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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,12 грн. 

1 € = 29,20 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя »СТОР.5

Із самоваром 
і протестами 
Учора, в день Росії, у багатьох містах РФ пройшли 

акції непокори, затримано сотні людей 
стор. 5 »

Криваві втрати
Чергове загострення на 

Донбасі: за останні три 

доби загинуло семеро 

захисників України, ще 

15 — поранено
стор. 2 »

Псевдомузей 
у центрі Києва

Як, утершись у довіру 

до доньки академіка 

Петра Тронька, спритники 

«законно» збагатилися
стор. 8—9 »

Тарас Компаніченко: Відбулися 
справжні вибухи у музиці і поезії

Лідер гурту «Хорея козацька» знає свій 

родовід до ХVII століття, розповiдає 

про виступи в АТО  і те, як мама його 

виховувала «нацiоналістіком» 
стор. 12—13 »

У Москві серед інших поліція затримала чоловіка  ❙
у футболці з написом «ПТН ХЛО». ❙
Фото з сайта obozrevatel.com ❙

Давно в Росії не було таких масових акцій протесту, як учора. ❙
Фото з «Твіттера». ❙
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«Загострення почалося два-три тижні тому і не вщухає. Я можу сказати, що вже цієї 
доби ми також маємо втрати: один хлопець загинув, четверо дістали поранення. 
Є й втрати в техніці. Тобто це не просто загострення, а зухвале порушення Мінських 
угод — підтягування ворогом важкої техніки до передових позицій».

Андрій Лисенко
речник Міністерства оборони 

з питань АТО

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 Демонтаж був проведений поспіхом 
та у нічний час, напередодні ділового 
візиту до міста нового «губернатора» 
Одещини Максима Степанова. До цьо-
го пам’ятник  Григорію Котовському 
стояв у центральній частині населено-
го пункту, біля залізничного вокзалу, 
та тривалий час виконував роль візит-
ної картки Подольська. Нагадаємо, що 
раніше і місто називалося  Котовськ, од-
нак отримало нову назву відповідно до 
закону про декомунізацію  ще у травні 
минулого року. За словами заступника 
міського голови міста Подольськ Ана-
толія Корчового, рішення про демон-
таж було прийнято вже після того, як 
пам’ятник був знятий з історичного об-
ліку. 
 У місті Подольськ є також на-
півзруйнований мавзолей з останка-
ми революціонера Котовського. Чут-
ки про те, що мавзолей буде зруйнова-
ний, а труну з прахом Котовського пе-

репоховають, ширяться уже понад два 
роки. Цей об’єкт кілька разів зазнавав 
нападів бандитів, які винесли звідти все 
більш-менш цінне. Востаннє здобиччю 
злодіїв стала шабля та ордени Котовсь-
кого.
 Є рішення депутатів подільського 
міської ради про перепоховання забаль-
замованих останків героя часів грома-
дянської війни минулого століття Гри-
горія Котовського та перенесення мав-
золею з парку Шевченка на територію 
кладовища №1, по вулиці Виноград-
ній.
 Останні 20 років приміщення скле-
пу перебуває в аварійному стані. (До 

речі, на території України чинним за-
лишився лише один мавзолей у місті 
Вінниця, де зберігаються забальзамо-
вані останки основоположника війсь-
ково-польової хірургії Миколи Пиро-
гова).
 Найперший склеп для забальзамо-
ваних останків Котовського був побудо-
ваний у місті, яке на ті часи мало назву 
Бурзула, ще у 1925 році, відразу ж піс-
ля вбивства діяча, якому за 1921-1924 
роки дали три ордени «Красного зна-
мєні». У роки Другої світової війни сар-
кофаг зруйнували, а останки перепохо-
вали у загальній могилі. Через 25 років 
мавзолей був відновлений  і виконував 

історично-пропагандистську  функцію 
аж до розвалу СРСР. Донині невідомо, 
чи дійсно при перепохованні були знай-
дені справжні останки Георгія Котовсь-
кого. Рідні діти та внуки небіжчика від 
проведення ДНК-експертизи відмови-
лися. Відомо, що спадкоємці Григорія  
Котовського ще й досі проживають на 
території Російської Федерації. Однак 
усі спроби зв’язатися з ними та виріши-
ти питання про перепоховання останків 
їхнього предка досі закінчувалися не-
вдачею.
 Ім’я Григорія  Котовського увійшло 
у радянську  історію після його участі у 
подіях 1917 року.  Він прожив 44 роки 
та за своє життя встиг зробити при-
голомшливу кар’єру від судимого за 
кримінальні злочини бандита до члена 
ЦВК. Тривалий час iз Котовського роби-
ли зразок для наслідування. Образ істо-
ричного кумира й легендарного коман-
дира дивізії не втратив своєї привабли-
вості і донині для студентів та школярів  
Росії. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Зокрема, лідера Радикальної 
партії обурила та зухвалість, з якою 
уряд та провладні фракції на мину-
лому тижні проштовхнули антиук-
раїнську медреформу, використову-
ючи для цього кнопкодавів та «ту-
шок». 
 «Влада не пропонує реальну ре-
форму, а хоче за рахунок українців 
зменшити видатки на медичну сфе-
ру. Уряд змушує людей так само, як 
сьогодні, платити за все, але легаль-
но. Хіба це реформа? Хіба пенсіоне-
ри чи селяни зможуть заплатити за 
медичні послуги? Українці просто 
втратять право на отримання ме-
дичної допомоги. На нашу думку, 
реальна медична реформа — це за-
провадження обов’язкового та доб-
ровільного медичного страхування, 
щоб не люди, а держава фінансува-
ла медицину», — розповів лідер 
опозиційної фракції. 
 Політик переконаний, що в та-
кий самий антиконституційний 
спосіб влада намагатиметься запро-
вадити і ринок землі. «Якщо прода-
ти найдорожче — українську землю, 
то селяни залишаться і без землі, і без 
грошей, бо прийдуть латифундисти і 
транснаціональні корпорації, які не 
думатимуть про фермерів. Ми кість-
ми ляжемо, але не дамо роздериба-
нити землю і перетворити українців 
на жебраків!» — запевнив Ляшко. 

 Політик переконаний: реформи 
на догоду МВФ трималися в таєм-
ниці саме тому, що вони супере-
чать інтересам українців. Зокре-
ма, за його словами, метою пенсій-
ної реформи є знищення пенсіо-
нерів як класу. «Незалежно від 
того, у скільки років людина вийде 
на пенсію, отримуватиме вона ті ж 
самі копійки, як і сьогодні. Пенсія 
залежить від внесків до Пенсійно-
го фонду. Тож хочемо дати людям 
нормальні пенсії — треба підніма-
ти зарплати. І замість того, щоб 
піднімати пенсійний вік, влада по-
винна піднімати пенсії шляхом ра-
дикального збільшення зарплат, — 
наголосив Олег Ляшко. І додав: — 
Зволікати не потрібно — гроші на 
пенсії вже є у бюджеті».
 «Уряд каже, що можливості 
для підвищення пенсій з’являться 
лише у жовтні. Не треба нас дури-
ти! Гроші на підвищення пенсій 
з’явилися в Пенсійному фонді за 
рахунок підвищення мінімальної 
зарплати. А це додаткових 11 мі-
льярдів гривень. Тому вже зараз 
треба підняти пенсії півмільйона 
людей, які отримують соціальну 
пенсію 947 гривень, та осучасни-
ти пенсії людям із великим трудо-
вим стажем. Люди, які пропрацю-
вали все життя, не повинні отриму-
вати подачки у вигляді субсидій чи 
безоплатних ліків!» — акцентував 
увагу політик. ■

Іван БОЙКО 

 Командування ЗСУ кон-
статує чергове загострення 
ситуації на східному фрон-
ті, яке спостерігається впро-
довж останніх двох-трьох 
тижнів.
  «Загострення почалося 
два-три тижні тому і не вщу-
хає. Я можу сказати, що вже 
цієї доби (у понеділок. — 
Ред.) ми також маємо втра-
ти: один хлопець загинув, 
четверо дістали поранення. 
Є й втрати в техніці. Тобто це 
не просто загострення, а зух-
вале порушення Мінських 
угод — підтягування воро-
гом важкої техніки до пере-
дових позицій», — повідомив 
речник Міноборони з питань 
АТО Андрій Лисенко.
  Судіть самі, за даними 
штабу АТО, в запеклих боях 
на всіх напрямках східного 
фронту і під час масованих 
обстрілів позицій ЗСУ лише 
минулої суботи загинуло чет-
веро захисників України і ще 
семеро було поранено. Тоді 
як минулої неділі за Украї-
ну полягло двоє українських 
воїнів, поранення отримали 
четверо бійців. 
 Враховуючи повідомлен-
ня полковника Лисенка щодо 
втрат ЗСУ за понеділок, 12 
червня, можемо стверджува-
ти, що, лише, за цими офіцій-
ними даними, Україна втра-

тила за останні три доби сі-
мох своїх захисників, пора-
нено 15 бійців. 
 За неофіційними дани-
ми волонтерів, щонаймен-
ше троє воїнів загинули на 
маріупольському напрямку 
— в районі Павлополя Вол-
новаського району Донеччи-
ни, адже позиції ЗСУ на цій 
ділянці фронту ворог остан-
нім часом особливо затято по-
ливає вогнем артилерії. 
  «Підконтрольні Росії оз-
броєні банди на сході Украї-
ни не лише нехтують дотри-
манням будь-яких домовле-
ностей про деескалацію кон-
флікту, а й продовжують час 
від часу бити по житлових 
кварталах прифронтових на-
селених пунктів та завдава-
ти шкоди важливим об’єктам 
інфраструктури», — йдеться 
у повідомленні.
 Що й казати, якщо в ніч 
на понеділок ворог розбом-
бив цілу вулицю Централь-

ну в селі Ольгінка під Волно-
вахою: жоден iз будинків ву-
лиці не уникнув руйнувань, 
тоді як селяни встигли схова-
тися у підвалах. 
 На донецькому напрямку 
найзатятіші бої тривають під 
Авдіївкою, а на луганському 
напрямку — в районі Бах-
мутської траси, де бойовики 
«ЛНР» не полишають спроб 
повернути втрачені нещодав-
но позиції. 
 У Міноборони також зазна-
чають, що таких серйозних 
втрат, коли за добу гине троє і 
більше армійців, ЗСУ зазнава-
ли востаннє лише під час січ-
невих боїв під Авдіївкою.
 Водночас, за підтверд-
женими даними українсь-
кої розвідки, лише за мину-
лий тиждень було знищено 
22 окупантів, ще 60 — пора-
нено. «Понад половина цих 
втрат припадає на Бахмут-
ську трасу та Авдіївку», — 
каже полковник Лисенко. ■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Демонтували вночі
У Подольску зник пам’ятник «червоному» комдиву

■

НА ФРОНТІ

Криваві втрати
Чергове загострення на Донбасі: 
за останні три доби загинуло семеро 
захисників України, ще 15 — поранено

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 У Чернівецькій області учасницю теро-
ристичної організації «ДНР» заочно засуд-
жено до 11 років позбавлення волі. Проку-
ратура Чернівецької області підтримала де-
ржавне обвинувачення в порядку спеціально-
го судового провадження стосовно 43-річної 
мешканки Чернівців, обвинуваченої у вчи-
ненні кримінального правопорушення, пере-
дбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь в 
діяльності терористичної організації). 
 Як повідомили у прокуратурі Чернівець-
кої області, завдяки спеціальному досудово-
му розслідуванню, яке проводило обласне 
управління СБУ, встановлено: від початку 
2015 року звинувачена добровільно прийня-
ла присягу на вірність так званій «Донець-
кій народній республіці» і уклала контракт 

на «проходження служби» в незаконних зб-
ройних формуваннях.
 Перебуваючи в терористичному угрупо-
ванні, обіймаючи посади снайпера, авто-
матника, навідника-оператора комплексу 
ПТУР, жінка брала участь у бойових діях 
проти  Збройних сил України і чергувала на 
передових позиціях в районі Донецького ае-
ропорту, а також вела активну пропаган-
ду в соціальних мережах щодо діяльності 
«ДНР».
 Із 2016 року дислокується у Макіїці До-
нецької області, де несе вартову службу, ви-
конує обов’язки снайпера, бере участь у за-
безпеченні діяльності НЗФ. Вироком Шев-
ченківського районного суду міста Чернівці 
обвинувачена визнана винною у скоєнні ін-
кримінованого їй злочину і засуджена до 11 
років позбавлення волі. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Дострілялася до в’язниці
Чернівчанці-снайперці, яка воює за «ДНР», винесли вирок

■

ОЦІНКИ

Без права на 
меддопомогу
Уряд готує медичну, пенсійну та земельну 
реформи не в інтересах українців, а в інтересах 
МВФ, переконаний Олег Ляшко

■

Урядові пенсійна та медична реформи мають на меті зменшити кількість людей,
які отримуватимуть допомогу від держави.

❙
❙
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БЕЗПЕКА

Свято агресора 
під охороною
Учора Національна гвардія 
посилено охороняла консульство 
РФ у Харкові, побоюючись 
радикальних виступів українських 
патріотів у День Росії
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Перші три дні цього тижня харківські правоохорон-
ці посилено вартуватимуть біля стін консульства РФ. 
У такий спосіб вони планують утримати місцевих пат-
ріотів, які категорично не сприймають ідею проведен-
ня у місті будь-яких свят на честь країни-агресора. «По-
силення охорони пов’язане зi святкуванням Дня Росії 
і провокаціями, що можуть відбуватися біля консуль-
ства, — пояснив прес-секретар Східного територіаль-
ного управління Національної гвардії України Дмитро 
Образцов. — Саме тому були посилені заходи безпеки і 
призначені додаткові військові наряди. У випадку про-
вокацій прийматимуться адекватні заходи». 
 Політичні та громадські організації міста не по-
давали заявки на проведення біля воріт консульства 
якихось акцій. Але активісти «Східного корпусу» ор-
ганізували там 8 червня пікет, яким вирішили «упе-
редити можливість проведення шабашу під назвою 
«День Росії». «Йде справжня війна, — озвучили вони 
свою позицію у соціальних мережах. — Це справжній 
військовий конфлікт, хоч як би його називали. І агре-
сору не місце у нашому житті. Ми вільні та сильні! Ми 
не допустимо на нашій землі відзначення такого свя-
та. Росія нам не потрібна, і братами ми з ними ніколи 
не станемо». 
 Не виключено, що Нацгвардія охоронятиме росій-
ські консульства і в інших містах України. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Харків увійшов до майже 40 ук-
раїнських міст, що перемогли у кон-
курсі проекту Агентства міжна-
родного розвитку (USAID) «Муні-
ципальна енергетична реформа в 
Україні». У ході його реалізації, 
фахівці агентства мають обстежити 
відібрані місцевими чиновниками 
будівлі й зробити розрахунки щодо 

економного використання теплових 
ресурсів. «Ми запропонували кілька 
типових будинків у п’ять, дев’ять, 
дванадцять і шістнадцять поверхів, 
що найбільш поширені у Харкові 
і де встановлено загальні прилади 
обліку тепла, — повідомив дирек-
тор департаменту житлового госпо-
дарства міськвиконкому Роман Не-
хорошков. — По завершенню робо-
ти американські колеги запропону-
ють нам проект, суть якого полягає у 

тому, аби модернізувати житлові бу-
динки для отримання максимально-
го ефекту економії теплових і енерго-
ресурсів. Якщо результати нас вла-
штують, то далі ми будемо займатися 
утепленням будинків уже власними 
силами». 
 Аналогічні дослідження амери-
канські фахівці провели вже в 27 
містах України. Йдеться про енер-
гоаудит адміністративних і житло-
вих будівель, що вважаються най-
більш енергоємними, з точки зору 
використання комунальних пос-
луг. На основі проведеного моніто-
рингу муніципалітети отримають 
до кінця року конкретні рекомен-
дації для кожного об’єкта. Тобто у 
містах з’явиться розуміння того, 
який саме об’єм ресурсів можна за-
ощадити після виконання запропо-
нованих заходів і як швидко повер-
нути вкладені інвестиції. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У минулому залишилися та-
лончики на прийом до лікаря у 
Черкасах. Ще не так давно тре-
ба було обов’язково їхати до місь-
кої поліклініки, взяти папірець із 
вказаним часом і лише потім уже, 
як правило, через кілька днів звер-
татися до ескулапа. Днями у місті 
презентували систему он-лайн за-
пису до лікаря, до запровадження 
якої черкащани готувалися кілька 
років. Записатися на огляд можна 
просто з дому — через новий сучас-
ний сервіс mymedcabinet.com.ua.
  «Ми стали першими в Україні, 
де громада міста виступила ініціа-
тором такого нововведення, ідея от-
римала підтримку з боку влади і, в 
рамках програми «Громадський 
бюджет» була успішно реалізова-
на. Тобто замовником такого інно-
ваційного сервісу стала громада, 
і саме громада за нього і заплати-
ла», — говорить «УМ» міський го-
лова Черкас Анатолій Бондаренко. 
Він наголошує, що система елект-
ронного запису до лікаря — зручна, 
проста і прогресивна. Тож жителі 
міста вже почали активно нею ко-

ристуватися. Але, обіцяє пан Ана-
толій, по ходу реалізації вона буде 
вдосконалюватися. 
 «Жителі Черкас здобувають 
унікальний досвід для всієї краї-
ни, де в єдину інформаційну систе-
му буде зведено інформацію про ме-
дичні заклади, лікарів і пацієнтів, 
втілено механізми запрова дження 
електронної медичної картки та он-
лайн запису до лікаря», — зазначає 
черкаський міський голова і споді-
вається, що з часом такі нововве-
дення значно покращать рівень ме-
дичного обслуговування населення 
обласного центру.
 До речі, така послуга наразі до-
ступна тільки для закладів первин-
ної медико-санітарної допомоги. Як 
розповідає директор департамен-

ту охорони здоров’я та медичних 
послуг Олег Стадник, цьому пере-
дувала електронна реєстрація па-
цієнтів, у базі якої нині — 150 ти-
сяч жителів Черкас, та створення 
електронної карти пацієнтів. Серед 
можливостей нового сервісу, який 
доступний лише для зареєстрова-
них у лікувальних установах чер-
кащан, — вибір медичного закла-
ду, перегляд розкладу роботи лі-
карів, вибір найзручнішого часу, 
можливість скасувати візит до лі-
каря. 
 За задумом розробників, сер-
віс для он-лайн запису ідентифіку-
ватиме пацієнтів за номером теле-
фону. Після перевірки цих даних 
у системі користувач отримає уні-
кальний СМС-код. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Довгоочікуване всіма літо приносить 
часом не лише радість, а й чималі непри-
ємності — зокрема, надзвичайну поже-
жонебезпеку. Державна служба з надзви-
чайних ситуацій попереджає, що у Мико-
лаївській, Черкаській, Херсонській, За-
порізькій, Кіровоградській, Полтавській, 
Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, 
Луганській і Київській областях (окрім 
північних районів) із 12 по 14 червня існує 
пожежонебезпека 5-го класу. 
 А якщо врахувати схильність наших 
громадян до розведення під час відпочин-
ку багать у лісах, парках, на відкритих те-
риторіях і досить часто безвідповідального 
ставлення до їх гасіння після відпочинку, 
то чергове нагадування ДСНС — не зайве.
 За статистикою, лише минулого тиж-
ня підрозділи Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій здійснювали виїзди 
для проведення заходів із запобігання над-
звичайним ситуаціям, оперативного реа-
гування на події та ліквідації їх наслідків, 
гасіння пожеж, проведення інших рятуваль-
них заходів 2 тисячі 163 рази. Було врятова-
но 39 осіб. Зокрема, було ліквідовано 1 тися-
чу 720 пожеж і  саме на пожежах врятовано 
28 осіб. Окрім того, не допущено знищення 
вогнем 367 будівель і 28 одиниць техніки.
 Тим часом на пожежах загинуло 19 
осіб, а орієнтовні збитки, за оперативними 
даними ДСНС, становлять 3 млн. 892 тис. 
грн. ■

ПОГЛЯД

Нещира 
корпоративна 
етика
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 
киянин, журналіст

 Сьогодні мені зателефонували з ком-
панії «Воля». Ну я, звичайно, не одразу 
став їм відповідати. Сказав, якщо вони хо-
чуть зі мною говорити про погоду, то хай 
натиснуть «Один». Якщо — про заяву Макрона у Парижі, тоді «Два». 
Якщо хочуть розповісти мені анекдот, тоді «Три»... 
 А потім ще сказав, що я весь зараз дуже зайнятий, бо у мене на 
лінії багато таких компаній, і попросив зачекати, поки я стану менш 
зайнятий.
 І при цьому разів п’ять повторив, що цей дзвінок дуже важли-
вий для мене!!! Що буквально немає нічого важливішого у житті, ніж 
дзвінок із шановної компанії «Воля»! Ну не правда це, але ж я люди-
на культурна...
 Потім, коли зрозумів, що вони не відстануть, і взяв слухавку, то ще 
зо п’ять разів уточнив, як краще до них звертатися. І зауважив, що я дуже 
хочу допомогти. От найбільше, що хочу зараз, то взяти і допомогти! У всь-
ому! Також неправда, але ж етика...
 А коли вони мені нагадали про мій борг за користування інтерне-
том, то я одразу почав перевіряти інформацію! Довго перевіряв, старан-
но. А тоді одразу голосно вибачився. І сказав, що мені дуже шкода! Ну 
неймовірно шкода! І на всяк випадок ще раз вибачився від усього свого 
імені... Не щиро, але корпоративно... 
 І сказав, що зареєструю цей дзвінок і цю заявку. І завтра надіш-
лю бригаду, яка піде до банкомата і заплатить. Бо раніше не можна. Ну, 
може, й завтра не піду так одразу, але те, що зареєструю, то сто відсо-
тків! І потім ще раз вибачився. 
 І ще сказав, що я написав у своїй соцмережі, що з 1 числа трохи зни-
жую плату за користування їхніми послугами. В односторонньому по-
рядку. Своїм внутрішнім наказом. Але натомість пропоную АКЦІЮ! Дуже 
вигідну для них. Тому в сухому підсумку вся «Воля» має бути щаслива. 
 ...Ось приблизно десь так я уявляю схему роботи клієнтоорієнтованої 
компанії. А не ось це, що тарифи ростуть, гроші збирають вчасно й ефек-
тивно, інтернету немає через день, а тобі: «Зареєстрували заявку, брига-
да працює на заявці, коли буде, не знаємо, не володіємо, сказати не мо-
жемо, — але при цьому ви дуже важливі для нас, як там до вас зверта-
тися?». ■

■

«КОМУНАЛКА»

Нова схема економії 
Стартував пілотний проект з утеплення будинків, 
підтриманий Агентством міжнародного розвитку

■

МЕДИЦИНА

Талончики на пенсії
Зручно і сучасно: запрацювала система 
інтернет-запису до лікарів

■

НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН

П’ятикласна спека
Лише за тиждень гасили 1 тисячу 720 пожеж

■

Не грайтесь з вогнем.
Фото з сайта zaholovok.com.ua.

