке 
заплановане на середину червня. Навіть 
натяку на те, що ці законопроекти мо-
жуть бути відкликані, не лунало. Тож 
до другого читання та в його процесі в 
Молдові варто очікувати чергових ма-
сових протестів. Нова масова акція про-
тесту призначена на 28 травня. 

«Із таким рейтингом втримають владу 
тільки через маніпуляції» 
 Протестувальники переконані, що 
реформа виборчої системи потрібна 
правлячій Демократичній партії для 
збереження влади за результатами пар-
ламентських виборів 2018 року. Глава 
Центру політики і реформ Штефан Глі-
гол пояснює: «Зміна виборчої системи — 
це інструмент, iз допомогою якого вони 

хочуть утриматися при владі. З таким 
політичним рейтингом, як у Демокра-
тичної партії, після дев’яти років еко-
номічного, демократичного і політич-
ного провалу немає шансів залишити-
ся при владі. Навіть найбільш прихиль-
ні для них опитування дають їм чотири 
відсотки підтримки. З таким політич-
ним рейтингом ти можеш лише з допо-
могою хитрощів та маніпуляцій зали-
шитися у владі. Я хочу, щоб усі зрозумі-
ли: зміна виборчої системи — це ніщо 
інше, як інструмент, iз допомогою яко-
го вони хочуть ще чотири роки залиша-
тися у владі». 
 Глава неурядової організації 
«Пілігрім-Демо» Михаїл Сіркелі го-
ворить: «Ми бачимо, що відбувається 
в Гагаузії, де Демократична партія у 
грудні минулого року отримала лише 
один мандат на виборах до Народних 
зборів (парламенту автономії), але те-
пер контролює більшість у місцевому 

парламенті. Прийняття змішаної сис-
теми призведе до такого ж у парламен-
ті Республіки Молдова. Але ми не хоче-
мо, щоб виборчу систему змінював пар-
ламент, який більше не відтворює волі 
народу. Цей парламент не лише не має 
права змінювати виборчу систему, він 
узагалі не має права приймати будь-які 
рішенні від імені народу». 
 Після прийняття законопроектів у 
першому читанні експерти Венеціансь-
кої комісії відвідали Молдову для вив-
чення ситуації, але своє рішення вони 
оприлюднять у середині червня. Хоч 
яким би було їхнє рішення, але Влад 
Плахотнюк уже заявив, що Венеціансь-
ка комісія, на яку розраховує опозиція, 
«не зможе заборонити молдавській владі 
змінювати систему виборів». Законопро-
екти вибудовані так, щоб до парламен-
ту могли пройти лише 2-3 партії, тобто 
правлячі демократи та пропрезидентсь-
кі соціалісти. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У вівторок президент Туреч-
чини Реджеп Ердоган прибув 
до Білого дому на запрошення 
Дональда Трампа. Відносини 
між двома союзниками у НАТО 
останнім часом загострилися, 
зокрема, через обіцянку Ва-
шингтона надати озброєння 
курдським загонам самообо-
рони у Сирії, які успішно вою-
ють проти угруповання ІДІЛ, 
але вважаються Анкарою «те-
рористами». Але добрі відноси-
ни між США, які мають найпо-
тужнішу армію світу, та Туреч-
чиною, яка має найпотужнішу 
армію Євразії, — в інтересах 
обох країн. 
 Війна з тероризмом ста-
ла ключовою темою перемо-
вин. «Нині ми зіткнулися з 
новим ворогом у боротьбі з те-
роризмом. Ми прагнемо дати 
відсіч цій загрозі разом. Ми 
пропонуємо нашу підтрим-
ку турецькому народові. Ми 
підтримуємо Туреччину у бо-
ротьбі з терором і терористич-
ними угрупованнями, зокре-
ма ІДІЛ та РПК (Робітнича 
партія Курдистану). Для цих 
груп не має залишитися жод-
ного безпечного місця», — за-
значив Трамп. «Тісна спів-
праця між нашими країнами 
особливо необхідна у регіоні, 
що зараз у вогні. Це буде важ-
ливий сигнал для всього світу. 
Для нас вкрай важливо досяг-

ти більшої солідарності та спів-
праці у боротьбі з тероризмом, 
зокрема з ІДІЛ та іншими теро-
ристичними групами в регіоні. 
Ми обдумуємо спільні кроки, 
до яких можемо разом вдатися 
в Іраку та Сирії», — наголосив 
Ердоган. Але не оминув нагоди 
висловити своє велике невдово-
лення з приводу надання аме-
риканської зброї курдам. Пре-
зидент Туреччини назвав не-
прийнятною співпрацю США з 
курдськими організаціями. 
 Зачепив Ердоган й іншу 
дражливу тему. Відносини між 
країнами ускладнює вимога 
Туреччини видати їй проповід-
ника Фетхуллаха Гюлена, яко-
го Анкара звинувачує в органі-
зації спроби військового пере-
вороту у липні. США на екстра-
дицію не погоджуються.
 На спільній заключній 
прес-конференції обидва лі-
дери говорили переважно про 
боротьбу з тероризмом. Поп-
ри розбіжності в ході коротких 
20-хвилинних переговорів, 
президенти США і Туреччини 
назвали свою першу особисту 
зустріч вкрай удалою. Трамп 
зберіг військово-політично-
го партнера в районі Близько-
го Сходу, а Ердоган, який має 
дуже складні відносини з Єв-
росоюзом через утиски демо-
кратії та репресії проти опози-
ції в своїй країні, не почув від 
Трампа жодного слова осуду з 
цього приводу. ■

Інф. «УМ»

 Нарешті поставлено оста-
точну крапку в «безвізовій» 
історії між Україною та Євро-
пою: 17 травня в приміщенні 
Європарламенту в Страсбурзі 
відбулося підписання рішення 
про надання безвізового режи-
му для подорожей до Євросою-
зу для громадян України. До-
кумент підписали президент 
Європарламенту Антоніо Таяні 
та міністр внутрішніх справ го-
ловуючої у Раді ЄС Мальти — 
Кармело Абела. Участь у заході 
взяв Президент України Петро 
Порошенко, повідомили пред-
ставництво ЄС в Україні та пре-
зидентський сайт.
 Церемонія підписання рі-
шення про безвізовий режим 
для України розпочалася о 
15:45 за київським часом. Під-
писання документа були суто 
церемоніальним, офіційним 
актом, оскільки Рада міністрів 
Євросоюзу ще 11 травня ухва-
лила остаточне рішення про на-
дання Україні безвізового ре-
жиму. Це було останнім полі-
тичним рішенням на шляху 
безвізових подорожей україн-
ців. Після підписання законо-
давчий акт має бути оприлюд-
нений в Офіційному журналі 
ЄС, і фактично безвіз запрацює 
на 21-й день після публікації.
 Голова представництва Єв-
ропейського Союзу в Україні 
Х’юг Мінгареллі вважає запро-
вадження Євросоюзом безвізу 
великим досягненням для Ук-

раїни. «Українці повною мірою 
заслужили це, тому що вико-
нали 144 умови, щоб отримати 
безвізовий режим. Тепер безві-
зовий режим набуде чинності 
у середині червня», — сказав 
пан Мінгареллі, якого цитує 
УНІАН. Посол нагадав, що всі 
українські громадяни, які ма-
ють біометричний паспорт, змо-
жуть подорожувати до близько 
30 країн без будь-яких віз на пе-
ріод до 90 днів.
 Угода про лібералізацію ві-
зового режиму поширювати-
меться на всі країни ЄС, окрім 
Великої Британії та Ірландії, а 
також діятиме в країнах шен-
генського простору, що не вхо-
дять в ЄС: Норвегії, Ісландії, 
Ліхтенштейні та Швейцарії, 
нагадує сайт «Радіо «Свобо-
да». 

 Для безвізових поїздок гро-
мадян України необхідно отри-
мати біометричний паспорт. 
Такий документ, як повідомив 
на своїй сторінці у «Твіттері» 
Президент Петро Порошенко, 
мають 3,3 мільйона україн-
ців.  
 «Україна виявилася об’єд-
наною і рішучою у своєму пос-
тупі в напрямку Євросоюзу, — 
зазначив глава Української де-
ржави. — І ми не маємо зупи-
нятися на Угоді про асоціацію і 
безвізовому режимі. Моя мета, 
щоб Україна внаслідок своїх 
рішучих реформ стала членом 
Шенгенської зони. Щоб із Хар-
кова до Лісабона можна було 
проїхати без зупинок на кор-
донах. Наш рух до Європейсь-
кого Союзу ніхто вже не зупи-
нить». ■

СУСІДИ

Знову «кипить» мамалига
У Молдові відновилися антиурядові протести 
через спроби правлячої партії переписати виборче 
законодавство «під себе»
Ігор ВІТОВИЧ

Мітингом проти реформи виборчої системи в Кишиневі у неділю, 14 травня, в Молдові 
відновилися майже перманентні останніми місяцями антиурядові протести, повідом-
ляє агенція «Молдпрес». Мітинг перед будівлею парламенту зібрав кілька тисяч пред-
ставників громадянського суспільства та опозиційних партій. Протестувальники вима-
гали остаточного відкликання ініціатив про внесення змін у виборчу систему країни та 
збереження теперішньої системи голосування, а також розпуску парламенту.

■

Наступна хвиля протестів «накриє» Кишинів 28 травня.❙

КОНТАКТИ

20 хвилин дружби 
і конфронтації
Дональд Трамп прийняв президента 
Туреччини

■КОРДОНИ

Останній крок у «безвіз» 
У Європарламенті підписали рішення щодо безвізового режиму 
для України 

■

Історична мить: розчерком пера стерто кордони між Україною та Європою.
Фото з сайта novynarnia.com.

❙
❙
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«Навіть за злочинної влади Януковича 
такого беззаконня не було»
 ■ Юрію Анатолійовичу, державний 
переворот районного масштабу стався 
ще у вересні 2016 року, а Президент Ук-
раїни вдає, ніби про це не знає...
 — Знає. Без кришування вищими по-
садовцями такі дії відбуватися не могли. 
Вважаю, Києво-Святошинський район як 
один із економічно найпривабливіших в 
Україні, Банкова просто «здала» одній із 
політсил, сподіваючись на підігравання 
цієї політсили фракції Президента Поро-
шенка в парламенті. Якби це робилося на 
благо України, але ж маємо вперті факти: 
це просто дерибан комунальної власності 
та місцевого бюджету. Навіть за злочин-
ної влади Януковича такого беззаконня 
не допускали. 
 ■ Ви сказали, що Святошинський суд 
міста Києва розглядає унікальну спра-
ву...
 — Без перебільшення. Вона — уні-
кальна для всієї Європи, до демокра-
тичних цінностей якої нас нібито вела 
нинішня влада, ще стоячи на подіумі 
Майдану та закликаючи бути кожному 
готовим до «кулі в лоб», аби ті демок-
ратичні цінності стали нормою й нашо-
го життя. Та на прикладі Києво-Свято-
шинського району маємо безпрецеден-
тний приклад рейдерського захоплення 
влади. Не просто приміщення, не прос-
то території, чого ми вже вдосталь на-
дивилися останніми роками, а влади! 
Усупереч закону організована злочинна 
група провела фальшиве пленарне засі-
дання райради, перепризначила голову 
райради, виготовила фальшиву печатку 
органу місцевого самоврядування і поча-
ла незаконне захоплення земель і дери-
бан районного бюджету.
 ■ А що — правоохоронні органи цього 
не бачать? Чи не знають, як реагувати?
 — Ось тут і криється загадка цього за-
колоту. Правоохоронці на такі дії мали б 
реагувати, як мовиться, в автоматичному 
режимі, адже будь-яка спроба самозахоп-
лення влади карається законом. Урешті, 
за подібним сценарієм сепаратисти за-
хоплювали Донбас і захопили через від-
сутність адекватної реакції прокуратури, 
СБУ, судів... Знаю, що люди звертали-
ся восени минулого року з приводу цьо-
го рейдерського захоплення до керівни-
ка Нацполіції Хатії Деканоїдзе про вчи-
нення злочину. Але ситуація така, що 
злочинці досі діють зухвало на очах усієї 

громади і вищого керівництва держави, 
— привласнюють землі (при цьому для 
ветеранів АТО, звісно, ділянок немає), 
«розписують» на свої фірми 1,5 мільяр-
да гривень з районного бюджету. Завваж-
те, це чинять не «регіонали», а представ-
ники ниніш ньої влади!

«Адміністрація Президента 
«прикидається шлангом»
 ■ Суду буде нелегко відновити спра-
ведливість?
 — У суду надзвичайно важка місія. 
Бачу, що на нього чиниться колосальний 
тиск із боку рейдерського угруповання. 
Але й громадськість не мовчить. Тому є 
надія, що активісти Боярки, Вишневого, 
Дмитрівки, Хотова не дадуть приховати 
злочинні дії урвителів, уже зараз справа 
отримала резонанс на всю столичну об-
ласть. А якщо буде потрібно, люди пої-
дуть і до адміністрації Президента, яка в 
цьому питанні «прикидається шлангом», 
нібито нічого не знає, і 10 гектарів землі 
у Вишневому хочуть вкрасти «іноплане-
тяни», а не їхні поплічники.
 ■ Йдеться про ділянку біля церкви у 
місті Вишневому, яка після рейдерського 
захоплення Києво-Святошинської рай-
ради раптом опинилася в руках пройди-
світів?
 — Саме так. Відразу після незаконно-
го зміщення голова Києво-Святошинсь-
кої райради Олександр Тигов звернувся 
із заявою до правоохоронців про те, що 
міська влада Вишневого у змові з сум-
нівною компанією, кінцевий бенефіціар 
якої зареєстрований у офшорному Белізі, 
здійснила оборудку, згідно з якою, ці 10 
га вже виставлено на продаж за 5 млн. до-
ларів. А там, до речі, мали розбити парк, 
побудувати стадіон, дитсадок і релігійну 
православну школу... Та хіба урвителі 
піклуватимуться про соціальні проекти 
вишнівчан? Там єдина мета — нажива!
 ■ Вважаєте, що ці чорні справи кури-
рує влада?
 — Безперечно. Без «покровительства» 
голови РДА пані Смірнової не відбувся б 
державний переворот районного масшта-
бу. А без «покровительства» голови ОДА 
пана Ляльки (правда, нині цей чинов-
ник змінив своє прізвище на Горган), не 
могло б узагалі нічого подібного відбути-
ся. Наголошую: бачимо пряме порушен-
ня законодавства при потуранні голови 
РДА Смірнової. Дії голови ОДА в цьому 
випадку зумовлює закон: він мав би не-

гайно надіслати Президенту подання про 
звільнення з посади цієї одіозної чинов-
ниці. Але ж — мовчок! Кругова порука? 
Напевне, так.

