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Учорашні курси 

НБУ:
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1 € = 31,374 грн

1 рос. руб. = 0,423 грн
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Бачить хлопчик — 
садять ліс...
За весну лісівники з волонтерами відтворили десятки тисяч гектарів лісу

Лісівники-волонтери цього року висаджували дерева незгірш професійних працівників держлісгоспів. Хтось же має компенсувати природі ресурси, втрачені за десятиліття варварського вирубування 

і незаконного експорту держлісфонду...

Фото з сайта akhivnews.in.ua.
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❙
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Хтось скаже – українські класні «щі»...
Так можна й поперхнутися обідом!

Від «щєй»... у ароматному борщі
Немає, запевняю вас, і сліду!

Юрій Федечко, поет

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Спецпредставник Державного департа-
менту США у справах України Курт Волкер 
нарешті зміг добратися до Донбасу, адже рані-
ше ці плани постійно зривалися. Разом із ним 
на Східний фронт приїхала й команда «Голосу 
Америки», щоб «пролити світло на гуманітар-
ну кризу та наслідки війни, спричинені росій-
ською агресією».
 Коли цей номер «УМ» готувався до друку, 
стало відомо, що на Донбасі розпочалася зус-
тріч командувача об’єднаних сил Сергія Нає-
ва із Куртом Волкером.
 «Ми раді вітати вас у районі проведення 
операції. Дякуємо партнерам за підтримку в 
боротьбі з російським агресором», — сказав 
генерал-лейтенант Сергій Наєв під час зуст-
річі з Куртом Волкером.
 Поблизу лінії розмежування пан Наєв мав 
ознайомити високого гостя з військовою та гу-
манітарною складовими операції. Сторони об-
говорили безпекову ситуацію на Донбасі та об-
мінялися думками щодо шляхів мирного вре-
гулювання конфлікту.
 Показово, що з початку проведення опера-
ції Об’єднаних сил це перша зустріч команду-
вача зі спецпредставником Держдепу США. 
За інформацією ЗМІ, пан Волкер також мав 
зустрітися з українськими військовими, щоб 
з’ясувати ситуацію на передовій. А ще — з 
представниками громадських і гуманітарних 
організацій, а також iз постраждалими, щоб 
оцінити потреби в гуманітарній допомозі.
 За словами Волкера, його останній контакт 
із росіянами відбувся в січні 2018 року — під 
час зустрічі з помічником президента РФ Вла-
диславом Сурковим. Тоді сторони не змогли 

узгодити єдину позицію щодо закону про реін-
теграцію Донбасу. Після цього російська сто-
рона жодного разу не виходила на контакт. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Є купа індексів для визна-
чення рівня задоволення лю-
дини своїм життям: індекс со-
ціального розвитку (ІСР), ін-
декс людського розвитку (ІЛР), 
індекс світового щастя, індекс 
економічного добробуту насе-
лення тощо. А в Україні завж-
ди брали до уваги «індекс бор-

щу», бо якщо людина не зможе 
з’їсти на обід добру миску цієї 
смакоти, то які вже тут задово-
лення, щастя, розвиток, добро-
бут? Ці поняття просто втрача-
ють сенс. 
 Та улюблена страва кожно-
го щирого українця (і не лише) 
— борщ — поволі, але невпин-
но рухається в бік делікатесів, 
адже з теперішніми цінами 

на продукти він стає мало не 
«святковою» їжею. Відповідно 
й втрачає шанс бути присутнім 
на столі регулярно. Як з’ясував 
очільник Української асоціа-
ції постачальників торговель-
них мереж Олексій Дорошен-
ко, у квітні ціни на борщові ін-
гредієнти здійснили карколом-
ний стрибок i «погладшали» 
більш ніж на 80%! 

 Експерт констатує, що най-
більше подорожчала свинина 
— на 6 гривень, і в середньо-
му за кілограм м’яса доведеть-
ся викласти близько 116 гри-
вень. Також до групи лідерів 
входить яловичина (125 грн./
кг), морква (12,9 грн./кг), бу-
ряк (12,6 грн./кг) та капус-
та (9,2 грн./кг). Не відстали 
в ціновому марафоні й куря-
че філе з тушкою, котрі здо-
рожчали на 1,4 гривні: серед-
ня ціна тушки — 55 грн./кг, а 
філе — 91,5 грн./кг.
 Та й це ще не все: у квітні 
також майже на чверть зросла 
вартість хліба, й нині середня 
ціна найдешевшої буханки бі-
лого — 15,2 грн./кг, а чорного 

— 16,1 грн./кг.
 Невеликою втіхою може 
бути те, що стратегічний ук-
раїнський продукт — сало — 
реально придбати за 70 грн./
кг. Крім цього делікатесу, піс-
ля Великодня впала ціна й на 
курячі яйця: зараз їхня серед-
ня вартість за десяток у місті 
становить 26,6 гривні, хоча 
в селі часом бабця за десяток 
своїх домашніх яєчок бере 
лише 10 гривень.
 Але ж ми українці — народ 
живучий, тож і наш улюбле-
ний борщ також «приречений» 
на виживання! Тим паче що не 
за горами літо, а отже, й ціни 
на овочі стрибнуть, але цього 
разу — однозначно вниз! ■

НА ФРОНТІ

Волкер на передовій
Спецпредставник Держдепу США прибув до зони бойових дій 
на Донбасі 

■

ЗДОРОЖЧАННЯ

Із такими цінами борщу не звариш
У квітні вкотре відчутно зросла вартість продуктів

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Минулого понеділка бойовики 42 рази порушили 
режим припинення вогню, з них 11 — застосовували 
заборонені Мінськими домовленостями міномети.
 «Ситуація в районі проведення ООС залиша-
лася складною. Інтенсивність бойових дій на лінії 
зіткнення зменшилася. Наші війська вели актив-
ну оборону та давали адекватну відповідь про-
тивнику», — йдеться у звіті прес-центру Операції 
об’єднаних сил.
 За минулу добу зі складу ООС загиблих i пора-
нених немає. За даними розвідки, серед противни-
кiв один убитий i три поранені.

■

Курт Волкер і Сергій Наєв під час зустрічі на Донбасі. 
Фото прес-центру ООС.

❙
❙

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Провладна судова реформа 
не наблизила справедливість до 
простих людей. На цьому наго-
лосив лідер Радикальної партії 
Олег Ляшко. Прикладом цього 
політик назвав умовний термін 
за збройне пограбування сину 
депутата Ігоря Попова.
 «Украв, убив, вчинив злочин 
— йди відповідай. А син депу-
тата в тюрму не сідає, бо депу-
тат, як повія, торгує своїм ман-
датом. Сина чи доньку простого 
роботяги, якщо немає чемодана 
грошей, в тюрму ні за що поса-
дять. Зроблять без вини вину-
ватим. Оце вам і вся судова ре-
форма. Я борюсь за те, щоб для 
кожного українця була спра-
ведливість у суді і вони могли 
знайти її без грошей», — наго-
лосив Ляшко.
 На думку лідера РПЛ, ре-
альна судова реформа — звіль-
нення всіх суддів і прокурорів  
та обрання нових на прозорих 
конкурсах. «Розігнати всіх 
прокурорів і суддів до бісової 
матері, набрати нових та ско-
ротити їх кількість. Натомість 
вони створюють по 20 судів для 
того, щоб і далі люди туди но-

сили чемодани грошей, а вони 
дурили українців. Це, як у зло-
вонному болоті неможливо по-
будувати храм чистоти, бо бо-
лото тебе захопить. Тому треба 
вичищати все болото, всі Ав-
гієві стайні», — вважає народ-
ний депутат.
 Олег Ляшко в боротьбі за 
справедливість є категорич-
ним і не робить винятку навіть 
для родичів, бо пройшов склад-
не життя в інтернатах і всього в 
житті добився сам.
 «Ніхто з держиморд із золо-
тою ложкою у роті не знає жит-
тя, що таке бомжувати на вок-
залах і жити в інтернатах, як я. 
Я всього в житті добився сам. 
Колись підійшла до мене рідна 
сестра і попросила допомогти 
влаштуватися на роботу. Я їй 
відмовив. Сказав: якщо я тобі 
допоможу, то в якоїсь сироти 
заберу робоче місце. І вона й 
досі працює у супермаркеті ка-
сиром. Я хочу, щоб так скрізь 
було — щоб ні до президент-
ського офісу, ні до прокурату-
ри не тягнули за собою сестер і 
братів, а тягнули простих робо-
тяг, сиріт, багатодітних, мало-
забезпечених», — підсумував 
лідер РПЛ. ■

ПИТАННЯ ПРИНЦИПУ

«У зловонному болоті 
храм чистоти не 
збудуєш»
Олег Ляшко вважає справжньою 
судовою реформою звільнення всіх 
суддів і прокурорів

■

Олег Ляшко хоче, щоб прості люди без грошей могли знайти правду в судах.❙

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах вилучили 
партію рідини з харак-
терним запахом спирту. 
Загальна кількість фаль-
сифікованого пійла — 
близько 30 тисяч літрів.
 «Ця рідина незаконно 
транспортувалася ван-
тажним автомобілем те-
риторією області», — 
повідомили «Україні мо-
лодій» співробітники 

податкової міліції Голо-
вного управління ДФС у 
Черкаській області, які 
спільно з працівниками 
Головного оперативного 
управління ДФС України 
та Національної поліції 
проводять нині операцію 
«Акциз-2018».
 У податковій міліції 
кажуть, що підакцизні 
товари перевозили у двох 
металевих ємностях, за-
маскованих у тентовано-

му напівпричепі ванта-
жівки.
 За даним фактом до 
Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань внесе-
но відомості про вчинен-
ня кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 204 
КК України (незаконне 
виготовлення, зберіган-
ня, збут або транспорту-
вання з метою збуту пі-
дакцизних товарів).
 За результатами про-
ведення оперативно-слід-
чих заходів спирт неві-
домого походження при-
близною вартістю 7,5 
млн. грн., а також ван-
тажний автомобіль вилу-
чені з незаконного обігу. 
Загальна вартість вилу-
ченого майна складає по-
над 8,5 млн. гривень. ■

ОВВА!

Пахне безакцизом
У Черкасах вилучили фальсифікованого 
спирту на 7 мільйонів гривень

■



3УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 16 ТРАВНЯ 2018ІнФорУМ
ТРАГЕДІЯ

Море 
змиває 
сліди?
Загадкова смерть 
на борту турецького 
корабля українських 
моряків: запитань 
більше, ніж відповідей 
Ірина КИРПА

 У Республіці Кабо-Верде ще на 
початку травня загадково пішли 
з життя відразу двоє моряків з 
України, а третій досi лежить у 
комі.
 Трагедія сталася на судні 
Atlantic Harmony, де раптово по-
мерли 32-річний бортовий механік 
Олександр Червоний та помічник 
капітана 35-річний Микола Лука-
шов. Ці смерті власник судноплав-
ної компанії намагався списати на 
«природні причини», проте роди-
чі загиблих зуміли домогтися при-
буття українського консула на міс-
це події.
 Тільки після цього почали роз-
слідувати трагедію, що сталася. 
За однією з версій, моряків отруї-
ли як непотрібних свідків проти-
правних діянь (наприклад, це мог-
ла бути контрабанда наркотиків). 
 Відомо, що обидва моряки ро-
дом із Херсона, прийшли працю-
вати на турецьке судно в лютому 
2018 року та кілька місяців пос-
піль під прапором Гонконгу пере-
возили різні вантажі.
 Під час останнього рейсу ко-
рабель ішов із Бразилії до Кіпру з 
зупинкою у Кабо-Верде. У цій ма-
ленькій острівній державі відсут-
нє українське посольство, тому 
якби не втручання родичів, ніхто 
б навіть не проводив розтин тіл.
 — Крюїнгові компанії, через 
які наші чоловіки влаштовували-
ся на роботу, розташовані в Одесь-
кій області та у Миколаєві, — роз-
повіла Ольга Лукашова. — Там ні-
чого не коментують, а миколаївсь-
ка фірма навіть виїхала з офісу, 
швидко знявши табличку. Ми їм 
віддали півтори тисячі доларів за 
працевлаштування, а в підсумку я 
отримала тіло чоловіка у труні!
 Жінка також повідомила, що 
відразу ж після звістки про смерть 
Миколи спробувала зв’язатися з 
іще чотирма моряками з Херсо-
на, проте ніхто з них не відпові-
дає ані на дзвінки, ані на листи. 
Також з’ясувалося, що про смерть 
моряків фахівці українського МЗС 
дізналися не з офіційних джерел, 
а безпосередньо від родичів за-
гиблих.
 На даний час тіла моряків уже 
доставили на Батьківщину, прове-
дено розтин, що дозволило встано-
вити причини раптової смерті мо-
лодих людей. За попередньою ін-
формацією, алгоголь або наркоти-
ки напередодні загибелі чоловіки 
не вживали.
 Дружини загиблих моряків 
звернулися з проханням про до-
помогу до всіх правозахисних ор-
ганізацій, які працюють із моря-
ками. Жінки просять допомогти 
провести незалежну експертизу 
тіл. На думку Ольги Лукашової, 
необхідно притягнути до відпові-
дальності капітана судна Atlantic 
Harmony, який напевно знає та 
міг би розповісти всю правду про 
останні години життя моряків з 
України. ■

■

Олена ПРИМАК

 Напередодні Всесвітнього дня 
вишиванки, що відзначають третьо-
го травневого четверга, Міністерс-
тво інформполітики влаштувало в 
«Мистецькому арсеналі» розкішне 
свято етноодягу. В програмі також 
представили сучасне образотворче 
мистецтво з картин та муралів, на 
яких жінки однієї з чотирьох сторін 
України у традиційному для регіо-
ну вбранні були взуті у військові че-
ревики. Серцем усього дійства стало 
дефіле українських амазонок у гап-
тованому одязі від вітчизняних ди-
зайнерів. Саме їм, хто став пліч-о-
пліч із чоловіками на захист Бать-
ківщини, надали честь продемонс-
трувати, що українська вишивка 
— це символ ідентифікації та єдності 
нації.
 Зали «Арсеналу» рясніли ней-
мовірним вбранням, яке вражало фа-
сонами й візерунками — це причепу-
рилися не тільки гості, а й учасники 
перформансу. Студенти в українсь-
ких строях, пошитих у різні часи та 
у різних куточках країни, радо роз-
повiдали охочим, що саме на них 
одягнуто. Колекція національного 
одягу Тараса Демкури, яка вистав-
лялася у світових столицях моди, те-
пер уже вдома промовисто свідчила 

про давність (понад 200 років!) ук-
раїнських традицій і витонченість 
смаку наших прамайстринь.
 Нарешті прожектори висвітили 
подіум. На нього вийшли моделі — 
30 українських жінок і дівчат, які 
останні три-чотири роки провели в 
окопах та шпиталях сходу країни. 
Які поміняли підбори та шопінг на 
берці, бинти, скальпель, зброю чи 
мікрофон. Майже всі з них почина-
ли волонтерами, майже всі їхали з 
Майдану на фронт. Усі — гарні, жі-
ночні, харизматичні. Сьогодні в ук-
раїнській армії служать 25 тисяч жі-
нок, близько трьох тисяч є офіцера-
ми.
 Одна з них — медик Віталіна 
Федорова — розповіла: «...Я із За-
поріжжя, козацького роду. У мене 
дід і прадід були отаманами, коли 
батько дізнався, що я в АТО, сказав: 
«То кров покликала...». ■

ДО СВЯТА

Українські 
амазонки
Колекцію національного 
одягу представили 
моделі з фронту

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На розширеній міжвідомчій нараді, 
котра нещодавно відбулася в Націо-
нальній поліції України, перший за-
ступник голови Нацполіції В’ячеслав 
Аброськін повідомив, що завдяки 
спільним діям оперативників поліції 
та співробітників пенітенціарних ус-
танов лише цього року розкрито низ-
ку вбивств, фактів заподіяння тяжких 
тілесних ушкоджень, десятки розбій-
них нападів та сотні крадіжок.