❙
❙
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«Ми побачимо ще не один скандал та взаємні обвинувачення. Все це говорить 
про те, що вибори відбудуться раніше, аніж вони (політики) на це розраховують». Руслан Бортник

політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

 Кажуть, що не можна увійти 
двічі в одну й ту саму річку, але, 
напевно, можна увійти двічі 
в один і той самий «газ». Піс-
ля слів Тимошенко про те, що 
її газовий контракт 2009 року 
буцімто допоміг Україні пере-
могти російський «Газпром», 
у Блоці Петра Порошенка ви-
рішили піти ва-банк, звинува-
тивши ЮВТ у державній зраді. 
Ключову тезу озвучив минуло-
го тижня новий голова фракції 
БПП Артур Герасимов, який за-
кликав слідчі органи перевіри-

ти той давній контракт на пред-
мет зради та корупції. 
 Як відомо, газові угоди Тимо-
шенко вже були предметом судо-
вого розгляду. Вікопомний суддя 
Кірєєв (котрий, як подейкують, 
перебазувався до Криму) вів цю 
справу у 2011 році й засудив лі-
дерку «Батьківщини» до семи 
років позбавлення волі. Відтак 
було звільнення Тимошенко піс-
ля перемоги Революції гідності, 
її театралізована поява на Май-
дані в інвалідному візку.
 Парламентарії згодом де-
криміналізували статтю 364-
ту Кримінального кодексу Ук-

раїни, за якою було засуджено 
ЮВТ. Йшлося в цій статті про 
перевищення службових пов-
новажень, що спричинило важ-
кі наслідки. Крім цього, Верхов-
ний Суд України скасував вирок 
Печерського районного суду від 
11 жовтня 2011 року, з якого 
почалося ув’язнення ЮВТ у Ка-
чанівській колонії. Нарешті, у 
2014-му Верховна Рада ухвали-
ла Закон «Про реабілітацію осіб 
на виконання рішень Європей-
ського суду з прав людини», під 
дію його підпала й Тимошенко.
 Чи мають намір у БПП від-
правити ЮВТ на лаву підсуд-

них знову? Принаймні гра, в 
яку нині грає Блок Порошен-
ка, виглядає доволі несподіва-
ною — поза всіма тими емоція-
ми, які викликає постать Тимо-
шенко, її давнішнє загравання 
з Путіним та укладені ними га-
зові контракти. 
 Утім, можливо, Юлю прос-
то вирішили «полякати»? Поки 
що «розкрутити» Тимошенко на 
гнівну відповідь вдалося легко. 
ЮВТ уже назвала все, що відбу-
вається, «істерією», направле-
ною проти неї особисто та про-
ти партії «Батьківщина». 
 А тим часом стало відомо, що 

Печерський суд Києва зобов’язав 
ГПУ відкрити кримінальну спра-
ву проти «Батьківщини» за не-
достовірні дані в фінансовому 
звіті партії, встановлені в ході 
розслідування програми «Наші 
гроші». Зокрема, журналістсь-
ке розслідування виявило невід-
повідності між звітом та реаль-
ними внесками, які здійснювали 
донори «Батьківщини». Згідно зі 
звітом, партія нібито отримува-
ла по кілька тисяч гривень від 
пенсіонерів, які розповідали, що 
насправді перераховували по 2, 4 
або 10 гривень.
 Тим часом Національне 
агентство із запобігання ко-
рупції України таки вияви-
ло порушення у фінансовому 
звіті «Батьківщини» і завело 
кримінальну справу за фактом 
підробки документа. Наскіль-
ки ця справа буде вагомою і як 
далеко вона заведе Юлію Тимо-
шенко — покаже час. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Наприкінці травня у Верховній 
Раді не набралося достат ньої 
кількості голосів за те, щоб 
проголосувати за дорожню кар-
ту земельної реформи. Отже, 
введення ринку землі в нашій 
країні гальмується. Україна по-
ряд із Північною Кореєю, Ве-
несуелою і Кубою залишається 
однією з небагатьох країн світу, 
де все ще заборонено продава-
ти землю. З точки зору здоро-
вого глузду, впровадити віль-
ний ринок землі — затія гідна, 
однак те, що працює в інших 
(не настільки корумпованих) 
країнах, на наших теренах може 
обернутися на тотальне зни-
щення селян та сіл. Принаймні 
так стверджують противники 
вільного продажу землі.

З історії питання
 У Данії землю сільськогоспо-
дарського призначення прода-
ють тільки за умови збереження 
статус-кво цієї землі. Покупе-
ць має довести, що планує зай-
матися саме фермерством й ні-
чим іншим — зокрема, останні 
вісім років перед купівлею він 
мусить прожити у сільській міс-
цевості. Діють й інші запобіж-
ники: скуповування паїв і дове-
дення земельної ділянки до роз-
мірів понад 150 гектарів заборо-
нено законом, коли ж придбана 
нерухомість сягає 30 га, влас-
ник повинен підтвердити свою 
професійну кваліфікацію й про-
демонструвати результати своєї 
праці на цій землі. Юридичним 
особам у Данії с/г угіддя не про-
даються взагалі, права на прид-
бання мають тільки приватні гос-
подарі.
 А що натомість в Україні? А 
в Україні 71% території (42,7 
млн. га) відноситься до земель 
сільськогосподарського призна-
чення (з них чверть належить де-
ржаві), однак при цьому ми має-
мо цілковито неврегульоване зе-
мельне законодавство. Верховна 
Рада 25 років тому ухвалила пос-
танову «Про земельну реформу», 
в якій був ряд лакун та прогалин. 
Саме завдяки їм досі не сформо-
ваний ринок землі с/г призна-
чення; значна частина ринку 
оренди перебуває в тіні; кілька 
категорій угідь не мають чітко 
визначеного правового статусу.
 Оскільки реформа де-фак-
то так і не запрацювала, через 
11 років після її ухвали, тобто в 
2002-му, був введений мораторій 
на продаж земель сільськогоспо-

дарського призначення. Перед-
бачалося, що мораторій діятиме 
до 2005 року і завершиться при-
йняттям законів про ринок зем-
лі і про державний земельний ка-
дастр. Першого закону не існує й 
до сьогодні. Другий — усе-таки 
був ухвалений у 2011 році з від-
строчкою до 1 січня 2013 року. 
Але він не набув чинності через 
продовження мораторію до 1 січ-
ня 2016 року. А тепер мораторій 
пролонговано ще до 2018 року, 
відтак є час зважати всі «за» та 
«проти» такого кроку.

Плюси та мінуси
 Власне, всі «за» давно відомі й 
озвучені. Відсутність вільного зе-
мельного ринку гальмує здорову 
конкуренцію та зростання сільсь-
когосподарської галузі; неефек-
тивне управління земельними ре-
сурсами позбавляє мотивації фер-
мерські господарства; Україна як 
аграрна держава втрачає приваб-
ливість на світовому ринку тощо. 
Все сказане — цілком і повністю є 
справедливим, проте бажання на-
вести лад у цій царині має коре-
лювати з оцінками всіх ризиків, 
які несе зняття мораторію. Пір-
рові перемоги нам не потрібні, і, 
якщо вдуматися, шанс вийти на 
вільний ринок без суттєвих втрат 
наразі є нульовим.

 Розглянемо всі мінуси впро-
вадження вільного продажу зем-
лі. Українські селяни — люди 
небагаті, тож у праві продавати 
свої наділи вони майже напев-
не побачать можливість стабілі-
зації фінансового становища. Те 
саме стосується й землі, яка пе-
ребуває в комунальній власності 
— за рахунок її продажу місцеві 
бюджети (все ще залежні від Киє-
ва, попри обіцянки децентраліза-
ції) залюбки поповнюватимуть-
ся й розширюватимуться. Отож, 
земля перекочує з одних рук в 
інші. 
 Але в чиї? Тут можливі 
лише два варіанти: або інвестор 
буде вітчизняний, або інозем-
ний. Наші фермери (навіть ве-
ликі господарства) багато землі 
не куплять — знову-таки, через 
обмеженість у фінансах. Тому, 
скоріш за все, паями володіти-
муть іноземці (або спекулянти, 
які потім перепродаватимуть 
землю за кордон).
 Що поганого в іноземцях? Ні-
чого, якщо вони працюватимуть 
на українську економіку. Зако-
нодавчого алгоритму, котрий 
дозволив би обмежити присут-
ність іноземного капіталу на зе-
мельному ринку, на сьогодні 
нема. Дехто прогнозує прихід на 
цей ринок великих транснаціо-

нальних корпорацій, які викуп-
лять усе, що ще лишалося непро-
даним, в українських інвесторів. 
Це значною мірою змінить про-
філь вітчизняного АПК, що при-
зведе до падіння виробництва та 
експорту продукції АПК у пе-
ріод переділу ринку (а в довго-
строковій перспективі — до ско-
рочення робочих місць у цій ца-
рині).
 Проте існує ризик того, що 
замість солідних західних ін-
весторів на земельному ринку 
з’являться передусім спекулян-
ти — так, як це свого часу було 
в Сербії. Там земельні паї скупо-
вували місцеві олігархи за 1-6 єв-
роцентів за квадратний метр. А 
відтак перепродували ці ділян-
ки як сільськогосподарські іно-
земцям уже по 20-40 євроцентів. 
Ті, хто купував землю у 2007-
2009 роках, нині не поспіша-
ють з нею розставатися, бо, нап-
риклад, у сусідній Словенії вона 
коштує вже 1,4-2 євро за квад-
ратний метр. Заробіток на подіб-
них оборудках, як бачимо, сягає 
1000%. 

Чого бракує для запуску 
ринку землі
 Однак уявімо собі, що змі-
нами до чинного законодавства 
активність іноземного капіталу 

вдасться мінімізувати або ж уне-
можливити взагалі. Чи можна в 
такому випадку вважати про-
блему вирішеною? Ні, бо на сьо-
годні не зроблено чимало вкрай 
необхідних першочергових кро-
ків. Фахово не визначена вар-
тість землі (яка варіює в залеж-
ності від якості «товару») та вар-
тість її оренди. Це по-перше. 
 По-друге, законодавчо не 
прописаний механізм контро-
лю та відповідальності за неці-
льовим або неадекватним вико-
ристанням угідь. Мусить бути 
встановлена міра покарання 
(від адміністративної до кримі-
нальної) за зумисне псування 
ґрунтів (коли, наприклад, три 
роки поспіль на одній і тій са-
мій ділянці висівають культу-
ри, які виснажують землю).
 Третій момент: має бути 
створена інституція (земельна 
біржа), яка контролюватиме 
перетікання землі з однієї влас-
ності в іншу. Природно, що ця 
інституція повинна бути цілко-
вито незалежною як від вико-
навчої влади, так і від приват-
них осіб. Однак після очевид-
ного провалу місії різного роду 
«антикорупційних» структур у 
чесність земельної біржи пові-
рити тяжко. 
 Крім того, ще до запуску та-
кої біржі мусить бути напрацьо-
ваний повний кадастр сільсько-
господарських земель, має бути 
визначена модель земельного 
ринку, яку Україна стане наслі-
дувати, також повинна настати 
ясність із використанням надр 
та водних ресурсів. Усі ці нюан-
си (і безліч інших, не згаданих 
у цій статті) мають бути дуже 
чітко прописані в українському 
законодавстві. Без відповідно-
го кодексу на руках (а його на-
разі нема) ухвалювати відмову 
від мораторію на продаж землі 
було б передчасним.
 Дещо з усього вищезазначе-
ного (хоча й далеко не все!) уря-
дова земельна реформа врахо-
вує. Йдеться, приміром, про те, 
що ринок землі запускається 
виключно між фізичними осо-
бами — громадянами України. 
Серед інших обмежень, які про-
понує уряд, — продаж «в одні 
руки» не більше 200 гектарів та 
пеня в 50% за перепродаж ділян-
ки в перші три роки після купів-
лі. Однак інші «больові точки» 
земельної реформи лишаються 
неопрацьованими, що й викли-
кає, зокрема, численні мітинги 
протесту проти скасування мора-
торію під Верховною Радою. ■

КОЛІЗІЇ

Розігріто на газу: корупція, національна зрада?..
БПП знову розкручує «газову справу» Тимошенко

■

КОПАЙТЕ ТУТ!

Триматись за землю
Парламент України так і не розпочав земельну реформу: 
її сприйняття лишається неоднозначним

■

Верховна Рада дедалі частіше стає свідком протестів проти продажу землі.❙
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплату на «Україну молоду» на 
друге півріччя продовжено до 21 червня

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 мож-
на зробити до 21 червня, і ви отримуватимете 
«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

Інна СТЕПАНЧУК 

 Попередні результати 
першого туру парламент-
ських виборів у Франції 
дозволили з полегшен-
ням видихнути європей-
ській спільноті. Адже пе-
ремогу впевнено здобула 
центристська партія пре-
зидента Еммануеля Мак-
рона «Вперед, республі-
ка!». Вона набирає понад 
30% голосів. А «Націо-
нальний фронт» «под-
руги Кремля» Марін Ле 
Пен, якому пророкували 
мало не перемогу, отри-
мує близько 13% голосів 
і посідає лише третє міс-
це. Буфером між цими 
двома партіями стала 
правоцентристська пар-
тія «Республіканці» iз 
результатом понад 20%. 
Союзник партії Макрона 
— «Демократичний рух» 
— набирає близько 5% 
голосів. Відтак у підсум-
ку ці дві партії можуть 
отримати 390—430 місць 
у парламенті, пише «Ле 
Монд». Усього в Націо-
нальній асамблеї Фран-
ції — нижній палаті пар-
ламенту — 577 місць.
 Вибори до Національ-

ної асамблеї традиційно 
проводяться в два тури. 
Другий тур відбудеться 
18 червня. У цей день го-
лосують виборці в окру-
гах, де в першому турі 
жодна партія не набра-
ла більше 50% голосів. 
Щоб пройти до другого 
туру, необхідно в першо-
му набрати щонайменше 
12,5% голосів.
 Несподіванкою цих 
виборів стала невелика, 
як для французів, явка 
виборців — вона була на 
рівні 50-51%. Це най-
нижчий показник за 
всю історію голосуван-
ня. Міністр внутрішніх 
справ Жерар Коллон за-
явив, що в порівнянні з 
минулими виборами явка 
значно знизилася (на ми-
нулих виборах до Націо-
нальних зборів проголо-
сувало понад 57% вибор-
ців, що вже тоді вважало-
ся дуже низькою явкою), 
й це свідчення кризи дові-
ри до політиків, зазначає 
«Радіо «Свобода». А та ж 
таки Марін Ле Пен назва-
ла пасивність виборців 
«катастрофою для фран-
цузької демократії».
 Як нагадує українсь-

ка служба «Бі-Бі-Сі», 
партiю «Вперед, рес-
публіка!» було створено 
лише рік тому. Спочатку 
вона називалася «Впе-
ред!». Але після того як 
Макрона обрали прези-
дентом, він пішов iз пос-
та лідера руху, а саму 
партію перейменували. 
«Вперед, республіка!» ви-
сунула кандидатів iз різ-
них верств, у тому числі 
студентів та пенсіонерів, 
багато з яких — абсолют-
ні новачки в політиці. 
Але це не завадило партії 
Макрона здобути перемо-
гу в першому турі. А від-
так — мати парламент, 
який повністю підтри-
мує свого президента. На 
відміну від Великої Бри-
танії. Там, нагадаємо, 8 
червня також відбулися 
парламентські вибори. 
Головна боротьба розгор-
нулася між Консерватив-
ною партією нинішнього 
прем’єр-міністра Терези 
Мей та Лейбористською 
партією. За результата-
ми виборів, консервато-
ри отримали 318 місць у 
парламенті, тоді як для 
формування більшості 
потрібно 326 мандатів. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Уперед, Макроне
Партія президента Франції лідирує на парламентських виборах 

■

Президент Макрон голосує.❙

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Інна СТЕПАНЧУК 

  День Росії, який «старший брат» від-
значав учора, 12 червня, офіційна вла-
да хотіла бачити суто розважальним. 
Саме для цього в Москві було влаштова-
но фестиваль «Самоварфест» з чаюван-
ням із велетенського 300-літрового само-
вара. Також у столиці країни, де постій-
но на порядку денному стоїть питання 
«хотят ли русские войны?», можна було 
пройти курси... кулеметників, медсес-
тер і бійців ПВО. Усе це гордо називало-
ся «культурно-масовиє мєропріятія». 
Ну яка країна, така і культура. 
 Для опозиції ж день Росії став мож-
ливістю вкотре заявити про свою нез-
году з діями чинної влади. У багатьох 
російськіх містах — Москві, Владивос-
тоці, Благовіщенську, Барнаулі, Ново-
сибірську, Казані, Хабаровську, Кур-
гані — пройшли акції протесту. Зага-
лом учасники «Команди Навального» 
подали заявки на проведення акцій 
у 224 російських містах, проте в по-
ловині з них опозиціонерам не вдало-
ся отримати дозволи на масові захо-
ди. У російській столиці опозиціоне-
ру Олексію Навальному не дозволили 
провести акцію «Вимагаємо відпові-
дей» («Требуем ответов») на вулиці 
Тверській та мітинг в Охотному ряду. 
Натомість дали дозвіл на масовий захід 
на проспекті Академіка Сахарова. Сам 
Навальний так і не зміг потрапити на 
анонсований мітинг — його затримали 
у під’їзді свого будинку в Москві. Про 
це повідомила дружина політика Юлія 
Навальна. Як передають кореспонден-
ти ВВС, до центру Москви вчора стя-
гували додаткові сили поліції. В офісі 
Фонду боротьби з корупцією, звідки 
вели трансляцію протестів, відключи-
ли електрику. 
 Затримання відбуваються і в інших 
містах. Повідомляється про щонай-
менше 10 затриманих у Норильську. А 

у Владивостоці на неузгодженому мі-
тингу опозиції затримали 40 осіб. Ко-
ординатора місцевого штабу Навально-
го, депутата міської думи Юрія Кучина, 
поліція затримала ще до початку акції. 
Між спецпризначенцями і демонстран-
тами сталася сутичка. Серед затриманих 
— активіст Максим Шинкаренко, який 
тримав у руках згорнутий плакат iз на-
писом: «Димон, выйди вон». Шинкарен-
ко ще навіть не встиг розгорнути плакат, 
як був запакований до автозаку.  
 «Дімон» — це прем’єр Дмитро Мед-
ведєв, який на початку березня став го-
ловним фігурантом стрічки Фонду бо-
ротьби з корупцією «Він вам не Дімон». 
У ній розповідається про чималі статки 
російського прем’єра — маєтки, офшо-
ри, яхти і виноградники на 70 млрд. руб-
лів. Правда, сам Медведєв назвав опри-
люднені обвинувачення «чушью». Проте 
та «чушь» вивела на вулиці після вихо-
ду фільму в багатьох містах Росії тисячі 
людей, десятки з них були затримані. А 
сам фільм набрав уже більше 20 млн. пе-
реглядів на YouTube. ■

СУСІДИ

Із самоваром 
і протестами 
Учора, в день Росії, у багатьох містах РФ пройшли акції 
непокори, затримано сотнi людей 

■

Мітинг у Барнаулі: «Ждун» теж
чекає відповідей. 

❙
❙

Тільки в Москві затримано 100 осіб, у Санкт-Петербурзі — 150. ❙
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Дар’я БАВЗАЛУК

 У Львові змінили керівника та 
першого заступника керівника пат-
рульної поліції. Представлення но-
вого керівництва вже відбулося, а 
знайомити львівських патрульних 
із начальством приїхав перший за-
ступник начальника Департаменту 

патрульної поліції України Олексій 
Білошицький. 
 Новим керівником управлін-
ня патрульної поліції замість Ан-
тона Пузиревського, який очолю-
вав його з 7 листопада 2015 року, 
став капітан поліції Роман Пили-
пенко. Його попереднє місце не-
сення служби — Запоріжжя. Уп-

равління патрульної поліції у місті 
на Дніпрі він очолював із квітня 
минулого року. А до цього працю-
вав у Львові на посаді заступника 
начальника управління патрульної 
поліції.
 Новим першим заступником 
начальника управління патруль-
ної поліції Львова й начальником 
його чергової частини буде замість 
Юрія Качмара лейтенант поліції 
Андрій Богуш, який із серпня ми-
нулого року очолював управління 
патрульної поліції у Сіверськодо-
нецьку, Лисичанську та Рубіжно-
му.
 Олексій Білошицький пояс-
нив: «Це планові кадрові ротації, 
які відбуватимуться у всіх управ-
ліннях. І Роман, і Андрій прекрас-

но знають Львів і його специфіку, 
адже працювали тут».
 Львівську патрульну поліцію, 
як жартують львів’яни, очолив 
«донецький». 34-річний Роман 
Пилипенко народився у Макіїв-
ці Донецької області. Під час нав-
чання у школі входив до Пласту. 
У 2005 році закінчив Донецький 
юридичний Інститут МВС при До-
нецькому університеті за спеціаль-
ністю «Правознавство», а у 2008 
році — Донецький національний 
університет за спеціальністю «Уп-
равління персоналом і економі-
ка праці». У 2001 році пішов пра-
цювати в МВС. Від липня 2005 по 
серпень 2008 року працював опе-
руповноваженим у відділі бороть-
би з правопорушеннями у сфері ін-

телектуальної власності. У 2015—
2016 роках вже працював у пат-
рульній поліції Львова, спершу на 
посаді командира роти, а згодом 
— заступника начальника.
 Колишньому очільнику копів, 
Антону Пузиревському, запропо-
нували стати керівником патруль-
них у Тернополі. За інформацією 
«УМ», Пузиревський відмовився 
від пропозиції. Максима Підболяч-
ного, який був першим заступни-
ком Антона Пузиревського, також 
переведуть на іншу посаду, але на-
разі ще не вирішили, на яку саме, 
оскільки сам патрульний перебу-
ває у відпустці. 
 Соцмережі жваво відреагува-
ли на таку «ротацію». Не лише пат-
рульні, а й звичайні львів’яни вис-

ловили свою підтримку Антону Пу-
зиревському теплими та позитив-
ними коментарями та записами у 
Facebook. Дехто відзначив його 
працьовитість та наполегливість, 
хтось подякував за службу. Один із 
колишніх патрульних зізнався, що 
Пузиревського в Управлінні пова-
жали: «Вам відомо, що працівни-
ків, не лише патрульних, здебіль-
шого дратує коли керівник захо-
дить та сидить у кабінетах? Так от, 
коли заходив він, то потім не хоті-
лося, щоб він ішов. Посмішка, ста-
тура, спілкування. Пузиревський 
ніколи не приймав поспішних рі-
шень і не конфліктував із підлег-
лими. Патрульні завжди відзнача-
ли його мудрість і виваженість», 
— каже Вадим Ртіщев. ■

Рена РИДВАНСЬКА
Москва —Київ

Які ж милі, турботливі, співчут-
ливі люди ці росіяни. Ну їй-бо! 
«Ну да, у вас такая бєда!..» — 
«Та яка біда?» — «Ну, граждан-
ская война». На слово «граж-
данская» так і хочеться сказати: 
«Та тю на вас...», або вслід їх-
ньому мегаолігарху, який не-
щодавно увіковічнив себе цим 
знаменитим «тьху», плюнути 
на такі слова. Та ввічливість не 
дозволяє, я ж бо — гість. (Так, 
іноді доводиться відвідува-
ти білокам’яну, де живуть мої 
близькі). 