«Земля належить народу, 
а не купці пройдисвітів»
 ■ А прокурори що — короткозорі? І 
взагалі, чому реакція правоохоронців 
виявилась нульовою?
 — Бо, як кажуть, у всіх рильце в пуш-
ку. Зауважте: після захоплення Києво-
Святошинської райради десятки різних 
типів отримали земельні ділянки біля 
села Дмитрівки, різні фірми позабира-
ли майно комунальної власності району, 
десятки фірм «виграли тендери» на 1,5 
мільярда гривень із районного бюдже-
ту. І все це — за сприяння нелегітимного 
керівництва, яке застосовує нелегітим-
ну гербову печатку. Хотів би застерегти 
бізнесменів, які поквапились щось таке 
оформляти з цією нелегітимною владою: 
ризикуєте залишитись голими і босими, 
адже всі угоди, укладені цими самозван-
цями, рано чи пізно будуть визнані не-
дійсними. Ще раз акцентую увагу: в цій 
справі голова ОДА мав би бути оком Пре-
зидента, вчасно виявляти подібні афе-
ри та присікати їх, звертаючись до про-
куратури, але він обрав інший шлях — 
шлях підстави Президента в очах Украї-
ни і всієї Європи.
 ■ Питання відновлення справедли-
вості в цьому районі — надзвичайно гос-
тре?
 — Ну ви ж чули, що представник від-
повідача замість конкретних відповідей 
на запит судді, зроблений минулого за-
сідання, зачитав якийсь лист про нібито 
відповідність дій ради при проведенні так 
званого пленарного засідання ХІІІ сесії 
сьо мого скликання Києво-Святошинсь-
кої районної ради 27 вересня 2016 року, 
під час якої незаконно усунули легітим-
ного голову ради Олександра Тигова. Річ 
у тім, що закон чітко регламентує: сесію 
скликає лише голова ради, або вона скли-
кається на вимогу третини депутатів — за 
два тижні перед датою проведення сесії. 
При цьому мають бути визнані дійсними 
підписи цієї третини ініціаторів від за-
гального числа депутатів ради. Ні перше, 
ні друге не було витримано. Більше того, 
голова РДА Смірнова як представник де-
ржавної влади мала б звернутися до пра-
воохоронців щодо опротестування неза-
конних дій групи осіб та притягнення їх 
до кримінальної відповідальності за ан-
тиконституційні дії. Та вона чомусь фак-
тично стала на бік заколотників. І тепер її 
дії як посадовця підпадають під кваліфі-
кацію злочинної бездіяльності.

 ■ А можливо, з того витікає певний ін-
терес?
 — Щоб ви не сумнівалися. Десять гек-
тарів «відбитої» у вишнівчан землі за 5 
мільйонів доларів — один із них. Але я з 
усією відповідальністю заявляю: дія Конс-
титуції України на території Києво-Свято-
шинського району буде відновлена. Спра-
ведливість восторжествує. Земля — це 
продукт, який ніким не зроблений, і, згід-
но зі ст. 13 Конституції, право власності на 
землю належить всьому українському на-
родові, а не купці пройдисвітів, кришує їх 
Лялька-Горган, Смірнова чи Банкова. Я 
погодився вступити у справу на заклик ан-
тикорупційних громадських організацій, 
бо в Києво-Святошинському районі грубо 
потоптано закон. Як автор Кримінального 
кодексу хочу попередити всіх зневажни-
ків закону: він буде застосований до всіх 
злочинців, які вчинили державний пере-
ворот у Києво-Святошинському районі. І 
тому, коли представник відповідача на-
магався «впороти» суду так звані дока-
зи законності їхнього захоплення влади, 
я просто раджу їм якомога швидше напи-
сати явки з повинною, бо при цьому може 
бути пом’якшення покарання за вчине-
ний злочин.
 ■ Що ж поліція — набрала в рот 
води?
 — Суд заслухав свідка Валерія Дрючен-
ка, комісара Антикорупційного народно-
го кабінету, який вивчав усі події з захоп-
ленням влади в Києво-Святошинському 
районі. Він назвав прізвища і посади пра-
цівників Національної поліції, які з вересня 
2016 року просто «відмазують» злочинців 
і фактично не проводили жодних слідчих 
дій за поданою заявою про злочин. Думаю, 
розібратися з цими кадрами — справа честі 
міністра Авакова. Так само, як справа честі 
Генпрокурора Луценка та СБУ — спитати з 
прокурора Київської області: чому нема ре-
акції на державний переворот у Києво-Свя-
тошинському районі і яким чином у нелегі-
тимної влади з фальшивою гербовою печат-
кою «розійшлося» близько півтора мільяр-
да бюджетних гривень?
 Післяслово. Дивує, як оперативно ви-
сокопосадовці влаштовують брифінги, 
прес-конференції, щойно прокуратура чи 
СБУ зловить на гарячому якогось дрібно-
го хабарника. Тут же — сім місяців тому 
захоплено владу, розбазарюються земля 
та бю джетні кошти в особливо великих 
розмірах, а на Банковій і Різницькій — 
мовчання ягнят... Адміністрація Прези-
дента як владна вертикаль давно б мала 
відреагувати на беззаконня, але чомусь 
мовчить. То хто ж покладе цьому край? 
Чи вже в нашій державі все вирішують... 
кацапи? ■

СУД ТА ДІЛО

Вся влада... гадам?
Сім місяців тому в Києво-Святошинському районі було захоплено владу, 
а на Банковій і Різницькій — мовчання ягнят

■

Олександр МИХАЙЛЮТА

У дев’яностих одна центральна газета виходила з гаслом — замість комуністично-
го «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» почали писати «Вся влада Радам!». Але якось 
стався казус, через недогляд випускової бригади в тираж мало не пішло «Вся влада  
Гадам!». Цей факт пригадався, коли я ознайомився з подробицями державного пере-
вороту «районного масштабу», що стався восени минулого року в Київській області... 
Під час судового засідання 28 квітня 2017 року в Святошинському райсуді Києва 
з’ясувалося: керуюча справами Києво-Святошинської районної ради пані Кацап по-
дала документ, з якого випливає, що ця чиновниця нахабно і цинічно ігнорує інсти-
тут Президента України як гаранта Конституції, а самопроголошена верхівка райради 
фактично «узаконює» рейдерське захоплення влади в одному з найбільших районів 
держави. Невже Порошенко не відреагує на таку зухвалість кацапів?
Це відкрите судове засідання Святошинського районного суду привернуло увагу не 
тільки багатьох ЗМІ, а й громадськості. Адже йшлося про розгляд позову голови Киє-
во-Святошинської райради Олександра Тигова про незаконне зміщення його з посади 
27 вересня 2016 року при потуранні голови РДА пані Мирослави Смірнової. Нагадає-
мо: 22 вересня минулого року під час чергової ХІІІ сесії сьомого скликання Києво-Свя-
тошинської райради Київської області виникли певні суперечності, і голова райради 
Олександр Тигов оголосив перерву та призначив продовження роботи сесії на 1 жов-
тня. Однак група заколотників, порушуючи чинний Закон України «Про місцеве само-
врядування», заручилася підписом заступника голови райради пана Однороманенка 
і провела так зване пленарне засідання 27 вересня, на якому... усунула Олександра 
Тигова з посади голови райради. Його місце спритно посів такий собі громадянин Ге-
дульянов, який до Києво-Святошинського району взагалі жодного стосунку не мав 
(уродженець Росії, країни-агресора, який дивним чином напередодні здобув мандат 
депутата райради). Відразу ж було виготовлено фальшиву печатку райради — і почав-
ся нечуваний дерибан пристоличних земель і мільярдного бюджету району. Чи могло 
таке відбутися без відома Адміністрації Президента України — питання досі без від-
повіді. Про це говоримо з народним депутатом України чотирьох скликань, головою 
Партії захисників Вітчизни Юрієм Кармазіним.

Одна рада — дві печатки.❙



9УКРАЇНА МОЛОДА

ЧЕТВЕР, 18 ТРАВНЯ 2017РЕГІОНИ

Ніна РОМАНЮК 
Волинська область.

Місто залізничників цієї весни 
стало детонатором вибухоне-
безпечної ситуації не лише на 
Волині. Пікетами й перекриттям 
автошляхів ковельчани намага-
лися привернути увагу до еко-
логічного лиха, що спіткало їхнє 
місто, а саме створення загроз-
ливої ситуації на підприємстві 
«Ковельський ветсанзавод», яке 
вже тридцять років переробляє 
органічні рештки. Блокпости 
протестувальники облаштували 
на всіх під’їздах до Ковеля, бло-
куючи навіть трасу міжнарод-
ного значення Київ—Варшава. 
Отож багато волинян і не тільки 
в період великодніх і травневих 
свят змушені були корегувати 
маршрути своїх поїздок.
Великовагові фури шукали 
об’їзні шляхи, щоб прорватися 
через Ковель до українсько-
польського кордону, а деякі 
міжміські «маршрутки», щоб 
не повертатися додому, їхали 
польовими дорогами й загру-
зали в болоті. Знаючи про бло-
кування, навіть на стаціонарних 
поліцейських постах київської 
«бетонки» поліція чомусь не 
попереджала водіїв, що дорога 
перекрита, й ті мусили поверта-
тися, роблячи добрий гак.

Згнило — значить, утилізоване 
 Та попри всі незручності, 
більшість водіїв і пасажирів iз 
розумінням ставилися до вимог 
протестувальників. І тільки ми-
нулого тижня після двох міся-
ців протесту, після перемовин 
та приїзду до Луцька київських 
урядовців ковельські пристрас-
ті стали поволі стихати. Люди 
розблокували автошляхи, пові-
ривши владі, яка ніби знайшла 
вихід із критичної ситуації. Та 
подальша доля заводу смерті, 
як охрестили підприємство міс-
цеві мешканці й журналісти, за-
лишається відкритою. 
  Скільки пам’ятаю, стільки 
про цей завод волинська влада 
говорила. Говорила і... нічого 
не робила. Якісь кошти час від 
часу ніби вкладали в його мо-
дернізацію, але, як виявило-
ся, все було пшиком. Хоча про-
ектно-кошторисна документа-
ція була розроблена ще за часів 
правління в області багаторіч-
ного голови облдержадмініст-
рації, нині покійного Бориса 
Клімчука. Тоді ж обласна вла-
да разом із міською взялися фі-
нансувати всі роботи, попро-
сивши допомоги і в Кабміні. 
Та розпочалося реформування 
самої галузі, і ковельський за-
вод, який був відокремленою 
самостійною структурою, став 
виробничим підрозділом ДП 
«Укрветсанзавод». А це озна-
чає, що фінансувати його ні з об-
ласного, ні з міського бюджетів 
уже не можна було — забороняв 
бюджетний кодекс. І про завод 
знову забули. До пори до часу. 
 Як він працював ці деся-
тиліття, можна тільки уявити, 
якщо на його території 30 років 
лежали й тліли 800 тонн тва-
ринних шкур! А цієї зими си-
туація на підприємстві повніс-
тю вийшла з-під контролю. На 
території накопичилася кри-
тична маса решток тварин — 

понад 3 тисячі тонн. Новопри-
значений наприкінці 2016 року 
директор Вадим Сухонос (із до-
нецьких), кілька місяців тиш-
ком-нишком приймав відхо-
ди з сусідніх областей. Дізна-
лися про це зовсім випадково. 
Люди побачили невідомі ма-
шини біля заводу й вирішили, 
що це львівське сміття приїха-
ло. Тому зателефонували ко-
вельському меру Олегу Кінде-
ру, а той дав доручення поліції 
перевірити. Так і виявили, що 
автівки були не зі сміттям, а з 
органічними відходами. Навіть 
мешканці, які живуть за кіль-
касот метрів від заводу, не зна-
ли, що туди завозять. Бо робили 
це вночі і таємно. Це й призвело 
до надзвичайної ситуації в Ко-
велі. Сам директор, проти яко-
го порушено кримінальне про-
вадження і який перебуває те-
пер у розшуку, зізнавався, що 
«не думал, что так получится». 
На думку міської влади, це було 
банальне заробляння грошей.