 У зібранні взяли участь перший 
заступник начальника адміністрації 
Державної кримінально-виконавчої 
служби з оперативної роботи Воло-
димир Мелюхов, а також керівники 
оперативних підрозділів Нац поліції 
та міжрегіональних управлінь Де-
ржавної кримінально-виконавчої 
служби.
 Володимир Мелюхов зазначив, 
що після проведення настановчої на-
ради в лютому цього року співпраця 
між двома відомствами покращила-

ся. «Зокрема, це стосується роботи 
у царині протидії організованій зло-
чинності,  боротьбі з кримінальними 
«авторитетами» та протидії наркоз-
лочинності», — наголосив пан Мелю-
хов.
 За словами В’ячеслава Аброськіна, 
робота поліцейського не закінчуєть-
ся на етапі потрапляння злочинця до 
слідчого ізолятора. «В установах вико-
нання покарань перебуває понад 57 ти-
сяч осіб, які створюють небезпеку для 
суспільства. Навіть сидячи в СІЗО, 
вони намагаються керувати злочин-
ними групами та вчиняти злочини за 
цими стінами. Тому наголошую, що ця 
робота вкрай важлива для запобігання 
злочинам як на волі, так і за стінами 
цих установ», — зазначив генерал.
 За словами В’ячеслава Аброськіна, 
вже розроблені та перебувають на стадії 
узгодження нормативно-правові доку-
менти, які врегулюють взаємовідноси-
ни між двома відомствами. ■

СПІВПРАЦЯ

Разом проти злочинності 
Нацполіція та кримінально-виконавча служба 
обговорили результати спільної роботи

■

Ірина ЛУГОВА

 При проведенні фітосані-
тарного контролю імпортних 
вантажів інспектори Одесь-
кого морського торговельного 
порту виявили карантинний 
шкідливий організм — пів-
денноамериканську томатну 
міль.
 Зараженим виявився ван-
таж свіжих помідорів вагою 

20,77 тонни, який приїхав із 
Туреччини. 
 Південноамериканська 
томатна міль (Tuta absoluta 
Meyr) — небезпечний шкід-
ник овочевих культур. Бать-
ківщиною шкідника є Цент-
ральна Америка, але останнім 
часом він активно поширився 
і зустрічається в Південній 
Америці, Європі та країнах 
Середземномор’я. Є об’єктом 

карантину в багатьох країнах, 
у тому числі й в Україні.
 Крім томатів, масово вра-
жає картоплю, баклажани, пе-
рець, інші пасльонові. Втрати 
врожаю сягають, за різними 
оцінками, до 60-100%. Міль 
відрізняється підвищеною ак-
тивністю та адаптивністю.
 В Україні вперше вогни-
ща молі виявили у 2010 році 
в Криму та Одеській облас-
ті. Заражені посіви томатів 
були як у відкритому ґрун-
ті, так і в одному з тепличних 
господарств. Станом на 1 січня 
2018-го загальна площа зара-
ження шкідником становить 
майже 830 га. На сьогодні но-
вих вогнищ молі не зафіксова-
но.
 За словами директора Де-
партаменту фітосанітарної 
безпеки, контролю в сфері на-
сінництва і розсадництва Анд-

рія Челомбітка, наявні вогни-
ща шкідника у Миколаївсь-
кій, Одеській i Херсонській 
областях перебувають під 
особливим наглядом держав-
них фітосанітарних інспек-
торів. 
 Щодо імпортної продук-
ції, то в 2017-му шкідника 18 
разів виявляли у вантажах з 
Іспанії, Туреччини, Єгипту та 
Албанії. У першому кварталі 
2018-го інспектори зафіксува-
ли три випадки, у квітні — од-
разу чотири випадки затрим-
ки вантажів томатів через ви-
явлення в них живих гусе ниць 
молі.
 Усі заражені вантажі або 
повертали до країни-експор-
тера чи до країни-походжен-
ня, або знищували (за рішен-
ням власника). Цього разу зіп-
сований вантаж повернуть до 
Туреччини. ■

ПИЛЬНУЙ!

Імпортні паразити
В Одеському морському торговельному 
порту затримали вантаж із карантинним 
шкідливим організмом

■

У вишиванках замiсть камуфляжу.
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙
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Філософія гри мадридського 
«Реала» ніколи не 
симпатизувала Москві
 Я не фанат футболу. Ба біль-
ше, вважаю, що будь-який фана-
тизм у суспільстві, його вуличні 
піарні демарші, які виходять за 
розумні межі поведінки люди-
ни, — небезпечні. Водночас, ці-
ную вселенський соціогуманіс-
тичний сенс слів Івана Франка: 
все, що йде поза рамками люди-
ни і нації, — фарисейство. Особ-
ливо небезпечний націоналізм 
сусідів, густо замішаний на вели-
кодержавному шовінізмі та ідео-
логії одержавленої (казенної, за 
Патріархом Андреєм Шепти-
цьким) церкви. Саме таку ім-
перську мішанину багаторіч-
ний Президент РФ Путін зробив 
закваскою сучасної ідеологеми 
творення т. зв. «русского міра», 
де фанатизму, в т. ч. і футболь-
ному, байкерському, відводить-
ся не останнє місце. Шкода, але 
i в ХХІ столiтi є намагання під-
порядкувати спорт політиці. 
Світ має пам’ятати, що не лише 
фюрери минулого, а й неофю-
рери використовують спортив-
ні видовища, особливо Олімпій-
ські ігри, світові футбольні чем-
піонати, для камуфляжу своїх 
справжніх імперсько-загарбни-
цьких мотивів, маніпулювання 
думкою мас, впливу і формуван-
ня їхнiх симпатій тощо. 
 Попри те, мені ще в студентсь-
кі роки стала глибоко симпатич-
ною магія гри мадридського «Ре-
ала». Саме вона була тим світог-
лядним первнем, який по сприяв 
розумінню футболу як глобаль-
ного соціального явища, а від-
так гри інтелектуальної, елеган-
тної, без удаваних больових кор-
чів, валяння на полі і сліз радос-
ті. Словом, гри заради глядача 
— вільного, розумного і, головне, 
суверенного — як на рівні люди-
ни, так і її країни. Тому поспри-
яла давня історія, яка почалася 
несподівано. У 1956 році нас, сту-
дентів Харківських ВНЗ, цілими 
ешелонами відправляли в колго-
спи копати картоплю. І саме там 
до нас долетіла незвичайна ін-
формаційна новина. «Пацаны, в 

Венгрии — революция! На ули-
цах Будапешта — наши танки. 
Все студенты — венгры — воз-
вращаются домой». Цей контент 
мене потряс і викликав стрес. 
Але почуття і симпатії треба було 
тримати при собі. І лише пізніше 
десь прочитав чи почув по радіо 
«з-за бугра», що збірна Угорщи-
ни, яку революція застала за кор-
доном, додому не повернулася. 
Понад те, її світові знаменитостi 
(Пушкаш, Хідекуті та інші) ста-
ли грати за «Реал». Інші відомі 
клуби теж прихистили втікачів.
 Мене почали глибше цікави-
ти не лише іспанські та світові 
топові клуби, а й інтереси закор-
донних футбольних еліт, які не 
обмежуються грою на стадіоні. 

Мої зацікавлення підігріва-
ла шалено недружня і надто не-
справедлива критика західного 
футболу в інформаційному про-
сторі СРСР. Остракізму піддався 
не тільки «продажний» ді Сте-
фано (безтактно наголошувало-
ся на його високих роках, слух-
няних асистентах), а і ненасит-
ні господарі, які заради «нече-
ловеческой» капіталістичної 
конкуренції та наживи «закон-
сервували» на лаві запасних та-
лант бідної Бразилії — Діді. А як 
картали суддів, котрі, буцімто, 
підсуджували збірним Заходу, 
водночас засуджували коман-
ди Країни Рад — «аматорські», 
яким «ніколи» не було інтересу 
до грошей. Адже грали вони ви-
нятково на високому радянсько-
му патріотизмі. У футбольних 
радіорепортажах штатний ко-
ментатор Ніколай Озеров кри-
чав після чергового грубого фола 
нашого «любителя»: «Судья де-
лает тебе грозную рожу, но ты не 
бойся! Наступай на него! Много-
миллионная армия болельщи-
ков, великая страна тебя защи-

тит!». Натомість ніхто не чув про 
кримінальні витiвки справді та-
лановитого футболіста Стрельцо-
ва. Так у російських фанатів фут-
болу (і не лише) роками створю-
валася образа на нібито всуціль 
ворожо налаштоване оточення, 
роз’ятрювалася ненависть до За-
ходу, якою Путін зловживає й 
нині. Немає сумніву, що і прове-
дення в Москві чемпіонату сві-
ту з футболу-2018 використову-
ватиметься для дезінформації і 
пропаганди, як це свого часу ро-
била імперія зла.

Футбол — явище глибоко 
соціальне
 Футболу як популярній ко-
лективно-спортивній грі, окрім 
колосальної феєричності, ви-
довищності та високої соціалі-
зації, має бути притаманна на-
скрізна прозорість, яка правди-
во віддзеркалювала б зовнішні і 

внутрішні домінанти і гравця, і 
команди, і суспільства назагал. 
Тому він як явище соціально гло-
бальне має стати не лише транс-
парентним, а, головне, і держа-
вотворчим для країн, що інтегру-
ються в цивілізований вільний 
світ. Власне, уваги останньому, 
на відміну від самої гри, — ні на 
стадіоні, ні по телевізору не по-
бачити. Зате особистісні якості 
футболіста не сховати. Адже 
якщо у гравця немає стартової 
швидкості, то цей ґандж відра-
зу бачать мільйони. Немає тех-
ніки, дриблінгу, вміння грати 
головою, бити однаково сильно і 
прицільно з двох ніг — ці недолі-
ки фіксують професіонали. На 
полі можна визначити внутріш-
ній морально-психологічний клі-
мат і дух команди, який панує в 
колективі. Не лише «специ» зда-
лека «чують» корупцію, глядачі 
з трибун теж можуть запідозри-
ти підставу чи домовленість. На-
звані неподобства, на жаль, не-
рідко трапляються в сучасному 
футболі. З ними нібито борють-
ся, хоча їх важко вивести без до-

помоги самих футболістів, шану-
вальників їхньої гри, громадсь-
кості тощо. Сьогоднішнім олігар-
хам — власникам клубів — слід 
якомога швидше позбуватися не-
патріотичних діянь і нарешті по-
чати дбати про державотворення 
України і роль футбольного чин-
ника в цьому процесі. 
 Протекція у навчанні футбо-
лу, як і в будь-якій іншій спор-
тивній грі, не смертельна, якщо 
спроектована на її розширен-
ня, розвиток таланту спортсме-
на, а не на збільшення корупції 
і нетрудового заробітчанства ба-
гатіїв, підкуп. Завдання Украї-
ни: зробити ці явища асоціаль-
ними, непродуктивними. Аби 
вони самі провалювалися, ста-
вали безперспективними навіть 
за потужного блату. Україні тре-
ба більше використовувати фак-
тор публічності, залучаючи ши-
року громадськість. Забагато 

очей притягує футбол як масо-
ве видовище, велика суспільна 
сила скандувань на стадіонах, 
аби раніше чи пізніше потаємне у 
футболі не стало явним. Звичай-
но, шкода згаяного часу і Украї-
ни. Як треба її ненавидіти, бути 
глухим до голосів співвітчизни-
ків, захланним до особистого зба-
гачення, щоб заважати розвива-
тися футболу, ставати йому по-
тужним соціально-культурним 
чинником розбудови молодої 
національної держави, марке-
ром патріотичної орієнтації но-
вого покоління гравців. Украї-
на не така багата, аби оплачува-
ти середньої руки зарубіжних 
футболістів заради бізнесу, а не 
виховного вітчизняного ідеалу. 
Вони, окрім того, що спілкують-
ся мовою ворога, нічого не дають 
для розвитку майстерності мо-
лоді, навпаки, позбавляють її іг-
рової практики. Для наслідуван-
ня із запрошених варягів упевне-
но, як на мене, можна виділити 
хіба що Луїша Фігу — колиш-
нього гравця «Реала». 
 Не менш прикро дивитися, 

як подорожують Україною Куб-
ки чоловічої і жіночої Ліг чем-
піонів УЄФА майже в російсько-
мовному супроводі. Стає сумно, 
що футбольні очільники зі слав-
ними українськими прізвищами 
не можуть сказати сьогодні ді-
тям кілька добрих слів українсь-
кою. Чому при обговоренні євро-
пейських матчів на телеканалах 
«Футбол-1» і «Футбол-2» далі 
втулюється українському гля-
дачеві синдром «Тарапуньки і 
Штепселя», поширюється мов-
на шизофренічна роздвоєність? 
Невже незрозуміло: якби 
Й. Сабо як знаний гравець 
київського «Динамо» заговорив 
українською, не було б нині та-
кого неприйняття Угорщиною 
закону «Про освіту», її завзя-
тих потуг заблокувати вступ Ук-
раїни в НАТО. Натомість були б 
співчуття угорців жахливій ру-
сифікації України; засудження 
Будапештського меморандуму, 
незаслужено забутого підписан-
тами, що гарантували безпеку 
без’ядерній Україні. А нарешті, 
може, з’явилися б вдячні грома-
дяни Угорщини, Польщі, інших 
країн прикордоння, які по-доб-
росусідськи усвідомили б, схо-
вавшись під євроатлантичну па-
расольку захисту, що зарано за-
бувати радянські танки на вули-
цях Будапешта та Праги у 1956 і 
1968 роках відповідно. Принайм-
ні треба розуміти: українці вою-
ють на Донбасі за справжню ін-
тернаціональну максиму — «за 
вашу і нашу свободу»!
 Якби Валерій Лобановський, 
знаний футбольний гравець і тре-
нер київського «Динамо», серйоз-
но і з повагою інтелігента, педаго-
га ставився до потреби впровад-
ження україномовного інформа-
ційного середовища у футбольних 
дружинах України, а не називав 
це «кордупністю», то і брати Сур-
кіси переправили б нині всю на-
лежну суму німецьких грошей за 
Єрмоленка до славного Черніго-
ва, де, власне, вперше звернули 
увагу на талант хлопчини… Коли 
в окопах АТО чи нинішніх ООСо 
гине цвіт нації, а одні олігархи за-
робляють на перепродажі імпор-
тованих футболістів, що спілку-
ються мовою ворога, а другі — 
на російськомовних телеканалах 
далі втулюють міфи «одной побе-
ды на всех», то важко без валідо-

Може, з’явилися б вдячні громадяни Угорщини та Польщі, які, навіть сховавшись 
під євроатлантичну парасольку захисту, по-добросусідськи усвідомили б, що 
зарано забувати радянські танки на вулицях Будапешта і Праги у 1956 і 1968 роках.