«Бессмєнний» полк
 От і цього року мій приїзд 
збігся з датою, яку в цілому світі 
відзначають як День пам’яті 
і скорботи (слава Богу, що й в 
Україні тепер це також не свят-
кові, а пам’ятні дні — 8 і 9 трав-
ня), у Росії ж — це щось епічне: 
машини, люди, песики, вітрини 
затикані, обв’язані, обплетені 
«колорадськими» стрічками. 
Автотранспорт додатково об-
ліплюють ще й задирикуватими 
наліпками на кшталт «Можем 
повторить», які, до того ж, час-
то супроводжують похабні кар-
тинки, як вони хотіли б це зро-
бити. Ідея «Бессмєртного пол-
ку» давно вже стала пародією 
під назвою «бєссмєнний», бо 
ветеранів, які відходять пома-
леньку в небуття, з успіхом за-
мінюють на рум’яних «ряже-
них» з іконостасами на грудях.

Вічне свято
 На запитання місцевих або-
ригенів, чому в Україні не свят-
кують День Перемоги, відпові-
даю, що для моєї сім’ї це сум-
на дата, бо якось не випадало 
моїй бабусі-вдові чи моїй мамі 
та її сестрам — сиротам війни — 
веселитися в цей день, занадто 
гіркі спогади і переживання. І 
так, зрештою, по всій Україні, 
бо немає, мабуть, сім’ї, в яку б 
не приходила в ті страшні роки 
похоронка — на сина чи бать-
ка, чи брата, чи іншого родича, 
або яка не пережила кількаріч-
не страхіття окупації.
 Розмов на політичні теми 
намагалася уникати, але всім 
же цікаво. «А что ето у вас по 
уліцам «Правий сєктор» с ору-
жиєм бєгаєт?» — цікавить-
ся сусід, так ніби нещодавно 
не було терактів у пітерському 
метро чи не захоплювали теро-
ристичні групи в Дагестані. На-
магаюся перевести все на жарт, 

але сусід сердиться на мій ве-
селий тон: «І вообщє, Донбас 
— ето Украіна. Почєму ви нє 
хотітє брать єго обратно?». Ну 
що тут скажеш? Наївно пояс-
нювати людям, що після того, 
як їхні «доблесні» добровольці 
за допомогою «градів» і танків, 
які «підняли з шахт», зруйну-
вали підприємства, копальні, 
помешкання мирних жителів, 
а найцінніше вивезли в «Раш-
ку», нам усе одно не дають зай-
ти на свою ж територію. Мар-
на справа, тим більше що їхній 
«зомбоящик» знівелює будь-які 
ваші намагання. Ну чого варта 
хоча б історія з сіллю за проїзд 
у Мелітополі, яку годинами му-
солили на центральному росій-
ському телеканалі. Але ж свя-
то вірять! І нічого, що в Омську 
в парку порозвішували оголо-
шення, щоб відвідувачі не кра-
ли корм... у білочок (!), а в Уфі 
билися за дармовою «кока-ко-
лою», що в Пітері бабусю-бло-
кадницю довели до інфаркту за 
пачку масла. Головне — «чьо 
там у хахлов». І правильно 
сформулював колись наш відо-
мий земляк (якого росіяни вва-
жають суто своїм), нобелівсь-
кий лауреат, харків’янин Лан-
дау: «Телевізор — це сміттєпро-
від, який працює у зворотному 
напрямку». Цим сміттям росія-
ни заліпили собі не лише вуха, а 
й очі.

«Парниковий» ефект
 Гуляючи підмосковним дач-
ним селищем, звернула увагу, 
як багато на ділянках поставле-
но парників. Хороший, добро-
тний парник із полікарбонату, 
скажу вам, — річ не з дешевих: 
від 10 до 25 тисяч рублів (!). І сто-
ять вони (навіть по кілька штук 
на обійсті) не лише у людей, які 
реально не можуть прожити на 
одну пенсію, а тому й «пашуть» 

на своїх ділянках, як у далекі 
90-ті, а й у господах, де зведені 
добротні кам’яниці, в яких жи-
вуть заможні люди. Це що, «про-
довольча програма» в дії, поду-
малося? Відповідь на санкції, 
які російська влада ввела про-
ти власного ж народу? Загадко-
ву російську душу не розгадати і 
навіть на «хлопський розум» не 
пояснити, адже вартість само-
го парника перевищує увесь гі-
потетично запланований зиск: 
за ці кошти можна в сезон заку-
пити від 0,5 до 1 тонни стиглих 
смачних помідорів, які серед-
ньостатистична сім’я їла б кіль-
ка років без усіляких клопотів, 
тим паче що Росія — країна віч-
но зелених помідорів, навіть ви-
рощених у парниках. Можливо, 
це тільки збоку видніше?

Імпортозаміщення в дії
 Особливо вражають росій-
ські магазини. Ні, не широким 
асортиментом товарів, а ціна-
ми. Нещодавня історія з «Боя-
ришніком», яка повинна була 
б збурити суспільство, не по-
родила жодних наслідків. Щоб 
підвищити культуру спожи-
вання міцних напоїв, не потріб-
но підвищувати ціни на них, а 
то й просто забороняти — нав-
чені боротьбою з алкоголізмом 
у 80-ті, росіяни винайдуть ін-
ший спосіб задовольнити свої 
«питейні» інтереси. Здавало-
ся б, такі виноробні регіони, як 
Дагестан, Осетія (які, до того ж 
самі не споживають цю продук-
ція, бо їх населення — переваж-
но мусульмани), нещодавно від-
жатий Крим, повинні були б за-
довольнити попит споживачів, 
а грамотна соціальна промоція 
мала б поступово привчати на-
селення до культурного спожи-
вання алкогольних напоїв. У 
житті все відбувається з точніс-
тю до навпаки: ну як тут перей-

деш із відносно дешевої «вод-
кі» на «культурне» вино, коли 
останнє майже в півтора-два 
рази дорожче (і це при тому, що 
й горілка недешева — у грив-
нях десь від 100 до 150 і вище, 
найдешевше вино ж коштує від 
170 грн. (!), а про імпортні, на-
віть грузинські, годі й говорити 
— там ціни стартують від кіль-
касот гривень). До того ж око-
виту можна й дешевим оселед-
чиком занюхати, а то й рука-
вом, а до вина потрібна й закус-
ка відповідна, сири там усілякі, 
фрукти, а це в Росії зараз неде-
шево. Уявляю, як при цих сло-
вах пожвавішають наші люби-
телі хмільних напоїв, особли-
во коли порівняти наші ціни: 
горілках у межах 70 грн., а вино 
(і то досить непоганої якості) 
можна придбати й за 40 грн. Із 
пивом «за порєбріком» теж не 
все «гаразд», адже цей продукт 
російського виробництва (на-
віть під закордонним брендом) 
на загал досить низької якості, 
а от коштує від 25 грн. за пляш-
ку.
 Знаю, дехто скаже, що в 
Росії зарплати вищі, відповід-
но — й ціни. Почасти, це прав-
да щодо зарплат, але тільки 
для Москви, а от ціни однакові 
по всій РФ. Узяти хоча б сири. 
Пам’ятаєте ті дикі сцени, коли 
на телекамери бульдозерами 
чавили імпортні сири? Так-от, 
тепер не до сміху, бо продук-
ти російського виробництва не 
тільки замістили заморські де-
лікатеси, вони ще й «посіли» 
їхні місця на цінниках, і коли 
раніше високоякісні французь-
кі, італійські чи нідерландські 
сири з «благородною» плісня-
вою коштували десь по 800-1000 
руб. за кілограм, то тепер стіль-
ки значиться на цінниках зви-
чайнісіньких так званих твер-
дих, а насправді досить крих-
ких, вологих і не надто смачних 
(бо технологій же нема) російсь-
ких сирів. Порівняйте з наши-
ми вітчизняними, навіть по 150 
грн., російські за 400-500 грн. 
(!). Якщо взяти до уваги, кому 
належать основні сільгосппід-
приємства, то стають зрозумі-
лими заборони щодо ввезення 

українських продуктів — та-
кої конкуренції російські про-
довольчі товари просто не вит-
римали б.
 Десь на периферії ще можна 
знайти кіоск, де продаватимуть 
той самий сир, що й у супермар-
кеті, але рублів на 200 дешевше, 
але зважте, що після «ночі дов-
гих ковшів» таких кіосків і ято-
чок ви не знайдете по всій Моск-
ві (не нагадує нещодавні події у 
Києві?). Цей перелік можна ро-
бити і щодо інших продуктів. 
Глухе невдоволення зростає, 
але... не головним керманичем 
— він-то хороший, а поганими 
«боярами».

Післямова
 Приїжджаючи в Москву, як 
і в інші міста й країни, завжди 
намагалася якнайбільше обій-
ти театрів, музеїв, виставок. Та 
не цього разу: чомусь не хотіло-
ся нести гроші тим, хто так зне-
важливо відгукується про мою 
країну або закликає підтриму-
вати людей, які руйнують її (як 
Табаков, що глузливо здиву-
вався якось: «А що, є українсь-
ка культура?», чи Порєченков, 
який зі зброєю в руках позував 
на тлі Донецького аеропорту, 
що вже давно став для україн-
ців символом незламності духу 
наших «кіборгів»). 
 Узяла погортати кілька міс-
цевих журналів, що розповіда-
ють про новинки культури, і 
зрозуміла, якими далекими ми 
стали від наших сусідів. Навіть 
мистецтво вже не єднає, бо не 
цікаві мені ці старлетки на об-
кладинках «глянцю», зірочки 
на місяць-два, вся заслуга яких 
у тому, що знялися в російсько-
му «милі» про відважних спец-
назівців чи «справедливих» 
ментів. Усі ці нескінченні серіа-
ли про псевдоісторичні події 
вже не цікавлять — це росіяни 
ще можуть із захватом слухати 
«брєдні» свого президента про 
«російську» княжну Анну, про 
херсонеську «купєль», «скрє-
пи». Уся ця «нєтлєнка» і «ду-
ховка» хай залишиться їм — ми 
ж підемо своєю дорогою, яку не-
щодавно навстіж відкрила нам 
Європа. ■

КАДРИ

Щоб не звикали
У Львові звільнили очільника 
патрульної поліції. Кажуть, ротація

■

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Життя за «порєбріком»,
або Спілкуйтеся, чорнобриві, та не з москалями

■

У реалі вони марять.
Фото з сайта gazeta.ua.

❙
❙

Тепличний бум.
Фото автора.

❙
❙
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Оксана СОВА

 Ринок органічної продукції вже 
друге десятиріччя утримує міжнарод-
ні лаври найдинамічнішого ринку про-
довольства й стає популярною альтер-
нативою продуктам-«ширвжитку». Ук-
раїна має чудовий потенціал як з еколо-
гічної, так і з економічної точки зору, 
та може посісти одне з провідних місць 
серед виробників органічної продукції 
у світі. Обговорення перспектив цьо-
го сигменту ринку проходило під час 
«круглого столу» «Органічне виробниц-
тво — пріоритетний напрям аграрного 
сектору України», який відбувся у рам-
ках ХХІХ Міжнародної агропромисло-
вої виставки «АГРО-2017».
 «Маємо підстави очікувати зростан-
ня обсягу внутрішнього ринку «органі-
ки» до 25 мільйонів євро вже цьогоріч, а 
в подальшому — приріст у п’ятнадцять 
відсотків щороку», — повідомила хоро-
шу новину заступник міністра аграр-
ної політики та продовольства Олена 
Ковальова. — Сподіваюся, що ініціа-
тиви міністерства, як, наприклад, про-
ект Закону України «Про основні при-
нципи та вимоги до органічного вироб-
ництва, обігу та маркування органічної 
продукції», стануть одним із поштовхів 
до стрімкого розвитку українського ор-
ганічного ринку».
 Сьогодні Мінагрополітики разом 
із представниками органічного секто-
ру активно працює над вдосконален-
ням законодавчої бази України щодо 
органічного виробництва. «Головне за-
вдання, і це прописано у законопроекті 
«Про основні принципи та вимоги до ор-
ганічного виробництва, обігу та марку-
вання органічної продукції», — гаран-
тування споживачам впевненості у про-
дуктах, які марковані як органічні», — 

зазначила Олена Ковальова. Внесення 
змін до органічного законодавства ма-
тиме позитивний вплив на захист учас-
ників органічного ринку від недобро-
совісної конкуренції та забезпечить 
прозорі умови ведення діяльності в ор-
ганічній сфері. Окрім цього, новий за-
кон підвищить конкурентоспромож-
ність української продукції та розши-
рить ринки збуту. Після прийняття 

закону передбачається розробка та ух-
валення понад двох десятків норматив-
но-правових актів. Зокрема, затвер-
дження державного логотипу для ор-
ганічної продукції, форм документації 
на неї, вимог до органічного виробниц-
тва, сертифікації, обігу та маркування 
органічної продукції, ведення Реєстру 
операторів, Реєстру органів сертифіка-
ції та Реєстру органічного насіння. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Із початку поточного 
маркетингового року лише 
на експортні партії українсь-
кого зерна отримано 156 но-
тифікацій (попереджень про 
незадовільний стан зерна на 
підставі виявлення в екс-
портних партіях карантин-
них для країни-покупця ор-
ганізмів). Президент Фіто-
санітарної асоціації Украї-
ни Владислав Седик каже, 
що два роки тому саме через 
наявність подібних нотифі-
кацій В’єтнам заборонив 
імпорт української пшени-
ці. Якщо не вдасться опера-
тивно подолати цю пробле-
му, така ж доля може че-
кати на українське зерно в 
Китаї, Індії та Індонезії. До 
того ж, ЄврАзЕС (у тім чис-
лі Білорусь та Вірменія) зби-
раються заборонити імпорт 
продукції з будь-яких тери-
торій, окрім вільних від ка-
рантинних організмів. А їх 
перелік у країнах ЄврАзЕС 
доволі широкий.
 «Карликову сажку зна-
й шли в 21 відсотку зраз-
ків експортних партій зер-
на, смердючу — в 68, а твер-
ду — в 76 відсотках зразків. 
Як на мене, три нотифіка-
ції за маркетинговий рік — 
це вже забагато», — зазна-
чив президент Фітосанітар-

ної асоціації України. Седик 
зауважує, що ці проблеми 
нівелюють зусилля агент-
ства зі сприяння експорту, 
яке проводить переговори 
з десятками країн про від-
криття їхніх ринків для ук-
раїнського продовольства. 
Якщо Україна планує й далі 
орієнтуватися на ринки Аф-
рики й Азії, де найближчим 
часом зосереджуватиметь-
ся приріст населення Землі, 
слід негайно виправляти си-
туацію.
 За словами начальни-
ка відділу карантину рос-
лин Департаменту фіто-
санітарної безпеки, конт-
ролю в сфері насінництва 
і розсадництва Держпрод-
споживслужби Вадима Чай-
ковського, одна з причин 
складної ситуації з фіто-
санітрним станом українсь-
кої сільгоспсировини — за-
борона на перевірки, запро-
ваджена ще урядом Арсенія 
Яценюка, на строк до 31 
грудня цього року. Усклад-
нила становище й дерегуля-
ційна реформа, яка зняла 
низку відверто безглуздих 
вимог, натомість не запро-
понувавши нічого конструк-
тивного.
 На думку Владислава Се-
дика, сьогодні господарства 
мають самі клопотатися про 
визнання їхньої території 

вільною від карантинних 
організмів. Саме така мож-
ливість передбачена чинним 
законодавством, хоча наразі 
відповідні норми практично 
не діють. Як пояснює фахі-
вець, передбачається, що 
господарства звертатимуть-
ся до державних або приват-
них інспекторів з відповід-
них інспекційних фірм, що 
мають акредитовані лабора-
торії з фахівцями й облад-
нанням. Ці інспектори здій-
снюватимуть моніторинг, 
згідно з яким робитиметься 
висновок про наявність чи 
відсутність на території гос-
подарства карантинних ор-
ганізмів.
 Днями відбулося черго-
ве засідання робочої групи 
з питань покращення фіто-
санітарного стану в Україні. 
Захід пройшов за участі ди-
ректора департаменту зем-
леробства та технічної полі-
тики в АПК Міністерства 
аграрної політики та про-
довольства України Воло-
димира Топчія, представ-
ників Департаменту фіто-
санітарної безпеки, контро-
лю в сфері насінництва та 
розсадництва Держпродс-
поживслужби, проекту IFC 
«Реформування інвестицій-
ного клімату в Україні», фі-
тосанітарної асоціації, пред-
ставників облдержадмініст-
рацій, обласних рад Кіро-
воградської, Миколаївської, 
Одеської та Полтавської об-
ластей, суб’єктів господа-

рювання. Учасники зуст-
річі обговорили поточну си-
туацію щодо практики фі-
тосанітарного контролю в 
Україні, озвучили пропози-
ції з реалізації пілотних про-
ектів. Особливої уваги за-
слуговує проект Програми 
щодо розробки заходів з ло-
калізації та ліквідації най-
більш небезпечних шкідли-
вих організмів на території 
окремих адміністративних 
одиниць України — у Кіро-
воградській, Миколаївсь-
кій, Одеській та Полтавсь-
кій областях. Напрацьова-
ний проект пропонує ком-
плекс заходів із захисту 
рослин на весь період — від 
передпосівної підготовки 
насіння і ґрунту до збиран-
ня врожаю та післяжнив-
ного обробітку ґрунтів, піс-
лязбиральної доробки про-
дукції під час зберігання. 
Зокрема, передбачено спо-
соби виявлення, моніторин-
гу, локалізації та ліквідації 
осередків розповсюдження 
наявних шкідливих організ-
мів.У рамках цієї роботи та-
кож буде розроблена інтер-
активна карта фітосанітар-
ного стану полів.
 За результатами обгово-
рення, внесено пропозиції до 
проекту програми, які найб-
лижчим часом будуть уза-
гальнені та враховані під час 
затвердження документа. 
Робоча група з питань покра-
щення фітосанітарного стану 
в Україні вимушено створена 
у лютому нинішнього року. 
До її складу увійшли пред-
ставники Мінагрополіти-
ки, Держпродспоживслуж-
би, Державної служби ста-
тистики України, наукові 
співробітники, спеціалісти 
профільних асоціацій, які 
опікуються питаннями зер-
нотрейдерів, сільгоспвироб-
ників, представників фумі-
гаційних та сюрвейерських 
компаній. ■ Форвардна яровина

 У Державній продовольчо-зерновій корпорації України 
триває форвардна програма 2016/17 маркетингового року, в 
рамках якої стартували закупівлі ярих культур, зокрема куку-
рудзи та сої. Як повідомила начальник відділу форвардних за-
купівель ПАТ «ДПЗКУ» Наталія Головань, вже укладено дого-
вори із сільгоспвиробниками на закупівлю 52 тис. тонн зерна 
майбутнього врожаю. Сума авансування —  майже 138 млн. 
гривень. На розгляді форвардного комітету корпорації є ще 
47 заявок щодо поставки майже 50 тис. тонн збіжжя на суму 
авансування 127 млн. гривень. Аби розширити пряму співпра-
цю із сільгоспвиробниками, цьогоріч ДПЗКУ покращила умо-
ви форвардної програми для фермерів, пропонуючи їм вигідні 
умови фінансування та пільгові тарифи на зберігання збіжжя 
на елеваторах корпорації. Середній договірний обсяг зернових 
по наших форвардних договорах становить 750 тонн.

Увосьмеро солодше
 У Першому кварталі нинішнього року на зовнішні рин-
ки Україна продала 267,4 тисячі тонн цукру загальною вартіс-
тю131,5 млн. доларів. Це у вісім із половиною разів більше, 
ніж за аналогічний період попереднього року, коли було екс-
портовано 29,6 тис. тонн цукру на 15,2 млн. Цьогоріч у січні-
березні найбільше українського цукру експортовано до країн 
Африки та Азії на загальну суму 108,8 млн. доларів. На євро-
пейські ринки його продали на 21,2 мільйона доларів.У розрізі 
країн, найбільшими покупцями солодкого продукту з України 
стали Кот-д’Івуар (16,2 млн. доларів), Шрі-Ланка (16 млн. до-
ларів), М’янма (12 млн. доларів) та Лівія (11,4 млн. доларів). А 
торік найбільшим імпортером цукру в цей період була Румунія 
(10,3 млн.доларів). Як повідомляє прес-служба Мінагрополі-
тики, протягом січня-березня 2017 року готових харчових про-
дуктів загалом було експортовано на суму 753 млн. доларів. 
Найбільшу виручку у цій позиції мають макуха (230 млн. до-
ларів) та цукор (131,5 млн. доларів).

