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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,34 грн. 

1 € = 29,62 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

В своїй хаті 
своя й мова?
Учора Верховна Рада переглянула «мовні» квоти на радіо та телебаченні, 

збільшивши «українську» частку до 75%
стор. 4 »

Депутати демонструють прагнення підтримати державну мову, але її становище поки залишається плачевним. ❙
Архівне фото з сайта radiosvoboda.org. ❙

На концерті 

американської 

співачки 

Аріани Гранде 

в Манчестері 

пролунав вибух, 

загинули 22 людини
стор. 7 »

Депутати не чують 

правозахисників 

за два тижні 

до «дедлайну» 

обрання 

Уповноваженого 

ВР з прав людини 
стор. 6 »

Олександр Побєдоносцев: 
Кожна команда має право 

на реалізацію своїх амбіцій
Капітан національної хокейної збірної України 

вірить, що в разі державної підтримки вітчизняного 

хокею у нього буде оптимістичне майбутнє
стор. 15 »

Омбудсманіада Остання гастроль



СЕРЕДА, 24 ТРАВНЯ 20172 ІнФорУМ
«У нас є повний аналіз пропозицій щодо того, де Україна може піти на 
компроміс і застосувати процедуру помилування для осіб, які вчинили 
злочини проти держави Україна, але в них немає крові на руках, — щоб ми 
вийшли на процедуру звільнення заручників».

Ірина Геращенко 
перший віце-спікер Верховної Ради

УКРАЇНА МОЛОДА

ТОРГІВЛЯ

Щоб було 
несолодко
Вводиться п’ятирічне 
антидемпінгове мито 
на «братські» цукерки 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Торговельні війни з РФ набирають 
нових обертів: Міжвідомча комісія з 
міжнародної торгівлі на п’ять років 
уводить антидемпінгове мито на де-
які види шоколаду й інші готові хар-
чові продукти із вмістом какао. Це 
малоприємне рішення (адже ставка 
антидемпінгового мита складатиме 
31,33%) для російських виробників 
солодощів цими днями опубліковано 
в «Урядовому кур’єрі» й набуде чин-
ності через 30 днів після публікації.
 Дивує лише те, що міжвідомча ко-
місія так довго «тягла кота за хвіст» 
і лише зараз зробила висновок про 
потребу застосування антидемпінго-
вих заходів щодо імпорту в Україну 
солодощів від «братів», згідно з отри-
маними ще у 2013—2015 роках дани-
ми Міністерством економічного роз-
витку та торгівлі України (МЕРТ) про 
те, що демпінговий імпорт в Україну 
деяких видів шоколаду й інших гото-
вих харчових продуктів з умістом ка-
као із РФ здійснювали за цінами, ни-
жчими за ціни національного товаро-
виробника. За цей період погіршили-
ся соціально-економічні показники 
українських кондитерів. Зокрема, на 
7,63% скоротилися обсяги виробниц-
тва шоколадних виробів, продажу на 
внутрішньому ринку — на 20,85%, 
рентабельність реалізації в Україні 
впала на 26,42%, скоротилося вико-
ристання виробничих потужностей на 
6,07%, збільшилися запаси продук-
ції на складах (на 23,77%), зменши-
лася кількість працівників, задіяних 
у виробництві шоколадних виробів 
(на 11,06%).
 Згідно з Українською класифі-
кацією товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності, мито буде застосо-
вуватися до таких товарних кодів: 
1806 31 00 00 (шоколад та інші го-
тові харчові продукти з вмістом ка-
као, в брикетах, пластинах чи плит-
ках iз начинкою, масою нетто до 2 кг); 
1806 90 11 00 (шоколад і шоколадні 
вироби із вмістом какао, шоколадні 
цукерки, з начинкою або без начинки, 
що містять алкоголь); 1806 90 19 00 
(шоколад і шоколадні вироби із вміс-
том какао, шоколадні цукерки, з на-
чинкою або без начинки, що не міс-
тять алкоголь); 1806 90 50 00 (конди-
терські вироби з цукру та їх замінни-
ки, виготовлені з цукрозамінників, із 
вмістом какао).
 Фахівці Центру досліджень конди-
терського ринку вже підрахували, що 
від «митного удару» російські конди-
тери тільки за підсумками 2017 року 
можуть недоотримати 15—17 млн. до-
ларів. Та й це й не дивно, адже на Ук-
раїну припадає майже 5% російського 
експорту шоколадних виробів, i вона 
є шостим за величиною покупцем цьо-
го виду солодощів. Наприклад, у 2016 
році в Україну з РФ було експортова-
но 7,5 тис. тонн шоколадних конди-
терських виробів на суму 22,9 млн. 
доларів.
 Безумовно, ці українські дії при-
зупинять потік iз Росії ласощів (які, 
до речі, часто-густо доволі сумнівної 
якості) й дадуть новий поштовх до 
розвитку українським кондитерам. 
Хоча в час війни про яку взагалі тор-
гівлю з агресором може бути мова? ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Учора працівники «Черкасиобленер-
го» розпочали безстроковий страйк по-
ходом під владні кабінети Черкаської 
ОДА. 
 Люди обурені п’ятимісячною забор-
гованістю із заробітної плати і сподіва-
ються, що чиновники втрутяться у си-
туацію. Адже борг складає нині 109 
мільйонів гривень. До страйкарів у об-
ласному центрі вже приєдналися їхні ко-
леги із РЕМів Городища, Звенигородки, 
Золотоноші, Катеринополя, Корсунь-
Шевченківського, Монастирища, Таль-
ного та інших районних центрів Черка-
щини.

 На мітингу на Соборній площі Чер-
кас страйкарі вкотре наголосили на 
тому, що через невиплату зарплати 
енергетикам Черкаська область ризи-
кує залишитись без якісного та безпере-
бійного електропостачання,  оскільки 
на підприємстві не залишилося ремон-
тних матеріалів та бензину на випадок 
аварійного відключення. Енергетики 
також наголошували, що ситуація в ко-
лективі критична та вкрай дестабілізо-
вана. Адже мітинги, мирні пікети, пере-
криття дороги та звернення до галузевих 
інстанцій наразі безрезультатні. Тож у 4-
тисячного колективу не залишилося ін-
ших важелів відстояти своє право на от-
римання зароблених грошей, аніж ого-

лосити безстроковий страйк.
 Нині в кожному відокремленому 
структурному підрозділі «Черкасиобл-
енерго» створені страйкові комітети, які 
виконуватимуть функції органу управ-
ління персоналом у період страйку.
  За словами голови профспілки чер-
каських енергетиків Петра Шевченка, 
аби врегулювати питання виплати за-
робленого, страйкарі висунули вимоги 
до обласної влади знайти можливість пе-
ремовин із Прем’єром щодо врегулюван-
ня критичної ситуації.
 Також колектив «Черкасиобленерго» 
просить вибачення у споживачів за ті не-
зручності, які можуть виникати з елек-
тропостачанням та оплатою за спожиту 
електрику.
 «Я розумію страйкарів, співчуваю 
їм. Але вже три місяці нам не надходять 
платіжки за світло. Побоююся, щоб не 
довелося потім оплачувати 100 квт за од-
нією ціною, а все інше — за завищеним 
тарифом», — обурюється в розмові з ко-
респондентом «УМ» черкащанин Сергій 
Вовченко. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 НКРЕКП готує рішення 
про повернення абонплати за 
газові лічильники, що стане 
серйозним ударом по гаман-
цях українців, застерігає лі-
дер Радикальної партії Олег 
Ляшко. 
 Місяць тому ляшківці до-
билися скасування аналогіч-
ного рішення Нацкомісії, те-
пер обіцяють не допустити 
його відновлення. «За моєю 
інформацією, у НКРЕКП го-
тується рішення про віднов-
лення абонплати за газові лі-
чильники. Це означає, що вла-
да у змові з олігархами Фірта-
шем, Льовочкіним і Бойком 
не полишає намірів грабувати 

громадян. Я закликаю владу 
відмовитися від цих планів, 
адже ціна за 1000 кубометрів 
газу — 7000 гривень — уже 
містить у собі вартість транс-
портування», — зазначив го-
ловний радикал.  
 Нагадаємо, місяць тому де-
путати фракції Ляшка при-
йшли на засідання НКРЕКП 
i змусили скасувати рішення 
про абонплату на газові лічиль-
ники. Після чого Радикаль-
на партія звернулася до уря-
ду з вимогою повернути до де-
ржавного управління газороз-
подільчі мережі, щоб подолати 
корупцію на газовому ринку.
 «Ці мережі будували за де-
ржавний кошт і за людські гро-
ші. Під час правління Януко-

вича олігархи Фірташ, Льо-
вочкін і Бойко незаконно при-
власнили їх, а тепер українці 
платять мільярди з власної ки-
шені. А влада продовжує доз-
воляти олігархам збагачувати-
ся. Ми вимагаємо повернути в 
державне управління народні 
газорозподільчі мережі олігар-
хів», — підсумував Ляшко. 
 Водночас, за словами го-
ловного радикала, ГПУ не 
квапиться порушувати спра-
ви проти олігархів, натомість 
займається політичними пере-
слідуваннями депутатів його 

фракції. «Генеральна прокура-
тура має ловити справжніх ко-
рупціонерів i розслідувати ре-
альні злочини. Наприклад, те, 
що з «Приватбанку» вкрали 
200 мільярдів гривень, або те, 
що державними газорозподіль-
чими мережами користуються 
безплатно Фірташ, Льовочкін 
і Бойко. Чому Луценко це не 
розслідує? Натомість при Лу-
ценковi зняли з міжнародно-
го розшуку Януковича, Аза-
рова, Клюєва та інших. Усе це 
договорняки», — переконаний 
Олег Ляшко. ■

ПРОТЕСТ

Як отримати зароблене
Черкаські енергетики розпочали безстроковий страйк

■

ПИТАННЯ РУБА

Ляшко: Поверніть 
газорозподільчі 
мережі народу!
ГПУ має розслiдувати реальнi 
злочини, а не займатися полiтичними 
переслiдуваннями

■

Депутати фракції Ляшка добилися скасування абонплати 
за користування газорозподільчими мережами, тепер обіцяють 
не допустити її відновлення. 

❙
❙
❙

Іван БОЙКО

 Російські окупанти не лише збіль-
шують інтенсивність обстрілів передо-
вих позицій ЗСУ на лінії зіткнення, а 
й калібр стволів. Так, у ніч на вівторок 
бойовики терористичної «ДНР» обстрі-
ляли з систем залпового вогню «Град» 
позиції ЗСУ в районі селища Опитне поб-
лизу окупованого Донецька.
 «Донецький напрямок. На цій ділян-
ці фронту вночі становище було найна-
пруженішим, незаконні збройні фор-
мування 21 раз порушували тишу. Так, 
увечері позиції ЗСУ в районі Опитного 
були обстріляні бандформуваннями з 
РСЗВ «Град». Попередньо зафіксовано 

наслідки прильоту 15 реактивних сна-
рядів від цієї артилерійської системи», 
— йдеться у повідомленні штабу АТО.
 Найгарячіше було саме на донецькому 
напрямку. Ситуація залишається склад-
ною й у південному та східному передміс-
тях Авдіївки, де терористи вночі інтен-
сивно обстрілювали укріплення сил АТО 
з мінометів калібру 120 та 82 мм.
 На приморському напрямку міномет-
ним вогнем ворог накрив позиції ЗСУ під 
Павлополем і Красногорівкою. Тоді як 
на луганському важке озброєння ворог 
не застосовував. 
 Загалом минулої доби зафіксовано 59 
фактів недотримання бойовиками режи-
му припинення вогню, четверо українсь-

ких воїнів зазнали поранень.
 У свою чергу, спостерігачі ОБСЄ пові-
домляють, що лише в період 19-21 травня 
вони зафіксували 1 230 вибухів у Донець-
кій області та 137 — у Луганській. ■

НА ФРОНТІ

Знову «Гради» прилетіли
На донецькому напрямку не припиняються потужні 
ворожі обстріли з важкого озброєння

■ ДО РЕЧІ

 Російське окупаційне командування заборо-
няє молодим чоловікам покидати окуповану те-
риторію Донбасу. Тим самим ворог намагається 
укомплектувати свої підрозділи призовниками з 
числа місцевого населення, повідомляє Головне 
управління розвідки Міноборони України.
 Мовляв, «відтік мобілізаційного ресурсу» не в 
інтересах терористичних «ДНР» і «ЛНР». За да-
ними розвідки, так звані «військові комісаріа-
ти» та «правоохоронні органи» зобов’язані макси-
мально обмежити виїзд за межі «республік» мо-
лодих людей для продовження навчання». Хлоп-
ців залякують невизнанням дипломів, отриманих 
у ВНЗ України, відкриттям кримінальних справ за 
дрібні правопорушення тощо.
 У розвідці зазначають, що для виїзду з оку-
пованих територій потенційним призовникам не-
обхідно мати велику кількість довідок, отримання 
яких спеціально ускладнюють.

■
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Щоб карась 
не дрімав
Появу морських 
мешканців в акваторії  
Дніпра на Херсонщині 
вчені пов’язують 
із браком риби 
у Чорному морі
Ірина КИРПА

 Дельфіни на час затьмарили тради-
ційних котиків у соціальних мережах 
півдня України та стали об’єктом ма-
сової фото- й відеозйомки. За словами 
науковців, життю ссавців ніщо не за-
грожує, а залишити на час солоні води 
Чорного моря дельфінів змусив голод.
 — На півдні України мешкає три 
види дельфінів: азовка, афалін чорно-
морський та дельфін білобочка, — роз-
повіла співробітник Чорноморського 
біосферного заповідника теріолог Зоя 
Селюніна. — Ті дельфіни, які зараз за-
пливають на Херсонщину в пошуках 
риби, відносяться до білобочки і тра-
диційно збираються у зграйки по 30-
50 особин. Для них солоність води не 
має значення, адже вони дихають ле-
генями так само, як і люди.
 Відзначимо, що останній раз де-
льфіни масово запливали у прісні води 
Дніпра більше десяти років тому й та-
кож викликали ажіотаж серед очевид-
ців. Співробітники Чорноморського 
біосферного заповідника відзначають, 
що з кожним роком ситуація з дельфі-
нами в Україні стає все гіршою. Розум-
ні ссавці вимирають через брак риби та 
полювання браконьєрів.
 — Створення Нижньодніпровсь-
кого національного природного парку 
допоможе зберегти рибні запаси у во-
дах Дніпра та Чорного моря, — заявив 
перший заступник голови Херсонської 
обл ради Василь Зеленчук. — Поки що 
на Херсонщині йде хижацьке знищен-
ня біоресурсів. Це змусило нас підго-
тувати проект рішення з проханням до 
Міністерства екології не видавати доз-
воли на промисловий вилов риби на те-
риторії Нижньодніпровського парку.
 Як відомо, вилов риби у Дніпрі за-
боронений на всій території України 
до 18 червня. На додаток до цього за-
ради порятунку рибних запасів Дніп-
ра щорічно проводиться операція «Не-
рест», мета якої — встановити поста-
чальників та джерела надходження не-
законно виловлених водних ресурсів.
 У відділі комунікації поліції Хер-
сонської області повідомляють про те, 
що під час патрулювання озера Ниж-
нє Солонецьке правоохоронці вияви-
ли у воді близько 500 метрів рибальсь-
ких сіток. Два дні тому, відпрацьову-
ючи акваторію озера Верхнє Солонець-
ке, поліцейські виявили близько 1000 
метрів сiток. Із полону браконьєрів у 
воду Дніпра були відпущені більше 
300 кілограмів риби, а сітки були ви-
лучені як речовий доказ. Зараз полі-
цейські встановлюють осіб, які займа-
лися браконьєрством.
 А от охорона Національного при-
родного парку «Нижньодніпровський» 
виявила 63 раколовки у дельті Дніпра 
якраз навпроти відділу Херсонрибохо-
рони. Вся риба та раки, що потрапили 
до пасток, були випущені у природне 
середовище. ■

■

 Редакція «України молодої» ви-
словлює глибокі та щирі співчуття 
своїй співробітниці Наталії Янковсь-
кій з приводу важкої втрати — смер-
ті її мами Чернець Лідії Степанівни.

Катерина БАЧИНСЬКА

 Після довготривалої не-
визначеності щодо функціо-
нування історичного вело-
треку київська міська влада 
таки знайшла кошти і відре-
конструювала велосипедний 
майданчик. Один із найс-
таріших у Європі, він був по-
будований у Києві ще у 1913 
році. Велотрек зміг пережи-
ти і Другу світову, і реконс-
трукції, проте не встояв пе-
ред забудовниками. Останні 
змагання на велотреку відбу-
лися у 1999 році, і після цьо-
го розпочався його занепад. У 
2006-му земельну ділянку під 
велотреком віддали під забу-
дову, згодом велотрек час-
тково знесли. І забудовник 
звів упритул до віражу бага-
топоверхівку. Вдалося відно-
вити історичне місце для ве-
лолюбителів після Револю-
ції гідності у 2014 році. Тоді 
місцева влада заявила, що го-
това відновити велотрек. Уп-
родовж трьох років трива-

ла відбудова, вдосконалення 
майданчика, і нарешті кияни 
побачили новий велотрек. 
 Відкриття велотреку су-
проводжувалось лазерним 
3D-шоу з відеоінсталяцією 
про історію міста та велотре-
ку. На початку церемонії від-
криття глядачам показали 
шоу у виконанні збірних ко-
манд Києва з брейк-дансу та 
BMX rider. А після — лазер-
не «бім-шоу» та унікальну ві-
деоінсталяцію з залученням 
новітніх 3D-технологій про 
історію Києва, велосипеда і 
велотреку. «Сьогодні особли-
вий день для всіх нас — дру-
гий день народження нашого 
велотреку. Ми подивилися 
історію велотреку, на якому 

зростали і тренувалися по-
коління киян. Я вдячний гро-
маді й усiм небайдужим ак-
тивістам, з якими ми, всі ра-
зом, захистили велотрек. Ми 
його відновили, зробили су-
часним спортивним об’єктом. 
За оцінками експертів, полот-
но велотреку — одне з найкра-
щих у Європі», — заявив мер 
столиці Віталій Кличко під 
час виступу на церемонії від-
криття. За словами очільни-
ка Шевченківського району 
міста Києва Олега Гаряги, ве-
лотрек був повністю відновле-
ний за кошти бюджету столи-
ці. А це  близько ста мільйонів 
гривень. 
 Окрім, власне, велотре-
ку, облаштували також і при-

леглу територію: побудува-
ли паркінг, кафе та віднови-
ли сквер, який об’єднали в 
єдиний простір зi спортив-
ною територією. Окрім цьо-
го, у проекті також відкриття 
дитячої велошколи. А ще ре-
конструктори розповіли, що 
під час роботи доводилося де-
кілька разів перекладати по-
лотно, тому що дуже складно 
було зробити ідеальні віражі. 
 Київський велотрек є най-
старішим у Європі, оскільки 
більшість європейських міст 
почали будувати веломайдан-
чики лише після 20-х років 
ХХ століття. Цікаво, що, на-
приклад, у Франції велотрек 
з’явився у 1924 році, а в Ні-
меччині — в 1925-му. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Днями у Львові пройшли 
сильні зливи, а у зв’язку зі сміт-
тєвим колапсом та забрудненіс-
тю міста потік води виніс на ву-
лиці багато сміття. Користува-
чі соцмереж гостро відреагували 
на ситуацію, яку спричинила по-
года. Львів’яни опублікували со-
тні фото того, як негода «госпо-
дарює» в місті. Зокрема, як пові-
домляють місцеві у соцмережах, 
через зливу у Львові ріки... сміт-
тя затопили вулицю Сахарова. А 
в деяких районах позаливало на-
віть під’їзди. Крім того, на деяких 
вулицях повністю вимило ґрунт 
із-під бруківки. 
 Через сильні зливи та град із 
грозою у Львові було оголоше-
но штормове попередження. «У 
зв’язку з очікуваними сильними 
зливами  на рiчках басейнів Сяну, 
Дністра очiкується підйом рівнів 
води. При сильних зливах можли-
ве формування значного місцево-
го та схилового стоку», — повідо-
мили у ДСНС Львова. 
 Деякі львів’яни в соцмережах 
висловлюють своє незадоволення 
з приводу неробочої каналізації. 
Мовляв, на тротуарах води бук-
вально по кісточки. Також люди 
помітили, що калюжі мають бі-
лий відтінок, і занепокоїлися, що 
це кислотний дощ. Однак, як ви-
явилося, це лише пил.
 Як стало відомо «УМ», місь-
кий голова Львова Андрій Садо-
вий заявив, що через критичну 
ситуацію зi сміттям Львів гото-
вий до оголошення надзвичайно-
го стану, однак зробити це можна 
лише на державному рівні. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Цього року аграріям Ба-
лакліївського району дове-
лося проводити весняні сіль-
ськогосподарські роботи 
під пильним наглядом піро-
технічних бригад, оскільки 
наближені до арсеналу поля 
були вщент усіяні боєпри-
пасами. Наразі ж небезпека 
минула. Як повідомив віце-
прем’єр України Геннадій 
Зубко, ліквідація наслід-
ків проходила у два етапи й 
днями успішно завершила-
ся. «Спочатку проводилися 
першочергові антикризові 
дії, — сказав він у ході робо-
чої поїздки на Харківщину. 
— Уряд для цього виділив 
20,6 мільйона гривень. Далі 
ми затвердили план гумані-

тарного розмінування насе-
лених пунктів і територій, 
що прилягають до арсена-
лу. До розмінування залу-
чали піротехнічні бригади й 
екіпажі інженерної техніки 
з 18 областей країни».
 Загалом за два місяці ро-
боти було вилучено 29 тисяч  

вибухонебезпечних пред-
метів. Територіально йдеться 
про дев’ять населених пунк-
тів, що розташовані у 10-кі-
лометровій зоні від епіцент-
ру вибуху. Втім моніторинг 
цього простору триватиме й 
далі, разом із профілактич-
ною робою серед дітей і під-

літків, оскільки ліквідація 
наслідків пожеж такого кла-
су — процес надзвичайно 
тривалий. «Варто згадати, 
що розмінування території 
після вибуху складів боєпри-
пасів у Новобогданівці трива-
ло майже 10 років, у Лозовій 
— 5 років, у Сватовому три-
ває й досі, — навів невтіш-
ну статистику Геннадій Зуб-
ко. — Нам же вдалося це зро-
бити у максимально стислий 
термін». 
 Як «УМ» уже повідомля-
ла, головною версію пожежі 
на артилерійських складах 
слідчі назвали підрив, вла-
штований диверсійною гру-
пою. Наразі проводять екс-
пертизи, аби виявити, яким 
чином був скоєний теракт. 
Кримінальну справу поруше-
но за статтею «диверсія». ■

СПІВЧУТТЯ■

ПІДСУМКИ

Життя без мін
Територію Балакліївського району 
повністю розмінували й очистили від 
боєприпасів, що розлетілися навкруги 
під час вибуху на  арсеналі ЗСУ

■

ДОБРА СПРАВА

Як старий став новим
У столиці відновили один із найстаріших велотреків Європи

■

Пливе i не тоне.
Фото з сайта politeka.net.
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НЕГОДА

Болотні ріки, сміттєві береги
Львів паралізувало дощем

■
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«Ухвалення цього законопроекту (про мовні квоти. — Ред.) — 
чергове ганьбище для українського народу. 
Нам відгризли шматочок навіть не пирога, нам кинули надгризочок 
обгризеної кісточки і наказали з телевізора радіти».