Чуми на заводі немає
  Жахливі фотознімки з ре-
штками тварин, що гнили прос-
то неба, умить облетіли всі міс-

цеві сайти та ЗМІ. До них дода-
лися не менш страхітливі чут-
ки про те, що відходи можуть 
бути заражені чумою та інши-
ми небезпечними хворобами. 
І це стало останньою краплею 
для ковельчан, які вирішили 
діяти радикально, щоб захис-
тити себе й своє місто. Як завж-
ди, підоспіли й політики, завж-
ди раді використати ситуацію 
у своїх піар-цілях. Два місяці 
протестів і блокування доріг, 
два місяці перемовин і пошу-
ку оптимального виходу з цієї 

надзвичайної ситуації місцево-
го значення. Протестувальни-
ки вимагали вивезти всі відхо-
ди й закрити завод. Налякані 
мешканці інших районів не да-
вали згоди, аби органічні ре-
штки були захоронені на їхніх 
територіях. Спеціалісти не мог-
ли визначитися з технологіями 
утилізації. Дякувати, травень 
видався неспекотний і ситуація 

на підприємстві поки що конт-
рольована. Інакше уявити важ-
ко, який би сморід стояв у Ко-
велі. 
 — Розв’язання цієї проблеми 
бачу на рівні тільки держави. Бо 
йдеться про державне підпри-
ємство, втручатися в роботу яко-
го місцева влада не має права, — 
вважає міський голова Ковеля 
Олег Кіндер. — Система ветсан-
заводів має не тільки ковельську 
філію, а розгалужену мережу по 
всій Україні. Це стратегічні під-
приємства, які відповідають за 

безпеку в усіх регіонах. Сьогодні 
кажуть: а чому не вивозять від-
ходи з Ковеля на інші заводи? 
Вивезено близько 80 тонн кіст-
кових відходів на Костопільсь-
кий завод, який працює стабіль-
но, який має свої договори, але 
переробити може не більше, ніж 
здатен. 
 Згідно зі статутом ветсанзаво-
ду, його засновником є Укрпрод-
споживслужба, тобто колиш-
ні ветеринари. І коли ми гово-
римо, хто мав би контролювати 
роботу заводу, то відповідь оче-
видна: Укрпродспоживслужба, 
яка повинна мати на заводі сво-
го лікаря, який погоджує і під-
писує документи про походжен-
ня сировини. З січня, наскіль-
ки я маю інформацію, ветлікар 
із заводу розрахувався, і ніхто 
не контролював, яку сировину 
завозять на завод. Тобто стався 
збіг кількох несприятливих об-
ставин, що й призвело до сумно-
го результату. 
 Деякі ЗМІ розповсюдили ін-
формацію, що там є відходи, 
заражені чумою. Це абсолютна 
брехня, бо йдеться про відходи 
боєнь, тобто відходи сировини, 
яку використовують ковбасні 
заводи і цехи. Тому говорити, 

що там є чума чи ще щось, — ні-
сенітниця. Те саме можна ска-
зати і про начебто високий рі-
вень захворювань на рак серед 
мешканців цього мікрорайону. 
Середньостатистичні дані про 
онкопатології в інших районах 
набагато вищі. Я не кажу, що 
там усе так добре. Але не мож-
на так безвідповідально маніпу-
лювати подібними речами. 

Закрити старе — 
збудувати нове 
 — До речі, люди, які живуть 
за двісті метрів від заводу і які 
побудувалися там ще в радянсь-
кі часи, на кордоні з заводом ма-
ють городи і садять там свою го-
родину, — продовжує міський 
голова. — Коли років п’ять тому 
розробляли заходи щодо ветсан-
заводу, то одним із пунктів було 
створення захисної лісосмуги 
між житловими будинками і са-
мим заводом. І ця смуга мала 
пролягти по тих городах. Міс-
цеві мешканці категорично за-
явили: «Ні. Ми споконвіку об-
робляємо цю землю, це наше». 
І сьогодні сказати, що несе біль-
шу загрозу — споживання виро-
щених там продуктів, сморід чи 
вода, яку споживають, — сказа-
ти важко. З перших днів «НП» 
людям почали завозити питну 
воду, бо в криницях виявили 
підвищений рівень нітратів (цей 
район Ковеля досі не має цент-
ралізованого водопостачання). 
Але, коли це сталося, тепер чи 
5 років тому, чи 10 — ніхто не 
знає. Бо моніторингу по роках 
ніхто не проводив. У ґрунтах із 
ділянок, розташованих побли-
зу заводу, перевищення рівня 
нітратів не виявлено. 
 Позиція міської влади Ко-
веля щодо ситуації — ветсанза-
вод треба закривати. Оскільки 
обладнання старе, приміщення 
старі, територія захаращена... 
Тим паче що такий об’єкт пот-
ребує санітарної зони в один кі-
лометр, а там уже за 200 метрів 
розташовані житлові будинки. 
 Міський голова додає, що 
натомість треба вибрати земель-
ну ділянку і збудувати новий за-
вод із сучасними технологіями 
та фільтрами. Якщо запропону-
вати цю ідею бізнесу, охочі за-
робляти гроші на відходах знай-
дуться, переконаний він. 
  На нараді за участю першого 
віце-прем’єра Степана Кубіва та 
інших урядовців, які приїздили 
до Луцька 10 травня, прийнято 
рішення поки що законсерву-
вати ковельський завод, а від-
ходи вивезти й утилізувати на 
виділених для цього земельних 
ділянках. Тим часом у Ковелі 
знайшли ще один спосіб утиліза-
ції тваринних решток: вивчаєть-
ся можливість їх утилізації на 
території самого підприємства у 
водонепроникних ємкостях ко-
лишнього крохмального заво-
ду. Наприкінці минулого тиж-
ня було розблоковано і міжна-
родну трасу Київ—Варшава. 
 Водночас події в Ковелі ви-
світлили проблему, що є надзви-
чайно актуальною для всієї Ук-
раїни. Адже з 36 філій Укрвет-
санзаводу існує лише 18, iз них 
реально працюють тільки 9. І 
ковельська філія, за словами 
урядовців, є найменш проблем-
ною. Якщо це так, важко уяви-
ти, як працює решта таких під-
приємств. Прийнято рішення 
надати самостійність ковельсь-
кому заводу, а невдовзі будуть 
визначені стратегічно важливі 
підприємства «Укрветсанзаво-
ду», які теж стануть окремими 
юридичними особами й отрима-
ють державну підтримку. Дай 
Боже, щоб так було, аби інші ре-
гіони не повторили сумний до-
свід міста залізничників. ■

Є ПРОБЛЕМА

Чи оживе завод смерті?
У Ковелі таки добилися закриття підприємства з утилізації тваринних решток. Але в 
Україні він не єдиний і... не найпроблемніший

■

Як завод працював усі ці десятиліття, можна тільки 
уявити, якщо на його території 30 років лежали й тліли 
800 тонн тваринних шкур!

Ковельчани блокують дороги.❙

Завод смерті — рай для ворон. ❙



МАТЧАСТИНА

На «свій-
чужий» 
розрахуйсь?
Національні критерії Савченко
Євген КОСИНСЬКИЙ
Баранівка, Житомирська область

 Не можу мовчати, тому й пишу. Цього року 
Надія Савченко взяла участь в авторській про-
грамі Дмитра Гордона. Так, та сама Савчен-
ко, в’язень путінської «демократії», перший 
номер у виборчому списку партії «Батьків-
щина», завдячуючи чому ця політсила змог-
ла пройти до Верховної Ради. Але, як кажуть, 
недовго музика лунала. При поверненні додо-
му вона не виявила бажання зустрітися з ліде-
ром партії, яка її висунула в депутати, Юлією 
Тимошенко, заявивши: «Я їй жодного разу 
не повірила. Зовні вона холодна, як воскова 
лялька». Як наслідок, 13.12.2016 р. Савчен-
ко вийшла зі складу партії «Батьківщина», а 
15.12.2016 р. її виключили з парламентської 
фракції цієї партії. Звісно, похвально, що пані 
Надія зрозуміла сутність леді Ю, її намагання 
очорнити всіх і все. Та, як кажуть, чим глиб-
ше в ліс — тим більше дров. А «нарубала» вона 
їх удосталь. Чого тільки варті її антисеміт-
ські висловлювання. В інтерв’ю з Гордоном 
вона засудила людей за приналежність до не-
українських націй, вживаючи принизливі та 
образливі слова на адресу євреїв та представ-
ників інших національностей. На мою думку, 
Герой України не може дозволяти собі подіб-
ного поділу на «українці — хохли», «євреї — 
жиди», «росіяни — кацапи». На сміливих і 
боягузів, розумних і дурних. До останніх, з 
усього видно, вона себе не відносить. 
 Зі свого життєвого досвіду можу однознач-
но стверджувати: негідники є серед людей 
різних національностей. А ось добрих, ввіч-
ливих, роботящих, відданих справі й Бать-
ківщині — переважна більшість. Н. Савчен-
ко стверджує: «Я нічого не маю проти євреїв, 
я просто не люблю жидів». Принагідно зазна-
чу, що етнонім «жид» стосовно євреїв не мав із 
давніх-давен жодного образливого чи негатив-
ного відтінку. Назву багатьох євреїв, які бра-
ли участь у визвольних змаганнях українсь-
кого народу. Помітною фігурою у керівництві 
ОУН був Лев Ребет, який, як відомо, ставив 
собі за мету становлення Української Соборної 
держави. Був убитий сталінським режимом у 
1957 р. У загонах УПА було багато лікарів єв-
рейської національності. У структурах пропа-
ганди українського підпілля працював Лейба 
Домбровський. Цей перелік можна продовжу-
вати й продовжувати. Хочу для Н. Савченко 
зазначити, що українці надавали притулок 
та допомогу переслідуваним фашистами єв-
реям, що визнано офіційною владою держави 
Ізраїль. І серед цих українців була й дружина 
головного командира УПА Наталія Шухевич 
(мати народного депутата України Юрія Шу-
хевича), яка переховувала семирічну єврейсь-
ку дівчинку Ірину Райсінберг.
 Мені самому довелося жити і навчатися з 
дітьми з єврейських родин, працювати в смт 
Кам’яний Брід Баранівського району, де пе-
реважали польські та єврейські родини. Й по 
сьогодні я підтримую зв’язки зі своїми одно-
класниками, які проживають нині в Ізраїлі, 
Німеччині, Росії. Періодично ми зустрічає-
мося на святі закінчення навчального року в 
Кам’янобрідській ЗОШ І-ІІ ст. 
 Хочу також нагадати пані Надії і про ус-
пішну співпрацю українських і єврейських 
політв’язнів у сталінських таборах смерті. Її 
символом можна назвати Герша Кемера, єв-
рея, колишнього вояка УПА, який став одним 
із керівників найбільшого табірного повстан-
ня у Кенгірі 1954 р., де більшість повсталих 
становили українці. Так само успішною була 
співпраця українських та єврейських диси-
дентів, що об’єдналися у боротьбі проти то-
талітарного режиму СРСР у 1960-80 рр. На-
ведені факти не дають права п. Савченко 
перекручувати їх у власних політичних інте-
ресах та інтересах її покровителів. Отож вив-
чайте, пані Надіє, матеріальну частину. Це ще 
нікому не зашкодило. ■

■

ПОЛІТПАРНАС

Суфлери
Микола ЦИВІРКО
Київ

■ За перформансом перформанс...
Декорації — незмінні...
Видно, так ідуть реформи
в нашій славній Україні.

А «стратегів» вистачає
в чергах до ощадних банків
чи в тролейбусах... Свічада!
Їх би в діло без останку!

Знають, як спасти державу,
їдучи в фунікулері...
Факт: для нашої вистави
цілий легіон суфлерів!

В чому ж річ? Мабуть, у ролі
нерентабельній суфлера...
Кожен мнить себе героєм
і улюбленцем партера. ■

Станіслав ОЛІЙНИК
Михнівці, Лубенський район, 

Полтавська область

 «Обніміться ж, брати 
мої, молю вас, благаю...» 
— закликав Тарас Шевчен-
ко. Та не зволікайте, зара-
ди Бога, закликаю вже я. 
Бо прогаяли зоряний час у 
роздумах та дискусіях. Те-
пер розсьорбуємо. Хіба не 
досадно, коли, ремствую-
чи на життя «по-новому», 
згадують часи Януковича, 
а не Ющенка? Їй-Богу, сам 
чув: «При злочинній владі 
жилося краще, ніж при де-
мократах». До чого-таки 
коротка людська пам’ять! 
Та за правління Ющенка 
ми тільки й відчули небай-
дужість влади. Стали сут-
ністю почуття національ-
ної гідності, консолідація 
суспільства та прихиль-
ність світової спільноти; 
визрівала динаміка еконо-
мічного зростання, тішив 
сплеск духовності. І, чи не 
найголовніше, — суспіль-
ні перетворення відбува-
лися в цивілізованому рус-
лі.
 Вочевидь — розмину-
лися в часі. Поруч із нами 
був лідер, якого, як во-
диться, не визнали, наїв-
но вірячи у всемогутність 
провідника нації. Демок-
ратизм Ющенка, його 
мудрість, розважливість і 
статечність сприймали за 
слабкість. Якщо задума-

тись, справді, через толе-
рантність став страдником 
«толстовщини». Досаждає 
сумління, що не змогли 
відстояти перед підступ-
ністю псевдопатріотів. 
То чи не вклонитися пану 
Ющенку, не перепроси-
ти за свої провини? Проте 
багато й понині не збагну-
ли власних помилок. Інак-
ше як пояснити, що гоно-
рова пані з авантюрними 
повадками досі у фаворі? 
Хоч якою дорогою ціною 
розплачується Україна за 
її діяння...
 Дожилися до того, що 
вже боязко заходити до 
крамниці. Ще страшніше 
— в аптеку. А, не приведи 
Боже, злягти — у лікарні 
обдеруть як липку. Лево-
ву частку «мінімалки» від-
даємо, аби хоч трохи зігрі-
тися та «пельку заткнути 
неситому» (Т. Шевчен-
ко). Чи по-Божому благо-
денствувати вельможам, 
коли народ бідує? Подей-
кують, сам ясновельмож-
ний контролює більшість 
грошових потоків. Не 
хотілося б вірити, але, як 
мовиться, не буває диму 
без вогню. Про його пе-
редвиборчі обіцянки ніх-
то більше й не заїкається. 
Вінницька (і не тільки!) 
знать і собі розперезала-
ся. Так і норовить нагрі-
ти руки біля чужого багат-
тя. А з Фемідою грається у 
піжмурки. Закрадається 