Експорт кукрудзи 
 Протягом січня-травня 2017 року експорт кукурудзи ста-
новить 11,86 мільйона тонн (1,85 млрд. дол. США). Зокрема, 
у травні Україна експортувала 2,66 млн. тонн кукурудзи, що на 
36 відсотків більше квітневого показника. Найбільшими імпор-
терами української кукурудзи за січень-травень стали: Єгипет 
(імпорт склав 2,14 млн. тонн, а це 333,23 млн. доларів), Нідер-
ланди (1,48 млн. тонн — 230,54 млн. доларів) та Іспанія (1,34 
млн. тонн — 208,81 млн. доларів). За весь попередній рік Ук-
раїна експортувала кукурудзи на суму 2,65 млрд. доларів. ■

ДОСВІД

Діагностика лісу
Природні способи зберегти 
природу
Олена ЯРОШЕНКО

 Спеціалісти українських лісозахисних підприємств по-
стажувалися, як використовувати біологічні й біотехнічні 
методи контролю шкідників і хвороб лісу, в Туреччині. Під 
час практичних семінарів турецькі колеги поділилися до-
свідом ефективного ведення лісового господарства у своїй 
країні. Зокрема — про параметри, які використовують для 
оцінки функціонування лісових екосистем, шкалу дефоліа-
ції дерев різних порід і категорій. Розповіли і про заходи 
для забезпечення постійного моніторингу інвазивних і ка-
рантинних видів лісів. Турецькі колеги порадили також, як 
краще боротися зі шкідливими комахами та хворобами лі-
сових насаджень. Зокрема, рекомендували розповсюди-
ти детальну інформацію, яка допоможе правильно визна-
чати категорії санітарного стану лісів для загального моні-
торингу. Такі довідники мають містити інформацію, як виз-
начати ступінь пошкодження дерев комахами і шкідниками 
кожної породи дерев. Корисними також стали поради щодо 
адміністративної та кримінальної відповідальності за неза-
конні вирубки, підпал лісу, механізми запобігання різним 
видам порушень та проведення контролю діяльності лісо-
вих підприємств.
 У рамках навчання українська група відвідала біолабо-
раторію, де оглянула приміщення та обладнання, отримала 
практичні навички. Також для практичних навичок відвідали 
лісові насадження різних регіонів Чорноморського регіону 
(Шавшат, Артвін, Хопа) в осередках масового розмноження 
короїдів, оглянули феромонні пастки, отримали консульта-
цію з визначення причин всихання смерекових насаджень. 
Цінними стануть і практичні навички, як проводити захо-
ди біоконтролю короїдів та інших шкідників у лісових наса-
дженнях.
 Турецькі лісівники вважають дуже важливою міжна-
родну співпрацю щодо біологічного захисту насаджень від 
шкідників. Тому планують продовжувати її з українськими 
колегами. Найближчі плани, оприлюднені прес-службою 
Держлісагентства, — впровадження біологічних методів 
захисту лісу в Україні та заснування двох лабораторій, де 
вирощуватимуть спеціальних паразитів і хижаків для біо-
логічного захисту лісів України. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС■

ОРГАНІЧНЕ

Натурпродукту додається
Україна розраховує на сталий приріст внутрішнього 
споживчого ринку чистого виробництва

■

КАРАНТИН

Страшний звір — 
карликова сажка

■

Натуральні продукти українці цінували завжди.
Фото з сайта sandman1975.livejournal.com.

❙
❙

Загрозою експорту українського 
зерна стали карантинні організми
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«Музей Тронька – 
це профанація»
 Коли донька академіка 
вийшла заміж, батьки розміня-
ли величезну квартиру в старо-
винному будинку на колишній 
вулиці Енгельса, 15 (де була ціла 
галерея кімнат і лише їдаль-
ня мала площу 45 кв.м,) на дві: 
двокімнатну на вулиці Лаврська 
й чотирикімнатну для себе. 
 До однієї з осель Лариси 
Тронько мене запросив відомий 
письменник, народний депутат 
України І-ІІІ скликань Дмитро 
Чобіт. Від станції метро «Арсе-
нальна», де ми зустрілися, до 
чотирикімнатної квартири, що 
на вулиці Грушевського, 34-а, 
— рукою подати. По дорозі пан 
Дмитро розповів, що сам він 
«музейник» і свого часу вивчив 
величезну кількість відповідної 
літератури. У Бродах зробив із 
«нуля» Краєзнавчий музей й 
більше 10 років працював його 
директором. Там було проведе-
но три республіканські семіна-
ри про те, як треба робити му-
зей. Тож у музеях він «дещо» 
розуміє й може дати фахову 
оцінку ситуації, що склалася. 
 «Музей Тронька» — про-
фанація, це просто знущання, 
хоча в пресі постійно друкують, 
що то — музей, — емоційно го-
ворив Дмитро Васильович. — Я 
хочу, щоб ви на власні очі по-
бачили, що то за «музей». А до 
оборудок причетний заслуже-
ний журналіст України, який, 
до речі, це звання отримав за 
сприяння академіка Тронька, 
Анатолій Никифорович Сєри-
ков, теперішній головний ре-
дактор журналу «Пам’ятки Ук-
раїни». Він же є і громадянином 
Федеративної Республіки Ні-
меччина. А також його друг — 
громадянин Російської Феде-
рації Валерій Олександрович 
Гриценко. Саме вони удвох ро-
били всю ту «кухню»: оформи-
ли нотаріальні довіреності, які 
дають їм право розпоряджатися 
всім рухомим і нерухомим май-
ном родини академіка».
 У будинку, що розташова-
ний поблизу Маріїнського пар-
ку, Петро Тронько мешкав із 
1967 року аж до самої смер-

ті у 2011-му. До слова, у цій 
же будівлі жив і його військо-
вий побратим — Олександр 
Покришкін, радянський льот-
чик-ас, перший тричі Герой 
Радянського Союзу, а згодом 
— маршал авіації. Загальна 
площа помешкання академіка 
— 128 кв.м, квартира розташо-
вана на шостому поверсі. Вар-
то наголосити, що ліфт вміщує 
лише двох осіб, і якщо до «му-
зею» гіпотетично прийде чима-
ла група, то люди будуть довго 
діставатися нагору... 

«У меморіальному музеї не 
чіпають навіть побілку»
 На порозі нас радо зустрі-
ли 80-річна донька академіка 
Лариса Петрівна — кандидат 
технічних наук, яка майже 30 
років очолювала вчену раду на-
уково-дослідного військового, 
«закритого» інституту автома-
тики, має дві вищі освіти, та її 
давня подруга (й фактично член 
сім’ї родини Троньків) Вален-

тина Іршенко, наразі виконав-
чий директор Всеукраїнсько-
го фонду відтворення видатних 
пам’яток архітектури ім. О. 
Гончара. Це фонд, який ство-
рив і аж до своєї смерті очо-
лював Петро Тронько. Раніше 
Валентина Михайлівна працю-
вала разом із Петром Тимофійо-
вичем у Раді міністрів. 
 У вітальні Лариса Тронько 
почала свою сумну розповідь: 
«Мама свого часу дивилася 
за квартирою (в нас ніколи не 
було домогосподарки) — завж-
ди було чисто й акуратно, що 
створювало неймовірний зати-
шок у помешканні. І, що зараз 
із нею зробили... Мій батько був 
і рибалкою, і мисливцем, тому 
раніше тут була така віталь-
ня, де висіли мисливські тро-

феї. І тут, і в усіх кімнатах були 
доріжки, килими, а зараз нічо-
го цього немає. Стояли у віталь-
ні плетені стіл і два крісла, які 
також щезли».
  Ідемо до кухні. «Тут був ні-
мецький кухонний гарнітур — 
він вивезений. І замість автен-
тичної меморіальної речі на 
його місце поставили шафу-ко-
лону (з книжками) із татово-
го кабінету в Інституті історії, 
— веде далі пані Лариса. — Ви-
везено також сервізи, тарілки, 
ложки… Крім того, в кухні, як 
і в усіх інших кімнатах, були 
гарні дубові вікна, але їх замі-
нили на пластикові та ще й із 
ролетами».
 У розмову втручається пан 
Дмитро: «Сєриков у своїх ви-
даннях, зокрема в журналі 
«Пам’ятки України», цю квар-
тиру рекламує як створений ним 
музей, та й усно скрізь про це 
розказує. А насправді — це про-
фанація музею, бо меморіаль-

ний музей створюється таким 
чином, щоб не зачепити жод-
ної речі, навіть побілку не міня-
ють, хіба-що акуратно чистять. 
Основна засада меморіального 
музею — зберегти, як є, і нічого 
не чіпати. У даному випадку все 
зруйновано й автентичного тут 
нічого не залишилося, почина-
ючи від вітальні й закінчуючи 
спальнею. Вивезено чимало кар-
тин, меблів, книжок. А книжок 
тут було понад 20 тисяч: най-
цінніші — вивезені, а частина 
стоїть спакована «добродіями» 
у коробки. Їх Лариса Петрівна 
не хоче чіпати, допоки не закін-
читься слідство й аби люди поба-
чили, що то за музей».  
 Наразі поліція, прокуратура 
ведуть слідство за статтею 190, 
за частинами 1 і 4 — це шах-

райство в особливо великих 
розмірах, а кримінальне прова-
дження було відкрите ще в 2014 
році й тягнеться дотепер.

«Музей вкрадених речей»
 Заходимо до великої кім-
нати, повністю заставленої ко-
робками з книжками. Жінки 
показують декілька книжок, 
повністю покритих пліснявою, 
— це саме ті книжки, які яки-
мось дивом опинилися в селі 
Веприк, що на Чернігівщині, й 
«зберігалися» на горищі в жах-
ливих умовах.
 «Усі стіни тут були у книж-
кових шафах, — розповідає 
Дмитро Чобіт. — Частину книг 
Сєриков вивіз і тримав у своє-
му будинку в селі Веприк. І це 
було виявлено в ході обшуків, 
усі дані було передано в суди. А 
ось ці книги, що посеред кімна-
ти, стоять тут ще з 2014 року, 
бо напаковані книжками ко-
робки було підготовлено «доб-
розичливцями» для вивезення, 
але, на їх біду, Лариса Петрівна 
саме прийшла й припинила цю 
вакханалію». 
 Привернули увагу величезні 
роги оленя, які лежали поверх 
коробок і, як пояснила донька 
академіка, були мисливським 
трофеєм її ба тька-мисливця. 

Промовистою виявилася бирка, 
прикріплена до ріг: «Вилучено в 
ході обшуку від 19.09.2014 року 
за адресою Чернігівська область, 
Бобровицький район, с. Веприк, 
вул. Миру, 36. Слідчі ...» — пря-
ме свідчення того, що цю річ ви-
везли з «меморіального музею» 
у свою приватну хату. Така ж 
«доля» спіткала й чимало інших 
речей із квартири Тронька. 
 У наступній кімнаті Лариса 
Петрівна розповідає, що рані-
ше тут була їдальня, лежав ве-
личезний килим, був чималий 
стіл, стояв диван, стіни були 
«всіяні» картинами — наразі 
фактично нічого того вже не-
має. Слідчі пишуть, додала пані 
Лариса, що після обшуків «по-
вернуто» речей, перелік яких 
вміщується на 85 аркушах... 
 «На 90-річчя Валентини 
Іванівни, у 2009 році, митники 
подарували ікони, — пригада-
ла несподівано Лариса Тронь-
ко. — Були серед них і дві ве-
ликі й дуже хороші, які, як 
з’ясувалося, при першому об-
шуку 2014 року були знайдені 
у... Веприку. А при другому, 
коли я почала на цю тему роз-
мовляти, їх уже там не було». 
 «Будинок у Веприку буду-
вався саме після того, як пропа-
ли гроші (а це чотири мільйони 

ГУЧНА СПРАВА

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Ця сумна історія має, швидше, моральний, а точніше аморальний, 
характер, ніж правовий, й наочно показує, як спокуса легких гро-
шей і жадоба швидкої наживи призводять людей до духовної де-
градації.
Важко знайти людину, яка б не знала про врятовані за активної 
участі академіка Петра Тимофійовича Тронька духовні скарби ук-
раїнців, або не знала про книжки, які редагував і писав академік. 
Без перебільшення — він увійшов в історію України як видатний 
державний і громадський діяч.
Довше нього в уряді за всі часи не пропрацював ніхто: із 1961-го 
по 1978 роки був заступником голови Ради міністрів УРСР й від-
повідав за гуманітарну сферу. Також працював віце-президентом 
Академії наук України й більше 20 років очолював Українське то-
вариство охорони пам’яток історії та культури. Це йому належа-
ла ініціатива відновлення Успенського собору Києво-Печерської 
лаври, Михайлівського собору та Золотих воріт у Києві, музею-за-
повідника «Козацькі могили» на Рівненщині та національного за-
повідника на Хортиці. Це завдяки Петру Троньку ми маємо сьогод-
ні Музей народної архітектури та побуту в Пирогові під Києвом. 
Крім того, Петро Тимофійович був відповідальним редактором 
понад ста видань, удостоєний звання почесного громадянина 13 
міст України (у тому числі Києва та Харкова), мав звання почесно-
го професора близько 20 університетів України, а за подвижниць-
ку роботу йому було присвоєно звання Герой України. Ця людина 
добре знана й за межами України.
До останніх днів, а прожив він 96 років, мав ясну пам’ять, розум і 
працював завідуючим відділом регіональних досліджень Інституту 
історії Національної академії наук, одночасно очолюючи Всеук-
раїнський фонд відновлення видатних пам’яток історико-архітек-
турної спадщини ім. О. Гончара. 
Але після смерті цього видатного українця знайшлися крутії, які 
займають поважні посади, й просто обвели навколо пальця родину 
академіка. На себе вони переписали обидві квартири Тронька й, по 
суті, привласнили все майно родини, обставивши всі ці оборудки 
довіреностями від імені доньки — Лариси Петрівни Тронько. Ці 
спритники пояснюють, що ніхто нікого не обкрадав, а навпаки — 
робили благородну справу, створюючи музей академіка Тронька. 

■

Псевдомузей
Як, утершись у довіру до доньки академіка Петра Тронька, 

спритники «законно» збагатилися

«Основна засада меморіального музею — зберегти, 
як є. У даному випадку все зруйновано й автентичного 
нічого не залишилося. Вивезено чимало картин, 
меблів, книжок, яких тут було понад 20 тисяч 
примірників».

Лариса Тронько з батьківським мисливським трофеєм.❙

Одна з бирок на речах академіка (які було вилучено в ході обшуку 
на Чернігівщині в селі Веприк).
Фото Дмитра ЧОБОТА.

❙
❙
❙



«Скільки себе пам’ятаю, я працюю. Плуг блищить тоді, коли він оре, 
а якщо лежить без діла — іржавіє. Людина зобов’язана працювати, 
а її помисли мають бути спрямовані на те, щоб принести найбільшу 

користь  своєму народу і країні».

Петро Тронько
доктор історичних наук, 
професор, академік
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гривень) академіка, — доповнює 
пан Дмитро. — Чи не дивний 
збіг? Причому Сєриков зараз го-
ворить, що будував не будинок 
для себе, а музей для Тронька. 
То виникає питання, а скільки 
ж тих «музеїв» треба?» 
 Іншою «нестиковочкою» є 
ще один момент. Як розпові-
дає пані Валентина, Сєриков 
постійно говорить, що у «чер-
нігівському» Веприку Пет-
ро Тронько відпочивав. Та це 
не зовсім так, бо Петро Тимо-
фійович був у Веприку, але... 
Фастівського району, що на 
Київщині, де відкривав садибу 
видатного українського компо-
зитора Кирила Стеценка. 
 «Я той «веприківський му-
зей» називаю «музей вкрадених 
речей», — резюмує донька ака-
деміка. 

«Чорна кімната»
 У спальні Лариса Петрів-
на ледь не розплакалась: «Най-
жахливіше для мене ще й те, що 
він обікрав маму. Він забрав гро-
ші з її пенсійного рахунку, на 
якому була сума з семизначни-
ми цифрами. Вона жодного разу 
(протягом 40 років) із призначе-
ної пенсії не брала ні копійки, 
адже чоловік добре заробляв. І в 
результаті у паралізованої, при-
кутої до ліжка 95-річної жінки 
на рахунку залишається... 100 
гривень. Але Сєриков виставив 
в інтернеті повідомлення, мо-
вляв, фундація Тронька про-
сить пелюшки, памперси для 
хворої жінки. Тобто, мільйони 
фактично вкрадено, а просять... 
Яка вершина цинізму!?» 
  Заспокоївши літню жінку, 
Дмитро Чобіт продовжив неве-
селу оповідь: «У цій кімнаті-
спальні були картини й стара 
шафа. Зараз тут... нова шафа-
купе, яка явно встановлена не 
для родини Троньків, а для са-
мого Сєрикова, й у ній наразі 
знаходяться... його речі. Тобто 
він робив тут власне помешкан-
ня, а не музей». 
 «Я Сєрикову його речей не 
віддаю, допоки він не поверне 
усіх моїх!» — додає Лариса Пет-
рівна. 
 Як з’ясувалося, колись у цій 
же кімнаті був і (один із двох) 
кабінет академіка. Наразі це 
єдина кімната, в якій «музей-

никами» зроблено ремонт: сті-
ни обклеєні темними шпале-
рами, стелю для звукоізоляції 
«обліплено» пінопластом. Хоча, 
як наголошувалося вище, у ме-
моріальному музеї не чіпають 
навіть побілку. Коли Валенти-
ну Іванівну, дружину академі-
ка, перевезли з дачі до Києва, то 
помістили в цю «чорну кімна-
ту», як нарекла її господиня. 
 Здивував балкон, на який 
можна потрапити з цієї кімна-
ти, а точніше — частина вирі-
заних балясин у ньому. Хто і 
навіщо зробив таку небезпеч-
ну «реконструкцію»? Частко-
ву відповідь на це дала Вален-
тина Іршенко: «Сєриков, коли 
ми були на цвинтарі, запросив 
мене в машину, аби відвезти в 
Інститут історії на урочистості 
з нагоди вручення премії, й по-
чав говорити, мовляв, яка Ла-

риса неадекватна, адже ми з 
Гриценком кілька разів її від-
тягували, бо вона хотіла з бал-
кона кинутися. Тобто вони вже 
готували громадську думку, 
ніби Лариса на таке здатна...». 
І не тільки, як можна припус-
тити, громадську думку. Як 
пригадує Лариса Тронько, їй 
привозили різні таблеточки, 
«вітамінчики», від яких зго-
дом почалися страшні головні 
болі.
 «Раніше це була кімната 
моїх бабусь. Після їх смерті — 
кабінет мого батька. Колись тут 
була стінка, яку він замовив на 
фабриці імені Боженка. Були 
тут ще два крісла й журналь-
ний стіл, — додає пані Лари-
са. — І коли я приїхала вперше 
після двох років і побачила всі 
ці зміни, мені стало зле!.. Зараз 
тут стоїть одна шафа-купе, якої 
ніколи не було. Натомість час-
тина автентичних речей опини-
лася у Веприку, а решта зникли 
невідомо де».
 Виявляється, свого часу та-
кож ішлося про створення ме-
моріального кабінету і в Інсти-
туті історії України, де Тронько 
пропрацював 30 років. «Але 
«налетів» Сєриков — усе звід-
ти, до трісочки, вивіз, — роз-
повідає Валентина Михайлівна. 
— Мені він казав: «Не втручай-
тесь! Це працює фундація». Піс-
ля цього про музей-кабінет уже 
не йшлося». 

«По «нашій» кримінальній 
справі наразі працює 
четвертий слідчий»
 Ідемо до останньої кімна-
ти, в якій, як кажуть пані Ва-
лентина та пані Лариса, певний 
час жив Сєриков. «Зверніть ува-
гу, — говорить Дмитро Чобіт. — 
Тут стоїть масажний стіл, який 
він купив для себе. Це свідчення 
того, що збирався жити тут «дов-
го і щасливо». Куплено й музич-
ний центр для «музею»...»
 «У цій кімнаті раніше був 
ще один кабінет батька, але вже 
у закарпатському стилі, — роз-
повідає Лариса Тронько. — Він 
з’єднувався з сусідньою кімна-
тою. Але то все переробили, пе-
ремурували. Навіщо? Тут та-
кож автентичність збереглася 
не більше ніж на 50 %. Колись 
на цих поличках, які вціліли, 
були різні сувеніри. Якось ан-

самбль Вірського виступав у 
Бразилії, президент цієї краї-
ни подарував моєму батьку 
сомбреро «Біле золото» — зго-
дом воно зникло. Олег Попов 
подарував портрет із підписом 
— теж зник. Дресирувальни-
ця тигрів Ірина Бугримова по-
дарувала стек — і його нема. 
Тато з мамою були великими 
вболівальниками київського 
«Динамо», і якось команда по-
дарували їм м’яч із підписами 
— він також пропав. Козаць-
кий генерал-осавул подарував 
татові форму й козацьку шаб-
люку — куди все поділося? Як 
мисливець, тато мав унікальну 
рушницю (французької фірми, 
якій більше 100 років), ціна її 
близько 1 мільйона доларів. 
Теж зникла. Не стало й подаро-
ваних Папою Римським золо-
тих запонок. А скільки пропа-
ло «по-дрібницях» речей...»
 Відверто кажучи, я ніяк не 
міг зрозуміти, як усе-таки мож-
на було підписувати доручення, 
що давали право розпоряджа-

тися усім рухомим і нерухо-
мим майном, за великим рахун-
ком, малознайомим людям?.. І 
в мене склалося враження, що 
пані Лариса й сама до кінця не 
може втямити, як і чому свого 
часу на таке пішла.
 «Я працювала в інституті 
автоматики зранку й до ночі. У 
тата на роботі фактично не була 
жодного разу. Нікого зі спів-
робітників не знала, — пригадує 
Лариса Петрівна. — І ось у 2011 
році, коли батька ховали з вій-
ськовими почестями (він льот-
чик-винищувач), то в день про-
щання з ним у клубі Кабміну до 
мене підходить якийсь чоловік і 
каже: «Я Анатолій», оце й було 
моє перше знайомство із Сєри-
ковим. Потім почалися дзвін-
ки, мовляв, що треба, яка необ-
хідна допомога. Потім же на 40 
днів по тату Сєриков вже при-

їхав із Гриценком (а з ним він 
скрізь їздив) і почав «активно 
працювати»... На той час маму 
я відвезла на дачу, бо вона була 
лежача, й обидві квартири були 
закриті, стояли «на охороні».
 Почались дзвінки, зустрічі. 
Мабуть, через свій стан якоїсь 
розгубленості я повірила у роз-
повіді Сєрикова, що він був уч-
нем батька й нібито мій тато за-
повідав йому, аби після смерті 
Анатолій допомагав і мамі, і 
мені, а крім того, буцімто бать-
ко мріяв, щоб у цій квартирі 
створили музей, щоб була фун-
дація його імені. Хоча мені тато 
ніколи нічого подібного не го-
ворив (подумала, може, батьку 
було незручно про це мені каза-
ти). Тож сліпо повіривши Сєри-
кову, вирішила все робити, «як 
тато хотів». 
 І от засновниками Фунда-
ції Героя України Петра Тронь-
ка, яка має статус благодійного 
фонду, стала я (член правлін-
ня), моя мама й Сєриков. Але ос-
кільки я була постійно з мамою 
на дачі, то фактично всі повно-
важення віддала Анатолію». 
 Подруга Лариси Петрівни, 
пані Валентина, додає: «Чому 
повірила?.. Усе життя Лариса 
жила за «стіною» батька — він 
усе брав на себе. Адже під час 
евакуації його молодша дворіч-
на донька померла й усю свою 
любов батьки перекинули на 
Ларису. Тож у житті особливих 
проблем Лариса Тронько не мала 
й раптом у 74 роки вона відчула 
беззахисність — опора рухнула 
зі смертю батька. Саме в цей час 
і «підліз» Сєриков зі своєю «до-
помогою», узявши нібито на себе 
увагу й турботу про Ларису». 
 Трагікомічним є й те, як за-
значає Дмитро Чобіт, що Сєри-
ков нотаріально завірив сам собі 
доручення, ніби він, як кращий 
учень академіка, буде представ-
ляти Фундацію Тронька в Ні-
меччині з правом відкриття ра-
хунків й, відповідно, збирання 
коштів. «І це брехня, бо він ні-
коли не був його учнем, а був 
лише співробітником, — обу-
рено додав пан Дмитро. — Крім 
того, він присвоїв увесь архів 
Тронька й інтенсивно викорис-
товує ці документи у своєму 
журналі». 