КОПАЙТЕ ТУТ!■

На чию користь
Світоглядні рефлексії перед третім поспіль успіхом «Реала»

Жоден спорт не є настільки масовим і заполітизованим, як футбол. 
Фото з сайта lf.net.ua.

❙
❙

Степан ВОВКАНИЧ

Футболом переважно цікавиться юнь, а розмірковує над його суспіль-
ним феноменом, соціально-політичними та іншими впливами люд 
поважний. Утім навіть 25-річним сучасникам не могло спасти на дум-
ку, що невдовзі Україні доведеться переживати події, пов’язані з цією 
популярною грою, в яких, як кажуть, смуток з радістю міцно перепле-
лися. Адже вони можуть завершуватися добром і злом, як, скажімо, 
стати чинником українізації, так і прискорити подальшу русифікацію. 
Аби виключити таку біфуркацію, мусимо всі разом замислитися над 
футбольними подіями сьогодення, навіть, якщо вони видаються, на 
перший погляд, нібито другорядними. Не відсуваймо їх на маргінес, 
вони впливають на національну безпеку, державотворення і заслуго-
вують на серйозну увагу.
Звісно, для українських уболівальників нині радісною подією №1 є 
те, що вперше в Києві проводиться фінальна гри за Кубок Ліги чем-
піонів Європи-2018. Плюс дійство збіглося з відзначенням століття 
створення Української Народної Республіки (УНР), і це, безумовно, 
стане окрасою закладення традиції відновлення історичної тяглості 
нашої Державності. Водночас українці насторожені: якби теперішні 
криваві будні не затьмарили майбутні свята. Адже Москва не тільки 
розстріляла УНР, знищила її очільників, а й веде вже п’ятий рік гіб-
ридну війну, яку знову нав’язала Україні як покарання за відмову далі 
бути її колонією. 
Після отруйних атак Росії у Великій Британії та Сирії неминучим стало 
видворення Заходом понад сотню дипломатів, відтак під справедли-
ву загрозу поставлено проведення світового чемпіонату 2018 року 
в Росії. Натомість належних дій від світової спільноти після анексії 
Путіним Криму, військового вторгнення на схід України, збиття при-
везеною ракетою в мирному небі українських степів малайзійського 
літака Україна так і не дочекалася. Жодному дипломату Росії в жодній 
країні не було вказано на двері, ніхто її не застеріг, що в такий спосіб 
готувати футбольні чемпіонати у цивілізованому світі — заборонено. 
Зараз поза сумнівом: тоді в Сочі Москва готувалась не лише до Олім-
пійських ігор, а водночас і до гібридної війни. В українців і зараз не 
зникає тривога: чи не скерує після проведення чемпіонату світу з фу-
болу-2018 Москва на Київ або «єщьо далєчє» танки, які видають «на-
гора», за Лавровим, шахти Донбасу. Отже, напередодні фінальної гри 
в Києві не мають втрачати пильність як служби національної безпеки, 
про що Президент України Петро Порошенко переконав керівництво 
УЄФА, так і шанувальники цієї гри. 
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лу говорити про духовно-інте-
лектуальний потенціал скоро-
багатьків, їхні морально-патріо-
тичні, соціально-психологічні та 
інші якості, що принижують ук-
раїнство, яке хоче в своєму домі 
чути свою мову. Отже, без належ-
ного впровадження української 
мови нічого не зробимо, аби ви-
чавити з себе раба, усунути мало-
російство зi шляху національно-
го і духовного відродження.
 В Україні не тільки недостат-
ньо популяризується меценатс-
тво західних команд, відомих у 
спорті особистостей. Що нам ві-
домо про допомогу Крiштіану 
Роналду великими сумами гро-
шей хворим дітям? Окрім цього, 
він заявив, що хоче після «Реа-
ла» повернутися додому і допо-
магати набутим досвідом розви-
вати дитячий португальський 
футбол. Я радий, що у фіналі в 
Києві він зустрінеться з Салахом 
— молодою єгипетською зір-
кою, — який, виступаючи нині 
за «Ліверпуль» чи завтра — за 
мадридський «Реал», дбатиме 

про розвиток вітчизняного фут-
болу так, як це чинить Кріштіа-
ну щодо своєї батьківщини. У 
рідному селі Салах уже побуду-
вав школу, профінансував спо-
рудження футбольного стадіо-
ну та купив машини швидкої 
допомоги, різне обладнання для 
лікарні. Україні не дали успад-
кувати традиції меценатства Си-
миренків, немає сучасної стра-
тегії розвитку футболу як націо-
нальної системи. Але ми повин-
ні бути вдячні шанувальникам 
одеського «Чорноморця», що 
вони два роки тому 2 травня не 
дали себе обдурити імперською 
ідеологією «русского міра». А 
яку високу національну свідо-
мість, патріотизм проявляли 
шанувальники гри київських 
динамівців. Ще наприкінці 80-х
 років т. з. львівська футбольна 
«Клумба» активно підтримала 
рухи національного відроджен-
ня. Патріотизм футбольних гро-
мадських інституцій стає трен-
дом. Я радітиму, коли еліта фут-
болу України віднайде себе, як 
це зробили Пеле, Бекенбауер, 
Платіні та інші в національно-
му і світовому менеджменті. 

Прорив за допомогою… 
футболу 
 Я цю статтю написав за час 
набагато менший, аніж думав: 
чи її оприлюднювати?! І надіслав 
лише тому, що знову українцям, 
передовсім уболівальникам, не-
заслужено закидають нетоле-
рантність, ксенофобію. Кажу 
всім: а) українці історично біль-
ше постраждали від своєї запо-

падливої толерантності, аніж 
всі чужинці разом від їхньої аг-
ресивної нетолерантності як ти-
тульної нації; б) в Україні ніко-
ли національне не визначалося 
етнічнім. Михайло Грушевсь-
кий українцем вважав кожно-
го, хто живе в Україні, любить 
її та працює заради добра ук-
раїнського народу. А Іван Фран-
ко ще в 1913 році наголошував, 
що «потрібно витворити з вели-
чезної етнічної маси українсько-
го народу українську націю, су-
цільний культурний організм, 
здібний до самостійного куль-
турного й політичного життя». 
 Силу Українській державі 
надає такий соціальний про-
цес, як ідентифікація та само-
ідентифікація. В окопах ООСо 
немає часу зважати на мову, 
якою розмовляє патріот і захис-
ник України. Водночас ті, хто 
відстоюють нині її волю, жер-
твуючи найдорожчим — своїм 
життям, як ніхто інший, ба-
чать і розуміють: якби шанува-
ли на Донбасі українську мову, 

то мали б сьогодні донеччани і 
ковбасу, і вугілля, і не було б на 
їхніх подвір’ях російських тан-
ків, дезінформації і гібридної 
війни. Вже виразно видно всім, 
хто хоче бачити: тяжкі злочи-
ни чинили ті, що, розхитуючи 
національну безпеку, по-ксено-

фобському розмахуючи трико-
лором, дуже нетолерантно кри-
чали «Рассея», свідомо чи ні, 
підігрівали підкинутій російсь-
кими технологами мовній кар-
ті. Саме її використали і вико-
ристовуватимуть далі олігархи 
як партійно-регіональний інс-
трументарій для досягнення пе-
реваг у виборчому процесі. 
 Може, якраз за допомогою 
вболівальників нарешті Украї-
на зробить прорив, створить ан-
тикорупційний суд, розбереть-
ся з отруєнням свого Президен-
та — Віктора Ющенка, а під їх 
тиском Генеральний прокурор 
прискорить відкриття кримі-
нального провадження щодо 
організації Кернесом і Добкі-
ним показового розбивання ку-
валдою на очах усієї «ксенофоб-
ської» України ювілейної до-
шки, встановленої в Харкові на 
честь всесвітньо відомого вче-
ного Юрія Шевельова. Допомо-
жи, Великий Боже, нашим ша-

нувальникам футболу зробити 
для України те Добро, яке не під 
силу ні уряду, ні Національній 
академії наук, ні «Могилян-
ці», ні університетам Шевчен-
ка і Франка, ні роз’єднаній Ук-
раїнській церкві! 

Чи не пора футболу в Україні 
стати українським?
 Пригадую, як перед прове-
денням в Україні Євро-2012 один 
за другим відкривали стадіони. 
Першу стрічку готовності пере-
різали в Донецьку. Яким гулом 
«регіонали» зустріли україно-
мовний виступ Президента Вік-
тора Ющенка. Це було дуже об-
разливо не лише для українсь-
кого шанувальника футболу, а й 
Української держави. Це був по-
ганий знак, на який Київ своє-
часно і належно не відреагував. І 
Ахметов мав би це зараз зрозумі-
ти і припинити русифікацію ре-
гіону, зокрема через футбольну 
команду «Шахтар». Олігархам 
Януковича, мабуть, відомо, що 
ще жодна збірна не стала чем-
піоном світу чи Європи, не ко-
ристуючись мовою своєї краї-
ни, своєї нації. Навіть збірна Іс-
панії тоді, коли за неї грали сві-
тові, але заїжджі світила, — не 
досягала успіху.
 Сьогодні досягнення збірної 
загальновідомі, а вже цієї весни 
іспанські клуби встановили два 
рекорди. Перший: «Реал» втретє 
поспіль вийшов у фінал Ліги 
чемпіонів УЄФА. Другий: дві іс-
панські команди у фіналі двох 
престижних європейських тур-
нірів. Адже, окрім «Реала», ще 
«Атлетико» дістався фіналу Куб-
ка Європи. І ніхто не може сказа-
ти, що обидві команди не мають 
шансів виграти бажані Кубки. 
Як на мене, навпаки, вони — фа-
ворити. І я бажаю їм успіху. Вони 
патріоти своє Батьківщини і пра-
цюють на розвиток демократії. 
Іспанія по-європейськи повела-
ся з Каталонією, де наші північні 
сусіди дуже підігрівали ідею про-
ведення референдуму про відді-
лення від Мадрида. А нещодавно 
сепаратистське угруповання ЕТА 
заявило, що не змогло вирішити 
політичний конфлікт у Країні 
Басків і саморозпускається. Уряд 
мав тверду політику стосовно се-
паратистів і добився загальнона-
ціонального результату.
 Перед Україною — доленос-
ний вибір і архіважливе пози-
ціонування щодо вибору влас-

ного шляху розвитку, зокрема 
євроінтеграційного напрямку, 
вступу в НАТО. І головне — 
покінчити з війною, припинити 
смерть і розруху. Як показала 
понад чвертьвікова історія на-
шої Незалежності, будівництво 
соборної України завжди вели-
кою мірою залежало і залежить 
від волі, мудрості та досвіду пер-
шої в державі особи. Не всім лег-
ко зрозуміти основні напрям-
нi свого шляху та усвідомити, 
що його якості — комплексні, 
а їх показники — інтегративні, 
національні й загальнолюдсь-
кі. Для українців вони характе-
ризують, по-перше, соборність 
(не лише територіально-про-
сторову, а й духовно-світогляд-
ну), що акумулює суверенність, 
суб’єктність, самостійність, суб-
сидіарність та інші загально-
людські прояви свободи, особ-
ливо потрібної нам зараз, аби 
незалежно рухатися і будува-
ти у світовому розмаїтті свою, — 

Українську — державу. По-дру-
ге, що її українськість у широко-
му сенсі — це ексклюзивний наш 
соборно-національний здобуток 
у різнокольоровому суцвітті про-
гресивних досягнень світу. Цей 
ексклюзив слід берегти і розви-
вати не лише як мовно-культур-
ний спадок роду — національну 
його барву в світовому розмаїтті, 
а й як соціально-економічний, 
науково-технічний та інший ек-
зистенційно-необхідний ресурс, 
що творить потенціал майбут-
нього. По-третє, гідність у запо-
зиченні й впровадженні прогре-
сивних досягнень інших цивілі-
зованих країн для розбудови 
власного дому («рідної хати»), 
не протиставляючи себе і не зава-
жаючи це робити іншим. Не по-
кидати свою оселю, мовляв, усе 
пропало, тут жити неможливо, а 
важко працювати і, переймаючи 
передовий світовий досвід.
 Українцям треба бути націо-
центричними, керуватися єди-
ними соборними інтересами, роз-
вивати колективне мислення на-
ції та емерджентно удосконалю-
вати складові ідеї українського 
державотворення як його якіс-
но нові структурно-функціо-
нальні стратегеми, які диктує 
ХХІ сторіччя, — Україна: собор-
на, українська і гідна цивілізова-
ного людства. Формула СУГ (со-
борність, українськість, гідність) 
проектує візію і місію сучасної 
національної ідеї, а її складові 
слугують своєрідними СУГес-
тіями, які можуть впливати на 
опрацювання стратегії розвитку 
держави, якісно модернізуючи 
її систему через механізм емерд-
жентності. Тобто удосконалюва-
ти як суспільну систему, де лю-
дина, нація і цивілізований світ 
— триєдино-необхідне підґрун-
тя, а складові СУГ — основопо-
ложні маркери та орієнтири пос-
тупу разом iз цивілізованим сві-
том. Тільки трансформувавши 
складові української національ-
ної ідеї (УНІ) в стратегеми, може-
мо відповісти «Хто я?» і «Що зро-
бив для Української держави?». 
У такому сенсі стратегеми — це 
генеральні напрямні державот-
ворення, за дорожньою картою 
яких має рухатись та самовідда-
но працювати і людина, і нація, 
аби не провалитися в небуття. 
 Передовсім йдеться про пос-
туп духовний, який передбача-
тиме не лише територіально-
просторову, а й духовно-інтелек-

туальну соборність українців як 
єдність та спроможність разом, 
толокою, синергійно творити 
власну державу на нових ідеоло-
гічно-цивілізаційних засадах, 
консолідуючись і об’єднуючись 
ментально, національно. Це не 
проста, а комплексно-інтегрова-
на єдність, що також має триє-
дину основу: визнання спільної 
історії минулого, консолідацію 
бажань громад сьогодення пра-
цювати заради вимріяної держа-
ви майбутнього (політична воля 
впровадження соціально-еко-
номічних реформ, євроінтегра-
ції, спілкуватися українською 
мовою, мати єдину національну 
церкву тощо). Іншими словами, 
ідеться про модель соборності в 
духовно-інтелектуальному, мов-
но-культурному, ідейно-політич-
ному, світоглядному вимірах, 
що на соціогуманістичних заса-
дах формує, склеює і кристалізує 
із сірої маси населення націю як 
національно-свідому спільноту з 

притаманними лише їй якісни-
ми характеристиками (усвідом-
ленням національної ідентич-
ності, потреби збереження тра-
дицій, виховання патріотизму 
і згуртованості нації, водночас 
бажань стати продуцентом но-
вого продукту, передових нова-
цій для дальшого поступу, про-
риву на світові простори і ринки 
тощо). Мається на увазі модель 
поступу на основі цілого пакета 
видимих і невидимих активів, 
які уможливлюють збереження 
національної ідентичності у сис-
темі аксіологічних (ціннісних) 
аспектів цивілізованості. 

