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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,12 грн 

1 € = 32,18 грн

1 рос. руб. = 0,4 грн

Усі ракети коаліції влучили в ціль, запевняють у Пентагоні. ❙

«Вимушені переселенці» 

з Криму — військові 

моряки — продовжують 

облаштовуватися 

на Одещині
стор.5»

«Морський бій» 
на березі 

Сподіваючись на Трампа

Після провалу національної хокейної 

збірної на домашньому «мундіалі» 

виправити реноме вітчизняного хокею 

мають шанс українські юніори

стор. 15»

Вольовий настрiй 
i фаворита долає

Коли слова безсилі, 
говорять «Томагавки»
По Сирії завдали ракетних ударів, 
а Росії приготували чергові санкції
стор. 8»

Після того, як Європа капітулювала 

перед «Газпромом», дозволивши 

будувати «Північний потік-2», 

зупинити згубний для України 

проект здатні тільки США 

стор. 6»



ВІВТОРОК, 17 КВІТНЯ 20182 ІнФорУМ
«Держдума Росії у першому читанні прийняла законопроект про військовий призов, який 
дозволяє російським силовикам притягувати кримських студентів українських вишів 
до кримінальної відповідальності. Ми будемо радити молоді або йти на альтернативну 
цивільну службу, або покинути Крим та виїхати на материкову частину України». 

Олександр Сєдов
експерт Кримської правозахисної групи

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Події Євромайдану приховують іще 
чимало «білих плям», які вже четвер-
тий рік поспіль влада не може (чи не 
хоче) заповнити правдою. Зокрема, без-
карними залишаються «тітушки» й пра-
цівники МВС, які винищували сотні лю-
дей у ті героїчно-трагічні дні: до цього 
часу невідомо, скількох майданівців 
було втоплено у Дніпрі, спалено тихцем 
у крематорії, застрелено... Наразі є не-
велика надія, що хоч хтось із негідників 
буде-таки покараний, адже відбувається 
розгляд двох справ щодо десяти екс-бер-
кутівців. 
 По першій справі було організова-
но онлайн-трансляцію слухання щодо 
вбивства людей під час Євромайдану. 
Судове засідання під промовистою на-
звою «Вбивства людей 20.02.2014 під 
час Євромайдану» пройшло в столич-
ному Святошинському районному суді. 
Було частково допитано екс-беркутів-
ців (Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, 
Олександра Маринченка, Сергія Тамту-
ри, Олега  Янішевського), обвинуваче-
них у вбивствах активістів Революції 
гідності. 
 «Потерпілих немає. Відповідно, судом 
було встановлено такий порядок прове-
дення засідання: розгляд доказів, допит 
свідків тощо. На даний час ми перебуває-
мо на стадії допиту потерпілих», — пові-
домив суддя. Додамо, що на минулому за-
сіданні суд погодився допитати як свідка 
захисту колишнього міністра внутрішніх 
справ Віталія Захарченка. 
 Співробітників спеціальної роти 
«Беркут» було затримано ще у березні-
квітні 2014 року та лише в травні 2016 
року Святошинський суд почав розгляд 
справи екс-«беркутівців» по суті. Їм ін-
кримінують перевищення службових 
повноважень, незаконне поводження зі 
зброєю, умисне вбивство і заподіяння 
тілесних ушкоджень активістам Євро-
майдану. В березня 2018 року Свято-
шинський районний суд Києва відхи-
лив клопотання прокурорів Генеральної 
прокуратури України вивести з процесу 
у справі щодо п’яти колишніх співробіт-
ників спецпідрозділу «Беркут» адвока-
та Олександра Горошинського. В іншій 
справі цей же адвокат захищає інтереси 
екс-президента України Віктора Януко-
вича, через що може виникнути конф-
лікт інтересів.
 Нагадаємо, що цей же суд 4 квітня роз-
глядав другу справу за обвинуваченням 
інших п’яти бійців 1-ї роти столичного 
спецпідрозділу міліції «Беркут» (Петра 
Бороденка, Володимира Душенка, Олега 
Радчука, Сергія Цінарідзе та Сергія Пос-
вистака) у нападі на «Автомайдан» у січ-
ні 2014 року і призначив чергове засідан-
ня на 30 травня 2018 року.
 Вказаним особам інкримінують, зок-
рема, перевищення влади або службо-
вих повноважень, що призвело до тяж-
ких наслідків (частина 3 статті 365 
Кримінального кодексу України) під 
час подій, що відбулися в ніч на 23 січня 
2014 року, коли сталося масове побит-
тя й затримання активістів громадсько-
го руху «Автомайдан» на вулиці Щор-
са та в Кріпосному провулку. Варто за-
значити, що раніше ця справа перебува-
ла на розгляді Дарницького районного 
суду міста Києва, проте в суді склалася 
ситуація, коли неможливо було утвори-
ти колегію суддів та призначити запас-
ного суддю для розгляду справи. ■

Ірина ЛУГОВА

 Петро Порошенко розповів, що 
Антитерористичну операцію на сході 
України переформатують на Опера-
цію Об’єднаних сил уже 30 квітня 
2018 року. Про це Президент заявив в 
інтерв’ю українським телеканалам.
 «Взаємодія між СБУ і підрозділа-
ми ЗСУ, Національної поліції і Нац-
гвардії є абсолютно іншою, ніж та, 
що передбачена в законі про реін-
теграцію Донбасу, і керівництво пе-
реходить до Збройних сил України. 
У ЗСУ з’являються додаткові пов-
новаження щодо реагування на аг-
ресію, під їхнє підпорядкування пе-
реходять частини і підрозділи Нац-
гвардії і СБУ, прикордонників, Нац-
поліції», — зазначив Порошенко.
 За словами голови РНБО Олек-
сандра Турчинова, від початку ООС 
антитерористичні операції проводи-

тимуть точково, що відповідає зако-
нодавству та логіці.
 Тим часом минулі вихідні в зоні 
АТО пройшли неспокійно. За суботу-
неділю бойовики 111 разів обстріля-
ли позиції українських військових. 
Про це інформує прес-центр штабу 
АТО.
 Зокрема, в неділю на Донецько-
му напрямку із заборонених Мінсь-
кими угодами 120-міліметрових мі-
нометів противник відкривав во-
гонь по оборонцях Павлополя, Ле-
бединського та Новотроїцького, а з 
мінометів калібру 82 мм — по захис-
никах Пісків та Павлополя. 
 Зі зброї меншого калібру вогонь 
вівся по наших укріпленнях в районі 
Авдіївки, Кам’янки, Шахти «Бутів-
ка», Верхньоторецького, Піщевика, 
Широкиного та Гнутового. 
 БМП «працювали» по українсь-
ких опорних пунктах поблизу Пісків 

і Талаківки, великокаліберні куле-
мети — під Опитним, стрілецька 
зброя — в районі Славного та Бере-
зового. 
 На Луганському напрямку агре-
сор обстріляв оборонців Лугансько-
го, Троїцького та Світлодарська, Но-
волуганського та Новгородського.
 За два дні обстрілів четверо ук-
раїнських захисників зазнали пора-
нень. Ще один воїн отримав бойове 
травмування. Постраждалих допра-
вили до лікувальних закладів. 
 Крім того, 15 квітня представни-
ки російсько-окупаційних військ 
передали українській стороні тіло 
загиблого військовослужбовця ЗСУ, 
який зник безвісти 8 квітня під час 
виконання бойових завдань на лінії 
розмежування.
 Тіло загиблого доставили до місця 
проведення процедури впізнання та 
судово-медичної експертизи. ■

Ірина КИРПА

 Понад сотню жителів півострова 
вже притягнули до адміністратив-
ної відповідальності за порушен-
ня військового обліку, а ще шесте-
ро громадян постали перед судом та 
понесли кримінальну відповідаль-
ність за відмову служити в російсь-
кій армії. Підконтрольний Кремлю 
суд оштрафував на 25 тисяч росій-
ських рублів мешканців Сімфе-
ропольського, Джанкойського та 
Красногвардійського районів.
 У 2018 році окупаційна вла-
да запланувала призвати 2 тис. 
300 кримчан на службу до лав ар-
мії Російської Федерації. Весняний 
призов почався 1 квітня та тривати-
ме до 15 липня. Окупанти вперше 
за чотири роки зважилися відпра-
вити кримчан на службу до ракет-
них військ стратегічного призна-
чення РФ.
 — Ці дії абсолютно протизакон-
ні, адже Росія на міжнародному рів-
ні визнана державою-окупантом, — 
пояснює співробітник Моніторинго-
вої місії ООН із прав людини в Ук-
раїні Андрій Андросов. — Призов 

на військову службу та пропаган-
да служби в армії Росії чітко пору-
шує 51-шу статтю 4-ї Женевської 
конвенції, яка забороняє призов 
жителів окупованих територій та 
будь-яку пропаганду вступу до лав 
армії.
 Незважаючи на порушення між-
народного права, за весь термін оку-
пації до лав армії РФ призвали не 
менше 10 тис. кримчан. Найбіль-
ший протест у молодих призовни-
ків викликає те, що їх відправля-
ють служити до армії в Росію (Рос-
товська область, Краснодарський 
Край, Підмосков’я).
 За словами секретаря Ради на-
ціональної безпеки та оборони Ук-
раїни Олександра Турчинова, Моск-
ва стягує військову техніку до Кри-
му, намагаючись зробити з півос-
трова військову базу. Це свідчить 
про те, що російський агресор го-
тує потужний військовий потенціал 
у Криму не тільки для того, щоб за-
хищати там свою присутність.
 — Держдума Росії в першому чи-
танні прийняла законопроект про 
військовий призов, який дозволяє 
російським силовикам притягувати 

кримських студентів українських 
вишів до кримінальної відповідаль-
ності, — обурений експерт Кримсь-
кої правозахисної групи Олександр 
Сєдов. — Ми будемо радити молоді 
або йти на альтернативну цивільну 
службу, або покинути Крим та виї-
хати на материкову частину Украї-
ни.
 Представники міжнародних ор-
ганізацій у Криму констатують, що 
громадяни України, які мешкають 
на тимчасово окупованих Росією те-
риторіях, піддаються адміністра-
тивному тиску та кримінальному пе-
реслідуванню за відмову служити в 
чужій армії. Це пряме порушення 
Женевської конвенції IV та Римсь-
кого статуту Міжнародного кримі-
нального суду (МКС). Адже навіть 
після сплати великого штрафу та 
відбуття кримінального покарання 
людей усе одно змушують відслужи-
ти рік в армії Російської Федерації.
 Співробітники прокуратури АРК 
просять усіх мешканців півострова 
повідомляти про факти отримання 
повісток до лав армії країни-агре-
сора, а також про факти порушен-
ня кримінальних справ або іншого 
притягнення до відповідальності за 
відмову від проходження служби в 
російській армії.
 Звертатися до відомства зі скар-
гами про факти такого примусу 
можна усно за телефоном: (044) 569-
73-57 або в письмовому вигляді на 
електронну пошту: zvern01@ark.
gp.gov.ua. 
 Українські правозахисники про-
довжують працювати над тим, щоб 
за підтримки міжнародної спільно-
ти та урядів демократичних країн 
домогтися від Росії припинення 
військового призову у Криму. 
 Тимчасово розроблено цілу низ-
ку рекомендацій для кримчан про 
те, як не стати жертвою криміналь-
ного переслідування за ухилення від 
служби в армії РФ. Із цією метою ре-
комендується отримати відстроч-
ку, довідку про непридатність для 
служби в армії від медиків або змі-
нити місце проживання, попередньо 
знявшись із військового обліку.
 Надсилати фото- та відеома-
теріали, що підтверджують факти 
насильницького призову громадян 
України на військову службу в Кри-
му, можна за адресою: crimeahrg@
gmail.com. Правозахисники обіця-
ють безкоштовно надати консульта-
цію та допомогу з цього питання. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Не убий
У суді ть слухання щодо 
екс-«беркутівців», 
звинувачуваних у вбивствах 
євромайданівців

■

«КРИМНАШ»

Не в дружбу, а в службу
В анексованому Криму молодь насильно змушують 
служити в армії країни-агресора

■

НА ФРОНТІ

Під кодовою назвою...
Стало відомо, коли АТО офіційно перетвориться на ООС

■

Хлопці, тікайте з Криму, доки вас не відправили в Донецьк або в Дамаск.❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ставлення багатьох ук-
раїнців до силових, право-
охоронних, судових струк-
тур досить скептичне, зокре-
ма, й через те, що вряди-годи 
кримінальні справи, особливо 
гучні, фігурантами яких є ви-
сокі чини, на останньому ета-
пі розвалюються і підозрюва-
них випускають на волю прос-
то в залі суду. 
 І важко не погодитися із 
заступником керівника Нац-
поліції, начальником Голо-
вного слідчого управління 
Віталієм Невгадом, що робо-
та слідчих підрозділів повин-
на оцінюватися за кількіс-
тю винесених судом вироків. 
Він вважає, що відтак слідчі 
повинні супроводжувати ма-
теріали кримінальних провад-
жень до моменту винесення су-
дом вироку особі, яка вчини-
ла злочин, і це, в першу чергу, 
забезпечує дотримання прав 
потерпілих на відшкодуван-
ня моральних і матеріальних 
збитків. Про це генерал не-
щодавно сказав під час селек-
торної наради за участі керів-
ників територіальних підроз-
ділів кримінальної поліції.
 У відомстві проведено пере-
вірку роботи з протидії органі-
зованій злочинності. Аналіз 
діяльності слідчих підрозділів 

свідчить, що упродовж п’яти 
років закінчено 774 кримі-
нальні провадження з озна-
ками організованої злочин-
ності за фактами вчинення по-
над 8,8 тисячі злочинів. Однак 
лише 275 кримінальних прова-
джень цієї категорії розгляну-
то судами, а це становить усьо-
го близько третини від загаль-
ної кількості.
 Начальник ГСУ зазначив, 
що майже у 1,5 тисячі кримі-
нальних проваджень за різ-
ними причинами затягують-
ся терміни прийняття рішен-
ня. Відтак слідчі підрозді-
ли повинні переформувати 
свою роботу та повернутися до 
практики реального супрово-
ду кримінальних проваджень 
до винесення судом вироку пі-
дозрюваній особі. «Ми повинні 
забезпечувати явку в суд учас-
ників кримінального процесу, 
аби суддя міг у повній мірі про-
вести судове слідство і дійти до 
логічного завершення. Наша з 
вами робота повинна оцінюва-
тися саме за кількістю оголо-
шених вироків», — наголосив 
керівник Головного слідчого 
управління.
 Крім того, учасники нара-
ди обговорили низку проблем-
них питань із розслідування 
кримінальних проваджень у 
сфері протидії організованій 
злочинності. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 У харківському Центрі ре-
абілітації рукокрилих уже 
шосту весну поспіль випуска-
тимуть після зимівлі врятова-
них від холоду кажанів. Дня-
ми з рук біологів випурхнула 
перша тисяча «підопічних», 
але це тільки початок. У черзі 
на виліт — ще 1,5 тисячі мініа-
тюрних червонокнижних тва-
ринок, яких цієї зими звозили 
до екопарку не лише з Харко-
ва.
 Найбільша партія рудих 
вечірниць — 979 ссавців — 
потрапила сюди у січні. Ця 
величезна зграя примудрила-
ся втиснутися у шпарини ста-
рого балкона в одному з хар-
ківських будинків. Ідея гос-
подарів замінити дерев’яні 
рами на пластикові склопаке-
ти обернулася для непроханих 
сусідів трагедією, але дзвінок 
до Центру врятував їм життя. 
Тваринок спочатку відгоду-
вали, а потім помістили в ба-
вовняні мішечки й залишили 
зимувати у спеціальних при-
міщеннях. Така ж історія тра-

пилася і з кажанами, знайде-
ними у Карлівській школі, 
що на Полтавщині; в селі Дру-
га Іванівка, Барвінківського 
району Харківської області та 
в одному з житлових будинків 
Запоріжжя. Так в екопарку за 
зиму зібралося 2,5 тисячі ру-
дих вечірниць, які успішно 
дожили до весни. 
 Перший і єдиний в Ук-
раїні Центр реабілітації ру-
кокрилих був відкритий май-
же п’ять років тому. За цей 
час біологи та волонтери збе-
регли й випустили на волю по-
над 10 тисяч кажанів. Ці тва-
ринки дуже тендітні і враз-
ливі, тому потребують особ-
ливого захисту. «Рукокрилих 
у нашій культурі пов’язують з 
усілякими забобонами, — роз-
повідає кандидат біологічних 
наук Олена Прилуцька. — Ми 
намагаємося розвіяти їх за до-
помогою науково-популярних 
заходів, що знайомлять відві-
дувачів із нашою роботою. У 
підсумку до нас приєднало-
ся багато волонтерів, а кіль-
кість врятованих небайдужи-
ми людьми кажанів зростає з 
кожним роком». ■

Ірина КИРПА

 З середини квітня патрулю-
вати адміністративний кордон 
між окупованим півостровом 
Крим та материковою частиною 
України почали модернізовані 
безпілотники Spectator-M. 
 Кожен повітряний дрон об-
ладнаний сучасними відео- та те-
левізійними камерами, що доз-
воляють відслідковувати ділян-
ку на відставні до 50 кілометрів 
з висоти майже 2 тисячі метрів.
 Як розповіли фахівці Азово-
Чорноморського регіонально-
го управління Держприкордон-
служби, сучасна техніка дала 
можливість військовослужбов-
цям вести контроль дотримання 
правил прикордонного режиму 
не тільки з землі, а й повітря. 
Прикордонники пройшли спе-
ціальне навчання, щоб управ-
ляти безпілотними комплекса-
ми у щоденному режимі.
 Найбільшу користь захис-
никам Батьківщини розумна 
техніка приносить на морських 
ділянках відповідальності при-
кордонного загону, а також на 
важкодоступних сухопутних 
ділянках у безпосередній близь-
кості до трьох контрольно-про-
пускних пунктів в’їзду та виїз-
ду на адміністративному кор-
доні з тимчасово окупованих 
Кримом.
 Перевірити нову техніку в 
роботі херсонські прикордон-
ники змогли під час святкуван-

ня православного Великодня, а 
також протягом поминальних 
днів, коли адміністративний 
кордон перебував під посиле-
ним контролем через підвище-
ний ризик провокацій із боку 
окупантів.
 Як повідомили у прес-служ-
бі Азово-Чорноморського регіо-
нального управління Держпри-
кордонслужби, з метою моніто-
рингу ситуації були також за-
діяні літаки марки «Даймонд».

 На сьогодні у соціальних ме-
режах уже опубліковані відео-
матеріали, отримані з борту но-
вих безпілотників Spectator-M. 
Добуті з повітря дані доводять 
високу якість фото- та віде-
озйомки, а також відмінну ма-
невреність кожного патруль-
ного дрона. Найбільшу затре-
буваність повітряні «операто-
ри» отримали у районах КПП 
«Чонгар», а також КПП «Ка-
ланчак». ■

Петро ЛУКІЯНЧУК

 У Львівській області 
з’явилася рекордно довга ли-
пова алея — всі 1 150 саджан-
ців дерев були висаджені впро-
довж кількох годин.
 Алею лип посадили біля до-
роги Ковель—Володимир-Во-
линський—Червоноград—
Жовква вздовж насаджень 
лісу Бутинського лісництва.  У 
Львівській обласній державній 
адміністрації зазначили, що те-
риторію для липового раю ви-
бирали досить довго, обговорю-
вали чимало можливих варіан-
тів, але зупинилися саме на цій 
площі, оскільки тут найсприят-
ливіші умови для росту дерев.
 Загальна протяжність на-
садження — 5 км 750 м. Хоча  

організатори декларували, 
що довжина алеї становитиме 
5 км 600 метрів, але переверши-
ли заявлену відстань. 
 Таким чином, алея стала най-
довшою в Україні й увійшла до 
Національного реєстру рекор-
дів у категорії «Жива природа». 
Унікальність цього рекорду по-
лягає в тому, що всі дерева були 
посаджені за декілька годин.
 Липу вибрали невипадково, 
адже це не лише красиве і ме-
доносне дерево, а й росте понад 
200 років. Відтепер люди, які 
проїжджатимуть біля цієї ді-
лянки, матимуть змогу ще дов-
го милуватися красою дерев, а 
замість пилу вдихати солодка-
вий аромат їхнього цвітіння. 
 Учасники акції планують 
і надалі продовжувати висад-

жувати дерева вздовж автомо-
більних трас, створюючи нові 
зелені зони. Озеленення тери-
торій забере багато часу, проте 
результат не змусить себе чека-
ти. Через декілька років липи 
створять приємний затінок на 
дорозі, водіям буде легше пере-
суватись у спекотну погоду.
  «Ми прагнемо, щоб ті лісові 
площі, на яких були проведені 
вирубки, заліснили. Окрім того, 
ми прагнемо створити лісозахис-
ні смуги вздовж автомагістралей 
та залізничних колій, полів для 
того, щоб у першу чергу зменши-
ти навантаження від викидів, зок-
рема автотранспорту, на навко-
лишнє середовище», — зазначив 
директор департаменту екології 
та природних ресурсів Львівської 
ОДА Руслан Гречаник. ■

БЕЗПЕКА

По-перше, все видно 
Українські прикордонники отримали на 
озброєння патрульні дрони вітчизняного 
виробництва

■

ЕКОПРОЕКТИ

Суцільна липа
На Львівщині висадили найдовшу в Україні липову алею

■

КРИТЕРІЇ

Феміда ставить 
крапку
Начальник Головного слідчого управління 
вважає, що лише за кількістю винесених 
судом вироків можна оцінювати
роботу копів

■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Політ рудих вечірниць
Протягом тижня в екопарку випустять на 
волю рекордну кількість кажанів

■

Кордон під відеоконтролем.❙

Творці зеленого рекорду.❙
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Замість того, щоб розшири-
ти програму доступних ліків, 
ініційовану командою Ради-
кальної партії, уряд хоче за-
безпечити людей доступними 
наркотиками, обурився Олег 
Ляшко. Політик повідомив 
журналістам, що в.о. міністра 
охорони здоров’я Уляна Суп-
рун розробляє зміни до зако-
нодавства, які спрощують про-
цедуру доступу до наркотич-
них речовин. Фактично — це 
легалізація обігу наркотиків, 
стверджує лідер Радикальної 
партії.
 «В Україні сьогодні вирує 
епідемія алкоголізму та нар-
козалежності. І посилання на 
передовий американський, 
європейський чи колумбійсь-
кий досвід нас не влаштовує. 
Ми категорично проти легалі-
зації наркотиків. Нехай пані 
Супрун себе і своїх дітей під-
саджує на наркотики, якщо 
вони їй подобаються, але не 
українських дітей!» — обурив-
ся політик.
 Олег Ляшко вважає: така 
політика влади, зокрема Мініс-
терства охорони здоров’я, веде 
до знищення українців.