«Партбос» Суслов ненавидів 
великого українця 
 Несподівано пані Лариса 
згадала про те, що 6 листопада 
1943 року машина з її батьком 
в’їхала до Києва одразу за таки-
ми «китами», як Хрущов, Дов-
женко та Жуков. І, виявляєть-
ся, що Михайло Суслов, який 
був другою людиною в епо-
ху правління Леоніда Брежнє-
ва в державно-партійній ієрар-
хії СРСР, страшенно ненавидів 
Петра Тимофійовича за ук-
раїнську мову, за вишиванку. 
«У 1965 році батько вперше в іс-
торії на асамблеї ООН виступав 
українською мовою. А за відсто-
ювання музею на Хортиці наша 
сім’я взагалі висіла на волосин-
ці — могли вислати до Сибіру», 
— згадує Лариса Петрівна. Ще 
одним штрихом до портрета ве-
ликого українця є те, що де-

ржавна дача в Кончі-Заспі була 
виділена для пожиттєвого ко-
ристування Троньку (його сусі-
дом був Володимир Литвин), і 
Петро Тимофійович чи не єди-
ний із «небожителів», які там 
мешкав, хто її так і не викупив 
та не приватизував».
 Продовжуючи оповідь, Ла-
риса Тронько сказала: «Коли ми 
були з мамою на дачі, нам при-
везли туди нагороди батька. Але 
я переживала, що звідти вони 
можуть пропасти. Тож зателе-
фонувала Сєрикову, дала клю-
чі від квартири, сейфа й поп-
росила татові ордени, важливі 
документи покласти в сейф. Як 
згодом з’ясувалося, після цього 
з сейфа зникло все, в тому чис-
лі мамині й мої коштовні при-
краси, діаманти. Більше того, 
«завдячуючи» одній своїй под-
рузі, яка розхвалювала «поміч-
ників», я дозволила і Сєрикову, 
і Гриценку жити у квартирі. 
 Оця моя віра людям, а ще 
стан, викликаний вживанням 
ліків (до слова, зараз роблять 
аналізи тих ліків), які мені 
привозив Сєриков, і призвели 
до фатальної помилки з підпи-
суванням оцих довіреностей. У 
мене почалися страшні головні 
болі, хоча раніше нічого подіб-
ного не було. 
 Після двох років перебуван-
ня на дачі я повернулася з ма-
мою до Києва і, як голова Фун-
дації, почала вимагати повного 
звіту щодо витрачених коштів 
фонду. Кажу: «Мене люди про 
це запитають, наприклад, Кі-
нах, який скинув на фонд 70 ти-
сяч гривень на цей музей…» Але 
звіту я так і не отримала. 
 Більше того, згодом навіть 
знайшлися листи, які розсила-
ли по всій Україні (навіть мит-
рополиту Володимиру) з «моїм» 
підписом, у яких я нібито про-
шу гроші на пам’ятник татові 
(хоча пам’ятник уже був опла-
чений і стояв у 2012 році)».
 Аби було зрозумілим, звід-
ки у родини Троньків немалі за-
ощадження, донька академіка 
розповіла, що при Союзі вона от-
римувала до 2 000 карбованців. 
А її батько отримував стипендію 
(12 тисяч гривень на місяць, яка 
не обкладалася податками) як 
почесний професор Харківсько-
го університету ім. Карамзіна. А 
ще від мерії Харкова як почесно-
му громадянину щомісяця над-
ходило 6 тисяч гривень. Йшла 
доплата за звання академіка — 
14 тисяч, пенсія — 20 тисяч, в 
Інституті історії мав платню 12 
тисяч. А життя Петро Тронько 
вів скромне. За свої гроші ви-
давав книжки, але потім отри-
мував за них гонорари. Усі над-
ходження приходили на різні 
рахунки в різні банки. «Усі ці 
накопичення, — сказала, завер-
шуючи розмову Лариса Петрів-
на, — зняті моїми «благодійни-
ками» за дорученням».
 Дуже шкода, що кінця-краю 
цій історії не видно, адже суди 
тягнуться третій рік поспіль. 
І під завісу життя літня люди-
на замість душевного спокою 
живе у постійному стресовому 
стані: з одного боку, нарікаючи 
на своїх кривдників, а з іншого 
— картаючи себе за певну дитя-
чу наївність, довірливість і віру 
в добрі наміри сторонніх людей. 
Показовим є й те, що в нашій 
країні добитися справедливості 
не може навіть донька знамени-
того батька. То чи може розра-
ховувати на правосуддя звичай-
на людина, яка стала жертвою 
шахраїв та аферистів? ■

у центрі Києва

«Мама жодного разу (протягом 40 років) із 
призначеної пенсії не брала ні копійки, адже чоловік 
добре заробляв. І в результаті у паралізованої, 
прикутої до ліжка 95-річної жінки на рахунку 
залишається... 100 гривень».

«Музейні експонати», які не встигли вивезти «доброзичливці».❙
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«За крок до народження через смерть»
 Більше, ніж півсотні поїздок в зону 
АТО  з диктофоном і фотокамерою Леонід 
Логвиненко описав у коротких газетних 
нарисах, які і ввійшли до його нової кни-
ги. Кожна з цих оповідок проілюстрована 
його ж світлинами, що через раз рясніють 
щемливими віршами автора. І хоча у кож-
ній з описаних історій — свої герої, є у них 
щось і незмінно спільне. «Я просто їздив, 
зустрічався — якось Бог посилав мені цих 
людей, — каже автор. — А що таке герої? 
У мене немає якихось з високими чинами. 
У мене — прості люди. От, наприклад, як 
Василь Шухевич — київський учитель 
— от такий герой! В основному, це рядові 
працівники війни».
 Вочевидь, магічне для української іс-
торії прізвище нагородило педагога-істори-
ка  власним філософським баченням війни, 
бо він її відчуває не лише через блукаючий 
на своєму тілі «сонячний зайчик» ворожо-
го снайперського прицілу, а й з точки зору 
часових закономірностей. «Що ж стосуєть-
ся Росії... Вона мені здається не двоголовим 
орлом, а драконом із десятком голів, — роз-
мірковує пан Василь у своєму інтерв’ю. — 
Ти їх стинаєш, а вони відро стають. В історії 
бувало не раз: от-от, здавалося, ця імперія 
зла завалиться, а вона знову відроджувала-
ся і несла у світ зло, кров, війни. Але на все 
свій час. Ось побачите: українцям, можли-
во, ще доведеться відправляти в Росію ми-
ротворчі батальйони, щоб усі ті народи роз-
бороняти». 
 На фронті епохальні тенденції вжива-
ються з купою різних деталей, які у житті 
конкретних героїв набувають фатального 
значення. Скажімо, для розвідника Олек-
сандра Коляди з позивним «Латиш» Дон-
бас — уже четверта війна, і на двох із них 
про солдата забувала Батьківщина. Впер-
ше це сталося після Афганістану, бо на ньо-
го і ще одинадцятьох побратимів-українців 
прийшли додому «похоронки». А вдруге 
вже тут, в АТО, коли в держави не знайш-
лося коштів на дві операції після тяжкого 
поранення. Зрештою, на одну з них гроші 
зібрали волонтери, другу оплатив він сам. 
Далі воює із врятованим оком і штучною 
пластиною в коліні. Цікаво, що на початку 
російської окупації пан Коляда жив у Кри-
му. Одна з чотирьох воєн, у яких він брав 
участь, була чеченською. Таких доброволь-
ців у Росії «не жалують», тому Олександр 
завантажив припасений у дворі броньови-
чок БРДМ усіляким житейським скарбом, 
включаючи кілька бочок власноручно ви-
готовленого вина, й поїхав у бік Сиваша. 
«Через протоку вдалося переправитися за-
вдяки старій мапі, — написано про воїна у 
книзі. — Німецька карта 1943 року випус-
ку виявилася дуже точною. Їдучі по ній, 
всього двічі черпнув води з солоного болота 
й опинився у Великій Україні, а вже потім 
подався партизанити під Маріуполь».
 Але в образі «Латиша» — головне не це, 
а якась незламна житейська справжність. 
Леонід каже, що на фронті не раз чув про 
нього історії, схожі на пригоди героя кі-
ношних трилерів. В одній з них під Іло-
вайськом розвідник Коляда пробираєть-
ся в оточення , аби вивести людей з котла. 
В іншій, обвішаний реп’яхами та лахміт-
тям, йде в самісінький тил противника. 
А ось вже миготить між дерев і «косить з 
кулемета «зеленку», намотавши на руку 

стрічку з набоями». Він ще й Сіверський 
Донець переходив із наплічником, на-
пханим вибухівкою, аби замінувати під 
носом у ворога зайнятий ними берег. То, 
мабуть, не випадково до книги ввійшло 
фото, де «Латиш» тримає на руках мав-
почку з гранатою. В астрологічному сим-
волі 2015 року, подарованому волонтера-
ми, він побачив і щось своє.

«Я з «Марса» нікуди не піду»
 Коли читаєш «Місячну сонату війни», 
просто не віриться, що описаний Леонідом 
жах відбувається геть під боком. Регуляр-
ні польоти над харківськими будинками 
військових гелікоптерів і колони армій-
ської техніки на кільцевій, що рухаються 
у бік Донецька, — це все, що нагадує про 

війну у найближчому до АТО мирному об-
ласному центрі. І за це ненав’язливе нага-
дування варто дякувати хлопцям, які за-
кривають собою Україну від більш мас-
штабного жахіття. Більшість із них — не 
кадрові армійці, а вчорашні хлібороби, 
комп’ютерники, вчителі. Їм просто випав 
цей тяжкий жереб — воювати за нас усіх.
 Скажімо, «людиною війни» довелося 
стати 50-річному чоловікові з позивним 
«Механік». «Цей солдат — збірний образ 
рядового, — пише Леонід. — Він — майс-
тер на всі руки, дійсно справжній механік. 
Якщо треба, полагодить БМП, гармату, 
механізм заклинило — раз-раз і розібрав. 
Якось трапилося що один кулемет зламав-
ся. Інший заклинило. Так він із двох неп-
ридатних зібрав один. Вийшла дивна ма-
шинерія з отакенним дулом, але вона стрі-
ляє». 
 Інший сюжет написаний про хліборо-
ба з позивним «Бик». Йдеться про героїч-
не життя «на Марсі» — пекельному спос-

тережному пункті поблизу Пісків. Там 
вся земля вкрита побитою мінами і снаря-
дами червоною цеглою, тому бійці назва-
ли цей плацдарм на честь планети, схо-
жої на  нього кольором. Там ніколи не бу-
ває тихо, постійно літає «справжнє залізне 
торнадо», але бійці все одно звідтіля ні на 
крок. Посеред усієї цієї «космогонії» побу-
вав і капелан Геннадій Рохманійко, який 
поділився з Леонідом враженнями від зус-
трічі з захисниками Пісків. Зокрема, свя-
щеника здивувало наскільки по-госпо-
дарському 30-річний хлібороб розповідав 
про ввірений йому з побратимами шматок 
землі. Мовляв, вона наша, і ми її нікому не 
віддамо. «Володю, а якщо наступ? — за-
питує пан отець. — Чи є у тебе запасна по-
зиція? Інакше кажучи, куди тікати, якщо 
попруть? А Володя на мене здивовано ди-
виться і відповідає: «А ми нікуди не зби-
раємося відступати, я з «Марса» нікуди 
не піду. Будемо відстрілюватися». А якщо 
набої скінчаться?».  Запитання не застало 
молодого чоловіка зненацька — він пока-
зав на спині кишеню, куди засипано з пів-
кілограма патронів. «А якщо й патронів 
не стане?» — допитується священик. Тоді 

хлібороб показав гранату, яка висить прос-
то на грудях. Він з нею навіть спить. Це на 
той випадок, якщо скінчиться усе. Береже 
для себе...

«Господи, прости їм, бо не знають, 
що творять»
 Граната за пазухою — не просто так. 
Ще один герой «Місячної сонати війни» — 
отець Валентин Серовецький, окрім своєї 
служби капеланом, розповів ще й про по-
лон. Його, служителя Михайлівського Зо-
лотоверхого монастиря, який відспівував 
на Майдані Небесну Сотню й потрапив до 
телевізійних новин, «ополченці» змусили 
пройти всі етапи земного пекла. «Свяще-
ник згадує, як їх ставили до стінки, іміту-
ючи розстріли, клацаючи затвором чи стрі-
ляючи біля вуха, — пише автор. — Людей 
били просто так, для розваги, переважно 
молоді найманці. Це такий у них був спорт: 
після повернення з передової — напитися й 
трощити ребра в’язням, гасити об тіло свя-

щеника цигарки, роздирати рот, щоб потім 
туди засунути хрест. Пам’ятає хлопця з 
«Правого сектора», якому розтрощили че-
реп автоматом, підлітка, котрому зламали 
руки...Двох замордованих хлопців він від-
співував. Його змусили копати ями, хова-
ти на смітнику, бо вороги сказали, що за-
мучені не достойні землі з хрестом...Ховав, 
аби тіла не дісталися голодним псам».
 З полону православного отця Валенти-
на викупили незнайомі йому...мусульма-
ни. Шляхи Господні несповідимі. Додому 
приїхав худющий, наче бранець Освенціму 
і хворий на гепатит С. Полонених там на-
вмисне заражали через кров смертельни-
ми хворобами, аби їхня воля не була суміс-
ною з життям. Лікуючись, він і далі пра-
цював капеланом. «Іншим буває гірше, 
ніж мені, — пояснив свою роботу свяще-
ник. — Коли дивишся, як хлопці  на пе-
редовій спиваються, кидаються у вогонь, 
вчиняють самогубство, а в цей час там бра-
кує капеланів, які б зміцнювали дух лю-
дей, то як сидітимеш удома?».
 Леонід каже, що свою книжку з есе про 
отця Валентина хоче подарувати його дру-
жині, бо самого священика вже немає се-
ред живих. За його душу тепер моляться 
ті, кому він допоміг пройти  війну. Але не 
всім судилося вийти з того пекла живим. 
На презентацію «Місячної сонати...», ска-
жімо, приходила філолог і літературоз-
навець Наталія Левченко, в якої донець-
ка бійня забрала найріднішу людину. «У 
новелі «Дванадцятий ангел»  йдеться про 
мого сина, лейтенанта юстиції, замком-
бата з правових питань Литвиненка Юрія 
Юрійовича, — розповіла вона. — Пан Ле-
онід сфотографував останній танець у його 
житті. Через 10 днів після фотофіксації 
тих подій він загинув. Я чітко усвідом-
люю різницю між нарисом і новелою, але 
схиляюся таки до визначення структури 
книги, як новелістичної моделі. Кожна іс-
торія, вміщена у цій книзі, — це історія і 
про мого сина також. І так може сказати 
кожна мати, яка чекає свою дитину з цієї 
дивної війни, а також та, якій не судилося 
дочекатися»...
 З віршами Леоніда, вміщеними у «Мі-
сячній сонаті війни», перегукнулися  ряд-
ки і самої пані Наталії. «Земля порож ньою 
без тебе стала, — пише у своїй посвяті мати. 
— І з торбою в світи пішла моя душа. Об 
горе зачепилася, не встояла і впала. А ти 
кружляв над нею янгольським пташам».
 Це вже другий невимовний біль згорьо-
ваної жінки — з афганської війни не повер-
нувся її чоловік. Він теж був офіцером — 
Юрій Литвиненко. ■

ВІЙНА І ЛЮДИ 

Розчахнута душа
У Харкові вийшла друком книга про рядових трударів війни, 
які вимушено і непомітно  стають героями

■

«Росія мені здається не двоголовим орлом, а драконом із 
десятком голів. Ти їх стинаєш, а вони відростають. В історії бувало 
не раз: от-от, здавалося, ця імперія зла завалиться, а вона знову 
відроджувалася і несла у світ зло, кров, війни».

Олександр Коляда з символічною 
копією свого неприборканого характеру. 

❙
❙

Отець Валентин Серовецький молиться на тлі зруйнованого Широкиного.
Фото Леоніда ЛОГВИНЕНКА.

❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ

Коли читаєш цю збірку, то з гострішим, 
ніж досі, болем починаєш розуміти, як 
багато зараз на мирній частині України 
порожньої піни. Таке враження, ніби 
щось справжнє в собі і в людях можна 
відкрити або знайти лише там, де почи-
нається війна. І чим ближче до вогня-
ного пекла і смерті, тим зрозумілішим 
стає саме життя з усіма його природ-
ними потребами і високими сенсами. А 
найдивніше те, що в книзі, яку написав 
харківський журналіст, фоторепортер і 
поет Леонід Логвиненко, за словами са-
мого ж автора, «немає нічого аж надто 
особливого». Просто переповів те, що 
вдалося побачити і почути. Випитати у 
нього про власні пережиті емоції прак-
тично неможливо, бо одразу «відсилає» 
до своїх же віршів, якими теж рясніє 
його «Місячна соната війни». «А біль та-
кий в розчахнутій душі, — пише він, ніби 
відповідаючи і на таку цікавість, — що й 
смерть його не вип’є до краплини».
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Нищили татари, арештовували 
австрійські жандарми 
 Походження назви села має 
декілька версій. Ось одна з них, 
побутово-історична. Після зни-
щення поселень на Залузі (ста-
ра частина села) селяни кор-
чували ліс, заготовляючи де-
рево на будівництво. Для них 
у величезних казанах варили 
смачний борщ — і тому цю міс-
цевість почали називати Бор-
щовичі. Проте є і наукове по-
яснення назви. На думку ака-
деміка І. П. Крип’якевича, наз-
ва походить від давньоруського 
власного імені Борщ або Борис-
лав. До речі, кілька років тому 
надрукували збірку «Борщови-
чі. Погляд крізь віки». Її автор 
— Бойцун Ярослава Павлівна, 
вчитель української мови і лі-
тератури. В книжці описана іс-
торія села з часів неоліту і до 
сьогодні. 
 «У податковому реєстрі 1603 
року зазначено, що в селі було 8 
ланів землі, 3 корчми, які пла-
тили по 12 гр податку, — читає-
мо на сайті села. — Тут також 
було 8 загородників та комірни-
ків. Село платило 12 зол подат-
ку. Весною цього року король 
Зигмунд III нагородив за ряд 
послуг якогось Януша з Борщо-
вич. У 1607 році селяни Борщо-
вич разом із селянами сусідніх 
сіл скаржились у суді на зло-
вживання орендаря Яна Ост-
ровського. Він змушував їх ви-
конувати понаднормові повин-
ності, забирав їхнє майно, про-
дукти, пасіки та інше. У 1617 
році село давало 44 зол 13 гр 
прибутку. Тут було 20 кметів 
на півланках. Кожен із них мав 
платити по 4 зол 15 гр чиншу, 
давати каплуна, 10 яєць, півко-
лоди вівса, бджоляну десятину, 
відробляти по 2 дні панщини в 
тиждень. Троє корчмарів також 
давали данину та робили по 12 
днів у рік.
 Внаслідок татарських гра-
бежів та розорення у 1618-20 
роках у селі із 10,5 ланів освоє-
ної землі залишилось тільки 3,5 
лана, всі 3 корчми були спалені. 
У 1626 році орда знову повністю 
знищила село...
 Після першого поділу Поль-
щі та захоплення Галичини 
Австрією у 1772 році село ста-
ло державним (камеральним) 
маєтком і 15 серпня 1777 року 
було викуплене Вінцентом По-
тоцьким. 1848 рік приніс селя-
нам звільнення від адміністра-
тивної та економічної неволі з 
боку панського фільварку. З на-
годи цієї події, скасування крі-
посного права, у селі було вста-
новлено хрест.
 Великої шкоди заподіяла 
селу І Світова війна та наступ-
на за нею польсько-українська 
війна. Відомо, що у 1914 році 
австрійські жандарми арешту-
вали і відправили до концтабо-

ру Талергоф 16 селян, у тому 
числі 85-річного діда Григорія 
Мормила. Арештованих зви-
нувачували у москвофільських 
симпатіях. 29 грудня 1918 року 
Борщовичі захопили поляки.
 У селі була стара дерев’яна 
церква святої Параски. Згоріла 
навесні 1912 року. Ікону покро-
вительки винесли з вогню, але 
не вберегли до сьогодні: поки 
будували новий храм, образ сто-
яв надворі. Фарби позмивали-
ся, дерево потрухлявіло, тіль-
ки дошки з контурами залиши-
лися. Щоправда, ікона сьогодні 
зображена на гербі села. 