Лариса Ніцой
письменниця

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАРЛАМЕНТ ■

В своїй хаті 
своя й мова?
Учора Верховна Рада переглянула 
«мовні» квоти на радіо 
та телебаченні, збільшивши 
«українську» частку до 75%
Наталія ЛЕБІДЬ 

 Учорашній парламентський вівторок відзначений 
двома ключовими моментами. По-перше, на розгляд 
депутатів було винесено проект закону №5313 щодо 
мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової 
інформації, який передбачає введення 75% квоти для 
державної мови на українському телебаченні. Пред-
ставляючи його, голова Комітету Верховної Ради з пи-
тань свободи слова та інформаційної політики, співав-
тор законопроекту Вікторія Сюмар повідомила, що на 
підтримку документа складена електронна петиція від 
українських діячів культури, яка розміщена на сайті 
Верховної Ради.
 «Діячі культури просять народних обранців сьо-
годні підтримати цей законопроект, тому що телеба-
чення було і лишається локомотивом культури», — 
сказала Сюмар. За її словами, законопроект лише 
«повертає історичну справедливість, тому що до 2012 
року, тобто до ухвалення «закону Колесніченка—Кі-
валова», в Україні діяла норма про 75% української 
мови на телебаченні». «Усі канали виконували цю 
норму, і не було жодних проблем. Зараз за ці чотири-
п’ять років стався фантастичний відкат. Деякі кана-
ли мають лише 12% української мови (в ефірі), хоча 
раніше цілком справлялися із зовсім іншою квотою», 
— заявила голова комітету.
 У підсумку нові квоти було успішно прийнято — го-
лоси «за» віддали 269 народних депутатів. Утім, чи не 
абсурд, що в державі квотується державна мова? Вона 
у зрілому суспільстві апріорі мала б займати базове ста-
новище, а квоти — для мов нац меншин.  
 Відтепер державне мовлення стане українським на 
три чверті, а для телеорганізацій регіональної та місцевої 
категорій мовлення закон встановлює обов’язкову част-
ку україномовного контенту на рівні 50%. Уточнюється, 
що передача вважається україномовною, якщо всі висту-
пи дикторів (ведучих) виконані винятково українською 
мовою. Однак допускається використання без дублюван-
ня і озвучення репортажів iз місць подій, які не супровод-
жуються коментарями або іншим текстовим супроводом 
ведучого, трансляцій виступів запрошених учасників пе-
редачі (гостей), а також музичних творів.
 Інший парламентський сюжет пов’язаний з обран-
ням нового Уповноваженого Верховної Ради з прав лю-
дини. Як уже писала «УМ», повноваження чинного ом-
будсмана Валерії Лутковської добігли кінця, а відтак 
парламент мусить найближчим часом знайти їй замі-
ну. Власне, заміну вже знайдено, і її лишилося тільки 
«провести» крізь процедуру голосування. Йдеться про 
Людмилу Денiсову — парламентарiя від «Народного 
фронту». Наразі Денiсова обіймає посаду голови пар-
ламентського Комітету з питань соціальної політики. 
А в бекграунді у депутатки — дві вищі освіти та фах пе-
дагога і правника. У другому уряді Тимошенко Денiсо-
ва працювала міністром соцполітики — аж до обрання 
Президентом України Віктора Януковича. Тепер же ви-
сувається на посаду омбудсмана.
 І, судячи з усього, певні домовленості щодо успіш-
ного призначення цієї кандидатури в парламенті вже 
є. Принаймні перший етап пройдено: Денiсова набрала 
125 необхідних для її висування голосів. У парламент-
ських кулуарах говорять про те, що Блок Петра Поро-
шенка, котрий обстоював власного протеже — Сергія 
Алексєєва — поступився «Народному фронту» кріс-
лом Уповноваженого в обмін на можливість залишити 
за «своєю» людиною посаду голови Рахункової пала-
ти. Таким чином наразі можна говорити про те, що ко-
аліція дійшла консолідованої згоди щодо кандидатури 
Уповноваженого. А отже, вірогідність того, що Денiсо-
ву не призначать, є вкрай незначною.
 Також у вівторок Верховна Рада прийняла закон 
№6437 Про внесення змін до Закону України «Про 
освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливи-
ми освітніми потребами до освітніх послуг. За основу 
і в цілому за закон проголосували 297 народних депу-
татів. Ініціаторкою законопроекту є дружина Прези-
дента Марина Порошенко. Саме Президент і подав цей 
проект у Раду два тижні тому. ■

Продовження теми омбудсмана на стор. 6

Наталія ЛЕБІДЬ

Днями Президент Порошенко ви-
словився з приводу електронної 
звітності чиновників, відзначивши 
велику роль останньої та недоско-
налість законодавства, яке регулює 
застосування такої звітності. «Сенс 
електронного декларування у про-
зорості та відкритості. Вся країна 
знає статки 1,5 чи 2 мільйонів ук-
раїнських можновладців, і не тільки 
можновладців. Де і що вони мають. 
Для того, щоб мати можливість 
спитати: де ти взяв будинок, ма-
шину, за рахунок яких джерел ти 
це профінансував?» — зазначив 
Порошенко. 
І все б нічого, якби не одне «але». У 
знанні про те, «де і що мають» наші 
нувориші, немає жодного сенсу, 
якщо така інформація позбавлена 
конкретного застосування. А з цим 
якраз і виникають великі пробле-
ми, адже відомості декларантів не 
перевірені, а винні у наданні непов-
ної чи неправдивої інформації не 
покарані. Причина цього, на дум-
ку Порошенка, полягає у недоско-
налостях чинного законодавства. 
«Ми зробимо все можливе для 
того, щоб закон про електронні 
декларації виконував ту функцію, 
яка на нього покладена», — обіцяє 
Президент. 

Чим більша премія, 
тим менше роботи
 А тим часом Національне агент-
ство з питань запобігання коруп-
ції та його голова Наталія Корчак 
протягом нетривалого часу двічі по-
трапили в поле зору преси. Перший 
інцидент відомий: премія очільни-
ці цієї установи у розмірі 400 тисяч 
гривень. Другий — відповідь агент-
ства на журналістський запит од-
ного зі ЗМІ з приводу кількості по-
даних та перевірених е-декларацій. 
Кількість ця вийшла скандаль-
но неспівставною. Бо якщо вірити 
даній відповіді, то протягом вере-
сня—грудня 2016 року українсь-
кими чиновниками було подано 
106998 електронних декларацій, 
а протягом січня—березня 2017-го 
— 842089 декларацій. Водночас пе-
ревірено документів: 11 (штук, а не 
тисяч!) протягом 2016 року та ще 
14 — протягом 2017-го.
 Отож, якщо протягом року 
НАЗК отримуватиме близько 
мільйона декларацій, а перевіря-
тиме не 11 і не 14, а, скажімо, ці-
лих сто документів, то це означа-
тиме, що повна перевірка поточ-
ного, 2017-го, року триватиме аж 
10 000 літ. За цей період часу на-
копичаться нові декларації, і як з 
цим даватиме собі раду апарат На-
талії Корчак, спрогнозувати важ-
ко. Втім, є ще один нюанс: згадані 
вище 11+14 декларацій були пере-
вірені лише на своєчасність пода-
чі. Тоді як по суті (тобто щодо пра-
вильності заповнення та повноти 
наданих відомостей) не перевіре-
но поки що жодної декларації.  
 У зв’язку з усім вище зазначе-
ним виникає величезна кількість 
запитань. Найперше і найбільш 
прогнозоване: як при такій значній 
заробітній платі і премії, яку випи-
сує сама собі пані Корчак, можна 
працювати настільки неефектив-
но, ба, навіть узагалі перетворити 
роботу відомства на суцільне блаз-
нювання? Питання друге: як, усві-
домлюючи всю навалу проблем, які 
супроводжуватимуть перевірку де-
кларацій, можна було встановлю-
вати чіткі дедлайни та публічно 
обіцяти завершення такої перевір-
ки до певного числа?  
 Звичайно, для того, аби деклара-
ції перевіряли вчасно і в достатніх 
обсягах, необхідна певна автомати-
зація даного процесу. Тобто синергія 

системи е-декларування та реєстру 
Міністерства юстиції в частині прав 
на нерухоме майно. Це — як при-
клад. Бо насправді перелік відомств, 
які мають співпрацювати з НАЗК 
щодо перевірки декларацій, не ви-
черпується самим лише Мін’юстом. 
Чи робиться це в українських умо-
вах? Ні. З причин, слід думати, як 
нормативного, так і технічного ха-
рактеру. Усунення перших, очевид-
но, проблемою не є. Усунення других 
передбачає використання нормаль-
ного програмного забезпечення, а не 
того, яке гарантує лише перманент-
не зависання всієї системи.

Злочин і кара
 Але забудьмо на якийсь час про 
постійно гальмуючу систему е-де-
кларування. Найбільш інтригую-
чим є інше: як просуваються спра-
ви з перевіркою даних, отриманих 
від ТОПових декларантів — Прези-
дента, Прем’єра, членів уряду, чи-
новників першого ешелону тощо? 
Тобто тих осіб, чиї документи пере-
віряють вручну. Тут уже нема тех-
ніки, яку можна винуватити у про-
буксовках, тут ідеться по суто люд-
ський фактор. Виявляється (згідно 
з офіційними даними НАЗК), що за 
таку перевірку агентство взялося 
лише 24 квітня.
 Як повідомив член НАЗК Рус-
лан Радецький, тільки зараз стар-
тує перевірка декларацій за 2016 
рік, хоча перевірка декларацій за 
2015 рік держ службовців ще не за-
вершилась. Це прекрасно і — вод-
ночас — цілковито незрозуміло. 
То бодай одна декларація владної 
верхівки перевірена чи ні? Чи ви-
явлено порушників та брехунів? 
Чи піймано когось на невідповід-
ності сибаритського способу жит-
тя офіційно отриманим доходам? 
Якщо піймано, то кого саме? І як 
покарано? А також чому НАЗК 
взялася за 2016 рік, не завершив-
ши 2015-й? Чому рішення про по-
чаток перевірок за 2016 рік ухвале-
но 24 квітня, а не 1 січня 2017-го?
 Є також ще один нюанс, не до-
тичний напряму до роботи НАЗК. 
Нагадаємо, що за недостовірні ві-
домості в декларації чиновника про 
майно понад 345 тис. грн. передба-
чено кримінальне покарання від 
штрафу в 43—51 тис. грн. до поз-
бавлення волі на термін до 2 років. 
Позбавлення волі, звісно, штука 
неприємна, але чомусь є передчут-

тя, що нечистий на руку декларант 
зуміє домовитися з суддею. І остан-
ній застосує штраф. Щодо його роз-
мірів, то для тих, хто декларує одно-
го лише «кешу» на мільйон доларів, 
розставання з 50 тисячами гривень є 
таким саме безболісним, як втрата 5 
копійок для пересічного українця.
 Відтак незрозумілими, в при-
нципі, залишаються дві речі. Пер-
ша: навіщо була потрібна вся ця гра 
із поданням декларацій? Якщо їх 
не перевіряють і якщо нікого не ка-
рають за брехню і за незаконне зба-
гачення? Друга: навіщо потрібне 
утримання НАЗК, суто декоратив-
ної ширми, яка не тільки не запобі-
гає корупції, а плодить і множить 
її у власних же лавах? Це зроблено 
про західне око? Чи це лише пер-
ший крок для того, щоб перейти до 
загального декларування податків, 
яке лобіює Володимир Гройсман?
 В останньому випадку задум 
уряду в загальних рисах стає зро-
зумілим. Спочатку відкрити стат-
ки буцімто змусили чиновників, а 
пізніше, коли все стало напрочуд 
«прозорим», настав час виверну-
ти кишені всім українцям. Пере-
думови для цього вже створено: 
ще минулого року Президент Пет-
ро Порошенко підписав закон про 
часткове розкриття банківської 
таємниці, а відтак Мінфін отримав 
доступ до інформації про депози-
ти і банківські перекази фізичних 
осіб. Є переконання, що рядових 
громадян перевірятимуть значно 
ретельніше, аніж високопоставле-
них декларантів.
P.S. 
 А тим часом у НАЗК з’явився 
партнер із перевірок е-декларацій. 
Це — Національне антикорупцій-
не бюро, котре з понеділка отрима-
ло повний доступ до реєстру елек-
тронних декларацій. «Доступ за-
безпечується через закриту мере-
жу в рамках Національної системи 
конфіденційного зв’язку, що спри-
ятиме оперативному всебічному 
і неупередженому аналізу даних з 
електронних декларацій осіб, упов-
новажених на виконання функцій 
держави або місцевого самовряду-
вання, детективними аналіти-
ками НАБУ», — наголошується в 
повідомленні на сайті НАЗК. За-
значений доступ не передбачає нія-
ких можливостей для зміни або ре-
дагування даних у реєстрі е-декла-
рацій, запевняє НАЗК. ■

КИШЕНІ ■

Довго запрягають
НАЗК усе ще не перевірило електронні 
декларації чиновників, подані минулого року

Довіряй, але перевіряй. Чи знає НАЗК про це прислів’я? ❙
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«Якщо є конкретні факти — тоді є подання. Я не стіл замовлень».Юрій Луценко
Генеральний прокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

Форпост «учорашніх»
 Коли ж головою облдержад-
міністрації став ще й Вілкул-
молодший, це навіть за тодіш-
нього «регіонального» всевлад-
дя було «занадто». Отож Юрій 
Григорович мусив поступити-
ся сину накинути око на крісло 
міського голови Кривого Рогу, 
на якому понад 20 років впев-
нено і комфортно почувався 
Юрій Любоненко. Останньому 
довелося зважити на тодішні 
«правила гри» і погодитися на 
те, щоб продовжити свій трудо-
вий шлях уже депутатом Вер-
ховної Ради України.
 Натомість обласну раду очо-
лив Євген Удод, теж «зроще-
ний» на одному з підприємств 
рудовидобувної галузі, контро-
льованих Рінатом Ахметовим. 
 І хоч тепер ситуація на 
Дніпропетровщині кардиналь-
но змінилася, Кривий Ріг про-
довжує залишатися таким собі 
форпостом «учорашніх», які 
за результатами останніх виб-
орів мера і міської ради навіть 
зміцнили свої позиції. Хоча 
спершу і там ледь не зазнали 
фіаско. Адже Юрій Вілкул із 
зов сім незначним відривом пе-
реміг геть невідомого широко-
му загалу висуванця «Самопо-
мочі» Юрія Милобога.
 Галас із приводу немовби 
фальсифікації тих виборів тоді 
зчинився на всю Україну. Зре-
штою, Верховна Рада прого-
лосувала за переголосування. 
«Самопоміч» цього разу кину-
ла проти свого для криворіжців 
Вілкула «засланого козачка» 
та ще й «людину без біографії», 
як висловилася нардеп Ірина 
Геращенко, Семена Семенчен-
ка. За такої ситуації Юрій Гри-
горович переміг уже беззапе-
речно.

«Кривий Ріг має бути 
очищений»
 Тепер же стали щільно згу-
щуватися хмари і довкола мера-
тріумфатора. Чи не першим про 
це повідомив  Генеральний про-
курор України Юрій Луценко, 
на своїй сторінці у «Фейсбуці»: 
«Сьогодні проводиться низка 
обшуків у Криворізькій місь-
кій раді, за місцем проживан-
ня та здійснення комерційної 
діяльності директорів і заснов-
ників підприємств, причетних 
до легалізації 200 мільйонів 
гривень, виділених із бюджету 
в 2016 році. В рамках розсліду-
вання перевіряється можлива 
причетність до скоєння розкра-
дання міського голови Вілкула 
Ю. Г., його першого заступни-
ка Удода Є. Г., заступника Кат-
риченка О. В., інших посадо-
вих осіб ради і низки підпри-
ємств».
 Як пізніше повідомить прес-
служба Генеральної прокурату-
ри України, кримінальне про-
вадження розпочато за фактом 
зловживання службовим ста-
новищем та ухиляння від спла-
ти податків з боку представни-

ків органів виконавчої вла-
ди Криворізької міської ради 
(ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 212 КК 
України).
 «Встановлено, що протягом 
2016 року посадовці Криворізь-
кої міської ради укладали до-
говори про виконання робіт 
та надання послуг за бюджет-
ні кошти (на суму понад 200 
млн. грн.), частина яких з ме-
тою подальшої реалізації пере-
раховувалась низці фіктивних 
підприємств, які, в свою чергу, 
безпідставно формували подат-
ковий кредит. В подальшому 
здобуті таким чином грошові 
кошти розподілялись між по-
садовими особами органів ви-
конавчої влади Криворізької 
міської ради. В рамках вка-
заного кримінального прова-
дження за ухвалою суду про-
водиться низка обшуків у Кри-
ворізькій міській раді, за міс-
цем мешкання та здійснення 
комерційної діяльності дирек-
торів та засновників підпри-
ємств, причетних до вказаного 
злочину. Досудове розслідуван-
ня у вказаному кримінальному 
прова дженні здійснюється Го-
ловним управлінням Держав-
ної фіскальної служби в облас-
ті», — повідомляє прес-служба 
ГПУ.
 Тим часом Юрій Луценко 
повідомив і про оголошені пі-
дозри п’ятьом особам — ди-
ректору та неофіційному влас-
никові ТОВ «Біф Будінвест», 
начальникам управління міс-
тобудування та архітектури, 
а також відділу з питань де-
ржавного архітектурно-буді-
вельного контролю виконавчо-
го комітету міської ради і ви-
щезгадуваному Євгенові Удо-
ду, нині першому заступникові 
міського голови Кривого Рогу, 
місцезнахо дження якого ос-
таннім часом широкому зага-
лу невідоме.
 Генпрокурор прямим текс-
том заявляє про те, що в місті 
гірників діяло організоване 
злочинне угруповання. Отож 
закликає недвозначно: «Кри-
вий Ріг має бути очищений». 
 Хоча про необхідність очи-
щення криворіжці на повен го-
лос заговорили ще після інци-
денту, що стався 29 березня. 
Цього дня депутати міської 
ради намагалися потрапити на 
прийом до Юрія Вілкула, щоб 
дізнатися, чому до порядку де-
нного сесії міськради, яка мала 
відбутися того дня, не включені 
проекти рішень, внесені пред-
ставниками «демократичних 
сил». Однак мера на місці не 
виявилося, і депутати зайшли 
до його першого заступника 
Євгена Удода, який став по-
водитися з ними зневажливо, 
а одного з народних обранців 
навіть послав на три відомі лі-
тери.
 Усе це було знято на відео і 
вмить сколихнуло соціальні ме-
режі. І криворіжці заговорили 
про відставку Євгена Удода че-

рез таку його негідну поведін-
ку. Тепер же, виявляється, це 
були лише «квіточки»...

Генпрокурор — не «стіл 
замовлень» 
 Тим часом ініційовано збір 
підписів під електронною пе-
тицією з проханням позбавити 
депутатської недоторканності 
і Вілкула-молодшого. Приво-
дом для цього стали гучні події 
у Дніпрі 9 травня. Тоді, як пи-
сала «Україна молода», саме 

Олександр Вілкул організував 
ходу, до якої були активно за-
лучені молодики спортивного 
вигляду, які завдали тілесних 
ушкоджень учасникам бойових 
дій на Донбасі за явного поту-
рання, а то й співучасті з боку 
співробітників поліції. Наразі 
прокуратура Дніпропетровсь-
кої області повідомляє про ого-
лошену підозру 15 учасникам 
тих подій, щодо трьох із них 
застосовано запобіжний захід 
у вигляді взяття під варту, й 
обіцяє завершити досудове роз-
слідування вже до 10 червня.
 «З огляду на травневі події, 
а саме влаштування Опозицій-
ним блоком на чолі з Вілкулом 
провокаційних дій у Дніпрі та 
побиттям захисників України 

у російсько-українській війні, 
використання при цьому агре-
сивних молодиків, так званих 
«тітушок», і злочинну змову 
Вілкула з обласною поліцією; 
створення антиукраїнської 
«картинки» для Кремля, а та-
кож за систематичну анти-
українську діяльність, воро-
же ставлення до української 
мови, проведення проросійсь-
кої агітації вимагаю від депу-
татів ВР негайно порушити пи-
тання про позбавлення Вілкула 

депутатської недоторканності з 
подальшим позбавленням ман-
дату», — йдеться у тексті пети-
ції, створеної громадянкою Ал-
лою Зінченко.
 З такою ж вимогою до Ге-
нерального прокурора Украї-
ни, за поданням якого, згід-
но з Конституцією України, 
Верховна Рада може це питан-
ня розглянути, звернувся і на-
родний депутат України Юрій 
Береза. Однак Юрій Луценко 
дипломатично зауважив, що 
не має для цього достатньо до-
казів і не працюватиме «сто-
лом замовлень». Але збір до-
казів — це справа часу. Бо над-
то вже цинічним і вражаючим 
викликом з боку антиукраїнсь-
ких сил стали події 9 травня у 

Дніпрі, який іще недавно сті-
ною став на шляху російської 
агресії.

«За пару років ніхто не згадає 
і самого Вілкула»
 Чи можна говорити з огля-
ду на вищезазначене про кі-
нець ери «батька і сина», адже 
їм безпосередньо поки що про 
підозру ніхто не заявляв? При-
наймні, їхнє життя вже не буде 
таким комфортним і спокій-
ним, як було раніше. Та й став-
лення місцевого населення вже 
не буде таким прихильним до 
цих «учорашніх», як раніше.
 Нардеп Андрій Денисен-
ко з цього приводу провів ана-
логію з тим, як Вілкул і ком-
панія свого часу зчинили галас 
з приводу його законопроекту 
щодо перейменування Дніпро-
петровська на нову назву вже 
без згадки про «всеукраїнсь-
кого старосту» Григорія Пет-
ровського. «Прізвище всеук-
раїнського старости не згаду-
ють вже навіть ретро градно-
занепокоєні вілкулоїди, які 
рік тому здіймали верескли-
вий лемент на телеефірах, про-
клинали мій законопроект і 
вдягали у міськраді футболки 
«Я живу в Днепропетровске», 
а зараз лампадками в журбі за 
одеськими колорадами викла-
дають — «Днепр скорбит вмес-
те с Одессой». А мине ще пару 
років — ніхто ні в тузі, ні доб-
рим словом не згадає і самого 
Вілкула», — переконаний Ан-
дрій Денисенко.
 Та чи справді ера «учораш-
ніх» минула, стане зрозумілим 
уже найближчим часом... ■

ПРИ ВЛАДІ

Ріг достатку 
«учорашніх»
Дніпропетровщина стомилася від Юрія та Олександра Вілкулів, 
довкола яких серйозно «згущуються хмари»

■

Батько і син Вілкули: їхня ера минула?
Фото Романа ШРАЙКА.

❙
❙

Збір доказів — це справа часу. Бо надто 
вже цинічним і вражаючим викликом з боку 
антиукраїнських сил стали події 9 травня у Дніпрі, 
який іще недавно стіною став на шляху російської 
агресії.