 «Влада хоче скасувати 
безвізовий режим із Колум-
бією — з країною, яка перші 
місця в світі займає за обігом 
наркотиків та збройними су-
тичками. Я вбачаю в цьому 
цілу політику дебілізації ук-
раїнської нації — одна про-
понує легалізувати наркоти-
ки, інші скасовують безвізо-
вий режим із Колумбією, щоб 
було легше ці наркотики вво-
зити в Україну. Замість цьо-
го закривають українцям до-
ступ до медичних послуг», — 
зазначив Ляшко.
 У зв’язку з цим лідер Ра-
дикальної партії вимагає від-
ставки Уляни Супрун iз по-
сади в.о. міністра охорони 
здоров’я.
 «Україні не потрібні такі 
«фахівці», які пропонують 
легалізувати наркотики. В 
країні сьогодні помирають 
від кору, туберкульозу, СНІ-
Ду, серцево-судинних захво-
рювань. І замість того, щоб 
долати ці епідемії, профіль-
ний міністр хоче спрости-
ти доступ до наркотиків. Ті, 
хто підписують ці ініціати-
ви, самі точно під кайфом!» 
— наголосив Ляшко. ■

Луценко не бачить криміналу 
в «плівках Холодницького»
 Генеральний прокурор Юрій Луценко 
на брифінгу в понеділок заявив, що в за-
писах, зроблених у кабінеті керівника Спе-
ціалізованої антикорупційної прокуратури 
(САП) Назара Холодницького, немає під-
став для кримінального переслідування. 
За його словами, у записах не зафіксова-
но «жодних хабарів, які вимагав або отри-
мував Холодницький», але «вбачаються 
дисциплінарні порушення». «І тому жод-
ного кримінального переслідування на 
цей момент я не бачу», — каже Луценко. 
Генпрокурор також розповів, що голова 
САП Назар Холодницький пішов у відпус-
тку, а його обов’язки виконують заступник 
і голова ГПУ. Водночас, наголосив голо-
ва ГПУ, є частина повноважень Холодни-
цького, які не може виконувати навіть Ген-
прокурор. 

Савченко знову голодує
 Допит на поліграфі підозрюваної у 
підготовці терактів нардепа Надії Савчен-
ко перенесли на 17 квітня, відтак з по-
неділка вона поновила голодування. Про 
це повідомив захисник арештованої Олег 
Соловей. «Експертиза не буде продовже-
на сьогодні, бо експерти не готові сьогод-
ні її проводити. Допит перенесли на завтра. 
Причини технічні, мабуть, якісь», — ска-
зав він. За словами адвоката, Савченко по-
чувається «нормально, бадьоро і весело», 
а голодування, переконана сама Савченко, 
«на результат допиту не вплине». 13 квіт-
ня допит на поліграфі Савченко був призу-
пинений через те, що арештована голодує 
з 23 березня. Послаблення здоров’я приз-
вело до того, що провести процедуру ко-
ректно було неможливо. Після того ареш-
тована погодилася поїсти, щоб мати змогу 
пройти поліграф.

ПИТАННЯ РУБА

Ляшко: Супрун хоче 
підсадити українців 
на наркотики
Політик вимагає відставки очільниці МОЗ

■

Олег Ляшко хоче, щоб українцям надавали якісні медпослуги, 
а не вбивали їх наркотиками.

❙
❙

НОВИНИ ПЛЮС■

Марина ШАШКОВА
(«Апостроф»)

14 квітня виповнилося два 
роки з моменту призначення 
уряду Володимира Гройсма-
на, і в парламенті чекають на 
звіт про виконану роботу. Цю 
подію називають вирішаль-
ним моментом у прем’єрській 
кар’єрі Гройсмана. Чим може 
обернутися для Кабміну «день 
ікс», розбирався «Апостроф».

 Останній рік перед вибо-
рами — найбільш непростий. 
Політики занурюються у пе-
редвиборчу гонку, підшукую-
чи собі тимчасових союзників. 
Одним із найбажаніших парт-
нерів є Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман. Від його під-
тримки того чи іншого канди-
дата в президенти залежить 
багато чого. Невипадково Во-
лодимира Борисовича назива-
ють потенційним VIP-агітато-
ром нинішнього глави держа-
ви.
 Враховуючи не найвищі 
рейтинги чинного Президен-
та, Банкова активно нама-
гається отримати підтримку 
всіх, хто погодився бути со-
юзником Петра Порошенка 
в 2014 році. Але оскільки не 
всі поспішають відновлювати 
партнерство, на Банковій при-
берегли інший спосіб схилян-
ня до співпраці — шантаж.
 Однією з перших «страши-
лок» стали чутки про достро-
кові парламентські вибори, 
чому не дуже зраділи пред-
ставники «Народного фрон-
ту», колеги «Блоку Петра По-
рошенка» за коаліцією, в яких 
мало шансів пройти у Верхов-
ну Раду. З наближенням чер-
гових виборів такий вид за-
лякування втратив ефектив-
ність. У «Народному фронті» 
зізнаються, що їх таким чи-
ном уже не настрахати. А ось 
як складеться у «фронтови-
ків» із підтримкою Порошен-
ка, вони ще не вирішили. Втім 
на ідеї об’єднання партій Пет-
ра Порошенка, Арсенія Яце-
нюка, а також Володимира 

Гройсмана і Віталія Кличка 
вже поставили хрест. «Забудь-
те про це», — сказав «Апост-
рофу» представник НФ.
 Ще однією «жертвою» по-
гроз про перевибори мав стати 
сам Прем’єр. Адже нове скли-
кання депутатів призначило б 
новий Кабмін. Але це не подія-
ло. Тоді в Порошенка виріши-
ли скористатися крайнім ме-
тодом — залякати Гройсмана 
відставкою. Про ймовірність 
зміщення Прем’єра говорять 
останні кілька місяців, особ-
ливо активізувалися такі роз-
мови напередодні звіту Кабмі-
ну про виконану за рік робо-
ту. Але і тут Прем’єр, мабуть, 
у безпеці: голосів у парламен-
ті за відставку його і міністрів 
просто немає.
 «Я не вірю в глобальні змі-
ни. Для цього потрібно 226 го-
лосів, а щоб їх отримати, пот-
рібно починати переговори», 
— констатує джерело «Апос-
трофа» в БПП.
 У «Народному фронті» це 
підтверджують. «Немає голо-
сів на відставку, — каже спів-
розмовник «Апострофа». — У 
очах депутатів це дорівнює по-
верненню до питання про до-
строкові вибори, тому що в 
такому разі запускається ме-
ханізм формування нового 
Каб міну. І є сумніви, що цей 
парламент здатний сформува-
ти новий уряд».
 Вищесказане частково під-
тверджують і у фракції «Бать-
ківщина». Нагадаємо, в люто-
му минулого року лідер цієї 
політсили Юлія Тимошенко 
разом з 12 нардепами подала 
на розгляд парламенту про-
ект постанови про відставку 
Гройсмана. Зараз же в «Бать-
ківщині» вирішили не повер-
татися до цього питання.
 «Ми не перереєстрували 
постанову після того, як сфор-
мувався порядок денний но-
вої сесії», — відповів «Апост-
рофу» заступник голови фрак-
ції Сергій Соболєв. Нардеп не 
захотів уточнити, чи можна 
це розцінювати як підтрим-
ку Гройсмана, але додав, що 

«Батьківщина» не планує 
ініціювати відставку Кабмі-
ну. «Можливо, Порошенко 
внесе постанову [про відстав-
ку], а тоді ми подумаємо», — 
зазначив він.
 Аналогічна ситуація з 
міністрами, про звільнен-
ня яких велися дискусії. Це 
міністр аграрної політики Та-
рас Кутовий (який іще май-
же рік тому написав заяву 
про відставку), міністр фі-
нансів Олександр Данилюк, 
міністр енергетики та вугіль-
ної промисловості Ігор Наса-
лик, міністр інфраструкту-
ри Володимир Омелян, а та-
кож в. о. міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун (звіль-
нити її може тільки Кабмін). 
Незважаючи на те, що в пре-
зидентській фракції є бажаю-
чі звільнити всіх, там визна-
ють, що їхні голоси не будуть 
вирішальними.
 «На цей час у Порошен-
ка немає більшості в уряді. 
Якщо все-таки в певні мініс-
терства зайдуть люди з ото-
чення Президента, тоді бу-
дуть ухвалюватися рішення, 
потрібні йому, незалежно від 
волі Прем’єра, чого хочуть у 
Порошенка. Ідеї такі є, вони 
обговорюються. Але я не ду-
маю, що вони перспективні. 
Ще треба дивитися, хто саме 
може прийти в Кабмін. А їхні 
прізвища поки не відомі», — 
розповів «Апострофу» спів-
розмовник із НФ.
 Отже, судячи з усього, в ото-
ченні Порошенка немає проду-
маного плану, як приструнити 
Гройсмана і відновити вплив у 
Кабміні. Поки ж у БПП впев-
нені, що Прем’єр підтримува-
тиме Петра Олексійовича на 
президентських виборах, що 
джерела в президентській силі 
підтвердили «Апострофу».
 І, значить, звіт Кабміну, 
який, за інформацією «Апос-
трофа», може бути представ-
лений на комітеті з питань 
економічної політики 18 
квітня, не стане відправною 
точкою для запуску відстав-
ки уряду. ■

КОЛІЗІЇ

Порошенко знайшов, 
чим налякати Гройсмана
Кабмін має подати звіт про свою діяльність

■

Фото прес-служби Президента.❙
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Чотири роки тому почався про-
цес передислокації частин Зб-
ройних сил України з окуповано-
го путінською Росією Криму. Той, 
хто зостався до кінця вірним при-
сязі й Українській державі, поли-
шив рідні місця та облаштовані 
військові містечка. Але на новому 
місці служби частини й підрозді-
ли, які вивели з Криму, зокрема, 
це практично всі наші Військо-
во-Морські сили, опинилися в 
непростій ситуації. Багато моря-
ків досі вимушено мешкають на 
своїх плавзасобах. Тим часом на 
березі будівельники, попри тех-
нічні, юридичні й погодні нега-
разди, під сповнені надії погляди 
військових поволі доводять до 
ладу як житлові, так і службові 
споруди пунктів постійної дисло-
кації та військових містечок.

Інфраструктура з «нуля»
 Мене в дорогу покликала ві-
дома українському загалові ві-
деоскарга контрактників 32-го 
ракетно-артилерійського пол-
ку ВМС ЗС України на неприй-
нятні умови проживання. Я ви-
рішив перевірити, що саме мали 
на увазі ці бійці, які об’єктивні 
причини існують для таких емо-
цій ратного люду і чи є перспек-
тива вирішення проблеми роз-
міщення особового складу.
 В Україні за цей час було роз-
горнуто декілька нових бригад і 
повернуто низку підрозділів із 
півострова. Будівництво повно-
цінних місць постійної дисло-
кації, а також вирішення жит-
лової проблеми для військово-
службовців згаданих формувань 
було й досі є своєрідним систем-
ним викликом, який можна здо-
лати лише постійним та ефек-
тивним вкладенням і освоєнням 
цільового фінансового ресурсу. 
Грошей на ці проекти, звісно, об-
маль через відомі причини. Про-
те і приводів говорити, що у вій-
ськових зовсім немає перспекти-
ви й вони, як дехто переконує, 
зостануться «безхатченками», 
практично не існує. Якщо у всьо-
му розібратися тверезо...
 Суть питання в тому, що ба-
зова інфраструктура виведених і 
нещодавно створених частин роз-
вивається практично з «нуля» й 
на її розбудову потрібен час — рік 
чи два щонайменше. Приміром, 
той же особовий склад 32-го пол-
ку тимчасово розмістився в ок-
ремо наданих приміщеннях, ко-
лись занедбаних і не надто під-
ходящих для проживання. Звіс-
но, певний ресурс — відомчий, 
волонтерський і навіть місце-
вих громад — йшов на облашту-
вання цих споруд, аби розмісти-
ти там штабні структури, ство-
рити прийнятні казармені умо-
ви, їдальню тощо. Але головний 
кошторис розвитку з минулого 
року передбачав розбудову єди-
ного для трьох частин, зокрема 
і ракетно-артилерійського пол-
ку ВМС, сучасного військового 
містечка в селищі Дачне непо-
далік Одеси. Його мають здати в 
експлуатацію до кінця поточного 
року — і для того є всі передумо-
ви. У цьому я сам пересвідчився, 
завітавши на будівництво. Але 
про це пізніше...
 Хлопці мають прийняти не-
простий виклик — їм треба че-
кати, терплячи деякі побутові 
незручності, брак нормального 
автобусного сполучення із базо-
вим табором, самотужки вирі-
шуючи елементарні питання за-
безпечення. Це випробування, 
які перевіряють усіх військо-
вих — від вищих офіцерів до ря-
дового строковика чи контракт-
ника — на міцність та стійкість, 
і їх потрібно гідно здолати. Хтось 

на тому шляху здається, або че-
рез аматорські публічні звернен-
ня намагається пришвидшити 
процес, якось «знеболити» деякі 
суто військові тяготи. І цих лю-
дей можна та треба зрозуміти.

Значний обсяг ремонтних 
робіт полк виконав самотужки
 Я навідався до розташуван-
ня 32-го ракетно-артилерійсь-
кого полку саме тоді, коли там 
перебував командувач Військо-
во-Морських сил ЗСУ віце-ад-
мірал Ігор Воронченко. І в мене 
з’явилася можливість розпита-
ти в нього про стан справ у час-
тині та загалом про розвиток ін-
фраструктури національного 
військового флоту.
 «Цю частину сформували від-
носно недавно, в період російсь-
кої агресії проти України. Інф-
раструктуру підрозділу розбудо-
вували практично з нічого. За ці 
півтора року основні зусилля зо-
середили на проведенні ремон-
тів у казармах для строковиків 
та місцях несення служби. Нині 
готуємо новий гуртожиток для 
проживання там військовослуж-
бовців-контрактників, — заува-
жив Ігор Воронченко. — Щодо 
скарг на умови розташування 
проведено попередню перевір-
ку, яка встановила, що військо-
вослужбовці, які виклали відео, 
не мали перебувати у тому при-
міщенні, яке не облаштоване для 
проживання. Ми з’ясуємо всі об-
ставини, які призвели до такого 
факту, і зробимо належні виснов-
ки щодо посадових осіб, винних у 
цій ситуації».

 За словами командувача 
ВМС, питання створення належ-
них соціально-побутових умов 
для військовослужбовців є пріо-
ритетним завданням, виконання 
якого він вимагатиме від коман-
дирів усіх рівнів.
 Командир 32-го реактив-
но-артилерійського полку ВМС 
полковник Олег Блануца ви-
знає: поки ще не все вдалося у 
підрозділі зробити, аби налаго-
дити зразкові умови для служби 
й проживання. Але командуван-
ня, на його думку, докладає для 
того максимум зусиль.
 Контрактник Микола Нау-
мов у цій частині служить пів-
року. Йому у війську подобаєть-
ся, і він налаштований служити 
далі. Каже, що потрібно розумі-
ти, з якими труднощами наразі 
стикається країна, і варто помі-
чати зміни на краще, бачити пер-
спективу.
 «Напевно, не всім вистачає 
терпіння зрозуміти, що потріб-
но трішки часу, поки все налаго-
диться. Наше військо однознач-
но розвивається, але одразу іде-

альним не може стати. Тут тре-
ба вже старатися усім», — каже 
Микола Наумов.
 Про те, що військові тут не 
сидять склавши руки, легко пе-
реконатися, пройшовшись роз-
ташуванням підрозділу. Звіс-
но, це не пансіон, проте у спаль-
них приміщеннях уже можна 
жити, а в кабінетах — працюва-

ти. Зауважу: полк значний об-
сяг ремонтних робіт виконував 
власними силами. До справи до-
лучалися волонтери, Біляївська 
райдержадміністрація й Одесь-
ка облдержадміністрація, відо-
ма мережа будівельних супер-
маркетів, регіональний осередок 
Профспілки робітників морсько-
го транспорту України. Певне фі-
нансування надало і Міноборо-
ни. За словами Ігоря Ворончен-
ка, оборонне відомство для цієї 
частини торік скерувало 140 тис. 
гривень, а цьогоріч — приблиз-
но 300 тис. Отак із миру по нит-
ці тут вдалося організувати нор-
мальну систему опалення, вста-
новити металопластикові вікна, 
сантехніку, провести необхідні 
мережі, зробити чудову їдаль-
ню. Звідусіль звозили сюди меб-
лі, ліжка і багато чого іншого. 
Але багатьом хочеться настання 
того довгоочікуваного комфор-
ту, якщо не «сьогодні», то хоча б 
«завтра». На думку командува-
ча ВМС, цей об’єкт є перспектив-
ним у сенсі подальшого розвитку 
флотської інфраструктури, але 

справжнім проривом у регіоні 
має стати введення в експлуата-
цію військового містечка у Дач-
ному, де знайдеться місце одразу 
трьом частинам. Я із задоволен-
ням відгукнувся на пропозицію 
побачити це будівництво.

Не на дачі в Дачному 
 — Є бачення і розуміння тих 
проблем, які виникають у про-
цесі розбудови флотської інфра-
структури. Але ми все виконає-
мо попри будь-які «форс-мажо-
ри». І нове військове містечко у 
Дачному збудуємо! — розповідає 
командувач ВМС України віце-
адмірал Ігор Воронченко. — Та-
кож об’єкти нашої інфраструк-
тури будуються у Білгород-Дніс-
тровському та Миколаївському 
гарнізонах. Здебільшого пробле-
ми тут виникають через те, що не 
всі виконавці робіт відповідаль-
но ставляться до виконання узя-
тих зобов’язань. Зокрема, з та-
кою ситуацією ми зіткнулися із 
будівництвом гуртожитку на по-
над 340 місць у провулку Газово-
му в Одесі для Західної військо-
во-морської бази. Потрібно зро-
бити все, аби якнайшвидше пе-
редислокувати особовий склад, 
який вимушено перебуває на ко-
раблях.
 ...На будівництві в Дачному 
кипіла робота. На майданчиках 
гуркотіла техніка, десь удалині 
«пострілював» копер, що заби-
вав палі, а навколо на різних сту-
пенях готовності розташували-
ся об’єкти майбутнього містеч-
ка, серед яких працювало чима-
ло робітників.
 Тутешнє містечко спроектова-
не за принципом військової бази, 
яка має зони — адміністративну, 

житлову, технічну й тренуваль-
ну. Наразі найактивніше розбу-
довують перші дві. Одна казар-
ма для строковиків уже майже 
готова, триває будівництво іще 
двох казарм поліпшеного пла-
нування для контрактників. Тут 
будуть штаб, фізкультурно-оздо-
ровчий комплекс, лазня, побу-
товий комбінат, їдальня (добове 
обслуговування — тисяча осіб), 
медпункт, парк бойових машин, 
спортмістечко, артилерійський 
полігон, тир, вертолітний май-
данчик, майданчики для заван-
таження-вивантаження техніки 
з різних платформ тощо. Це міс-
течко відповідає вимогам сього-
дення, тут буде приємно мешка-
ти та служити.
 — Україна лише почала са-
мотужки реалізовувати значні 
будівничі ініціативи в інтересах 
оборони країни. І ці перші спро-
би, проблеми, що їх супроводжу-
ють, для нас є певними уроками, 
які допоможуть вдосконалити як 
технології, так і підходи в плану-
ванні й організації таких проек-
тів надалі, — наголошує Ігор Во-
ронченко.
 — Терміни здачі для об’єктів 
у Дачному визначені окремо, бо 
щодо кожного з них проводилися 
тендерні процедури. Приміром, 
щодо фізкультурно-оздоровчого 
комплексу торги та підписання 
договору на проведення робіт за-
вершилися буквально три тижні 
тому, — пояснює головний інже-
нер Південного ТерКЕУ полков-
ник Юрій Підгаєцький. — Роби-
тимемо все, аби містечко збуду-
вали і ввели в експлуатацію цьо-
горіч. Орієнтовна вартість робіт 
становить 240 мільйонів гривень, 
освоєно близько половини. Звіс-
но, не обійшлося без труднощів. 
Окремі учасники торгів не бажа-
ли програвати в чесній конкурен-
тній боротьбі, тому, приміром, де-
мпінгували до таких показників, 
за яких нереально збудувати ці 
об’єкти. Або ж оскаржували ре-
зультати торгів. Відтак тривала 
паперова тяганина, що негатив-
но вплинула на процес будівниц-
тва. Зараз усе нормалізувалося.
 Отже, сподіваємося, що вій-
ськові моряки й артилеристи 
незабаром матимуть сучасні та 
комфортні умови для життя і 
служби. А ми тільки радітиме-
мо відеороликам та постам у со-
цмережах після новосіль у гур-
тожитках і військових містеч-
ках... ■

ВИКЛИКИ

«Морський бій» на березі 
«Вимушені 
переселенці» 
з Криму — 
військові моряки 
— продовжують 
облаштовуватися 
на Одещині

■

Це військове містечко відповідає вимогам сьогодення, 
тут буде приємно мешкати та служити.

Ігор Воронченко на будівництві.❙

Майже готова поліпшена казарма у Дачному.❙
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Між Москвою і Вашингтоном
 Вибір Німеччини, яка тривалий час 
виступає послідовним критиком путінсь-
кої Росії і раптом погодилася на екс-
пансійний проект Володимира Путіна, 
насправді зрозуміти не так уже й важко. 
Офіційний Берлін по суті обирав між ек-
спансіями зі сходу, тобто з Росії, і з Захо-
ду — із Сполучених Штатів Америки. 
 США вже давно, ще до обрання пре-
зидентом Дональда Трампа, планували 
постачати свій газ на європейський кон-
тинент. У скрапленому вигляді. Конку-
руючи на цьому ринку із Катаром, який 
уже почав повільно заповнювати нішу, 
що утворилася внаслідок газових війн за 
участю Росії. 
 Трамп тільки підняв ставки, які вже 
були зроблені до нього. І почав вписувати 
їх у свою передвиборчу програму, яка пе-
редбачала створення нових робочих міс-
ць для американців, підтримку вітчиз-
няного товаровиробника і міжнародний 
протекціонізм. Як вдалий приклад подіб-
них намагань можна розглядати постав-
ку американського вугілля до України, 
що дала роботу тисячам пенсільванських 
шахтарів. 
 Утiм із Берліном ця стратегія дала 
збій. «Трамп хотів знизити газову залеж-
ність Європи від Росії і при цьому заро-
бити грошей. Але Німеччина є регіональ-
ним лідером у Європі і продемонструвала 
свої меркантильні інтереси, — пояснив 
аналітик Дмитро Снєгірьов. — Берлін, 
даючи згоду на будівництво газопрово-
ду, хоче послабити вплив США на Євро-
пу».
 Таким чином, останні події, внаслі-
док яких енергетична галузь України 
може опинитися на межі серйозних вип-
робувань, виникли не з нашої вини, а че-
рез геополітику. Де-факто останнє фіас-
ко було більшим програшем Америки, а 
не України. Та серйозніші наслідки цей 
програш матиме для нас. Якщо, звичай-
но, за океаном не вирішать додати інших 
аргументів. 
 Експерти, проте, зазначають: США 
проспало підготовку Кремля до газового 
захоплення Європи. «США своєчасно не 
зреагували на те, що «Газпром» придбав 
у Німеччині й Австрії підземні газові схо-
вища. Цим Росія фактично ще раз заці-
кавила їх у будівництві «Північного по-
току-2» і посилила вплив, просуваючи 
свою агентуру. Адже Німеччина та Авс-
трія неодноразово порушували питання 
про пом’якшення санкцій і відновлення 
торгових стосунків iз РФ», — продовжує 
Снєгірьов. 