нав’язлива думка: а коли 
це була востаннє «з’ява на-
роду» Президента? Певно, 
остерігається, аби хтось не 
поставив незручних запи-
тань. Його менторські мо-
нологи не дають вичерпної 
відповіді, за яким правом 
нас так спритно обкрада-
ють.
 А тим часом хтось хва-
цько веслує на галері кур-
сом до панамських берегів. 
А комусь світ макітриться 
від непевності. Упослід-
жений селянин з остан-
ніх сил вибивається, аби 
таки засіяти нивку. Нема 
ні довіри до влади, ні зла-
годи поміж людьми. Не-
має пуття в країні. І в 
чому б, ви думали, корінь 
зла? Хто це заради шкур-
ницьких інстинктів зне-
важив національну ідею? 
А ну ж, зізнавайтесь! Ой, 
неблагочестиві помисли і 
дії у правлячої кліки. Та 
чи гоже рубати з плеча? 
Дамо шанс одуматися, ус-
відомити глибину падін-
ня. Дивись, і отямляться.
 Тривожно ще й від 
згадок: уся ця колотне-
ча — як наслання. Істо-
рична пам’ять — то наші 
корені, наша сила, наша 
міць. Наче й не було в нас 
гетьманів, генеральних 
суддів, кошових. Полков-
ники — то полководці, а 
не речники силовиків, не 
статисти. А в нас хроніку 
бойових дій  на східному 
фронті, під ворожими об-
стрілами, нерідко ведуть 
цивільні — тендітні па-
нянки з лагідними мане-
рами.
 Поміркуймо разом: іс-
торії відомі прецеденти, 
коли входили в одну й ту 
саму річку вдруге. Візьмі-

мо хоча б  Черчілля чи де 
Голля. Ющенко — такого 
ж рівня державний діяч. 
Лише через наше, даруй-
те, тюхтійство пасічни-
кує. І це тоді, коли нам на-
кидають петлю на шию. 
Треба за всяку ціну повер-
нути його до влади. Ясна 
річ, чинному Президенту 
таке не до душі. Але ж усі 
його фаворити оконфузи-
лися. Думається, Віктор 
Андрійович з його багатю-
щим досвідом фінансиста і 
політика зможе покінчити 
з економічним колапсом. 
Це за тієї умови, що ніх-
то більше не посміє встав-
ляти палиці в колеса. Бо 
спільниця гаранта по біз-
несу довела фінансову сис-
тему до ручки. 
 І ще така думка. Чомусь 
усі сповідники месіанства, 
претендуючи на роль Руз-
вельта, не квапляться на-
слідувати митаря Закхая: 
«Господи, половину маєт-
ку свого віддам убогим, а 
коли кого скривдив чим — 
поверну вчетверо!». Тіль-
ки в добродія Ющенка у 
передвиборчій програ-
мі була теза «Багаті поді-
ляться з бідними».
 Десь забарилася та полі-
тична сила, котра б допо-
могла йому повернутися. 
Надія хіба що на громад-
ські об’єднання, братства, 
як «За Україну! За Ющен-
ка!», НРУ, «Свобода» чи й 
корпус «Азов». Громада, 
як відомо, — великий чо-
ловік. Не втрачаймо ж віри 
й надії, бо «Україна ж в нас 
одна» (В. Ющенко). Він ві-
рить в Україну. Давайте 
повіримо й йому. І це був 
би наш посильний внесок 
у її відбудову і спокута за 
провини. ■

ГЛАС НАРОДУ

Мудрість спокути,
або Чому немає пуття в країні

■

«Радомисль» — яке 
дивне і красиве поєд-
нання слів. А ще — чу-
дове поєднання історії, 
легенд, ландшафту 
і прагнення людини 
зробити щось не лише 
для себе, а й для 
суспільства. Колишня 
папірня, заснована 
між 1612 і 1615 рр. за 
наказом архімандри-
та Києво-Печерської 
лаври Єлисея Пле-
тенецького, згодом 
стала млином, потім 
прийшло запустін-
ня, аж поки руками 
небайдужих людей 
вона перетворилася на 
перший в Україні (якщо 
не помиляюся) при-
ватний музей домаш-
ньої ікони, фортецю 
муз, де проводяться 
музичні вечори, сімейні 
обряди. Сюди можна 
приїжджати на вихідні 
з друзями чи провести 
чудовий романтичний 
день удвох — настрій 
продиктує програму 
дій.
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Без зайвих 
турБОТ
Нова програма зекономить час 
при оформленні закордонного 
паспорта
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Недарма українські програмісти вважаються од-
ними з найкращих у світі й їх залюбки запрошують 
іноземці до співпраці. Яскравим прикладом одного 
з таких комп’ютерних геніїв є наш співвітчизник із 
Києва — веб-розробник Антон Бібля, який примуд-
рився лишень за чотири години створити Telegram-
бота iGov, який знаходить вільне місце в черзі на 
оформлення закордонного паспорта. Нагадаємо, що 
бот (англ. bot, від англ. robot — робот) — програма, 
що виконує автоматично й/або за заданим розкладом 
якісь дії і має в цьому певну подібність до людини.
 Новостворена програма перевіряє наявність віль-
них місць в онлайн-черзі у відділеннях міграцій-
ної служби кожні три хвилини й наразі вже працює 
у восьми українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, 
Львові, Харкові, Миргороді, Тернополі та Хмельни-
цькому.
 За словами розробника, бот може спостерігати за 
місцями в кількох представництвах Державної мігра-
ційної служби України в обраному місті або перевіря-
ти конкретне, якщо ви хочете оформити закордон-
ний паспорт недалеко від будинку. Також є офіцій-
ний алгоритм, за яким з’являються нові місця в черзі 
на оформлення закордонного паспорта (о 7-й ранку і в 
00:00 годин), але іноді місце може звільнитися в будь-
який інший час. Тому бот вирішує проблему в першу 
чергу нетерплячих користувачів.
 Як тільки бот знайде місце, він повідомить про це 
користувачеві і запропонує записатися. Якщо час вам 
не підходить, то моніторинг можна продовжити. По-
мічник-бот використовує всі дані сервісу онлайн-до-
ступу до держпослуг iGov. У майбутньому розробник 
Антон Бібля планує розширити список можливостей 
своєї нової програми, зокрема додати опцію «Записи» 
в чергу безпосередньо через нього.
 А поки при натисканні на кнопку «Записи» бот пе-
реводить користувача до відповідного розділу на май-
данчику iGov, де той зможе оформити запис після ав-
торизації в системі. Тож, оскільки Європейський пар-
ламент підтримав надання візової лібералізації для 
України, то бажаючих отримати закордонний пас-
порт помітно побільшало й нова програма киянина 
стане їм у пригоді. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Ти молодець, 
хлопчику
У Черкасах нагородили рятівників, 
які взимку витягли з-під криги 
двох дівчаток
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському інституті пожежної безпеки імені 
Героїв Чорнобиля вручили нагороди і двом ниніш-
нім рятівникам — підполковнику цивільного захисту 
Олександру Запрягайлу та школяру Богдану Волику.
 Взимку минулого року («УМ» про це розповідала) 
13-річний Богдан побачив, як двоє дівчаток вийшли 
на Дніпро і провалилися під кригу. Він викликав ряту-
вальників, але ще до їх приїзду самотужки витягнув на 
берег одну з них. Другу дівчинку врятував підполков-
ник Олександр Запрягайло, який приїхав на виклик.
 «За таку сміливість та рішучість учень Черкась-
кої загальноосвітньої школи № 21 Богдан Волик от-
римав із рук першого заступника голови Черкаської 
ОДА Віталія Коваля цінний подарунок. А старший 
помічник начальника зміни з оперативного реагу-
вання оперативно-координаційного центру управ-
ління ДСНС у Черкаській області Олександр Запря-
гайло  за сумлінне виконання службових обов’язків 
та рятування людини був нагороджений орденом 
«Честь, Віра, Слава» ІІ ступеня», — розповідає «Ук-
раїні молодій» Костянтин Проценко, речник облас-
ного управління ДСНС. ■

■

■

Олена КАПНІК

 Українська IT-ком-
панія Grammarly у рам-
ках раунду фінансування 
залучила 110 мільйонів 
доларів інвестицій, що 
стало першим публіч-
ним раундом восьми-
річного стартапу. Інвес-
торами виступили ком-
панії General Catalyst, 
IVP і Spark Capital.
 Проект Grammarly 
заснували наші співвіт-
чизники Олексій Шев-
ченко і Максим Литвин. 
Хлопці познайомили-
ся ще в 2000 році під час 

навчання в Міжнарод-
ному християнському 
університеті. Тоді вони 
об’єдналися навколо ідеї 
створення програми, яка 
буде перевіряти студент-
ські твори на плагіат. 
Першою їх розробкою 
став сервіс My Dropbox. 
Він знаходив несанкціо-
новані «запозичення» у 
студентських роботах. 
У 2007 році сервісом ко-
ристувалися приблиз-
но 800 вишів і близько 
2 мільйонів студентів. У 
підсумку команда при-
йняла рішення прода-
ти розробку тодішньо-

му лідеру ринку — ком-
панії Blackboard. Старт-
ап Grammarly виник у 
2009 році. Зараз офіси 
компанії розташовані у 
Києві, Сан-Франциско і 
Нью-Йорку.
 Grammarly — безко-
штовний сервіс перевір-
ки граматики. Він за-
снований на техноло-
гіях штучного інтелекту. 
Продукт орієнтований 
на широке коло користу-
вачів. Він допомагає їм 
як в особистому, так і в 
професійному житті: у 
листуванні, спілкуван-
ні в соціальних мере-
жах, складанні резюме, 
заповненні анкет на сай-
тах знайомств тощо. До-
даток підвищує якість 
письмового спілкуван-
ня, враховуючи індиві-
дуальний стиль користу-
вача і його комунікатив-
ні цілі. Програма про-
понує виправлення, які 
роблять текст граматич-
но, стилістично і струк-
турно правильним.

 Першу версію про-
дукту Grammarly ство-
рили у Києві. Зараз у ко-
манді фірми — понад 100 
осіб. Кількість щоден-
них активних користу-
вачів майже 7 мільйонів. 
За даними представни-
ків компанії, тільки в 
квітні нинішнього року 
Grammarly запропону-
вав понад 14 мільярдів 
удосконалень до текстів. 
 До 2015 року сервіс 
був доступний за перед-
платою, але потім пере-
йшов на модель freemium. 
«Коли ми були платним 
продуктом, у нас не було 
такої великої кількості 
користувачів, а зараз 
мільйони людей у всіх 
цих продуктах знахо-
дять баги. Це добре сти-
мулює, і стало зрозумі-
ло, що нам іще більше 
потрібно вкладати в ін-
терфейси і масштабуван-
ня платформи», — роз-
повів один зі співзаснов-
ників сервісу Grammarly 
Олексій Шевченко. ■

Вікторія КОВАЛЬОВА

 Одного разу в Ярос-
лава Голубчика під час 
зйомки зламалася циф-
рова камера. Він «обра-
зився» на цифрові техно-
логії і перебував у творчій 
кризі. П’ять років тому 
на одному з пленерів то-
вариш долучив його до 
альтернативних способів 
друку фотографій. В Ук-
раїні авторів, які займа-
ються подібними техно-
логіями друку, одиниці. 
Про це під час зустрічі з 
учасниками Народного 
фотоклубу «Ікар» на ДП 
«Антонов» розповів член 
Національної спілки фо-
тохудожників України 
Ярослав Голубчик.
 Гостя «анто нівцям» 
пред с тавив керівник 
фото   клубу, провідний 
інженер-конструктор 
Олек  сандр Козулько. «Ви-
ко  рис тана Я. Голубчиком 
тех ніка є дуже цікавою», 
— вважає він.
 Ярослав полюбляє ди-
вацтва у різних методах 
ручного друку фотогра-
фій. Йому до душі олійний 
друк (желатинову матри-
цю покривають світлочут-
ливим розчином, на який 
набивають типографську 
фарбу), гуммі-біхромат-
ний процес (на фото на-
кладаються різнокольо-
рові шари фарби), техні-
ка ціанотипії (ранній без-
срібний фотографічний 
процес, що дає при фотод-
руці зображення блакит-
ного відтінку). Дану тех-
нологію винайшов у 1842 
році англійський фізик і 
астроном сер Джон Гер-
шель, вона використову-
валася для виготовлення 
світлокопій креслень і до-
кументів («сінек»). Нині 
вона набула поширення 

серед фотохудожників. 
Для отримання відмін-
них від блакитного коль-
орів митці використову-
ють відвари трав, чорного 
або зеленого чаю, кави.
 «На друк однієї фо-
тографії йде в середньо-
му від чотирьох годин до 
двох тижнів. Ці роботи 
«народжуються» яскра-
во-блакитного кольору, а в 
тому, як зробити їх інши-
ми, криється непрогнозо-
ване диво»,— розповідає 
Ярослав Голубчик.
 Якщо у цифровій фо-
тографії тиснеш на кно-
почку і результат тобі не 
подобається — кадр мож-
на переробити. Заняття ж 
альтернативною фотогра-
фією супроводжує фактор 
несподіваності. «Я за чес-
ну фотографію без усіля-
ких фотошопів», — гово-
рить майстер.
 Ярослав користуєть-
ся дерев’яним фотоапа-
ратом, який треба накри-
вати чорною тканиною 
(формат камери 18х24 
см). Реактиви та фотопа-
пір купує на блошиному 
ринку та в інтернеті. Зок-
рема, він знайшов листи-
негативи 1953 року! Спо-
чатку знімав на звичай-
ну рентгенівську плівку, 
яка продається в аптеках, 
але виникали питання до 
якості. Потім використо-
вував плівку для томог-
рафа та мамографа. От-
риманий негатив Ярос-
лав прикладає до худож-
нього паперу і запускає у 
«виробництво» три знім-
ки, кожен із яких є непов-
торним.
 «Одного разу папірець 
проплавав у ванночці 20 
днів, бо я був у відпуст-
ці. Хотів його викинути, 
адже на ньому була цвіль, 
але він не розлізся. Коли 