Класика — у церкві 
 Головною окрасою Борщови-
чів нині є храм Пресвятої Трій-
ці, збудований у 1923 році. Цер-
ква стала центром духовного і 
культурного життя парафіян. 
Отця Івана Духнича не назвеш 
типовим настоятелем. 
 Нещодавно в храмі відбувся 
концерт «Світла музика у світ-
лий тиждень». Мешканцям 
Борщовичів випала нагода на-
солодитись чарівним голосом 
скрипки, віоли-да-ґамби та спі-
нету у виконанні камерного ан-
самблю з міста Ляузен (Швей-
царія). Цікавий факт, що віолі-
да-ґамбі виповнилось уже 329 
років. За словами професора 
Браяна, який є власником му-
зичного інструмента, що було 
з ним до XX століття — невідо-
мо. У 1983 році професор купив 
віолу-да-ґамбу в колекціонера з 
Англії. Прозвучали твори ком-
позиторів XVII—XVIII століть: 
«Сюїта» Філіпа Ерлебаха, «Моє 
серце готове» Ніколауса Брун-
са Кантата та «Соната» Дітріха 
Букстехуда.
 Організував концерт Іван 
Духнич — син настоятеля цер-
кви, музикант та керівник про-
екту Haliciana Schola Cantorum, 
який навчався в музичній ака-
демії у Швейцарії. Для нього 
виконувати музичні твори на 
сцені разом із професором Бра-
яном, Арно Райхертом та Йвон-
не Ю — не вперше. Однак їх кон-
церт у рідному селі для Івана — 
це щось із царини нереального. 
 «Одного разу ми грали кон-
церт у церкві, де часто виступає 
Йвонне, — розповідає Іван Дух-
нич. — І я спонтанно запросив 
всіх у гості до себе. Вони, зви-
чайно, погодилися. А з часом 
прийняли рішення, що це буде 
квітень 2017-го».
 Зарубіжні музиканти були 
враженні атмосферою, яка па-
нувала в українській церкві, 
зацікавленістю усіх глядачів. 
Йвонне Ю ділилася враження-
ми: «Я була здивована не лише 
архітектурою церкви, а й ат-
мосферою, вона була дуже особ-
ливою. Вразило, як люди тісно 
сиділи; нам буквально переда-
валося відчуття общинності. У 

Швейцарії такого не зустрінеш. 
Захоплюючий момент, коли свя-
щеник виходить і співає «Хрис-
тос Воскрес», а усі люди актив-
но відповідають. Це насправді 
дуже гарно». Професора Брая-
на вразило те, що були присут-
ні усі вікові категорії. Діти були 
дуже чемні та уважні.
 При церкві у Борщовичах 
отець Іван Духнич організував 
щорічний літній табір «Про-
мінчик», куди два тижні хо-
дять учні школи, які готують-
ся до першого причастя. Церква 
активно співпрацює зі школою, 
яку очолює Ігор Михайлович 
Васьків. Збігаються у реальних 
справах місія церкви та девіз 
борщовицького педагогічного 
колективу «Збережімо історію 
своїх предків у серцях нащад-
ків». 

Відголоски операції «Вісла»
 Через село проходить за-
лізнична колія ще з кінця ХІХ 
століття. Весною 1947 року на 
станції Борщовичі зупинив-
ся ешелон із депортованими у 
ході операції «Вісла» україн-
цями, яких почали розселяти у 
селі неподалік Львова. За свід-
ченнями очевидців, тоді тут за-
лишилися 83 сім’ї примусово 
виселених з етнічних українсь-
ких територій.
 Наприкінці квітня у Бор-
щовичах пом’янули 70-ті ро-
ковини операції «Вісла». При-
їхали митрополит Львівський 
Ігор Возняк, декан УГКЦ Лю-
бачівського повіту Республі-
ки Польща о.Іван Тарапацькі. 
Торжество почалось з архієрей-
ської Божественної літургії. У 
селі освятили відреставровану 
капличку, яку було збудовано 
до 50-х роковин «Вісли». Вла-
дика Ігор поблагословив бор-
щівчан, побажав їм успіху на 
дорозі, котра веде до Бога, бо це 
одна з найправедніших доріг. 
Основна частина заходу відбу-
валася в народному домі «Про-
світа». 
 «Жили ми в селі Башня 
Горішня Любачівського пові-
ту, — згадує Марія Сокіл, яка 
народилася 1934 року. — Я 
жила з батьками, двома молод-
шими братами та бабусею, але 
баба померла в 1942 році. Тато 

мій був головою бібліотеки, на 
Різдво водив вертеп, оскільки 
мав хор. У 1944 році, коли при-
йшли москалі, тата забрали до 
Любачева, а потім перевезли до 
Львова в тюрму. Його забрали, 
а мама залишилась з нами трьо-
ма. Тато написав мамі листа, 
щоб мама записалась на пере-
селення. Він уже тоді знав, що 
його на територію Польщі не 
впустять. Правда, мамині бра-
ти були проти».
 Пані Марія каже, що з їх-
нього села до Борщовичів пере-
їхало багато родин: Каплиші, 
Соколи, Когути, Кінаші, Фри-
си, Бені. Усі вони прибули пер-
шим ешелоном. Тоді, в останні 
дні березня 1947-го, були силь-
ні морози і сніги — не було вид-
но вагонів. «Тим, хто їхав пер-
шим ешелоном, дозволяли за-
бирати все: і корів, і свиней. 
Складали акт на майно. Обіця-
ли що все повернуть», — каже 
Марія Сокіл. Але ще багато по-
ляків не виїхало, уточняє жін-
ка. А в одну ніч у сусідському 
селі Ямполь перебили 40 моло-
дих чоловіків.
 «Мій дідо був дванадцять 
років війтом у Башній Горіш-
ній і на той час сім’я жила до-
сить заможно, — згадує пере-
селенка Марія Кекляк (Кісик), 
1931 року народження. — З ді-
тей мали тільки одного сина — 
мого батька, який був дуже ве-
редливий. І бабуня завжди пла-
кали, бо він не хотів їсти. Тоді 
вона кликала сусідських хлоп-
ців. Вони жили в багатодітній 
родині, де не було такої мож-
ливості догоджати дітям. Тому 
вони завжди з превеликим за-
доволенням прибігали на «до-
помогу» нашому примхливому 
таткові. І залюбки виїдали стра-
ви, бо таки частенько були голо-

дні. Бабуня завжди згадували, з 
яким апетитом вони їли!» 
 Далі — про виселення: 
«Пам’ятаю, як йшли з дому, 
як нагрузили на фіру одяг, пе-
рину. Один поляк, коли ми 
від’їжджали, прийшов і каже: 
«Пане Кісику, я буду брати ваші 
бджоли, я вам віддам, ви за три 
місяці приїдете». Вийшли на 
вулицю, а повсюди крики, пла-
чі. Так і з тим поїхали. Дітей са-
дили в бочки, щоб нікуди не ті-
кали. У Борщовичах було при-
житися важко. Ми привезли із 
собою картоплю, вона перемер-
зла. І мама пішла до якоїсь гос-
подині просити поміняти, а та 
не захотіла. Тоді мамі перека-
зали, що на Халупках живе чо-
ловік, треба піти попросити, і 
він дасть. Так він ще й привіз 
до хати. А прізвище цього чо-
ловіка було Сворень. Він ще 
дуже довго жив. Прості поля-
ки, до яких нас поселили, від-
носилися з розумінням. Але з 
борщівчанами стосунки скла-
дались по-різному. Більшість 
допомагали чим могли, діли-
лись останнім шматком хліба. 
З часом ми підросли, почали хо-
дити до однієї школи і церкви. 
Потім разом «бігали на кавалєр-
ку». Так зав’язувались стосун-
ки, почали створюватись сім’ї . 
В них народжувались діти. Те-
пер уже наші діти, онуки і прав-
нуки з гордістю себе називають 
борщівчанами».
 ... Для борщівчан важли-
вими є слова Шевченка: «І на 
оновленій землі // Врага не 
буде, супостата, // А буде син і 
буде мати, // І будуть люди на 
землі». Їх викарбували на пос-
таменті Шевченкового «Кобза-
ря». Пам’ятний знак встанови-
ли біля школи до 200-річчя з 
дня народження поета. ■

ІСТОРІЯ 

Свята Параска захистить
У Борщовичах знайшли прихисток депортовані у ході операції «Вісла» 

■

Концерт у церкві.
Фото з сайта села Борщовичі.

❙
❙

Герб села 
зі святою 
Параскою.

❙
❙
❙

Василина МАТВІЙЧУК
Львівська область 

Неподалік Львова розташоване мальовниче село Борщовичі. Най-
давніша письмова згадка про поселення — в архівних документах 
від 5 жовтня 1442 року. Хоча на окраїні Борщовичів знайшли посе-
лення пшеворської культури, що датується першими століттями на-
шої ери. Є ким борщівчанам гордитися: тут народився учений Стасів 
Остап — засновник і директор Інституту кристалографіки у Берліні. 
Із 1947 року Борщовичі стали прихистком для майже сотні ук-
раїнських сімей, депортованих у ході операції «Вісла» з етнічних 
територій...

с. Борщовичі
Пустомитівського р-ну
Львівської обл. 
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«Діти дуже хвилювалися, бо 
не було з нами зв’язку майже 
добу»
 ■ Тарасе, як вплинули події 
на Майдані на ваше життя?
 — У моєму житті було три 
революції: революція 1990-
1991, 2004 і 2013-2014 рр. У 
мене все життя проходить під 
акомпанемент революцій, бун-
тів і повстань. У Польщі ж люди 
один раз вийшли — і все зміни-
ли, бо суспільство було зріле 
тоді ще. Все ж таки у них була 
Польща, а не Українська Ра-
дянська Соціалістична Респуб-
ліка... У них була своя валю-
та, своя мова панувала. І ніх-
то не дорікав, що ти польський 
націоналіст, якщо ти говориш 
польською. А нас і досі не ро-
зуміють на Заході... Українсь-
кий націоналізм, порівняно із 
західним, легенький! Тому що 
ми, у неймовірному засиллі чу-
жого, всього-на-всього вимагає-
мо, щоб нам повернули наше. 
 У моїх дітей була травма від 
Майдану. Вони надто перейма-
лися, жили подіями Майдану. 
Моя старша донька часто біга-
ла на Майдан зі школи. Її вчин-
ків часом не сприймали вчи-
телі. Діти слідкували за подія-
ми по комп’ютеру, їздили разом 
з нами на Майдан. Вони відслід-
ковували найменші події, раді-
ли всім перемогам. На їхніх ду-
шах глибокими рубцями, шра-
мами лягла реальність: смерть 
молодих людей, вбивства і ка-
тування за свободу. 
 Мої пісні стали реальністю. 
Патріотичні пісні, про які на 
початку подій на Майдані гово-
рили, що то лише метафора, що 
ми співаємо пісні Української 
революції для підтримки духу, 
стали дійсністю. Мечі, креси, 
смерть, кров і любов стали ре-
альністю у мирному протисто-
янні. Темні сили виконува-
ли страшну роль.... Якби план 
Януковича вдався, то зона бо-
йових дій була б десь на Во-
лині, на Галичині чи на Захід-
ному Поділлі... 
 ■ Що найбільше за па-
м’яталося з майданних днів?
 — Діти тоді дуже подорос-
лішали. Особливо у ту ніч з 18 
на 19 лютого, коли ми з дружи-
ною були на Майдані. Діти дуже 
хвилювалися, бо не було зв’язку 
майже добу. Ми на «мирній» 
ході до Верховної Ради України 
не були, там було багато наших 
друзів. Я виступав на сцені. Ми 
приїхали близько 14-ї години, 
бо напередодні були дві ночі на 
Майдані, а ще перед цим у мене 
було запалення легенів. Ми з 
друзями домовлялися, що бу-
демо нести нічні варти на сцені 
почергово. 
 18 лютого нам говорили, 
що на Майдан небезпечно їха-
ти. Але це було б фальшю, коли 

я співав «Ми сміло в бій підем 
за Україну», писав патріотич-
ну поезію, а потім би не прий-
шов у найскладніший час. Це 
була б зрада самого себе. Коли я 
приїхав, то мені було приємно 
на сцені побачити і Євгена Ни-
щука, і Євгена Романенка, і Ва-
лерія Гладунця, і Тараса Жер-
ка, і Тетяну Гаврилюк... А полі-
тиків, до речі, там не було... 
            Війна зробила взагалі дуже 
страшні й водночас дивовиж-
ні речі: втрачені хороші люди, 
прекрасні сердечні друзі, загуб-
лені чиїсь дочки і сини, чолові-
ки і брати, але цинізм війни по-
лягає не лише у вбивствах, а й 
у тому, що він армує і бетонує 
націю. 
 ■ Як у школі сприймали те, 
що ваші діти були на Майдані? 
У чому життєдайна сила остан-
ньої української революції для 
вас?
 — У період протистоянь діти 
показали нам свою підтримку. 
Коли у доньки у класі святкува-
ли «23 фєвраля», то вона відмо-
вилася принципово. Її засуджу-
вали у школі, а потім усі швид-
ко «змінилися»... Я нікого не 
засуджую, а веду до того, що 
суспільство повинне бути зрілі-
шим. У цій ситуації, що скла-
лася у державі, ми пожинаємо 
плоди малодухості багатьох: 
когось хабарем купили, іншо-
му чинами зв’язали руки, ко-
мусь золотом залили очі...
 Але війна зробила і велику 
справу — це національна солі-
дарність. Все стало ясно. Ми 
давно говорили, що московська 
культура, яка йде сюди, вона 
жахлива, вона реально руйнує 
простір. Мені навіть друзі гово-
рили: «Що воно тобі заважає? 
Нехай співають...» Люди були 
такі всеядні і не бачили у цьому 
зла. 
         Але ж, зрештою, це наші 
конкуренти. Українська музи-
ка, зокрема кобзарі, — нефор-
мат, ми не маємо права висту-
пати у великих залах України, 
натомість там засилля російсь-
кої попси і шансону. Пригадую, 
коли напередодні виборів ми їз-
дили по Галичині з концертами 
на підтримку Василя Шкляра 
як кандидата у депутати по ма-
жоритарному округу. Я ніколи 
не забуду, коли в одному містеч-
ку на Львівщині відбувся роз-
кішний концерт: звучали піс-
ні «Раз два до бою», «Ми сміло 
в бій підем», «Чорний Ворон», 
лунало «Слава Україні!» Зда-
валося — простір наш. А захо-
диш у ресторацію — а там співа-
ють «Как упоительны в России 
вечера». Чому навіть на Гали-
чині, як метастази, це залізло 
так глибоко і далеко?.. Спадає 
на думку така паралель: у Се-
редньовіччя в Італії доби Дан-
те трагедії можна було вистав-

ляти лише літературною італій-
ською мовою, а комедію можна 
було виставляти на діалектах 
народів, що населяли Італію. 
Московська імперія застряг-
ла в Середньовіччі!.. В совєтсь-
кому часі все високе, трагедій-
не могло бути тільки московсь-
кою мовою, а комедійне, низьке 
— мовою народів, які населяли 
імперію. Ця історія тривала до 
недавнього часу. Все українсь-
ке псевдопатріоти, які працю-
ють на службі імперії, роблять 
смішним («вареники мої у сме-
тані», «сало до душі припа-
ло»).

«Думай про тих, 
хто тепер на війні»
 ■ Ви їздите з виступами на 
вишколи у військові частини, 
на схід України, у зону бойових 
дій. Які враження від поїздок?
 — Я був у багатьох міс-
цях. Спочатку їздив із «Народ-
ною філармонією», з Русланою 
Лоцман. Бував на базах ЗСУ у 
Гончарівському, Комсомоль-
ському, на Десні Чернігівсь-
кої області, потім — Ніжин, 
Прилуки, під Ромни... Їздив у 
Маріуполь, Щастя, Піски, Біло-
водськ, Попасну, Старо більськ, 
Рубіжне, Лисичанськ... Висту-
пав перед бійцями «Дніпро-1», 
«Азов», «Айдар»... 
 Коли ми були в Пісках, у 
дислокації «Правого сектору», 
місцеві мешканці підходили, 
співали разом з нами. Вони вза-
галі приголомшені всім тим, що 
відбувається в Україні. Вони не 
можуть усвідомити, що гинуть 
друзі й рідні. Люди допомага-
ють готувати їсти нашим бій-
цям, ховаються від обстрілів ра-
зом iз ними. 
 Війна ця триває на культур-
ному фронті. Часто у ЗСУ (а не 
у добровольчих батальйонах) 
після наших високих виступів 
хлопці просять гітару. У кращо-
му випадку — співають Цоя, а 
в гіршому — починають співа-
ти псевдо-, неокозацькі пісні, 
у яких романтика українсько-

го Дикого поля або Холодного 
Яру переінакшена на московсь-
кий ранжир. 
 ■ Як сприймаєте байдужість 
багатьох людей тут, у тилу?
 — Звичайно, є багато байду-
жих, але більшість — далеко не 
байдужі. Я з цього приводу на-
писав і вірш — «Думай про тих, 
хто тепер на війні». Як розбуди-
ти? Хоч як це цинічно звучить, 
але воно повинно торкнутися 
всіх. З одного боку, люди пла-
тять свої гроші, податки на вій-
ну... 
 Але поступ уже певний від-
бувся. Погляньте, як організу-
валася молодь! Як ушановують 
новітніх воїнів, героїв у шко-
лах! Дівчата одягають вінки, 
проходять масові паради ви-
шиванок... Тобто відбувся ве-
ликий прорив у напрямку іден-
тифікації себе з національним 
єством, національним організ-
мом. Люди почали більше ро-
зуміти, що таке свобода, гід-
ність. Зросла освіченість ук-
раїнців, вони стали цікавитися 
історією, культурою України. 
Відбулися справжні вибухи у 
музиці і поезії.
 ■ Ви батько чотирьох дітей. 
Чи виникають складнощі у ви-
хованні у часи iнтернету, ін-
формаційної і культурної вій-
ни? Чи вдається прищепити ді-
тям любов до мистецтва, до Ук-
раїни? 
 — Хтось із великих педаго-
гів сказав: «Не виховуйте ді-
тей. Виховуйте себе. Все одно 
ваші діти будуть схожими на 
вас». Звичайно, у мене бувають 
дуже теплі стосунки з дітьми, а 
бувають і непорозуміння. Я на-
магаюся бути, з одного боку, лі-
беральним, не надто тиснути на 
них, але буваю і строгим... Ми 
разом iз дружиною підводимо до 
того, щоб свідомість до них сама 
прийшла. Звичайно, діти слуха-
ють і закордонну музику, окрім 
української. Але з’ясувалося, 
що вони чи не весь мій репер-
туар знають напам’ять! Іноді і 
сусідські діти співають разом iз 

нами пісні УПА, українські лі-
ричні пісні. 
 Молодші діти вчаться у му-
зичній школі. Богдана вже за-
кінчила по класу фортепіано 
і вокалу. Богуслав займаєть-
ся на скрипці, Святополк — на 
віолончелі. Софія займалася на 
скрипці, але у стресовий рік по-
кинула, займається зараз тан-
цями. Хлопці іноді беруть до 
рук кобзу, лютню, бандуру, гі-
тару. Хоча я про це їм не кажу, 
бо вони мають зробити власний 
вибір. Але я бачу, що їм цікаво, 
вони здатні до епічного мислен-
ня. У них є потяг до продовжен-
ня моєї справи.

І досі російський шансон 
у громадському транспорті
 ■ Хто найбільше вплинув на 
ваше виховання?
 — Мені здається, що це така 
природа. Звичайно, і батьки 
вплинули, і дід iз бабою. Мама 
мене виховувала, як вона гово-
рила, «націоналістіком». Одно-
го разу, коли ми їхали в потязі 
у Суми (мені було лише кілька 
років), а я українською щебетав 
iз мамою, якась жінка сказа-
ла: «Націоналістіка растітє?» І 
мама затялась: «Я виховаю «на-
ціоналістіка!»
 А ще був такий випадок, 
коли ще мама була вагітна 
мною, вона разом iз батьком 
була на концерті в оперному те-
атрі, на якому виступали коб-
зарі Ткаченко і Адамцевич. 
Мама розплакалася під пісню 
«Ой, під лугом, лугом, доли-
ною», яку виконував Ткаченко. 
Це була заборонена тема — про 
Голодомор. Адамцевич співав 
«Євшан-зілля», під це також 
не можна було не плакати... 
Ткаченко згодом став моїм учи-
телем, а емоційний стан мами, 
ймовірно, передався й мені.
 Косів, де я навчався, пока-
зав, що може бути українське 
суспільство. Хоча ми теж жили 
в українському суспільстві. 
Пригадую, коли я приїжджав 
до бабусі з дідусем на Сумщи-

ДІЙОВІ ОСОБИ

Тарас Компаніченко: Відбулися 
справжні вибухи у музиці і поезії
Лідер гурту «Хорея козацька» знає свій родовід до ХVII століття, розповiдає про виступи в АТО  і те, як мама 
його виховувала «нацiоналістіком» 

■

Лариса ГРОМАДСЬКА

Кобзар, заслужений артист України, композитор, поет, мистецт-
вознавець, великий патріот України Тарас Компаніченко розпові-
дає про війну на культурному фронті і згуртованість нації, про пат-
ріотизм і виховання підростаючого покоління, про Майдан і війну 
на Донбасі.