А з іншого боку — Анкара...
 «Північний потік-2», до речі, є не 
єдиною загрозою для української га-
зотранспортної системи. Із півдня нашу 
державу має оминути ще один російсь-
кий газогін — «Турецький потік». Який 
прийшов на зміну забороненому Євроко-
місією «Південному потоку». 
 «Турецький потік» вже фактично го-
товий. І це найбільш небезпечно для Ук-
раїни. Тому що його дві гілки — на Ту-
реччину та Європу позбавлять нас півмі-
льярда доларів», — стверджує експерт.
 Цей газогін, як відомо, передбачає 
поставку російського газу до Туреччини 
по дну Чорного моря і далі, транзитом, в 
європейські країни. Поставки російсько-
го газу здійснюватимуться двома «нитка-
ми». Потужність кожної з них — 15,75 
мільярда кубічних метрів. Перша «нит-
ка» — в Туреччину, друга — в країни Пів-
денної та Південно-Східної Європи.
 Реалізація планів щодо будівництва 
«Турецького потоку», на думку аналіти-
ків, призведе до кардинальної зміни роз-

становки сил у Чорноморсько-Балкансь-
кому регіоні і негативно позначиться на 
позиціях України як основного транзи-
тера російського газу в Європу. «Тепер 
Ердоган триматиме за горло Грецію, 
Болгарію, Румунію та Італію, куди кача-
тимуть російський газ. У США прекрас-
но розуміють, що не зможуть зі скрап-
леним газом зайти на європейський ри-
нок», — резюмує Снєгірьов. 
 Співпраця між Москвою та Анкарою у 
паливній та інших сферах двосторон ньої 
торгівлі триває, сторони йдуть на поступ-
ки одна одній. Як відомо, у травні 2017 
року Туреччина вже домовилася з Росією 
про зняття торгових обмежень щодо діяль-
ності турецьких компаній на території РФ 
і відкриття доступу для своєї продукції 
на російський ринок. Ще раніше турець-
кий президент Реджеп Тайїп Ердоган від-
межувався від збитого турецькими ВПС 
російського винищувача та попросив ви-
бачення за цей «інцидент». 

Мирова для Путіна 
 Експерти та посадовці тим часом на-
голошують на викликах, які можуть 
мати місце в тому випадку, коли Євро-
па відважиться сісти на російську газо-
ву голку. «Росія виводить свій стратегіч-
ний бізнес iз країн своєї потенційної аг-
ресії. Коридор на Україну, країни Бал-
тії, Польщу», — сказав секретар РНБО 
Олександр Турчинов на Міжнародному 
безпековому форумі, що відбувся днями 
в Києві.
 Турчинов застеріг західних політи-
ків, заявивши, що будівництво «Північ-
ного потоку-2» означатиме нову війну в 
Європі. І не лише в Україні. 
 Із ним цілком погодився, скажі-
мо, екс-прем’єр-міністр Литви Анд-
ріус Кубілюс. «Якщо буде побудований 
«Північний потік-2» і виявиться, що для 
Росії більше не потрібні газові труби Ук-
раїни, є велика ймовірність, що вся ця 
сотня тисяч військ піде знову з війною 
на Україну», — зазначив екс-посадо-
вець.
 «Північний потік-2» — це загроза не 
лише для європейської безпеки, а й для 
безпеки енергетичної, а також він по-
тягне за собою поширення кремлівської 
пропаганди. Бізнесмени, які беруть у 
цьому участь, думають лише про гроші. 
Вони не розуміють усієї небезпеки цьо-
го проекту. Ангела Меркель на це не має 
суттєвого впливу, все вирішує коаліцій-
на більшість, де багато друзів Путіна», 
— додав президент французького Цент-
ру дослідження політичних рішень Ні-
коля Тензер.

 Думку «пропутінських» на форумі 
в Києві найкраще сформулював депу-
тат Євпропарламенту з Німеччини Йо-
ахiм Шустер. «Ми мусимо вести збалан-
совану політику з Росією. З одного боку, 
накладаючи санкції, з іншого — знахо-
дячи шляхи для співпраці з нею, і «Пів-
нічний потік» може бути хорошим спо-
собом реалізувати це. До того ж такі дії 
можуть задобрити Путіна, пом’якшити 
ескалацію конфлікту в Україні і повер-
нути Крим», — прокоментував він точ-
ку зору, яка, на жаль, має достатню по-
пулярність у Західній Європі. І призво-
дить до наслідків, які ми бачимо в нашій 
державі.

Втрата трьох мільярдів, або Як не 
стати брухтом
 Суто економічні збитки нашої держа-
ви внаслідок початку роботи «Північно-
го потоку-2» — близько трьох мільяр-
дів доларів щорічно. Рівно стільки де-
ржава заробила торік від транзитуван-
ня російського газу нашою територією, 
транспортувавши європейським спожи-
вачам 93,5 млрд. кубометрів газу. 
 Початок роботи обхідного трубопро-
воду позбавить нас цих коштів. Станеть-
ся це навіть попри заяви самого «Газпро-
му», що, мовляв, вони не планують зовс-
ім припиняти український транзит, а 
лише зменшать його, скажімо, до 10-15 
млрд. кубометрів. Днями таку заяву зро-
бив очільник російського газового мо-
нополіста Олексій Міллер. «Ми ніколи 
не ставили питання про відмову від ук-
раїнської ГТС. Транзит цілком може збе-
регтися в обсязі 10-15 млрд. куб м на рік, 
але українська сторона повинна довести 
економічну доцільність нового контрак-
ту», — сказав він.
 Втім, на думку експертів у галузі 
енергетики, така заява — м’яко кажу-

чи, лукавство. Транспортувати 10-15 
млрд. куб м газу на рік Україні невигід-
но. За таких обставин Києву доведеться 
вкладати свої кошти. Міністр енергети-
ки Ігор Насалик повідомив, що еконо-
мічно вигідним транзит стає при річно-
му обсязі 40 млрд. кубометрів газу. Які 
Росія нам давати не планує. 
 Як саме планують діяти наші поса-
довці у випадку, якщо таке рішення все 
ж буде ухвалено, наразі вони не розпові-
дають. «Нафтогаз» прораховує варіанти 
того, що буде. І, звичайно ж, ані «Нафто-
газу», ані країні не потрібно, аби систе-
ма перетворилася на брухт. У нас є сце-
нарій, ми розуміємо, що і як ми роби-
тимемо. Ми розуміємо, що ми точно не 
перетворимо систему на металобрухт», 
— сказав уповноважений по роботі з де-
ржавними органами «Нафтогазу» Ва-
дим Гламаздін. 

Санкції США і власна стратегія
 Розпочати спорудження газогону 
росіяни планують уже у наступному мі-
сяці. Але, на думку експертів, ситуа-
цію з «Північним потоком-2» наразі не 
можна вважати завершеною. Принай-
мні поки свого слова не сказала Амери-
ка. А вона, судячи з усього, налаштова-
на рішуче. І задля досягнення власних 
цілей планує використовувати дієву і пе-
ревірену зброю — санкції. Причому під 
обмеження може потрапити як сам га-
зогін, так і компанії, що його будують. 
При цьому Америка не відмовляється 
від своїх планів транспортувати газ че-
рез океан — для європейського спожи-
вача. 
 «Ми збудуємо нову інфраструктуру 
і зможемо експортувати більше нафти 
й природного газу, знизимо їхню ціну. І 
таким чином ми надамо додаткові дже-
рела поставок, особливо для України. 
Адже ми не хочемо, щоб «Північний 
потік-2» заважав Європі протистояти 
російській агресії», — розповіла постій-
ний представник США при НАТО Кей 
Хатчінсон. 
 Але експерти радять нашій державі 
не очікувати пасивно активності коман-
ди Дональда Трампа, а самим кувати влас-
ну енергетичну незалежність. Так, Німеч-
чина, за їхнiми словами, своєю заявою про 
політичну складову у рішенні про споруд-
ження газогону передала ініціативу на-
шій державі. Сьогодні разом із європей-
ськими партнерами ми мусимо підготу-
вати реалістичну пропозицію для газово-
го транзиту після 2019 року.
 «Однією з основних складових цієї 
пропозиції повинен бути анбандлінг 
«Нафтогазу», що дозволить йому від-
повідати вимогам Третього енергопакета 
ЄС. Другим компонентом пропозиції по-
винно бути створення консорціуму з уп-
равління ГТС із респектабельними газо-
вими європейськими операторами, які 
не беруть участі в інших проектах «Газ-
прому», — сказав енергетичний експерт 
Карел Хірман.
 Ці партнери, зазначає експерт, мо-
жуть допомогти створити єдиного опе-
ратора для українського газового ринку 
та для партнерів за транзитом і таким 
чином сформувати максимально пере-
конливу позицію для переговорів Ук-
раїни з «Газпромом» про умови нового 
транзитного контракту. «Це ключове до-
машнє завдання для Києва. При цьому 
вікно можливостей може протриматися 
недовго. У Києва немає часу для трива-
лих розмов і внутрішніх сварок», — ре-
зюмував він. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Сподіваючись на Трампа
Після того, як Європа капітулювала перед «Газпромом», 
дозволивши будувати «Північний потік-2», зупинити 
згубний для України проект здатні тільки США

■Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Дозвіл Німеччини споруджувати газо-
гін «Північний потік-2», який вона дала 
одіозній російській компанії «Газпром», 
може започаткувати великі зміни у Єв-
ропі. І не лише щодо транзиту газу. 
«Північний потік» — проект політичний, 
і цього не приховують навіть у Берліні, 
лобіюючи при цьому сумнівний варіант 
постачання палива. 
Утiм ставити крапку в цій історії, схоже, 
завчасно. По-перше, не до кінця пророб-
лено технічні деталі угоди, а по-друге, 
своє слово ще не сказала Америка.

ОЦІНКИ

 «Наша ГТС набагато надійніша за «потоки»!
 За останні п’ять років спостережень аварійність магістральних газопроводів України є в сім разів ни-
жчою, ніж аналогічних систем у Росії, — стверджує директор Центру досліджень енергетики Олександр 
Харченко. 
 «На частку нашої ГТС припадає балансування запитів європейських споживачів, а це означає, що 
обсяг поставок може за добу зрости вдвічі або так само різко скоротитися. Для будь-якої європейсь-
кої газотранспортної системи і її оператора це щоразу виклик, — каже експерт. — Українська ГТС iз 
цим справляється. За останні роки не було жодного випадку, щоб українська сторона не виконала своїх 
зобов’язань».
 І додає: «Навіть у ситуаціях, коли «Газпром» докладав усіх зусиль, щоб проблеми в українській ГТС 
виникли: зменшував тиск на вході в газотранспортну систему України нижче договірного і, відповідно, ни-
жче нормативного, різко змінював заявлений обсяг поставок, не надавав своєчасно інформацію про плани 
транспортування газу тощо. При цьому і наша ГТС, і газотранспортники в цілому, і диспетчери справляли-
ся, а залізо не підводило». 

■

«Газпром» за мовчазної згоди Європи прагне перетворити одну з найпотужніших 
газотранспортних систем на нашому континенті на заржавілий брухт.
Фото з сайта censor.net.

❙
❙
❙
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Боронуємо Європу
 За підсумками дебютної участі у квіт-
невій сільськогосподарській виставці 
Bjelovar Fair (Б’єлавр, Хорватія) «Лозівсь-
кі машини» вийшли на європейський ри-
нок. «Підписали дилерську угоду з провід-
ною дистриб’юторською компанією Хорватії 
«PMT d.o.o.». — повідомив директор iз про-
дажу Едуард Чудопалов. — У рамках довго-
строкового співробітництва, крім придбання 
нашої техніки, цього року «PMT d.o.o.» пла-
нує провести низку демонстрацій дискової бо-
рони «Дукат» безпосередньо в полі, щоб міс-
цеві аграрії переконалися в енергоефектив-
ності, продуктивності та надійності наших аг-
регатів». «Лозівські машини» стали єдиною 
українською компанією на східноєвропейсь-
кій виставці, яка представила інноваційну та 
сучасну техніку вітчизняного виробництва і 
викликала великий інтерес. Дискова борона 
«Дукат-5» орієнтована як на традиційне, так і 
на органічне сільське господарство. Цьогоріч 
для підтримки зелених технологій у рамках 
Greentour компанія планує продемонструвати 
свою обробну техніку в двадцяти країнах і вже 
взяла участь у понад ста заходах — вистав-
ках, Днях поля та демо-турах.

Етикетка-побрехенька
 Українські виробники вказують на ети-
кетці всі інгредієнти складу своєї продукції 
лише в 10 відсотках випадків. Через це кон-
троль за дотриманням вимог до маркування 
продуктів харчування планують посилювати. 
За словами професора кафедри управління 
безпекою та якістю КНЕУ Олени Сидоренко, 
технічний регламент щодо правил маркуван-
ня харчових продуктів, прийнятий в Україні 
п’ять років тому, зобов’язує вказувати на ети-
кетці не тільки наявність рослинних жирів, а й 
у якому вигляді вони використані, а також на-
явність і транс-ізомерів жирних кислот. У нас 
же, на відміну від ЄС, у 90 відсотках випад-
ків ці вимоги порушуються. Недобросовісні 
виробники обманюють споживачів, вказуючи 
на етикетках інформацію тільки про наявність 
рослинних жирів, приховуючи, що насправ-
ді йдеться про транс-ізомери жирних кислот. 
Вказаний в маркуванні «замінник какао-мас-
ла» лише фахівці розшифрують як гідрогені-
зовані жири, а звичайний споживач не звер-
тає на це уваги і купує шкідливий продукт. У 
маркуванні морозива, наприклад, найчасті-
ше вказують «рослинний жир», коли йдеть-
ся про транс-ізомери жирних кислот. Паль-
мовою олією замінюють натуральні тваринні 
жири, що категорично заборонено. Через ви-
явлені маніпуляції аграрний комітет підтримав 
днями законопроект №3871 про заборону ви-
користання пальмової олії у продуктах харчу-
вання, зокрема у молочній продукції.

Дорогий кошик
 У березні в Україні продовжили дорожча-
ти соціальні продукти. За місяць середня вар-
тість молока зросла на 0,9 відсотка, — до 22 
гривень за літр. Хліб у середньому подорож-
чав на 1,6 відсотка — близько 10 гривень за 
буханку. Серед усіх видів м’яса найбільше по-
дорожчала яловичина та свинина — на 1,5 та 
1,8 відсотка відповідно. Курятина подешевша-
ла на 0,7 відсотка. За підсумками березня яло-
вичина стала найдорожчим м’ясом. Минулого 
місяця українці могли придбати кілограм яло-
вичини в середньому за 122, кілограм свинини 
— за 109,8, а кілограм курячої тушки — за 54 
гривні. Набір базових продуктів у жовтні мину-
лого року коштував 235,06 гривні, а впродовж 
півроку подорожчав на 13 відсотків, зафіксу-
вавшись на позначці 265,94 гривні.

Експорт зменшився
 У січні-березні 2018 року експорт продо-
вольчих товарів та сільськогосподарської про-
дукції з України зменшився на 5 відсотків від-
носно минулорічних січня-березня. Як пові-
домляє прес-служба ДФС, цього року Україна 
експортувала продовольства та агропродук-
ції на $4,34 млрд., а торік протягом першого 
кварталу - на $4,55 млрд. Імпорт вказаної гру-
пи товарів склав $1,34 млрд., що на 23 від-
сотки більше, ніж за аналогічний період ми-
нулого року. Сальдо торговельного балан-
су становить -$1 221 млн. (сальдо за 3 місяці 
2017 року було -$780 млн.). Україна здійсню-
вала зовнішньоторговельні операції з товара-
ми з 211 країнами. На ринки країн Євросою-
зу припало 44% експорту (+27%) і 43% імпор-
ту (+8%). Частка країн СНД в експорті складає 
14% (+7%), а в імпорті — 23% (+21%). ■

НОВИНИ ПЛЮС■Інна ТЕСЛЕНКО

Весна замість розливів ніжного перво-
цвіту кинулася на луки України з цунамі 
рукотворних вогняних квітів. Хазяйновиті 
аборигени, незважаючи на завчасні попе-
редження і підняті штрафи, знову масово 
підпалили в полях та на городах сухостій. 

Профілактика не спрацьовує
 Квітень для українських вогнеборців 
став порою суцільного стихійного лиха. 
Уявіть: iз шести тисяч пожеж, вгамо-
ваних вогнеборцями з початку року на 
сільгоспугіддях, левова частка припала 
саме на першу половину нинішнього мі-
сяця. Переконавшись у неефективності 
профілактики через офіційні канали ма-
сової інформації, пожежники кинулися в 
соцмережі, послуговуючись для перекон-
ливості ще й неформальним лексиконом. 
Першими на прямий контакт iз потенцій-
ною аудиторією вийшли харківські деесе-
несники: 
 «Ну що, любителі підпалити траву? 
Спасибі вам! З 10-ї ранку і до цієї хвили-
ни (18.30) ми навіть не можемо заїхати в 
частину, бо сипляться виклики про по-
жежі, — заволали вони минулої середи у 
мережі «Фейсбук». — Сьогодні завдяки 
вам, мало не згоріли дві заправки (WOG 
і ОККО). Але вам цього стало мало, і ви 
підпалили поле за Олексіївкою, там ми не 
встиг ли врятувати все: згоріли дві будів-
лі та розплідник. У парку Артема ви сьо-
годні нажерлися і підпалили траву, во-
гонь від якої перекинувся на дерева. На 
Журавлівці ви теж вирішили зробити нам 
«подарунок», очерет — це те, що ви особ-
ливо любите. Зараз ми їдемо на черговий 
підпал трави... Скажу одне: не забудьте, 
що, коли ми зайняті ліквідацією таких 
підпалів, у тебе може в цей момент загорі-
тися квартира або машина. Або твоя стара 
матір не зможе відкрити двері сама, коли 
її прихопить серцевий напад. Ось тоді, до-
рогий мій, ми і зустрінемося очима. І зга-
даєш ти все, як робив «краще» природі і 
всім навколо...»

Температура підвищена
 З початку квітня рятувальники ДСНС 
України безперестанку ліквідовували по-
жежі сухої трави, очерету та сміття у Ми-
колаївській, Хмельницькій, Полтавсь-
кій, Київській, Кіровоградській, Жито-
мирській, Луганській та Вінницькій об-
ластях. Як повідомляє Державна служба 
з надзвичайних ситуацій, через підвищен-
ня температурних показників та незначну 
кількість опадів існує загроза збільшення 
кількості навіть самозаймання на відкри-
тих територіях. У неділю і понеділок, 15 
та 16 квітня, на заході України оголосили 
надзвичайний рівень пожежної небезпе-
ки, у всіх інших регіонах — високий. З по-
чатку року кількість пожеж на відкритих 
територіях уже перевершила 6 тисяч, сяг-
нувши небаченого апогею у квітні. Основ-
на причина — перебуваючи на пікніках у 
лісових масивах, присадибних ділянках, 
в місцях масового відпочинку, люди час-
то порушують елементарні правила по-
жежної безпеки, нехтують їхніми вимога-
ми, не замислюються над можливими на-
слідками своєї недбалості. Ще одне лихо 
— спалювання торішнього сухостою не-
дбайливими господарями сільгоспугідь, 
котрі таким чином розраховують зеконо-
мити на агротехнологіях. Окрім прямих 
збитків, через погіршення якості ґрунтів 
в умовах теплої сухої погоди така тактика 
ще й шкодить майну прилеглих до полів 
будинків та господарських споруд. Нап-
риклад, великодні вихідні, замість свята, 
стали суцільним екстримом для пожеж-
них підрозділів Решетилівського району 
на Полтавщині. Крім кількох гектарів по-
льових пожеж, довелося гасити ще й зай-
мання будинків на околицях сіл Капустя-
ни та Підок, ризикуючи покалічитися під 
час порятунку майна непричетних до під-
палів мешканців. А співробітники ДСНС 
Київської області за останні три доби ми-
нулого тижня здійснили 89 (!) виїздів, 
пов’язаних iз гасінням трави та ще 22 — 
iз горінням сміття на стихійних польових 
звалищах.Тільки минулої п’ятниці вони 
зареєстрували 28 пожеж трав’яного на-
стилу та 8 випадків загорання сміття на 
загальній площі тридцять гектарів. А в 
суботу гасили траву 44 рази і 11 разів — 
сміття на площі майже в сорок гектарів. 

На ліквідацію горіння сухостою в неділю 
виїжджали 17 разів, цієї доби знову згорі-
ло понад тридцять гектарів. 