«Хоч синам, як не собі»
 Тільки за такого всебічно-
го врахування пакета всіх назва-
них (і не згаданих) чинників мож-
на правильно вибрати стратегію 
перемоги на сході, де національ-
на Ідея стане її наріжним каме-
нем. Цей камінь для нас — не спе-
ціально спечений агломерат для 
подальшої імперської переплав-
ки в ім’я возвеличення нового са-
модержця; не штучний пропаган-
дистсько-гібридний конгломерат, 
створений для розширення пану-
вання над іншими народами, а 
скелеподібний витвір. І лише на-
бувши, за Іваном Франком, якос-
тей, притаманних розвиненим 
націям, розбивши скелю переш-
код сусідів, зможемо прокласти 
«хоч синам, як не собі» широкий 
шлях у вільний світ. І такі куль-
турно-показові ін’єкції, як про-
ведення європейських фінальних 
футбольних заходів у Києві, мали 
б не лише емоційне, а й когнітив-
но-філософське сприйняття і сві-
тоглядну направленість. 
 Нам «розумно» рекоменду-
ють деякі західні політики шу-
кати порозумінь iз Росією. Чи 
знають про це вболівальники 
світу? Чи, може, саме їх вар-
то закликати не відмовлятися 
від поїздок у Москву на чемпіо-
нат світу 2018, а, навпаки, їха-
ти, аби толерантно «урозуміти» 
організаторів (чию душу «умом 
не понять»), що не можна в ХХІ 
сторіччі анексувати чужі землі 
та труїти людей? Українці ж 
віддавна знають, що цивілізо-
вані вмовляння росіян не про-
дуктивні без: реального при-
пинення агресивної гібридної 
війни на Донбасі, повернення 
анексованого Криму; відшко-
дування знищених ресурсів і 
покарання за вбитих, покалі-
чених і поранених; врешті, без 
відмови від пропаганди «дез» 
про добро «русского міра», бо 
насправді — це нова імперська 
ідеологія роз шматування та по-
неволення соборної України (і 
не лише її). 
 Україну ж більше страшить, 
що неправда, яку практикують 
політики, глобалізує гібриди-
зацію, котра може стати пред-
течею Третьої світової. Причи-
ни цього не шукаймо ні на фут-
больному полі, ні поза ним. Їх 
там, на відміну від російських 
військових на Донбасі, справ-
ді «нєт!». Вони — в головах су-
часних маніяків, готових зара-
ди відновлення імперії зла за-
пропастити людину, зоднорід-
нити нації, асимілювати їхні 
мови, культури, нищити пито-
мі традиції, цивілізаційні цін-
ності, ідеї та мрії цілих народів 
і народностей, нехтуючи між-
народними кордонами, прави-
лами і порядками. Без ригорис-
тичного впровадження соціогу-
маністичної максими: зберіга-
ючи людину і націю, збережемо 
духовно-культурне багатство 
цивілізованого світу, — цьо-
го не усунути, не розробити ні 
стратегії перемоги на Донбасі, 
ні досягнути тривалого миру на 
Планеті! ■

Ще жодна збірна не стала чемпіоном світу чи Європи, не користуючись мовою 
своєї країни. Навіть збірна Іспанії тоді, коли за неї грали світові, але заїжджі 
світила, не досягала успіху.

Українські футбольні фани — потужна сила. 
Фото з сайта andriymatsola.org.

❙
❙

рахунок?
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«На час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів планується залучати 
близько 12 тисяч правоохоронців. Із них — 6 тисяч поліцейських, 3 тисячі 
нацгвардійців, тисяча прикордонників та інші підрозділи».

Сергій Яровий
перший заступник міністра внутрішніх справ

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО 

 Спецслужби РФ намагали-
ся за допомогою криміналіте-
ту викрасти з території Украї-
ни російського громадянина, 
незгодного з політикою Крем-
ля, але їм це не вдалося. Зава-
дили їм у цьому співробітники 
контррозвідки Служби безпеки 
України.
 Як повідомляє прес-центр 
СБУ, громадянин РФ ще у 2014 
році переїхав до України на 
знак незгоди з агресивною полі-

тикою Кремля. Для його неза-
конного переправлення на тери-
торію РФ представники росій-
ських спецслужб найняли гру-
пу жителів Харківської області 
на чолі з колишнім співробітни-
ком міліції.
 Цікаво, що ця група зло-
вмисників періодично працю-
вала на території РФ. Раніше її 
учасники були засуджені за на-
сильницькі злочини в Україні 
та притягувались до адміністра-
тивної відповідальності в Росії.
 «Для викрадення росіяни-

на за місцем його проживання 
і передання в умовленому місці 
на території Харківської облас-
ті, ватажок зловмисників за ви-
нагороду в розмірі 23 тисячі до-
ларів найняв представників міс-
цевого криміналітету. Потім із 
використанням снодійних пре-
паратів росіянина планувалося 
переправити через державний 
кордон України на територію 
Росії для передання представ-
никам спецслужб РФ», — за-
значено в повідомленні.
 Утім у результаті багатохо-

дової спецоперації з залучен-
ням підрозділів ГУ Нацполіції 
в Харківській області опера-
тивникам контррозвідки СБУ 
вдалося запобігти викраденню 
росіянина.
 «Правоохоронці затримали 
всіх учасників злочинної групи 
під час розрахунку з безпосеред-
німи викрадачами і спроби ви-
везення росіянина. У зловмис-
ників вилучено 23 тис. амери-
канських доларів, отриманих 
від спецслужб РФ за виконан-
ня злочинного завдання, і засо-

би зв’язку з російськими кура-
торами», — йдеться в повідом-
ленні.
 Наразі правоохоронцями 
розпочато кримінальне прова-
дження за ч.1. ст.111 (держав-
на зрада) і ч.2 ст.146 (незакон-
не позбавлення волі або викра-
дення людини) Кримінального 
кодексу України.
 Вирішується питання про 
оголошення затриманим підоз-
ри у скоєнні злочину й обрання 
щодо них судом запобіжного 
заходу у вигляді утримання під 
вартою. Тривають невідкладні 
оперативно-слідчі дії. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Бійці спецпідрозділу 
КОРД затримали минуло-
го понеділка «на гарячому» 
групу злодіїв, які скоювали 
розбійні напади та крадіж-
ки з приватних будинків 
Київської області. 
 Про це повідомив на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» пер-
ший заступник голови На-
ціональної поліції В’ячеслав 
Аброськін.
 «Працівники криміналь-
ної поліції спільно зі спец-
призначенцями КОРД під 
час проведення спеціальних 
заходів на Київщині на гаря-
чому затримали группу гаст-
ролерів-злодіїв, які протягом 
тривалого часу скоювали роз-
бої та крадіжки з приватних 
будинків наших громадян», 
— написав пан Аброськін.
 За його даними, серед за-
триманих мешканців Він-
ниччини «є й особа із кола 
чемпіонів з боїв без пра-
вил».
 «Дякую співробітникам 
поліції за затримання особ-
ливо небезпечної банди», — 
констатував перший заступ-
ник голови Нацполіції. Інші 
подробиці затримання «до-
мушників» не повідомляють-
ся. ■

МОРАЛЬ І ГРОШІ

«Полювання» 
на аліментників 
В областях почали діяти мобільні групи 
з ліквідації заборгованості по аліментах

■

СПЕЦСЛУЖБИ

«Той росіянин — наш!»
СБУ зірвала спробу ФСБ викрасти на Харківщині опозиціонера-росіянина

■

Викрадачів затримали на Харківщині співробітники СБУ.
Фото СБУ.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Служба безпеки розкрила проти-
правну діяльність мережі медіа-струк-
тур, підконтрольних Російській Феде-
рації, та затримала журналіста «РИА 
Новости Украина» Кирила Вишинсь-
кого. Цю інформацію російських ЗМІ 
підтвердили у прес-центрі СБУ ук-
раїнським ЗМІ у вівторок. За словами 
ж колег Вишинського, його затримали 
на вулиці поруч із його будинком.
 «Дійсно, затримали журналіста 
«РИА-Новости» Кирила Вишинського. У 
нього вдома співробітники СБУ провели 
обшуки», — сказали у прес-центрі.
 Зазначимо, що Служба безпеки Ук-
раїни 15 травня проводила обшук у 
київському офісі «РИА Новости Ук-
раина». Речник СБУ Олена Гітлянсь-
ка зауважила журналістам, що мережа 
медіа-структур, підконтрольних Росій-
ській Федерації, нібито використовува-
лись країною-агресором у рамках гіб-
ридної інформаційної війни проти Ук-
раїни.
 За її словами, у слідчих СБУ все 
юридично обґрунтовано.

■

Іван БОЙКО

 Мобільні групи з лікві-
дації заборгованості по 
аліментах проведуть кон-
трольні перевірки у Тер-
нопільській, Херсонській, 
Волинській, Закарпатсь-
кій, Запорізькій, Харківсь-
кій, Чернівецькій, Пол-
тавській, Миколаївській, 
Чернігівській областях та в 
м. Києві, обіцяє заступник 
міністра юстиції Світлана 
Глущенко. 
 За її словами, такі мо-
більні групи вже рушили 
по Україні. Пані Глущенко 
додає, що з початку дії за-
кону щодо посилення від-
повідальності за сплату 
аліментів обсяг стягнених 
коштів з боржників алімен-
тів збільшився в декілька 
разів.
 Так, у деяких регіонах 
сума сплати заборгованос-
ті з виплати аліментів зрос-
ла  у  понад 15 разів. Зок-
рема, в Луганській облас-
ті державним виконавцям 
удалося стягнути понад 20 
млн. грн. аліментів, що в 
15,5 раза більше, ніж до по-
чатку дії закону. Також, на-

голосила заступник мініст-
ра, у Миколаївській облас-
ті стягнено 33,5 млн. грн. 
(в 10 разів більше), у Рів-
ненській — майже 30 млн. 
грн. (у 6 разів більше).
 За словами Глущенко, 
лідерами зі стягнення бор-
гів зі сплати аліментів піс-
ля початку дії закону є: 
Дніпропетровська область 
із сумою стягнення 152,1 
млн. грн., Одеська — 103,6 
млн. грн. та Полтавська — 
73,6 млн. грн.
 «Такі показники свід-
чать, що закон працює і за-
початковані ним нововве-
дення є дієвим мотивато-
ром для недобросовісних 
батьків сплачувати алімен-
ти на дитину», — наголоси-
ла заступник міністра юс-
тиції.
 Водночас Мін’юст про-
довжуватиме кампанію 
з посилення відповідаль-
ності за несплату алімен-
тів. Зокрема, найближчим 
часом Верховною Радою 
буде прийнято другий па-
кет законодавчих новацій, 
які передбачають ще біль-
ше посилення тиску на не-
платників аліментів. ■

ОРГАНИ

КОРД проти «домушників»
На Київщині спецпризначенці Нацполіції затримали злодіїв, 
одним з яких виявився чемпіон із боїв без правил

■

Розбійники з Вінниччини під час затримання бійцями КОРДу. 
Фото Нацполіції.

❙
❙
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Шукаємо 
пробоїни
Завдяки Єврокомісії й український 
інтернет стане безпечнішим
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Українські користувачі інтернету, які контактують 
iз європейськими компаніями, вже отримали від них 
повідомлення про зміни в політиці конфіденційності, 
яка запроваджується у зв’язку з вступом у дію Загаль-
ного регламенту захисту даних, який набуває чинності 
в Європейському Союзі з 25 травня. Якщо навіть хтось 
контактів з європейськими компаніями і не має, то 
обов’язково мав отримати таке повідомлення пошуко-
вика Google.
 Запровадження нового європейського регламенту 
захисту даних пов’язане зі скандалом iз витоком ін-
формації про користувачів мережі «Фейсбук». 4 квіт-
ня мережа «Фейсбук» визнала, що її компанія-парт-
нер Cambridge Analytica несанкціоновано отримала 
особисті дані 87 мільйонів користувачів «Фейсбука». 
Британська компанія Cambridge Analytica спеціалі-
зується на аналізі даних та допомагала штабу Дональ-
да Трампа під час передвиборчої кампанії. У 2016 році 
вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі 
«Фейс бук» без їхньої згоди. Метою збору і обробки да-
них було створення програмного забезпечення для пе-
редбачення політичних симпатій виборців, а також 
впливу на них.
 «Фейсбук» як головний винуватець скандалу та-
кож готується підлаштувати свою роботу під підго-
товлений Єврокомісією новий Загальний регламент 
захисту даних ЄС. Починаючи з учорашнього дня со-
ціальна мережа «Фейсбук» призупинила роботу близь-
ко 200 додатків, які мали доступ до великої кількості 
даних користувачів, повідомляє агенція «Рейтер». За 
словами представника соцмережі Айма Арчібонґа, ро-
боту додатків призупинили, щоб з’ясувати, чи зловжи-
вали вони отриманими даними.
 Таким чином, завдяки зусиллям Єврокомісії й ук-
раїнські користувачі інтернету почуватимуться безпеч-
ніше у мережі. ■ 

ПРОЕКТИ

Міст, який 
роз’єднує
Учора Путін урочисто відкрив 
Керченський шляхопровід
Ігор ВІТОВИЧ

 Учора відбулася церемонія відкриття кримського 
мосту, який з’єднає материкову частину Росії з півос-
тровом через Керченську протоку. Міст довжиною 19 
кілометрів стане найдовшим не лише в Росії, а й у всій 
Європі. 
 Першим по мосту, який був збудований за два роки, 
проїхав президент Володимир Путін на своєму ново-
му президентському автомобілі, виготовленому росій-
ським автопромом саме до інавгурації. А вже сьогодні 
синхронно з двох берегів Керченської протоки відкри-
ють регулярне транспортне сполучення. Правда, ван-
тажний транспорт пустять лише восени. Нинішній пос-
піх пов’язаний із початком курортного сезону: мовляв, 
після цього росіяни потоком хлинуть на півострів відпо-
чивати. Для руху морських суден у конструкції Крим-
ського мосту передбачено арочні проходи шириною 227 
і висотою 35 метрів.
 Максимально дозволена швидкість руху мостом ста-
новитиме 90 кілометрів. За оцінками інженерів, міст 
зможе обслуговувати до 36 тис. автомобілів за добу. 
Вантажівки пустять на міст лише після закінчення ку-
рортного сезону, орієнтовно в жовтні.  
 Первинно, міст планувався як спільний українсь-
ко-російський проект. У 2000-х роках розпочалися про-
ектні розробки, а у квітні 2008 року країни домовили-
ся розпочати спільне будівництво — його планували 
побудувати до 2014 року. Але внаслідок анексії Кри-
му Росією проект став винятково російським і має не 
лише практичне, а й пропагандистсько-ідеологічне за-
вдання. Будівництво цього моста було «справою честі» 
для Путіна. У проект «вбухали» велетенські кошти — 
близько 230 млрд. рублів, а його спорудження позиціо-
нували мало як не найнагальнішу проблему в РФ. ■

■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Пізно ввечері 13 
травня новий глава уря-
ду Вірменії Нікол Па-
шинян особисто транс-
лював у «Фейсбуці» своє 
відбуття з єреванського 
аеропорту «Звартноц» 
до Сочі.  Вірменська гро-
мада російського міста 
Сочі радо вітала свіжо-
спеченого  прем’єр-
міністра Вірменії вже у 
сочинському аеропор-
ту. 
 Формально Паши-
нян мав узяти участь 
у  саміті Євразійсько-
го економічного співто-
вариства. Ця організа-
ція складається з Росії, 
Вірменії, Білорусі, Ка-
захстану та Киргизста-
ну. Але головною метою 
була його перша особис-
та зустріч iз президен-
том Росії Володимиром 
Путіним.
 Росія є найважливі-
шим союзником для 
кавказької країни. У 

Вірменії дислоковані 
близько трьох тисяч вій-
ськовослужбовців Росії. 
Після вступу на посаду 
Пашинян намагався пос-
лабити побоювання своїх 
опонентів щодо можли-
вого розриву з Москвою. 
«Союзницькі відносини 
з Росією мають базувати-
ся на дружбі, рівноправ-
ності та взаємній готов-
ності вирішувати проб-
леми. Ми бачимо війсь-
кову співпрацю з Росією 
як основний чинник, що 
гарантує безпеку Вір-
менії», — сказав Паши-
нян у виступі в парла-
менті. Проте він також 
зазначив, що «активно 
розвиватиме» співпра-
цю зі США, Євросоюзом, 
Іраном, Грузією, Китаєм 
та Індією.
 Проте вже під час зус-
трічі з Путіним у Сочі Па-
шинян про інші напрям-
ки не згадував, а запевнив 
російського президента в 
тому, що в Єревані ніхто 
«не сумнівається у страте-

гічній важливості вірме-
но-російських відносин», 
цитує його слова «Франс 
Пресс». Пашинян заявив, 
що «союзницькі страте-
гічні відносини між Вір-
менією та Росією» навіть 
не потребують обговорен-
ня, і додав, що цінує «зба-
лансовану позицію, яку 
Росія зайняла під час на-
шої внутрішньополітич-
ної кризи». 