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Їхня «золота ера» настала після того, як Президентом України став 
Віктор Янукович. У Дніпрі це позначилося приходом до влади на її 
ключові щаблі криворізької команди, зрощеної на підприємствах 
рудовидобувної галузі, на той час уже контрольованих Рінатом 
Ахметовим. Одне з них очолював тоді ще зовсім молодий і на об-
ласному рівні практично не відомий Олександр Вілкул, який, зре-
штою, і став головою обласної державної адміністрації після того, 
коли цю посаду залишив Володимир Яцуба. А ще раніше на влад-
ний Олімп у Дніпрі зійшов його батько Юрій Вілкул, до того ректор 
Криворізького технічного університету. Він очолив обласну раду.
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Іван ПОВАЛЯЄВ

 Депутат від Радикальної партії Андрій Ло-
зовий подав до Печерсього райсуду столиці по-
зов проти Генерального прокурора Юрія Лу-
ценка через заяви останнього про несплату ра-
дикалом податків і незаконне збагачення.
 Копію позову Лозовий оприлюднив у соц-
мережах. «Подав до суду на Генерального 
прокурора Юрія Луценка за поширення не-
правдивої інформації проти мене, яка завдає 
шкоди моїй діловій репутації», — пояснює 
нардеп. 
 Згідно з оприлюдненими документами, 
суд отримав позовну заяву 22 травня. 
 «Намагаючись дискредитувати Радикаль-
ну партію Олега Ляшка і залякати нас, Ген-
прокурор без вищої юридичної освіти зробив 
заяву, в якій звинувачує мене у вчиненні зло-
чинів, розслідування яких навіть не є компе-
тенцією ГПУ», — стверджує Лозовий.
 І додає, що анонсованого Луценком подан-
ня на притягнення Лозового до кримінальної 
відповідальності у Верховній Раді досі ще не-
має, хоча пройшло вже кілька діб.
 У позові Лозовий просить суд визнати не-
правдивою інформацію Луценка про ухилян-
ня депутата від сплати податків та незаконне 
збагачення та змусити Генпрокурора спросту-
вати її, бо ця заява принижує честь, гідність і 
репутацію нардепа. Свою моральну шкоду Ло-
зовий оцінив у 1 гривню, яку йому має відш-

кодувати Генпрокурор.
 У свою чергу, однопартієць Лозового, де-
путат Ігор Мосійчук вважає, що своїми за-
явами щодо позбавлення депутатської недо-
торканності Генпрокурор «переслідує винят-
ково мету піару» з метою «умисної дискреди-
тації нашої політичної сили». 
 «Дуже дивують подвійні стандарти наших 
правоохоронних органів у боротьбі з коруп-
цією, адже до відповідальності досі не при-
тягнуті жоден з таких махрових корупціо-
нерів як Льовочкін, Бойко, Бакулін. Чи за-
кон не один для всіх?» — написав пан Мосій-
чук у соцмережах.
 Мовляв, правоохоронні органи мають пе-
ревірити саме цих діячів на предмет сплати 
податків та незаконного збагачення на міль-
ярди.
 Зазначимо, що 19 травня Луценко повідо-
мив, що ГПУ підготувала подання до Верхов-
ної Ради щодо зняття недоторканності з трь-
ох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна 
партія) підозрюють у незаконному збагачен-
ні та ухиленні від сплати податків, Геннадія 
Бобова («Відродження») — в ухиленні від 
сплати податків та декларуванні недостовір-
ної інформації, Євгена Дейдея («Народний 
фронт») — у незаконному збагаченні. ■
 P.S. Учора прес-служба ГПУ повідомила, 
що подання на А. Лозового Генпрокурор по-
вернув до Спеціалізованої  антикорупційної 
прокуратури на доопрацювання.

Клоун у «чорному списку» 
 Радянський та російський артист 
клоунади, керівник «Театру кішок» 
Юрій Куклачов опинився у «чорному 
списку» сайта «Миротворець». У до-
сьє сайта вказуються наступні причи-
ни: «незаконний перетин державного 
кордону України та незаконна концер-
тна діяльність на території окуповано-
го Росією Криму».
 Зокрема, йдеться про виступи 
«пухнастої армії» Куклачова в Орлов-
ці та Севастополі у 2015 році, а також у 
Ялті у 2016 році. 
 Раніше сайт «Миротворець» також 
включив до свого списку декілька росій-
ських зірок: Дмитра Пєвцова, Григорія 
Лепса, Валерія Леонтьєва та інших. 

У Криму небезпечно 
 Прикордонники фіксують постій-
не скорочення кількості громадян Ук-
раїни, які хочуть поїхати до окуповано-
го Росією Криму, повідомив голова Де-
ржавної прикордонної служби України 
Віктор Назаренко.
 «Щодня в обидві сторони прикор-
донники оформлюють близько 5 тис. 
чоловік і до 1 тис. транспортних за-
собів. Хочу констатувати, що це значно 
менше, ніж за аналогічний період мину-
лого року. І в цілому ми спостерігаємо 
стійку тенденцію щодо зниження паса-
жиро-транспортного потоку в цьому на-
прямку», — заявив пан Назаренко.
 За його словами, за перший квартал 
2017 року показник пасажирів зменшив-
ся на 25%, транспорту — на 45%, і ця 
тенденція зберігається. Оскільки «біль-
шість громадян уже розуміють склад-
ності щодо перебування в окупованому 
Криму, а також існуючу небезпеку». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Чинний омбудсман уже 
агітує 
 І байдуже, що низка 
міжнародних правозахис-
них організацій закликає 
Раду провести конкурс з 
обрання Уповноваженого 
прозоро і відкрито, адже 
невизначеність із датою 
проведення цього обран-
ня засвідчує підкилимні 
домовленості різних груп 
впливу і політичних сил 
у владному трикутнику: 
Верховна Рада — Кабінет 
Міністрів — адміністра-
ція Президента. 
 Раніше правозахис-
ні організації Amnesty 
International, Українсь-
ка Гельсінська спілка з 
прав людини та Центр 
громадянських свобод у 
спільній відкритій заяві 
закликали провести від-
критий конкурс на поса-
ду омбудсмана. 
 Правозахисники зна-
ють, про що говорять. 
Адже п’ять років тому 
Верховна Рада з другої 
спроби обрала омбудсма-
на України. На голосу-
вання «регіонали» вне-
сли лише одну кандида-
туру — урядову уповно-
важену в Європейському 
суді з прав людини Ва-
лерію Лутковську, яку 
врешті-решт підтримали 
252 народні депутати. 
 Голосувати до парла-
менту завітали навіть ті, 
хто рідко там з’являвся. 
Присягу Лутковська при-
йняла з сектору, де сиді-
ли депутати Партії ре-
гіонів, під вигуки тодіш-

ньої опозиції «Ганьба!».
 Різні політсили піс-
ля того не раз намагали-
ся ініціювати її відстав-
ку. Попри це Лутковська 
протрималась до кінця. А 
останнім часом активізу-
вала свою діяльність щодо 
звільнення заручників на 
Донбасі, почала їздити з 
цього приводу на засідан-
ня Тристороньої контак-
тної групи до Мінська, 
«світитися» в новинах. 
Отже, пані Валерія явно 
почала таку собі «перед-
виборчу агітацію». 

Почути правозахисників 
 Тим часом у вівторок 
ситуація з омбудсманом в 
Україні зацікавила вже й 
Міжнародну правозахис-
ну організацію Freedom 
House, яка закликала на-
родних депутатів провес-
ти консультації з грома-
дянським суспільством, 
перш ніж обирати Упов-
новаженого Верховної 
Ради України з прав лю-
дини.
 «Ми закликаємо Раду 
розглянути широке коло 
кандидатів і тісно кон-
сультуватися з грома-
дянським суспільством, 
у разі необхідності від-
клавши офіційне голосу-
вання в парламенті», — 
заявив директор програм 
Євразії Марк Берендт.
 У заяві правозахисни-
ків також наголошуєть-
ся: «Інститут Уповнова-
женого з прав людини 
значною мірою сприяє 
поліпшенню прав люди-

ни в Україні і заслуговує 
на ретельний, відкритий 
процес відбору. Щоб бути 
ефективною, інституція 
має бути політично неза-
лежною, мати офіційний 
мандат від Ради, а також 
підтримку й участь грома-
дянського суспільства».
 Freedom House також 
зазначає, що платформа 
Human Rights Agenda, 
коаліція українських 
правозахисних органі-

зацій закликали до від-
критого процесу відбору, 
а також запропонували 
чотири кандидатури на 
цей пост. Проте 24 трав-
ня Комітет iз прав люди-
ни Ради планує розгляну-
ти три кандидатури, об-
рані без консультацій iз 
громадянським суспіль-
ством, потенційно став-
лячи під загрозу неза-
лежність омбудсмана.
 Цікаво, що 125 депу-

татів Ради висунули кан-
дидатом на посаду омбуд-
смана колишнього мініс-
тра соціальної політики 
Людмилу Денісову (пар-
тія «Народний фронт»), 
поставивши свої підписи 
у відповідному докумен-
ті. Тоді як Радикальна 
партія висунула канди-
датуру Андрія Мамали-
ги, який є адвокатом де-
путата Ігоря Мосійчука.
 У свою чергу, право-

захисники побоюють-
ся: якщо пошуком кан-
дидатів займатимуться 
лише політики, то й но-
вий Уповноважений буде 
політично залежним. 
 Достойним посади 
Уповноваженого з прав 
людини, на думку пра-
возахисників, є колиш-
ній опонент Лутковської 
на попередніх виборах — 
харківський правозахис-
ник Євген Захаров. ■

ПРАВА ЛЮДИНИ

Омбудсманіада 
Депутати не чують правозахисників за два тижні до «дедлайну» обрання 
Уповноваженого ВР з прав людини 

■Іван БОЙКО

Попри те, що п’ятирічний термін повноважень Уповно-
важеного Верховної Ради з прав людини Валерії Лу-
тковської закінчився ще наприкінці квітня, парламент 
не поспішає призначити дати виборів омбудсмана. Ві-
домо лише, що таємне голосування має відбутися не 
пізніше 6 червня.

Людмилу Денісову вважають основною конкуренткою Валерії Лутковської.❙

ПРОТИСТОЯННЯ

Одна гривня з Луценка
Депутат Андрій Лозовий позивається до Генпрокурора через закиди у незаконному 
збагаченні і несплаті податків 

■

Депутат Лозовий хоче перемогти 
Луценка у суді.

❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Європейська комісія має 
намір до 2025 року впровади-
ти спільну валюту євро у всіх 
країнах Європейського Сою-
зу, повідомила вчора німець-
ка газета «Франкфуртер Аль-
гемайне Цайтунг». Видан-
ню вдалося отримати доступ 
до протоколу таємної зуст-
річі у Страсбурзі, в якій бра-
ли участь представники Єв-
рокомісії та декілька євроде-
путатів. За словами видання, 
зустріч відбулася минулого 
тижня. «Метою Європейської 
комісії є введення євро в усіх 
27 країнах ЄС до 2025 року», 
— написало видання, цитую-
чи доповідь із наради.
 Крім того, європейські ко-
місари не виключили, що Єв-
ропейський парламент пере-
йме контроль над бюджетом 
Єврозони. Під час зустрічі 
обговорено також майбут-
ні джерела фінансування бю-
джету Єврозони. Німецький 
уряд офіційно відкидає про-
позиції утворення європей-
ських фондів, але витік із до-
повіді показав, що в ході не-
давньої зустрічі лідерів Фран-
ції та Німеччини відбулося 
зближення позицій Парижа 
та Берліна у цій справі.

 Єврокомісія до 2025 року 
хоче ввести євро в усіх краї-
нах Спільноти, попри спро-
тив окремих iз них, iз метою 
уникнення ще більшої колізії. 
Як відомо, новий президент 
Франції Еммануель Макрон 
є прибічником і лобістом ідеї 
створення окремого парламен-
ту та виконавчого органу євро-
зони, до якої тепер входять 19 
iз 27 країн Євросоюзу. 
 У разі виокремлення в 
рамках ЄС окремої групи 
країн iз валютою євро та за-
лишення за її бортом іншої 
групи з власними національ-
ними валютами справді ство-
риться «Європа двох швид-
костей» чи Європа першого і 

другого гатунків. Таке загро-
жує єдності євроспільноти. 
Такі країни, як, приміром, 
Польща та Чехія, ставлять-
ся дуже критично до приєд-
нання до єврозони. Та й Ні-
меччина донедавна стави-
лася критично до створення 
якихось окремих органів зон 
євро. Схоже, що Макрону під 
час першого візиту до Берлі-
на вдалося схилити Ангелу 
Меркель до своїх ідей.
 Те, що публікація в 
«ФАЦ» не є журналістсь-
кою вигадкою, підтверджує і 
спільна заява, яка з’явилася 
в той же день, що і газетна 
стаття, міністрів фінансів Ні-
меччини Вольфганга Шойб-

ле та Франції Бруно Ле Мера. 
Після зустрічі в Берліні вони 
повідомили про домовленість 
прискорити інтеграційні про-
цеси в єврозоні і вже створи-
ли для цього двосторонню ро-
бочу групу на міністерсько-
му рівні. Робоча група, за 
заявою міністрів, має розро-
бити пропозиції про зміцнен-
ня валютного союзу та нада-
ти йому нову динаміку.
 Однією з перших на пла-
ни Парижа та Берліна зібра-
ти всі країни ЄС під спільною 
парасолькою євро відреагува-
ла Польща. Віце-міністр за-
кордонних справ цієї країни 
Конрад Шиманський заявив 
журналістам у Брюсселі, що 
ще зарано говорити про те, 
чи введе Польща на своїй те-
риторії спільну європейсь-
ку валюту і коли це станеть-
ся. Він додав, що добре, що 
Європейська комісія швид-
ко спростувала повідомлен-
ня німецької преси про спро-
би примусу країн ЄС до при-
йняття спільної валюти до 
2025 року. Шиманський пові-
домив, що дискусія про вход-
ження Польщі до Єврозони є 
сьогодні безпредметною, бо 
ще не відомо, як спільний ва-
лютний простір виглядатиме 
2025 року. Входячи до Євро-
союзу, Польща зобов’язалася 
прийняти спільну валюту, од-
нак у трактаті про приєднан-
ня до ЄС не було сказано, коли 
саме це станеться, зазначив 
представник Польщі. Адже в 
трактаті про засади існуван-
ня ЄС є винятки. Данія змог-
ла домовитися з євроспільно-
тою про перебування поза зо-
ною євро. Так само вчинила 
Велика Британія, що сьогод-
ні готується до виходу з Євро-
пейського Союзу. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Президента Бразилії звинувачують 
у корупції
 Верховний суд Бразилії розпочав розгляд по-
дання слідчої прокуратури про підозру в причет-
ності президента Бразилії Мішела Темера до ко-
рупційних дій, перешкоджання функціонуванню 
системи правосуддя та приналежності до злочин-
ної організації. Прокуратура Бразилії також про-
вадить ширше розслідування на підставі свідчень 
високопосадовців міжнародного м’ясного концер-
ну JBS, які зізналися у підкупі з допомогою хабарів 
понад 1800 бразильських політиків зі щонаймен-
ше 28 політичних партій країни. Стосовно Теме-
ра, то один з власників JBS Жоеслей Батіста дав 
показання, що починаючи з 2010 року виплатив у 
вигляді хабарів тодішньому спікеру парламенту, 
з 2011-го віце-президенту, а з серпня 2016 року 
президенту Бразилії 100 тисяч бразильських ре-
алів (приблизно 29,5 тис. доларів). Директор JBS 
Рікардо Сауд дав свідчення, що на вимогу Теме-
ра виплатив йому на вибори 2014 року 15 млн. ре-
алів (4,6 млн. доларів). Серед численних інших об-
винувачень на адресу Темера найпікантнішим є те, 
що віце-президент давав хабарі керівництву пар-
ламенту, аби усунути від влади шляхом імпічмен-
ту за звинуваченнями у... корупції президента Діл-
му Руссеф, щоб зайняти її місце, що і було зробле-
но. Мішел Тенер відкидає всі висунуті проти нього 
обвинувачення. 

У Сеулі судять президентку 
 Учора в Сеулі відбулося перше засідання 
у кримінальній справі колишньої президентки 
країни Пак Кин Хє. Очікується, що судовий про-
цес триватиме кілька місяців, пише інформаген-
ція «Асошиейтед Пресс». Після першого судового 
засідання підсудну в супроводі охоронців відвез-
ли до слідчого ізолятора. Пак Кин Хє закидають 
низку корупційних злочинів, серед яких вимаган-
ня десятків мільйонів доларів пожертв від вели-
ких підприємств для створення двох благодійних 
фондів. Цими фондами керувала подруга прези-
дентки Цой Сун Сіль, яка уже постала перед су-
дом. Пак Кин Хє оголосили імпічмент, після чого 
заарештували за звинуваченнями в корупції. ■

■

СУД ТА ДІЛО

Волею 
султана...
В Анкарі розпочався 
процес проти 
ймовірних путчистів
Ігор ВІТОВИЧ

 В Анкарі у суді з особливо тяжких злочинів роз-
почався процес над імовірними путчистами. Обвину-
вачення висунуто 221 особі. Серед них багато війсь-
кових високих чинів, зокрема близько 50 представ-
ників генералітету. Біля приміщення суду зібрали-
ся сотні розлючених прибічників режиму Ердогана, 
котрi істерично вимагають для обвинувачених, яких 
називають терористами, смертної кари.
 Із 221 підсудного 200 перебувають під арештом, 
дев’ятеро звільнені до суду та 12 перебувають за ме-
жами досяжності турецького правосуддя, тому їх су-
дять заочно. До останніх належить і радикальний 
богослов Фетхуллах Гюлен, який мешкає у США і 
якого вважають організатором путчу. Серед підсуд-
них також 58 членів так званої «Ради за мир на бать-
ківщині», яку, як вважають, гюленісти створили для 
координації дій військових заколотників. 
 Підсудних обвинувачують у створенні нелегаль-
ної збройної організації та у спробі силою ліквідувати 
парламент та уряд і вбити президента Реджепа Таїпа 
Ердогана. Підсудним загрожує пожиттєве ув’язнення 
або довгі терміни за ґратами. Перша фаза суду, впро-
довж якої буде визначено, хто і яким чином був при-
четний до путчу, триватиме до 16 червня. Суд відбу-
вається за надзвичайних заходів безпеки. 
 Під час iмовірного путчу в ніч із 15 на 16 чер-
вня загинули 248 осіб та близько 2800 осіб отрима-
ли поранення. Головне протистояння розгорнулося в 
Анкарі та Стамбулі. Як стверджує влада, путчистам 
вдалося переманити на свій бік більше восьми ти-
сяч військових. Після швидкого придушення заколо-
ту в Туреччині були заарештовані щонайменше 113 
тисяч осіб, більше 100 тисяч були звільнені з робо-
ти. Терор за звинуваченнями у зв’язках iз Гюленом 
триває надалі. ■

■

Аліса КВАЧ

 Справжній шок пережили глядачі 
на концерті популярної американсь-
кої поп-співачки Аріани Гранде, яка 
в рамках свого світового турне висту-
пила в понеділок увечері в британсько-
му Манчестері. Спочатку ніщо не вiщу-

вало біди: концерт на найбільшому в 
Європі критому стадіоні Manchester 
Arena пройшов на ура, і співачка, і пуб-
ліка були переповнені емоціями і поп-
рощалися «до наступних зустрічей». 
Але коли Аріана Гранде уже зійшла зі 
сцени, а глядачі потяглися до виходу, 
біля однієї з трибун пролунав потуж-

ний вибух. За останніми даними ман-
честерської поліції, 22 особи загину-
ли, ще 59 iз різними пораненнями було 
госпіталізовано. Як повідомив голо-
вний констебль міста Ян Хопкінс, се-
ред загиблих є діти. Адже, за словами 
очевидців, на концерт 24-річної вико-
навиці прийшло багато підлітків і мо-
лоді.
 У здійсненні теракту підозрюють 
терориста-смертника. Пронести ви-
бухівку на стадіон було не так уже й 
складно, очевидці повідомляють, що 
металошукачів на вході не було. Від-
повідальність за трагедію взяла на себе 
«Ісламська держава». Відповідне відео 
терористів було розміщено в соціаль-
них мережах, передає ТАСС iз поси-
ланням на іракський інтернет-портал 
«Ахбар Ірак».
 Керівництво Європейської комісії та 
НАТО висловили співчуття у зв’язку з 
терористичним нападом на концерті. 
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юн-
кер заявив, що «з великим сумом та 
глибоким шоком» він дізнався «про 
звірячий напад у Манчестері». Прем’єр-
міністр Великобританії Тереза Мей на-
звала вибух у місті Манчестер «жахли-
вим терактом. «Ми працюємо над тим, 
щоб встановити всі обставини того, що 
поліція розглядає як жахливий теро-
ристичний акт», — йдеться у поши-
реній канцелярією прем’єра комюні-
ке.
 Сама Аріана в момент вибуху пере-
бувала в безпечному місці і фізично не 
постраждала. Чого не скажеш про її 
моральний стан. «Розбита. Від усього 
серця мені дуже-дуже шкода. Не маю 
слів», — написала співачка після того, 
що сталося, у своєму «Твіттері». Після 
трагедії вона призупинила своє турне: 
четверговий концерт у Лондоні скасо-
вано, а заплановані виступи у Бельгії, 
Польщі, Німеччині та Швейцарії від-
кладено на невизначений час. Продю-
сери Гранде повідомили, що на сцену 
вона повернеться, коли буде емоційно 
готова. ■

ГРОШІ

Хоч якими б золотими 
були злоті…
До 2025 року у всіх без винятку країнах ЄС єдиною валютою 
має стати євро

■

Не всі країни хочуть переходити на спільну валюту.❙

ТЕРАКТ

Остання гастроль
На концерті американської співачки Аріани Гранде в 
Манчестері пролунав вибух, загинули 22 людини

■

Цього разу свою лють терористи спрямували проти дітей і молоді.❙
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Три підготовлені до друку томи 
були знищені
 «Спершу було дві спроби ви-
дання УРЕ: перша редакція — 
започаткована в 1927 році, а в 
1934-му, через згортання ук-
раїнізації, була вже й закрита 
— жодного тому тоді не було ви-
дано (тоді цим проектом керував 
Микола Скрипник), — розпові-
дає Сергій Гірік (ст. науковий 
співробітник відділу соціогу-
манітарних наук видавництва). 
— Оскільки задум не був реалі-
зований, то три підготовлені до 
друку томи були знищені й жод-
них матеріалів до них не зберег-
лося (про це було ґрунтовне до-
слідження Михайла Фельбаба). 
Все «заглохло», й лише після 
Другої світової війни (наприкін-
ці 1940-х років) була друга спро-
ба, яка не пішла далі видання 
окремих документів про те, що 
буде підготовка УРЕ». 
 Лише наприкінці 1950-х 
років було започатковано ви-
дання, яке врешті було реалі-
зоване. Саме тоді було створе-
но спеціалізоване видавництво 
«Українська Радянська Енцик-
лопедія» і його директором було 
призначено Миколу Бажана. 
Він очолював видавництво по-
над 20 років, аж до своєї смерті, 
у 1983 році. За його керівництва 
світ побачив низку як енцикло-
педичних, так і наукових не-
довідкових книг, зокрема, шес-
титомник «Історія українсько-
го мистецтва», а також два ви-
дання «Української радянської 
енциклопедії». Перша УРЕ ви-
йшла у 17 томах: започаткова-
но видання було у 1956 році, і 
хоча «первісток» побачив свiт 
лише у 1961 році, проте до кін-
ця 1960-х усі томи надрукували. 
Друге видання УРЕ 1980-х років 
хоч і складалося «лише» з 12 то-
мів, проте кількість статей там 
була більшою.
 Варто зазначити, що перше 
видання УРЕ за науковим рівнем 
було цікавішим і якіснішим, бо 
його творила «зоряна команда»: 
наприклад, із фольклористики 
писав статті  Максим Рильсь-
кий, літературознавства — Пав-
ло Тичина та Олександр Білець-
кий, мово знавства — Леонід Бу-
лаховський. До речі, в архіві ус-
танови зберігаються матеріали, 
що передували появі першої 17-
томної енциклопедії: рукописи; 
машинописні тексти, які кіль-
ка разів набиралися; редакцій-
ні примірники статей тощо. Го-
ловною редакцією УРЕ також 
була видана перша «Енциклопе-
дія кібернетики» в двох томах у 
1973 році за редакцією Віктора 
Глушкова (засновника й дирек-
тора Інституту кібернетики). 
 «Після 1980-х років вели-
ких універсальних енциклопе-
дичних проектів в Україні не 
видавалося, — продовжує роз-
повідь кандидат історичних 
наук. — У 1990-х роках видав-
ництво «Українська енциклопе-
дія ім. М. Бажана» робило спро-

би почати видання «Малої на-
ціональної енциклопедії» в 10-
15 томах, але далі проектів це 
не пішло через брак фінансуван-
ня. Але були спільні видання де-
яких профільних енциклопедій: 
наприклад, на початку 1990-х — 
видано три томи (хоча планува-
лося п’ять) «Української літера-
турної енциклопедії». 
 Щоправда, є проект сучас-
ної України — багатотомник, 
який видає Інститут енцикло-
педичних досліджень НАУ, але 
там інша концепція, бо вони 
прив’язані винятково до ХХ-
ХХІ століть (у них інший підхід, 
вони не охоплюють, на приклад, 
стародавню історію та інші краї-
ни). А наша «Велика Українсь-
ка Енциклопедія» — універ-
сальна національна енциклопе-
дія, і хоч україніка представле-
на дуже широко, але достатньо 
широко представлено й усі інші 
країни».