Чорнобиль нагадує
 Ми наче формально й пам’ятаємо на-
ціональну катастрофу квітня 85-го, та, 
схоже, не всі зробили висновки, аби 
уникнути повтору. Закрита після по-
жежі на реакторі Чорнобильська зона ос-
танніми роками теж не уникла гастролей 
новітніх геростратів. Тому місцеві ряту-
вальники тримають брандспойти напо-
готові. Минулої п’ятниці відбулися про-
філактичні пожежно-тактичні навчання 
за участi фахівців підприємств «Північ-
на Пуща» та «Чорнобильський спецком-
бінат». Рятувальники відпрацьовували 
гасіння лісових та степових пожеж у зо-
нах відчуження та безумовного відселен-
ня в умовах радіаційного забруднення 
місцевості. Тренувалися організовувати 
роботу міжвідомчого штабу пожежогасін-
ня, взаємодію підрозділів пожежно-ряту-
вальної служби та фахівців інших служб, 

відпрацьовували міжрегіональну систе-
му управління пожежно-рятувальними 
підрозділами з використанням прийомів 
радіозв’язку і повітряної розвідки. Тіль-
ки ж чи варто покладатися на професіо-
налізм і жертовність пожежних служб 
там, де можна просто не каталізувати цю 
бездумну весняну паліївщину?
 Рятувальники вкотре нагадують: якщо 
пожежа сухостою все-таки виникла і не-
має можливості загасити її водою, пробуй-
те засипати невеликі займання землею або 
збивати полум’я за допомогою широких 
гілок з листям. Якщо вона набуває небез-
печного розвитку, терміново повідомляй-
те пожежно-рятувальну службу за телефо-
ном 101. За повідомленням Гідрометцент-
ру, найближчими днями надзвичайний, 
5-й рівень пожежної небезпеки  очікуєть-
ся у Житомирській та Вінницькій облас-
тях. На інших територіях він також висо-
кий — 4-й за класичною шкалою. У пів-
нічних областях України також подеку-
ди фіксуватиметься надзвичайний рівень 
пожежної небезпеки. ■

ВАРВАРСТВО

Паліївщина 
На тисячі весняних польових пожеж довелося виїхати 
вогнеборцям у квітні

■

Цієї неділі решетилівським пожежникам на Полтавщині довелося, окрім двох гектарів лук 
і узлісся, гасити ще й хату на околиці села Підок.

❙
❙

Те саме неозоре поле під Журавлівкою, яке змусило харківських вогнеборців перейти 
з офіційного спілкування в установах на емоційне в соцмережах.

❙
❙
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ЇХНІЙ ВИБІР

Милий Міло 
На президентських 
виборах у Чорногорії 
перемагає Джуканович, 
який править країною 
довше за деяких монархів
Ігор ВІТОВИЧ

 На президентських виборах у Чор-
ногорії, які відбулися минулої неділі, 
перемогу вже у першому турі здобув ба-
гаторічний лідер цієї країни Міло Джу-
канович. За попередніми даними, лі-
дер правлячої Демократичної партії 
соціалістів набрав понад 53% голосів 
виборців. Його головний суперник, біз-
несмен Младен Боянич, заручився під-
тримкою понад 33% виборців. Незва-
жаючи на те, що Боянич є безпартій-
ним і висувався як незалежний кан-
дидат, його підтримали всі опозиційні 
сили Чорногорії, які виступають про-
ти євроінтеграції та за союз iз Сербією 
і Росією. Сам Боянич обіцяв дружи-
ти з Сербією і Росією, але продовжува-
ти курс країни на європейську інтегра-
цію. 
 Кандидат опозиційного союзу Мла-
ден Боянич казав, що хоче відправи-
ти Джукановича в політичне минуле. 
Незадовільна економічна ситуація в 
країні, корупція і високий рівень ор-
ганізованої злочинності, загроза сво-
боді слова, застій в укріпленні верхо-
венства права — це лише частина з дов-
гого списку закидів, на які вказують су-
перники Джукановича.
 Усього за посаду глави держави бо-
ролися сім кандидатів. Одна з особли-
востей цих виборів у тому, що вперше 
на президентську посаду претендува-
ла жінка. Це Драґія Вуксанович, яку 
висунула опозиційна Соціал-демокра-
тична партія. Вона посіла третє місце 
з підтримкою 4% виборців. Президент 
Чорногорії обирається всенародним го-
лосуванням на п’ятирічний термін. Ос-
таточні результати виборів оголосять 
через кілька днів.
 Міло Джуканович керує Чорно-
горією майже незмінно з 1991 року. 
Колишній комсомольський діяч зробив 
блискучу кар’єру вже в молоді роки за 
сприяння тодішнього югославського лі-
дера Слободана Мілошевича. Він привів 
Чорногорію до незалежності, при ньому 
маленька країна з населенням у 650 ти-
сяч громадян вступила до НАТО. Тепер 
Чорногорія очолює чергу на вступ до Єв-
росоюзу. 
 Міло Джуканович з 1991 року п’ять 
разів ставав прем’єр-міністром, був 
міністром оборони, а також мав один 
президентський термін, у 1998—2002 
роках. За часів президентства Джу-
кановича прем’єром був Філіп Вуяно-
вич, який потім став президентом. ЗМІ 
часто проводили паралель між чорно-
горським президентом і прем’єром та 
їхнiми російськими колегами — Путі-
ним і Медведєвим, які змінювали один 
одного на найвищих керівних посадах. 
Джуканович лише останні два роки не 
обіймав владної посади у цій балкансь-
кій країні. Після голосування в неді-
лю 56-річний Джуканович заявив жур-
налістам: «Я переконаний, Чорногорія 
доведе, що вона міцно тримається на 
шляху європейського розвитку».
 У листопаді 2016 року в Чорногорії 
заявили, що «російські націоналіс-
ти» планували вбити прем’єра Джу-
кановича. Як стверджували ЗМІ, чле-
ни угруповання діяли під контролем 
генерала Братислава Дікіча, відомо-
го своєю проросійською позицією. За 
словами спецпрокурора Чорногорії 
Мілівоє Катніча, зловмисники та-
ким чином хотіли перешкодити всту-
пу Чорногорії до НАТО. Торік у червні 
Чорногорія офіційно стала 29-м чле-
ном Альянсу. ■

■

Пентагон звітує
 У ході ударів коаліції по 
об’єктах у Сирії були «успіш-
но уражені всі цілі». Жодна 
з ракет не була перехоплена 
сирійськими засобами ППО, 
а російська система ППО вза-
галі не була активізована, за-
явили в суботу, 14 квітня, в 
Пентагоні. Таким чином 
була спростована інформа-
ція сирійців, що вони збили 
13 ракет «Томагавк», і фан-
тазії глави МЗС Росії Сергія 
Лаврова про те, що сирійсь-
ка система протиповітряної 
оборони знищила більше по-
ловини випущеного по Сирії 
ракетного арсеналу. А росій-
ське оборонне відомство і вза-
галі відзвітувало, що 71 раке-
та була перехоплена сирійсь-
кими засобами ППО. 
 За словами високопоса-
дового представника Пента-
гону Кеннета Маккензі, си-
рійські збройні сили втрати-
ли багато обладнання та ма-
теріалів, які використовують 
для воєнної програми. «Точ-
кові, потужні та ефективні 
удари західної коаліції за-
вдали суттєвої шкоди воєн-
но-хімічній програмі сирій-
ського режиму, від якого він 
не оправиться багато років», 
— додав Маккензі. За слова-
ми генерала, сирійські засо-
би ППО були активізовані 
лише після закінчення ра-
кетних ударів. 
 Міністр оборони Фран-
ції Флоранс Парлі повідо-
мила, що французи завда-
ли ударів по «головному до-
слідницькому центру» та по 
двох виробничих майданчи-
ках, пов’язаних із «таємною 
воєнно-хімічною програ-
мою» режиму Асада. Зага-

лом Франція завдала ударів 
по двох об’єктах в районі 
Хомса в центрі країни. Бри-
танці повідомили, що завда-
ли ударів по «воєнному ком-
плексу» західніше Хомса, де, 
як вважають, режим зберігає 
хімічну зброю. 
 Глава начальників шта-
бів ЗС США Джозеф Дан-
форд повідомив, що наступ-
них ударів по Сирії не перед-
бачається, якщо лиш сирій-
ський режим не вдасться до 
наступних хімічних атак. 

«Застосування хімічної 
зброї не може залишатися 
безкарним» 
 Глави трьох найвищих 
установ Європейського Сою-
зу підтримали військову опе-
рацію коаліції. Глава Євро-
пейської ради Дональд Туск 
написав: «ЄС підтримує со-
юзників у Сирії». Глава Єв-
ропейської комісії Жан-Клод 
Юнкер додав: «Використан-
ня хімічної зброї сирійсь-
ким режимом мусить закін-
читися». Глава Європейсько-
го парламенту Антоніо Таяні 
попередив, що в межах пле-
нарної сесії Європарламенту 
в Страсбурзі відбудуться де-
бати, присвячені ситуацїі в 
Сирії.
 Генеральний секретар 
НАТО Єнс Столтенберґ вис-
ловив думку, що ракетний 
удар обмежить можливості 
режиму в Дамаску прово-
дити атаки проти сирійців 
iз використанням хімічної 
зброї. В суботу, 14 квітня, 
цій справі була присвячена 
зустріч послів натовських 
країн. Столтенберг заявив на 
цій зустрічі: «Застосування 
хімічної зброї не може зали-

шатися безкарним, необхід-
ною є реакція міжнародного 
співтовариства, і саме це ми 
бачили вночі». За його сло-
вами, «не можна сказати, 
що проведені останньої ночі 
удари вирішили всі пробле-
ми, проте, якщо альтерна-
тивою була бездіяльність, то 
удари — це правильний виб-
ір». Він додав, що авіаудари 
підтримали всі союзники по 
НАТО. Єнс Столтенберґ зно-
ву звернувся до Росії та Іра-
ну із закликом, щоб вони 
використали свої впливи і 
не допустили чергових атак 
із використанням хімічної 
зброї.

Хто дружить з Асадом... 
 Вчора (за місцевим часом) 
Вашингтон мав запровадити 
чергові санкції проти Росії 
за підтримку сирійського 
режиму, про що напередод-
ні заявила в інтерв’ю теле-
каналу Сі-Бі-Ес представни-
ця США в ООН Ніккі Хейлі. 
«Вони будуть скеровані про-
ти компаній, які займають-
ся обладнанням, пов’язаним 
з Асадом, і мають безпосеред-
нє відношення до застосу-
вання хімічної зброї». Я вва-
жаю, що на цьому етапі всі 
їх відчують. Думаю, всі ро-
зуміють, що ми надсилаємо 
серйозний сигнал, і  сподіває-
мось, що він буде почутий», 
— додала Хейлі. 
 Попередній пакет сан-
кцій щодо Москви мінфін 
США прийняв 6 квітня. До 
чорного списку потрапили 
17 держслужбовців, 7 бізнес-
менів i 14 компаній iз Росії. 
Ці санкції були запровад-
жені за дії Росії в Україні та 
Сирії. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У п’ятницю, 13 квітня, помер у США у віці 
86 років після нетривалої  хвороби славет-
ний чеський кінорежисер Мілош Форман, 
повідомила чеській агенці ї  ЧТК його вдова 
Мартіна Форман. Форман був постановни-
ком двох всесвітньо визнаних кіношедеврів: 
фільмів «Політ над гніздом зозулі» та «Ама-
дей». Обидві  стрічки було відзначено чис-
ленними «Оскарами»: перший — п’ять «Ос-
карів»,  другий — вісім.  Народжений 1932 
року в чеському містечку Чеслав,  у  роки вій-
ни Форман втратив батьків у нацистських та-

борах.  Світову славу він здобув ще в себе 
на батьківщині завдяки фільмам «Чорний 
Петр» (головний приз кінофестивалю в Ло-
карно),  «Любовні  пригоди блондинки» (номі-
нація на «Оскар») i  «Бал пожежників» (друга 
номінація на «Оскар»).  У зв ’язку зi  звинува-
ченнями чеської  влади, що своїми стрічками 
він спотворює соціалістичну дійсність,  Фор-
ман змушений був емігрувати незадовго до 
окупаці ї  радянськими військами Чехословач-
чини 1968 року.  В еміграці ї  Форман працю-
вав головним чином у Франці ї  та США. Ко-
жен його фільм підпадав під класифікацію 
кіношедевра. 

 А в неділю в Римі не стало 88-річно-
го славетного італійського кінорежисера 
Віт торіо Тавіані .  Віт торіо разом iз молод-
шим братом Паоло зняли понад 20 худож-
ніх фільмів.  Їхню прем’єрну роботу «Люди-
на,  яку потрібно знищити» (1962) було від-
значено премією критиків на Венеціанському 
кінофестивалі .  Всі  інші стрічки братів також 
ставали подіями у світ і  к іно,  були обсипані 
фестивальними нагородами, зокрема «Бать-
ко-хазяїн» (1977) — головний приз Каннсь-
кого кінофестивалю, «Цезар повинен помер-
ти» (2012) — головний приз Берлінського кі-
нофестивалю. ■

«ГАРЯЧА» ТОЧКА

Коли слова безсилі, говорять «Томагавки» 
По Сирії завдали ракетних ударів, а Росії приготували чергові санкції

■

Ігор ВІТОВИЧ

Удар по Сирії, який у суботу о четвертій 
годині ранку за сирійським часом здій-
снили сили США, Великої Британії та 
Франції, виявився «компромісним» для 
всіх сторін. Західна коаліція виконала 
свою обіцянку, але зробила це так «гу-
манно», що задоволеними залишилися 
і Росія, і Сирія. Росія вчергове заявила 
про свою перемогу, а сирійці, які сто-
ять на боці президента Башара Асада, 
й собі відсвяткували перемогу, бо Захід 
попередив Москву про об’єкти удару, 
Москва попередила Дамаск, тому весь 
персонал було евакуйовано і від 105 ви-
пущених ракет поранень зазнали лише 
три особи. Сонце сходить, відпрацювали.❙

ДУМКА З ПРИВОДУ 

 Сильною рукою проти Кремля
 Колишній євросоюзний комісар Кріс 
Паттен у розмові з португальською газе-
тою Diario de Noticias заявив, що Володи-
мир Путін вдається до авантюр не лише 
в Сирії, він надалі хоче перебрати конт-
роль над країнами Центрально-Східної 
Європи. «Його не цікавить незалежність 
держав Центрально-Східної Європи. Він 
вважає, що вони повинні бути пов’язані з 
Москвою. Мені не здається, що це хоро-
ший спосіб дивитися на світ у XXI сторіч-
чі», — сказав політик.
 Він звернув увагу, що погляди Крем-
ля та Заходу на історію XX століття є 
розбіжними: «У той час, коли Путін вва-
жає розпад СРСР однією з найбільших 
трагедій минулого сторіччя, ця ж подія є 
позитивною для країн, котрі звільнилися 
від Росії, а також для Заходу, де люди 
боялися ракетної атаки». Колишній єв-
рокомісар сказав, що останніми роками 
вичерпалися можливості діалогу Захо-
ду та Росії, а спроба отруєння подвійно-
го агента Сергія Скрипаля та його донь-
ки показує, з якою рішучістю діє Моск-
ва: «Я вважаю, що немає альтернативи 
для політики сильної руки щодо Крем-
ля. Це не західні європейці чи амери-
канці бігають по Росії, отруюючи її меш-
канців. Це не європейці чи американці 
збили малайзійський літак чи напали на 
Крим і стоять за конфліктом в Україні. 
Це росіяни». Британський політик вва-
жає що Росія є однією зі сторін, які від-
повідають за хімічну атаку в сирійсько-
му місті Дума.

 
А ТИМ ЧАСОМ...

  Представники міжнародної Організа-
ції із заборони хімічної зброї прибули до 
Сирії, щоб дослідити справу застосуван-
ня цього виду зброї в місті Дума. Віце-
міністр закордонних справ Сирії Айман 
Суссан запевнив, що експерти зможуть 
вільно проводити дослідження.

■

■

ВТРАТИ

Одразу два метри світового кіно...
Не стало кінорежисерів Мілоша Формана та Вітторіо Тавіані

■
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Переможець духу злоби
 Про історію столич-
ного герба розповіла за-
ступник директора з на-
уково-освітньої робо-
ти Музею історії Києва 
Людмила Мороз: «Герб є 
ознакою адміністратив-
но-територіальної одини-
ці, це добре знаний і лег-
ко впізнаваний символ 
нашого міста, так само, 
як і золоті бані церков та 
квітучі каштани. Герб — 
лаконічний символ столи-
ці, влади і народу. Отже 
— чому саме архістратига 
Михаїла обрано для зоб-
раження на гербі? Безу-
мовно, тому, що він силь-
ний захисник, адже саме 
під його началом Небесні 
Воїнства побороли Люци-
фера. 
 З історичних джерел 
відомо, що архангел Ми-
хаїл був покровителем 
київського князя Свято-
полка Ізяславовича, вну-
ка великого князя Ярос-
лава — у літописі за 11 
липня 1108 року маємо 
свідчення про закладен-
ня князем Михайлівсь-
кого Золотоверхого собо-
ру. Звісно, наші пращу-
ри спершу поклоняли-
ся Христу і Богородиці, 
але й архістратига Михаї-
ла також шанували. Зга-
даємо, що у Києві до сьо-
годні збереглося п’ять 
най старіших храмів ХІ 
століття, часів Київсь-
кої Русі: Софія Київська, 
Спаса на Берестовому, Ки-
рилівська церква, Троїць-
ка Надбрамна церква, та 
Михайлівська церква Ви-
дубицького монастиря — 
теж збудовані на честь ар-
хістратига Михаїла». 
 За традицією, на іко-
нах та церковних розпи-
сах, князівських печат-
ках, війскових стягах і 
хоругвах архістратиг Ми-
хаїл зображується у вій-
ськовому одязі з палаю-
чим мечем або зі списом; 
на його грудях або на щиті 
зображено христянский  
хрест, а під ногами ми ба-
чимо переможеного духа 
злоби. Наверху списа — 
біла хоругва, символ чис-

тоти та вірності Вседер-
жителю.
 Згідно з науковим опи-
сом герба Києва, арханге-
ла Михаїла зображено «у 
білій княжій сорочці, вій-
ськовому вбранні зі сріб-
ним обладунком, декоро-
ваним стилізованим дис-
ком Сонця, на блакит-
ному тлі давньоруського 
(варязького) щита. Темно-
малиновий плащ скріп-
лений із правого боку зо-
лотою фібулою, а кри-
ла прикрашені золотими 
смугами, золотий німб є 
символом святості».

Перші згадки і 
трансформації
 Дослідники Києва пи-
шуть, що першу згадку 
про герб Києва з архістра-
тигом Михаїлом знайшли 
у гербовнику Конрада 
Грюненберга, виданому 
в 1480 році. Археологи 
знайшли печатку з гербом 
1500 року. На ній зобра-
жено архістратига Михаї-
ла як заступника Києва та 
покровителя князів. Усі 
найважливіші держав-
ні документи тих часів 
скріплювали печаткою із 
зображенням покровите-
ля міста. Цікаво, що на-
віть литовський князь Ге-
димін, який захопив Київ 
у XIV столітті, теж обрав 
собі емблему зі святим 
архістратигом. Київське 
князівство в складі Поль-
сько-Литовського мало 
герб із його зображенням, 
втім, була також інша ем-
блема — рука з напнутим 
луком (так звана куша), 
що з’явилася приблиз-
но у 1500 році. Історик 
Ростислав Делімарський 
пише, що наші пращури 
користувалися одночасно 
двома типами гербів Киє-
ва. 
 «Зображення архан-
гела Михаїла було на гер-
бі Київської землі — спо-
чатку воєводства, потім 
намісництва, паралель-
но існувало і зображен-
ня самострілу (куші), яке 
є символом самооборо-
ни киян, а святий архан-
гел Михаїл зображував-

ся саме як небесний за-
хисник Київської землі, 
— пояснює Людмила Мо-
роз. — Зображення куші 
мало багато різновидів: 
дві руки, або одна рука 
тримає самостріл; інко-
ли — вертикально, інко-
ли — горизонтально. Як 
свідчать історичні джере-
ла, герб Києва з архістра-
тигом Михаїлом у срібно-
му одязі і з вогненним ме-
чем на блакитному тлі був 
затверджений у 1782 році 
за наказом імператриці 
Катерини II». 
 За часів Речі Посполи-
тої герб Київського воє-
водства був відмінним від 
міського — мав ви гляд 
червоного щита з зобра-
женням срібного ангела 
з опущеним мечем, його 
зображували поряд із 
польським орлом та ли-
товським вершником. За 
часів козацької держа-
ви герб із архістратигом 
Михаїлом завжди зобра-
жували поряд із родовим 
гербом кожного гетьма-
на. За московської вла-
ди архістратига Михаїла 
додали до великого герба 
Російської імперії.
 У книзі «Магдебурзьке 
право в Києві» дослідник 
Ростислав Делімарський 
додає: «За російські часи 
герб міняється. У прави-
ці архангел тримає вже 
не опущений, а підня-
тий угору меч, а в лівій 
руці — щит. Таким мож-
на його побачити в «Боль-
шой государственной кни-
ге» 1672 року серед гербів 
інших міст. Приблизно 
у такому ж вигляді зоб-
ражений герб Києва і на 
печатці «Малоросійсь-
кої Колеґії», затвердже-
ної Петром I у 1722 році». 
Проте, незважаючи на на-
каз імператриці, київсь-
кий магістрат протягом 
щонайменше ще двох 
років, продовжував вико-
ристовувати стару печат-
ку з зображенням герба із 
кушею.
 Зображення святого 
архістратига шанується 
не лише у Києві — його 
можна побачити на на 
верхній частині гербових 
щитів багатьох міст: Чер-
кас, Канева, Василькова, 
Чигирина, Звенигородки, 
Таращі. 
 Вже у середині ХІХ 
століття за розпоряджен-
ням Миколи I на гербах 
губерній та губернських 
міст мала бути зображе-
на імператорська корона. 
І герб Києва перетворив-
ся на зображення щита, 
увінчаного царською ко-
роною у вигляді шапки 
Мономаха, в обрамленні 
олександрівської блакит-
ної стрічки; на тлі цьо-
го щита і був зображений 
архангел Михаїл у срібно-

му одязі, з мечем та щи-
том. Уже в революційно-
му 1917 році олександ-
рівську стрічку замінили 
на володимирську — чор-
ну по краях і червону по-
середині. 