 Путін залишився за-
доволеним оглядинами 
свого чергового союзни-
ка на Кавказі, який за-
певнив його, що в но-
вого уряду в Єревані «є 
енергія надати імпуль-
су торговельним і еко-
номічним відносинам iз 
Росією», включно з вій-
ськово-технічною та ту-
ристичною галузями. 
■

Ігор ВІТОВИЧ

 День переведення посольства 
США з Тель-Авіва до Єрусалима, 
14 травня, став найкривавішим 
у палестинській історії від часів 
війни 2014 року. Палестинсь-
кі демонстранти протестували 
проти перенесення посольства 
США в Ізраїлі на кордоні з Сек-
тором Газа, жбурляючи каміння 
в напрямку ізраїльських солдат, 
а ті відкрили у відповідь вогонь 
по неозброєних людях бойовими 
кулями. Як наслідок — 58 уби-
тих, серед яких восьмеро дітей, 
та понад 2700 поранених лише 
за один день. 130 поранених пе-
ребувають у критичному стані, 
повідомляє агенція «Ассошiей-
тед Пресс» iз посиланням на ві-
домство охорони здоров’я Сек-
тора Газа. Від початку протестів 
наприкінці березня загинули за-
галом 83 людей.
 Рішення про перенесення по-
сольства раніше ухвалив прези-
дент США Дональд Трамп. Ера 
американського нейтралітету 
щодо питання Єрусалима добіг-
ла кінця — тепер США визна-
ють Єрусалим столицею Ізраї-
лю. На відміну від ЄС. Для па-
лестинців Східний Єрусалим, 
нині ізраїльський, — це мрія 
про майбутню власну столицю, 
нагадує Бі-Бі-Сі.
 Рада Безпеки ООН планува-
ла 15 травня (ввечері за київсь-
ким часом) засідання для об-
говорення кривавої бійні на 
палестинсько-ізраїльському 
кордоні. Водночас джерела в 
Радбезі ООН повідомили аген-
ції dpa, що постпред США при 
ООН уже заблокував прийняття 
запропонованої Кувейтом резо-

люції цього міжнародного орга-
ну, котра закликає до незалеж-
ного розслідування сутичок на 
ізраїльському кордоні з Секто-
ром Газа.
 Турецьке посольство у Ва-
шингтоні 15 травня заявило 
про відкликання посла Туреч-
чини в США на знак протесту 
проти перенесення американсь-
кого посольства в Єрусалим. 
Також напередодні прем’єр-
міністр Туреччини Біналі Їл-
дирим засудив убивство палес-
тинців у сутичках з ізраїльсь-
кими військовими. При цьому 
він звинуватив США у «співу-
часті в злочині проти людя-
ності». На його думку, це при-
зведе до погіршення ситуації в 
регіоні та зробить досягнення 
миру між ізраїльтянами та па-
лестинцями ще складнішим.

 Водночас прем’єр-міністр 
Ізраїлю назвав дії своїх війсь-
кових «самозахистом». Офіцій-
ний представник американської 
адміністрації Радж Шах також 
заявив: «В Ізраїлю є невід’ємне 
право на самозахист». На що 
посол Палестини при ООН Ріад 
Мансур зазначив: «Вони святку-
ють беззаконня в той час, коли 
Ізраїль убиває мирних палестин-
ців». «Сполучені Штати стають 
символом небезпеки, що йде від 
оскаженілого від влади Дональ-
да Трампа», — написала у своє-
му коментарі головний редактор 
«Німецької хвилі» Інес Поль.
 Президент Палестинської на-
ціональної адміністрації Махмуд 
Аббас засудив «бійню» на кордоні 
Смуги Газа. У зв’язку зі смертя-
ми людей він оголосив триденний 
траур. ■ 

БІЙНЯ

Кривавий «самозахист»
Десятки палестинців загинули та тисячі отримали поранення від 
ізраїльських куль у Секторі Газа

■

ВІЗИТИ

І Путіна побачити, і себе показати
Свій перший закордонний візит новий прем’єр Вірменії здійснив до 
російського Сочі

■

Пашинян у Путіні якимось дивом розгледів гаранта 
безпеки Вірменії. 

❙
❙

Серед 58 убитих палестинців — восьмеро дітей. ❙
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Особистий ворог — Коломойський!
 Журналісти встановили перелік ком-
паній, які тріумфально перемогли Росію 
у Гаазі.
 Йдеться про рішення за позовом ТОВ 
«Еверест Істейт» та 17 інших українсь-
ких структур, а також однієї фізособи 
— колишнього голови правління «При-
ватбанку» Олександра Дубілета, що зви-
нувачували Росію в експропріації їхніх 
активів на території Криму. Головний 
позивач — «Еверест Істейт» — забудов-
ник комплексу апартаментів «Наутілус» 
у Гурзуфі і готельного комплексу «Крим-
ський дворик» у Ялті.
 За інформацією Генпрокуратури Ук-
раїни, цей забудовник був пов’язаний із 
«Приватбанком», яким раніше володів 
Коломойський. Також серед позивачів — 
компанії «Дайріс» і «Ділайн ЛТД», які во-
лоділи землею в Алушті і пляжем у Форосі. 
Як вважається, кінцевими бенефіціарами 
цих компаній є Коломойський і Геннадій 
Боголюбов. Ще один позивач — ТОВ «Са-
наторій» Енергетик» — належав Коломой-
ському. У переліку позивачів також крим-
ська телерадіокомпанія «Жиса», яка була 
частиною медіа-холдингу «1+1 медіа».
 Російська Федерація категорично 
спростувала свою причетність до анексії, 
заявивши, що не є стороною судового за-
сідання. А так званий «глава Криму» 
Сергій Аксьонов уточнив: «Націоналіза-
ція майна в окупованому Криму стосува-
лася в першу чергу тільки державних ус-

танов і організацій, а в приватній сфері — 
тільки об’єктів компаній і фізосіб, афільо-
ваних безпосередньо з Коломойським і з 
«Приватбанком», який завдав найбіль-
шої шкоди кримчанам у частині того, що 
не повернув депозити і вклади». 
 Відтак, за його словами, так званий 
«уряд» Криму планує розпродати на тор-
гах 37 об’єктів, які раніше належали Ко-
ломойському, включно з пансіонатом 
«Лазурний берег», оздоровчі комплекси 
та квартири. Раніше в окупованому Кри-
му ухвалили «закон», який визначає по-
рядок відшкодування колишнім ук-
раїнським власникам за націоналізацію 
їхніх активів на півострові. Однак він не 
поширюється на осіб, проти яких пору-
шено кримінальні справи в Росії «за оз-
наками складу злочину екстремістської 
спрямованості», тому кримська «вла-
да» після окупації заявляла, що Коло-
мойський нічого не отримає. Адже, як 
відомо, екс-керівник Дніпропетровсь-
кої облдержадміністрації, який де-фак-
то захистив регіон від «російської вес-
ни», у РФ звинувачується у вбивствах і 
«застосуванні заборонених засобів і ме-
тодів ведення війни».

Тактика повернення коштів: більше 
розповідати про РФ 
 В Україні сподіваються, що позов, який 
ми виграли, — далеко не останній. На чер-
зі, зокрема, позов «Нафтогазу України. 
«Наступного тижня ми очікуємо слухан-

ня щодо юрисдикції та по суті в рамках 
позову компанії до РФ у зв’язку із захоп-
ленням активів НАК у Криму. Під час цих 
слухань суд визначить, чи має «Нафтогаз» 
підстави для подання позову щодо росій-
сько-української двосторонньої угоди про 
взаємний захист інвестицій, і того, чи по-
рушила РФ свої зобов’язання. Визначен-
ня щодо юрисдикції та по суті юристи очі-
кують у I кварталі 2019 року», — розпові-
дають у «Нафтогазі». 
 Старший науковий співробітник 
«Антлантік Сансел» Андерс Аслунд за-
уважує: «Згідно з Нью-йоркською конвен-
цією про визнання та виконання інозем-
них арбітражних рішень від 1958 року, 
сторона-переможець має право стягувати 
державну власність фактично в будь-якій 
точці світу, і країни Заходу реально вико-
нують її». За його словами, судовий процес 
є витратним і повільним, але він працює.
 Скептики зауважують: до сьогодніш-
нього дня Росія не виконала добровільно 
жодного рішення інвестиційного арбітра-
жу (хоча декілька успішних примусових 
стягнень було) і навряд чи збирається по-
чинати. Втім, як зазначають юристи, не 

все так безнадійно. «Існуюча система вико-
нання арбітражних рішень проти держав є 
досить малоефективною: стягнення мож-
на звернути лише на майно, яке належить 
саме державі, не державній компанії, і тим 
більше не приватній компанії, такій, як 
«Газпром» і яка не захищена дипломатич-
ним імунітетом. Зазвичай, такого майна за 
кордоном не так уже й багато, як у Росії, 
так і у будь-якої іншої держави», — зазна-
чає юрист Дмитро Шемелін.
 За його словами, епопея з санкціями, 
показує:  там, де не може впоратись між-
народне право, окремі країни все більше 
покладаються на односторонні покарання. 
«На сьогоднішній день мільярдні активи 
російських державних компаній за кордо-
ном захищені лише тим, що іноземні уряди 
визнають їхній комерційний статус та відо-
кремленість від Російської держави. Варто 
вдало аргументувати в іноземному суді, що 
російська державна компанія є фактично 
частиною держави і виконує її функції, як 
захист її майна щонайменше похитнеться. 
Це, очевидно, наступне завдання позивачів 
в інвестиційних справах проти РФ», — ре-
зюмує Шемелін. ■

Марія БОЙЧУК, Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 Після початку воєнної аг-
ресії Росії та вимушеної пере-
орієнтації вітчизняного експор-
ту з традиційного для нас росій-
ського ринку на альтернативні 
українці раптом зрозуміли, що 
Схід — це далеко не тільки Мос-
ква. А, скажімо, Пекін. І двосто-
ронні зв’язки між нашою краї-
ною та Китайською Народною 
Республікою мають усі підстави 
міцнішати та розвиватися. Але 
лише за однієї обставини: якщо 
ми краще розумітимемо одне од-
ного. Жодних воєн, жодних пре-
тензій!
 «Попри всю зовнішню відмін-
ність між нашими цивілізація-
ми, ми маємо дуже багато спіль-
ного в культурі, історії та філо-
софії від витоків нашої історії і 
до християнського часу, навіть у 
середньовічні часи, — розповідає 
один з ініціаторів українсько-ки-
тайського зближення, керівник 
міжнародної громадської ор-
ганізації «Культурно-дослідни-
цький центр України та Китаю 
LanHua» Юрій Котик. І наво-
дить цікаві аргументи. «Ось чому 
нам варто дружити з Китаєм. По-
перше, ця країна не претендує на 
нашу історію. По-друге, дві наші 
держави не мають спільних кор-
донів і територіальних претензій. 
Також між нами ніколи не було 
воєн чи інших військових конф-
ліктів. Китай, як і Україна, ма-
ють найдавнішу історію у світі. 
І, нарешті, навіть філософські 
докт рини древніх китайців та 

давніх українців дуже схожі, — 
переконаний керівник LanHua. 
— На жаль, сьогодні засоби ма-
сової інформації сформували в 
українців хибну думку про Ки-
тай. Тому одне з наших завдань 
— сформувати позитивний імідж 
Китайської Народної Республіки 
в Україні і навпаки».
 Організація уже протягом 
семи років займається представ-
ленням української культури та 
мистецтва на теренах Китаю і оз-
найомлює з китайською культу-
рою українців. LanHua має та-
кож дві філії в Китаї, у містах 
Чженьцзян та Шанхаї. «А також 
14 філій на території України, 
— додає Юрій Котик. — Також 
ми створили Перший українсь-
кий дім у Китаї. Відбулося це у 
місті Шанхай в 2013 році». На-
томість у нашій державі було за-
початковано фестиваль «Китай-
ський Новий рік в Україні», або, 
як називають у Китаї, «Радісне 
свято весни», котрий на даний 
час є наймасштабнішим відзна-
ченням цієї дати у Європі.
 «Ми також створили газету 
«Дивовижний Китай» — до речі, 
єдине україномовне видання про 

КНР. Діє також центр мови та 
культури Китаю «Ні Хао». Ор-
ганізували безліч виставок ху-
дожників та скульпторів як в Ук-
раїні, так і в КНР, — перелічує 
Юрій Котик. — «Ланьхва» ста-
ла співорганізатором виступів 
Чженчжоуського оперного теат-
ру та шаолінської школи бойових 
мистецтв ТАГОУ в Національних 
операх Києва та Львова».
 Українці — в імператорсько-
му палаці!

 Культурна складова дво-
сторонньої співпраці між на-
шими державами виглядає та-
кож напрочуд потужно. «Нап-
риклад, ми організували виступ 
Хунаньського театру у Львівсь-
кій Національній опері, а також 
сприяли вступу Київського, 
Львівського та Одеського опер-
ного театрів до «Міжнародної 
театральної асоціації Шовково-
го шляху», організовували гаст-
ролі українських вокальних ан-

самблів La Vivo та United People 
теренами КНР, де вони предста-
вили українську пісенну куль-
туру та виступили на найпре-
стижніших сценах Китаю».
 Українці, зокрема, виступа-
ли в Домі народних зібрань, тоб-
то в будівлі парламенту КНР. У 
переліку китайських гостей — 
скажімо, Мао Гуо Чюен — ге-
неральний директор імпера-
торського палацу Гугун, який 
відвідав Львів та Київ. А Юрій 
Котик безпосередньо представ-
ляв Львівщину на Харбінсько-
му економічному форумі, ор-
ганізував співпрацю з Альян-
сом міст Шовкового шляху, 
Міжнародною торговою пала-
тою Шовкового шляху та Ки-
тайською торговою асоціацією.
 «Ми активно підтримуємо 
українські громади у створенні 
культурних проектів, а також 
організовуємо відзначення ук-
раїнських традиційних свят 
для української діаспори у Під-
небесній». За словами керівни-
ка LanHua, серед наших співвіт-
чизників, які мешкають на те-
риторії КНР, найбільше перебу-
вають у містах Пекін, Шанхай 
та Харбін. «Дуже багато цікаво-
го тримає у собі і наша історія, 
— продовжує Юрій Котик. — 
Наприклад, справді сенсацій-
ні результати демонструють 
історичні дослідження подіб-
ності китайської та українсь-
кої давніх культур в символіз-
мі та семантиці: починаючи 
від Трипілля до епохи Київсь-
кої Русі». ■

МЕЙД ІН ЧАЙНА

Ключ до успіху — на Сході
Економічна співпраця між Україною та Китаєм, як вважають її головні 
ентузіасти, має починатися у культурній та історичній площинах

■

На думку президента Міжнародної торгової палати Шовкового шляху 
Люй Цзяньчжуна, давні китайська та українська кераміка напрочуд схожі.