Перша тисяча
 У 2016 році вийшов перший 
том ВУЕ (підготовка якого три-
вала три роки), але як мінімум 
тридцятитомне видання в па-
перовій та електронній версіях 
розраховане на період до 2026 
року. Цей «первісток» вийшов 
накладом у 1000 примірників 
за програмою «Українська кни-
га» (державою було виділено 480 
тис. грн.), які «розійшлися» ви-
нятково по бібліотеках, які були 
в переліку Держкомтелерадіо. 
У підготовці, написанні статей 
першого тому взяли участь не 
лише науковці «Енциклопедич-
ного видавництва», а й величез-
на команда з понад 300 провід-
них науковців з усієї України, 
яких було долучено до співпра-
ці: в том ВУЕ увійшло близь-
ко 1700 статей, що охоплюють 
літери «А—Акц», та близько 
1000 кольорових ілюстрацій 
(фото, малюнків, схем, табли-
ць, діаграм, понад 35 мап), що 
розміщується на 592 сторінках 
книги. 
 Щодо будівлі, в якій доне-
давна працювали науковці, іс-
торик Сергій Гірік додав: «Побу-
довано чотириповерховий буди-
нок у другій половині ХІХ ст.: до 
революції тут мiстилися «Вищі 
жіночі курси», а в 1950-ті роки 
— оселилося видавництво «Ук-
раїнська радянська енциклопе-
дія». У 2013 році, згідно з ука-
зом Президента, було заснова-
но Державну наукову установу 
«Енциклопедичне видавниц-
тво», яка стала правонаступни-
цею попередніх — змінився про-
філь: формально були видавниц-
твом, а тепер стали науковою ус-
тановою».
 У штатi — близько трьох де-
сяткiв співробітникiв, які зай-
мали другий та третій поверхи, 
а у підвальному приміщенні роз-
міщено архів установи. Коли ж 
створювалася в радянські часи 
УРЕ — співробітників було на... 
порядок більше! 

Те, що відбувається у підвалі, 
краще не бачити
 «...І це не дуже добре, що 
архів зберігається в підвалі, — 
розповiдає Андрій Тищенко (на-
уковий співробітник бібліогра-
фічного відділу). — Адже наш 
архів містить не лише статті, а 
й фотографії, негативи, слайди, 
унікальні (особливо рослин) ма-
люнки художників. Це є доку-
ментальні свідоцтва енциклопе-
дичної історії ще «тієї» Украї-
ни. Але наша будівля в погано-
му стані, а те, що відбувається 
в підвалі, — краще не бачити. 
Стелажі вже «трохи» попадали, 
через те, що дуже велика воло-
гість, яку набирає папір, особ-
ливо влітку. У підвалі з архіва-
ми немає опалення ще з 1990-х 
років, а в приміщеннях, в яких 
безпосередньо ми працюємо, — 
з 2013 року.
 Хотів би акцентувати увагу 
на архівних документах, адже 

вони хоч і не належать до на-
ціонального архівного фонду, 
але ж мають культурну цін-
ність для України. Бо дуже ба-
гато авторів, які були дописува-
чами УРЕ, — відомі люди: Пав-
ло Тичина, Дмитро Павличко, 
Микола Бажан i багато інших. 
Архів дуже великий».

Люди, які тут працюють, 
фактично здійснюють подвиг
 «У цій будівлі зберігається 
історія української енциклопе-
дистики, історія розвитку й ста-
новлення України як культур-
ної й наукової одиниці, — додає 
Ярослава Межжеріна (науко-
вий співробітник відділу при-
родничих наук, автор багатьох 
шкільних книжок із біології). 
— І люди, які тут де-юре працю-
ють, фактично здійснюють под-
виг. У нас украй низькі зарпла-
ти: до нещодавнього підвищен-
ня «мінімалки», наприклад, 

редактор у нас отримував 1700 
гривень — людина, яка прак-
тично цілодобово працює, адже 
«веде» повний набір термінів, 
статей, які входять в енцикло-
педію. Люди тут працюють не за 
гроші, а за ідею — це колектив 
ентузіастів, які розвивають ен-
циклопедистику. Держава по-
винна мати гімн, прапор, герб, 
і якщо це європейська держава, 
де розвинені наука і культура, 
вона просто не може не мати ще 
й своєї енциклопедії. 
 Втрачаються «наші» архі-
ви, й ми дуже за це переживає-
мо. Нам особливо важко було 
працювати взимку (без опален-
ня), адже в цю пору наша про-
фесійна хвороба — запалення 
легень. Ми дуже потребуємо 
державної підтримки. Зрозумі-
ло, що лише самі ми не може-
мо писати статті до ВУЕ, нам 
потрібно залучати авторів, але 
це ми можемо робити лише на 
безплатній основі, бо нам не да-
ють фінансування на авторські 
гонорари. Ми приходимо в на-
укові інститути й пропонуємо 
писати статті в енциклопедію, 
а нам відповідають: «А що ми 
за це отримаємо?». А отримати 
вони можуть лише... славу, але 
ж не всі такі ентузіасти, як ми, 
й люди, як правило, відмовля-
ються. Тим затребуваним уче-
ним, котрі у своїй науковій га-
лузі чогось досягли, треба пла-
тити високі гонорари». 
 Крім того, в держустанові не 
укомплектований штат праців-
ників — відповідно, багато не-
перекритих розділів, за відсут-
ністю нормального фінансуван-
ня. Наприклад, у відділі при-
родничих наук пані Ярослава 
залишилася фактично одна. І 
всі біди — через відсутність на-

Вiзитна картка 
на вулицi
Як енциклопедiї укладали Максим 
Рильський i Павло Тичина та чому нинi 
видавцiв примусово виселили

КОЛІЗІЇ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Універсальні та галузеві енциклопедії, створені й видані в Україні 
у різний час, становлять не лише історичну та джерелознавчу цін-
ність, а й залишаються актуальними в науковому та інформацій-
ному плані. За роки незалежності лише у 2016 році світ побачив 
перший том «Великої Української Енциклопедії» (ВУЕ) — універ-
сальної національної енциклопедії, багатотомне видання якої (в 
паперовій та електронній версіях) розраховане на період до 2026 
року. Опікується цією надважливою справою, яка є візитною кар-
ткою будь-якої розвиненої країни, — Державна наукова установа 
«Енциклопедичне видавництво», директора якої обрав у квiтнi на 
конкурсній основі трудовий колектив згідно з постановою Кабміну 
від 16 грудня 2016 року. Проте вже 27 квiтня вiдбулося фактично 
рейдерське захоплення примiщення: виламали дверi й увiрвалися 
до будiвлi представники громадського об’єднання при КМДА та де-
ржвиконавцi. Наразi працiвники державної наукової установи зали-
шилися на вулицi...

■

Приміщення на вул. Б. Хмельницького, 51а, з якого науковців ДНУ 
«Енциклопедичне видавництво» викинули на вулицю.

❙
❙

ДО РЕЧІ

Сторічні аналоги...
 Чи варто в умовах тяжкої ситуації на сході України, в умовах війни та кризи вза-
галі говорити про універсальну українську енциклопедію? Мабуть, варто! Нагадає-
мо, що наприкінці ХІХ ст. з’явилася ідея створити видання, в якому концентрувати-
муться знання про Україну. Тож інтелектуальні кола (українські за духом) вирішили 
над цим продуктом працювати. 100 років тому, під час Першої світової війни, уза-
лежненого існування українських земель у складі двох імперій, українство все ж 
спромоглося на видання першої модерної української енциклопедії. Ідеться про пра-
цю «Украинский народ в его прошлом и настоящем». Підготовча робота над цією 
енциклопедією розпочалася в 1909—1911 роках у середовищі петербурзької ук-
раїнської діаспори та серед російських учених, прихильних до української справи. 
І хоча робочою мовою було визначено російську, сама назва проекту декларувала 
його українську спрямованість. 
 Власне, сама підготовча робота того видання перших томів тривала кілька років 
і завершилася зі значним запізненням. Замість листопада 1912 року перший том ви-
йшов лише в 1914 році. Сучасники відзначають цілу низку причин таких затримок — 
передусім економічних та організаційних. Зокрема, суперечка з видавництвом «Гра-
нат», необхідність узгодження різних фрагментів тексту в цензурі, недостатність фі-
нансування — усе це пригальмовувало роботу. Однак не можна оминути й суб’єктивні 
чинники, на яких наголошує у своїх листах письменник Петро Стебницький. Особли-
во він звинувачує інтелігенцію, ту верству, яка мала б докладати всіх зусиль до про-
світлення нації, а натомість не спроможна навіть виконати свої особисті зобов’язання. 
Відтак він наголошує, що не лише перепони з боку царської адміністрації гальмували 
процес видання енциклопедії, а більшою мірою безвідповідальність самих українсь-
ких авторів була цьому виною. Але попри всі складнощі у 1918 році вийшов і другий 
том енциклопедичного видання із запланованих чотирьох.

■
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лежної державної підтримки. Ко-
лектив науковців нещодавно ви-
пустив «Словник», це фактично 
путівник, адже там перелік тер-
мінів, які ведуть до майбутньої 
багатотомної ВУЕ. Також їхніми 
зусиллями вийшли друком мето-
дичні рекомендації на наукових 
засадах з написання енциклопе-
дії й чотири тематичні словники. 
 Ще нещодавно відбувалося 
постійне «зависання» в повітрі: 
у попередні роки «зверху» керів-
нику видавництва Аллі Киридан 
продовжували контракт щоразу 
на два, три, максимум шість мі-
сяців. 

Тільки громадою цей проект 
«витягнути» буде важко
 Продовжує спілкування Ал-
ла Киридон (доктор історичних 
наук), яку одноголосно своїм 
керівником вибрали наукові пра-
цівники під час відкритого кон-
курсу: «Проект зi створення ВУЕ 
— державної ваги, адже працює 
на іміджеві характеристики краї-
ни, це візитка держави. До речі, 
ми маємо чудову бібліотеку, але 
не маємо права нею користувати-
ся, вона «законсервована» на тре-
тьому поверсі й нам не передана, 
через колізію 2013 року під час 
зміни форми власності. Крім на-
званих колегами проблем, ми має-
мо ще й проблему з орендою при-
міщення, через ліквідацію попе-
редньої структури». 
 Якщо всі негаразди спробувати 
диференціювати, то перша група 
буде пов’язана з проблемами ор-
ганізаційного життя в установі, на 
яку покладається основна робота з 
підготовки ВУЕ. Колектив не міг 
спокійно працювати: не раз дохо-
дило фактично до рейдерських за-
хватiв будівлі — це набувало тра-
гічних для співробітників уста-
нови «обертів», адже доводилося 
витрачати час не на те, що треба. 
Взимку на роботі люди виживали 
завдяки обігрівачам (не говорячи 
вже, що це додаткова електроенер-
гія й, відповідно, витрати). А дру-
га складова, пріоритетна для нау-
ковців «Енциклопедичного видав-
ництва», — це якісне наповнення 
продукту (підготовка тек стів). Ко-
лектив дуже дякує усім, хто долу-
чився до роботи за ідею, за імідж 
України й на безоплатній основі 
надавав свої статті — свій інтелек-
туальний продукт. 
 «Ми вдячні Міністерству ос-
віти, завдяки заклику якого за-
раз до нас активно долучаються 
викладачі вишів. У цілому про-
ект дуже цікавий і перспектив-
ний, він є нашою інформаційною 
зброєю. Я звертаюся до спонсорів, 
які би допомогли зробити додат-
ковий наклад першого тому. Адже 
незважаючи на війну на сході й су-
цільну кризу — Україна працює, 
мислить, і це мислення в інтелек-
туальному утворенні концент-
рується в універсальній енцикло-
педії. 
 Спершу планувався 30-том-
ник ВУЕ, але томів, мабуть, буде 
більше. Родзинкою проекту є й 
те, що буде ще електронна версія, 
зокрема, перший том можна буде 
вже читати в інтернеті за півроку. 
Е-версія буде ширша й мобільні-
ша, адже в ній розміщуватимуть-
ся й ті статті, які не потраплять до 
друкованої версії. 
 Найближчим часом буде вес-
тися робота в «горизонтальном» 
вимірі: авторам даватиметься 
весь перелік «гасел» й інформація 
(статті) не в алфавітному порядку 
буде нарощуватися i згодом вида-
ватися. Якщо будуть «зайві» кош-
ти, то є плани трохи змінити ма-
кет», — резюмувала Алла Мико-
лаївна.
 Усi плани можна буде реалiзу-
вати лише за умови, якщо видав-
ництво повернеться у своє при-
мiщення. ■

«Наша мета — насамперед 
донести до людей, що 
кожен має можливість 
допомогти»
 А з’явилася ідея цього про-
екту так. Студенткам Дарині 
Власенко, Оксані Перекуті та 
Насті Магеррамовій для пред-
мету «Соціальне проектуван-
ня» треба було зробити кейс 
якогось соціального проек-
ту. Дівчата одразу вирішили 
придумати щось для допомо-
ги діткам. Коли вже почали 
розробляти проект, то випад-
ково дізналися, що в кардіо-
центрі проблема з донорами — 
тоді лікарі зверталися в КПІ, 
щоб там допомогли. Так ідея 
з’явилася практично сама.
 Згодом, розповідає Дари-
на Власенко, виникло непе-
реборне бажання допомогти 
дітям, а заразом і спробува-
ти свої сили. Дівчата виріши-
ли організувати акцію і вті-
лити свій проект у життя. До 
речі, потім подали його у КПІ 
на «Ярмарок проектів» і ви-
грали гран-прі. А перша ак-
ція, на якій і зібрали всіх не-
байдужих, припала на День 
вишиванки. 
 До тієї акції готувалися 
вкрай ретельно: зробили ди-
зайн проекту, залучили спон-
сорів, бо ж запланували її од-
разу на два дні. При цьому весь 
час переймалися — чи мати-
ме їхня ідея відгук у людей. 
Зрештою побоювання дівчат 
не справдилися: 17-18 трав-
ня на їхню акцію прийшло 
чимало людей — 65 донорів. 
Звісно, частину відсіюють з 
об’єктивних причин, але той 
факт, що стільки охочих зго-
лосилося допомогти, не міг не 
тішити. А відгуки опісля були 
лише позитивними. 

Це справа доброчинна, 
добровільна і безоплатна
 Водночас Настя і Дарина   
кажуть: «Ми хотіли показа-
ти не те, що от люди поми-
рають, конче потрібна кров. 
Наша мета — насамперед до-
нести до людей, що кожен має 
можливість допомогти. Лю-
дям важливо показати їхню 
значимість».
 Після першої акції поча-
лися дзвінки із запитаннями 
— а чи буде і коли наступна? 
Тож дівчата вирішили ризик-
нути і провести другу. Друга 
була успішною за комуніка-
цією зі ЗМІ: «Для нас це вже 
стало нормою, проте для ко-
гось — ні. Нам почали каза-
ти, що от ви, студентки, роби-

те велику справу». Водночас 
м’яко зауважують, що були 
питання, які їх ображали, 
наприклад, про те, що вони 
мають із тих акцій і чи бага-
то заробляють. Дарина і Нас-
тя наголошують — це справа 
доброчинна, добровільна і без-
оплатна, бо ж роблять не зад-
ля наживи, а зі щирої потре-
би допомогти. 
 Так, зі щирої потреби до-
помогти організували чоти-
ри такі акції. Але потім, роз-
повідає Дарина, відчули, що 
виросли. Та й донори потріб-
ні не час від часу, а щодня, 
тож необхідно, щоб такі ак-
ції стали постійними і регу-
лярними. Коли саме дівча-
та обмірковували всі деталі 
майбутнього вже постійного 
проекту, в  племінника Дари-
ни виявили онкологічне за-
хворювання: «Мені телефо-
нує мама хлопчика і каже, 
що вони шукають донорів. 
Ми за один вечір організува-
ли пілотний «Сердечний чет-
вер» (уже всіх насправді 11). 
Ми почали всім телефонува-
ти, запрошувати. І тоді ж ви-
рішили, що робитимемо таке 
щочетверга».
 На моє питання, чи охо-
че відгукуються люди, адже 
всі нині лише й говорять, що 
про втому від волонтерства, 
благодійництва, дівчата за-
певняють: люди ходять! Звіс-
но, кількість різна, але дів-
чата раді навіть одному доно-
ру. «На останній акції якоїсь 
миті ми зрозуміли, що не змо-
жемо прийняти всіх тих, хто 
зареєструвався. Багато хто 
каже, що сам би не пішов, але 
оскільки ви чекаєте, то при-
ходять попри все, якщо вже 
пообіцяли і зареєструвалися. 
Один із четвергів припав на 9 
березня, думали, що нікого 
не буде. Проте приходять на-
віть раніше за призначений 
час. 17 людей чи 12, 5 чи 3 — 
неважливо, скільки прийде, 
важливо, що вони є. Це кра-
ще, ніж нічого. Ми після кож-
ного четверга пишемо, скіль-
ки було донорів, фотографує-
мо їх, готуємо подарунки, бо, 
можливо, прийде одна люди-
на, але потім вона стане пос-
тійним донором». 

Проблема не лише 
в донорах, проблема 
в необізнаності людей
 Переважно кров забира-
ють у кардіоцентр для дітей, 
звісно, якщо треба терміно-
во в дорослу кардіологію, то 

її візьмуть. Бо ж найголовні-
ше, щоб вона комусь допомог-
ла. А всі ж операції роблять 
із використанням штучного 
кровообігу. До речі, за статис-
тикою, найбільша кількість 
смертей в Україні стаєть-
ся через серцево-судинні за-
хворювання, багато діток на-
роджуються з вадами серця. 
І про це мало говорять, хоча 
тема вкрай актуальна. А про 
власне донорство мало що 
знають. 
 Проект «Сердечний чет-
вер» співпрацює з Асоціа-
цією донорів, яка, за слова-
ми Дарини Власенко, біль-
ше спрямована на законодав-
чий аспект, удосконалення 
бази, систему реформування. 
Бо проблем у цій галузі в Ук-
раїні багато. 
 До розмови приєднуєть-
ся студентка Національного 
університету харчових тех-
нологій Владислава Цокало. 
Дівчина пішла здавати кров 
уже вп’яте, сьогодні в неї 
взяли лише плазму, бо часу 
після останнього здавання 
крові пройшло замало. Про-
те вона наголошує, плазма — 
теж дуже важливий компо-
нент. Владислава каже: «От 
в Ізраїлі є єдиний банк крові, 
потім її розподіляють за пот-
ребами. У нас натомість деякі 
центри навіть не під’єднані 
до бази донорів. А у Швеції, 
наприклад, на телефон при-
ходить смс — ваша кров була 
використана там і там. Хоча 
насправді простежити шлях 
крові іноді буває дуже склад-
но, бо ж її можуть розділити 
на компоненти». Важливо та-
кож, щоб була постійна база 
донорів, щоб уже було напев-
но відомо, що та чи та люди-
на не мала захворювань, ін-
фекцій. Постійні донори — 

також добре в тих випадках, 
коли є повторні операції, бо ж 
значно ліпше, коли кров від 
однієї людини. 
 Як уже зазначали, пробле-
ма не лише в донорах, пробле-
ма в необізнаності людей, які 
часто навіть не знають, куди 
звертатися. Ніхто, напри-
клад, не знає, що є Київсь-
кий центр крові, де кров мож-
на замовити. Іноді в розпа-
чі просто розклеюють оголо-
шення, що потрібні донори. 
 Щодо інформаційного за-
безпечення, то про черговий 
«Сердечний четвер» дівчата 
оголошують у соціальних ме-
режах. Надрукували листів-
ки, кажуть, добре було б роз-
вішувати афіші в університе-
тах. За якусь потужну рек-
ламну кампанію заплатити не 
мають чим, бо ж працюють на 
власному ентузіазмі. «Треба 
мати інші канали комуніка-
ції, інформаційна підтримка 
дуже важлива», — каже Да-
рина. І наголошує, що вже ду-
мають над наступним рівнем 
свого проекту. 
 На моє запитання, а яким 
бачать цей наступний рівень, 
дівчата відповідають дещо 
стримано — не хочуть зага-
дувати наперед, проте вже 
певні міркування з приво-
ду майбутнього вони мають: 
«Щоб була можливість здава-
ти кров щодня в різних цент-
рах. На нас уже самі виходять 
центри, проте наразі нам не 
ви стачає юридичного оформ-
лення. Та й ресурсів не виста-
чає, бо все робимо самі».
 Проте налаштовані дівчата 
оптимістично: «Не треба че-
кати, що хтось сам прийде, — 
треба самим іти в народ. І далі 
розвивати проект. Ми важли-
ву спробу робимо, і робимо її 
за покликом душі». ■

ДОБРА СПРАВА

Урятувати маленьке серце
Усіх охочих у Києві щочетверга запрошують здавати кров

■

Марія СУЛИМА

Останніми роками питання донорства в Україні постало особ-
ливо гостро. Адже саме нині наша держава зіткнулася з про-
блемою нестачі крові — коли люди чергами стоять, щоб зда-
ти її, таку необхідну, для наших захисників на сході. Одним із 
проектів, що покликаний бодай частково розв’язати питання 
нестачі крові, є проект «Сердечний четвер», що починався як 
одноразова акція на основі студентської роботи з «Соціально-
го проектування», тепер же став щотижневою подією у Центрі 
дитячої кардіології та кардіохірургії. Бо ж торішня статистика 
була такою: в Україні на 100 тис. населення кількість донорів 
утричі нижча, ніж у Європі. 
Щочетверга у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії про-
ходить акція «Сердечний четвер», на неї організатори запро-
шують усіх охочих здати кров для діток, що лікуються в цьому 
центрі. Ця акція — ініціатива студенток КПІ, які, крім того, що 
збирають таку необхідну для пацієнтів кардіоцентру кров, ви-
рішили поширювати культуру донорства серед молоді та сту-
дентів в Україні. 