Михаїл на Ратуші
 Архангел Михаїл 
прикрашав не лише сто-
личний герб, а й будів-
лю Київської ратуші. Ба-
рельєф з архістратигом, 
який приборкав змія, сьо-
годні є безцінним експо-
натом 1697 року. Цей ше-
девр ми можемо побачити 
на першому поверсі в Му-
зеї історії Києва. Витвір 
2,5 метра заввишки. Його 
створено з двох мідних 
щитів, склепаних разом і 
обрізаних по краях.
 У царський період ба-
рельєф прикрашав півден-
ну сторону башти ратуші: 
«Обличчя й руки архан-
гела пофарбовані у колір 
тіла, крила, панцир і дер-
жава — посрібнені. На но-
гах — сліди позолоти. Пос-
тать змія має темно-чер-
воний колір... Зроблено 
в стилі українських шат 
XVII—XVIII ст., із харак-
терним для іконописного 
стилю спокоєм», — пише 
Ростислав Делімарський. 
Найдавніша згадка про 
цей барельєф знайдено у 
літописі за 1718 рік, що 
був присвячений дуже 
сумній події: пожежі на 
ратуші. 
 В описах та спогадах 
тих часів є припущення, 
що зображення архістра-
тига Михаїла мало «ме-
ханічну підтримку»: за 

даними історика Миколи 
Закревського, «постать 
архангела було так вла-
штовано при годиннику 
на башті, що під час дзво-
ну вона била стальним 
списом у кременисту пас-
щу змія, від чого сипали-
ся з нього іскри». Проте 
Ростислав Делімарський 
заперечує цю версію, та 
підкреслює що «фігура 
архангела, яка нині збері-
гається в Музеї історії 
Києва, не має ознак нія-
кої механіки. Спис його 
не стальний, а мідний, як 
і все його зображення. Ані 
в плечі, ні в ліктях постаті 
архангела немає жодних 
шарнірів або ознак, що 
вони колись були. Паща 
змія теж мідна, а не кре-
мениста, і теж не має оз-
нак, що на ній було ко-
лись відповідне прилад-
дя». 
 Ростислав Делімарсь-
кий згадує про те, що на 
території Західної Євро-
пи в Середньовіччі дуже 
популярними були ра-
тушні дзиґарі зі складним 
механізмом; у певні годи-
ни з’являлись постаті ли-
царів, короля, а механіч-
на музика грала старовин-
ні мелодії. Отже, дослід-
ник доходить до висновку, 
що відсутність механізму 
можна пояснити тим, що 
його прикріплювали не 
безпосередньо до фігури, 
а до дзиґаря за нею, тому і 
знизу цього не було видно. 
«Робились лише виблис-
ки під час бою дзиґаря, 
а удари списом додавала 
вже фантазія глядача», 
— переконує нас автор.

Герб Нарбута 
і відродження традиції
 Революція 1917 року 
додала значних змін, 
адже радянська ідеоло-
гія вимагала нерелігій-
них символів. Тому в пе-
ріод з 1917 по 1921 роки 
відповідальні партійні 
діячі спробували знай-
ти інший символ і для 
Києва. Запропонований 
у 1918 році художником 
Георгієм Нарбутом ком-
промісний варіант герба 
— поєднання зображень 
архістратига Михаїла 
із князем Володимиром 
— не мав шансів на май-
бутнє в СРСР. Тому вже 
у 1919 році всі «символи 
минулого» було скасова-
но, а наш Київ тривалий 
період часу взагалі зали-
шався без власного гер-
ба. Лише значно пізніше, 
вже за часів «відлиги», в 
1969 році, Київська місь-
ка рада нарешті затвер-
дила емблему для столи-
ці з квітучою гілкою каш-
тана. За описом, основою 
нового герба став «щит 
слов’янської форми, на-
горі щита — золоті серп 
і молот, унизу — медаль 
Героя Радянського Сою-
зу (Золота Зірка) на честь 
надання Києву звання 
міста-героя». 
 Вже за Незалежної 
держави Україна було 
стверджено історичний 
герб для столиці: відбу-
лася ця подія 18 квітня 
1995 року. За рішенням 
Київради знову було по-
вернуто старий, із віко-
вою історією, герб із зоб-
раженням архістрати-
га Михаїла, хоча із не-
великими змінами. Вже 
наприкінці травня 1995 
року новий герб Києва, 
освячений представника-
ми всіх релігійних кон-
фесій, встановили на фа-
саді будинку мерії, а пра-
пор підняли перед будин-
ком Київради. 
 Сьогодні греб розміще-
но на будинку Київсь-
кої міської ради та ад-
міністрації, у сесійній 
залі Київської міськради. 
Крилата постать свято-
го захисника прикрашає 
головні автомагістралі на 
в’їзді до столиці, міський 
транспорт, метрополітен, 
машини поліції, а також 
будинки залізничного, 
річкового, автобусного та 
аеровокзалів. Цікаво, що 
зображення герба можна 
знайти на квитках гро-
шово-речової лотереї та 
на облігаціях місцевої по-
зики. Один із районів сто-
лиці — Солом’янський, 
теж має свій герб, дуже 
схожий на столичний. 
Отже, історична справед-
ливість повернула кия-
нам святого покровителя 
і захисника, архістратига 
Михаїла.
 Відома киянам та гос-
тям столиці скульптура 
покровителя Києва ар-
хістратига Михаїла на 
майдані Незалежності. 
Вона випромінює духов-
ну силу. 
 «Я віруюча людина і 
вважаю, що для сучасних 
киян важливо мати тако-
го сильного покровителя, 
яким є архістратиг Ми-
хаїл, — каже Людмила 
Мороз. — Дуже добре, що 
у нас є такий небесний за-
хисник». ■

ГЕРАЛЬДИКА

Михаїле, 
нас захисти!
Коли з’явився герб Києва і як він мінявся

■

Барельєфне зображення герба Києва, 
затвердженого Київрадою 1995 року.
Фотоілюстрації надані Музеєм історії Києва.

❙
❙
❙

Герб Києва 1672 року.❙

Олена ШАПІРО, мистецтвознавець

Новий герб столиці із зображенням архангела Михаїла 
з вогняним мечем, щитом із хрестом Київська місь-
крада затвердила 18 квітня 1995 року. Наші пращури, 
як і сучасні мешканці Києва, почувалися затишно під 
покровительством верховного архістратига, «світла іс-
тини та правди», який міцно встав на чолі ангельских 
воїнств.
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«Від інтелігентської сволоти очистимо 
Росію надовго»
 — Усі наші біди — своєрідна косміч-
на кара за те, що знищувалися релігійні 
діячі й заперечувалося існування Бога, — 
розповідає Микола Сядристий. — Лише 
впродовж двох років за ініціативою Лені-
на було розстріляно 14 тисяч релігійних 
діячів та 100 тисяч  вірян. 
 Наприклад, до 1950 року більшови-
ки, керуючись вказівками великого інк-
візитора Леніна, знищили 68 475 храмів. 
Не дивно, що перший найбільший конц-
табір у Совдепії Ленін створив саме на 
Соловках, де раніше був монастир, — це 
дуже символічно: він був злочинцем, за 
його наказами релігійні діячі підлягали 
знищенню, бо, бачте, так писав Маркс. 
 За дві серпневі ночі 1922 року серед 
заарештованих було більше 100 відомих 
представника науки й культури Росії та 
України. Арешти йшли хвилеподібно, 
всіх одразу більшовики-ленінці з ВЧК і 
ГПУ були неспроможні заарештувати й 
посадити. «Ми повинні їх перемолоти», 
— казав Ленін. 
 При будівництві соціалізму та ко-
мунізму завдяки марксистському манія-
ку Леніну в громадянській війні, яку він 
спровокував і розв’язав зі своїм оточен-
ням, загинуло 13 мільйонів жителів ко-
лишньої царської Росії, тисячі людей 
були скалічені. Близько двох мільйонів 
емігрувало. Країна була цілеспрямовано 
розграбована й зруйнована. Була знище-
на вся еліта: 400 тисяч представників ін-
телігенції виїхали за кордон або були на-
сильно вислані за особистою ініціативою 
Леніна, котрий говорив: «Від інтелігент-
ської сволоти очистимо Росію надовго». 
Величезна кількість представників інте-
лектуальної еліти, арештованих у часи 
Леніна, загинули в ленінських концтабо-
рах, котрі в наш час учорашні радянські 
історики, охороняючи й дотепер Леніна 
та його партію, називають сталінськи-
ми.
 У 1920—1950-тi роки в Україні, згід-
но з установкам марксистсько-ленінсь-
кої ідеології, було репресовано 2000 
літераторів, із яких 1500 загинули в 
ув’язненні. Люто ненавидячи інтеліген-
цію, Ленін говорив: «Російська інтелі-
генція є буржуазною та дрібнобуржуаз-
ною»; «... у радянської влади немає на 
службі надійної інтелігенції, i навіть та, 
яка перейшла на наш бік, увесь час чекає 
нашого падіння». Або інший «перл» Іл-
ліча: «А факт залишається: інтелігенція 
пішла геть (туди цій бл...ді й дорога!)» За 
всю історію людства  навіть найлютіший 
диктатор ніколи не говорив такої вели-
чезної кількості антинародних вислов-
лювань і про народ, і про його еліту. 
 Ленін дає вказівку головному чекіс-
ту Дзержинському, а той — Йосипу Ун-
шліхту (одному з творців радянських ор-
ганів державної безпеки — ВЧК-ГПУ): 
«Всю інтелігенцію треба розбити на гру-
пи... На кожного інтелігента потрібно 
завести справу». 
 У числі вигнаних iз країни є люди, 
яких знає весь інтелектуальний світ: 
Бердяєв, Бунiн, Вишеславцев, Ільїн, За-
мятін, Мельгунов, Корсавін, Кізаветер, 
Сорокін (головний соціолог США) й ба-
гато інших. Чимало з них було організа-
торами нових кафедр і нових наукових 
напрямів у найпрестижніших універси-
тетах Європи й Америки. 
 Згодом Гітлер, котрий постійно гово-
рив, що він «вчився у Леніна, Троцького 
й інших марксистів», про інтелігенцію 
висловлювався так само брутально, як 
Маркс у «Маніфесті» і Ленін у своїх стат-
тях і виступах: «У міру того, як наша ін-
телігенція відучилася говорити з наро-
дом, вона, врештi-решт зовсім втратила 
здатність розуміти психіку маси».

Великий «Сталінський терор» був лише 
продовженням роботи Леніна
 Радянська влада здійснювала злочини 
не лише на території колишньої царської 
Росії, вона засилала свою агентуру в усі 
країни світу. Ця диявольська влада, по 
суті, зруйнувала природний розвиток 
людства, який свого часу Маркс назвав ка-
піталізмом. Більшовики змінили суспіль-
ство, й, як казав Джеймс Мейс, ми — пост-
геноцидне суспільство, обезголовлене, 
адже його інтелектуальна частина фактич-
но вся була знищена. Це була катастрофа 
ХХ століття. 
 У ЗМІ постійно пишуть про те, що зараз 
у країнах колишнього соцтабору відновлю-
ють пам’ятники Леніну й Сталіну (який 
був вірним ленінцем), а деякі з них навіть 
позолочені. Тобто Леніна хоч і критику-
ють, але дуже поверхово (мовляв, трохи 
«перегинав») колишні історики, які свого 
часу оспівували його діяльність. Глибинно 
«копати» на Ілліча їм не вигідно. 
 Більше того, зараз радянська влада ні-
куди не поділася, а лише перевдягнулася, 
бо в переважній більшості на керівних по-
садах перебувають сини й онуки колишніх 
партфункціонерів, комісарів-ленінців, які 
були провідними злочинцями в «совєць-
кій» державі. (Навіть серед колишніх так 
званих дисидентів чимало колишніх аген-
тів КДБ, і про це я говорив неодноразово). 
 У мене щодня на виставці мікромініа-
тюр у Києво-Печерській лаврі буває чима-
ло туристів, зокрема іноземців із колиш-
нього соцтабору: вони говорять, що в них те 
ж саме відбувається, що і в нас (біля керма 
«перевдягнені» партфункціонери чи їхні 
родичі). І це породжує кризу не лише в на-
шій країні, а навіть у масштабі Європи. Та 
це й не дивно, бо радянська влада була мо-
гутньою й підтримувалася страхом за до-
помогою концтабірної системи. СРСР була 
державою, в якій функціонувало 476 конц-
таборів, а при кожному з них були дрібніші 
табори. Саме за допомогою страху Ленін, а 
згодом і його «славні» послідовники й три-
мали країну. 
 Великий «Сталінський терор» був 
лише продовженням діяльності Леніна 
(чого лише вартий «червоний терор», роз-
початий наприкінці серпня 1918 року од-
разу після «капланівського замаху»). Нія-
кого «сталінізму» не було, а був «ленінізм» 
у виконанні Сталіна. До речі, термін 
«сталінізм» видумав... Троцький, щоб ви-
правдати перш за все себе й Леніна «за ком-
панію», але цим словом чомусь користу-
ються й донині! 
 Під час великого терору Сталін завж-
ди посилався у своїх злочинних письмо-
вих і усних декретах, вказівках на Леніна. 

На жаль, основна маса населення й навіть 
дехто з істориків не знають, що Ленін був 
агентом Німеччини й жовтневий переворот 
здійснено саме на німецькі гроші. У своїх 
спогадах керівник збройних сил Німеч-
чини в часи Першої світової війни генерал 
Еріх фон Людендорф, описуючи заслання 
Леніна в Росію як агента німецького ген-
штабу, писав: «Росія повинна була впасти 
в прірву!» 
 Про злочинну діяльність Леніна писа-
ли абсолютно всі провідні історики, соціо-
логи колишньої Росії, які були вислані або 
ж знищені на Соловках, в Магадані, інших 
концтаборах. Російський письменник Іван 
Бунін, лауреат Нобелівської премії, так опи-
сав народну трагедію, до якої призвів Ленін, 

розв’язавши громадянську війну: «У Росії 
була тоді гидотна біблійна, така пітьма єги-
петська, якої не було з часів самого створен-
ня світу: люди їли нечистоти, бруд, трупи, 
власних дітей і бабусь, багатотисячними на-
товпами йшли на край світу, куди очі диви-
лися... У Москві — глухій, мертвій, рваній 
і тифозній, iз ранку до ночі битій i всіляко 

катованій, замордованій до повної втрати 
образу й подоби Божої, люди випорожню-
валися один при одному, в тих же місцях, 
де й тулилися, i кожної миті кожен чекав, 
що ось-ось увірветься осатанілий від крові 
й самогону скот (пролетарій. — Авт.) і від-
німе в нього, голодного Іона, останню гни-
лу картоплину, зґвалтує його дружину чи 
матір, а самого потягне «до стінки»». А ось 
підсумкова думка письменника про Лені-
на: «Виродок, моральний ідіот від наро-
дження, Ленін явив світові потрясіння. 
Він розорив одну з найвеличніших країн і 
вбив декілька мільйонів людей. І все-таки 
світ уже настільки втратив розум, що серед 
білого дня сперечаються: благодійник він 
світу чи ні?»

 Подібне писав у 1938 році видатний 
російський філософ, історик Георгій Фе-
дотов: «Росія — найпослідовніша краї-
на фашизму. Не забудьте, що саме Ленін 
був винахідником цієї державної форми, 
котру Муссоліні й Гітлер лише запозичи-
ли в нього. А соціальний зміст московсько-
го фашизму нічим не відрізняється від ні-
мецького». Ця тенденція продовжується й 
зараз, коли РФ веде проти України війну: 
ідеологічну, фізичну, політичну.

«На Леніна часто находив стан, 
який нагадував марення божевільного»
 Варто зазначити, що Ленін був психічно 
хворою людиною, й про це писав Олександр 
Богданов (унікальна особистість — філософ, 
економіст, лікар), який жив із Леніним на 
дачі в Горького на італійському острові Кап-
рі. У своїх спогадах про той період він писав: 
«На Леніна часто находив стан, який нага-
дував марення божевільного», і коли уваж-
но перечитати політичні лозунги, закли-
ки й документи, котрі через десяток років 
Ленін «народжував» щоденно й щогодин-
но в боротьбі з народом своєї країни, і в пер-
шу чергу з селянством, то здається, що Бог-
данов як лікар мав рацію... 
 Фактично Ленін був маніяком, чого 
варті лише такі його марення: «Ми ско-
ро побачимо народження міжнародної ра-
дянської республіки. Більшість присутніх 
— не старші 30-35 років — побачать роз-
квіт комунізму»; «Коли ми переможемо в 
світовому масштабi, ми, думається мені, 
зробимо із золота громадські вбиральні на 
вулицях найбільших міст світу». 
 Ленін страждав від обсесії (на в’яз-
ливих думок. — Авт.). У березні 1922 року 
він звернувся до кремлівського психіатра 
Ливерія Даркшевича й розповів, що його 
мучать нав’язливі думки, яких він хотів би 
позбутися. І якщо проаналізувати життя й 
діяльність «генія», то можна припустити, 
що його нав’язливими думками були дум-
ки про владу й перемогу над власним на-
родом — своєрідна невтомна компенсатив-
на пристрасть генетичного виродженця, до 
того ж мозок котрого був вражений спадко-
вим і набутим сифілісом. 
 Читаючи Леніна, важко навіть пові-
рити, що люди за ним ішли, обмануті по-
будовою комунізму. Ілліч пропагував 
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ІДОЛИ■

«Не влада ідеї 
шлях Леніна, 

На совісті Ілліча — мільйони знищених людей 
упродовж усього існування радянської влади

Тарас ЗДОРОВИЛО

Незважаючи на те, що в Україні пройшов «ленінопад» (а на території СРСР 
свого часу було встановлено понад 80 тисяч пам’ятників Іллічу з граніту, 
бронзи, бетону, гіпсу), люди насправді зовсім не знають, хто такий був Воло-
димир Ленін. Напередодні дня народження «вождя світового пролетаріату» 
«УМ» звернулася до незалежного історика Миколи Сядристого, який деталь-
но вивчав цю постать. Аби розпитати, кому насправді ставили, а потім зно-
сили пам’ятники, що про Леніна говорили його сучасники й послідовники та 
як згодом втілювали в життя настанови Ілліча його всесвітньо відомі шану-
вальники-диктатори.

Микола Сядристий
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диктаторство і став диктатором, він гово-
рив: «Диктаторська влада єдиноначаль-
ства не суперечить соціалістичному де-
мократизму». Це ж є чистим алогізмом! 
Щось подібне читаємо в Гітлера у «Майн 
кампф»: «Уся організація суспільства по-
винна бути втіленням прагнення постави-
ти особистість над масою, тобто підпоряд-
кувати масу особистості». Складається 
враження, що фюрер був членом КПРС...
 Як бачимо, Гітлер і Муссоліні були пов-
ністю згодні з Леніним у тому, що при кому-
но-фашистських режимах вождями мають 
бути диктатори. Причому всі вони, вклю-
чаючи Мао Цзедуна, Пол Пота, Чаушеску 
й інших, обожнювали Маркса, вважаючи 
себе його послідовниками. Ленін ненавидів 
російський народ (то про яке «милосердя» 
можна говорити щодо українців?): «Терор 
і ЧК — речі абсолютно необхідні!», «Прин-
ципово ми ніколи не відмовлялися й не від-
мовляємося від терору». 
 Або ось така важлива «мудра думка» 
Ілліча: «Громадянської війни, необхідної 
умови й супутника соціалістичної револю-
ції, без розрухи бути не може. Зрікатися ре-

волюції, соціалізму «з приводу розрухи» 
означає тільки проявляти свою безідей-
ність і переходити на ділі на бік буржуазії» 
— хіба це не звичайний цинізм руйнівни-
ка?! Чи про яку демократію можна було 
говорити при совєтах, коли Ленін вважав: 
«Не голосуванням, а громадянською вій-
ною вирішуються ВСІ серйозні питання 
політики, коли в порядок денний постав-
лена диктатура пролетаріату». 
 Показовим є також секретний циркуляр 
ОГПУ від лютого 1923 року, в якому деталь-
но перераховані всі прошарки суспільства, 
приречені на фізичне винищення («полі-
тичні партії й організації», «співробітники 
царських установ», «таємні вороги радянсь-
кого режиму»), хоча величезну кількість 
цих «буржуїв» уже було винищено в пе-
ріод «червоного терору» 1918—1920 років. 
Із цього приводу член політбюро ЦК КПРС 
Олександр Яковлєв, який у «горбачовсь-
кі часи» мав доступ до найсекретніших ар-
хівів і документів КПРС, написав: «...увесь 
народ було підведено під розстрільну статтю 
на розсуд влади». 

«На чолі бандитів, рецидивістів 
і наркоманів стояв Ленін»
 У Росії ще здавна національними героя-
ми були розбійники (Пугачов, Разін тощо), 
й, розуміючи це, Ленін проповідував гра-
біж: «Грабуй награбоване» — лозунг, у 
якому, як я не придивляюся до нього,  
не можу знайти що-небудь неправиль-
не, якщо на сцену виступає історія». Ук-

раїнський філософ, академік-енциклопе-
дист, професор Московського університету 
Володимир Вернадський писав: «Спостері-
гаючи сучасне життя розвалу, вражаєшся 
однією явною аномалією. На поверхні при 
владі й на чолі осіб діючих, тих, котрі го-
ворять i нібито задають тон, — не кращі, а 
гірші. Усі крадії, грабіжники, вбивці й зло-
чинні елементи в усіх течіях виступили на 
поверхню». Тож, усіляко заохочуючи гра-
бунки, Ленін розвалив Росію. 
 Аби хоч якось поліпшити жахливий 
стан у державі, Ленін у 1921 році бере 
тимчасову паузу у вигляді НЕПу (нової 
економічної політики. — Авт.), при цьому 
плануючи подальший стратегічний наступ 
через 10 років. Уже через декілька років 
«непман» стало образливим, антирадянсь-
ким словом, адже Сталін призупинив НЕП 
відповідно до ленінських вказівок. 
 Голова установчих зборів Віктор Чер-
нов, котрий добре знав Леніна й навіть 
свого часу захищав його, згодом у довго-
му викривальному листі до Ілліча, зокре-
ма, писав: «...Ви — людина аморальна до 
останніх глибин своєї істоти. Ви собі «по 

совісті» дозволили переступати через усі 
перешкоди, котрі знає людська совість. Ка-
жуть, у своєму приватному житті ви люби-
те дітей (котрих Ленін розстрілював разом 
із батьками. — Авт.), кошенят, кроликів, 
усе живе. Але ви одним розчерком пера 
проллєте скільки завгодно і чиєї завгодно 
крові з черствістю й дерев’яністю, котрій 
позаздрив би будь-який виродок із кримі-
нального світу». 
 Пангерманісти Маркс і Енгельс були 
сатаністами. Для організації вбивств, пог-
рабувань і хаосу в різних країнах Європи й 
світу вони створили для пролетаріату спе-
ціальний програмний статут «Маніфест 

Комуністичної партії». Маркс вважав го-
ловним діючим станом у суспільстві проле-
таріат, а Ленін, хоч і вихваляв на мітингах 
цю «найграмотнішу» частину суспільства, 
водночас писав таке: «Не можна надіяти-
ся, що сільський пролетаріат ясно й твер-
до усвідомлює свої інтереси. У нас немає ін-
шої опори, як мільйони пролетарів, котрі 
несвідомі, часто-густо темні, нерозвинуті, 
неграмотні, але котрі йдуть за своєю пар-
тією» (хоча в тій же ленінській партії не 
було жодного пролетаря, а лише одні іно-

родці, котрі приїхали з Леніним у Росію 
з Цюріха). Узагалі головною ударною си-
лою Маркса—Леніна—Гітлера був проле-
таріат.
 І не дивує своєрідний гіпноз мас Лені-
ним, адже він чудово знав, iз ким має спра-
ву: «Народ у своїй масі темний. Більшість 
людей не вміють думати, а лише заучують 
слова. Серед більшовиків таких 60-70%». 
 Провідний письменник-історик Акім 
Арутюнов, який більше 30 років займав-
ся дослідженням особистості й політичної 
біографії Леніна (йому допомагала Лідія 
Фотієва, яка в 1918—1924 роках була осо-
бистим секретарем «вождя»), писав: «На 
чолі бандитів, рецидивістів і наркоманів, 
які здійснюють цю огидну акцію, стояв 
Ленін».