❙
❙

Вилучити майно «приватної» російської структури, навіть такої, як «Газпром», Україні буде непросто.❙

ПЛАТА ЗА ЗЛОЧИН

Оплатіть «кримський рахунок»!
Українські компанії, постраждалі через анексію півострова, 
можуть розпочинати вилучення російського майна. 
Але процес буде тривалим і результат прийде нескоро

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Вітчизняні та міжнародні правники одностайні: рішення палати Третейського суду 
в Гаазі про відшкодування 18-ти вітчизняним компаніям та одній фізичній особі 
близько 159 мільйонів доларів, втрачених в анексованому Криму, є неабияк вчасним 
і напрочуд прецедентним. І нехай отримати свої кошти вже завтра буде непросто, не-
вдовзі, як прогнозується, можуть з’явитися аналогічні рішення. І тоді тиск на Росію 
стане відчутнішим, а ймовірність отримати втрачені кошти зросте.
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Виставка енергоефективності
 Вчора у столиці відкрилася Міжнарод-
на виставка енергоефективного обладнан-
ня для опалення, вентиляції, кондиціонуван-
ня, водопостачання, відновлюваної енергети-
ки, сантехніки і басейнів AquaTherm Kyiv. У 
Міжнародному виставковому центрі найближ-
чі три дні працюватимуть спеціалізовані са-
лони «Фільтри і технології очищення води», 
«Еко Енерго», «Кул Кліма» та «Басейн Пул». 
На «Еко Енерго» представлені енергозберіга-
ючі технології і продукти: котли на твердому 
паливі, теплові насоси, регуляційні системи, 
системи управління, сонячні електричні систе-
ми, сонячні водонагрівальні системи, вітряні 
електрогенератори. Учасники салону отриму-
ють право використовувати спеціальний «зе-
лений» знак e3, який підтверджує екологічну 
й енергетичну ефективність представлених ін-
новаційних продуктів. Спеціалізований салон 
«Фільтри і технології очищення води» пред-
ставляє новітнє обладнання та технології для 
промислового та побутового водоочищення, 
фільтрації і водопідготовки. Партнерами са-
лону виступає українське водне співтоварис-
тво WaterNet, яке проводить навчальні семіна-
ри для кваліфікованих фахівців і монтажників 
за стандартами США, та Асоціація «Укрводо-
каналекологія».
 Зазвичай у рамках виставки відбувається 
понад 20 заходів та презентацій, які відвіду-
ють не менше 3 000 фахівців галузі, більшість з 
яких відповідальні або впливають на прийнят-
тя рішень, а половина — власники, директори 
та продавці, які представляють підприємства з 
усіх регіонів України. Провідні світові бренди 
обирають виставку «Аква-Терм Київ» для ви-
ведення на ринок нових продуктів та рішень.

Свинство міжнародного 
масштабу
 Річку Бодрог у Словаччині заблокувало 
пластикове сміття. Екологи припускають, що 
побутові відходи припливли саме з України. 
Бодрог — притока річки Латориці, яка несе 
свої води з Закарпаття через територію Сло-
ваччини та Угорщини. «Такого ми не бачили 
років 30, — обурюються європейські екоак-
тивісти. — У гирлі Бодрогу утворився затор 
із пластику довжиною 100-200 метрів, він пос-
тійно зростає і далі рухатиметься до Угорщи-
ни». Причину проблеми екологи вбачають у 
неспроможності України налагодити процес 
сортування сміття.

Білоруси виробляють...
 Вже у травні цього року в Республіці Бі-
лорусь почнеться виробництво двох моделей 
електромобілів. Їх випускатиме приватний ки-
тайський автовиробник Zotye, а збиратимуть 
електрокари на заводі «Юнісон». Як інфор-
мує ЕcoАutoІnfo.com, перша модель електро-
мобіля (Zotye E200EV) буде оснащена елект-
ромотором потужністю 83 кінські сили і аку-
мулятором ємністю 24,5 кіловат-години, що 
забезпечують запас ходу 220 кілометрів. Дру-
гий електрокар, Z500EV, трохи вищого класу: 
з 129-сильним електромотором і акумулято-
рами, що забезпечують електромобілю до 
250 кілометрів на одному заряді. Точна вар-
тість білоруських електромобілів поки що не 
відома, але автовиробник припускає, що сіті-
кар обійдеться покупцеві приблизно в 17 ти-
сяч доларів, а седан коштуватиме близько 22 
тисяч доларів.

... Українці купують
 У січні-квітні поточного року в Україні 
придбали 1 044 електромобілі. Це в півтора 
раза більше, ніж за аналогічний період мину-
лого року. Основну масу первинних реєстрацій 
автомобілів на електротязі становили маши-
ни, що були в експлуатації, передає Укравто-
пром. Частка електромобілів з пробігом збіль-
шилась до 85 відсотків, тоді як у січні-квітні 
минулого року цей показник становив 81 від-
соток. Як і раніше, найбільшим попитом ко-
ристується електрокар Nissan Leaf, який охо-
пив дві третини первинного ринку електромо-
білів. У січні-квітні українську прописку отри-
мали 723 автомобілі цієї моделі, з яких лише 
52 були новими. Другим за популярністю став 
електромобіль BMW i3. Цю модель вибрали 
58 українців, 19 з яких придбали нове авто. 
Третє місце в українському рейтингу електро-
карів займає Tesla Model S, власниками якої 
стали 52 українці, 18 з яких придбали нові мо-
делі. Також у ТОП-5 увійшли електромобілі 
Mercedes-Benz B з результатом 36 авто (8 но-
вих і 28 уживаних) і Smart Fortwo Electric Drive 
— 32 авто винятково з пробігом. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Оксана СИДОРЕНКО

 Минулого тижня представники Мінеко-
логії та області узгоджували на місці пропо-
зиції щодо визначення можливих меж но-
вого заповідника. Виявилося, що пріорите-
том стає роз’яснювальна робота з місцевою 
громадою, аби напрацьовані пропозиції за-
довольнили усі сторони переговорного про-
цесу. Як відомо, створення Національно-
го парку «Холодний Яр», на якому напо-
лягають екологи, громадськість та урядов-
ці, багато років наштовхуються на спротив 
населення та лісівників, які побоюються, 
що природоохоронний режим різко змен-
шить можливості їхнього господарюван-
ня в лісах Чигиринщини та Кам’янщини. 
Ще минулого року міністр Остап Семе-
рак повідомив, що Міністерство екології 
та природних ресурсів України розробить 
проект указу Президента про створення на 
території Черкаської області Національно-
го природного парку «Холодний Яр», що 
сприятиме збереженню природного сере-

довища, захисту довкілля, збереження іс-
торичної спадщини. Тоді ж відбулася пер-
ша нарада щодо створення національного 
природного парку «Холодний Яр» за участі 
народних депутатів, урядовців, представ-
ників обласної та місцевої влади, науков-
ців, яка, втім, процес реалізації благород-
ної ідеї не пришвидшила.
 Холодний Яр — реліктовий лісовий 
масив, який має історичне та природо-
охоронне значення. Урочище, яке займає 
площу 6 804 гектари, розташоване на те-
риторії двох районів Черкаської облас-

ті — Чигиринського і Кам’янського. За 
кількістю унікальних археологічних, іс-
торичних, наукових об’єктів (а їх тут налі-
чується понад 150 найменувань) Холод-
ний Яр посідає перше місце в Україні. У 
холодноярських лісах збереглися залиш-
ки кількох древніх городищ, оточених 
земляними валами, а також руїни підзем-
них церков і печер. Найбільше городище 
— Скіфське, або Мотронинське (VІ століт-
тя до нової ери), у центрі якого розташо-
вана пам’ятка архітектури християнської 
доби — Троїцька церква. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Останніми роками найтіс-
ніша синхронізація в онов-
ленні кліматичної політи-
ки, якою серйозно заклопота-
ний світ, в України налагод-
жена з Японією. «Сьогодні ми 
не лише продовжуємо обго-
ворення спільних напрямків 
у кліматичній політиці, об-
раних два роки тому в Мара-
кеші, а й скоординували най-
важливіші для наших держав 
позиції на наступній Конфе-
ренції ООН зі зміни клімату 
(COP 24), яка цього року від-
будеться у Польщі», — пояс-
нив міністр екології Остап Се-
мерак під час недавнього візи-
ту до Країни Східного Сонця. 
Міністр довкілля Японії Нака-
гава Масахура дуже позитив-
но оцінив активність України 
з підготовки Стратегії низько-
вуглецевого розвитку, перед-
баченої Паризькою кліматич-
ною угодою, оперативна робо-
та над якою дозволила нашій 
країні ввійти до першої десят-
ки країн світу, які завершили 

роботу над документом.
 Нову міжнародну кліматич-
ну угоду, Паризький договір, 
наша країна підписала і ра-
тифікувала одна з перших іще 
два роки тому, що дозволило 
Україні долучитися до вироб-
лення практичних механізмів 
реалізації документа та успіш-
но співпрацювати з країнами — 
лідерами екотехнологічних рі-
шень. Сьогодні Україна дуже 
зацікавлена у встановленні 
японського обладнанням «чис-
тих технологій» на вітчизняних 
підприємствах металургійної, 
вугільної та енергетичної про-
мисловості. Під час зустрічі у 
Токіо міністри обговорили ме-
ханізми передачі Україні зга-
даних технологій. Це б суттєво 
поліпшило життя мешканцям 
індустріальних міст, а також 
посприяло б нашій продукції 
стати конкурентнішою на між-
народних ринках.
 Представники профільних 
відомств обговорили також ре-
форми у секторах атмосферного 
повітря і води. Зокрема — ство-
рення ефективної системи моні-

торингу, яка поліпшить можли-
вості запобігати катастрофам за 
рахунок оперативного реагуван-
ня. Така система дозволить от-
римувати дані про реальні, а не 
оприлюднені підприємствами, 
викиди та скиди, а отже, засто-
совувати до забруднювачів увесь 
інструментарій, аби таки вийти 
на допустимі норми. Адже Ук-
раїна взяла зобов’язання впро-
вадити Національний план 
скорочення викидів, який 
зобов’яже підприємства посту-
пово скорочувати валові вики-
ди забруднюючих речовин від 
усіх спалювальних установок.
 Україна також хотіла б за-
стосовувати досвід Японії у 
формуванні природоохорон-
ної політики. Японія має ус-
пішний досвід створення но-
вих національних природних 
парків та популяризації еко-
логічної просвіти серед насе-
лення і туристів. Особливо ці-
кавими є діючі у цій країні ме-
ханізми резервування нових те-
риторій під майбутні нацпарки 
та заповідники. Адже процеси 
роздержавлення, розпаювання 

та приватизації земель негатив-
но виплинули на розвиток ме-
режі природно заповідних тери-
торій в нашій державі, подеку-
ди заблокувавши резервування 
нових територій. Тим часом на-
ціональні природні парки та за-
повідники є потужними вихов-
ними та просвітницькими осе-
редками змін екологічної свідо-
мості. Тому вже у нинішньому 
році Україна значно збільши-
ла фінансування розвитку нац-
парків. «Бюджетом передбаче-
но суттєві збільшення коштів 
для національних природних 
парків. Ми плануємо вже цього 
року почати створення турис-
тично-інформаційних центрів у 
парках, які в майбутньому ма-
ють стати потужними осеред-
ками екологічної просвіти», — 
повідомив Остап Семерак. Влас-
не, така політика — не просто 
благородний жест уряду: від-
повідно до міжнародних і внут-
рішньодержавних зобов’язань 
Україна повинна збільшити  
природоохоронні території до 
15 відсотків від площі держа-
ви вже до кінця 2020 року. ■

Оксана СОВА

 Майже 25 тисяч гектарів 
лісів було висаджено під час 
цьогорічної весняної лісо-
культурної кампанії. Біль-
ше тисячі гектарів нових по-
садок відновили на мину-
лорічних зрубах.
 Як повідомив заступник 
голови Державного агентс-
тва лісових ресурсів Воло-
димир Бондар, підприємс-
тва, які належать до сфери 
управління Держлісагентс-
тва, на десять відсотків пере-
виконали весняний план. А 
завдяки застосуванню при-
родозберігаючих технологій 
лісозаготівель  вдається до-
сягати якісного природного 
відновлення лісу.
 Цього року у Всеукраїнсь-
кій акції «Майбутнє лісу у 
твоїх руках» взяла участь без-
прецедентна кількість добро-
вольців. Загалом по областях 
України її учасниками ста-
ло понад 30 тисяч школярів 
та студентів, понад п’ять ти-
сяч представників громад-
ських організацій та майже 
п’ятнадцять тисяч україн-
ців, які працюють у сферах, 

далеких від лісництва. На-
віть за попередньою інформа-
цією, до відновлення лісового 
екобалансу країни приєдна-
лося понад 50 тисяч осіб. Це 
своєрідний рекорд. Родини, 
працівники різних підпри-
ємств і просто бажаючі ви-
саджували ліс разом із лісів-
никами.
 Нагадаємо, за увесь ми-
нулий рік лісгоспи, підпо-
рядковані Держлісагентс-
тву, відтворили 53,2 тисячі 
гектарів лісів. ■

УРОЧИЩЕ ГЕРОЇВ

Холодний Яр таки заповідний
На Черкащині створюють національний природний парк 
з однойменною назвою

■

ЛЮДИНА І КЛІМАТ

Підписалися — виконуємо
Співпраця як спосіб реалізувати взяті екозобов’язання

■

ДОБРА СПРАВА

Бачить хлопчик — садять ліс...
За весну 
лісівники 
з волонтерами
 відтворили 
десятки тисяч 
гектарів лісу

■

За дослідженнями вчених, найактуальнішими  для відновлення
природного екобалансу на більшості території України є дуб та бук.
Фото з сайта khustnews.in.ua.