Здати кров для потреб хворих дітей — ніякого дискомфорту.❙
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Прийшла весна в Кичеєве
 Моя перша зустрiч з Олександром Іва-
новичем Бiлашем вiдбулася у далекому, 
майже мiфiчному 1968 роцi — щойно вiн 
став лауреатом Республiканської премiї 
iм. Миколи Островського у номiнацiї «Му-
зика».
 Не одержавши нiякого доручення вiд 
керiвництва молодiжної газети, де я тодi 
працював, вiдчув гостру потребу розповiс-
ти про молодого амбiтного лауреата, тим 
паче, що у постановi мiстилася загальна 
фраза — «за вагомий внесок у розвиток 
українського музичного мистецтва».
 Крiм того, премiя iменi Миколи Ост-
ровського була тодi дуже престижною i за 
значимiстю йшла одразу пiсля Державної 
премiї iменi Тараса Шевченка.
 І от я у Спiлцi композиторiв України, 
прагну зустрiтися з новоспеченим лауре-
атом. Менi кажуть: «Олександра Іванови-
ча у Спiлцi немає, вiн вiдпочиває у сели-
щi Кичеєве Києво-Святошинського райо-
ну».
 Кичеєве — це невеличкий роз’їзд мiж 
Ірпенем i Ворзелем, i електрички iдуть 
туди з коротким iнтервалом. Тож їду до 
селища, назви якого навiть не чув. Отже, 
скоро побачу композитора-лауреата, а 
поки що запитую себе: що я знаю про ньо-
го?
 На жаль, не так уже й багато. Хiба що 
це: 1960 року вийшов на екрани фiльм 
«Роман i Франческа» — фiльм складний, 
незграбний, але пiсня, яку виконує Ро-
ман (артист Павло Морозенко), зачарува-
ла всю Україну:
Впали роси на покоси,
Засвiтилися навколо.
Там дiвча ходило босе,
Бiлу нiжку прокололо...
 У нас мало хто знав, що автор пiснi i 
слiв до неї — Олександр Бiлаш, бо цю гли-
боко лiричну пiсню виконують також i 
аматорськi колективи, тож ведучi оголо-
шують: «Слова i музика народнi». А це — 
найвища похвала для автора.
 Коли приїхав, то нiякого селища не 
побачив, просто у лiсi, точнiше — у Ки-
чеєвському лiсi, то тут, то там розкиданi 
дерев’янi котеджi-зруби, усi разом вони й 
iменуються Будинком творчостi компози-
торiв.
 Лiсник Петро, водночас i сторож, при-
вiв мене до котеджу, де вiдпочиває i, до 
речi, працює Олександр Бiлаш, i я негуч-
но постукав у дверi. Вiдчинив їх особис-
то господар. Навiть не розпитуючи, хто я, 
звiдки i для чого потурбував його, привiт-
но посмiхнувся:
 — Заходьте.
 Половину помешкання, бачу, займає 
чорний концертний рояль, усе решта — 
доволi спартанське: кушетка, стiл, вод-
ночас письмовий i обiднiй, кiлька розхи-
таних стiльцiв.
 Олександр Іванович був у пiднесено-
му настрої, бо вже знав, що став лауреа-
том. Людина публiчна, вiдкрита, вiн звик 
до уваги преси, тож розмову почав охоче, 
заздалегiдь, як виглядало, готуючись до 
запитань:
 — У постановi про вiдзначення вас пре-
мiєю iменi Миколи Островського немає 
нiякої конкретики, оця фраза «за вагомий 
внесок у розвиток українського музично-
го мистецтва» нiчого не пояснює. Якi вашi 
твори оцiненi так високо?
 — Протягом року на здобуття зван-
ня лауреата надходили музичнi твори з 
усiх куточкiв України i навiть вiд україн-
цiв, якi живуть за межами України. Я зва-
жив, що це конкурс iменний, iменi Мико-
ли Островського, тож вчинив iнакше: спе-
цiально написав симфонiчну «Поему про 
Павла Корчагiна», крiм того, створив двi 
пiснi — «Ровесники» на слова Олександра 
Пiдсухи та «Вважайте мене корчагiнцем» 
на слова Якова Дяченка. Цi твори я наси-
чив українською мелодикою, а пiснi ще й 
українським словом — i це одразу вiдчує 
слухач.
 Чого не скажу про фiльм «Як гарту-
валася сталь», який був номiнований на 
премiю у жанрi «Кiномистецтво». Режи-
сер Микола Мащенко, дбаючи про всесо-
юзний прокат, запросив на головну роль 
москвича Володимира Конкiна з його ви-
мовою росiйського академiчного актора, 

в результатi Корчагiна можна вважати i 
росiянином, i українцем, i білорусом.
 — Ви згадали українську мелодику... 
Але ж вiдтворити її може лише людина, 
яка народилася в Українi...
 — Звичайно, особливо у такому музич-
ному краї, як Полтавщина. Тут, у мiстеч-
ку Градизьк, 6 березня 1931 року наро-
дився i я. Народився, на щастя, у музич-
нiй сiм’ї: мати Євдокiя Андрiївна мала 
найкраще сопрано у нашому Глобинсько-
му районi, якщо й спiвала у хорi, то лише 
сольнi партiї, батько Іван Панасович спi-
вав гiрше, зате чудово грав на струнних — 
мандолiнi, балалайцi, гiтарi. Маючи та-
кий родовід, я 1946 року подав докумен-
ти до Полтавського музичного училища, 
але не був зарахований через... вiдсутнiсть 
слуху. Ви не можете собi уявити розпач 
п’ятнадцятирiчної людини, яка вiдчула 
примарнiсть своїх музичних устремлiнь.
 Можна було, звичайно, пiти на агроно-
ма або сiсти за штурвал комбайна, але усе, 
крiм музики, було не моє. І я роблю нову, 
цього разу вдалу, спробу: 1948 року всту-
паю до Житомирського музичного учили-
ща iменi Косенка. Щастя було безмiрним, 
але я гостро вiдчув потребу у викладачах 
високої квалiфiкацiї, тож, переїхавши до 
Києва на свiй страх i ризик, нiкому не вi-
домий, я 1952 року вступаю до Київсь-
кої вечiрної школи (бо вдень заробляв на 
шмат хлiба). А там музику викладають 
такi визначнi майстри, як Григорiй i Пла-
тон Майбороди... Цих двох iмен було до-
сить, аби я повiрив у себе, тим паче, що 
обидва вони помiтили й розвинули мої на-
хили до створення музичних творiв, пiсен-
них передусiм...
 Раптом Олександр Іванович зупинив 
свою цiкаву розповiдь:
 — Чи не забагато уваги ми вiддаємо 
моїй скромнiй персонi?.. Знаєте, тут у нас 
вiдпочивають i працюють багато яскравих 
людей. Ходiмо, я розповiм вам про них.
 Ми вийшли в холодний березневий 
лiс, i Бiлаш як старожил Будинку твор-
чостi композиторiв почав водити мене вiд 
котеджу до котеджу.
 — Ось тут, — каже вiн, — живе наш 
живий класик Костянтин Федорович 
Данькевич, який нинi переживає не най-
кращi днi. Рiч у тiм, що Большой театр 
у Москвi — найпрестижнiша наша сце-
на — вирiшив поставити його музичну 
епопею «Богдан Хмельницький», якою 
Данькевич мав диригувати. Бiльше року 
(!) йшла пiдготовка до прем’єри, викона-

вець ролi Богдана, народний артист СРСР 
Борис Штоколов, вивчив навiть українсь-
ку мову, аби виглядати органiчнiше.
 І раптом на генеральну репетицiю завi-
тали непроханi гостi — завiдуючий ідеоло-
гiчним вiддiлом ЦК КПРС Леонiд Іллiчов 
i головний iдеолог країни Михайло Сус-
лов. Фiнал опери, де Богдан (Борис Што-
колов) заповiдає козакам: «Любiть Украї-
ну!» обом iдеологам не сподобався, у цих 
словах вони угледiли прояви «українсь-
кого буржуазного нацiоналiзму». Оче-
видно, обидва були б щасливi, якби Бог-
дан вигукнув: «Любiть СРСР!».
 Словом, не побачила прем’єри опе-
ра «Богдан Хмельницький», натомiсть 
керiвництво Большого театру, аби «збере-
гти обличчя» перед композитором Дань-
кевичем, поставило його балет «Лiлея», 
але це не згладило гiркоти й образи в душi 
Костянтина Федоровича.
 А тут (пiдходимо до котеджу) плiдно 
працює Рада Остапiвна Лисенко — профе-
сор Київської консерваторiї, онука фунда-
тора української опери Миколи Вiталiйо-
вича Лисенка.
 Викладаючи загальне фортепiано, 
Рада Остапiвна розробила свою концеп-
цiю навчання, яку ректор консерваторiї 
композитор Андрiй Штогаренко назвав 
«новаторською» i просив Раду Лисенко 
скласти пiдручник. Тож зараз вона якраз 
i працює над створенням такого пiдручни-

ка, крiм того, пише мемуари про свого ве-
ликого дiда — Миколу Вiталiйовича Ли-
сенка.
 А бiля цього будиночка, веде далi 
Олександр Іванович, завжди можна по-
чути найвищий клас виконавської май-
стерностi. Воно й не дивно, бо тут вiдпо-
чиває, даруйте, бiльше працює, нiж вiдпо-
чиває, пiанiст Вiталiй Сєчкiн. Щоправда, 
не простий пiанiст — лауреат мiжнарод-
ного конкурсу, заслужений артист УРСР, 
доцент Київської консерваторiї.
 Щойно вiн повернувся з гастрольної 
поїздки по Прибалтицi, де знайомив слу-
хачiв зi своїми «Естонськими враження-
ми» — ґрунтовним твором для вiолончелi 
та фортепiано, i партнером йому був вiо-
лончелiст Вадим Червов.
 Зараз Вiталiй завершує сюїту для 
скрипки та фортепiано, у планах — ство-
рити трiо для вiолончелi, скрипки та фор-

тепiано. Як бачите, композиторська дiяль-
нiсть у нього конкурує з виконавчою, i 
важко сказати, чому бiльше вiн віддає пе-
ревагу.
 А господиня цього дерев’яного буди-
ночка не припиняє дивувати. Вона — най-
молодший член Спiлки композиторiв Ук-
раїни, у її творчому доробку не бiльше де-
сяти пiсень. Але ж яких! Я неголосно про-
спiваю вам одну, i ви все зрозумiєте:
 Летять в небi чайки i вдень, i вночi
 В синю даль, в синю даль.
 А серце менi шепоче:
 Кинь печаль, кинь печаль...
 Ім’я композитора — Юлiя Рожавська. 
Я часто запитую себе: як змогла ця молода 
тендiтна жiнка, мешканка великого мiс-
та, так органiчно й трепетно вiдтворити в 
пiснi найнiжнiшi людськi почуття?
 Олександр Іванович так захопився роз-
повiддю про колег-композиторiв, що втра-
тив вiдчуття часу. Якби його втратив i я, 
то спiзнився б на електричку.
 І я поглянув на годинник.

 — Послухайте, — мовив Олександр 
Іванович, виводячи мене з лiсу, — якщо 
писатимете щось, не оминiть жодного з 
тих, про кого я розповiв. Якщо ж скажете 
кiлька слiв i на мою адресу, буду вдячний. 
І останнє. Замовляю кiлька примiрникiв 
газети. Та оскiльки я скоро поїду звiдси, 
газети прошу принести додому.
 Вiн витяг ручку (вiзитки тодi ще не 
ввiйшли в моду) i написав свою домашню 
адресу: «вул. Пушкiнська, 34».

Коли Фортуна посмiхається
 Усупереч очiкуванням нарис «При-
йшла весна у Кичеєво» не викликав фуро-
ру. На редакцiйнiй летючцi оглядач ска-
зав про нього коротко: «нормальний ма-
терiал».
 Але знайшлася на комбiнатi преси 
(тодi — «Радянська Україна») одна-од-
нiсiнька людина — лiтпрацiвник газети 
«Молодь України», яку цей «нормальний 
матерiал» нечувано схвилював, вибив iз 
нормального ритму життя, а згодом кру-
то змiнив життя цiєї людини.
 Вiн буквально влетiв до мого робочого 
кабiнету i просто з порога запитав:
 — Слухай, старий, ти й справдi зустрi-
чався з Бiлашем?
 — Справдi. І завтра знову до нього пої-
ду, передам кiлька примiрникiв газети.
 — Я прошу тебе, — знiтився вiн, — 
я дуже прошу разом iз газетами передай 

Бiлашу й оцю папку з моїми вiршами. 
Скажи, що невiдомий йому поет Марк Би-
ков буде найщасливiшою людиною у свiтi, 
якщо хоча б з одного мого вiрша вiн зро-
бить пiсню.
 У тролейбусi я поклав на колiна його 
папку. На нiй значилося «Марк Биков. Лi-
рика».
 Що знав я на той час про Марка Бико-
ва? Хiба те, що редактор «Молодi Украї-
ни» Олег Іванович Ситник називав його 
«затурканий єврей». Марк не ображався, 
бо й справдi справляв враження невиправ-
ного невдахи, якого успiх, удача, замож-
нiсть старанно обiйшли.
 Олександр Іванович радо зустрiв 
мене, одразу попередив, що пiсля першо-
го знайомства переходить на «ти». Газе-
ти прийняв iз вдячнiстю, тут же заходив-
ся читати, був приємно вражений тим, 
що газета надрукувала ноти однiєї з його 
свiжих пiсень. І тодi, вловивши його при-
хильнiсть до себе, я передав йому «Лiри-
ку» Марка Бикова i його прохання. У вiд-
повiдь Олександр Іванович пiдвiв мене до 
книжкової шафи, але книжок там не було: 
на полицях стояли товстi й не дуже папки 
рiзних кольорiв.
 — За кожною з цих папок стоїть поет, 
— мовив Олександр Іванович, — i кожен 
чекає, що композитор Бiлаш напише пiс-
ню на його вiршi.
 Сказане не завадило йому взяти в мене 
папку, покласти її, як менi здалося, у 
«довгу шухляду».
 А далi — тиша, яка тривала понад 
три роки. Час вiд часу ми випадково зу-
стрiчалися з Марком, i запитання в ньо-
го було одне: «Ну що?». Я знизував пле-
чима, i це дало йому пiдстави засумнiва-
тися: а чи передав я Бiлашу його, Марка, 
вiршi? Вiн образився, i нашi стосунки че-
рез його пiдозру зiйшли нанiвець.
 Із часом я забув про його «Лiрику», 
яку залишив Бiлашу, аж раптом телефон-
ний дзвiнок i голос Марка на межi iстери-
ки:
 — Ти сьогоднi телевiзор дивився? Радiо 
слухав? Нi?! То ти нiчого не знаєш. Веду-
ча так i оголосила: «Музика Олександра 
Бiлаша, вiршi Марка Бикова».Словом, 
сьогоднi ввечерi подивися повтор.
 Я з нетерпiнням дочекався вечора й 
росiйськомовної програми «Врємя». Пiс-
ля повiдомлень iз заводiв i ланiв давали 
новини культури: «Сьогоднi в Москвi на 
ВДНГ СРСР розпочалися Днi українсь-
кої культури. Концертну програму вiд-
крив Черкаський народний хор». І що ж 
я бачу? Розсувається завiса, i наш услав-
лений хор, одягнений у народне вбрання, 
нiжно й проникливо виконує диво-музи-
ку, покладену на диво-слова:
 Уходит вдаль знакомая тропинка
 И, словно спутник верный, 

рядом с ней
 Полынь, полынь, 

Маестро
Незабутнi зустрiчi з Олександром Бiлашем

ВИСОКА НОТА■

Олександр Білаш.❙

А там музику викладають такi визначнi майстри, як Григорiй 
i Платон Майбороди... Цих двох iмен було досить, аби я повiрив 
у себе, тим паче, що обидва вони помiтили й розвинули мої нахили 
до створення музичних творiв.
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земли родной кровинка,

 Полынь, полынь — 
трава Руси моей...

 У ходi наших наступних зустрiчей (про 
них — далi) Олександр Іванович розповiв, 
як усе сталося: його запросив мiнiстр куль-
тури України Ростислав Бабiйчук i повi-
домив, що в професiйних та аматорських 
колективах повним ходом iде пiдготов-
ка до Днiв України в Росiйськiй Федера-
цiї. Вiдтак дуже потрiбна головна, магiст-
ральна пiсня, яка вiдкрила б Днi України, 
запам’яталася слухачам надовго. Попро-
сивши Бiлаша створити таку пiсню, Бабiй-
чук пiдкреслив: «є думка нагорi», аби пiс-
ня була росiйськомовна, вона й стане му-
зичним привiтанням вiд України.
 Оскiльки часу було обмаль, Бiлаш тут 
же взявся за справу. Але ж поети, якi про-
понують йому свої вiршi, — україномовнi, 
єдиною росiйськомовною виявилася пап-
ка Марка Бикова. Бiлаш почав уважнiше 
гортати його «Лiрику» i несподiвано на-

трапив на «Полынь». Вона одразу «лягла 
на ноти», згадував Олександр Іванович, не 
наважуючись назвати те, що вийшло, ше-
девром.
 Керiвник Черкаського народного хору 
Анатолiй Пашкевич, який зi своїм колек-
тивом мав вiдкривати Днi України, з вдяч-
нiстю сприйняв диво-твiр Бiлаша та Би-
кова, в подальшому «Полынь» упродовж 
багатьох рокiв натхненно спiвав українсь-
кий спiвак Микола Гнатюк.
 А в Росiї хто тiльки її не спiвав — вiд 
сiльського клубу на Далекому Сходi до ус-
лавленої Людмили Зикiної.
 Я часто згадую Марка, який прожив 
рiвно 70 рокiв. Звичайно, вiн не Єсенiн, 
навiть не росiянин, але де, звiдки взяв вiн 
такi чарiвнi слова?
 Я був свiдком його слави, його шале-
них гонорарiв, якi змiнили на краще його 
нелегке життя.
 А потiм прийшов 1976 рiк. Нiчим на-
чебто не примiтний, не позначений на ка-
лендарях, вiн змусив хвилюватися весь 
Радянський Союз: наприкiнцi року випов-
нюється 70 рокiв Генеральному секретарю 
ЦК КПРС Леонiду Брежнєву. Ця спокiй-
на врiвноважена людина без зайвого гала-
су, «тихою сапою» створила такий культ 
своєї особи, що перевершила культ Йоси-
фа Сталiна. Один штрих: у мирний час (!) 
Брежнєв став маршалом Радянського Со-
юзу, нагородив себе дiамантовим орденом 
«Перемога», начепив на груди п’ять (!) Зо-
лотих Зiрок Героя. Поступово вiн перетво-
рився на особу №1 у партiї та державi.
 Тож вiд початку року ринули урочистi 
рапорти, раптом усi почали все перевико-
нувати.
 І от фiнал урочистої подiї: 19 грудня 
1976 року, в день сiмдесятирiччя Генсе-
ка, вся Україна припала до телевiзорiв. 
Спочатку три години суцiльних лестощiв 
i захвалювань, у тому числi вiд iноземних 
делегацiй, потiм — урочистий концерт. 
Це була справдi масштабна подiя, на якiй 
пролунало багато пiсень-шедеврiв. І вони 

вартi того, аби їх назвати (у дужках — iм’я 
виконавця): «Полынь» Олександра Бiла-
ша (Вадим Русланов), «Оренбургский пу-
ховый платок» Григорiя Пономаренка 
(Людмила Зикiна), «Издалека-долга те-
чет река Волга» Марка Фрадкiна (Ольга 
Воронець), «Русское поле» Яна Френке-
ля (Володимир Івашов), «С чего начинает-
ся Родина» Венiамiна Баснера (Марк Бер-
нес), кiлька яскравих пiсень Арно Бабад-
жаняна та Олексiя Екiмяна виконав непе-
ревершений Муслiм Магомаєв.
 Але справжньою окрасою, трiумфом 
концерту став виступ нiкому не вiдомо-
го гурту у вбраннi карпатських гуцулiв iз 
неперевершеними солiстами — Назарiєм 
Яремчуком, Василем Зiнкевичем, Воло-
димиром Івасюком. Цi троє розбудили на-
пiвсонний зал, «Червону руту» виклика-
ли шiсть (!) разiв. Прокинувся, повеселi-
шав i наче помолодiв знаний в усьому свiтi 
ювiляр: «Молодцы, ребята! — раз по раз 
вигукував Брежнєв i пояснював членам 

Полiтбюро: они — с Украины, я там рабо-
тал».
 А потiм сталося те, чого нiхто й не 
перед бачав: невсипущi «смотрящi» з ідео-
логiчного вiддiлу ЦК КПРС доповiли всю-
дисущому «охоронцю культури» Михай-
ловi Суслову, що концерт на честь знано-
го ювiляра склався з творiв українських, 
єврейських, вiрменських композиторiв, 
росiйська складова цього концерту май-
же не вiдчувалася.
 Невимовна лють охопила Михайла 
Андрiйовича, i вiн як талановитий учень 
сталiнської школи роботи з кадрами вдався 
до «оргвисновкiв»: головi правлiння Спiл-
ки композиторiв СРСР Тихону Хреннiкову 
та головi правлiння Спiлки композиторiв 
РРФСР Дмитру Кабалевському було «пос-
тавлено на вид», мiнiстра культури Росiйсь-
кої Федерацiї Олександра Михайлова пере-
ведено «на iншу роботу», до останнього чи-
новника лiквiдовано Репертуарну комiсiю 
Мiнiстерства культури СРСР та Управлiння 
з органiзацiї урядових концертiв, яке навiть 
не пiдпорядковувалося Мiнiстерству куль-
тури, а тiльки ЦК КПРС, усього залишило-
ся без роботи 64 особи.