його відмив, отримав до-
сить цікавий знімок — 
«Вечірній Дрезден» (ціа-
нотипія, 2012 р). Всі ро-
боти з цієї технології — 
певний ексклюзив, навіть 
якщо друкуються з одно-
го негативу», — говорить 
фотохудожник. 
 Ярослав рідко дає на-
зви своїм роботам. Се-
ред його світлин — знім-
ки архітектури, портре-
ти знайомих людей, місь-
кі пейзажі.
 Нещодавно понад 50 
його творів були презен-
товані на виставці фо-
тографії ручного друку 
«Альтернатива» у галереї 
«Дім Миколи» Київсько-
го палацу дітей та юнац-
тва. Усі світлини виго-
товлені за оригінальни-

ми техніками ручного 
друку фотографій, які 
використовувалися на-
прикінці ХІХ — початку 
ХХ століття. 
 Цікаво, що саме в цьо-
му закладі Ярослав, коли 
вчився у школі, займав-
ся в гуртку радіотехніки. 
Любов до фотографії йому 
прищепили батьки, які у 
першому класі подару-
вали фотоапарат та фото-
збільшувач. Нині він сам 
заохочує до занять фото-
графією дітей — веде фо-
тогуртки у Київському 
палаці дітей та юнацтва 
і центрі «Десантник» на 
Борщагівці. Бере участь 
у проекті, разом із гурт-
ківцями проводить фото-
сесії для дітей з особливи-
ми потребами. ■

НАШІ

Граматика у ціні
Український стартап Grammarly 
залучив 110 мільйонів доларів 
інвестицій

■

СТОП-КАДР 

Ручна робота 
Киянин, образившись на зламану 
цифрову камеру, захопився... 
альтернативною фотографією

■

Алхімік фотосправи.❙

Одна з несучасних фоторобіт сучасного майстра.❙
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Марічка АЛЕКСЕВИЧ 

Днями минув рік від дня запису першо-
го синглу проекту «Пісні війни», ініціа-
тором якого стала львівська журналіс-
тка і менеджер Галина Гузьо. Спочатку 
була «Дорога на схід». Усього записаних 
спільних пісень тих, хто не за перека-
зами знає, що таке війна з російськими 
окупантами на сході країни, і відомих ви-
конавців — десять. Найвідомішою стала 
«Молитва на Різдво» — сучасна колядка 
про АТО від «Піккардійської терції», Ок-
сани Мухи та автора-нацгвардійця Зи-
новія Медюха. Нині пишуть одинадцятий 
трек — «Янголи в камуфляжі» у дуеті 
воїна-барда Олекси Бика та лідера гурту 
«Тінь Сонця» Сергія Василюка. 
Про учасників проекту і їхнє прагнення 
мати диск із назвою «Пісні Перемоги» 
— розмова для «України молодої» з Га-
линою Гузьо.

«Мої 42 кг навряд чи були б на фронті 
вагомою допомогою» 
 ■ Галино, проект «Пісні війни» роз-
почався з вашого допису в соціальній 
мережі. У «Фейсбуцi» ваша аватарка 
— малюнок, на якому зображено дівчи-
ну у військовому кашкеті та українсь-
кий прапор. Хто автор? 
 — Цей мій портрет намалював один 
із воїнів-учасників нашого проекту. І 
я дуже ціную цей подарунок. Для мене 
він має особливий сенс, несе в собі особ-
ливу енергетику. Від часу старту проек-
ту «Пісні війни» моя аватарка — це на-
мальований портрет, автор якого — Ге-
рой. Я жодного разу за цей рік не ставила 
на свій профіль реальну фотографію. І не 
поставлю, аж допоки не реалізую проект. 
Придумала собі такий забобон. До речі, 
досі про це знало лише дві людини... 
 ■ Що спонукало запустити проект? 
 — Хто мене знає, той підтвердить мій 
доволі бойовий характер. Коли почала-
ся війна на сході України, моє серце, як і 
серця більшості українців, розривалося. 
Розривається й досі... Мої 42 кг навряд 
чи були б на фронті вагомою допомогою. 
Тому моє завдання, як і завдання кожно-
го в Україні, — робити для загальної пе-
ремоги те, що можу на своєму місці. Коли 
зрозуміла, що мені, культурному менед-
жеру, під силу зробити проект «Пісні вій-
ни» , водночас усвідомила, що не пробачу 
собі, якщо не реалізую задум.
  Добре все обдумала, перш ніж у 
Страсну п’ятницю минулого року напи-
сати свій пост у «Фейсбуцi», який і став 
публічним початком проекту. А надих-
нули і спонукали у той момент воїни, 
з якими познайомилася під час запису 
пісні Павла Табакова «Дорога на схід»: 
Богдан Ковальчин, Тарас Гривул, Мак-
сим Перев’язко, Петро Комендат та Ан-
дрій Шевчук. Усі вони воювали у найга-
рячіших точках АТО, а між собою впер-
ше познайомилися на львівській студії 
звукозаписуJenny Records (аранжуваль-
ник — Остап Панчишин, звукорежисер 
— Мар’ян Криськув). 
 У кожного — своя історія, і цю історію 
вони готові були розказати українцям у 
вірші, у пісні. Тоді я подумала: якщо за 
лічені дні мені вдалося знайти п’ятьох та-
ких героїв, — таких хлопців точно є наба-
гато більше (а тоді війна тривала уже два 
роки). Помоніторила інтернет — і знайш-
ла відразу десяток-два пісень, народже-
них в окопах. Більшість із них були за-
співані під гітару і зняті на телефони. 
Але в цих піснях було стільки правди та 
щирості! Тоді мені дуже захотілося, щоб 

такі пісні почуло якомога більше людей 
— щоб знали справжню ціну боротьби й 
перемоги! Так виникла ідея записати ці 
пісні якісно, на професійній студії, у ду-
етах авторів-бійців із відомими артиста-
ми. Завдяки цьому можна було вивести 
музику з окопів у радіо- та телеефіри, а 
також на професійну сцену. 
 ■ До проекту і нині ви працюєте ме-
неджером Павла Табакова, прес-мене-
джером «Піккардійської терції» та ба-
лету «Життя». Що змінили у робочих 
графіках «Пісні війни»?
 — Cоціально-мистецький проект, 
який є моєю громадською, волонтер-
ською ініціативою, займає добру по-
ловину мого часу. На щастя, усі творчі 
люди, з якими працюю, з розумінням 
ставляться до цього. Більше того, усі 
вони також зробили свій внесок у «Піс-
ні війни». Павло Табаков написав музи-
ку до першого синглу «Дорога на схід», 
який виконали п’ятеро воїнів АТО, а та-
кож спродюсував цю пісню. «Піккардій-
ська терція» заспівала сучасну колядку 
про війну на сході України «Молитва 
на Різдво» — разом з автором-нацгвар-
дійцем Зиновієм Медюхом та співачкою 
Оксаною Мухою (а художній керівник 
«Терції» Володимир Якимець зробив 
аранжування «Молитви»). Танцюристи 
балету «Життя» знялися у кліпі до піс-
ні «Щастя — коли ти не йдеш на війну», 
текст якої написала дружина бійця АТО 
Тараса Гривула Оксана, чекаючи чолові-
ка з війни. 

«Рік проекту вмістив у собі десять»
 ■ Проекту «Пісні війни» рік. Він змі-
нив вашу свідомість?
 — Слова вдячності звучать на адресу 
наших Героїв, які в проекті «Пісні вій-
ни» дуже відверто та щиро розповіда-
ють про пережите. Люди, усвідомлюючи 
ціну подвигу наших воїнів, не стриму-
ють сліз. Я сама щоразу плачу, коли чую 
слова пісні «Не сумуй», написані бійцем 
Олександром Рожком: «Не сумуй, коли 
мене немає, // Помолись і поцілуй ди-
тину, / / Пам’ятай, Господь оберігає // 
Тих, хто захищає Україну». Або рядки, 
створені нацгвардійцем Зиновієм Ме-
дюхом — Зеником з Майдану: «Та мо-
литва на Різдво збереже його в АТО, // 
І Оленка зачекалась свого тата. // Ми-
колаї всі святі, поверніть його мені, // І 
не треба більш нічого дарувати». А чого 
варта формула щастя, яку знайшла дру-

жина воїна Оксана Гривул, чекаючи чо-
ловіка з передової: «Сонце всміхнуло-
ся, в хаті неділя, // Пташка співає, чує 
весну. // Берці в кутку і не дзвонить бу-
дильник... // Щастя — коли ти не йдеш 
на війну!»?! 
  Мені здається, що завдяки цим піс-
ням люди стають кращими. Через сльози 
— очищуються, оновлюються. А завдя-
ки усвідомленню подвигу наших Героїв, 
які готові віддати за рідну землю найцін-
ніше — життя, прагнуть і на своєму міс-
ці зробити щось для спільної перемоги. 
Принаймні, так мені хочеться думати... 
 Щодо мене особисто, то завдяки про-
екту я змінила свої життєві пріорите-
ти, чіткіше почала бачити біле та чорне, 
відрізняти правду від брехні, щирість 
від фальші. На війні, розповідають мені 
наші Герої, немає напівтонів, там усе чіт-
ко та зрозуміло. Це безцінний досвід і для 
щоденного життя на мирній території. 
 ■ Вважаєте, про «Пісні війни» зна-
ють достатньо? 
 — Тільки на нашому офіційному ка-
налі в YouTube музичні відео до пісень 
переглянуло вже майже півмільйона 
людей. А якщо додати перегляди у соц-
мережах, а також на телебаченні, то ау-
диторія вимірюється мільйонами. Усі 
пісні проекту звучать на «Армія-FM», 
на «Громадському радіо», на «FMГали-
чина». Кілька синглів — у щоденній ро-
тації на всеукраїнському «Радіо ROKS» 
плюс на десятках онлайн- та регіональ-
них станцій. 
 Для мене рік проекту вмістив у собі 
десять років — по року на кожен із за-
писаних синглів. Бо кожна пісня — то 
наче проект у проекті. За кожним синг-
лом — історія конкретного Героя, а від-
так — історія наших днів: через Люди-
ну та її чесні переживання. Ці реальні 
Герої — такі сильні, мужні й незлам-
ні, вони і після фронту продовжують бо-
ротьбу — тепер уже на фронті музично-
му, інформаційному. Вони знаходять у 
собі сили не здаватися, попри те, що не 
один повернувся з війни з пораненням, 
дехто — з дуже складним, як-от військо-
вий льотчик Сергій Тітаренко, який те-
пер пересувається в інвалідному візку. А 
Станіслав Паплінський, який у проекті 
заспівав з Іваном Леньо, — кіборг, який 
до того пробув у пололні 197 днів. Сек-
рет незламності воїнів — у безмежній 
вірі в Перемогу, для якої кожен із них 
уже зробив дуже багато. 

Ідеальні дуети
 ■ Ви знаходите бійців, які написали 
пісні, і відомих виконавців, які з ними 
записують ці пісні у студії. Як відбу-
вається така співпраця?
 — Дуети формую на якомусь інтуї-
тивному рівні. Щоразу все починається 
з пісні воїна. Слухаю її — і в голові мо-
ментально виникає образ того чи іншого 
професійного артиста, який своїм досві-
дом, своєю харизмою зміг би підсилити 
звучання та зміст пісні. 
 У нашому проекті немає випадко-
вих виконавців: усі, хто виконує «Пісні 
війни», зробили і роблять для України 
чимало: зi ще не названих і лідер гурту 
«Антитіла» Тарас Тополя, і Фома з гру-
пи «Мандри», й Арсен Мірзоян, і співач-
ки Ірина Доля та Аничка Чеберенчик, і 
фронтмен гурту Kozak System Іван Ле-
ньо. А попереду — прем’єри і записи пі-
сень у дуетах із Віктором Винником із 
групи «Мері», співаком Тарасом Гав-
риком, сестрами Тельнюк, співачкою 
Анастасією Приходько, бардом-волон-
тером Христиною Панасюк... Дякувати 
Господу, щоразу вдавалося формувати 
ідеальні дуети. І бійці, які після пережи-
того на війні дуже швидко читають лю-
дей, сканують їх, жодного разу не каза-
ли: ні, я не буду співати з тим-то. 
 Для воїнів участь у нашому проекті — 
абсолютно новий досвід. Більшість із них 
уперше в житті побували на професійній 
студії звукозапису. Я вже не кажу про те, 
щоб заспівати в дуеті з відомим артистом 
і щоб чути свої пісні по радіо та бачити 
на ТБ. Військові психологи називають це 
арт-терапією бійців після повернення із 
фронту до мирного життя.
 ■ Як би ви сформулювали головну 
ціль проекту «Пісні війни»?
 — Мета: зібрати і зберегти для май-
бутніх поколінь українців сучасну ук-
раїномовну фронтову пісню — як у куль-
турно-музичному контексті, так і в кон-
текстах новітньої історії країни та ста-
новлення нової української армії. 
 Підсумком проекту буде вихід аль-
бому під назвою «Пісні війни», який 
об’єднає близько півтора десятка пісень 
на військову тематику, народжених на-
шим непростим часом. Реліз збірки пла-
нуємо приурочити до Дня захисника Ук-
раїни — 14 жовтня 2017 року. Більшу 
частину тиражу цього компакт-диску 
безплатно цільово розповсюдимо у зоні 
воєнних дій на сході України, а також у 
військових частинах і госпіталях Украї-
ни. Частину дисків буде передано також 
у музичні школи та музичні училища по 
всій країні. 
 Уже зараз пісні з нашого проекту діти 
виконують у школах на патріотичних 
святах. А колядку «Молитва на Різдво» 
незадовго після її виходу співали вертепи 
на Західній Україні. До речі, саме цією 
піснею Президент Петро Порошенко на 
своїй сторінці у «Фейсбуцi» привітав ук-
раїнців із Різдвяними святами-2017. 
 ■ Люди, коли чують вперше назву 
проекту (співаки, просто слухачі), од-
разу розуміють, про яку війну йдеться?
 — У країні вже понад три роки три-
ває війна, хоча офіційно події на сході 
України називають по-іншому. Я тому 
і назвала наш проект «Пісні війни» — 
бо ж немає сірого, є біле та чорне, прига-
дуєте? Суспільство воліє закривати очі 
на трагічні події: така захисна психо-
логічна реакція більшості людей: очі не 
бачать, серце не болить. Але ж війна на 
Донбасі торкнулася уже багатьох сімей! 
Стільки батьків, синів, братів, чоловіків 
не повернулися додому... 
 Якщо горе не прийшло у ваш дім, то 
воно зовсім поруч: у сусідньому домі, 
на сусідній вулиці... Ще раз повторю-
ся: дуже важливо, щоб кожен на своєму 
місці робив внесок у спільну Перемогу. 
Не береш у руки автомат — зроби щось 
інше, корисне для фронту. Не буде цієї 
мобілізації і відчуття плеча одне одного 
— не озирнемося, як ворожі танки дій-
дуть до Києва чи до Львова... 
 Ви знаєте, мені дуже подобається, 
коли учасники нашого проекту кажуть, 
що на час виходу диску «Пісні війни» до-
ведеться перейменувати у «Пісні Пере-
моги». Дай, Боже! А ще кажуть, що наші 
пісні наближують цю перемогу... Якщо 
це справді так хоча б на 0,001 відсотка — 
тоді все це недаремно! ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Галина Гузьо: Щоразу все 
починається з пісні воїна
Восени з’явиться альбом пісень від сучасників-фронтовиків та їхнiх 
рідних, записаних разом iз «Піккардійською терцією», Іваном Леньо, 
Тарасом Тополею та іншими відомими виконавцями