❙
❙
❙



Микола ГОРБАТОВ
Дніпро

 Що ж ми таке виродили-витвори-
ли? Це я про нашу рідну державу, квазі-
державу (квазі — періодична функція в 
математиці). Не за таку її нинішню пок-
лали голови тисячі і тисячі героїв у різ-
ні часи. Не про таку її мріяли в холод-
них зимових бараках Левко Лук’яненко, 
В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Ва-
лерій Марченко та інші такої ж висо-
кості наші національні герої. Страшно 
просто уявити, що відчував Левко Гри-
горович, перебуваючи понад два місяці 
в камері смертників. Це вже у порівняно 
ліберальні часи Микити Хрущова йому 
оголосили смертний вирок. За слова... Та 
й простим, не героїчним, варто було обе-
режно оглядатися на всі боки.
 Пригадую, як мене, молодого, моло-
дий же гебіст, заглядаючи в аркуші до-
носів, запитував про слухання «ворожих 
голосів». Нинішні молоді і не повірять, а 
старим дурням і дурепам, які базікають 
про те, як було добре колись, інколи го-
ворю, що вони мають рацію: сонце було 
жовтіше, трава зеленіша, а вода, звісно 
ж, мокріша. 
 Згадую слова Єльцина, який із гірко-
тою дорікав людям за те, що вони, оче-
видно, забули про утиски, про нескін-
ченні черги в магазинах, щоб купити 
найнеобхідніше. До речі, далекому від 
ідеалу Єльцину все ж вистачило розуму 
не повторювати кривавий досвід Міло-
шевича і не намагатися війною згрібати 
назад Союз. А нашим верховним началь-
никам слід було напружено й бігом ко-
ристуватися двома десятиліттями порів-
няного затишшя і з усіх сил будувати 
міцну державу. Увесь попередній досвід 
свідчив, що від Росії можна чекати будь-
чого і в будь-який момент, поки ми будемо 
на сцені Палацу «Україна» шабельками 
вимахувати в танці. І був же дух наро-
ду на початку нашої незалежності, коли 
ефіри телебачення завершувалися застав-
кою і знаменитим від класика «Боже, ве-
ликий, єдиний, нам Україну храни...», а в 
нашому тоді ще Дніпропетровську, в цен-
трі, на всю стіну кількаповерхового бу-

динку красувався вірш Володимира Со-
сюри «Любіть Україну». То чому ж наші 
політики не розуміли, що ентузіазм та ей-
форію потрібно постійно підживлювати 
належними кроками? Якби наші ниніш-
ні дуже запізнілі намагання почали швид-
ко і категорично впроваджувати відразу 
після референдуму 1 грудня 1991-го, то й 
результати були б іншими, і їх сприйнят-
тя в Україні і світі було б іншим.
  У нас тут, у Дніпрі, перед входом до 
дуже поважної установи фарбою величез-
ними лiтерами на асфальті написано за-
клик «Думай серцем!». Дякуємо, «сер-
цем» уже понадумували — мізки давно 
пора вмикати.
 Ось процитую цілком розумну багато 
в чому і милу господиню в Затоці (Одещи-
на), у якої відпочивав. Громадянка з кра-
сивим українським прізвищем заявляє, 
що «Путін — умнєйший чєловєк». Це — 
під час війни! Ну що тут скажеш. Списа-
ти б на жіночу логіку, але ж і ми, хлоп-
ці, нівроку собі. Ось, страшно сказати, 
сам Дмитро Гордон у студії люто анти-
українського канала NewsOne говорить 
про перейменування вулиць (позиціо-
нує себе, мабуть, інтелектуалом) і заяв-
ляє, що «на смєну імєнам одніх нєгодяєв 
прішлі імєна другіх — Бандери і Шухєві-
ча». Розумний, але не розуміє. Нехай уя-
вить собі Дмитро Гордон, що якийсь пуб-
лічний український діяч постійно живе в 
Ізраїлі і так називає Жаботинського, Гол-
ду Меїр, Бен-Гуріона, Шимона Переса та 
інших національних героїв єврейського 
народу!

 Саме зараз пишу і паралельно див-
люся на телеекран, де хронічний кри-
тик України Євген Червоненко натхнен-
но топчеться по українству, раз по раз 
повторює, що йому все одно, «на каком 
язикє разговарівать». Це він розповідає 
про свою участь 7 квітня в «Українсько-
му форматі» на NewsOne: «Ми іх прібілі 
гвоздямі... Еті барани, коториє сідєлі на-
протів нас...». «Ми» у Червоненка — це 
запеклі вороги України Євген Мураєв 
та Михайло Добкін, а «оні» — українсь-
кі патріоти, які в Україні хочуть Украї-
ни. І ось Червоненко з однодумцями Му-
раєвим та Добкіним товкли і товкли про 
фашизм, нацизм, штурмовиків у Німеч-
чині, прив’язували все це до України. 
Послухати цю братію, так Українська 
держава просто замучила їх своїми утис-
ками та заборонами.
 Говорив пан Червоненко не тільки про 
«етіх баранов», а й про «крисьонишей». І 
це, лише вдумайтесь, про письменницю 
Ларису Ніцой, нардепів Андрія Іллєнка, 
Ігоря Мірошниченка. Не старіє, на жаль, 
вислів «У нашій хаті нас же й б’ють».
 Іноді здається, що вороги з часом ска-
женіють усе більше. Згадується теза від 
тиранозавра Сталіна: «...в міру просуван-
ня до перемоги соціалізму класова бороть-
ба загострюється» (доповідь на пленумі 
ЦК ВКП(б) 1937 р.). Вороги ж України 
дуже пожвавилися — от і скаженіють. А 
пожвавилися ще й тому, що носії влади 
бездарно підставляються. Влада і гроші, 
якщо у людей немає в цьому досвіду ба-
гатьох поколінь, різко затуманюють ро-

зум, як бачимо. От і здібний, звичайно 
ж, підприємець Петро Порошенко тіль-
ки те й робить, що собі шкодить. І хто там 
вникає у деталі, у відсотки правдивості 
чи неправдивості його офшорних справ 
— прозвучало, ЗМІ рознесли. Те саме і з 
новорічним відпочинком на Мальдівах. 
За зароблені ще до президентства гроші 
може собі дозволити й на кілька таких 
відпочинків, але ж не під час війни! Ба-
жання свої варто було б стримувати.
 Щось подібне можна було б сказати і 
про ґвалт довкола відпочинку Юрія Лу-
ценка. Згадується кінець 2004-го, пан 
Луценко на телеканалі «Ера», коли зда-
валося, що українська справа програна 
безнадійно, — спокійний, скромний, у 
такий важкий час висловлюється смі-
ливо, наслідків не боїться. Та, як вияв-
ляється, не тільки піднімати планку, а й 
тримати її — важка справа.
 Проблеми накопичуються, виника-
ють iз різних боків, а ми втрачаємо темп, 
бездарно розтринькуємо потенціал. Ря-
туватись треба, а не «бенкетувати під час 
чуми». Дозагравались ми і допрогина-
лись: ось уже й маломірні західні сусіди 
пожвавились у зухвальстві. От і поляки 
зухвало тішаться своїм «антибандерівсь-
ким законом». Та в загальному балансі 
взаємних кривд Польща не має права на-
віть голос подавати, бо від глибин століть 
топталась по Україні, гнобила її, по-звіря-
чому ставилась до українців на українсь-
кій же землі. І на тій-таки Волині вони 
були колонізаторами. Можна довго об-
говорювати й нахабство угорців з руму-
нами. Згадати хоча б 1939 р., коли Угор-
щина Хорті втопила в крові Українську 
державу Августина Волошина, чи як со-
юзниці Гітлера, та ж Угорщина та Ру-
мунія своїми військами топтались по ук-
раїнських землях у роки Другої світової.
 Красиві дівчатка-ведучі на каналі 
NewsOne вправно гнуть антиукраїнсь-
ку лінію, знаючи, що за їхніми спинами 
стоять Рабінович та Мураєв. Горезвісний 
Руслан Коцаба теж не відступає, обзива-
ючи Президента — так він розуміє свобо-
ду слова. Звісно, питань до Президента 
чимало, але... На тлі останніх подій вар-
то було б нагадати: можна бути в опози-
ції до влади, але не до України! ■

Юрій ПІЛЯЙ, пенсіонер
Паволоч, Попільнянський район, 

Житомирська область

 Шановна редакціє. Мене, 
пенсіонера, який живе у селі, 
спонукало звернутися до вас із 
листом те, що для нас,  тих гро-
мадян, які живуть в Україні, а 
не виїхали в різні країни через 
обставини, що склалися в де-
ржаві від господарювання олі-
гархів, кнопкодавів, створю-
ють нестерпні умови навіть не 
життя, а виживання.
 У побуті ми всі користує-
мось електроенергією та га-

зом. Так от, у недалекому 
минулому користувачі для об-
ліку спожитого послуговува-
лися лічильниками та обліко-
вими книжками і, відповідно, 
проводився розрахунок за спо-
жите. На сьогодні споживачам 
необхідно наперед подзвони-

ти у відповідні служби, щоб 
надати цифри використаних 
ресурсів, а потім вам надій-
де платіжка, де буде розписа-
но, за що й скільки платити. 
Ви не уявляєте, як важко туди 
додзвонитися. І ось пенсіоне-
ри, а дехто з них із паличка-

ми, їдуть у райцентри, щоб 
з’ясувати, що й до чого, і на-
дати показники своїх лічиль-
ників особисто. Це створює 
масу незручностей для спожи-
вачів. Невже з цього хтось ма-
тиме прибуток, змушуючи лю-
дей до зайвих витрат?

 І ще: проживаючи в селі, 
тільки й чуєш, що то одну 
хату, то другу обікрали, ви-
ламавши замки. То, може, 
замість селищних та сільсь-
ких рад організувати козаць-
кі дружини? Це б дисциплі-
нувало населення і дозволило 
швидко виявляти всіляких 
небажаних суб’єктів легкої 
наживи.
 А лізли в Україну і будуть 
лізти з усіх бокiв. А для того, 
щоб Україна існувала як де-
ржава, потрібно, щоб населен-
ня нашої країни було однією 
сім’єю. ■

ПОЛІТПАРНАС

Яблуневий цвіт
Микола ЦИВІРКО
Київ

Скажи-но, душе чорна, як,
яким це незбагненним чином
наш Томос сіє переляк
між православ’ям України?

Відколи це свободи акт
стає зарання злом лукавим?
Про це Москва і їй у такт
лакузи каркають, мов ґави.

Картина і стара, як світ,
і Богу, й людям зрозуміла,
мов небувалий яблунь цвіт,
що тішить нині край наш милий.

■
«Двори стоять у 
хуртовині...», ні, не 
айстр, як у відомої 
нашої поетеси, а бузку. 
Міста і села потонули 
у запаморочливому 
ароматі біло-пурпурово-
фіолетового буяння. Під 
кожною хатинкою чи 
«висоткою», в столиці чи 
на периферії — Україна 
цвіте і пахне, на зло 
ворогам. Особливо це 
заворожує в місцях, де 
бузок заполонив майже 
весь простір, який можна 
окинути поглядом, — це 
може бути і бузковий 
гай під Диканькою на 
Полтавщині, і Київський 
національний ботанічний 
сад ім. Гришка (на 
знімку), де представлено 
незліченну кількість 
сортів і видів цього 
дивоцвітіння.

ОЦІНКИ

Можна бути в 
опозиції до влади, 
але не до України!

■

СЕЛО І ЛЮДИ

Громада — як одна сім’я:
щоб оборонятися від усяких зайд

■
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Василина ЛИТВИНЕЦЬ

У Національному музеї історії України ледь не 
щомісяця — нова виставка. Міні-виставки на 
різну тематику — ще частіше. Та й експози-
ція, звісно, захоплива. Родини з дітьми про-
кладають тут свої власні маршрути, школярі 
приходять на «урок у музеї», квест або тема-
тичну програму. Групи студентів штудіюють 
той чи інший історичний період. Вечорами 
та у вихідні — лекції, концерти, презентації 
нових історичних книжок та реконструкцій 
вбрання й обладунків різних епох. Життя 
вирує. І «минуле», як не дивно, стає тут ре-
сурсом для майбутнього. Напередодні Між-
народного дня музеїв пропонуємо читачам 
«УМ» розмову з генеральним директором 
НМІУ Тетяною Сосновською.

«Людське життя — найбільша 
цінність...»
 ■ Пані Тетяно, що, на ваш погляд, змі-
нилося за останні три роки в музеї?
 — Це зміни в багатьох аспектах нашої 
роботи — у нашій музейній ідеології, про-
позиціях відвідувачу, в експозиційних ак-
центах, у тексті екскурсій, у дизайні. І на-
віть у зовнішньому вигляді наших екскур-
соводів і доглядачів та їхній привітності й 
доброзичливості. Але це наша щоденна ро-
бота, яку ми сьогодні впровадили — а зав-
тра вона вже стає для нас звичною, непо-
мітною. Тим часом відвідувачі, особливо 
ті, що приїздять із-за кордону, дивуються: 
«Як змінився музей!». І тоді розумієш, що 
ці три роки прожиті недаремно.
 ■ Які перші кроки були для того, щоб 
зміни сьогоднішні стали реальністю?
 — Як не дивно, зміна атмосфери і став-
лення персоналу до відвідувача. Також ви-
моги змінити формат екскурсій і освітніх 
пропозицій. Ми у своїх внутрішніх роз-
мовах навіть стали називати відвідува-
ча «клієнтом музею». Абсолютно змінив-
ся ритм роботи. Відвідувачі переконали-
ся, що музей тепер справді працює до 18-ї 
години. Екскурсії ми стали проводити ук-
раїнською мовою, звертатися до відвідува-
чів — українською. 
 Наш посил: «Будуємо музей європей-
ський за змістом, сучасний за формою і 
український за духом» із гасла став швид-
ко перетворюватися на реальність. Роботу 
базуємо на європейських цінностях. Виз-
наємо, що людське життя — то найбіль-
ша цінність, тоді як ще донедавна, за ра-
дянським зразком, наголошувалося, мов-
ляв, «за будь-яку ціну маємо це зробити». 
Про це, до речі, говорив у виступі з нагоди 
Дня скорботи і примирення наш Прези-
дент. І ми зараз кажемо: «Ціною такої-то 
кількості втрачених життів ми пройшли 
той чи інший період історії». Ціною втра-
ти стількох-то життів Україною пройшов-
ся Голодомор, вчинений радянською вла-
дою, але, попри ці втрати, нація піднялася 
і розвивалася. В час репресій 1937—38-го 
стільки-то громадян України, серед яких і 
німці, євреї, поляки, греки — були репре-
совані, і це ціна того періоду нашої історії. 
Зараз, завершуючи експозицію, присвяче-
ну Українській повстанській армії, говори-
мо, що приблизно стільки-то людей влили-
ся в цей рух і віддали своє життя — це ціна 
за те, щоб у ті роки зберегти Україні її ду-
ховні цінності. Якщо ми говоримо про сьо-
годення, то кожна сумна звістка про втрату 
бійця — це ціна боротьби України за свою 
незалежність і соборність. 