«Я жил в такие времена»
 Із початком 1982 року кожного кияни-
на охопив радiсний, пiднесений настрiй. 
І рiч тут була не в тому, що дiйсно вiдго-
монiв Новий рiк, про що свiдчили ошат-
нi ялинки, ще не винесенi з жодної квар-
тири. Причина радiсного пожвавлення 
була така: 1982 рiк мiжнародна органiза-
цiя ЮНЕСКО оголосила роком 1500-рiч-
чя Києва, а генеральний директор ЮНЕ-
СКО Фредерiко Майор назвав i конкретну 
дату: 14 квiтня 1982 року.
 І обличчя Києва почало помiтно змiню-
ватися: напередоднi свята було вiдкрито 
пам’ятники видатним дiячам далекої ми-
нувшини — Ярославу Мудрому, Княгинi 
Ользi, Нестору-Лiтописцю, реконструйо-
вано Золотi та Лядськi ворота, оновлено 
фасади будинкiв усiх центральних вули-

ць, державним коштом вiдремонтовано 
культовi споруди, книжковими новинка-
ми порадували провiднi видавництва рес-
публiки.
 Очолюючи тодi редакцiйно-видавни-
чий вiддiл Київського мiськвиконкому, 
розташованого на сьомому поверсі будин-
ку Київради, я був свiдком не притаман-
них подiбним установам пiднесення та 
ажiотажу: всi кудись поспiшали, гучно 
розмовляли, їздили по мiсту бiльше, нiж 
в усi попереднi часи.
 Наприкiнцi сiчня зiбралася перша 
(ювiлейна) сесiя мiськвиконкому, на якiй 
не без баталiй було затверджено тих де-
сять визначних дiячiв, якi першими одер-
жать щойно випущену медаль «1500 рокiв 
Києву». Голова мiськвиконкому Вален-
тин Згурський поки що у вузькому колi 
оприлюднив iмена: Борис Патон, Вiктор 
Глушков, Олег Антонов, Микола Амосов, 
Олесь Гончар, Олександр Бiлаш, Наталя 
Ужвiй, Ігор Шамо, Євгенiя Мiрошничен-

ко, Іван Кавалерiдзе.
 — Нам бажано, — вiв далi Валентин 
Арсентiйович, — аби разом iз медаллю 
названi мною люди отримали б i яскра-
ве подарункове видання, яке мiстило б 
«ювiлейне» запитання: «Чим вам дорогий 
Київ?» При цьому наголошувати на тому, 
чим займаються нашi першi орденонос-
цi, не треба: в нас усi знають, що Амосов 
— хiрург, Антонов — авiаконструктор, а 
Гончар — письменник. Тож просив би вас 
показати, що вони зробили для Києва, а 
також i те, якi вони батьки, чоловiки, чим 
займаються у вiльний час тощо.
 То була пряма вказiвка голови мiськ-
виконкому, яку треба виконувати негай-
но, бо часу обмаль. Тож, зачувши прiзви-
ще Бiлаш, я тут же, просто з будiвлi мерiї 
(тодi — мiськвиконкому), зателефонував 
йому.
 — Добре, що ти подзвонив, — мовив 
Бiлаш, — дуже потрiбна твоя допомога, 
тож приїжджай скорiше.
 Я був щасливий, що чимось можу за-
радити такiй людинi, та коли приїхав, усе 
виявилося значно прозаїчнiше:
 — Земляки з Градиська пригнали менi 
бортову машину з картоплею, а розванта-
жувати нiкому. То ти посидь, сюди вже 
йдуть хлопцi, разом швидко впораємося.
 Коли приїхали «хлопцi», я був ошеле-
шений: у квартиру ввiйшли... Борис Олiй-
ник та Анатолiй Мокренко.
 Шофер Василь, стоячи в кузовi, лопа-
тою розсипав картоплю по вiдрах, а ми — 
Бiлаш, Олiйник, Мокренко i я — носили 
тi вiдра у напiвпiдвал, де й зсипали. Коли 
закiнчили, господиня — народна артист-
ка УРСР Лариса Іванiвна Остапенко — за-
просила нас до небiдного столу, прикраше-
ного пляшками коньяку. Ми швидко впо-
ралися з усiм, що було на столi, а потiм, як 
i очiкувалося, Олександр Іванович сiв за 
рояль, поруч у концертнiй позi став Ана-
толiй Юрiйович (Мокренко) i почався кон-
церт-експромт.
 ...За серiю героїко-патрiотичних пiсень 
Президiя Верховної Ради СРСР указом вiд 
6 березня 1990 року присвоїла Олександру 
Івановичу почесне звання «Народний ар-
тист СРСР», в енциклопедiях i довiдниках 
з’явився запис: «Бiлаш Олександр Івано-
вич, український радянський компози-
тор».

Дещо про вулицю Олександра Бiлаша
 Холодний грудень 1991 року ввiрвався 
в життя Олександра Івановича стрiмким 
весняним вiтром — вiтром революцiйних 
перетворень: Україна виборола омрiяну 
Незалежнiсть. Те, що сталося далi, спри-
ймали як чистiсiньку фантастику: з полi-
тичної арени зникла КПРС, до Верховної 
Ради внесли величезний синьо-жовтий 
прапор, а з Ради, як непотрiбну, винес-
ли скульптуру Ленiна, Ленiнський район 
столицi поглинув Шевченкiвський, музей 
Ленiна перетворився на Український дiм, 
площу Жовтневої революцiї перейменува-

ли на майдан Незалежностi, готель «Мос-
ква» на майданi став «Україною», i так — 
на кожному кроцi.
 Працюючи у цей час у Комісії з вулич-
них назв, я мав безпосереднє відношення 
до цих і багатьох інших перейменувань. 
Знаючи це, Олександр Іванович зателефо-
нував мені:
 — Оце гортав твій довідник «Вулиці 
Києва» і дійшов сумного висновку: жод-
на з київських вулиць не названа на честь 
композитора. Жодна. На честь акторів, 
науковців, військових — є, на честь ком-
позиторів — немає.
 — Помиляєтеся, Олександре Іванови-
чу, — біля оперного театру є вулиця Ми-
коли Лисенка.
 — Так то ж було сто років тому, коли у 
Києві з’явився бульвар Тараса Шевченка, 
а поруч — вулиця Лисенка. А за століття, 
що минуло, українська музична культу-
ра виховала велику плеяду талановитих 
композиторів.
 — Що ж, готуйте пропозиції, я пред-
ставлю їх членам комісії.
 — А я міг би особисто прийти на засі-
дання вашої комісії?
 — Звичайно.
 І він прийшов. Я пам’ятаю той поря-
док денний, оскільки вів протокол засі-
дання. Ось він: проспект 50-річчя Жовтня 
перейменовано на проспект Леся Курба-
са, проспект Радянської України перейме-
новано на проспект Георгія Гонгадзе, ву-
лиця Чекістів стала вулицею Пилипа Ор-
лика, вулиця Дем’яна Коротченка стала 
вулицею Олени Теліги, вулиця Крейсера 
«Аврори» стала вулицею Дмитра Луцен-
ка, вулиця Жданова стала вулицею Пет-
ра Сагайдачного, провулок Дзержинсько-
го перейменовано на провулок Івана Коз-
ловського...
 А потім серйозні й досить стримані 
члени комісії не утрималися від оплес-
ків: до зали засідань увійшли Олександр 
Білаш, Дмитро Павличко, Павло Мовчан. 
Від імені Спілки письменників України 
Павличко й Мовчан одній з вулиць Киє-
ва просили надати ім’я Бориса Грінченка 
— українського філолога й поліглота, ав-
тора серії словників української мови, за-
вдяки яким Європа дізналася про те, що є 
така мова — українська.
 Рішення комісії: оскільки вулиця 
Пушкінська у Києві є, співзвучну їй ву-
лицю Ново-Пушкінську (обидві у Шев-
ченківському районі) перейменувати на 
вулицю Бориса Грінченка.
 Композитор Олександр Білаш від імені 
Спілки композиторів України просив од-
ній із вулиць Києва надати ім’я компози-
тора Левка Ревуцького, а іншій — ім’я Бо-
риса Лятошинського. Обидва композито-
ри — фундатори української симфоніч-
ної музики, обидва жили й працювали у 
Києві, присвятили йому симфонічні тво-
ри.
 Рішення комісії: вулицю Червоно-
флотську в Харківському житловому ма-
сиві (Дарницький район) перейменува-
ти на вулицю Левка Ревуцького, вулицю 
маршала Якубовського (житловий ма-
сив «Теремки» у Голосіївському районі) 
перейменувати на вулицю Бориса Лято-
шинського.
 Треба було бачити, яким щастям світи-
лося обличчя Олександра Івановича Біла-
ша, коли він отримав на руки відповідну 
постанову Київради, і трохи згодом, коли 
з’явилися таблички «вул. Левка Ревуць-
кого», «вул. Бориса Лятошинського»...
 Це було за життя Олександра Івано-
вича, але закладена ним традиція живе й 
сьогодні: вулицю Мануїльського у Шев-
ченківському районі перейменовано на 
вулицю Майбороди, бульвар одіозно-
го градоначальника Олексія Давидова у 
Дніпровському районі перейменовано на 
бульвар Ігоря Шамо...
 І сама собою виникає ідея: а чи не час 
увічнити у Києві і самого Олександра Іва-
новича Білаша — Героя України, кавалера 
Ордена Держави, народного артиста СРСР 
і України, автора славнозвісних «Ясенів», 
«Двох кольорів», багатьох інших улюбле-
них народом пісень?.. То чому ж зволікає, 
чого вичікує нинішнє керівництво Спілки 
композиторів України — їхнього подання 
давно чекають у Київраді. А втім, чи пот-
рібне чиєсь подання, аби нині, в час широ-
кої хвилі перейменувань, пов’язаних із де-
комунізацією, у місті з’явився довгоочіку-
ваний проспект Олександра Білаша?.. ■

двох кольорів

З Дмитром Павличком над створенням нової пісні.❙
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СПІВПРАЦЯ

Театральний 
шпіонаж не 
на часі
Київ зібрав представників 
більше ста музичних театрів 
із 29 європейських країн 
Світлана НАКОНЕЧНА

 Столиця України 18—20 травня вперше 
приймала Міжнародну театральну конфе-
ренцію «Опера Європи-2017» . До Києва за-
вітали представники більше ста музичних 
театрів із 29 країн Європи. Вони об’єднані 
під егідою асоціації Opera Europa — най-
більшої і найвпливовішої міжнародної ор-
ганізації в галузі музично-театрального 
мистецтва. Як зауважив на прес-конферен-
ції директор асоціації Ніколас Пейн, були 
певні побоювання щодо проведення конфе-
ренції в Києві, але в процесі підготовки за-
ходу вони швидко розвіялися. За його сло-
вами, Європа — зокрема Європа музична — 
значна ширша за сучасні межі Євросоюзу, й 
Україна є її невіддільною частиною.
 У перший день роботи конференції від-
булося урочисте вручення сертифікатів про 
членство в асоціації Opera Europa Націо-
нальної опери України та Київського на-
ціонального академічного театру оперети 
(Львівський оперний театр членом Асоціа-
ції став ще раніше). Безпосередня участь у 
цій організації відкриває перед українсь-
кими театрами нові можливості, зокрема 
щодо гастрольної діяльності за кордоном, 
залучення європейських оперних та балет-
них зірок для виступів на українській сцені, 
проведення спільних міжнародних проек-
тів тощо.
 Програма конференції включала обгово-
рення актуальних тем сьогодення і перспек-
тив розвитку театрально-музичного мистец-
тва, питання промоції і театрального ме-
неджменту. Окреме засідання було присвя-
чено проблемі авторських прав.
 У рамках форуму відбулося прослухову-
вання молодих українських вокалістів між-
народним журі, до складу якого увійшли 
директори відомих європейських театрів. 
Наявність такого пункту в програмі зане-
покоїла журналістів. Зокрема, на прес-кон-
ференції пролунало запитання, чи не є «Опе-
ра Європи-2017» завуальованою розвідкою 
— мовляв, приїхали до Києва театральні ко-
мівояжери з Європи, аби забрати найкращих 
наших співаків й остаточно оголити трупи ук-
раїнських музичних театрів. Проте, як одно-
голосно зауважили директор Асоціації Opera 
Europa Ніколас Пейн, міністр культури Євген 
Нищук, гендиректор НОУ Петро Чуприна 
та художній керівник Національної опере-
ти Богдан Струтинський, сучасний музич-
но-театральний світ настільки відкритий і 
демократичний, що для розмов про «теат-
ральний шпіонаж» немає жодних підстав. 
Було наведено чимало прикладів, коли ук-
раїнські артисти вдало поєднують закордон-
ну діяльність із постійними виступами на 
вітчизняній сцені — зокрема, це блискуче 
вдається Людмилі Монастирській, одній із 
найяскравіших зірок світової опери й одно-
часно солістці Національної опери Украї-
ни.
 До речі, модератором одного із заходів 
у рамках форуму був Кирило Карабиць — 
український диригент, добре відомий у Єв-
ропі. Його кар’єра — це ще один наочний 
приклад, що робота за кордоном для митця 
зовсім не означає розрив із Батьківщиною. 
Ну й нарешті те, що форум «Опера Європи-
2017» проходив у Києві саме в ці травневі 
дні, коли в Україні традиційно відзначаєть-
ся День Європи, також видається досить 
символічним. А якщо згадати славні імена 
Бориса Гмирі, Миколи Кондратюка, Дмит-
ра Гнатюка, Анатолія Солов’яненка, Єв-
генії Мірошниченко, Діани Петриненко та 
багатьох інших наших золотих голосів, то 
від сумнівів щодо приналежності українсь-
кого музичного театру до європейської тра-
диції не залишиться й сліду. ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві відбулася наймас-
штабніша виставка «Книж-
ковий арсенал», у рамках 
якої видавці демонструва-
ли літературні новинки. Се-
ред них — і трилер «Війна з 
Росією» генерала НАТО Рі-
чарда Ширреффа. Сюжет 
розпочинається з вторгнен-
ня Росії в Україну й описує 
майбутній сценарій Третьої 
світової війни. Книжку ук-
раїнською мовою презентува-
ло видавництво «КМ-Букс». 
 «Дуже рідко особа такого 
високого рівня готова ризику-
вати репутацією і бути чесною, 
висловлюючи свої думки. Рі-
чард Ширрефф не побоявся 
це зробити. Він назвав своїми 
іменами те, що відбулося піс-
ля російського вторгнення у 
Крим та анексії частини Ук-
раїни ще у 2014 році, і продов-
жує розповідати про те, як мо-
жуть розгорнутися події далі, 
якщо ми з вами не будемо обе-
режними», — зазначив вида-
вець Ярослав Маринович.
 Трилер «Війна з Росією» 
має кілька сюжетних ліній і 
місць, де відбуваються події. 
Це і Україна з кількома за-
гарбаними територіями, і 
Латвія, на яку здійснено вій-
ськовий напад, і Росія, прези-
дент якої розробляє завойов-
ницькі плани зі своїми підлег-
лими, і штаб-квартира НАТО 

в Брюсселі, де високопосадов-
ці вирішують, як діяти далі, 
аби уникнути ядерної війни з 
Кремлем. Події розгортають-
ся дуже стрімко та проходять 
навесні та влітку 2017 року. А 
герої цього роману є прототи-
пами реальних осіб.
 Спеціально запрошеним 
гостем на презентації був ав-
тор ідеї трилера Роджерд 
Філд. Він розповів: «Ми з 
Річардом познайомилися 

40 років тому на військовій 
службі. З цього моменту ста-
ли найкращими друзями і 
постійно обговорюємо ситу-
ації, які складаються в різ-
них країнах. Коли Росія по-
чала своє вторгнення в Ук-
раїну, я сказав Річарду, що 
час писати. Багато з того, про 
що пише автор, базується на 
його власному досвіді. Адже 
протягом семи років служби 
він обіймав дві високі команд-

ні посади в НАТО. Він не з чу-
ток знає, як було встановлено 
мир на Балканах — у Косово 
та Боснії. У 2006 він служив в 
Іраку на посаді командира ба-
гатонаціональної бригади».
 На жаль, з особистих при-
чин відвідати презентацію 
генерал НАТО не зміг, але у 
своєму відеозверненні Річард 
Ширрефф зауважив, що діа-
лог між країнами дуже важ-
ливий, і він має базуватися 
на сприйнятті законів, для 
того, щоб люди жили в мирі 
без мілітарного впливу Росії. 
 Ця книжка не залишила-
ся без уваги навіть Президен-
та Петра Порошенка, який 
відвідав фестиваль «Книж-
ковий арсенал». Разом із дру-
жиною Мариною Порошен-
ко він завітав до стенду видав-
ництва та придбав один при-
мірник «Війни з Росією».
 Видавці переконані, що 
ця книга допоможе розвія-
ти поширений серед україн-
ців міф про те, що Захід на-
магається домовитися з 
Росією, не враховуючи на-
ших інтересів. ■

Людмила ОЛТАРЖЕВСЬКА 

 Одинадцять країн (зокре-
ма, Португалія, Литва, Ту-
реччина, Франція, Польща, 
Румунія), тридцять два теат-
ри, тридцять сім вистав, які 
будуть показані на кількох 
сценах і навіть на території 
церкви. Така статистика фе-
стивалю «Мельпомена Таврії-
2017» когось тішить, інших 
вражає, а тих, хто належить 
до мистецької спільноти, зму-
шує вкотре замислитися: як 
звичайному обласному місту 
вдається уже майже два деся-
тиліття поспіль щорічно про-
водити у себе такий потуж-
ний театральний фестиваль?
 Хоча секрет цього «як?», 
звісно, давно відомий: ен-
тузіазм натхненника «Мель-
помени Таврії» — художньо-
го керівника Херсонського 
театру імені Куліша Олек-
сандра Книги, якому можна 
лише позаздрити. І побажа-
ти такої ж невгамовності, не-
байдужості та професійного 
фанатизму його колегам з ін-
ших театрів. 
 Завсідники «Мельпоме-
ни...» традиційно налашто-
вувалися на резонансні виста-
ви, зустрічі з улюбленими 
акторами, цікаві презента-
ції — афіша ж фесту переко-
нувала, що розчаровуватися 
їм точно не доведеться. Цьо-
горіч до Херсона привезли 
кілька спектаклів, що стали 
окрасою останніх театраль-
них сезонів у столиці. «Рі-
чард ІІІ» Театру імені Фран-
ка з Богданом Бенюком у го-
ловній ролі, «Том на фермі» 
та «Попи, менти, табло, баби» 
«Дикого театру», похмура ко-
медія «Мотузка» Театру дра-
ми і комедії на Лівому березі 

(автор п’єси — Михайло Хей-
фець, режисер — Олексій Лі-
совець), дві вистави «Золо-
тих воріт» — «Слава героям» 
та «Кольори»... 
 І хоча драматургія пред-
ставлених на фестивалі 
вистав презентувала різні 
часи та країни, не залишав-
ся непоміченим той факт, 
що сучасні українські пред-
ставники цього виду літе-
ратури таки у фаворі. Три 
вистави за п’єсами Неди 
Нежданої (зокрема, її чор-
ну комедію «Двері» привіз 
до Херсона театр із Туреч-
чини), арт-рок вистава «The 
Білохалатність» Тетяни Ки-
ценко (Черкаський театр ім. 
Шевченка, режисер — Воло-
димир Снігурченко), спек-
такль за п’єсою Олександра 
Марданя «Лист очікування», 
Одеський російський драма-
тичний театр, «Саша, винеси 
сміття» Наталки Ворожбит 
— цю п’єсу в Драматичному 
театрі Пеневежеса по ставив 
Станіслав Мойсеєв... А ще 
кілька фестивальних позицій 

за участю Павла Ар’є, який 
на «Мельпомені...» фігурував 
не лише як драматург («Коль-
ори», «Слава героям», «Баба 
Пріся»), а й як режисер («Том 
на фермі» та «Баба Пріся»). 
 Не помилюся, якщо ска-
жу, що саме херсонська «Баба 
Пріся» була обведена олівцем 
у програмках більшості гос-
тей фестивалю. П’єса Павла 
Ар’є побила всі можливі ре-
корди популярності сучасної 
української драми, її поста-
вили у Києві, Львові, тому ці-
кавість до того, як же бачить 
її на сцені сам автор, звісно ж, 
була величезною. «Бабу Прі-
сю» у Театрі імені Куліша ви-
пустили два місяці тому. У го-
ловних ролях — Олена Галл-
Савальська, Павло Костенко, 
Світлана Журавльова, Рус-
лан Вишнивецький, Євген 
Гамаюнов... 
 Історія про родину, яка 
не хоче залишати зону відчу-
ження, по-херсонськи поміт-
но перегукується зі столич-
ною виставою Стаса Жирко-
ва «Сталкери» (особливо у 

фіналі). Самобутність їй за-
безпечують, у першу чергу 
актори. Баба Пріся тут — не-
мов справжнісінька атаман-
ша, підперезана солдатським 
ременем з величезною пряж-
кою, груба й безапеляційна, її 
донька Слава — нещасна жін-
ка, яка свій хрест несе втом-
лено і смиренно, несміливо 
відгукуючись на можливість 
солодких миттєвостей із діль-
ничним, Вовка — добрий дур-
ник, що марить життям на 
Великій землі... Успіх таким 
виставам забезпечують, у пер-
шу чергу, сюжет і непідробна 
щирість акторів на сцені. 
 Втерши сльози, ввечері 
цього ж дня гості фестива-
лю розділилися на дві групи: 
одна пішла дивитися плас-
тичну драму «1984» столич-
ного театру Splech, інша — 
трагіфарс «Опера жебраків» 
Полтавського академічно-
го музично-драматичного те-
атру імені Гоголя. Виграли 
ті, хто обрав пластичну дра-
му. Оскільки Полтава засму-
тила... Навіть загартовані 
глядачі, яких на «Мельпо-
мені...» завжди вистачало, 
зневірившись у можливості 
вхопити сюжет за хвіст, який 
вислизав, «провисав» і водно-
час «розповзався по швах», 
змушені були ретируватися 
із глядацької зали, навіть не 
дочекавшись антракту. 
 Попереду — нові фести-
вальні дні, нові враження 
і... нові контрасти, яких, пе-
реконана, буде ще дуже ба-
гато. Завершиться «Мельпо-
мена Таврії» 27 травня виста-
вою Національного театру ім. 
Лесі Українки «Вид з мосту» 
за Артуром Міллером і тради-
ційним театральним «капус-
ником». ■

КНИЖКОВА ШАФА

Уникнути ядерної війни...
Книга генерала НАТО зацікавила Президента

■

Автор ідеї трилера Роджерд Філд.
Фото надане видавництвом.

❙
❙

ЧАС «Т» 

Контрасти таврійської Мельпомени 
У Херсоні триває Міжнародний театральний фестиваль

■

«Бабу Прісю» у Театрі імені Куліша випустили два місяці тому.
Фото з сайта театру.

❙
❙
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Літо — пора незабутніх вра-
жень, яскравих емоцій та шале-
ного відпочинку. А ще це пора 
музики, котра додає наснаги до  
нових починань. «УМ» зробила 
підбірку найфеєричніших фес-
тивалів сезону-2017.