«Дуже наївні люди всі ці російські 
хлопчики»
 Майже всі мислителі Росії вважали 
Леніна одним із перших у світі фашистів, 
і це дійсно було так. У своїх виступах Мус-
соліні часто цитував думки Леніна, нази-
ваючи при цьому його ім’я. (До речі, Ан-
желіка Балабанова, яка була редактором 
газети AVANTE, котру видавав її чоловік 
— Муссоліні, згодом, за ініціативи Леніна, 
працювала секретарем Комінтерну в Мос-
кві). Так от, у своєму виступі на ІV Конг-
ресі Комінтерну восени 1922 року в Мос-
кві Ленін, обговорюючи проект резолюції 
по здійсненні революції в Європі, говорив: 
«Можливо, нам нададуть великі послуги, 
наприклад, фашисти Італії. Можливо, це 
буде дуже корисно». Тобто Ілліч не прихо-
вував своїх симпатій до фашистів, на ць-
ому ж Конгресі сказав: «Користуватися 
практично чудовими (хоча й задорогими) 
наочними уроками фашизму — і перемога 
за італійським комунізмом забезпечена». 
 Ще в 1923 році Бухарін (якого Ленін 
називав «улюбленцем партії») говорив 
у своїй доповіді: «Характерним для ме-
тодів фашистської боротьби є те, що вони 
більше, ніж будь-яка інша партія, засвої-
ли собі й застосовують на практиці досвід 
російської революції, — це повне засто-
сування більшовицької тактики: швидке 
збирання сил, облік і розподілення, мо-
білізація та нещадне знищення противни-
ка, коли це потрібно й коли це називаєть-
ся обставинами». 
 Покійний Маркс був би дуже вдячний 
Леніну, адже свого часу говорив: «Ніде 
мій успіх не міг бути для мене приємні-
шим і він дає мені задоволення в тому, що 
я завдаю удару державі (Росії. — Авт.), 
котра поряд з Англією є істинним бастіо-
ном старого суспільства». А ось що пи-
сав філософ Микола Бердяєв про Маркса, 
якого обожнював Ленін: «А ми то, дурні, 
думали, що Маркс був інтернаціоналістом 
на гуманній підкладці, що він хотів бра-
терства народів. Дуже наївні люди всі ці 
російські хлопчики». До слова, програма 
Гітлера була взята з висловлювань і уста-
новок Маркса та Енгельса...

«Упродовж 50 років знищити всі 
непролетарські елементи»
 Однодумець Леніна та його «партнер 
по ліжку» Гришко Зінов’єв у вересні 1918 
року на VII Петроградській партконферен-
ції заявив: «Ми повинні повести за собою 
90 мільйонів зі ста, що населяють Радянсь-
ку Росію. Із іншими говорити не можна — 

їх треба знищити». Дещо раніше, в жовтні 
1914 року, «гуманіст» Ілліч казав: «Лозунг 
миру — неправильний на даний момент. 
Це — обивательський, попівський лозунг. 
Пролетарський лозунг повинен бути «Гро-
мадянська війна». 
 Згодом «вождь» успішно втілив у жит-
тя свою сентенцію: «Ми повинні розколо-
ти село на два ворожі класи. Ми зобов’язані 
розпалити в селі громадянську війну, те, 
що ми вже змогли здійснити в місті».
 Чимало істориків писали, що Ленін 

знищував «лише куркулiв», але сам Ілліч 
зiзнавався: «Удари, які призначалися для 
куркулів, падали й на середнє селянство. 
Тут ми погрішили (вбили масу людей. — 
Авт.) надзвичайно». 
 Голод 1920-х і 1930-х років організову-
вався за технологією Леніна, котрий казав: 
«Конфіскувати весь хліб у бунтівників». 
Відбирали не тільки зерно, а й реманент. 
 Готуючись до виступу на ІV Всеросій-
ському з’їзді профспілок, Ленін написав 
у чорновику, що «останній і рішучий бій 
буде у 1931 році (можливо, трохи рані-
ше чи пізніше)», тобто через 10 років піс-
ля НЕПу. Фактично — це був прийнятий 
Леніним смертний вирок непокірному се-
лянству... У 1921 році він пише: «Дрібні 
власники — це наші противники. Дрібно-
власницька стихія — наш найнебезпечні-
ший ворог», іншими словами, селяни — 
найбільші вороги більшовицької влади. 
 У січні 1933 року, під час апогею Голо-
домору, Климент Ворошилов у статі «Про 
підсумки першої п’ятирічки» писав: «На 
долю т. Сталіна випав величезний історич-
ний обов’язок — завершити стратегічний 
момент Леніна, коли будуть накопичені 
сили й засоби, й перейти до більш рішучо-
го соціалістичного наступу».

«Ленін думає про владу 24 години 
на добу!»
 Безмежна влада, яку мав Ілліч, забез-
печувала йому безкарність за вчинені зло-
чини. Федір Дан і Павло Аксельрод, iз яки-
ми раніше товаришував Ленін, а згодом їх 
вислав із Росії, говорили: «Ленін думає про 
владу 24 години на добу!» Про яку, навіть 
елементарну, законність у Совдепії можна 
говорити, коли Ілліч вважав: «Суд повинен 
не усувати терор, а обґрунтувати й узако-
нити його принципово, ясно, без фальші й 
без прикрас». Згодом Гітлер постійно пов-
торював заповіти Маркса-Леніна: «Треба 
мати право карати, потрібне спеціальне за-
конодавство про покарання — примусова 
сила». 
 Пристрастю, що поїдала мозок і серце 
Леніна, була влада. Не влада ідеї освічува-
ла шлях цієї людини, а ідея влади. Їй і тіль-
ки їй він служив.
 Підтримуючи думки Леніна, його 
улюбленець Бухарін писав: «Потрібно 
здійснити корінну ломку — до самих гли-
бин. Упродовж 50 років знищити всі непро-
летарські елементи. Якщо ж робітничий 
клас не буде відповідати загальноприйня-
тим пролетарським завданням — розстрі-
ляти й робітників». Тобто країною керува-
ли психічно хворі люди!
 Легендарною стала цитата зі статті Мар-
тіна Лаціса (співробітника органів ВЧК-
ОДПУ), опублікована 1 листопада 1918 
року в журналі «Червоний терор», який 
видавався ЧК: «Ми не ведемо війни проти 
окремих осіб. Ми винищуємо буржуазію 
як клас. Не шукайте на слідстві матеріалів 
і доказів того, що обвинувачуваний діяв ді-
лом або словом проти радянської влади. 
Перше питання, яке ми повинні йому пос-
тавити, — до якого класу він належить, 
якого він походження, виховання, освіти 
або професії. Ці питання й повинні визна-
чити долю обвинувачуваного. У цьому — 
зміст і сутність червоного терору».
 Тож підняті на вершини влади мар-
ксистом Леніним агресивні соціальні й 
кримінальні низи, котрих Маркс називав 
«люмпен-пролетаріатом», знищували пе-
редових людей і національну еліту держа-
ви. У результаті вона повернулася в часи 
дикунства. Відбулося цілеспрямоване руй-
нування країни та її інтелектуальне обезго-
ловлювання.
 Завдяки Леніну та його соратникам за 
70 років комуно-більшовицького пануван-
ня, за даними московських архівів, було 
знищено близько 120 мільйонів людей, у 
тому числі й понад 30 мільйонів україн-
ців. Може, бодай ця страшна цифра стане 
прозрінням для тих сивочолих і одурмане-
них «внучат Ілліча», які були готові ляга-
ти під бульдозери, коли в Україні зноси-
ли пам’ятники тирану Леніну. Тим часом 
пам’ятник головному злочинцю ХХ століт-
тя досі стоїть у центрі Москви. Отже, доба 
страху триває, а криваве століття розпоча-
ло свій уже другий виток... ■

Підняті на вершини влади Леніним агресивні соціальні й кримінальні 
низи знищували національну еліту держави. У результаті вона 
повернулася в часи дикунства. 

Місце Леніну — на звалищі історії.
Фото з сайта ukrnationalism.com.
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освічувала
а ідея влади»



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 17 КВІТНЯ 2018 КУЛЬТУРА

Дитинство на Волині
 Кармен-Альфонса-Естрелья-Натале-
на Королева народилася 3 березня 1888 
року в селі Сан-Педро де Карденья біля 
міста Бургос у Північній Іспанії. Мати 
майбутньої письменниці іспанка Марія-
Клара де Кастро Лачерда Медіна-Челі 
померла при пологах. Переконують, що 
її рід був споріднений зі Святим Доміні-
ком. 
 Батько Наталени — граф Адріян Ге-
орг Дунін-Борковський, який несподі-
вано овдовів, належав до знатного поль-
сько-литовсько-українського роду, був 
членом французької Академії наук. Піс-
ля смерті дружини він вирушив у нау-
кову подорож до Африки, потім на Цей-
лон. Спочатку навіть не хотів бачити 
доньку. 
 Тому іспанська аристократка опини-
лася у селі Великі Борки на Волині, де 
дівчинкою опікувалася батькова мама 
— бабуся Теофіла з литовського роду 
Довмонтовичів. Наталена проживе там 
лише п’ять років, проте наслухається 
давніх українських казок і легенд, ми-
луватиметься неповторними волинськи-
ми краєвидами — і це згодом відіб’ється 
в її творчості. 
 Після смерті бабусі Наталена знову 
опиняється в Іспанії — у дядька по ма-
териній лінії. З часом він віддав її на ви-
ховання у монастир Нотр-Дам де Сіон у 
французьких Піренеях. Пізніше жінка 
з теплотою у серці згадуватиме найпер-
ше місце свого навчання, де сформували 
її особистість. 
 Наталена вивчала мови, історію, 
філософію, медицину, музику, співи. 
За спогадами письменниці, «монас-
тирський» період був доволі насиче-
ним. Наталена часто бувала у своїх ро-
дичів, вчилася їздити на конях, фехту-
вати, стріляти. 
 У 1899 році Наталена жила вже у 
Мадриді, у двоюрідної тітки по матері 
— доньї Касильди Мединаселі, що була 
придворною дамою, улюбленицею коро-
леви — регентки Марії-Кристини. Кар-
мен-Наталена часто бувала в палаці Ель 
Ескоріаль, мала доступ до королівського 
двору, спілкувалася зі старшим від неї 
на рік майбутнім королем Іспанії Аль-
фонсом XIII.

Інститут шляхетних дівчат
 Коли батько Наталени — граф Дунін-
Борковський повернувся з мандрів, 
вдруге взяв шлюб. Його обраницею ста-
ла Людмила, зі знатного чеського роду 
Лосів. Подружжя оселилося у Києві і за-
просило Наталену приїхати у гості. Нова 
подорож в Україну Кармен-Наталени 
відбулася восени 1904 року. Хоча бать-
ко з мачухою були люб’язними з юнкою, 
проте родинного затишку й тепла Ната-
лена так і не звідала: почувалася самот-
ньою, спустошеною. 
 Майбутня письменниця прагнула 
нових знань, постійного саморозвит-
ку. Знала іспанську, французьку, ла-
тинську, італійську, арабську мови. У 
батьковому домі почала вивчати чотири 
слов’янські мови. Із татом розмовляла 
польською, з мачухою — чеською. Ук-
раїнську мову пам’ятала ще з дитинства, 
проте прагнула її удосконалити. 
 А от російська, за спогадам Натале-
ни Королевої, давалася їй важко. В авто-
біографічній повісті «Без коріння» пись-

менниця пригадувала поради батька: 
«Вміти їхньої мови докладно й поправ-
но — тобі не личить. Отже, вважай, що, 
коли заговориш «по-їхньому», кожен 
зразу пізнав, що ця мова — тобі чужа!» 
 У Києві Наталена відвідувала Інс-
титут шляхетних дівчат, аби навчити-
ся «мистецтва обертатися в товаристві 
собі рідних». В автобіографічній повісті 
«Без коріння» письменниця змалювала 
атмосферу передвоєнного Києва, майс-
терно описала характерні ознаки різних 
суспільних прошарків. 
 В Інституті шляхетних дівчат музи-
ку викладав видатний український ком-
позитор Микола Лисенко. «Елегантний, 
з сивою головою й рожевим обличчям», 
— так описувала вчителя. Спершу ком-
позитор був невдоволений своєю учени-
цею: «Ой, ледача ж чужинка, хоча й чор-
ноброва». Проте трапилася подія, після 
якої Лисенко змінив свою думку. 
 Якось на уроці Ноель (так назива-
ли Наталену) впустила свою теку. Шви-
денько почала підіймати розсипані лис-
точки-сторіночки. Серед розсипаних 
нот Микола Лисенко помітив українські 
композиції — «Ой одна я, одна», «Нащо 
мені чорні брови». Це вразило компози-
тора настільки, що він запросив Ноель 
зіграти...Запанувала мовчанка, і вже за 
хвилину Лисенко заспівав: «Зоря з міся-
цем над долиною зустрічалася...» А од-
ного дня приніс їй власноруч написані 
ноти романсу «Зоря з місяцем». І підпи-
сав у її присутності: «Моїй учениці». 
 В автобіографічній оповіді про інс-
титутські роки Наталени Королевої чу-
ються нотки суму за попереднім монас-
тирським життям. Та ось з’являється 
новий карколомний сюжет — родина 
виїхала до Петербурга. 

Шаленство почуттів, злети і падіння: 
Росія, Персія, Індія
 Перебування у столиці Російської ім-
перії Кармен-Наталена описала в авто-
біографічній повісті «Шляхами та стеж-
ками життя». Наука, освіта поглинають 
її. Наталена вступила до Археологічно-
го інституту, бере уроки у співака Олек-
сандра Мишуги, захоплюється театром, 
відвідує Академію мистецтв. Цікавить-
ся також медициною. 
 Проте мачуха не розділяє таких за-
хоплень. На її думку, найліпший варіант 
для падчерки — це одруження. І не втом-
люється шукати їй наречених. Проти 
власної волі Наталена вже заручена з 
ротмістром Кисілевським. Щасливий 
випадок дає надію на вдале розв’язання 
непростої ситуації. Одного вечора на 
балу Наталену познайомили з перським 
дипломатом — сорокарічним князем Іс-
кандером Гакгаманішем ібн Курушем. 
Ніхто й подумати не міг, що спалахне 
пристрасне кохання. Звісно, з ротміст-
ром Кисілевським заручини розірвали. 
 Заручившись зі східним князем, На-
талена вирушає до Персії. Княжий рід 
Ахаменідів, з якого походив Іскандер, 
прийняв іспанську грандесу. Мати Іс-
кандера познайомила Кармен із сімей-
ними та національними традиціями — 
вони належали до сповідників «Свято-
го Світла», до зороастрійської тради-
ції. І хоча Наталена (яку тут називали 
Естреллою — зіркою) була закохана в 
князя, проте перед самим весіллям... 
втекла. Причина? Не знайшла сил змі-

нити релігію, що було необхідною умо-
вою шлюбу. 
 Із попутним караваном Наталена по-
трапила в Індію, а звідти повернулася в 
Європу. До літа 1911 року знову жила у 
Мадриді, вчилася у Мадридському уні-
верситеті, вивчала археологію, мавро-

знавство (мову і мистецтво). Озвався ко-
лишній знайомий, з яким Наталена не 
бачилася з юних років. Король Альфонс 
XIII не приховував своїх намірів одружи-
тися. Кармен-Наталена, проте, аж ніяк 
не розділяла королівських почуттів. Тож 
змушена була обирати: або піти до монас-
тиря, або негайно залишити Іспанію. 
 І ось Наталена разом iз дядьком Ев-
геніо опиняється у Парижі. Власне, у 
французькій столиці вона і розпочала 
свою літературну творчість, до чого її 
закликав відомий письменник Анатоль 
Франс. 
 Характеризуючи творчість письмен-
ниці, дослідники пишуть про властивий 
їй симбіоз східної та західної культур; 
синтез романського, арабського, греко-
римського і слов’янських світів. Зреш-
тою, це й не дивно, враховуючи яскра-
ве життя письменниці, її «занурення» у 
різні культури.
 Широке визнання принесла Коро-
леві повість «1313» (Львів, 1935), в ос-
нову якої покладено середньовічну ле-
генду про винайдення пороху на почат-
ку IV століття. Вершиною літературної 
творчості Наталени Королевої є повість 
«Сон тіні» (Львів, 1938). В основі оповіді 

— історичні події першої половини II ст. 
н. е. в єгипетському місті Александрія за 
часів панування римського імператора 
Публія Елія Адріана. 
 А в основі повісті «Предок» (Львів, 
1937) — родові хроніки іспанських пра-
щурів письменниці, історія життя Дона 
Карлоса Лачерди, котрий жив у першій 
половині XVI століття. Авторка описує 
не лише зовнішній блиск життя іспансь-
ких грандів, а й зосереджує увагу на не-
постійності та непередбачуваності люд-
ської долі. У повісті є сюжетна лінія, 
пов’язана з Волинню, яку письменни-
ця вважала своєю другою батьківщи-
ною. Письменниця, спираючись на пев-
ні джерела та художній вимисел, звела 
докупи два роди своїх предків по мате-
ринській та батьковій лінії. В останніх 
розділах повісті художньо відтворено 
складне релігійне життя Волині першої 
половини XVI століття, коли починав 
зароджуватися розбрат між православ-
ною і римо-католицькою вірою, поступо-
во визрівала ідея унії. Блискучу харак-
теристику життєвих колізій письмен-
ниці дала дослідниця Катерина Доцен-
ко: «Перші спроби пера французькою 
в різних журналах під псевдонімами... 
Повернення до Києва... Примирення з 
важко хворим батьком, якого незаба-
ром не стане... Пекло Першої світової... 
Сестра милосердя... Шалене кохання до 
перського князя Іскандера й одруження 
нарешті... А за кілька місяців — заги-
бель коханого...».
 Ще варто згадати, що Наталена мала 
чудове мецо-сопрано, тож їй вдалося ук-
ласти контракт із паризьким Theatre 
Gymnase. Проте саме тоді, коли тріумф 
був таким близьким, із Києва надійшов 
лист про хворобу батька. Наталена повер-
нулася у підросійський Київ, і саме тут її 
застала Перша світова війна. Через Това-
риство Червоного Хреста Наталена стала 
сестрою милосердя в російській армії. За 
майже три роки на війні Наталена отрима-
ла солдатський хрест «За храбрость», три 
поранення і кілька запалень легенів.
 Саме війна знову повернула їй кня-
зя Іскандера — того, з яким їй не судило-
ся поєднати долю. Кармен зізналася, що 
не змогла зректися християнської віри, 
тому й втекла перед весіллям. На знак ко-
хання князь Іскандер сам охрестився, аби 
бути разом iз нареченою. І доля все-таки їх 
поєднала. Проте цей шлюб здавався Ната-
лені сном. А вже через півроку князь Іс-
кандер загинув на фронті... 
 Разом iз мачухою Наталена вируши-
ла до Чехії. Проте до місця призначення 
їм не судилося дістатися вдвох. У дорозі 
в грудні 1919-го мачуха померла. ■

ПОСТАТЬ

Королева знань і авантюр
Іспанська аристократка, яку виховувала волинська 
бабуся, активно українізувалася у Чехії

■

Наталія ОСИПЧУК

У Києві вона вчилася музики у композитора Миколи Лисенка, який подарував їй на 
пам’ять невеличку музичну мініатюру «Зоря з місяцем» з підписом «Моїй учениці». 
Було шалене кохання до перського князя Іскандера. Початок літературної творчості 
у Парижі. І чеський Мельник.
У житті Наталени Королеви — письменниці українсько-іспансько-польсько-литовсь-
кого походження — подій умістилося стільки, що вистачило б не на одне життя. 
Критики відзначають, що своєю творчістю письменниця намагалася пов’язати світ 
стародавніх скіфів, Русі та України зі світом античності та європейського серед-
ньовіччя. 

Кармен-Альфонса-Естрелья-Наталена Королева.
Фото з «Вікіпедії».

❙
❙

ОСТАННЄ КОХАННЯ

 Кооператива з двох
 У Празі Наталена знайомиться з Василем Королевим-Старим, який походив зі священицької родини, 
навчався у Полтавській духовній семінарії. У своїх спогадах він згадував про Симона Петлюру, з яким під-
тримував дружбу протягом тривалого часу.
 Василь Королів-Старий брав участь у революційному українському національному русі. У 1906 році за 
організацію селянської спілки був заарештований і ув’язнений. Після звільнення перебував під наглядом 
поліції. Займався журналістикою, активно дописував у газети «Рада», «Хлібороб», «Засів». Один iз фун-
даторів та голова Товариства шкільної освіти, член ради Київського товариства «Просвіта». У 1919 році 
був відряджений iз дипломатичною місією УНР до Праги, де й залишився емігрантом.
 У них було багато спільних інтересів — живопис, література, цікавість до архітектурних пам’яток. Ко-
ролев шанував інтелектуальність Наталени, адже письменниця володіла багатьма мовами. Оцінивши літе-
ратурний стиль Наталени, Королев починає вчити її «на українську письменницю». Несподівано іспанська 
грандеса, життя якої нагадувало бурхливий роман, отримала зовсім не романтичну пропозицію: «Ані у вас, 
ані у мене немає нікого на світі. Чи не було б мудріше створити таку кооперативу з нас двох? Щоб допома-
гати одне другому нести тягар життя, який уже нам обом намуляв рамена...» Як це нерідко буває в житті, 
дружні стосунки переросли у щось більше. Головне, що подружжя підтримувало й шанувало одне одного.
 Наталена під впливом чоловіка «українізувалася», а коли їй запропонували роботу на кафедрі єгипто-
логії в Паризькому університеті, відмовилася. «Щоб не роздвоюватись, бо рішуче вступила на шлях ук-
раїнської письменницької творчості», — пояснювала письменниця.
 Подружжя мешкало в місті Мельник, за 30 км на північ від Праги. Жили на гонорари й невелику 
пенсію, яку Наталені виплачував Червоний Хрест. Проте в подружньому житті, яке розпочалося так неро-
мантично, Наталена була щасливою. 
 Восени 1941 року за зв’язки з ОУН гестапо заарештувало кількох їхніх знайомих. Почали викликати на 
допити й Василя Королева-Старого. «11 грудня 1941 року Василь Королев помер, — писала Наталена в 
своїй автобіографії. — І я лише за півроку дізналась, яка була причина його смерті. 9 грудня 1941 року він 
поїхав до Праги. Чому? Не сказав мені. А я дуже не випитувала, бо знала, що він там має у друкарні книж-
ки і листівки... Сказав тільки, що лишиться в Празі день чи два, бо був дуже побожний і хотів перед Різ-
двом сповідатися. Повернувся 11 грудня ввечері. І подзвонив. Я відчиняю. Сказав тільки: «Слава Ісусу 
Христу!» — і впав мертвий... Без агонії, без страждань...Тільки двічі затремтіли повіки...» Пізніше вияви-
лося, що в день смерті він був у Празі на допиті в гестапо. Після допиту зізнався знайомому: «За тиждень 
або два мене заберуть до концентраку...».
 Наталена пережила свого чоловіка на чверть віку. Померла письменниця 1 липня 1966 року, похова-
на на цвинтарі в Чехії, в містечку Мельник. Життя, що нагадувало авантюрний роман, добігло кінця. Про-
те Наталена Королева встигла наповнити його добрими справами. Працювала у місцевій школі, вихова-
ла чеського хлопчика-сироту Войтеха. Останні роки жила скромно, проте з почуттям гідності. Так, як нале-
жить аристократці.