Тарас Компаніченко.
Фото Лариси ГРОМАДСЬКОЇ.
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ну, то там без образ говорили: «То кацапка 
і кацап». Там було повністю українське се-
редовище. Всі говорили, співали українсь-
кою мовою. Хто говорив по-кацапськи, то це 
вважалося винятком. У мене до 4-го класу 
(школа у Києві в академмістечку) всі гово-
рили українською мовою. Ми навіть і гадки 
не мали, що наша класний керівник Вален-
тина Павлівна добре володіє російською...
 ■ Ви маєте козацьку зачіску, створили 
гурт «Хорея козацька»... Ви досліджували 
свій родовід? У роду були козаки?
 — У містечку неподалік Скадовська 
(якщо зайти на цвинтар) мало не всі роди-
чі по батьковій лінії: Компанці, Компаній-
ці, Компаніченки, Бишенці, Запорожці. Є 
родичі ще з Чернігівщини. Свій родовід я 
знаю до ХVII століття. У роду є Миронен-
ки, Онищенки. У мене був прапрапрадід по 
материній лінії на прізвище Дворецький, 
український полковник. Є навіть його пор-
трет, на якого я схожий, як на близького ро-
дича. Багатьох пращурів я маю портрети. Я 
виховую на цьому своїх дітей. 
 До речі, у нас дуже знищений рід. У мене 
весь рід по батькові (батько з Херсонщини) 
знищений і голодоморами, і репресіями. 
Рідний брат батька загримів за те, що ніби 
був в ОУНівському підпіллі. Мамин рід теж 
знищений. Одна сестра не вийшла заміж, 
інші повиходили за москалів... І я, фактич-
но, був мазунчиком у діда з бабою. І всі вони 
передали мені українські цінності. 
 ■ Як вважаєте, коли і чим завершиться 
нинішня війна в Україні?
 — Це наша вітчизняна, визвольна війна. 
Путіну цікава вся Україна, а не лише Дон-
бас. Головне сьогодні — війна за розум лю-
дей. І досі звучить московський шансон у 
громадському транспорті. Триває інформа-
ційна, культурна війна. І сьогодні є випад-
ки агресії, справжнього расизму по відно-
шенню до українців. 
 Коли я виступав у Маріуполі, я познайо-
мився з російськомовним чоловіком, який 
пройшов  «ДНР»  як громадську організа-
цію, а потім пішов iз Донецька. Він роз-
повідає, що на конференціях, стрільбищах 
їм говорили, що немає ніяких українців, 
що «украм нужно яйца отрезать, чтобы не 
множились». Розумієте? А він їм каже, що 
«на этом человеконенавистничестве далеко 
не заедем, это же неправильно». Знаєте, я 
від найкрайніших, найрадикальніших ук-
раїнських націоналістів ніколи не чув та-
кого ні про росіян, ні про євреїв, ні про по-
ляків. А це — прямо і неприховано! І вони 
сміють себе називати «обществом», «чело-
веками», захисниками якоїсь духовності і 
гуманності... 
 Нам потрібний великий суспільний пос-
туп. Потрібні реформи, які треба було по-
чинати у перші півроку. Важко зараз роби-
ти реформи, коли довіри вже немає. Ситу-
ація у державі сьогодні працює не на нашу 
користь. Можливо, нам ще потрібно дуже 
багато чого навчитися, всьому суспільству, 
щоб вийти на новий етап. Потрібна консолі-
дація, але щира. Потрібні впевнені кроки 
влади щодо реформ, щоб ми бачили якісні 
зміни. Тому що реформи — це запорука на-
шого успіху, нашого поступу і неповернен-
ня в минуле. Потрібно зменшити податко-
вий тиск на середній і малий бізнес, адже 
люди і так допомагають нашій армії, як мо-
жуть. Потрібні зміни у судовій і правоохо-
ронній системі... Кожен має на своєму місці 
підставляти своє плече, тягти свою ношу.
 У швидке завершення війни я не вірю. 
Більше того, я думаю, що це може бути, 
на жаль, заморожений конфлікт, як 
Придністров’я або Сектор Газа в Ізраїлі. Але 
в кожної держави — своя історія. А ми — на 
своїй землі живемо! Ми не прийшли на чи-
юсь землю... Ми живемо тут тисячоліттями, 
і корінне населення в Україні складає біль-
шість. Важко сказати, як розгортатимуть-
ся події далі. Але мені здається, що цей кон-
флікт може бути надовго. Щоб завершити 
війну швидко, потрібна серйозна підтрим-
ка Заходу.
 Місцеве населення Донбасу стало за-
ручниками інформаційної війни, засил-
ля російської пропаганди. Вони переко-
нані, що ми — виродки. З одного боку — 
українську культуру туди не пускали, а з 
іншого — люди роками не бачили нічого 
кращого, вони звідти нікуди не виїжджа-
ли. Вони і уявити собі не можуть, що може 
бути інше життя, інша культура... Хоча 
зміна свідомості людей уже відбулася. Не-
зважаючи ні на що, ми йдемо! Ми відчуває-
мо поступ і по дітях наших. ■

Показати велич своєї армії
 Головні події «Гвардії-2» 
розгортатимуться безпосе-
редньо в зоні бойових дій та у 
ворожому тилу, де розвідни-
ки-гвардійці протистояти-
муть російській агресії. «Для 
«2+2» зйомки другої частини 
«Гвардії» — це справа честі і 
принципу. Це — наша шана 
тим, хто боронить майбутнє 
України»,— каже генпродю-
сер телеканалу Максим Кри-
вицький.
 «Гвардію-2» на замов-
лення «2+2» знімає Praktika 
Production. Зйомки відбува-
ються за підтримки Націо-
нальної гвардії України. Пер-
ша локація — у Пущі-Водиці 
під Києвом, на території ди-
тячого табору відпочинку. Це 
не випадковий збіг, у фільмі 
військовий підрозділ, в яко-
му служать розвідники, теж 
буде на території колишньо-
го табору.
 Із порядком на локації 
зйомок усе серйозно. При 
вході на територію табору 
нас зустрічає охоронець, але 
пропускати спершу відмо-
вляється. «Це не моя прим-
ха», — впевнено виправдо-
вується. Поки чекаємо про-
дюсера, який дозволить нам 
зайти, на відстані розглядаю 
військову техніку, розташо-
вану на просторій сонячній 
алеї: тут і бронетранспорте-
ри, і всюдиходи, і вантажів-
ки. Біля техніки розмістили-
ся справжні нацгвардійці. 
 — Чи доречно, з мораль-
ної точки зору, використо-
вувати Національну гвар-
дію у зйомках фільму, коли 
в країні іде війна? Нацгвар-
дійцям не складно? — запи-
тую згодом виконавчого про-
дюсера Тараса Босака.
 — Ну в нас же фільм на-
зивається «Гвардія». Коли 
ми з ними домовлялися, я 
телефонував і казав: «Хлоп-
ці, ми знімаємо «Гвардію» і 
буде дуже дивно, якщо фільм 
«Гвардія-2» буде зніматися 
без підтримки Національної 
гвардії. Якщо подивитися, 
як у світі робиться, то амери-
канські військові вкладають 
свої кошти, щоб не тільки 
зніматися, вони спонсорують 
деякі фільми чи сцени. Через 
це всі розуміють, що амери-
канська армія найсильніша. 
Всі знають, що рядового вони 
врятують, що весь флот при-
йде рятувати одного солдата. 
Тобто показують велич своєї 
армії на прикладі фільму. Ми 
теж намагаємося робити те 
саме і хочемо показати нашу 
Нацгвардію. Без них у нас не 
було б такої кількості людей і 
такої кількості техніки. Коли 
громадянин дивиться фільм 
про Гвардію та бачить один 
автомат і трьох солдатів, він 
розуміє, що наша армія так 
і виглядає, а коли він бачить 

сучасну техніку, досить про-
фесійний рівень хлопців, то 
розуміє, що у нас є армія. Я 
вважаю, що зйомки для гвар-
дійців — не складний про-
цес».

Герой повинен бути трішки 
поганий
 На майданчик ми потра-
пили на другий день зйомок. 
У тіні на колоді сиділи акто-
ри Олексій Горбунов, Дмитро 
Ступка, Денис Мартинов. Че-
кали чергового виходу в кадр. 
Олексій Сергійович (у філь-
мі «Дід») та Дмитро Остапо-
вич (студент-одесит «Дюк») 
— у камуфляжі. На облич-
чі Дмитра — бойові шрами. 
Денис Мартинов (у фільмі 
він хімік Боря) вдягнений у 
цивільний одяг. Працювали 
актори від п’ятої ранку.
 Про свого героя Дмитро 
Ступка розповідає: «Студент-
одесит «Дюк» — це молода 
людина, схожа на мене. Його 
постійно мама сварить, а він 
— борець за справедливість. 
Коли ми знімали перші чоти-
ри серії «Гвардії», то цей мо-
лодий звичайний хло пець, 
який побачив, що відбуваєть-
ся у країні, не зміг цього всьо-
го витримати і поїхав захи-
щати Україну. Вчора знімали 
дуже смішну сцену з безхать-
ком, коли я там переодягаю-
ся, маскуюся, щоб не впізна-
ли, і йду у розвідку. А під час 
першого сезону цікаво було 
бачити техніку, постріляти, 
пострибати, побігати, відчу-
ти взагалі, як воно носити на 
собі сорок кілограмів: жилет, 
шолом, автомат, тим більше, 
коли ти біжиш, та ще і взим-
ку».
 Виконавчий продюсер Та-
рас Босак про «Дюка» каже: 
«Він такий за образом босяк, 
не зовсім правильний, але 
захищає свою домівку, при-
йшов воювати, жертвує яки-
мись своїми принципами за-
ради друзів. Тобто таке об-
личчя сучасного героя. Він 
не шаблонно гарний, як зараз 
роблять у серіалах. Герой по-
винен бути трішки поганий, 
і трішки хороший, але не іде-
альний. Тому що ідеальних 
людей не буває, і всі, хто див-
ляться, розуміють, що він та-
кий справжній».
 Тим часом перед знімаль-
ною камерою стає гамірно. 
Там фільмуватимуть сцену 
проходження військової ко-
лони. У ній нарахувала май-
же шістдесят нацгвардійців. 
Усі в бронежилетах та кас-
ках. Стоять сумлінно, очіку-
ючи команд асистента по ро-
боті з акторами. Техніки на-
лаштовують світло, рятуючи 
камери від надмірних соняч-
них променів. 
 «Нам треба забрати дітей 
і взагалі всіх людей з кадру!» 
— кричить асистентка по ра-

ції. Дітям із дитячого табору, 
яким цікаво спостерігати за 
зйомками, наказали сидіти у 
приміщенні або йти на дитя-
чий майданчик. Деякі з них 
усе ж намагалися вирватися 
на волю, інші спостерігали за 
подіями з балконів своїх кім-
нат.
 Тим часом гример підправ-
ляє макіяж молоденькому 
нацгвардійцю з лівого краю 
колони. Лунають команди 
«по лінії вирівнялися!», «лі-
воруч!», і нацгвардійці, всі як 
один, рівнесенько та синхрон-
но починають марширувати. 
Все. Знімають.

Олексій Горбунов наспівує 
«Пісню про рушник»
 «Ми розпочинаємо зйом-
ки дуже рано, тому що нам 
необхідно застати схід сонця, 
— розповідає Тарас Босак. — 
Це досить виснажливо для 
команди. Ми плануємо до 12 
ночі, що зніматимемо наступ-
ного ранку. І ранок розпочи-
нається через декілька го-
дин. Непередбачуваних ситу-
ацій поки що було небагато, 
тому що це перші дні. Вони 
розплановані заздалегідь. За 
кілька днів у нас буде зовсім 
інша локація, з якою ще не-
має зв’язку і домовленості. У 
нас буде техніка, з якою ще 
не вирішено до кінця питан-
ня, буде вона чи не буде, але 
ми над цим працюємо. Кож-
ного дня стосовно місць і ло-
кацій у нас з’являються якісь 
нові ідеї. Те, що ви бачите за-
раз, до речі, спочатку не пла-
нували знімати саме так. Усі 
ці люди мали бути з іншого 
боку табору на КПП, який ми 
побудували. Вони мали звід-
ти від’їжджати». 
 Тарас Босак продовжує 
розповідати про тонкощі кі-
нозйомок: «Найскладніше 
знімати масові сцени, тому що 
потрібно керувати великою 
кількістю людей. З каскаде-
рами досить складно, там ба-
гато непередбачуваних обста-
вин і їх не те що складно зні-
мати, їх треба довго і ретель-
но планувати. Зйомки таких 
сцен можуть вибивати з графі-

ка. Наприклад, за сценарієм, 
завтра ми будемо «вбивати» 
декількох наших персонажів 
під час мінометного обстрілу, 
тобто герої будуть вибухати в 
кадрі і їх буде відкидати один 
від одного, наприклад, у дере-
ва. Будуть працювати каска-
дери і піротехніки, буде пере-
стрілка і погоня».
 Далі з плацу зйомки пе-
реходять на другий поверх, 
де конференцзал. Там є дві 
невеликі кімнатки. В одній з 
них — тій, що за білими две-
рима — от-от зніматимуть до-
пит. Іншу кімнату тільки-но 
готують до зйомок: зносять 
декорації, серед яких карта 
України; закривають вікна 
мішками та дерев’яними до-
шками.
 Сходами піднімається 
Олексій Горбунов, наспівую-
чи: «Ах, дєточкі моі», а пізні-
ше — «Пісню про рушник». 
Олексій Сергійович зникає у 
кімнатці за білими дверима, 
де знімається сцена допиту. 
Журналістів у середину не 
пускають. Побачила повну 
кімнату диму, коли на секун-
дочку зазирнула. 
 Сценарій «Гвардії -2» — 
як і першої — писав Микола 
Рибалка. У головних ролях: 
Олексій Горбунов, Вано Ян-
тбелідзе, Олексій Тритенко, 
Ахтем Сеітаблаєв, Дмитро 
Ступка, Дмитро Тубольцев, 
Анна Топчій, Денис Марти-
нов, Денис Гранчак, Римма 
Зюбіна, Ольга Матешко.
 Головний режисер філь-
му Олексій Шапарєв запев-
нив, що «Гвардія-2» — це аб-
солютно нова історія з продов-
женням пригод героїв першої 
«Гвардії». Акторський склад 
залишається той самий, тіль-
ки додається лінія з новим ге-
роєм. Він каже: «Коли ми зні-
мали першу частину, ще всім 
нам здавалося, що війну мож-
на буде швидко закінчити. 
Сьогодні ж прийшло розумін-
ня, що земля на сході тлітиме 
ще довго, і у «Гвардії-2» ми хо-
чемо показати, як і з ким наші 
герої щодня борються, щоб ця 
ракова пухлина не перекину-
лась на всю країну. ■

ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Обличчя сучасного героя
У продовженні серіалу про Нацгвардію 
грають Римма Зюбіна й Ахтем Сеітаблаєв

■

Олексій Шапарєв, Римма Зюбіна та Олексій Тритенко.
Фото каналу «2+2».

❙
❙

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

Cтартували зйомки другої частини військово-патріотичної 
кінодрами «Гвардія», що розповідає про долі перших доб-
ровольців Нацгвардії, які навесні 2014-го просто з Майдану 
пішли захищати Україну. Прем’єра першої частини міні-серіа-
лу відбулася на «2+2» у травні 2015 року. Саме «Гвардія» на 
сьогодні є найрейтинговішим серіалом на цьому каналі.



14 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЧЕРВНЯ 2017 СПОРТ

Григорій ХАТА

 Після принизливого фіаско в товарись-
кій грі з Мальтою поєдинок збірної Украї-
ни у відборі на ЧС-2018 проти Фінляндії 
— одного з двох аутсайдерів групи «І» — 
мав підтвердити випадковість тієї невда-
чі. Думається, що повторного провалу ко-
манді Андрія Шевченка ніхто б не проба-
чив, відтак єдиним позитивним результа-
том у Тампере для «синьо-жовтих» могла 
бути лише перемога. Бажано — перекон-
лива. Утім поєдинок проходив за нерво-
вим сценарієм. Яскравого видовищного 
дійства показати суперникам не вдало-
ся. Однак необхідного результату, завдя-
ки переможному голу молодого динамів-
ця Артема Бесєдіна, українська збірна 
таки досягла. Проте в умовах закрученої 
турнірної інтриги, що має місце в нашій 
кваліфікаційній «пульці», головне питан-
ня, яке потребувало по завершенні поє-
динку детального аналізу, стосувалося не 
гри українських футболістів, а оберталося 
навколо турнірної таблиці секстету «І».
 Програвши хорватам у попередньо-
му турі, підопічні Шевченка віддалили-
ся від лідера групи на п’ять пунктів — 
на відстань, що виглядала загрозливою 
у контексті перспективи боротьби за єди-
ну пряму перепустку на «мундіаль». Вод-
ночас візит до Фінляндії приніс «синьо-
жовтим» протилежні емоції. І, що голо-
вне, оптимістичне майбутнє. І нехай, як 
і раніше, українська збірна перебуває за 
межами лідируючого дуету, після невда-
чі балканських футболістів в Ісландії ко-
манда Андрія Шевченка повернулася до 
числа претендентів на перемогу в групі. 

Через скромну різницю забитих і про-
пущених м’ячів «синьо-жовті» наразі 
посідають у «пульці» четверту сходин-
ку, проте від першої команди секстету їх 
відділяє лише два очки. При цьому двох 
із трьох прямих конкурентів — Туреччи-
ну та Хорватію — наші збірники прийма-
тимуть вдома. 
 Загалом, доля перших двох місць у 
«пульці» визначиться в перші два міся-
ці осені, коли відбудуться заключні чо-

тири поєдинки групового раунду кваліфі-
кації. Вочевидь, для перемог над ісланд-
цями, хорватами чи турками гри, проде-
монстрованої вітчизняними збірниками 
в Тампере, буде замало. А без них, як не 
крути, претендувати на участь в фіналь-
ній частині ЧС-2018 ніяк не вдасться. 
Ключовим моментом, на котрий по за-
вершенні матчу з фінами звернув увагу 
головний тренер збірної України, є бойо-
вий настрій «синьо-жовтих». «Сьогодні 

була битва. І хлопці продемонстрували, 
що вони — мужики», — наголосив Шев-
ченко.
 Зрозуміло, що подібні характерис-
тики стосуються не ветеранів команди, 
котрих, до слова, в «основі» було не так 
уже й багато, а представників, так би мо-
вити, нового покоління, навколо котрих 
інтернаціональний тренерський штаб 
Шевченка сьогодні будує національ-
ну збірну України. Микола Матвієн-
ко з «Карпат», Руслан Малиновський з 
«Генка», Іван Ордець та Богдан Бутко з 
«Шахтаря» — по суті, для них лише по-
чинається справжня кар’єра в першій 
команді країни. Прізвища «гірника» 
Віктора Коваленка, динамівця Володи-
мира Шепелєва та Едуарда Соболя з «Фе-
нербахче» раніше також не надто часто 
були на вустах вітчизняних уболіваль-
ників.
 Але час не стоїть на місці. На прикладі 
столичного «Динамо», яке, запізнившись 
з омолодженням своєї «основи»,  про-
валило минулий ЧУ, тренерський штаб 
«синьо-жовтих» має чітке уявлення про 
можливі наслідки запізнілої перебудови. 
Зрештою, коли Андрій Шевченко засту-
пав на пост керманича національної збір-
ної, дехто з футбольних функціонерів і 
не приховував, що працюватиме моло-
дий тренер-дебютант на перспективу, 
тримаючи на прицілі кваліфікацію на 
ЧЄ-2020. Проте й у відборі на ЧС-2018 
ще нічого не втрачено. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Розв’язка у відборі на ЧС-2018 все 
ближче — минулого уїк-енду євро-
пейські збірні «закрили» сезон шос-
тим туром кваліфікації на російсь-
кий «мундіаль». Але довгоочікува-
ною відпусткою поки можуть насо-
лодитися не всі: на переможців двох 
останніх футбольних форумів — чем-
піонів світу німців та володарів євро-
пейського «золота» португальців ще 
чекає участь у Кубку конфедерацій.
 Поєдинки проти аутсайдерів — 
Латвії та Сан-Марино відповідно — 
стали для «європейських бразильців» 
і «Бундестім» легкою розминкою пе-
ред важливим турніром: підопічні 
Йоахіма Льова знову «вкинули» пов-
ний мішок голів «карлику», а черго-
вий «дубль» Роналду вкотре підтвер-
див його важливість для португальсь-
кої команди.
 Не так впевнено поки грають фі-
налісти попередніх ЧС та ЧЄ — нідер-
ландці і французи. Голландці, хоч і 
розгромили Люксембург під орудою 
уже легендарного Уеслі Снейдера (ка-
пітан «помаранчевих» став рекорд-
сменом за кількістю ігор у своїй збір-
ній), зараз посідають лише третє «не-
прохідне» місце у групі А.
 Фаворит же цього секстету — 
Франція — у матчі проти основних 

конкурентів — шведів — несподіва-
но втратила очки на останніх хвили-
нах: після жахливої помилки голкі-
пера «галлів» Уго Льоріса забитим 
м’ячем відзначився хавбек сканди-
навців Ола Тойвонен. Ляп досвідче-
ного воротар позначився і на турнір-
ній ситуації срібних призерів Євро-
2016: підопічні Дідьє Дешама втра-
тили лідерство у групі.
 Здивував фанатів і матч за учас-
тю збірної Андорри — «футбольний 
карлик» перервав 13-річну серію без 
перемог, мінімально здолавши не-
давнього учасника фінальної части-
ни ЧЄ-2016 — Угорщину. Додамо, що 
завдяки історичному тріумфу Андор-
ра зуміла покинути останній рядок 
турнірної таблиці секстету В. «Це не-
забутній день для футболістів і тре-
нерів, для всієї країни. Сьогодні ми 
можемо відсвяткувати успіх, але вже 
завтра продовжимо працювати», — 
поділився враженнями після гри тре-
нер команди Кольдо Альварес.
 Майстер-клас із результативної гри 
продовжують демонструвати визнані 
європейські «гранди — Іспанія, Італія 
й Англія. Долею жеребу «Фурія роха» 
та «Скуадра адзурра» потрапили до од-

нієї групи, тому змушені штампувати 
перемоги перед очним двобоєм за пря-
му путівку на «мундіаль»: минулого 
тижня іспанці «на класі» здолали ма-
кедонців, а італійці легко «розібрали-
ся» з Ліхтенштейном. Сильнішого ж 
у групі G визначить матч на легендар-
ному стадіоні «Сантьяго Бернабеу», 
котрий пройде 2-го вересня.
 Якщо два м’ячі допомогли іспан-
цям здобути перемогу, то такий же 
результативний доробок англійців 
приніс їм лише нічию у принципово-
му поєдинку з шотландцями. Збірна 
«трьох левів» вела в рахунку до 87-ї 
хвилини, але потім швидкий «дубль» 
Гріффітса кардинально змінив ситуа-
цію. Це, до речі, були перші голи, про-
пущені підопічними Гарета Саутгейта 
у цьому відбірковому циклі. Але Ан-
глія все ж уникла поразки: на третій 
компенсованій хвилині гостей вряту-
вав Гаррі Кейн, котрий за відсутності 
Уейна Руні вийшов на поле з капі-
танською пов’язкою. Зірковий напад-
ник «Тоттенхема» так прокоментував 
свій успіх: «Це був неймовірний матч. 
Я насолоджувався грою у ролі капіта-
на. Радий, що допоміг команді здобу-
ти залікові бали». ■

Новоспечений капітан англійців Гаррі Кейн (праворуч) врятував «трьох левів» від поразки.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

А ІНШІ ЯК?