Atlas Weekend
 Експоцентр України в Києві з 
28 червня по 2 липня стане май-
данчиком для наймасштабнішо-
го столичного фестивалю Atlas 
Weekend-2017. Багато хорошої 
музики, арт-перфоманси, зуст-
річі з відомими людьми Украї-
ни, Європи і США — все це при-
готовлено для вас.
 Атлас Weekend-2017, ор-
ганізований київським клубом 
«Атлас», проводиться втретє. 
Цього року очікують понад 300 
тис. слухачів. На головній сцені 
виступатимуть The Hardkiss і 
Джон Ньюман, ще десятки ар-
тистів теж презентують свої нові 
роботи в рамках фестивалю. А 
упереміш з класною музикою 
буде ще багато видовищ, майс-
тер-класів та виступів для дітей, 
величезна гастрономічна зона.
 Головна мета фестивалю — 
дати вам почути гарну музику, і 
ніяких обмежень. Свято за весь 
час проведення не зупиниться ні 
на хвилинку. Кожен день розпи-
саний на 24 години. Хедлайнера-
ми стануть The Prodigy. Вони — 
справжні воїни рейву і ті, завдя-
ки кому сучасна електронна му-
зика зародилася і знайшла своїх 
слухачів. До них також приєд-
наються круті канадські роке-
ри Three Days Grace. «Улюбле-
на канадська група», «Альбом 
року», «Найпопулярніша рок-
пісня на радіо», «Кращий рок-
альбом» — крім цих, у хлопців 
іще багато нагород за плечима. 
Тепер Three Days Grace їдуть до 
нас, адже для класного концер-
ту ніколи не буває занадто піз-
но.

«Файне Місто»
 Фестиваль «Файне Місто» — 
це міжнародний музичний фес-
тиваль, який у 2017 році голосно 
відсвяткує своє п’ятиріччя на 
території тернопільського іпод-
рому 20—23 липня.
 «Файне Місто» є одним з не-
багатьох українських фести-
валів, у  якому перетинаються 
практично всі сучасні напрями 
музики. Рок, альтернатив, інді, 
фолк, поп-музику виконують 
тільки кращі музичні виконавці 
та запрошені іноземні артисти, 
складові музичної частини фес-
тивальної програми.
 На головній сцені виступлять 
Poets Of The Fall, «Брати Гадюкі-
ни», «Антитіла», «Друга Ріка», 
а також Bloom Twins, On-The-
Go, «Один в каное» та інші. Кра-
щі українські та зарубіжні гур-
ти гратимуть для вас протягом 4 
днів, щоб ви змогли повністю на-
солодитися якісною музикою.
 Фестиваль «Файне Місто» 
традиційно пройде під гаслом 
«Файне Місто» — територія 
вільних людей», адже головна 
мета організаторів — побудува-
ти місто, в якому кожен з відві-
дувачів хоч і на кілька днів, але 
зможе, залишивши щоденні 
проблеми, відчути енергію волі, 
шалений драйв життя і зробити 
свій відпочинок незабутнім.

«Тарас Бульба»
 Фестиваль упертого духу, 
котрий пройде 14—16 липня, — 
це три доби шаленої музики та 
драйву. Тут гартується українсь-
кий рок. Головною ідеєю фести-
валю, як і раніше, залишається 
підтримка молодих гуртів. На-
магання забезпечити не лише 

можливість показати себе пуб-
ліці, а й виступити поруч із тими 
гуртами, на які слід рівнятися, 
— головне, говорять «УМ» ор-
ганізатори фестивалю. Локація, 
як і раніше, — у місті Дубно на 
стадіоні «Спартак». Працювати-
муть три сцени: альтернативна 
діятиме вдень із 12:00 до 22:00 
та вночі з півночі до третьої ран-
ку. Виступатимуть гості у лег-
кому та альтернативному фор-
маті звучання: інді, фолк, кан-
трі, електроніка, альтернатив-
ний рок..
 Літературна програма стане 
повноцінною складовою фести-
валю цього року. Готують літе-
ратурні дискусії та лекції відо-
мих українських письменників, 
імена яких оголосять невдовзі. 
Кінопрограма — ще одне ново-
введення на фестивалі. Фільми 
на музичну тематику просто неба 
— для справжніх кіноманів, ка-
жуть організатори.

Zaxid Fest
 Головний open air-фести-
валь України — фестиваль «За-
хід». Відбудеться 18—20 серпня 
2017 року біля Львова. Щороку 
ця подія стає місцем зустрічі ста-
рих друзів, центром зосереджен-
ня позитивних емоцій та яскра-
вих вражень. Це можуть підтвер-
дити справжні фанати, а також 
сотні фото й постів у мережі. 
 Прекрасна «Чарівна Доли-
на», де вже кілька років поспіль 
проводиться фест, — це унікаль-
на локація. Тут і тільки тут ви 
знайдете найбільшу концентра-
цію добра, щастя й натхнення на 
квадратний метр.

 Цей фестиваль — суціль-
ні приємні парадокси: виступи 
справжніх зірок; у величезному 
натовпі кожен почувається, ніби 
вдома; на лоні природи можна на-
солоджуватися розвиненою інф-
раструктурою. Тож не дивно, що 
саме «захід» давно вже став непо-
рушним та чи не останнім форпос-
том для усіх ласих до драйвового 
відпочинку й куражу.

«Імпульс-фест»
 Фестиваль «Імпульс» був за-
снований у Харкові ще в 2008 
році. Перші чотири фестивалі 
відбулися в клубі «Жара» в 2008-
му і 2010—2012 роках. Хедлай-
нерами були харків’яни Сергій 
Бабкін та Sunsay.
 Цьогоріч на фестивалі пра-
цюватимуть дві сцени. Головна 
сцена буде розташована просто 
неба, у парковій зоні арт-заво-
ду. Це просторий майданчик із 
зеленими насадженнями, деко-
раціями, басейном, фудкортом і 
барами. Мала сцена розташуєть-
ся в приміщенні, на концертно-
му майданчику «ДвіжМаш», по 
сусідству з парковою зоною.
 Крім музичної програми, 
буде багато цікавого — лекції, 
майстер-класи, автограф-сесії з 
улюбленими артистами та інші 
сюрпризи. 

«Республіка-2017»
 Із 1 по 3 вересня у Кам’янці-
Подільському пройде сьомий 
фестиваль сучасного вулично-
го мистецтва Respublica-2017. 
Наймасштабніший стріт-арт 
опен-ейр знову збере тисячі своїх 
друзів на території Старої Фор-
теці. Імена перших учасників з 
числа музичних колективів уже 
оголошені. Це Hardkiss, Dakh 
Daughters, Aghiazma, Трубец-
кие, Вів’єн Морт і інші. 
 На щорічному фестивалі зби-
раються найяскравіші творчі 
особистості не тільки з України. 
Учасники з різних країн проде-
монструють свої таланти в таких 
видах мистецтва, як графіті, ві-
деозйомка, танець. Ну і, звичай-
но, музика, куди ж без неї. Висо-
кою метою заходу є привернен-
ня до творчості якомога більшо-
го числа людей.
 Respublica-2017 — фести-

валь некомерційний. Його го-
ловною особливістю є той факт, 
що Кам’янець-Подільський  пер-
ше і єдине з українських міст, що 
представляють нашу країну на 
Google Street Art Project. Захоп-
люючі мистецькі акції, цікаві 
співрозмовники і море позитиву 
— «Республіка-2017».

«Бандерштат-2017»
 Безалкогольний формат, 
якісний сімейний відпочинок, 
справжня українська культура і 
чудова музика — «Бандерштат-
2017», котрий пройде у Луцьку 
4-6 серпня.
 Запальні «Воплі Відоплясо-
ва», магічно-ніжні Вів’єн Морт, 
гурт «Бумбокс» та австрійський 
колектив All Faces Down уже під-
твердили свою участь у фести-
валі «Бандерштат-2017». Пов-
ний список хедлайнерів поки що 
не відомий, але ми знаємо, що 
цього року фестиваль буде ціка-
вим та як ніколи грандіозним.
 Важка, тиха та головна сце-
на, безліч додаткових локацій 
для майстрів, музикантів та 
кращих літераторів — усе це го-
тується до зустрічі з вами. Цього 
року планується ще більше міс-
ця та можливостей для відпочин-
ку, причому не тільки для дорос-
лих, а й для дітей.
 Сюди варто прийти, аби пос-
лухати класну музику, насоло-
дитись усіма культурними та 
кулінарними подіями, які відбу-
ваються паралельно з виступами 
музичних гуртів. Чи хоча б тому, 
що це цікаво, весело і нестандар-
тно! Перша частина квитків уже 
продана вся, що говорить про дій-
сно високий рівень заходу. 

Alfa Jazz Fast Lviv
 Міжнародний джазовий фес-
тиваль, який щороку проходить 
у форматі open-air у Львові. Кон-
церти за участі понад ста музи-
кантів на трьох сценах, понад 
40 000 глядачів — це історія Alfa 
Jazz Fest попередніх років. Пер-
ший фестиваль успішно пройшов 
у 2011 році.
 Першим хедлайнером цьо-
горічного фестивалю анонсова-
ний Big Phat Band Гордона Гуд-
віна. Оркестр із 20 людей поєднає 
у своїй музиці свінг 30-40-х років 

і сучасні стилі, фанк та джаз-
ф’южн. У Гордона Гудвіна Big — 
дві премії Греммі за краще аран-
жування і кращий альбом, вели-
кий джазовий ансамбль. Одним 
з найбільш очікуваних концер-
тів у рамках Alfa Jazz Fest 2017 
стане виступ легендарної групи 
«Чик Корея Elektric». З’явиться 
справжнім зоряним квінтетом: 
22-разовий володар премії Грем-
мі Чик Коріа на фортепіано та 
клавішних, Дейв Векл на бара-
банах, Джон Патітуччі на бас-
гітарі, Ерік Марієнтал на саксо-
фоні та Гамбале Френк на гітарі.
 Ще одним хедлайнером ста-
не відомий американський гурт 
Yellowjackets — знаменитий 
ф’южн-квартет, неодноразо-
вий номінант і переможець пре-
мії Греммі. 24 червня на сцені ім. 
Едді Рознера гратимуть Рассел 
Ферранте (клавішні), Боб Мінтзер 
(саксофон), Дейн Олдерсон (бас) і 
Вільям Кеннеді (барабани).

Koktebel Jazz Festival
 Теплий і нескінченно му-
зичний «Коктебель Джаз Фес-
тиваль» уп’ятнадцяте збирає 
друзів  з 24 по 27 серпня в Чор-
номорську (неподалік Одеси).
 «Коктебель Джаз», не зміню-
ючи своїх традицій, готує для 
вас найяскравіше музичне свято 
року. Просто зараз ведеться ак-
тивний прийом заявок від потен-
ційних учасників фесту. Органі-
затори впевнені — авторитетна 
команда складе крутий лайн-ап, 
який задовольнить смаки всіх 
гостей події. Організатори завж-
ди намагаються залучити яко-
мога більше яскравих імен, тому 
варто чекати на приємні сюрпри-
зи.
 Фестиваль просто неба вже 
багато років об’єднує шануваль-
ників вільної альтернативної 
сцени, джазу і душевного літ-
нього відпочинку «Коктебель 
Джаз». Це найромантичніший 
спосіб провести час разом із ко-
ханою людиною.
 Крім того, чудова музика, 
ласкаве море і атмосфера затиш-
ку щороку об’єднують десятки 
сердець (перевірено, можливо, 
й особисто вами!). «Коктебель 
Джаз Фестиваль» також радо 
приймає найбільші дружні ком-
панії. Це відмінні спогади і кру-
тий відпочинок для всіх. Сце-
на на березі моря, теплі заходи і 
світанки, магія музики — це не 
можна пропустити. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Життя — для мрій, 
літо — для забави
Сезон музичних форумів розпочався і триватиме до осені

■

«Козак Фест» на Дніпропетровщині уже відбувся.
Фото зі сторінки фестивалю у «Фейсбуці».

❙
❙

ВІДБУЛО

 Козаки і М’яч
 У селі Жовтоолександрівка Дніп-
ропетровської області в урочищі Княжі 
Байраки 19—21 травня пройшов 
етно-рок-фестиваль «Козак Фест». 
Усі три дні виступали місцеві колек-
тиви та заїжджі кращі українські рок- 
та етно-команди. Розпалював вогонь і 
запалював серця відомий фестиваль-
ний ведучий М’яч Дредбол. 
 У перший день райони Дніпропет-
ровщини демонстрували свою кулі-
нарну майстерність. Вирував справж-
ній козацький ярмарок. Особлива подія 
— театралізоване ландшафтне дійс-
тво «Запорожець за Дунаєм» від За-
порізького драмтеатру. Можна було 
навіть навчитися їздити на конях. Від-
булася гонка кантрі-крос «Міцний ко-
зак» у двох категоріях — професіо-
налів і аматорів. 
 Організатори стверджують, що 
фестиваль можна сміливо назива-
ти родинним. На території працюва-
ло декілька розважальних локацій 
для дітлахів. І одна з них — «Кімна-
та-няня», де батьки могли залишити 
своїх малюків на деякий час. 
 «Козак Фест» відбувся втретє. 
Хедлайнерами нинішнього стали се-
ред інших Kozak System. Як кажуть, 
сам Бог велів.

■
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Котлети — не банально
 Не раз чула, що кот-
лети — це нудно і баналь-
но. Ну це дивлячись як їх 
приготувати. Скуштуйте 
міні-котлетки весняні — роз-
бийте цей стереотип!
 Інгредієнти: теляти-
на (фарш) — 1 кг, свини-
на (фарш) — 300 г, 3 цибу-
лини, по пучку петрушки, 
кропу, кінзи і базиліку, 
яйце, трохи сухарів (роз-
мочених), сіль, перець, 
паприка за смаком. 
 Злегка обсмажити 
дрібно порізану цибули-
ну, дрібно порізати ще 2 
цибулини і додати у фарш 
у сирому вигляді. Смаже-
ну цибулю остудити. Че-
рез м’ясорубку прокрути-
ти смажену цибулю, роз-
мочений білий сухарик, 
всю зелень, все змішати 
з фаршем, додати яйце і 
спеції за смаком. Сформу-
вати невеличкі котлетки 
й обсмажити  їх на серед-
ньому вогні, скласти в со-
тейник, додати півсклян-
ки води і тушкувати 30 
хвилин. 
 Котлети «Козацькі» також 
заслуговують на величез-
ну увагу — наші козаки 
таки мали смак! 
 Потрібно 1 кг фаршу зі 
свинини, четвертина ка-
пустини, цибулина, мор-
квина, 2 жовтки, сіль, пе-
рець і сушений базилік — 
за смаком. 
 Перекрутити м’ясо 
та овочі, додати спеції та 
жовтки. Добряче виміси-
ти та відбити. Сформувати 
котлети. Обваляти в суха-
рях та смажити на патель-
ні в достатній кількості 
олії. Ось і вся робота. 
 Курячі котлети з рисом і ка-
бачками можна їсти навіть 
тим, хто на дієті, потріб-
но лише дещо замінити: 
замість пшеничного бо-
рошна взяти те, що гру-
бого помолу, смажити на 
оливковій олії або запіка-
ти в духовці до рум’яної 
скоринки. 
 Складники для приго-
тування котлет: 500 г ку-
рячого філе, кабачок, мор-
квина, цибулина, яйце, 

100 г рису, пучок зелені, 
сіль і перець — за смаком, 
борошно цільнозернове — 
за смаком. 
 Куряче філе змолоти у 
фарш. Також змолоти че-
рез м’ясорубку або розби-
ти у блендері моркву і ци-
булю. Кабачок натерти на 
грубій тертці й видави-
ти руками сік. З’єднати 
фарш, цибулю, моркву і 
кабачок, додати поперед-
ньо зварений до готов-
ності рис. Дрібно поріза-
ти зелень і додати в фарш; 
туди ж додати яйце, посо-
лити і поперчити. Ретель-
но перемішати фарш, 
сформувати котлети, за-
панірувати в муці (за ба-
жанням) , смажити на не-
великій кількості олії. 
 Відразу — ще одні лег-
кі котлетки, майже дієтич-
ні. Знаю, що дехто скеп-
тично ставиться до сло-
ва «дієта», а даремно: 
дієтичне не означає, що 
несмачне, буває дуже на-
віть навпаки. 
 Знадобиться: фарш 
(свинина і яловичина в 
рівних пропорціях), ка-
пусти — половину ваги від 
м’яса, цибулина і томатна 
паста, сіль та перець — за 
смаком. 
 Капусту нашаткува-
ти або потерти на дрібній 
тертці в комбайні. Про-
кручуємо на м’ясорубці 
м’ясо та цибулю і змішує-
мо з капустою. Додаємо 
сіль і чорний перець. Ро-
бимо котлетки й обкачує-
мо у борошні. Обсмажує-
мо з двох сторін. Укла-
даємо в форму. Заливає-
мо розведеною молоком 
або водою томатною пас-
тою. Додаємо лавровий 
лист і перець горошком. 
Ставимо в духовку на го-
дину. Гарнір? Та до них 
будь-який гарнір смаку-
ватиме!

Крутимо-згортаємо
 Давайте вже м’ясо! Та-
кож чула такі вигуки, за-
звичай чоловічі. І скіль-
ки не намагайся «втовк-
мачити», що ці соковиті 
котлетки були м’ясними, 

лише з додаванням де-
яких інгредієнтів, їх це 
«не проймає». Отож за-
пасаємося шматком жир-
ненької свинини — оший-
ку чи задньої частини — і 
готуємо м’ясний рулет. Він 
буде з грибами та овочами, 
але це необов’язково уточ-
нювати в чоловічому това-
ристві. Натомість у жіно-
чому на цьому слід наголо-
сити. Мистецтво подавати 
— одне з найважливіших 
мистецтв господині, так 
уже «історично склало-
ся». Навіть приказка є 
така: «Уміла готувати, та 
не вміла подавати». 
 Отож — до рулету.
 Його, звичайно, краще 
готувати зі справжніми 
лісовими грибами, при-
міром, маслюками, що 
почали з’являтися, однак 
і печериці теж непогано 
вписуються в загальний 
смаковий букет. 
 Інгредієнти: 1 кг сви-
нячої м’якоті, 200 г твер-
дого сиру, 400 г печери-
ць чи інших свіжих гри-
бів (або 100 г сухих білих 
грибів), 2 морквини, бол-
гарський перець, 3 зубчи-
ки часнику, пучок зеле-
ної цибулі, столова лож-
ка майонезу чи сметани, 
3 столові ложки олії, 100 
мл сухого білого вина, 2 
чайні ложки крупнозер-
нистої гірчиці, чорний ме-
лений перець за смаком, 
чайна ложка цукру, сіль 
за смаком. 
 Якщо ви використо-
вуєте сухі гриби, то зазда-
легідь залийте їх окропом 
і залиште на 30 хвилин, 
щоб вони набрякли. М’ясо 
помийте, обсушіть, зріж-
те плівки. Розріжте його 
так, щоб вийшов шма-
ток iз приблизно однако-
вою товщиною. М’ясо гар-
ненько і рівномірно від-
бийте. Посоліть, посипте 
цукром, спеціями і змас-
тіть гірчицею. Набряклі 
гриби промийте і поріжте 
соломкою (печериці, мас-
люки, сироїжки помий-
те і поріжте невеликими 
шматочками) . 
 Моркву і болгарський 
перець поріжте солом-

кою. Подрібніть зелену 
цибулю. Вичавіть час-
ник. Сир потріть на круп-
ній тертці. Змішайте гри-
би, моркву, перець, зеле-
ну цибулю, сир, посоліть 
і поперчіть. Викладіть 
начинку на м’ясо і розрів-
няйте по всій поверхні. 
Згорніть м’ясний рулет, 
перев’яжіть його товс-
тою ниткою, щоб він три-
мав форму. Викладіть ру-
лет у товстостінну форму 
для запікання з високими 
бортиками. 
 Приготуйте соус. Для 
цього з’єднайте олію, 
майонез (сметану), вино, 
посоліть і поперчіть за 
смаком і гарненько пере-
мішайте. М’ясний рулет 
полийте соусом і відправ-
те у розігріту до 200 гра-
дусів духовку на 1,5 годи-
ни. Періодично поливайте 
його соком, що виділяєть-
ся. Готовий рулет трохи 
остудіть і поріжте на пор-
ційні шматочки. Пода-
вайте з картопляним або 
рисовим гарніром, сала-
том і зеленню. 

Розбавляємо картоплею
 Є ще один рулет, який  
уплітають без коментарів 
і без залишків «на потім» 
— картопляний рулет iз м’ясом. 
Дуже ніжна і ситна страва, 
і вигляд — ошатний і дуже 
апетитний.
 Потрібно 750 грамів 
картоплі, 100 грамів твер-
дого сиру, яйце, 50 грамів 
вершкового масла, 3 зуб-

чики часнику, сіль. Для 
начинки — 250 грамів 
м’ясного фаршу, моркви-
на, цибулина, сіль, чорний 
мелений перець, олія.
 Картоплю почистити і 
відварити з сіллю і часни-
ком. Коли буде готова, від-
цідити воду, потовкти. До-
дати натертий сир, яйце і 
масло, перемішати. 
 Готуємо начинку. По-
різану цибулину і потер-
ту морквину підсмажити 
на олії. Додати фарш і ще 
посмажити, поки фарш 
буде готовий. Посолити 
й поперчити. На харчову 
плівку викласти картоп-
лю, надати їй прямокут-
ної форми. На дві третини 
площі картоплі викласти 
начинку. 
 За допомогою харчо-
вої плівки згорнути ру-
лет. Викласти його на вис-
телене пергаментом деко, 
змастити яйцем і постави-
ти у духовку. Пекти при 
температурі 200 градусів 
до зарум’янення. Готовий 
рулет порізати на порцій-
ні шматочки. 
 А якщо ви маєте мо-
лоду картоплю — бо вже 
продається — приготуйте 
з нею «весняне м’ясо». 
 Інгредієнти: 400 г 
м’яса (свиняча м’якоть, 
шия, лопатка, підчереви-
на) 50 г сала (або смаль-
цю) 700 г молодої кар-
топлі, цибулина, зелень 
(кріп, петрушка), 2 лав-
рові листки, 3 горошини 
духмяного перцю, меле-

ний коріандр за смаком, 
чорний мелений перець за 
смаком, сіль за смаком. 
 Молоду картоплю тре-
ба почистити, помити 
і відварити цілою про-
тягом 10 хвилин. М’ясо 
поріжте невеликими 
шматочками, шпик — 
трохи дрібніше. Дрібно 
посічіть цибулю. Под-
рібніть зелень. У гарячо-
му сотейнику обсмажте 
сало, щоб виділився жир. 
Якщо використовуєте го-
товий смалець, розтопіть 
його. Відправте м’ясо в 
розігрітий сотейник і об-
смажте на великому вог-
ні з усіх боків до золотис-
тої скоринки приблизно 
5 хвилин. Потім додайте 
цибулю, лавровий лист, 
духмяний перець і обсма-
жте до золотистого коль-
ору. Покладіть у сотей-
ник відварену картоплю, 
перемішайте, посоліть, 
додайте спеції і готуйте 
м’ясо з картоплею ще 15 
хвилин. Наприкінці по-
сипте зеленню і подавай-
те страву гарячою з сала-
тами зі свіжих овочів. 