■



13УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 17 КВІТНЯ 2018КУЛЬТУРА

Вікторія КОТЕНОК

 Нещодавно відбулася 42-га 
церемонія нагородження най-
престижнішої театральної на-
городи Великобританії — Пре-
мії Лоуренса Олів’є. Вручаєть-
ся вона щорічно Театральною 
спільнотою Лондона. Учасни-
ком може стати будь-яка поста-
новка, яка була показана не мен-
ше 30 разів у період із 16 лютого 
поточного до 15 лютого наступ-
ного року.
 Нагорода має 26 номінацій, 
які поділені на категорії: Дра-
матургія, Мюзикл, Сценічне ви-
робництво, Балет і опера.
 Хедлайнером за кількістю но-
мінацій та отриманих нагород 

2018-го (і за всю історію премії) 
став мюзикл «Гамільтон» Лін-Ма-
нуеля Міранди. Він був номінова-
ний на 13 премій, із яких отримав 
сім: зокрема, «Найкращий новий 
мюзикл» (Лін-Мануель Міран-
да), «Найкращий актор мюзик-
лу» (Гілс Терера), «Видатне до-
сягнення у створенні музики» 
(Лін-Мануель Міранда), «Най-
кращий дизайн освітлення» (Га-
уелл Бінклі), «Найкращий ди-
зайн звуку» (Невін Штейнберг).
 Королівський Національний 
театр отримав 5 відзнак (за пос-
тановки — Semiramide, Angels 
In America, Follies, Network), а 
театр письменників The Royal 
Court — 4 (за вистави — The 
Ferryman та Killology). ■

Дар’я ШЕСТАКОВА

 Кажуть, ідеального злочи-
ну не існує. А якщо це неправ-
да? Якщо це черговий суспіль-
ний міф, який при нагоді мож-
на легко спростувати? Ну хоча б 
спробувати! 
 Давайте тільки без експери-
ментів у реальному житті. Звер-
німося для задоволення свого ін-
тересу до такого способу відтво-
рення дійсності, як театральне 
мистецтво. 
 Ну ж бо, пані та панове, що 
оберемо серед київських поста-
новок!? «Джульєтта та Ромео» 
у Театрі імені Лесі Українки? 
Навряд чи вдалий вибір. Протя-
гом трьох годин помирає аж за-
надто народу, а у фіналі дівчина 
в комі, хлопець труїться, вона 
виходить з коми, намагається 
дістати собі трунок через поцілу-
нок і, зрештою, патетично зако-
лює себе кинджалом. Надто вже 
заплутана схема. 
 «Безприданниця. Версія» на 
Лівому березі? Грубо спрацював. 
Застрелив наречену з пістолета, 
не подбав про алібі, намагався 
сховати тіло у килимі. 
 Можна сходити на «Чай-
ку» до Театру імені Івана Фран-
ка, щоб поміркувати над питан-
ням — а чи ніхто не допоміг вко-
ротити віку Костянтину Гаври-
ловичу Трєплєву? Та ні, нібито 
все чисто, всі на своїх місцях, і 
коли вибухає «банка з ефіром», 
всі присутні — поза підозрою. 
 Убити свою законну дру-
жину у власній хаті, букваль-
но задушивши її в обіймах, було 
вкрай необачно з боку «Зачаро-
ваного» Гната у Молодому те-
атрі — ось таке воно, вбивство 
у стані афекту, такий фінал ук-
рай заплутаних стосунків з дво-
ма жінками одночасно. До речі, 
любовний трикутник — це за-
звичай вдале підґрунтя для іде-
ального вбивства.
 Може, вже ризикнемо ство-
рити рецепт ідеального злочину 

в одному окремо взятому театрі?
 Наприклад, візьмемо п’єсу 
Івана Франка «Украдене щастя» 
— авторитетний приклад кла-
сичного любовного трикутника. 
Залишимо трьох головних ге-
роїв, відмовившись від масових 
сцен, і розмістимо їх на сцені од-
ного з популярних київських те-
атрів. 
 Тепер додамо трохи націо-
нального колориту, точніше, та-
кої собі стилізованої архаїки, що 
апелює не до побутових реалій 
українського села ХІХ століт-
тя, а до узагальненої давнини. 
 Ці умовно прадавні часи тре-
ба сконцентрувати у не зовсім 
звичному сценічному просторі. 
Видовжений, він, скоріше, нага-
дує подіум, ніж стандартний іг-
ровий майданчик. 
 Далі в цих часово-просторо-
вих умовах потрібно розташу-
вати акторів. Вузький темний 
простір розширюватиметься за-
вдяки використанню бічних две-
рей, що поглинатимуть та виш-
товхуватимуть людські фігури. 
Основна ж дія зосередиться нав-
коло буденного предмета, який 
стане модулем сценографічного 
рішення і ще відіграє свою роль 
у фіналі. 
 Та цього замало. Для ідеаль-
ного злочину потрібна атмосфе-
ра...
 Класична п’єса, яка значним 
шлейфом історії постановок ся-
гає у минуле, цього разу набуває 
виразних ознак трилера. Дов-
гі паузи-очікування у темряві, 
спалахи світла, які вихоплю-
ють силуети тіл, ніби оголюю-
чи їх перед іншими, тривожний 

брязкіт металу — базові елемен-
ти з джентльменського набору 
Хічкока наявні тут. 
 Мало не забули: для іде-
ального вбивства потрібне зна-
ряддя. Якщо, за класичною 
схемою, Чехівська рушниця, 
котра привертає загальну ува-
гу, має вистрелити у фіналі, то 
тут тема холодної зброї, за допо-
могою якої буде скоєно злочин, 
буквально звучить в одноманіт-
ному металевому постукуванні, 
розчиняючись у ритмах елект-
ронної музики. 
 Тепер потрібно відшукати 
мотив. 
 Мабуть, немає жодних під-
став сумніватися у переконли-
вості такої обтяжливої обстави-
ни, як ревнощі. У новому аран-

жуванні учасниками злочину 
стали такі герої. Вкрай невпев-
нений у собі чоловік, розлюче-
ний на всіх, а в першу чергу на 
себе, через власну слабкість, 
ревнує свою дружину, раз у раз 
демонструючи неврівноважену 
поведінку. Дружина — сексу-
ально одержима особа, настіль-
ки фізіологічно залежна від сво-
го коханця (у цьому варіанті 
болісна напруга фізичних сто-
сунків витіснила душевні пе-
реживання), яка протягом дії 
втрачає не лише ознаки людсь-
кої, жіночої гідності, а й озна-
ки самого життя, перетворюю-
чись на безвольну ляльку, яку 
можна перекладати з місця на 
місце, притискати до себе у по-
риві пристрасті чи відкладати 

убік, щоб не заважала. І, влас-
не, коханець — зосереджена на 
помсті, замкнена людина, ніби 
затисла у своєму мундирі, яка 
недобре посміхається і дивить-
ся на все «скляним» поглядом.
 Залишилося позбутися свід-
ків, що цього разу зробити дуже 
легко. Єдиними мовчазними 
свідками історії стали чорні чо-
боти, які, розставлені у певному 
порядку, «були» парубками на 
танцях, а зв’язані парами, зви-
саючи з плечей Миколи, пере-
творювалися на його «жалісли-
вих» сусідів.
 Насичена подіями давня іс-
торія цього разу стискається до 
однієї години сценічної дії, в 
якій всі ці обійми, з’ясування, 
нагострювання ножів, істерич-
ні здригання тіл під коломий-
ки, дивні рухи, покликані від-
творювати внутрішній стан 
героїв, що, на жаль, швидко 
перетинають тонку межу пря-
молінійної ілюстративності, 
— все, що кружляє у дивному 
хороводі, зупиняється одним 
легким рухом. Чоловік зриває 
жандармський кітель з кохан-
ця своєї дружини, кидає його 
до великої скрині (буде вона на 
сцені і ліжком, і столом, і до-
мовиною) і розправляється з 
цим елементом гардеробу, не-
самовито штрикаючи його но-
жем. Кришка скрині-домови-
ни повільно закривається, хо-
ваючи під собою жертву-ката.
 Відбувся злочин, у якому 
постраждали всі. Переможців 
не залишилося. Залишилися 
питання — вже вкотре без від-
повіді. Хто в кого вкрав щастя? 
Хто дійсно винний, хто ж тут 
справжній вбивця? 
 Вистава «Украдене щастя» у 
столичному театрі «Золоті воро-
та». Автор п’єси — Іван Фран-
ко. Режисер — Іван Уривський. 
Дійові особи: Микола — Дмит-
ро Олійник, Михайло — Андрій 
Поліщук, Анна — Анастасія Са-
лата. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Знайомтеся — Ольга Мель-
ничук. П’ятнадцятилітня во-
калістка. Минулого року ста-
ла володаркою гран-прі Все-
українського телевізійного 
дитячого пісенного фестива-
лю-конкурсу «Соловейко Ук-
раїни». Нещодавно, в берез-
ні, здобула чергову перемогу 
у Всеукраїнському конкурсі 
вокального мистецтва «Пі-
сенна скарбничка». А в Між-
народний день щастя в Музеї 
Миколи Лисенка відбувся 
її перший сольний концерт 
«Солов’їний романс». 
 До четвертого класу Оля 
й гадки не мала, що буде спі-
вати. Дівчинка чудово декла-
мувала вірші. Та по закін-
ченні початкової школи тре-
ба було підготувати номер до 
урочистого концерту. Мама 
Наталія, педагог за освітою, 
попросила доньку заспівати. 
Два місяці репетицій принес-
ли перший успіх. Пісня, у ви-
конанні Олі Мельничук, зди-
вувала однокласників, а вчи-
телів розчулила до сліз. Як 
кажуть, гени своє взяли: у ро-
дині чудово співав дідусь Ан-
дрій, а мама Наталія — про-
фесійна музикантка й співач-
ка. Свого часу вона закінчила 

музичну академію по класу 
бандури та диригування. А 
вже коли народила донечку, 
студіювала в консерваторії 
оперний вокал. Та доля роз-
порядилася інакше: довело-
ся доглядати за тяжкохворою 
мамою. Пізніше зрозуміла, 
що свою душу і вміння треба 

вкладати в донечку. А це ви-
магає неабиякої праці й вит-
римки.
 Оля зізнається, що не так 
усе було й легко. Щоправ-
да, відчула результат, коли 
стала лауреаткою пісенного 
фестивалю-конкурсу «Соло-
вейко України». Тоді наре-
шті зрозуміла насолоду від 
співу.
 Оля продовжує навчатися 
в 26-й київській дитячій му-
зичній школі по класу бан-
дури, а уроки вокалу бере в 
мами вдома. Її улюблена спі-
вачка — Євгенія Мірошни-
ченко, а з композиторів — 
Джузеппе Верді й Петро Чай-
ковський.
 На рахунку вокалістки — 
понад два десятки музичних 
конкурсів. Минулого року 
Оля Мельничук узяла участь 
в Євразійських музичних іг-
рах в Астані. Учасники мали 
творчі зустрічі й майстер-
класи з кращими педагогами 
і виконавцями з усього світу. 
Оля Мельничук за рішенням 
поважного журі ввійшла до 
переліку переможців у пер-
шій категорії, довівши, що 
соловейко — співець добра і 
кохання, символ волі, висо-
кого натхнення і неперевер-
шеного таланту. ■

ЧАС «Т»

Викрадачі щастя
Рецепт ідеального злочину в театральній постановці

■

«Украдене щастя» у постановці режисера Івана Уривського.
Фото зі сторінки театру у «Фейсбуці».

❙
❙

ПЕРШІ КРОКИ

Романси соловейка 
Юна вокалістка Ольга Мельничук відспівала перший сольник

■

Ольга Мельничук.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Так святкують отримання театральних відзнак у Великобританії.
Фото з сайта організаторів.

❙
❙

ПРЕМІАЛЬНІ

Рекордний «Гамільтон»
Найпрестижнішу британську театральну 
нагороду багаторазово отримав мюзикл

■
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Григорій ХАТА

Коли фінансовий, а разом iз 
ним і кадровий капітал почав 
активно вимиватися з вітчиз-
няної прем’єр-ліги, практично 
всі клуби елітного дивізіону 
стали масово відмовлятися від 
співпраці з коштовними легіо-
нерами, роблячи ставку на до-
морощених вихованців.

 Із процесом переходу на 
внутрішні ресурси в столич-
ному «Динамо» дещо запіз-
нилися. Перервавши в сезо-
нах 2014—2016 років чем-
піонську гегемонію «Шахта-
ря», в минулому чемпіонаті 
«біло-сині», можна сказати, 
провалили турнір. Узявшись 
за кадрову перебудову, дина-
мівці взагалі не мали можли-
вості боротися з «гірниками» 
за «золото», дозволивши їм, у 
підсумку, виграти чемпіонсь-
ку гонку з астрономічною, 13-
очковою, перевагою.
 У якийсь час здавалося, що 
й у нинішньому сезоні «Шах-
тар» зможе легко заволодіти 
чемпіонським титулом. Для 
достроково-позитивного вирі-
шення цієї справи підопічні 
Паулу Фонсеки минулого уїк-
енду в Харкові мусили досягти 
позитивного результату в про-
тистоянні з «Динамо».
 Утім після чергового ук-
раїнського «класико» міц-
но утвердитися на чільній по-
зиції «гірникам» не вдалося. 
Навпаки, вдруге поспіль про-

гравши «біло-синім» у чем-
піонаті, «гірники» підпусти-
ли до себе конкурента на від-
стань однієї перемоги. «Із не-
терпінням в останньому турі 
першості будемо чекати «Шах-
тар» у Києві», — наголосив 
півзахисник столичного клу-
бу Денис Гармаш.
 Загалом, у поточній пер-
шості «Шахтар» не забив у во-
рота «Динамо» ще жодного 
голу, здобувши в трьох зігра-
них поєдинках лише один бал. 
І це при тому, що по ходу се-
зону наставник «біло-синіх» 
Олександр Хацкевич постій-
но займався ротацією захис-
ної ланки. У третьому за се-
зон «класико» за динамівців 
в обороні не грали ні Хачеріді, 

ні Кадар, ні Морозюк, до яко-
го після продажу до «Боруссії» 
Андрія Ярмоленка перейшла 
капітанська пов’язка. Водно-
час відносно нові для дина-
мівського захисту обличчя на 
чолі з екс-захисником «Олім-
піка» Артемом Шабановим 
не дозволили донецьким фут-
болістам засмутити динамівсь-
кого голкіпера Дениса Бойка, 
котрий також лише кілька мі-
сяців, як долучився до «біло-
синіх». Проте вирішальним у 
матчі все ж стали дії Володи-
мира Шепелєва, котрий, ско-
риставшись помилкою «гірни-
ків» у захисті, забив єдиний у 
грі м’яч. «У наших діях, особ-
ливо наприкінці поєдинку, 
спостерігалася напівпаніка», 

— зауважив захисник «Шах-
таря» Ярослав Ракицький.
 В один момент кудись поді-
лась зібраність i луганської 
«Зорі», котра донедавна ар-
гументовано претендувала на 
бронзові нагороди. Утім в ос-
танніх двох турах луганчани 
пропустили сім «сухих» м’ячів. 
Слідом за «Динамо» команді 
Юрія Вернидуба влаштувала 
розгром «Ворскла» — прямий 
конкурент луганського клубу 
в боротьбі за «бронзу». Якщо 
падіння «Зорі» продовжувати-
меться й далі, то не виключено, 
що в турнірній таблиці її обійде 
й «Маріуполь», який у минуло-
му турі переграв свого прямого 
конкурента за місце в єврокуб-
ковій «п’ятірці». ■

Єврокубки
 Після домашніх перемог головні фаворити ЛЄ — 
«Атлетико» та «Арсенал» — ледь не втратили перева-
гу на виїзді: «каноніри» лише наприкінці поєдинку за-
безпечили необхідний результат, а «матрацники» про-
грали «Спортингу» з потрібним рахунком. У півфіналі 
лондонці і мадридці зіграють між собою.
 Другу путівку у фінал розіграють французький 
«Марсель» і австрійський «РБ Зальцбург». Перші мат-
чі — 26 квітня.
 Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. Результати же-
ребкування. «Ліверпуль» (Англія) — «Рома» (Італія), 
«Баварія» (Німеччина) — «Реал Мадрид» (Іспанія).
 Ліга Європи. 1/4 фіналу. Матчі-відповіді. 
«Марсель» (Франція) — «РБ Лейпциг» (Німеччи-
на) — 5:2 (Ільсанкер, 6 (у свої ворота); Сарр, 9; Товен, 
38; Пайє, 60; Сакаї, 90+4 — Брума, 2; Огустен, 55; пер-
ша гра — 0:1), «ЦСКА» (Росія) — «Арсенал» (Анг-
лія) — 2:2 (Чалов, 39; Набабкін, 50 — Уелбек, 75; Рем-
зі, 90+2; 1:4), «Спортинг» (Португалія) — «Атлети-
ко» (Іспанія) — 1:0 (Монтеро, 28; 0:2), «РБ Зальц-
бург» (Австрія) — «Лаціо» (Італія) — 4:1 (Даббур, 
56; Хайдара, 73; Хван Хі Чан, 74; Ляйнер, 76 — Іммо-
біле, 55; 2:4).
 Пари 1/2 фіналу: «Марсель» — «РБ Зальц-
бург», «Арсенал» — «Атлетико».

Англія
 Обігравши «Ман. Сіті» у манчестерському дербі 
тиждень тому, «Юнайтед» самі ж подарували шанс 
«городянам» оформити дострокове чемпіонство. А пі-
допічні Гвардіоли після невдачі у ЛЧ реабілітувались 
у поєдинку з «Тоттенхемом».

 Золоту медаль отримає й український легіо-
нер Олександр Зінченко — у його активі 7 матчів за 
«синіх» в АПЛ.
 Прем’єр-ліга. 34-й тур. «Саутгемптон» — 
«Челсі» — 2:3 (Тадіч, 22; Беднарек, 60 — Жиру, 70, 78; 
Азар, 75), «Бернлі» — «Лестер» — 2:1, «Крістал Пе-
лас» — «Брайтон» — 3:2, «Хаддерсфілд» — «Уот-
форд» — 1:0, «Суонсі» — «Евертон» — 1:1, «Лівер-
пуль» — «Борнмут» — 3:0 (Мане, 7; Салах, 69; Фірміно, 
90), «Тоттенхем» — «Манчестер Сіті» — 1:3 (Еріксен, 
42 — Габріел Жезус, 22; Гюндоган, 25 (пен.); Р. Стер-
лінг, 72), «Ньюкасл» — «Арсенал» — 2:1, «Манчес-
тер Юнайтед» — «Вест Бромвіч» — 0:1.
 Лідери: «Манчестер Сіті» (33 матчі) — 87, «Ман-
честер Юнайтед» (33 матчі) — 71, «Ліверпуль» — 70, 
«Тоттенхем» (33 матчі) — 67, «Челсі» (33 матчі) — 60, 
«Арсенал» (33 матчі) — 54.
 Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 30.

Іспанія
 Продовжує залишатись непереможною у Ла Лізі 
«Барселона» — каталонці мінімально виграли у «Ва-
ленсії». Тепер безпрограшна серія «синьо-гранатових» 
у чемпіонаті сягає 39 матчів.
 Після поразки «кажанів» на третє місце вийшов 
мадридський «Реал», який напіврезервним складом 
обіграв «Малагу».
 Прімера. 32-й тур. «Жирона» — «Бетіс» — 0:1, 
«Севілья» — «Вільярреал» — 2:2, «Барселона» — 
«Валенсія» — 2:1 (Суарес, 15; Юмтіті, 51 — Парехо, 
87 (пен.)), «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьєдад» — 
0:1, «Леганес» — «Сельта» — 1:0, «Атлетик» — «Де-
портиво» — 2:3, «Ейбар» — «Алавес» — 0:1, «Атле-
тико» — «Леванте» — 3:0 (Анхель Корреа, 33; Гріз-
манн, 48; Торрес, 77), «Хетафе» — «Еспаньйол» — 

1:0, «Малага» — «Реал Мадрид» — 1:2 (Ролан, 90+3 
— Іско, 29; Каземіро, 63).
 Лідери: «Барселона» — 82, «Атлетико» — 71, 
«Реал Мадрид» — 67, «Валенсія» — 65, «Бетіс» — 
52, «Вільярреал» — 48.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 29.

Італія
 Схоже, зникла чемпіонська інтрига і в Серії А — 
після чергової втрати очок «Наполі» відстає від «Ювен-
туса» вже на 6 балів. Вирішальним стане їх очний поє-
динок у 34-му турі.
 Нічиї розписали і претенденти на «бронзу». 
«Рома» у дербі не змогла дотиснути «Лаціо», а «Ін-
тер» не зумів забити «Аталанті».
 Серія А. 32-й тур. «Кальярі» — «Удінезе» — 2:1, 
«К’єво» — «Торіно» — 0:0, «Дженоа» — «Кротоне» 
— 1:0, «Аталанта» — «Інтер» — 0:0, «Фіорентина» — 
«СПАЛ» — 0:0, «Болонья» — «Верона» — 2:0, «Мілан» 
— «Наполі» — 0:0, «Сассуоло» — «Беневенто» — 2:2, 
«Ювентус» — «Сампдорія» — 3:0 (Манджукич, 45; Хе-
ведес, 60; Хедіра, 75), «Лаціо» — «Рома» — 0:0.
 Лідери: «Ювентус» — 84, «Наполі» — 78, «Ла-
ціо», «Рома» — 61, «Інтер» — 60, «Мілан» — 53.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 27.