■

Галина Гузьо і Зиновій Медюх (у центрі) з «Піккардійською терцією».❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Ігор Римарук, українець 
зі зразковою, сказати б, мен-
тальністю, — був залюблений 
в японську естетику. «Божес-
твенний вітер» — це переклад 
двох ієрогліфів бойової пов’язки 
самураїв-смертників: «камі»—
«кадзе». Друзі згадують, що ос-
танні Римарукові роки вельми 
скидалися на траєкторію тих 
воїнів. Звісно, це відбивалося 
в поезії, бо як точно значить у 
передмові Лариса Андрієвська-
Римарук, «вірші були части-
ною його самого». 
 Образ камікадзе неоднораз 
проступав у написаному. Вірш-
мотто, що відкриває останню 
книжку, починається так: «І 
реставруєш літери зникомі, // 
й життя своє відчитуєш на-
зад». А завершується сповідь 
пам’яті відчайдушною атакою 
на апокаліптичну марноту мар-
нот:

 О, племена мелодій, 
барв і літер, 

 о, марнославні маревні 
полки!

 У ваші вежі божественний 
вітер

 скеровує віки, мов літаки. 

 Костянтин Москалець якось 
зазначив: «Над нами усіма 
тяжіє багатотонна легковаж-
ність необов’язкових слів» (Спо-
лохи. — Л. : Піраміда, 2014). 
Справжній письменник — завж-
ди Дон Кіхот супроти тієї трясо-
вини бездумного говоріння, що 
засмоктує геть усі сенси. Проти 
«многолітнього отруєння гала-
сом», — як каже Ігор Римарук. 
А Євген Пашковський питає 
конкретно: «Що таке літера-
тура, як не мазь від всесвиньс-
тва?» (Щоденний жезл. — К. : 
Ґенеза, 1999). 
 Література для Пашковсь-
кого — те саме, що і для Ри-
марука: «Прикайданювання 
слова до слова», аби «читачі 
змушені, мов риба в ятері, би-
тися в чорних сітях побаченого 
тобою скрізь і сплетеного в ряд-
ки уявою». Але таких читачів — 
мало. Мало добровольців напру-
жувати мозок, тренуючи його 
на виживання в екстремальних 
умовах інфо-диктатури і пост-
правди. Більшість обирає пеп-
сі — оптику рожевих окулярів.
 Звісно, відповідних літе-
ратів-офтальмологів не бра-
кує. Як-от Андрій Кокотюха, 
котрий чесно визнає: «Я моро-

чу голову читачеві, аби він не 
відклав книжку і читав її так 
само, як алкаші бухають — за-
поєм» (Ukraine. Thebest. Куль-
турний простір від А до Я. — К. 
: Атлант ЮЕмСі, 2016). Літе-
ратурних нарко-дилерів до від-
повідальності не притягають, 
бо «імітування, копіювання 
та перетворення мистецтва 
на товар» є цілком леґальною 
діяльністю — така письменни-
цька колаборація зветься кіт-
чем, як про те пише академік 
літератури Тамара Гундорова 
(Кітч і література. Травестії. — 
К. : Факт, 2008).
 Утім, кітч — не екзистен-
ційне зло, а лише соціо-есте-
тичний термометр суспільства. 
Релаксивна література має, бе-
зумовно, терапевтичний ефект 
— поки не стає панівною й не 
затягує диванною ватою масо-
ву свідомість. Отоді кітч пере-
творюється на прокляття поне-
воленого розуму і залишається 
тільки одна протиотрута — ви-
сока література. Котра здатна 
«писати рвучко і навскіс, мов 
рубаючи шиї проклять, — як 
пише Пашковський про себе (і 
про Римарука, либонь, теж). І 
далі прояснює, що таке для них 
обидвох ота фатальна «знико-
мість», що її здатен затримати 
хіба камікадзе: «Твій писемний 
обов’язок є вдячним синівс-
твом, розшифровуванням, роз-
кодовуванням генів, що ріднять 
кожного з образом Божим.  
...Ти став вірусом мовлення 
про все й нічого, перекладом із 
санскриту, давньогрецьким ал-
фавітом, вислідом слимака на 
стежці, замуленим річищем, ві-
зерунком короїда, хвилястим 
прочерком за гадюкою на тихо-
водді, піском на зубах, камін-
ним прахом тих перших скри-
жалів, що були розбиті нам на 
покару; ти обрав стиль знико-
мості самого зникання». Інак-
ше, але про те саме, — у Ри-
марука: «У лунах проклять, 
молитов і коляд рибалить чак-
лун». 
 Рибалив Ігор Римарук не 
лише приватно — був Редак-
тором од Бога. Не велике пе-
ребільшення сказати, що вся 
якісна сучасна українська лі-
тература позначена його прав-
кою — власне, стала якісною 
під його рукою. Працював у ви-
давництві «Дніпро», колись 
найпрестижнішому в Україні 
— публікація там дорівнюва-

лася письменницькій ініціації; 
й потрапити на редагування до 
Римарука було за честь і непід-
купний іспит. Бо його присуд 
— то «голос, який завжди го-
ворив істотні речі», — згадує 
Кость Москалець й веде далі: 
«Ігор Римарук та очолювана 
ним «Сучасність» стали у 80-
х прямими спадкоємцями Ми-
коли Зерова і «Книгаря», тобто 
духу неокласичного модернізму 
20-х років». Так, Зеров був той 
самий «божественний вітер», 
що скеровував віки-традиції у 
торговельні центри маскульту. 
 Досі не написано історії ук-
раїнського топ-редакторства, 
того — непублічного ферменту, 
без котрого твори не перетворю-
ються на літературну страву. У 
такому дослідженні ми би з по-
дивом побачили імена редак-
торів-співавторів, завдяки яким 
розхристані рукописи стали діа-
мантами. Римарук був редакто-
ром-деміургом, як це трактував 
Умберто Еко: «Ти лиш творив, 
я ж тебе поправив» (Маятник 
Фуко. — Х. : Фоліо, 2014). 
 Редагування, як чин, висмок-
тує енергії не менше, ніж наро-
дження власних творів. «Мар-
нославні маревні полки» чужих 
рукописів завдавали Римару-
кові болісної гризоти. «Створи-
ти особливу художню предмет-
ність — значить обійти кітч», 
— стверджує Т. Гундорова. Поет 
І. Римарук умів його обійти, ви-
чакловуючи свої непідробні зна-
ки, як-от: «На такому снігу // 
навіть погляд сліди залишає». 
Або — «агонія літа: дощі, наче 
змії, сичать». Чи й таке: «Ці хо-
лоди — раптові, мов арешти...» 
Намагався витиснути щось 
подібне з редакційних текстів і 
побивався:«Задосить у торбі // 
обпатраних сповідей — хоч би 
однісіньку // вигадку золотопе-
ру!». Чи й геть приречено зітхав: 
«Речення бритоголові, немов // 
хлопці з «бригади». А часом роз-
гортав рукописа претендентки 
в поетки — і хоч смійся-плач: 
«Вона любила Бродського і скум-
брію». 

 

Кітч щомиті пересмикує 
мистецькі карти, а тут іще по-
няття підміняють «панятія-
мі». «Я дихаю Далі... Пейзаж 
— немов у москалі забрили: // 
Безмовний, сірий степовий му-
тант». Кафка у схожому дов-
кіллі ховався у сни. У Римарука 
стосунки зі сновидіннями не аж 
такі партнерські: «І неспокій-
ний сон прийшов, як вурдалак... 
Спідлоба світ підземний зир-
ка // з розгнузданих коротких 
сновидінь». А прокинешся — «і 
не їдуть уже на мальту // хрес-
тоносці й епікурейці», а «на по-
душці цілунки Бога // на папері 
відбитки ратиць // а насправ-
ді нема нікого // тож пора вже 
мені збиратись». Словом, «не 
знаю, чи я живий».
 Відчай безвиході потойбіч-
но бринів уже в останній при-
життєвій книжці І. Римарука 
— «Бермудському трикутни-
ку» (2007). Те, що побачив у 
ній К. Москалець — «недобру 
знекоріненість і безпритуль-
ність... бездонну бездомність», 
— вдосталь є і в «Божественно-
му вітрі». Але насамперед цю 
книжку повнить висока поезія, 
якої в українській словесності 
не аж так багато, — «примхли-
ва, як невпіймана форель». Ба-
чимо тут і спалахи притаман-
ного поетові раблезіанства, 
коли наказує собі: «Сумному 
віршу віка вкороти, // сторін-
ку вирви й темні сльози вит-
ри» — й тоді починаються кар-
навальні піруети «між Сциллою 
та Харизмою», де поруч «мар-
шала Хоругви Римарукамі» — 
його друзі «Герасим Юнґ... Та-
рас фон Дяк... Белла Чарківець... 
Петрос Мідяник... Інь-Янь Нов-
ська... Не-Буряк... Вінні-Чукча... 
Ендрю Ковач».
 Та фієста триває недовго. І 
по ній буденність постає ще пот-
ворнішою. 

 Земля, немов стілець, 
втіка з-під ніг... 

 І спокою проси, прохай, 
випрохуй

 У темному бездонному
 Дніпрі, 

 Де плачуть потопельники
 старі

 І Водяник, якому все це по... 
 Відлуння пірамід і анфілад, 
 Трухлява непрочитана 

епоха... й
 Безсмертний епос, 

де в чеканні плах —
 І вершники на конях 

та ослах, 
 І віршники, яким усе це по...
 
 Пішов Римарук. І хоч ли-
шилися коштовні «видіння і 
відлуння», непіддатні часовій 
корозії, — здається, що кітчу і 
«панятій» стало більше. 
 А може, навпаки — менше? 
Принаймні, на рівні буденної 
рефлексії, як-от у дискусії двох 
«пролетарів розумової праці» у 
книжці Тараса Антиповича:
 «— Я тут одну діалєктіку 
поняв. Чєловєк, у котрого шото 
настоящєє єсть, він всєгда іде 
на дно. Він для міра тяжолий. 
Повєрхность його не видер-
жує. Він — як грузило свинце-
ве. А той, шо пустий, він наверх 
вспли ває, як поплавок. Потому 
шо в ньому — саме гавно і воз-
дух. Воздух і гавно, ти поняв 
діалєктіку, Свиня? Потому-
то наші начальнікі-прєзідєн-
ти всєгда ізригають ілі гавно, 
ілі пустий воздух. В них просто 
більше ніякого продукта нема 
внутрі. Потому-то вони навер-
ху, а ми — на днє... 
 — Я чувствую твою діалєк-
тіку» (Тіло і доля. — К. : Факт, 
2008). ■ 

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

«У лунах проклять, 
молитов і коляд 
рибалить чаклун»
Поезія, непіддатна корозії

■

Костянтин РОДИК

Чернівецьке видавництво «Букрек» має серію «Третє тисячоліття: 
українська поезія», де публікують авторські збірки з відповідним 
датуванням. Посмертну книжку Ігоря Римарука «Божественний 
вітер» випущено саме тут, 2012-го. Підзаголовок «Останні вірші» 
(поет відійшов 2008-го) убирає в себе недруковані твори й ті, що 
не входили раніше до інших книжок. Плюс розділ «Осколки» — 
незавершене з поетичного нотатника. 

Ігор Римарук.
Фото Костянтина Родика.