Літня пауза
Екватор відбору 
на ЧC-2018 англійці 
перетнули з новим 
капітаном, а андоррці — 
з історичною перемогою

■

ФУТБОЛ

Про завтра думай, але й сьогодні вигравай
Завдячуючи важкій перемозі над фінами та допомозі суперників-конкурентів, 
збірна України повернулася до боротьби за пряму перепустку на ЧС-2018

■

Важко й натужно, проте «синьо-жовті» здобули у Фінляндії необхідні три бали.
Фото прес-служби ФФУ.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Кваліфікація. Група І. 
Косово — Туреччина — 1:4, Ісландія — Хор-
ватія — 1:0, Фінляндія — Україна — 1:2 (По-
хьянпало, 71 — Коноплянка, 51; Бесєдін, 75; У: 
П’ятов, Бутко, Ордець, Ракицький, Матвієнко, Ма-
линовський, Степаненко, Ярмоленко, Ковален-
ко (Шепелєв, 76), Коноплянка (Соболь, 86), Се-
лезньов (Бесєдін, 64)) .
 Турнірне становище: Хорватія, Ісландія — 
13, Туреччина, Україна — 11, Фінляндія, Косово 
— 1.

■

ТАБЛО

Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація. 6-й тур. 
 Група А. Білорусь — Болгарія — 2:1 (Сіваков, 33 (пен.); Са-
вицький, 80 — Костадінов, 90+1), Нідерланди — Люксембург — 
5:0 (Роббен, 13; Снейдер, 34; Вейналдум, 62; Промес, 70; Янссен, 84 
(пен.)), Швеція — Франція — 2:1 (Дурмаз, 43; Тойвонен, 90+4 — 
Жиру, 38).
 Турнірне становище: Швеція, Франція — 13, Нідерланди — 10, 
Болгарія — 9, Білорусь — 5, Люксембург — 1.
 Група В. Андорра — Угорщина — 1:0 (Ребес, 26), Латвія — 
Португалія — 0:3 (Роналду, 41, 63; Андре Сілва, 67), Фарери — 
Швейцарія — 0:2 (Г. Джака, 36; Шакірі, 69).
 Турнірне становище: Швейцарія — 18, Португалія — 15, Угор-
щина — 7, Фарери — 5, Андорра — 4, Латвія — 3.
 Група С. Азербайджан — Північна Ірландія — 0:1 (Даллас, 
90+2), Німеччина — Сан-Марино — 7:0 (Дракслер, 11; Вагнер, 16, 
29, 85: Юнес, 39; Мустафі, 47; Брандт, 72), Норвегія — Чехія — 1:1 
(Седерлунд, 55 (пен.) — Гебре Селассіє, 36).
 Турнірне становище: Німеччина — 18, Північна Ірландія — 13, 
Чехія — 9, Азербайджан — 7, Норвегія — 4, Сан-Марино — 0.
 Група D. Молдова — Грузія — 2:2 (Гинсарь, 15; Дєдов, 36 — 
Меребашвілі, 66; Казаїшвілі, 70), Ірландія — Австрія — 1:1 (Уолтерс, 
86 — Хінтереггер, 31), Сербія — Уельс — 1:1 (Мітровіч, 74 — Ремзі, 
35 (пен.)).
 Турнірне становище:  Сербія, Ірландія — 12, Уельс, Австрія 
— 8, Грузія — 3, Молдова — 2.
 Група Е. Казахстан — Данія — 1:3 (Куат, 76 — Йоргенсен, 27; 
Еріксен, 50; Дольберг, 81; вилучення: Ісламхан, 43 (К)), Чорногорія — 
Вірменія — 4:1 (Бечірай, 2; Йоветіч, 28, 54, 82 — Корян, 89), Польща 
— Румунія — 3:1 (Левндовський, 28 (пен.); 57, 62 (пен.) — Станку, 77). 
 Турнірне становище: Польща — 16, Чорногорія, Данія — 10, 
Румунія, Вірменія — 6, Казахстан — 2.
 Група F. Шотландія — Англія — 2:2 (Гріффітс, 87, 90 — Окс-
лейд-Чемберлен, 70; Кейн, 90+3), Словенія — Мальта — 2:0 (Ілічіч, 
45; Новаковіч, 84), Литва — Словаччина — 1:2 (Шернас, 90+3 — 
Вайсс, 32; Гамшик, 58).
 Турнірне становище: Англія — 14, Словаччина — 12, Словенія 
— 11, Шотландія — 8, Литва — 5, Мальта — 0.
 Група G. Македонія — Іспанія — 1:2 (Рістовскі, 66 — Сілва, 15; 
Дієго Коста, 27), Італія — Ліхтенштейн — 5:0 (Інсіньє, 35; Белотті, 
52; Едер, 74; Бернардескі, 83; Габбьядіні, 90+1), Ізраїль — Албанія — 
0:3 (Садіку, 22, 44; Мемушай, 71).
 Турнірне становище: Іспанія, Італія — 16, Албанія, Ізраїль — 9, 
Македонія — 3, Ліхтенштейн — 0.
 Група H. Боснія — Греція — 0:0, Естонія — Бельгія — 0:2 (Мер-
тенс, 31; Шадлі, 86; вилучення: А. Дмітрієв, 44 (Е)), Гібралтар — Кіпр — 
1:2 (Ернандес, 30 — Д. Чіполіна, 10 (у свої ворота); Сотіріу, 87).
 Турнірне становище: Бельгія — 16, Греція — 12, Боснія — 11, 
Кіпр — 7, Естонія — 4, Гібралтар — 0.

■
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«Стати знову першою ракеткою планети? Чому б і ні».

Рафаель Надаль
іспанський тенісист-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Проводячи жеребку-
вання основного раун-
ду цьогорічної Відкритої 
першості Франції, його 
минулорічні переможці 
— серб Новак Джокович 
та іспанка Гарбіньє Мугу-
руса — мали всі підстави 
для того, аби сподіватися 
на захист виграного титу-
лу. Проте другий номер 
посіву чоловічого турні-
ру й четверта ракетка жі-
ночих баталій доволі рано 
попрощалися з надіями 
на повторний виграш па-
ризького «шолому». Джо-
кович у чвертьфіналі про-
грав посіяному на тур-
нірі під шостим номером 
австрійцю Тіму, Мугуру-
са ж у четвертому раунді 
поступилася господарці 
кортів Крістіні Младено-
вич, яка мала 13-й номер 
посіву. 
 На нетривалий час саме 
на їхніх кривдників опус-
тилися чемпіонські споді-

вання, проте довго в цент-
рі уваги вони протримати-
ся не змогли. У чоловічо-
му фіналі так узагалі все 
вийшло доволі класично. 
І хоча там не знайшлося 
місця першому тенісис-
ту планети Енді Маррею, 
пара фіналістів вигляда-
ла більш ніж пристойно: 
«король» ґрунту Рафаель 
Надаль проти кривдни-
ка Маррея — швейцарця 
Станісласа Ваврінки (3). 
 Пробившись до фіна-
лу «РГ»-2017, співвітчиз-
ник легендарного Феде-
рера, окрім вищого номе-
ру рейтингу, мав іще один 
аргумент на свою користь. 
До зустрічі з Надалем ми-
нулого уїк-енду в Парижі 
Ваврінка не програв жод-
ного фіналу на турнірах 
«Великого шолому».
 Однак, опинившись у 
рідній для іспанця стихії, 
Стен виявився повністю 
безсилим. Протистояти 
«королю» ґрунту на шля-
ху до його десятої паризь-

кої перемоги швейцарець 
абсолютно не зміг. Подіб-
них легких перемог на 
«РГ» — 6-2 6-3 6-1 — 31-
річний Надаль уже давно 
не здобував.
 Щодо жіночого фіна-
лу, то його підсумок та-
кож вийшов не зовсім ло-
гічним. Думається, коли 
Сімона Халеп (3) вигра-
вала в Єлени Остапенко 
з Латвії — 6:4, 3:0 — ор-
ганізатори «РГ» уже готу-
валися вносити прізвище 
румунки до залу слави. 
Проте довести фінальний 
поєдинок до переможно-
го підсумку кривдниця 
нашої Еліни Світоліної 
не змогла. Демонструю-
чи від початку поєдинку 
активний наступальний 
теніс, Остапенко не звер-
тала зі свого шляху до ос-
таннього розіграшу. На-
томість Халеп, втратив-
ши в якийсь момент кон-
троль над грою, більше не 
змогла перехопити ініціа-
тиву — 4:6, 6:4, 6:3.

 Перед матчем її пере-
вага над 42-ю ракеткою 
планети виглядала ціл-
ком обґрунтованою. Про-
те, в підсумку, Халеп доз-
волила Остапенко ста-
ти першою в новітній іс-

торії тенісисткою, котра, 
не маючи сіяного стату-
су, виграла «шолом». Та-
кож неймовірним вийшов 
і стрибок латвійки, котра, 
нагадаємо, в третьому колі 
«РГ» переграла Лесю Цу-

ренко, в табелі про ранги, 
де вона піднялася одразу 
на 12-ту сходинку. А ще 
20-річна Остапенко стала 
наймолодшою за останні 
13 років переможницею 
«Гранд слема». ■

Єлена Остапенко з Латвії (праворуч) — сенсаційна переможниця «Ролан Гарроса»-2017.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙

ТЕНІС

Досвід та молодість
Тріумфом «короля» та сенсаційною перемогою несіяної 
тенісистки завершився цьогорічний 
«Ролан Гаррос»

■

Григорій ХАТА

 У попередніх сезонах домі-
нування «Мерседеса» мало то-
тальний характер. Ледь не на 
кожному Гран-прі пілотам цієї 
німецької стайні вдавалися пе-
реможні «дублі». Рухаючись у 
такому графіку, «Мерсу» дуже 
швидко, в достроковий спосіб, 
удавалося вигравати Кубок 
конструкторів. Цьогорічний 
чемпіонат світу в «королівсь-
ких» перегонах проходить в аб-
солютно інших умовах, коли у 
«Мерседеса» вже немає настіль-
ки величезної переваги. Під 
питанням опинилися не тіль-
ки чемпіонські амбіції коман-
ди. Проблемною стала й мож-
ливість збереження «Мерседе-
сом» перемоги в особистому за-
ліку пілотів.
 Боротьбу, котру на старті се-
зону 2017 року нав’язали чин-
ному чемпіону у «Феррарі», зро-
била поточний чемпіонат справ-
ді цікавим. Упродовж перших 
шести гонок турніру жодних на-
тяків на домінування «срібної» 
стайні не було. Гран-прі Канади 
став винятком із правил. «Мер-
седес», відсвяткувавши підйом 
на п’єдестал Льюїса Хемілто-
на та Вальтері Боттаса, згадав 
свої найкращі часи. «Феррарі» 
ж довелося говорити про невда-
чу. «Від самого початку гонка 
пішла за невдалим сценарієм», 
— констатував керівник «Ску-
дерії» Мауріціо Аррівабене. Як 
результат, «червоні» втрати-
ли лідерство в Кубку конструк-
торів, пропустивши поперед 
себе «Мерседес».
 Утім, як каже другий пілот 
«Феррарі» Кімі Райкконен, усе 
могло для його команди завер-
шитися ще гірше. Тож, сьоме 
місце фіна, та четверте — Себас-
тьяна Феттеля — виглядають не 

так уже й блідо. Особливо зва-
жаючи на те, що вже на шос-
тому колі гонки лідеру загаль-
ного заліку довелося звернути 
в бокси, аби замінити пошко-
джене на старті переднє анти-
крило. І хоча повністю компен-
сувати втрачене на початку пе-
регонів у Монреалі Себ не зміг 

(у кваліфікації німець показав 
другий час), 12 залікових балів 
у турнірній перспективі вигля-
дають непоганим здобутком. У 
будь-якому разі Феттель зберіг 
лідерство в чемпіонаті, відтак 
говорити про канадський про-
вал аж ніяк не можна.
 Водночас для Хемілтона цьо-

горічний Гран-прі Канади пере-
творився на суцільний тріумф. 
Одна з його ознак — так званий 
«Великий шолом», який отри-
мують гонщики за кращий час 
у кваліфікації, безперервне лі-
дерство в гонці, найкраще коло 
в ній та, звісно, підсумковий 
тріумф. А ще, вшосте підкорив-

ши Канаду, Хемілтон долучив-
ся до клубу найкращих пілотів 
«Ф-1», склавши разом iз Міха-
елем Шумахером та Айртоном 
Сенною трійку легендарних 
гонщиків, яким, бодай шість 
разів удавалося вигравати один 
Гран-прі. Приміром, на рахун-
ку Шумі вісім тріумфів у Манії-
Кур, сім у Монреалі та Імолі, по 
шість — у Спа, Барселоні та Су-
зуці. Сенна ж запам’ятався сек-
стетом перемог у Монако.
 «Я на сьомому небі від щас-
тя! Для мене Монреаль — особ-
ливе місце, адже саме тут я де-
сять років тому здобув свою пер-
шу перемогу в «Ф-1». Дякую 
механікам команди, котрі піс-
ля проблем у Монако зробили 
все, аби переграти «Феррарі», 
— підсумував Хемілтон. ■

«ФОРМУЛА-1»

На сьомому небі
Лідер «Мерседаса» ушосте виграв Гран-прі Канади й долучився 
до клубу легендарних тріумфаторів «Ф-1»

■ ТАБЛО

Чемпіонат світу. 7-й етап. 
Гран-прі Канади. Залікова десятка: 
1. Хемілтон — 1:33.05,153. 2. Боттас 
(обидва — «Мерседес») — відста-
вання 19.783 сек. 3. Рікк’ярдо (»Ред 
булл») — +35.297. 4. Феттель (»Фер-
рарі») — +35.907. 5. Перес — +40.476. 
6. Окон (обидва — «Форс Індія») — 
+40.716. 7. Райкконен (»Феррарі») — 
+58.632. 8. Хюлькенберг (»Рено») — 
+60.374. 9. Стролл (»Уїльямс»). 10. 
Грожан (»Хаас») — +1 коло.
 Особистий залік: 1. Феттель — 
141. 2. Хемілтон — 129. 3. Боттас — 
93. 4. Райкконен — 73. 5. Рікк’ярдо 
— 67. 6 Ферстаппен («Ред булл») 
— 45. 7. Перес — 44. 8. Окон — 27. 
9. Сайнс («Торро россо») — 25. 10. 
Масса («Уїльямс») — 20...
  Кубок конструкторів: 1. «Мерсе-
дес» — 222. 2. «Феррарі» — 214. 3. 
«Ред булл» — 112. 4. «Форс Індія» 
— 71. 5. «Торо Россо» — 29, «Уїль-
ямс» — 22, «Рено» — 18, «Хаас» — 
15, «Заубер» — 4, «Макларен» — 0.

■

У Канаді Льюїс Хемілтон на «Мерседесі» почувається, як риба у воді.
Фото з сайта F1news.ru,

❙
❙
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Не дай на собі заробити
Як пораненому бійцеві пройти всі кола вітчизняної медицини і не втратити віру в одужання

УКРАЇНА МОЛОДА

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 

03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон для довідок:

т./ф.: (044) 454-84-92 

Рекламне бюро: 

т./ф.: (044) 454-88-86,

reklama@umoloda.kiev.ua

Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009072

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 425
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
тел.: 454-87-71

Газета виходить 
у вівторок, середу, четвер, 

п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються
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«Проекти», «Альма-матер», «Наша марка», «Продукт», 

«Протистояння», «Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Курсант військового училища 
складає іспит прапорщику:
 — З чого складається затвор 
автомата?
 — З металу.
 Прапорщик заглядає в підруч-
ник:
 — Правильно. А з чого скла-
дається стовбур автомата?
 — З металу.
 Прапорщик заглядає в підруч-
ник:
 — Не правильно, доведеться 
перескладати.
 — А як правильно?
 Прапорщик цитує підручник:
 — З того ж матеріалу.

* * *

 — Британські вчені встановили, 
що шоколад піднімає настрій.
 — Вони, напевно, ще горілку не 
куштували.

* * *
 Вовочка казиться на уроці. Вчи-
телька дає йому запотиличник і каже:
 — Щоб завтра привів мені сво-
го батька.
 Вовочка:
 — Я вже одній такiй привів, так 
більше року не можу назад забрати.

* * *
 Найкращий спосіб заспокоїти 
нерви після сімейного скандалу — 
поточити кухонні ножі. І в домашньо-
му господарстві порядок, і дружина 
починає несміливо посміхатися!

По горизонталі:
 1. Сусідка України, яка отри-
мала «безвіз» три роки тому. 4. 

Зразок для наслідування. 8. Річ-
ка на Рівненщині. 9. Начинка для 

цукерок із солодкої горіхової маси. 
11. Старовинний український на-
родний танець. 12. Корабель, на 
якому Ясон із друзями вирушили 

на пошуки золотого руна. 13. Один 
із перших історичних романів відо-
мого волинського письменника Во-
лодимира Лиса. 16. Богдан-Ігор Ан-
тонич як представник етнічної групи 
українців. 17. Давня назва десяти 
тисяч. 18. Екс-президент Чехії. 19. 
«Стоїть ... високая». (Леонід Глібов). 
21. Справлене враження. 24. Сорт 
яблук. 27. Французький композитор, 
автор опери «Кармен». 29. Повний 
провал, катастрофа. 30. Герой ро-
ману Джека Лондона. 30. Одна з го-
ловних ознак силабо-тонічного вір-
ша. 32. Сигнальний музичний інс-
трумент. 33. Повторення однакових 
звуків у рядку чи строфі. 
По вертикалі:
 1. Пенсне з одним скельцем. 2. 
Число, місяць і рік. 3. Болгарський 
курорт на березі Чорного моря. 5. 
Композитор, автор вальсу з кіно-
фільму «Мій лагідний і ніжний звір». 
6. Різновид російського народного 
примітивного живопису. 7. Чоловік 
у віці 16-18 років. 8. Застаріла наз-
ва непристойної поведінки чи осуд-

ливих вчинків. 10. Ім’я вірменського 
композитора, автора балету «Спар-
так». 13. Кормова рослина роди-
ни злакових. 14. Біле простирадло, 
в яке у східних народів загортали 
покійника. 15. Спортивна людина, 
що відзначається силою і спритніс-
тю. 19. Найпростіший прилад для 
вимірювання внутрішніх розмірів 
деталей машин. 20. Ім’я знаменито-
го американського рокера, соліста 
гурту Black Sabbath. 22. Ім’я відомо-
го американського поета-модерніс-
та Паунда. 23. Святкова скатертина. 
25. Сицилійський вулкан. 26. Книго-
видавець, який сто років тому видав 
практично всі найвідоміші енцикло-
педії Російської імперії. 28. Райсь-
кий сад. 29. Пряна рослина, насіння 
якої застосовують у кулінарії та пар-
фумерії.

Кросворд №70 
від 8 червня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +8…+13

 +15…+20

Північ +9…+14

 +14…+19

Центр +9…+14

 +14…+19

Схід +10…+15

 +15…+20

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +12…+17

 +21…+26

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Ще в 1980 році на бло-
шиному ринку в західній ча-
стині Лондона мешканка Бри-
танії вподобала обручку. При-
краса з камінчиком коштувала 
всього якихось 10 фунтів стер-
лінгів, тож жінка придбала її. І 

весь цей час — майже сорок 
років — не знімала її з паль-
ця. З нею і посуд мила, і ванну 
приймала, і квартиру прибира-
ла. Аж поки випадково не загля-
нула до ювілера і не дізналася, 
що камінь в обручці не штуч-
ний, а... справжній діамант на 
більш ніж 26 каратів, повідом-

ляє газета «Гардіан». Як увесь 
цей час коштовний камінь мас-
кувався під уламок скла? Річ у 
тім, що у ХІХ столітті шляхетне 
каміння шліфували і гранили не 
так, як тепер, коли з нього ви-
добувають увесь блиск. Тодішні 
ювілери ставили за мету макси-
мально зберегти масу діаманта, 

а не добитися його сяйва. 
 «Старі діаманти мають 
свої особливості», — поясни-
ла фа хівець із біжутерії аук-
ціону «Сотбіс» Джессіка Вінд-
хем. Тепер, коли власниця «за-
маскованого» скарбу дізнала-
ся про його справжню вартість, 
вона вирішила продати його з 
молотка. Знахідка була вистав-
лена минулого тижня на аук-
ціоні «Сотбіс». Очікувалось, що 
обручка піде за приблизно 350 
тис. фунтів стерлінгів. Але ку-
пили його за вдвічі більшу ціну 
— 656 тисяч фунтів (847 тис. 
доларів). Хто ж знав, що вит-
рачені колись 10 фунтів стер-
лінгів стануть таким вигідним 
капітало вкладенням... ■

Адреналіна ШУГАЙ

 Голлівудська актриса Джессіка Честейн, яка в березні 
відсвяткувала своє 40-річчя, вперше стала на рушничок. 
Минулих вихідних зірку «Марсіянина» повів під вінець її 
бойфренд, італійський дизайнер Жан Лука Пассі ді Пре-
позуло. Джессіка та Жан Лука зустрічалися п’ять років. А 
побратися вирішили скромно і без традиційного в таких ви-
падках «зіркового пилу». Пара зіграла весілля в італійсь-
кому маєтку нареченого, що в містечку Тревізо, неподалік 
від Венеції, повідомляє The Mirror.
 Церемонія відбулася в місцевій церкві. Молодята за-
просили на неї лише близьких родичів і друзів. Зі знаме-
нитостей на весіллі були актриса Енн Хетевей з чоловіком 
Адамом Шульманом, Емілі Блант з бойфрендом Джоном 
Красінскі, дизайнер Крістіан Лабутен, племінниця Джор-
джіо Армані Роберта. 
 Від преси молодята максимально утаємничили весіль-
ну урочистість. Акторка взагалі не з тих, хто розповідає 
усім про своє особисте життя. Лише одного разу поділи-
лася з журналістами, що її коханий « народився в італій-
ській родині, в якій ніхто ніколи не розлучався». Може, 
саме тому пара так довго перевіряла свої почуття, аби 
й у них було так — «допоки Бог не розлучить нас». 
Відомо, що Жан Лука майже на сім років молодший 
за свою дружину. Та це, варто сподіватися, не стане 
перешкодою для створення міцної родини. ■

ОВВА! 

Діамант зі смітника
Британка за безцінь купила на блошиному базарі 
обручку з камінчиком у понад 26 каратів

■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Допоки Бог не 
розлучить вас... 
Зірка «Марсіянина» Джессіка 
Чейстен вийшла заміж

■ Джессіка 
й Жан Лука 
— тепер 
подружжя. 

❙
❙
❙
❙

14 червня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, короткочасний невеликий 
дощ. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
+10...+12, удень +17...+19.

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +15...+17.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +16...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +16..+18, удень +22...+24.

12 червня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 19-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 19.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Трускавець: уночi +10...+12, удень +18...+20. Моршин: 
уночi +9...+11, удень +18...+20.
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