Німеччина
 Хавбек «Шальке» Євген Коноплянка вперше за 2,5 
місяця вийшов в основі «кобальтових» і одразу ж від-
значився голом. Результативний удар українця допо-
міг гельзенкірхенцям перемогти дортмундську «Борус-
сію». 
 Нападник «бджіл» Андрій Ярмоленко, який про-
довжує відновлюватися після травми, цього разу до 
заявки не потрапив.

 А «опорник» «Байєра» Владлен Юрченко у матчі 
з «Айнтрахтом» залишився у запасі.
 Перша Бундесліга. 30-й тур. «Вольфсбург» — 
«Аугсбург» — 0:0, «Хоффенхайм» — «Гамбург» — 
2:0, «Байєр» — «Айнтрахт» — 4:1 (Брандт, 21; Фол-
ланд, 71, 75, 88 — Фабіан, 23), «Герта» — «Кельн» 
— 2:1, «Штутгарт» — «Ганновер» — 1:1, «Баварія» 
— «Боруссія» (М) — 5:1 (Вагнер, 37, 42; Тьяго Алькан-
тара, 51; Алаба, 68; Левандовський, 82 — Дрміч, 9), 
«Шальке — «Боруссія» (Д) — 2:0 (Коноплянка, 50; 
Налдо, 82; Коноплянка («Ш») — до 75 хв., гол), «Вер-
дер» — «РБ Лейпциг» — 1:1.
 Лідери: «Баварія» — 75, «Шальке» — 55, 
«Байєр», «Боруссія» (Д) — 51, «РБ Лейпциг» — 47, 
«Хоффенхйм» — 46.
 Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 27.

Франція
 Дострокове чемпіонство минулого уїк-енду офор-
мило і «ПСЖ» — підопічні Емері розгромили головно-
го конкурента — «Монако». Для парижан це п’ятий ти-
тул Ліги 1 за останні шість років.
 Ліга 1. 33-й тур. «Анже» — «Ніцца» — 1:1, 
«Ліон» — «Ам’єн» — 3:0 (Маріано Діас, 31; Депай, 
83; Б. Траоре, 85), «Лілль — «Генгам — 2:2, «Нант» 
— «Діжон» — 1:1, «Ренн» — «Мец» — 1:2, «Страс-
бур» — «Сент-Етьєн» — 0:1, «Монпельє» — «Бор-
до» — 1:3, «Труа» — «Марсель» — 2:3 (Грандсер, 
1; Ніве, 49 — Н’Джиє, 11; Мітроглу, 75; Товен, 86), 
«ПСЖ» — «Монако» — 7:1 (Ло Сельсо, 15, 27; Кавані, 
17; Ді Марія, 20, 58; Фалькао, 77 (у свої ворота); Драк-
слер, 86 — Роні Лопеш, 38).
 Лідери: «ПСЖ» — 87, «Монако» — 70, «Ліон», 
«Марсель» — 66, «Ренн», «Ніцца» — 47.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 25. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

До останнього туру
«Динамо» вдруге 
поспіль переграло 
в першості країни 
свого головного 
конкурента й оживило 
чемпіонську інтригу

■ ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Дру-
гий етап. 27-й тур.
Поєдинки за 1-6 місця
«Маріуполь» — «Верес» — 2:0
 Голи: Чурко, 3; Тотовицький, 61
 Нереалізоване пенальті: Карасюк, 86 
(«В»)
 Маріуполь, стадіон «Іллічівець», 3270 
глядачів
«Шахтар» — «Динамо» — 0:1
 Гол: Шепелєв, 32
 Вилучення: Тайсон, 90+4 («Ш»)
 Харків, стадіон «Металіст», 26679 глядачів
«Зоря» — «Ворскла» — 0:3
 Голи: Чеснаков, 50; Кулач, 73; Сергійчук, 
90+2
 Запоріжжя, «Славутич-арена», 2120 глядачів
Поєдинки за 7-12 місця
«Олімпік» — «Олександрія» — 0:0
 Київ, стадіон «Динамо», 570 глядачів
«Зірка» — «Чорноморець» — 2:1
 Голи: Білоног, 64, 79 — Чорний, 90+2
 Вилучення: Романюк, 74 «(Ч»)
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 1720 
глядачів
«Сталь» — «Карпати» — 0:1
 Гол: Карраскаль, 34
 Вилучення: Грачов, 76 («С»)
 Київ, «Оболонь-арена», 450 глядачів
Турнірна таблиця:
    I В Н П   М О
1. «Шахтар» 27 20 3 4 62-19 63
2. «Динамо» 27 18 6 3 55-22 60
3. «Ворскла» 27 13 5 9 32-29 44
4. «Зоря» 27 9 10 8 39-38 37
5. «Маріуполь»  27 10 6 11 34-34 36
6. «Верес» 27 7 12 8 26-23 33
    I В Н П   М О
7. «Олімпік» 27 8 9 10 28-30 33
8. «Олександрія» 27 5 15 7 22-24 30
9. «Карпати» 27 6 11 10 20-41 29
10. «Зірка» 27 6 8 13 18-36 26
11. «Сталь» 27 5 7 15 18-36 22
12. «Чорноморець» 27 4 10 13 21-43 22
 Бомбардири: Феррейра — 20, Мар-
лос (обидва — «Шахтар») — 14, Циганков 
(«Динамо») — 12. 

* * *
 Перша ліга. 27-й тур. «Миколаїв» — 
«Геліос» — 1:0, «Оболонь-Бровар» — «Во-
линь» — 0:1, «Суми» — «Рух» — 1:0, «Жем-
чужина» — «Авангард» — 2:2, «Арсенал» 
— «Балкани» — 1:0, «Нафтовик» — «Гір-
ник-Спорт» — 2:1, «Кремінь» — «Полтава» 
— 0:2, «Черкаський Дніпро» — «Десна» — 
2:1, «Інгулець» — «Колос» — 4:0.
 Лідери: «Арсенал» — 62, «Полтава» — 
59, «Інгулець» — 57, «Десна» — 50, «Ко-
лос» — 47, «Геліос» — 46.
 Бомбардир: Акименко («Інгулець») — 
22.

■

Попри очікування футболістам «Шахтаря» не вдалося в Харкові переграти «Динамо».
Фото УНІАН.

❙
❙



 В одному з поворотів Макс за-
надто жваво взявся обходити лі-
дера «Феррарі», що в підсумку 
завершилося подвійним розво-
ротом їхніх болідів. І хоча оби-
два гонщики продовжили пере-
гони, контакт з агресивним «Ред 
буллом» для Феттеля обернувся 
втратою кількох позицій і, що 
найважливіше, позбавленням 
можливості поборотися за міс-
це на подіумі. Що цікаво, у гон-
ку Себастьян вирушив з першо-
го стартового поля, на перших 
метрах дистанції вигравши пра-
во вести пелотон у свого колеги 
по «Скудерії» Кімі Райкконена, 
котрий завершив кваліфікацію з 
другим часом.
 Здавалося, що з подвійним 
кваліфікаційним успіхом «Фер-
рарі» з легкістю зможе довести до 
перемоги в гонці одного зі своїх 
пілотів, утім, у підсумку, лише 
одному пілоту «Скудерії» — та 
й то з великими труднощами, — 
вдалося піднятися на п’єдестал, 
замкнувши призову трійку Гран-
прі Китаю. Як відзначив фінсь-
кий гонщик «Феррарі», потра-
пити в призи йому допомогла 
машина безпеки, котра в першій 
частині гонки з’явилася на трасі. 
Феттелю ж «сефеті кар» жодних 
дивідендів не приніс. А от для пі-
лотів «Ред булл», особливо — для 
Даніеля Рікк’ярдо, його виїзд на 

трасу став доленосним. Змінив-
ши під машиною безпеки зноше-
ний комплект шин, після рестар-
ту австралійський пілот «биків» 
дуже швидко почав піднімати-
ся «вгору» й зрештою піднявся 
з шостого (стартового) на перше 
(фінішне) місце. «Несподівана 
перемога», — зізнався на подіумі 

Рікк’ярдо й зробив ковток шам-
панського зі свого черевика.
 Водночас для іншого, вище-
згаданого пілота «Ред булла» 
гонка завершилася 10-секунд-
ним штрафом за аварію з Фетте-
лем. «Це моя помилка», — виз-
нав після гонки Ферстаппен, не 
забарившись iз вибаченнями на 
адресу підрізаного (а по суті, ви-
битого) ним пілота «Феррарі», 

котрий завершив перегони лише 
восьмим.
 «Навряд чи Макс хотів зіпсу-
вати й мені, й собі гонку. Але він 
припустився помилки, хоча за-
галом нам обом пощастило, що 
ми змогли дістатися фінішу», — 
підсумував не надто вдалий для 
себе китайський «уїк-енд». Утім 
після трьох етапів лідерство в за-
гальному заліку пілотів залиши-

лося за Феттелем, хоча його пе-
ревага над Хемілтоном і скоро-
тилася. Попри своє наближен-
ня до лідера протоколу пілотів 
та вихід «Мерса» в лідери Куб-
ка конструкторів, чинний чем-
піон світу каже, що його болід по-
требує серйозного поліпшення, 
а Гран-прі Китаю, котрий Льюїс 
завершив на четвертому місці, 
був близьким до катастрофи. ■
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«Це стає доброю традицією — приймати в столиці України світову 

першість iз хокею. Бажаю учасникам чесної гри, глядачам — 
видовищних поєдинків. І, звичайно, Україно, вперед!».

Ігор Жданов
міністр молоді та спорту

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Другий рік поспіль столичний Палац 
спорту приймає чемпіонат світу з хокею. 
Щоправда, цього разу на льоду головної 
критої арени країни — в ролі господарів 
турніру — змагається не національна 
збірна України, а колектив українсь-
ких хокеїстів, вік яких не перевищує 18 
років. Утім, з огляду на суттєве омолод-
ження вітчизняної хокейної першості, 
де нині важко знайти гравця старшого за 
23 роки, юніорська збірна U-18 під ору-
дою Олега Ігнатьєва не така вже юна. 
Кілька представників із «Білого бар-
са», «Кременчука» та «Динамо» вже 
познайомилися з хокеєм високого рів-
ня. Водночас основна частина команди 
Ігнатьєва — представники ДЮСШ. При 
цьому не тільки українських. Приміром, 
капітан «синьо-жовтих» на домашньому 
«мундіалі» в дивізіоні ІВ Артем Матей-
ченко представляє ярославський «Ло-
комотив». А, скажімо, Олександр Пе-
ресунько представляє «юніорське» кри-
ло знаного в США клубу НХЛ — «Бос-
тон Брюїнз». Загалом, на ЧС-2018 наша 
юніорська збірна має доволі «інтерна-
ціональних» вигляд, поєднуючи в собі 
хокеїстів, які грають в Україні, США, 
Росії та Словаччині.
 Варто нагадати, що на лід столич-
ного Палацу спорту юніорський «мун-
діаль» 2018 року в дивізіоні ІВ потра-
пив поза планом, адже спочатку місцем 

його проведення називали Одесу. Проте, 
не впоравшись iз процесом реконструкції 
одеського Палацу спорту, господарі май-
бутнього турніру в особі «спортивного» 
міністерства та ФХУ були змушені про-
сити міжнародну федерацію хокею на 
льоду про зміну місця проведення ЧС.
 Особливих організаційних проблем, 
пов’язаних iз переїздом юніорського 

«мундіалю» з Одеси до Києва, в його но-
воспечених господарів, думається, не 
виникло, адже після дорослого ЧС, про-
веденого в столиці торік, мало що потре-
бувало реновації. А от у контексті спор-
тивного результату на команду Олега 
Ігнатьєва покладено серйозні очікуван-
ня, адже в 2017 році національна збірна 
України свій домашній «мундіаль» про-

валила, не здобувши на ньому жодної пе-
ремоги.
 Виступ українських юніорів на сто-
личному льоду також розпочався з по-
разки.
 У матчі-відкритті «синьо-жовті» 
мінімально поступилися японським од-
ноліткам — 0:1. Проте в своєму друго-
му матчі на турнірі українські хокеїс-
ти здобули вольову перемогу над одним 
із фаворитів — колективом з Австрії. 
Відчутно поступившись австріякам 
за кількістю кидків (41 проти 25), пі-
допічні Ігнатьєва взяли суперника не 
кількістю, а якістю, загалом, закинув-
ши у ворота суперника п’ять шайб. Що 
цікаво, вирвати перемогу в поєдинку, 
котрий від початку складався за сце-
нарієм збірної Австрії, наші хокеїсти 
змогли в останні п’ять хвилин матчу — 
5:3. У підсумку голевий «дубль» та ре-
зультативна передача на рахунку фор-
варда «Кременчука» Гліба Кривошап-
кіна. Переможну ж крапку в грі, як і 
годиться, поставив капітан «синьо-жов-
тих» Матейченко. ■

ХОКЕЙ

Вольовий настрiй i фаворита долає
Після провалу національної хокейної збірної на домашньому «мундіалі» виправити реноме вітчизняного хокею 
мають шанс українські юніори

■

ТАБЛО

 Юніорський чемпіонат світу (до 18 
років). Дивізіон ІВ. Австрія — Україна — 3:5. 
Японія — Румунія — 5:3, Угорщина — Італія 
— 4:0. Україна — Японія — 0:1, Італія — Авс-
трія — 1:2, Румунія — Угорщина — 0:5.
 Турнірне становище: Японія, Угорщина — 
6, Україна, Австрія — 3, Румунія, Італія — 0.

■

У Києві проходить юніорський чемпіонат світу з хокею в дивізіоні ІВ.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

«ФОРМУЛА-1»

Некерований Макс
Після двох перемог «Феррарі» третій Гран-прі «королівського» 
чемпіонату виграв гонщик «Ред булл»

■

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. 3-й етап. Гран-
прі Китаю. Залікова десятка: 
1. Рікк’ярдо («Ред булл») — 1:35.36,380. 
2. Боттас («Мерседес») — відставан-
ня 8,894 сек. 3. Райкконен («Феррері») 
— +6,637. 4. Хемілтон («Мерседес») 
— +10.436. 5. Ферстаппен («Ред булл») 
— +16,985. 6. Хюлькенберг («Рено») 
— +21,052. 7. Алонсо («Макларен») 
— +30,639. 8. Феттель («Феррарі») — 
+35,263. 9. Сайнс («Рено») — +35,763. 
10. Магнуссен («Хаас») — +39,594.
 Особистий залік: 1. Феттель — 
54. 2. Хемілтон — 45. 3. Боттас — 40. 
4. Рікк’ярдо — 37. 4. Райкконен — 30. 
4. Алонсо — 22. 6. Хюлькенберг — 22. 
8. Ферстаппен — 18...9. Гаслі — 12. 9. 
Магнуссен — 11. 
 Кубок конструкторiв: 1. «Мер-
седес» — 85. 2. «Феррарі» — 84. 3. 
«Ред булл» — 55. 4. «Макларен» — 
28. 5. «Рено» — 25. 6. «Торо россо» 
— 12. 7. «Хаас» — 11. 8. «Заубер» — 
2. 9. «Форс Індія» — 1.

■

Команда «Ред булл» святкує несподівану перемогу свого гонщика на Гран-прі Китаю.
Фото з сайта formulaspy.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 На прес-конференції після Гран-прі Бахрейну лідер ЧС-2018 Се-
бастьян Феттель активно допомагав своєму колезі по «формулічно-
му» цеху Льюїсу Хемілтону відбивати нападки окремих представни-
ків ЗМІ, котрим не сподобалися різкі слова чинного чемпіона світу, 
котрі він під час гонки в радіоефірі адресував молодому гонщику 
«Ред булл» Максу Ферстаппену, котрий занадто агресивно намагав-
ся обігнати на трасі іменитого британця. А вже на Гран-прі Китаю 
Феттель сам був змушений «відгрібати» від амбітного 20-річного 
голландця — сина відомого автогонщика Йоса Ферстаппена.
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ПОГОДА■

Ростили крила новій кобзарській пісні 
Як Василь Литвин разом iз Борисом Олійником та Олесем Бердником засновували на Київщині 
Стрітівську вищу педагогічну школу кобзарського мистецтва
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Прошу дозволу на створен-
ня ситуаційно-аналітичного, спор-
тивно-розважального, торговель-
но-ділового, навчально-благодійно-
го некомерційного центру.
 — А якщо коротко?
 — Прошу дозволити встанови-
ти пивний кіоск.

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

* * *
 — Алкоголь, безсумнівно, має 
дистанційну дію.
 — Звідки такі висновки?
 — Наприклад, ти тільки купив 
пляшку горілки, ще не випив ні гра-
ма, а настрій уже покращився.

* * *
 — Фімо, що ти там пишеш?
 — Посмертну записку, — з 
тремтінням у голосі відповів чо-
ловік.
 — Пиши розбірливо, а не як ми-
нулого разу якісь каракулі.

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

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

По горизонталі:
 1. Дерев’яна чи кам’яна ого-
рожа навколо будинку. 4. Стовп, 
що служить підпорою фрон-
тонів або внутрішніх частин бу-
дови. 8. Єгипетський фараон, 
за правління якого, як припус-
кають учені, Моїсей вивів євреїв 
із Єгипту. 9. Місце згину ноги. 
11. Трав’яниста тропічна рослина 
родини імбирних, яку використову-
ють як пряну приправу. 12. Столи-
ця Перу. 14. Сорт сливи. 19. Кім-
натна рослина з м’ясистими лист-
ками, яка має лікувальні власти-
вості. 20. Африканська дика коза. 
22. Український гетьман, попере-

дник Петра Дорошенка. 23. При-
кра несподіванка, біда. 24. Засі-
дання, спільне обговорення, ви-

рішення певних питань. 25. «З ме-
чем і келихом вина злетів на землю 
...» (Олександр Олесь). 
По вертикалі:
 1. Замінник зачіски, не-
одмінний атрибут вбрання ви-
щих кіл у XVIII столітті. 2. Відо-
мий німецький письменник, ав-
тор романів «Тріумфальна арка» 
та «На західному фронті без 
змін». 3. Німецький політик, пер-

ший канцлер ФРН. 5. Бур’ян.
 6. Давньоримський поет. 7. Па-
хощі. 10. Особливий адміністра-
тивний район Китаю, зразок роз-
виненого капіталізму. 13. Старо-
винний закритий чотириколісний 
екіпаж. 15. Цупкий папір, з якого 
роблять коробки. 16. Палиця, на 
яку спираються подорожні під час 
ходи. 17. Давньослов’янська бо-
гиня смерті, опудало якої спалю-
ють на Масницю. 18. Велика аф-
риканська пустеля. 21. Артилерій-
ська установка, новітня модифіка-
ція «Катюші». ■
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Славко ФЕРТ

 Можливо, Ангела Меркель і 
мала рацію, відкриваючи кордони 
Німеччини для мільйонів нових 
мігрантів. Таке спало на думку під 
час перегляду церемонії вручення 
найвищих музичних нагород Ні-
меччини за 2017 рік ЕХО. Ця ні-
мецька музична премія була за-
снована ще 1963 року, але свою те-
перішню назву ЕХО здобула лише 
1992 року, щоб бути схожою на 
американську «Греммі». Втім вона 
має суттєву відмінність від «Грем-
мі»: лауреатів заокеанської пре-
мії визначає Академія грамзапи-
су, а німецької — цілком реальні і 
конкретні дані про кількість про-
дажів альбомів та інших цифро-
вих записів конкретного виконав-
ця чи колективу. Церемонію з Бер-
ліна минулого тижня транслював 
на Європу через супутник німець-
кий телеканал VOХ.
 Вражає те, наскільки велика 
кількість цьогорічних лауреатів 
премії (як і в попередні роки) на-
родилася за межами Німеччини 
чи походить з емігрантських ро-
дин. Назву лише переможців у го-
ловних категоріях. Краща вико-
навиця у найпопулярнішому в Ні-
меччині стилі «шлягер» (мелодійні 
пісні з маршовим ритмом) Хелена 
Фішер народилася в Росії й звала-
ся Оленою, а «Кращий поп-викона-
вець» Марк Фостер походить з ро-
дини польських емігрантів під іме-
нем Марек Чвертня. «Кращий ви-
конавець у стилі хіп-хоп» Фарід 
Банг народився в Мелільї, іспансь-
кому анклаві в Африці, він араб ма-
рокканського походження на ім’я 
та прізвище Фарід Хамед Ель Аб-
деллауї, а в категорії «Національна 
премія критиків» здобула перемо-
гу співачка з родини хорватських 
емігрантів Хайті. До речі, вихід-
цем з родини хорватських емігран-
тів є і теперішнія одна з найуспіш-
ніших співачок Німеччини Ванесса 

Май (справж-
нє прізвище — 
Мандекич). Од-
ним із ведучих 
церемонії, поруч 
із уже згаданим по-
ляком Марком Фосте-
ром, був співак Реа Гар-
ві — вихідець з Ірландії. 
 Якщо поглянути шир-
ше на верхівку німецької 
музичної сцени, то одним 
з провідних музичних про-
дюсерів, а також компо-
зитором і виконавцем 
у стилі реп є син еміг-
ранта з Судану Самі Де-
люкс (справжнє пріз-
вище Сорге), одним з 

найуспішніших співаків країни 
— Андреас Бурані (народжений в 
Єгипті, але всиновлений німецькою 
подружньою парою). Найуспішні-
шим серед публіки колективом є 
The Kelly Family — фолк-рок-поп 
група у складі членів однієї сім’ї 
(9 братів і сестер) родом зі Сполу-
чених Штатів. Група видала близь-
ко 40 музичних альбомів та є най-
більш вдалим комерційним проек-
том ФРН. 
 Перелік можна продовжува-
ти, але обмежимося тим, що пред-

ставлена на фото найуспішніша 
виконавиця німецької попси Хе-
лена Фішер народилася 1984 року 
у Красноярську в родині повол-
зьких німців, яких запросила до 
Росії ще у середині ХVIII століття 
цариця Катерина ІІ. Грати б їй там 
і далі на балалайці, як вона це ча-
сом демонструє на німецькому те-
лебаченні, якби Михало Горбачов 
1988 року не підняв «залізну заві-
су» і всі поволзькі німці майже од-
ночасно втекли з «матушкі Расєї» 
на історичну батьківщину. ■

СУЧАСНИЙ ВАВИЛОН

Приїхали й співають 
Найвідоміші німецькі виконавці — 
емігранти

■

Хелена Фішер.❙

18 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями грози. Вiтер пiвнiч-
но-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +9...+11, удень 
+15...+17.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +9...+11, удень 
+14...+16.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +16...+18.
Одеса: мiсцями невеликий дощ. Уночi +8...+10, удень 
+15...+17.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +7...+9, удень +16...+18. Моршин: +7...+9, 
удень +15...+17
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