❙
❙

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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Пархомівка і Рембрандт
 У це мало хто вірить, але 
відома картина Пабло Пікас-
со «Голуб з оливковою гілкою 
— символ миру» зберігається в 
експозиції Пархомівського іс-
торико–художнього музею, що 
аж за сто кілометрів від Харко-
ва. Причому разом із полотнами 
Рембрандта, Рєпіна, Верещагі-
на, Шишкіна, Шевченка, Леві-
тана, Малевича, скульптурами 
геніального Коньонкова. Сіль-
ська глибинка і світові шедеври 
зазвичай існують, як паралель-
ні світи, а тут раптом роботи, 
що могли б скласти колекцію 
найвідоміших картинних га-
лерей світу. Зібрав їх під дахом 
старовинного особняка графа 
Подгорічані простий учитель іс-
торії місцевої школи Афанасій 
Луньов, тому музей наразі но-
сить його ім’я. 
 Кажуть, що пристрасть до 
колекціонування педагогу пе-
редалася від діда, який мав ре-
путацію великого знавця анти-
кваріату. З усієї Курської гу-
бернії йому везли раритети на 
оцінку, дещиця яких осідала 
у власному зібранні сільсько-
го експерта. Раритетні книги 
викликали у старого найбіль-
ший пієтет, тому з добре ілюст-
рованих давніх фоліантів і поча-
лася любов Афанасія до мистец-
тва.
 Аби поповнити сімейну ко-
лекцію, напівголодний сту-
дент повоєнного Харківсько-
го університету, а пізніше вчи-
тель сільської школи з зарпла-
тою 80 карбованців на місяць 
міг витратити останні гроші на 
річ, яка йому запала в душу. З 
тієї ж причини пархомівський 
колекціонер за свій вік не на-
жив великого хатнього достат-
ку. А численні гості, які піз-
ніше приїздили особисто пос-
пілкуватися з пархомівським 
«Третяковим», неодмінно під-
креслювали його побутову ас-
кетичність — власник світо-
вих шедеврів нерідко вдома не 
мав навіть чаю, аби пригости-
ти при їжджих. Виставивши 
бодай одну зі своїх картин на 
аукціон, Луньов міг би до кін-
ця своїх днів не дбати про хліб 
насущний. Але все до останньо-
го раритету передав сільському 
музею, який сам же й створив.
 Пархомівська колекція має 
не тільки мистецьку, а й іс-
торичну цінність. «Совєти» 
пройшлися Україною дикою 
ордою, перевернувши на її тере-
нах усе з ніг на голову. У резуль-
таті скарби випотрошених хра-
мів та багатих поміщицьких са-
диб перекочували до скромних 
сільських осель, а то й їхніх го-
рищ та сараїв. Затулити «Рем-
брандтом» «дизайнерський» 
недолік на стіні для місцевих 

жителів було такою ж звич-
ною річчю, як повісити на по-
куті вишитий рушник. Причо-
му шматок чорного хліба чи доб-
ротна одежина десь до середини 
50-х були цінніші за решту цін-
ностей. Тому, «осідлавши» ста-
ренького велосипеда, Афанасій 
Луньов об’їздив у пошуках ра-
ритетів усі навколишні села. 
За скромну плату тоді можна 
було запросто викупити древ-
ню ікону з унікальної колекції 
цукрозаводчиків Харитонен-
ків, що була в Наталінському 
храмі, або, наприклад, стату-
етку  трьохсотлітньої давності, 
яка прикрашала сервант витон-
ченої місцевої графині. Ціни не 
кусалися. Найбільше заплатив 
за Бенуа — 55 рублів!
 Малюнки Ярошенка та Шев-
ченка передала колекціонеру 
донька царського генерал–лей-
тенанта, яка працювала секре-
таркою–машиністкою на Пар-
хомівському цукровому заводі, 
заснованому Павлом Харито-
ненком. Глибоко віруюча шля-
хетна пані поховала у глибинці 
не тільки свою молодість, а й іс-
торію власного роду, що не впи-
сувався у канони радянської 
благонадійності. А розкішну 
картину невідомого художника 
з колекції місцевого поміщика 
Барятинського, на якій зобра-
жений Ісус Христос, колекціо-
нер чекав не один десяток літ. Її 
власник через страх перед блю-
стителями комуністичної мо-
ралі помістив мистецький ше-
девр у кутку сарая і зміг розп-
рощатися з ним лише перед са-
місінькою смертю.

 Харківська «барахолка» на 
Благовіщенському ринку, що 
в повоєнні роки вражала то-
варним контрастом, теж стала 
місцем «паломництва» пархо-
мівського історика. Двадцять 
годин перекладними з ночів-
лею в Ахтирці були того варті. 
Там поруч з іржавими ножиця-
ми для стрижки овець можна 
було запросто знайти унікаль-
ну акварель, а по сусідству з 
голками для примуса — старо-
винний фарфор, ікону або рари-
тетні книги. Саме там Луньову 
пощастило придбати «Кавказь-
кий пейзаж» Ярошенка та «Збір 
водоростей у Британії» Гомеса. 
Обмін шедеврів на хліб насущ-
ний нерідко викликав щемли-
вий смуток. Літній чоловік, що 
продав акварелі Олександра та 

Альберта Бенуа, запитав, на-
приклад, чи «будуть ці карти-
ни висіти у хорошому домі?». 
«Так, у музеї», — заспокоїв про-
давця новий власник. У старого 
відлягло від серця.

Скарби під заставою
 Доля пархомівської колекції 
за півстоліття існування склада-
лася по-різному. Був час, коли 
блюстителі радянського поряд-
ку не могли вписати Афанасія 
Луньова в жодне кліше струк-
турованої системи, створюю-
чи йому купу формальних про-
блем. Пізніше засновника вза-
галі позбавили директорсько-
го крісла, не зачепивши самого 
музею. А в 2011 році мистець-
кі шедеври ледве не опинили-
ся на вулиці через проблеми з 
приміщенням. Справа в тому, 
що останнім власником особ-
няка графа Підгорічані була 
компанія «Синтал-Д». Після її 
банкрутства адміністрація му-
зею хотіла викупити будівлю, 
проте ліквідатор майна запро-
сив астрономічну суму — 2,7 
мільйона гривень. Таких гро-
шей у держави не знайшлося, 
тому приміщення віддали у за-

ставу банку. Майже п’ять років 
доля унікальної колекції лиша-
лася невизначеною, але у ході 
фестивалю голова Харківсь-
кої облдержадміністрації Юлія 
Світлична порадувала нови-
ною — Пархомівський худож-
ній музей нікуди переїжджати 
не буде. «У 2011 році була допу-
щена велика несправедливість, 
коли будівлю передали у заста-
ву, — сказала вона. — Сьогодні 
ми з моєю командою робимо все 
для того, аби ця будівля зали-
шилася власністю громади».
 З неофіційних джерел ста-
ло відомо, що урочиста переда-
ча документів на особняк мала 
стати родзинкою фестивалю, 
але через юридичну формаль-
ність справу довелося відклас-
ти до літа. 

Духовне і природне диво 
 На початку XIX століття у 
Слобідській Україні сталося од-
разу дві знакові події. Завдяки 
невгамовному ентузіазму Васи-
ля Каразіна у Харкові відкрили 
перший вітчизняний універси-
тет. А за сто кілометрів від гу-
бернського центру його брат 
Іван заклав першу алею Крас-
нокутського дендропарку. Про 
значення нового навчального 
закладу в розвитку вітчизня-
ної освіти та науки вже більш-
менш відомо. Водночас мало хто 
знає про те, що саме каразінсь-
ка оаза поблизу містечка Крас-
ний Кут стала колискою для 52 
видів дерев, які з’явилися в Ук-
раїні вперше. Тобто саме звідси 
розійшлися по всіх губерніях 
червоний та канадський клени, 
чорна та червона ялини, кашта-
ни, канадська і бальзамічна то-
полі, кизил, обліпиха, платан. 
Саме тут був створений один із 
найперших і найвідоміших віт-
чизняних центрів інтродукції 
та акліматизації цінних деко-
ративних рослин. А заодно — 
величезний плодорозсадник, з 
якого розрослися по всій Слобо-
жанщині квітучі фруктові сад-
ки. Тільки яблук та груш у Ка-
разіних було по 200 сортів. А 
ще 100 сортів слив, 70 — виш-
ні, 20 — винограду. Відтоді ми-
нуло вже понад два століття, 
але й понині у Харківському 
регіоні ніхто не створив чогось 
кращого за цю рукотворну пер-
лину.
 Більше того, порівняно не-
великий шматок землі, що нині 
зайнятий дендропарком, має дві 
історії. Каразіни заклали свій 
парк неподалік саду, посадже-
ного ченцями Петропавлівсько-
го монастиря. Його в 1654 році 
збудували козаки Корсунського 
полку після битви під Берестеч-
ком. Свята обитель проіснувала 
під Красним Кутом ціле століт-
тя, виконуючи, крім усього, ще 

й роль надійної фортеці. Взяти 
її штурмом не вдалося жодному 
завойовнику, хоча навколишні 
містечка неабияк потерпали від 
ворожих набігів.
 Але те, що не зробили «ба-
сурмани», успішно здійснила 
російська імператриця Катери-
на II, яка прославилася надмір-
ною нелюбов’ю до запорозького 
козацтва. Монастир за її нака-
зом був зруйнований дощенту, 
але при цьому... не перестав iс-
нувати. І донині збереглася його 
підземна частина — майже де-
сятикілометровий лабіринт, що 
має три виходи. Причому йдеть-
ся про серйозну інженерну спо-
руду, викладену цеглою. Вона 
була потрібна ченцям не лише 
для усамітненого богослужін-
ня, а й для того, аби відсилати 
гінців по допомогу під час напа-
ду ворогів. 
 Сьогодні обидві слобідські 
перлини більше наводять сум, 
ніж радують своєю унікальніс-
тю, оскільки підземні печери й 
досі під замком, а парк та озера 
через недостатній догляд втра-
чають колишню красу. Не ста-
ло тут і розкішної алеї хвойних 
дерев, з якої починалася екс-
позиція. Сорок японських са-
кур, що були висаджені у день 
нинішнього фестивалю, дещо 
компенсують надто очевидні 
втрати, але навряд чи така ак-
ція здатна врятувати дендро-
парк від повільної руйнації. 
 Утім надія таки з’явилася. 
«Це свято дасть нам можливість 
привернути увагу до одного з 
найцікавіших історичних ку-
точків, якими багата Харківсь-
ка область, — сказала Юлія 
Світлична. — Фестиваль у Крас-
нокутську стане відправною 
точкою для реалізації більшого 
проекту «Перлини Слобожан-
щини», що активно популяри-
зуватиме видатні місця й турис-
тичні маршрути регіону». Мож-
ливо, крига дійсно скресне... ■

ПАМ’ЯТКИ

Перлини без яскравого блиску
Пікассо з сільського музею, багатокілометрові підземні печери й унікальний дендропарк могли б змінити долю 
харківської глибинки 

■

Виставивши бодай одну зі своїх картин на аукціон, 
Луньов міг би до кінця життя не дбати про хліб 
насущний. Але все до останнього раритету передав 
сільському музею, який сам же й створив.

Лариса САЛІМОНОВИЧ

Краснокутський дендропарк, створений на руїнах Петропавлівсь-
кого чоловічого монастиря родиною Каразіних, і Пархомівський 
художній музей, де зберігається картина «Голуб з оливковою гіл-
кою» Пабло Пікассо, могли б скласти єдиний популярний турис-
тичний маршрут. Натомість про них знають, в основному, лише 
жителі Харківської області, та й ті навідуються сюди нечасто через 
бідність транспортного зв’язку. Змінити ситуацію вирішили за-
сновники фонду «Харків з тобою», які нещодавно провели фести-
валь «Перлини Слобожанщини: Пархомівка — світові шедеври». 
Порадували не лише багата на цікаві заходи програма, а й озвучені 
мистецькі перспективи.

Пархомівський «Ермітаж».
Фото з офіційного сайта музею. 
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Краснокутський дендропарк.
Фото з сайта pizzatravel.com.ua.

❙
❙
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«Очолювати національну збірну — це завжди престижно».
Угіс Крастіньш
латвійський наставник ВК «Барком-Кажани» 
(Львів) та національної чоловічої збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на квартал — 162 грн. 39 коп.,
до кінця року — 324 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на квартал — 222 грн. 39 коп.,
до кінця року — 444 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на квартал — 57 грн. 90 коп.,
до кінця року — 115 грн. 80 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i ко-
леги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 червня в селах і райцентрах, до 
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 липня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передпла-
ти, на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте пе-
редплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

Григорій ХАТА

 Не буде перебільшенням сказати, що 
нинішній баскетбольний чемпіонат Ук-
раїни серед жінок виглядає більш ніж 
скромно. Попри те, що в останньому 
його розіграші участь брали дев’ять ко-
манд, одразу три з них мали статус «мо-
лодіжних», тобто були сформовані на 
базі шкіл олімпійського резерву. Пред-
ставниці однієї з них — одеської «Ін-
терхім»-СДЮСШОР імені Б. Литвака 
— в підсумку здобули бронзові нагоро-
ди, перегравши в «малому фіналі» вось-
миразового чемпіона країни — київсь-
ке «Динамо», котре, щоправда, через 
фінансові проблеми на даному етапі 
відмовилося від чемпіонських амбіцій. 
Національне ж «золото» в протистоян-
ні з київським «Авангардом» дісталося 
столичному клубу ТІМ-СКУФ, який піс-
ля виграшу чемпіонства в 2011 році три-
валий час перебував у стані перезаванта-
ження.
 В умовах слабкої турнірної конку-
ренції, через яку більшість збір ниць 
змушена грати за кордоном, жіноча 
збірна України спромоглася на вельми 
несподіваний результат — з першого 
місця у відбірковій групі пробилася на 
ЧЄ-2017, двічі в групі перегравши чин-
них чемпіонок континенту з Сербії.
 Іще більшою несподіванкою став той 
факт, що перед  Євробаскетом, котрий 
16 червня стартує в Чехії, збірну Украї-
ни букмекери записали до числа голо-
вних фаворитів турніру. І це при тому, 
що на попередньому ЧЄ «синьо-жовті», 
котрих на той час очолював Вадим Че-
чуро, фінішували 17-ми. Та й, загалом, 
окрім мегауспішного виступу на конти-
нентальному форумі 1995 року, де ук-
раїнські баскетболістки здобули «золо-
то», решту турнірів вони завершували 