Ліниві і смачні
 Незвичне поєднання 
слів, але це факт: ліниві го-
лубці, як, приміром, ліниві 
вареники, — дуже смачні. 
Зараз, правда, треба готу-
вати і «неліниві», тобто 
загорнені в листя — особ-
ливо з молодої бурякової 
гички або молодої капус-
ти, але для різноманіт-
ності треба і ліниві. Особ-
ливо коли поспішаєте, 
приготуйте!
 Знадобиться: 500 г 
м’ясного фаршу, яйце, 
склянка рису, 400 г ка-
пусти, цибулина, морк-
вина, 2 зубчики часнику, 
зелень (петрушка, кріп), 
2-3 ст. ложки олії, склян-
ка сметани, склянка то-
матного соку, чайна лож-
ка цукру, 2 лаврові лист-
ки, чайна ложка меленого 
коріандру, чорний меле-
ний перець і сіль за сма-
ком.
 Рис відварити до на-
півготовності і промити 
холодною водою. Капус-
ту нашаткувати і відва-
рити до готовності в під-
соленій воді приблизно 
15 хвилин. Зцідити ріди-
ну і подрібнити. Дрібно 
порізати цибулю. Морк-
ву натерти на крупній 
тертці. Вичавити час-
ник. Подрібнити зелень. 
У м’ясний фарш додати 
яйце, сіль, перець і пере-
мішати. Додати цибулю, 
часник, моркву, капус-
ту і рис і гарненько вимі-
сити фарш. З отриманої 
маси сформувати ліниві 
голубці у вигляді неве-
ликих котлет і обсмажи-
ти їх в олії з обох боків до 
золотистого кольору. 
 Приготувати підли-
ву: з’єднати сметану і то-
матний сік, додати сіль і 
цукор за смаком і перемі-
шати. Якщо підлива за-
надто густа, додати трохи 
капустяного відвару. Об-
смажені котлетки поміс-
тити в форму і повністю 
залити підливою. Додати 
коріандр і лавровий лист. 
Відправити в розігріту до 
180 градусів духовку на 
40-45 хвилин. 
 І головне — усе пода-
вати з зеленню. Зелені ба-
гато не буває! ■

РЕЦЕПТИ

М’ясо ховай в овочах
Котлети, рулети й інша смакота для справжніх чоловіків і не лише

■

Котлети бувають різні.❙

М’ясний рулет смакує всім. ❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

«Забудь свій вік; не оцінюй себе по роках; лікуй себе 
вправою, словом, травою і масажем, теплом і холодом; 
вдихай аромат дерев і трав; їж рис, пий чай, м’ясо хо-
вай в овочах; стеж за теплом нирок і холодом голови; 
більше смійся; забудь про погане; ти захищений, якщо 
м’який; ти м’який тоді, коли буде веселе твоє серце; 
ти спокійний тоді, коли здоровий; люби людей; тих, 
кого любити не виходить, — не помічай», — прочита-
ла такі давньокитайські настанови і подумала, що до 
будь-яких настанов є сенс прислухатися і брати звідти 
те, що треба саме тобі. Тобто уміти віднаходити своє. 
Наша кулінарна тема насправді багатопланова, бо хар-
чування — це не лише смачно попоїсти, а й піклування 
про здоров’я — своє та рідних, зрештою, це частина 
культури людини. 
Отже, м’ясо найкраще поєднується з овочами, так воно 
добре засвоюється і приносить оптимальну користь ор-
ганізму. Хочете поласувати соковитим м’ясцем — на 
здоров’я, але загорніть його в соковиту зелень — са-
лату, шпинату, букетик iз петрушки-базиліку-руколи 
тощо — і буде вам щастя. 
Що сказати, попри холодну весну зелень на городах аж 
буяє, отож щастя вистачить усім. Ще треба трохи м’яса 
— і за роботу!
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«Щоб залишитися в дивізіоні ІА, нашій 
збірній забракло досвіду»
 ■ Олександре, українське телеба-
чення активно висвітлювало цьогоріч-
ний хокейний чемпіонат світу в елітно-
му дивізіоні. Для вас — хокеїстів, які 
не лише не потрапили, а й віддалилися 
від нього, ці змагання — сіль на рану чи 
звичайний турнір?
 — Зізнаюся, що особливо я не стежив 
за його перипетіями, лише періодично 
переглядав результати. Після важко-
го сезону хочеться побути в колі сім’ї, з 
дітьми, адже вони потребують особливої 
уваги. Упродовж сезону більшою мірою 
мене не було вдома, тож наразі займаю-
ся справами сімейними.
 ■ Збірні Словенії та Італії, щойно 
відбулося їхнє «знайомство» з вищою 
лігою, були змушені пакувати валізи й 
повертатися назад — до дивізіону ІА, 
не здобувши на турнірі жодної пере-
моги. Здається, грати роль «хлопчиків 
для биття» — не надто приємна проце-
дура?!
 — У спорті завжди треба ставити 
максимальні цілі. Вочевидь для збір-
них, котрі заходять до вищого дивізіо-
ну, завдання не обмежується лише пот-
раплянням в еліту. Без сумніву, перед 
командами стоїть мета закріпитися в 
найсильнішій когорті. Інша справа, що 
це не виходить. Утім, думається, на те 
є певні причини, й зрозуміло, що одним 
конкретним фактором справа не обме-
жується.
 До того ж слід розуміти, що утрима-
тися в елітному дивізіоні апріорі важко. 
Однак, якщо команди вилітають звідти, 
значить, таким є реальний стан справ у 
їхньому національному хокейному гос-
подарстві. Думаю, все, що відбувається 
в елітному дивізіоні, є закономірним. 
Водночас, навіть програючи всі матчі, 
хокеїсти отримують досвід, адже мають 
можливість протистояти на найвищому 
рівні кращим збірним планети: Швеції, 

Фінляндії, Канади, США, Росії. Отри-
мавши ж неоціненний досвід, можна ро-
бити приціл на майбутнє. Без сумніву, 
хлопці міцнішають і у разі повторного 
потрапляння до еліти матимуть більше 
шансів там залишитися.
 ■ У цілому ця модель виглядає уні-
версальною для будь-якого дивізіону, 
будь-якої збірної, зокрема й української. 
Повертаючись до ЧС-2017 у дивізіоні ІА, 
наскільки болісною для наших хокеїстів 
стала невдача на домашньому «мун-
діалі»?
 — Найбільш неприємно те, що ми не 
змогли залишитися в цій групі. Перед 
турніром було розуміння, що на сьогод-
нішній день було б дуже непогано збере-
гти своє місце в другому за силою хокей-
ному дивізіоні планети. Але, як вияви-
лося, для цього нам не вистачило досві-
ду. Команда у нас, по суті, молода, й для 
деяких хлопців це взагалі був перший 
чемпіонат світу. Утім слід з оптимізмом 
дивитися у майбутнє. Потрібно вірити 
у свої сили. Так, ми знову гратимемо в 
дивізіоні ІВ, утім у нашої команди буде 
можливість довести, що ми гідні висту-
пати в когорті ІА. Просто потрібно вмі-
ти терпіти та чекати. У нас є хлопці, які 
здатні вирішувати високі завдання. Для 
початку нам потрібно повернутися в дру-
гий хокейний дивізіон світу.

«Держава повинна чітко окреслити 
перспективи для зростання юних 
хокеїстів»
 ■ Київський чемпіонат світу вийшов 
напрочуд цікавим та напруженим — 
практично кожен матч ніс у собі інтри-
гу. Натомість елітний ЧС багато хто на-
зиває штучно роздутим, адже там про-
ходить занадто багато прогнозованих 
поєдинків. Можливо, було б варто пере-
глянути формат змагань?
 Вважаю, нічого змінювати не вар-
то, а існуючий формат є правильним. 
Усі команди прагнуть грати у вищому 

дивізіоні. Відтак робити чемпіонат сві-
ту закритим турніром аж ніяк не пот-
рібно. Насправді, це було б помилковим 
рішенням. У кожної команди має бути 
право для реалізації своїх максималь-
них амбіцій, свого професіонального 
росту. Юні хокеїсти мріють спробувати 
свої сили, зіграти проти найсильніших 
збірних світу. Це не лише престижно 
— це неоціненний досвід. Усі, хто грав 
у вищому дивізіоні, пам’ятають цей мо-
мент, адже в найвищому дивізіоні зов сім 
інший рівень хокею. У команд же, які 
вилітають з еліти, просто зберігається 
вагомий стимул для власного прогресу.
 ■ Хотілося б дізнатися, наскільки 
болісно б’є по самолюбству той факт, 
коли команда програє на турнірі всі 
матчі?
 — У першу чергу, такий факт свід-
чить про те, що команда наразі не гото-
ва перемагати в тому дивізіоні, де вона 
опинилася. Хоча ж зрозуміло, що ніко-
му не подобається програвати всі мат-
чі. Зрештою, у різних збірних — різні 
апетити. Приміром, білоруси щороку 
їдуть на ЧМ iз бажанням потрапити до 
чверть фіналу. Кілька разів у них це ви-
ходило, проте цього разу вони виступи-
ли не дуже успішно. Якщо взяти нім-
ців, то цього разу, граючи на домаш-
ньому турнірі, вони потрапили в чис-
ло восьми кращих. Хоча був час, коли 
вони балансували між вищим і першим 
дивізіонами. Проте, коли в країні впро-
вадили політику підтримки хокею, Ні-
меччина почала на рівних грати з про-
відними хокейними державами світу. 
 Якщо є чітка програма розвитку, яку 
підтримує держава, коли хокеєм зай-
мається велика кількість дітей, кіль-
кість, як кажуть, переростає в якість. 
З’являється достатнє число майстрови-
тих хокеїстів, готових захищати честь 
країни.
 Щодо нашої збірної, то на домаш-
ньому чемпіонаті світу своє представ-
ництво в ній мали, по суті, лише два 
клуби. Хоча, на мою думку, збірна по-
винна збиратися з більшого числа ко-
манд. На те вона й збірна. Але нікуди 
не подінешся — усе це є відображен-
ням існуючого в нашій країні хокейно-
го порядку справ. Та й у цілому спорт 
у нашій країні нині переживає відчут-
ні проблеми. І допомогти в цій ситуації 
може лише держава. Без її підтримки 
нічого не буде. Зараз усе тримається на 
голому ентузіазмі окремих людей, які 
підтримують дитячо-юнацький спорт. 
Є два хокейні клуби, які забезпечують 
функціонування повної вертикалі, від 
дітей до професіоналів. Але ж цього за-

мало. У цьому питанні має існувати де-
ржавна політика. Повинні бути програ-
ми, схеми, які б чітко відображали роз-
виток молодого хокеїста, окреслюючи 
для нього конкретні перспективи зрос-
тання.
 Раніше, коли я займався в системі 
київського «Сокола», у нас — молодих 
— був стимул спочатку потрапити до мо-
лодіжної дублюючої команди, потім — до 
команди майстрів. Коли ж такої системи 
немає, забезпечити поетапний розвиток, 
прогрес хокеїста дуже важко. При цьому 
хочеться, щоб у нашій країні хокей, як 
і спорт у цілому, розвивався. Важливо, 
щоб діти приходили в спортивні школи 
і розуміли, що у них у спорті може бути 
велике майбутнє. І це правильніше, ніж 
коли діти належать вулиці.

«Збірній важливо функціонувати, 
як єдиному, цільному механізму»
 ■ Як ви відзначили, основу збірної на 
домашньому ЧС складали представни-
ки двох вітчизняних клубів — «Донба-
су» і «Кременчука», котрі, варто нага-
дати, боролися за «золото» чемпіонату 
України. Наскільки швидко в таборі на-
ціональної команди вдалося нівелюва-
ти дух протистояння, який спостерігав-
ся між хокеїстами в національній пер-
шості?
 — Ніякого протистояння взагалі не 
відчувалося. Усе суперництво, що мало 
місце в чемпіонаті, залишилося на льоду, 
щойно фінальний свисток оголосив про 
завершення внутрішніх змагань. Зви-
чайно, молодим хлопцям iз «Кременчу-
ка» було образливо, що вони програли. 
Проте у них був час, щоб заспокоїтися. А 
у збірну всі приїхали в хорошому настрої. 
Усі розуміли, що збірна — це зовсім інше, 
адже тут ти представляєш країну і пот-
рібно бути єдиним цілим. 
 Усі хлопці розуміли, що на ЧС буде 
тяжко. І якщо на цьому рівні хтось недо-
працьовує, виникають під час гри якісь 
нерозуміння, спливають старі образи — 
суперник за це вмить покарає. Тому всі 
їхали у збірну, налаштовані на вико-
нання максимальних завдань.
 По факту це не вдалося, проте піс-
ля останньої гри я — на правах капіта-
на команди — сказав хлопцям у роздя-
гальні, що ми, подивившись один одно-
му в очі, чесно можемо сказати, що нія-
ких претензій щодо самовіддачі ні до 
кого бути не може. Так, у нас не вийш-
ло залишитися в дивізіоні, але по грі, по 
самовіддачі всі хлопці старалися і від-
дали справі всі свої сили та емоції.
 ■ Під час київського турніру відчу-
валося, що в окремих моментах вете-
ранам не вистачає швидкості. Як вва-
жаєте, якою буде кадрова політика тре-
нерського штабу збірної України?
 — Насправді питання щодо подаль-
шого шляху розвитку збірної варто ад-
ресувати головному тренеру або ж пре-
зиденту ФХУ. Утім вважаю, що про-
цес омолодження в будь-якому разі має 
тривати. Як показує статистика, до на-
ціональних збірних на чемпіонат сві-
ту викликають хокеїстів у віці 20—34 
років, хоча інколи можна побачити й 
більш вікових гравців.
 Зрештою, омолодження — це нор-
мальний процес. Якщо молодь готова 
— їй завжди треба давати шанс. Якщо 
вони не гірші за ветеранiв, чому б їх не 
взяти на ЧС? Молодий хокеїст отримає 
досвід, і якщо не найближчим часом, то 
через рік-два від нього можна буде очі-
кувати гру зовсім іншого рівня.
 ■ На ваш погляд, що найціннішого 
можуть запозичити молоді хокеїсти у 
досвідчених ветеранів? 
 — Як правило, молодий хокеїст має 
кращі фізичні кондиції, які дозволяють 
йому компенсувати недоліки своєї май-
стерності, брак досвіду в окремих ситу-
аціях. У більшості випадків вони беруть 
своєю «фізикою» і завзяттям. Загалом, 
тим і відрізняється юнак від ветерана, 
що досвідчений хокеїст в окремо взято-
му епізоді приймає зовсім інше рішен-
ня, ніж новачок. Можна сказати, що до-
свідчений гравець діє з холодною голо-
вою. Натомість завзяття, котре мають 
молоді гравці, дозволяє їм витискати з 
себе максимум, аби показати, що вони 
можуть грати не гірше за знаного майс-
тра. ■

ПРЯМА МОВА

Олександр Побєдоносцев: Кожна 
команда має право на реалізацію своїх 
максимальних амбіцій
Капітан національної хокейної збірної України вірить, 
що в разі державної підтримки вітчизняного хокею 
у нього буде оптимістичне майбутнє

■

Капітан національної збірної України 
Олександр Побєдоносцев i головний тренер 
«синьо-жовтих» Олександр Савицький під час 
невдалого домашнього ЧС-2017 у дивізіоні ІА.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
❙
❙

Кожен матч «мундіалю» українські хокеїсти грали з максимальною самовіддачею, 
проте втриматися в дивізіоні ІА не змогли. 

❙
❙

Віталій МОХНАЧ

Ветеран вітчизняного хокею Олександр Побєдоносцев чемпіонат світу в дивізіоні ІА, 
що в цьому році проходив у столиці України, проводив iз подвійною відповідаль-
ністю. Виступаючи на очах своїх земляків, вихованець хокейної школи «Сокола» на 
льоду київського Палацу спорту виконував роль капітана національної збірної. Поп-
ри те, що реальних можливостей пробитися до еліти світового хокею у «синьо-жов-
тих» не було, підопічні головного тренера Олександра Савицького розраховували й 
на наступний рік залишитися в другій за силою хокейній лізі планети. Утім виконати 
поставлене завдання нашим хокеїстам не вдалося. 35-річний захисник «синьо-жов-
тих» та «Донбасу» розповів «Україні молодій» про причини невдачі збірної, серйозні 
кроки для її майбутнього прогресу та стимули в житті хокеїстів.
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 Армійський підрозділ окопуєть-
ся. Рабинович теж риє собі стрілець-
кий окоп, глибина його майже два 
метри, але боєць не зупиняється. 
Підходить майор і запитує:
 — Рабиновичу, навіщо так глибо-
ко копати? Ви ж не побачите ворога!
 — Ви думаєте, мені так цікаво 
на нього дивитися?

* * *
 Одеса. Напис на паркані: Патро-
ни дорогі. Попереджувального пост-
рілу не буде!

* * *

 Дуже повна жінка дзвонить у 
фірму зi схуднення:
 — Скажіть, а ваша фірма дій-
сно гарантує схуднення за короткий 
термін?
 — Так.
 — Рiч у тiм, що мені чоловік 
зробив чудовий подарунок, а я не 
можу в нього влізти.
 — Ми гарантуємо, що через два 
місяці ви зможете надіти вашу нову 
сукню.
 — До чого тут сукня? Чоловік 
подарував мені машину.

По горизонталі:
 1. Німецьке місто, відомий баль-

неологічний курорт. 5. Найбіль-
ший європейський гризун, чиє хут-

ро високо цінується ще з часів Київсь-
кої Русі. 8. Опера Сергія Рахманінова 
за поемою Пушкіна «Цигани». 9. По-
переднє оголошення про подію. 10. 
Один із типів письма в старовинних 
рукописах, за яким кожна літера випи-
сувалась окремо, відірвано від сусід-
ніх, прямо і чітко. 11. Насичені смо-
лою соснові пеньки, з яких викачують 
скипидар та каніфоль. 12. Ім’я амери-
канського співака, короля рок-н-ролу. 
13. Передостання літера латинського 
алфавіту. 15. Дівоча талія, постава. 
16. Спеціальний автомобіль або трак-
тор, які застосовують для буксируван-
ня причепів з вантажем, гармат і т. ін. 
19. Повільний старовинний французь-
кий танець. 22. Старовинна італійсь-
ка монета, яка на початку XVIII століт-
тя побутувала на Сицилії. 23. Містеч-
ко на Житомирщині,біля якого котовці 
у 1921 році розстріляли 359 учасни-
ків Другого зимового походу армії 
УНР проти більшовиків. 25. Сокови-
тий корм для худоби, зелена маса, за-
квашена у спеціальних траншеях чи 
ямах. 26. Популярний у 50-х амери-
канський клубний танець. 27. Дмитро 
Менделєєв, П’єр Кюрі, Амадео Авогад-
ро, Олександр Бутлєров. 28. Сторона 
монети, на якій зображена її вартість. 
29. Річка в Росії, притока Москви. 30. 
Житловий масив у передмісті Львова. 
31. Перехід на бік ворога, підступність, 
віроломство. 
По вертикалі:
 1. Трискладовий поетичний 

розмір із наголосом на останньо-
му складі. 2. Король франків, який 
першим прийняв католицизм. 3. Ме-
ханізм для накачування або викачу-
вання води, газу. 4. Закритість, здат-
ність не пропускати воду, газ, шир-
ше — сторонні речовини та впливи. 
5. Спортивна гра, яка полягає у майс-
терності збивання фішок запущеним 
спеціальним м’ячем-кулею. 6. Пред-
ставник львівської субкультури ХІХ 
століття, де легковажаться загаль-
ноприйняті норми. 7. Лікар, герой 
«Тріумфальної арки» Ремарка. 14. 
Італійський вчений, письменник і фі-
лософ, автор романів «Ім’я троянди» 
і «Маятник Фуко». 17. Ім’я відомої 
волонтерки, засновниці медичного 
батальйону «Госпітальєри». 18. Міс-
то на Тернопіллі. 20. Польова квітка. 
21. Відомий туристичний і культурний 
центр Італії. 23. Бог вина у стародав-
ніх римлян. 24. Спроба вбивства. 25. 
Штучний камінь із кришталю, який 
нагадує діамант.

Кросворд № 62 
від 23 травня
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 До чого тільки не вдаються зло-
дії, щоб непомітно винести з мага-
зину гарну річ, не заплативши. І 
варто зізнатися, що найбільш ви-
нахідливим у цьому щастить. Але 
часто буває й так, що на заваді ви-

нахідливості стає жадібність.
 Так, до відділення поліції в 
Сімферополі звернулися продавці 
магазину, які недорахувалися аж 
семи пар джинсів. Коли правоохо-
ронці почали уважно вивчати за-
писи камер спостереження, вони 
звернули увагу на одного чолові-

ка, який ледве переставляв надто 
прямі ноги і нагадував ілюстра-
цію до народної загадки про цибу-
лю чи капусту.
 Зрозуміло, що в такому стані 
бігати чоловікові було непросто, 
тож затримати його було справою 
суто технічною. Пояснити своє не-
звичне екіпірування він відмовив-
ся, тому чоловіка спрямували до 
поліцейського відділку. Коли ж 
горе-злодія почали там оглядати, 
то виявили на ньому усі сім пар 
джинсів, до того ж — із етикетка-
ми того ж магазину.
 Тепер невдасі загрожує до 
п’яти років за ґратами. Буде час 
придумати оригінальніші спосо-
би крадіжки. ■

Адреналіна ШУГАЙ

 Героїня Сари Джессіки Паркер 
у серіалі «Секс у великому місті» 
журналістка Керрі Бредшоу міня-
ла чоловіків мов рукавички. Але в 
реальному житті актриса зберігає 
вірність одному чоловіку ось уже 
понад двадцять п’ять років. Цей 
щасливчик — актор і режисер Ме-
тью Бродерік. Днями подружжя 
відсвяткувало порцелянове весіл-
ля, а це, на хвилиночку, 20 років 
спільного життя! У Голлівуді рід-
ко який сімейний човен допливає 
до такої дати. 
 Сара та Метью познайоми-
лися в 1991 році на одній із 
вечірок у Нью-Йорку. Відтоді 
вони разом. Бажання одружи-
тися з’явилось не одразу — міц-
ність стосунків випробовували 
упродовж шести років. Лише в 
травні 1997-го пара відгуляла 
весілля. Через п’ять років у под-

ружжя народився пер-
вісток — син Джеймс. 
А в 2009-му в родині 
з’явилися близнючки 
Табіта й Меріон. Для 
їх народження парі 
довелося скориста-
тися послугами суро-
гатної матері.
 Останній рік Сара 
знімається в серіалі 
«Розлучення», який сама 
ж і продюсує. Але запевняє, 
що її власній сім’ї розлучення 
не загрожує. «Я — сімейна 
людина, мій чоловік — теж. 
Ми щасливі разом. Звичай-
но, в нас бувають проблеми, 
але це життя. Нудно існу-
вати геть зовсім безхмар-
но. Моя позиція проста: я 
обираю сім’ю. І вірю в дов-
говічність стосунків, у моєму 
випадку це працює», — каже 
зірка. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Я і Сара — 
кльова пара
Джессіка Паркер відсвяткувала 
порцелянове весілля 

■

Ця жінка знає рецепт сімейного щастя. ❙

ОТАКОЇ!

Сім штанів на одні ноги
У Сімферополі злодій спробував винести 
з магазину джинси на собі

■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №62■

25 травня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, дощ. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура 
вночi +11...+13, удень +19...+21.

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +20...+22.
Вiнниця: дощ. Уночi +10...+12, удень +15...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +18...+20.

23 травня температура води в Чорному та 
Азовському морях становила 14-18 градусiв, у Днiпрi 
бiля Києва — 15.

Курорти Карпат: хмарно, дощ. Трускавець: уночi 
+10...+12, удень +14...+16. Моршин: уночi +9...+11, удень 
+13...+15.
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