не вище десятого місця.
 Слід визнати, що таке «споря-
дження» до європершості для коман-
ди Володимира Холопова є зовсім не 
обов’язковим. Як відзначив сам настав-
ник, подібне визнання — додатковий 
психологічний тягар. «Під час відбору 
ніхто не вважав нас фаворитами, тож ми 
грали в свою гру, не відчуваючи жодно-
го тиску. Сьогодні ж він з’явився, але 
ми жодним чином не відмовляємося від 
того, аби стати кращими», — сказав Хо-
лопов під час прес-конференції, котрою 
завершився перший етап підготовки 
збірної до ЧЄ.
 Його розпочинали менше полови-
ни збірниць, котрих головний тренер 
включив до розширеної заявки — 9 iз 
25. Практично всі — представниці на-
ціональної першості. Ударну ж силу — 
легіонерок — чекають згодом, уже піс-
ля того, як «синьо-жовті» зіграють у 
Латвії 18 та 19 травня перші два спа-
ринги. Серед тих, кого найбільше че-
кають у таборі збірної, — непереверше-
на Аліна Ягупова, котру наставник на-
шої збірної називає українським Май-
клом Джорданом. Не в останню чергу 
саме завдяки її потужній грі українки 
без втрат пройшли євровідбір до Чехії. 
Днями ж Ягупова разом з іншою нашою 
збірницею Людмилою Науменко допо-
могла французькому «Ліллю» впер-
ше в історії виграти чемпіонат країни. 
Утім Холопов наголошує, що сила на-
шої жіночої збірної — в колективній 
грі. Якщо ж хтось випадає, свідчить 
його підопічна  Таїсія Удоденко,  тоді 
дуже тяжко зібратися морально та пси-
хологічно. Наскільки тренеру вдасть-
ся зібрати дівчат у єдиний кулак, пока-
жуть уже матчі ЧЄ, де на груповому ета-
пі українкам протистоятимуть команди 
Іспанії, Угорщини та Чехії. ■

БАСКЕТБОЛ

Згуртований кулак
Баскетбольна збірна України розпочала активну 
підготовку до жіночого ЧЄ

■

Більшою мірою саме від дій лідера збірної України Аліни Ягупової залежить командний результат.
Фото з сайта 2000.ua.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Досить довго столицею чоловічого во-
лейболу в Україні небезпідставно вважав-
ся Харків, де базується найтитуловані-
ший клуб країни — «Локомотив». Три-
валий час його гравці разом iз головним 
тренером складали й основу національної 
збірної. Але після відмови «Укрзалізни-
ці» тримати на власному балансі «заліз-
ничників» i приходу на пост президента 
федерації волейболу України Михайла 
Мельника волейбольний епіцентр почав 
зміщуватися на захід нашої країни.
 У нинішньому сезоні голосно заяви-
ли про себе срібні призери ЧУ зі Львова — 
«Барком-Кажани». Їхній латвійський на-
ставник Угіс Крастіньш очолив чоловічу 
збірну України. А навчально-тренувальною 
базою «синьо-жовтих» став Івано-Фран-
ківськ, звідки родом є нинішній очільник 
ФВУ. Пан Мельник каже, що в його рідно-
му місті є все, що необхідне для оптималь-
ної підготовки, — включно з ігровим залом 
з трибунами для глядачів. До речі, у Фран-
ківську чоловіча збірна України прийме 
один з етапів Євроліги, для участі в якій фе-
дерація подала минулого року заявку.
 Тож від початку травня в місті триває 
тритижневий збір нашої чоловічої збірної, 
котра готується до відбіркового турніру ЧС-
2018, який 23-28 травня пройде в Ліоні. За 
єдину пряму путівку на «мундіаль» наші 
хлопці змагатимуться з командами Фран-
ції, Німеччини, Туреччини, Азербайджа-
ну та Ісландії. За словами Михайла Мель-
ника, грати команді Крастіньша випало в 
групі «смерті», відтак і друге місце, котре 
дозволить позмагатися за перепустку на ЧС 
у «плей-оф», можна буде розцінити як ус-
піх. Утім протистоятимуть нашим збірни-
кам команди з числа лідерів європейського 
волейболу — Франція та Німеччина...
 Аби розраховувати на хороший ре-
зультат, як свідчить латвієць Крастіньш, 
гра української команди має набути ста-
більності. Одним iз ключових своїх за-

вдань латвійський наставник називає за-
ходи, які допоможуть згуртувати колек-
тив, у якому, в порівнянні з попереднім 
його скликанням, з’явилося досить багато 
нових облич. До речі, представляють вони 
різні клуби — з України, Франції, Казахс-
тану, Румунії, Польщі та Росії. Загалом, у 
заявці на товариський турнір, який у рам-
ках підготовки до відбору ЧС українці зіг-
рали в Івано-Франківську, 13 з 18 гравців 
мали легіонерський статус, викликом та 
підбором яких, до слова, ледь не безпосе-
редньо займався президент ФВУ.
 Турнір в Івано-Франківську, що має 
назву «Кубок мера», був дебютом Крас-
тіньша на відповідальному посту, однак 
завершився він для очільника «кажанів» 
перемогою. Змагаючись зі збірними Бі-
лорусі, Латвії та українською «молодіж-
кою», його підопічні разом з трофеєм здо-
були три переконливі перемоги. Відзна-
чимо, що звання найкориснішого гравця 
змагань отримав догравальник нашої на-
ціональної збірної Андрій Дячков, який 
виступає за французький «Монпельє».
 Іще троє українців перемогли в трьох 
«позиційних» номінаціях. Кращим за 
грою на блоці організатори назвали Мак-
сима Дрозда з «Локомотива», звання кра-
щого ліберо дісталося Денису Фоміну з ка-
захського «Таразу», а кращим дограваль-
ником визнали лідера нашої молодіжної 
збірної та харківського «Локомотива» 
Олега Плотницького. ■

ВОЛЕЙБОЛ

Поглядаючи на захід
Свій дебют біля керма волейбольної чоловічої збірної 
України латвієць Угіс Крастіньш розпочав iз виграшу 
«Кубка мера Івано-Франківська»

■

ТАБЛО

 Товариський турнір «Кубок мера» (Івано-
Франківськ). Україна (U-21) — Білорусь — 0:3, 
Латвія — Україна — 0:3 (25:27, 21:25, 19:25), 
Латвія — Білорусь — 1:3, Україна (U-21) — Ук-
раїна — 0:3 (23:25, 18:25, 20:25), Латвія — Украї-
на (U-21) — 3:0 (25:12, 25:18, 25:11), Україна — 
Білорусь — 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:16).
 Підсумкове становище: Україна — 9, Біло-
русь — 6, Латвія — 3, Україна (U-21) — 0.

■
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Мирова угода, що породила бурю
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 — Як ви вiдрiзняєте сторожа 
зоопарку від мавп?
 — За перегаром.

* * *
 Звернувся чоловiк у міліцію:
 — Зникла дружина.
 — Дайте прикмети вашої дру-
жини.
 — З однією умовою: коли ви її 
знайдете, не показуйте їй цi прикме-
ти.

* * *
 При розлученні мені дісталася 
одна сковорідка. Завдяки їй я отри-
мала й усе інше.

* * *

 До мiльйонера пiдходить моло-
дий єврей.
 — У мене є до вас пропози-
ція. Ми можемо обидва заробити по 
триста тисяч.
 — Триста тисяч — це хороші 
гроші. Що за пропозиція?
 — Я чув, що ви даєте за донь-
ку шістсот тисяч. Так я згоден узяти 
її за триста!

* * *
 Дочка, яка нещодавно вийшла 
заміж, запитує свою матір:
 — Мамо, що ти робиш з обідом, 
якщо він батькові не подобається?
 — Залишаю його на вечерю.

По горизонталі:
 1. Сфера обізнаності або повно-
важень певної установи чи особи. 9. 
Форма торгівлі великими партіями 
за меншу ціну. 10. Науково-дослід-
ний інститут. 11. Ім’я відомого ди-
сидента, одного з лідерів кримсько-
татарського народу. 13. Дикий азій-
ський осел. 14. У давньому Єгипті, 
Індії та Персії — жінка, яка танцю-
вала і співала перед гостями. 15. 
Найяскравіша зірка нічного неба. 16. 
Зовні логічні міркування, які містять 
навмисне допущену помилку, через 
що призводять до хибних висновків. 
18. Хижа риба, з якою часто порів-
нюють журналістів. 20. Молодший 
офіцер у царській армії. 21. Поетич-
ний прийом, що полягає у повторен-
ні подібних голосних звуків у ряд-
ках.  22. «... за ..., зуб за зуб» (ста-
розавітний принцип). 24. Мадам ..., 
псевдо Жермен Емілі Кребс, фран-
цузької кутюр’є, яка творила одяг без 
ви кройок, просто на моделях. 25. 
Політичний режим, що установився 
у Франції після 1799 року, практично 
одноосібна диктаторська влада На-
полеона.
По вертикалі:
 2. Східний напрямок. 3. Син 
Сва  рога, бог-громовержець у сло-
в’янській міфології. 4. Земновод-
не з родини саламандрових, що во-
диться в Карпатах. 5. Другорядне 

божество у давньогрецькій міфоло-
гії, що уособлює сили та явища при-
роди. 6. Арабська частка в імені лю-
дини, яка перекладається як «син». 
7. Іспанський завойовник Південної 
Америки. 8. Величезний магазин на 
кшталт «Ашану» чи «Епіцентру». 
11. «Знову цвіте ..., квітка дитинс-
тва й років. Знову цвіте ..., до сер-
ця лине, наче спів» (пісня). 12. Ко-
ханець, який живе за рахунок жін-
ки. 17. Швейцарське місто, де роз-
міщена штаб-квартира ООН. 19. 
Поза в заняттях йогою. 20. Греко-
католик. 23. Японська художниця й 
музикант, удова Джона Леннона. 24. 
Один із головних організаторів Вар-
фоломіївської ночі, який свого часу 
претендував на трон Генріха ІІІ.

Кросворд № 58 
від 17 травня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +6…+11

 +17…+22

Північ +4…+9

 +13…+18

Центр +4…+9

 +13…+18

Схід +4…+9

 +11…+16

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +6…+11

 +17…+22

Аліса КВАЧ

 Якщо ти — король, а дружина у тебе — коро-
лева, то і подарунки мають бути королівськими. 
Очевидно, так вирішив британський король фут-
болу, а нині успішний тренер, модель і просто без-
доганний чоловік Девід Бекхем, який ось уже ско-
ро двадцять років регулярно спростовує усі спро-
би журналістів розлучити його з колишньою зір-
кою суперпопулярного дівчачого гурту Spice Girls 
і матір’ю чотирьох його дітей Вікторією Адамс. 
Більше того, він переконує, що з роками його ко-
хання до Вікі лише глибшає і міцнішає.
 Як доказ цього він вирішив на їхнє порцеля-
нове весілля зробити коханій несподіваний пода-
рунок — власний острів, на якому можна спокійно 
відпочивати з родиною, подалі від об’єктивів наб-
ридливих папараці. На таку ідею його надихнув за-
сновник корпорації Virgin Group мільярдер Річард 
Бренсон, який неодноразово запрошував Бекхемів 
відпочити на свій острів у Карибському морі. «Вік-
торія не великий шанувальник човнів, але я впевне-
ний, що їй сподобається мати власну ділянку землі. 
І Девід у захваті від ідеї вручити їй ключі від влас-
ного раю», — цитує традиційного «друга сім’ї» ви-
дання Contact Music.
 Поки що Девід придивляється до островів Кариб-
ського басейну, однак також розглядає варіант в ар-
хіпелазі Багамських або Віргінських островів. Очі-
кується, що він матиме у своєму розпорядженні ве-
ликий особняк із гостьовими будинками, величез-

ним піщаним пляжем, а площа острова буде більше 
ста гектарів. Орієнтовно такий подарунок обійдеть-
ся у суму від семи до дев’яти мільйонів фунтів.
 Друзі кажуть, що Бекхем хоче назвати острів Хар-
пер на честь доньки, хоча рішення щодо назви прий-
матиме вся родина. Утім до офіційного вручення по-
дарунка доведеться почекати щонайменше два роки 
— весілля пари відбулося 4 липня 1999 року в старо-
винному ірландському замку Лутреллстаун. Але на-
вряд чи Бекхеми будуть зволікати так довго. ■

СТРІЛИ АМУРА

Ключі від раю
Девід Бекхем готується 
подарувати дружині власний 
острів  на 20-річчя весілля 

■

Вікторія і Девід Бекхеми. Двадцять років тому.❙

Ната НЕТУДИХАТА

 Перефразовуючи вислів героїні фільму 
«Москва сльозам не вірить», можна сказати, що в 
сто років життя лише починається. Саме на сторіч-
ний ювілей минулого року ветеран Другої світової 

війни, учасник висадки в Нормандії Верден Гейс 
вирішив уперше в житті стрибнути з парашутом. І 
це йому так сподобалося, що він захотів повторити 
«подвиг» на свій 101-й день народження. А заод-
но і побити рекорд канадця Армана Жендро, який 
здійснив стрибок у віці 101 рік і три дні.

 Верден Гейс вибрався на льотне поле, коли 
йому «стукнуло» 101 рік і 37 днів. Разом з ним до лі-
така зайшли ще три покоління родини Гейсів — 74-
річний син Браян, 50-річний онук Роджер і 16-річ-
ний правнук Стенлі. Літак піднявся на висоту 4,5 ти-
сячі метрів і звідти дідусь відважно стрибнув униз. 
Щоправда не сам, а в тандемі з досвідченим інс-
труктором. На землі поважного екстремала очіку-
вали численні родичі та друзі, а на полі про всяк ви-
падок чергувала карета швидкої допомоги.
 Утім допомоги нікому не знадобилося. Енер-
гійний дідусь після польоту заявив, що він почу-
вається прекрасно і не проти повторити стрибок і 
на своє 102-річчя, і на 103... і далі, доки дозволя-
тиме здоров’я. А всі зібрані таким чином кошти він 
і далі віддаватиме на потреби притулку для вете-
ранів Королівського британського легіону. ■

РЕКОРДИ

101. Політ нормальний
Британець Верден Гейс став найстарішим 
у світі парашутистом

■

19 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний невеликий дощ. 
Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. Температура вночi +6...+8, удень 
+16...+18.

Миргород: короткочасний невеликий дощ. Уночi +5...+7, 
удень +14...+16. Вiнниця: короткочасний невеликий дощ. 
Уночi +6...+8, удень +15...+17. Одеса: короткочасний 
невеликий дощ. Уночi +8...+10, удень +18...+20.
17 травня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 16-19 градусiв, у районi Приморського та 
Одеси — 13-14 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 13.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Трускавець: уночi +8...+10, удень +19...+21. Моршин: уночi 
+7...+9, удень +18...+20.
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