«У залі терору людина витримує 
не більше 5-7 хвилин...»
 ■ Чим зацікавити сучасного відвідува-
ча? Того ж третьокласника, який прихо-
дить зі своїм планшетом і в ньому шукає 
інформацію?
 — А ми його захоплюємо можливістю 
скористатися власною уявою і перенести-
ся в той чи інший історичний період. Ми 

застосовуємо форми роботи, за яких су-
часна людина почувається комфортно. Це 
не обов’язково миготіння екранів на всіх 
стінах. Музей є сучасним не за кількістю 
новітньої техніки, а за тим, чим він ціка-
вий сучасному відвідувачу. У нас це різні 
активності як для дітей, так і для дорос-
лих, можливість бути учасником різних 
лекційних і дискусійних музейних май-
данчиків, вільно висловити свою думку, 
відчути себе у вирі історії власної країни. 
Нові принципи музейного дизайну в побу-
дові сучасних виставок і нові елементи ек-
спозиції також є додатком у творенні му-
зею, де відвідувачу цікаво. 
 ■ Нещодавно у НМІУ відкрилася нова 
експозиція, присвячена «червоному теро-
ру». За час незалежності це, здається, пер-
ше настільки суттєве оновлення музею. Як 
вона створювалася?
 — У 2017-му розпочалося відзначен-
ня 80-х роковин масових убивств в СРСР. 
Постало питання: як показати цю трагедію 
так, щоб вона торкнулася серця кожного? І 
ми вирішили віддати цілий зал під цей пе-
ріод, про який раніше в час екскурсій лу-
нало всього кілька речень. Навіть у сім’ях 
репресованих намагалися про це не гово-
рити, аби не «накликати біди». Дуже бага-
то сімей переживали внутрішню трагедію, 
коли діти під примусом радянської систе-
ми змушені були відмовлятися від репре-
сованих батьків. Це спричиняло корозію 
колективної пам’яті, деформацію психі-
ки величезної кількості людей, яка в гео-
метричній прогресії змінювала думки, цін-
ності, поведінку. Тепер можемо визнати, 
що репресії 1930-х дуже дорого обійшли-
ся Україні. Щоб люди змогли усвідомити 
масштаб трагедії, про яку наші бабусі й ді-
дусі змушені були мовчати, ми відтворює-
мо атмосферу того часу невеликою кількіс-
тю дуже влучних світлин, експонатів і по-
силів. У цю атмосферу людина може зану-
ритися і здригнутися від відчуття тієї біди, 
яку пережила Україна.
 Нам удалося реалізувати плани щодо 
зміни дизайну цієї експозиції. Свого часу 
експозиція від першого поверху до остан-
нього була побудована в абсолютно одна-
ковому стилі. Люди заходили на третій 
поверх, де розміщена експозиція про ХХ 
століття, втомленими від цієї одноманіт-
ності. А зміна дизайну ніби пробуджує ві-
зуальним поштовхом, і люди звертають 
увагу на зміст представлених документів 
та предметів. Прикметно, що коли людина 
заходить у зал терору, то більше 5—7 хви-
лин зазвичай тут не витримує, її ніби виш-
товхує звідси в інший, наступний період. 
І оце пережиття внутрішнього відчуття, 
що ти більше не можеш тут, у «цьому пе-
ріоді», бути, — мабуть, і є найсильнішим 
потрясінням.

 Зараз ми завершуємо роботу над екс-
позиційною частиною, присвяченій Ук-
раїнській повстанській армії. Вона теж 
буде в новому сучасному дизайні, буде не-
звичайною і цікавою. 

«Оцей класний музей робили ми...»
 ■ Тобто, історичний музей сьогодні по-
кликаний не лише представляти експона-
ти, а й стати своєрідним «психологічно-ре-
абілітаційним центром» для наших грома-
дян? Так чи інакше, масові вбивства ХХ 
століття торкнулися кожної родини в Ук-
раїні. А музей своїми виставковими проек-
тами, заходами, виходить, зцілює душі?
 — Так має бути... Утім це, радше, пси-
хологічний центр. Тому що свій реабілі-
таційний шлях людина прокладає вже 
поза музеєм. Шукає однодумців, літерату-
ру, перебуває в роздумах, у внутріш ньому 
аналізі. А ще, як не дивно, історичний му-
зей — це можливість подивитися вперед. 
Безумовно, необхідно говорити про мину-
ле, особливо про ті сторінки, які радянсь-
кий режим ретельно заретушовував або 
взагалі намагався видерти цілі сторінки з 
книги історії. Утім маємо всім, хто до нас 
прийшов, дати й посил у майбутнє. Нама-
гаємося програмувати життя кожного на 
обстоювання свободи і цілісності нашої 
країни, на гордість і поціновування того, 
що ми зараз живемо в Україні й причетні 
до творення історії майбутнього. Цей по-
сил не повинен бути пафосним, але відчу-
ватися в контексті кожної виставки і ста-
вати особистим утвердженням для кожно-
го відвідувача.
 Ми недаремно при вході до музею по-
ставили банер із написом «Твоя історія 
починається тут». Власне, починається 
пізнання себе через історію. У багатьох іс-
торичних музеях і в Україні, і за кордоном 
історія — це щось завмерле в певний час у 
певному місці. Нам же важливо наблизити 
людей до розуміння, що історія — це і сьо-
годення, і наше майбутнє. 

 ■ До речі, колектив музею дуже омоло-
дився за цей час. Як це відбувалося?

 — У природний спосіб (сміється). 
Вільні місця і вакансії, що були в музеї, 
здавалося, чекали приходу молодих лю-
дей. Тих, що засукають рукави і сміливо 
візьмуться до роботи, не боячись критики 
чи кпинів. Будуватимуть музей для відві-
дувачів, а не для самих себе. Я пішла на, 
можливо, зухвалий експеримент: запро-
сила на роботу молодь, яка раніше не пра-
цювала в музеях і ще не встигла обплести-
ся павутиною консерватизму, так би мо-
вити, «музейного спокою». Я запропону-
вала їм зробити музей, у який вони з часом 
гордо запросять своїх друзів, батьків і ска-
жуть: «Оцей класний музей робили ми». 
Молодь дивиться в завтрашній день і ро-

зуміє, яким має бути музей, привабливий 
для більшості. До того ж люди, які доти не 
працювали в музеях, позбавлені багатьох 
умовностей, їхні пропозиції є інновацій-
ними. Вони не завжди прийнятні в музей-
ному просторі, але хорошу цікаву ідею за-
вжди можна адаптувати під музейні умо-
ви. Власне, ці молоді люди, які почали му-
зейний досвід набувати лише у нас у музеї, 
переконали своїх колег, і однолітків, і стар-
ших, що ті теж можуть зробити життя му-
зею та й своє життя в музеї цікавим.

 ■ І відвідувачів справді в рази побільшало...
 — Ми по касі бачимо, наскільки люди 
готові йти в музей і витрачати кошти саме 
на цей різновид дозвілля. До речі, у нас на 
порядок збільшилася кількість працівни-
ків із науковим ступенем. Три роки тому в 
нас було три кандидати наук — зараз май-
же тридцять кандидатів і докторів. Саме 
про ці зміни знаємо, певне, лише ми. Однак 
вони впливають на зміни інші. Коли я при-
йшла працювати в НМІУ, то лише трохи 
більше 10 відсотків відвідувачів погоджу-
валися слухати екскурсію. Можливо, їм не-
цікаво було слухати тексти, складені ще за 
радянських часів, які наші чудові екскур-
соводи майстерно виголошували. Архео-
логія була позбавлена ідеологічного забар-
влення, і тому екскурсії в цьому відділі за-
мовляли найчастіше. Також були цікавими 
відвідувачам зали про Козаччину, хоча під-
текстівки там рясніли згадками про Росій-
ську імперію. Зараз відвідувачів цікавить 
усе. Майже 70 відсотків тих, хто прихо-
дить до музею, замовляють екскурсію. Ми 
змінили не лише тривалість екскурсії, а на-
самперед її зміст та подання. Екскурсії те-
пер є авторськими науково-творчими робо-
тами наших співробітників. Екскурсоводи 
вже говорять красивою літературною ук-
раїнською мовою. Ми багато що змінили. 
Можливо, тому наші відвідувачі зрозуміли, 
що можуть довіряти музею у потрактуван-
ні історії, а нашому екскурсоводу — в діа-
лозі. Особливою радістю для мене сьогодні 
є наші недільні лекції, дискусії, які вже ма-
ють постійних шанувальників, іноді є нез-
вичними в своїй тематиці й спонукають до 
дискусій. Думаю, це елементи того, яким і 
має бути сучасний історичний музей. ■

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Тетяна Сосновська: Історія — 
це можливість подивитися вперед
Директор найбільшого в Україні історичного музею — про працю задля відвідувача, 
методи радикального оновлення та мету експозиції про «червоний терор»

■

ДОСЬЄ «УМ»

 Тетяна Сосновська
 Народилася в Києві у 1962 р. Працівниця 
культури з 1993 року та радіожурналістка, за-
служений працівник культури України. Закінчи-
ла Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка. Упродовж 22 років працюва-
ла в Літературно-меморіальному музеї-квартирі 
Павла Тичини в Києві, з 1997 року, — на по-
саді його директора. У 2014 цей музей представ-
ляв Україну на конкурсі Європейського музейного 
форуму і увійшов до короткого списку номінантів 
конкурсу «Кращий музей Європи».
 26 лютого 2015 року Тетяна Сосновсь-
ка очолила Національний музей історії Украї-
ни (НМІУ). Під час зустрічі з колективом музею 
тодішній міністр культури В’ячеслав Кириленко 
пояснив це призначення тим, що Тетяна Соснов-
ська є одним із найкращих фахівців у музейній 
галузі України, в питанні популяризації музею, є 
новатором, яка з невеликого меморіального му-
зею зробила установу, що в інформаційному про-
сторі дає фору багатьом іншим музеям, і наголо-
сив, що настав час для підходів і експериментів, 
щоб вдихнути життя в головний музей країни.

■

Їхнє майбутнє починається з історії.❙

Тетяна Сосновська.❙
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Валентина САМЧЕНКО

 Після прем’єри цієї виста-
ви Київського театру «Колесо» 
одна з газет писала: «Пристрас-
тi дому пана Г.-П.» — вистава 
дорога, бо глядачі потрапляють 
у кафе, де кожного, окрім весе-
лощів, пригощають іще вином 
і солодощами, тому ціна квит-
ка автоматично зростає аж до 20 
гривень. Затяті театрали згада-
ють, що було це ще у минулому 
столітті, нехай і наприкінці. У 
«Колесі» на Подолі прем’єра во-
девілю «Пристрастi дому пана 
Г.-П.» за першим драматичним 
твором Ольги Петрівни Косач, у 
дівоцтві Драгоманової, відбула-
ся 25 квітня 1998 року.
 В архівах збереглося 18 п’єс, 
що були написані видатною ук-
раїнкою, яка підписувала свої 
твори псевдонімом Олена Пчіл-
ка, а ще Колодяжинська, Полта-
венко, Кочубеївна, Олена Субо-
тенкова. Першою стала «Суже-
на — не огужена!» (у сценічній 
версії Київського академічного 
театру «Колесо» — «Пристрас-
тi дому пана Г.-П.»), яку 32-річ-
на літераторка написала у 1881 
році.
 Нагадаємо, навесні 1879-го 
Олена Петрівна Косач із трьома 
дітьми приїхала з Новограда-
Волинського, де сім’я мешкала 
дев’ять років, у Луцьк до свого 
чоловіка, якого перевели на по-
саду голови Луцько-Дубенсько-
го з’їзду мирових посередників. 
Там вона вступила в драматич-
не товариство (гроші, зібрані 
від спектаклів, запропонувала 
використати для придбання ук-
раїнських книг для клубної біб-
ліотеки). Уже наступного року 
видала своїм коштом «Співо-
мовки» Степана Руданського. 
У 1881-му ще вийшла збірка її 
перекладів творів Миколи Гого-
ля, Олександра Пушкіна і Ми-
хайла Лєрмонтова «Українсь-
ким дітям».
 Усі ці нагадування для того, 

щоби дати трохи зрозуміти, 
чому Олена Пчілка вдалася до 
написання п’єси-жарту на одну 
дію з життя тогочасних спів-
вітчизників. Маючи порівня-
но немалий подружній досвід і 
вік 30+, який ще й зараз дехто 
розглядає як початок старості, 
— авторка дозволила посміяти-
ся над прагненням чоловіків, 
у яких уже починає сивіти во-
лосся, іншим представляти 
обов’язково молодих і краси-
вих свої дружин.
 П’єса «Сужена — не огуже-
на!» і відповідно її театраль-
на постановка не такі прості, 
як здається непідготовленому 
глядачеві. Спочатку між голо-
вними героями: не першої мо-
лодості господарем дому Іва-
ном Семеновичем Гриценком-
Перепелицею, десь рік як його 
дружиною Марією Василівною 
та її молодшою сестрою Вароч-
кою відбувається емоційна роз-
мова про роман француза Еміля 
Золя «Нана» — жіноцтво його 
не радить читати чоловікові.
 Щоб глядачеві дізнатися 
чому — треба покопатися в іс-
торії. Роман «Нана» вперше 
опублікували у 1879-1880 ро-
ках у паризькій газеті, прак-
тично відразу передрукували у 
журналі і двох газетах Російсь-
кої імперії, до складу якої тоді 
входила й Україна, — це тому 
Іван Г.-П. у виставі тримає у ру-
ках друковане видання. Вже у 
1880-му вийшла окрема кни-
га французькою і перекладе-
на російською (це її прихову-
вали Марія Василівна і Вароч-

ка). У виставі не йдеться про 
причину перипетій із «Нана». 
У рік написання п’єси «Сужена 
— не огужена!» і так було зро-
зуміло: роман про паризьку ко-
котку викликав неабиякий ін-
терес, який поміж собою соро-
милися обговорювати чоловіки 
і жінки.
 До речі, ще у 1877 році Еду-
ард Мане написав картину 
«Нана», яка зберігається у Ху-
дожній галереї Гамбурга. Бо 
перед тим ця героїня вперше 
з’явилася на останніх сторін-
ках «Западні» Золя. І якщо по-
дивитися на олійне зображен-
ня — стане зрозуміло, чому у 
Марії Василівни і Варочки у 
«Пристрастях дому пана Г.-П.» 
дещо дивне вбрання як для кін-
ця ХІХ століття в Україні. 
 Та повернемося до сюжету 
вистави, яка два десятиліття 
іде на сцені столичного театру 
«Колесо». Водевіль закрутив-
ся жартами і підсміюваннями, 
коли у домі пана Г.-П. з’явився 
його давній знайомий Василь 
Михайлович Хороший. Він на 
Правобережжя поїхав щастя 
шукати. Але там «луб’я старе 
урядове», а «молодим і освіче-
ним — кутки терти». Тому зму-
шений прямувати в Оренбурзь-
кий край. Утім у знайомого за-
тримується.
 Хорошому в усьому молоди-
ку западає в серце Варочка, але 
встиг він обмовитися про Марію 
Василівну: «Стара таки тро-
хи. Дурний би був, якби хто її 
взяв». Тому Іван Семенович ви-
рішив представити дружиною 

— молодшу зовицю, а справж-
ню дружину — її сестрою-вдо-
вою. Комічність ситуації під-
креслює постійна присутність 
у домі Г.-П. кого-не-кого — са-
мого Чапліна.
 Олена Пчілка вміла підбира-
ти добірні вирази українською. 
«Мало чого чоловік у руках не 
передержить — що все перечи-
тає?!», «Не дівочка — не віль-
на пташина», «Де мед — там і 
мухи», «Наша маківка цвіте», 
«Премила, прехороша молодич-
ка», «Журбою — об землю!»
 У постановці заслуженого 
діяча мистецтв України Вах-
танга Чхаїдзе переважає жар-
тівливий тон, який місцями 
збиткується над неупевненістю 
і небажанням захистити рідних 
людей, бо «що люди скажуть?!» 
Із акторського складу Валенти-
на Сова (Марія Василівна) та 
Станіслав Колокольніков (Гри-
ценко-Перепелиця) єдині, хто 
ніколи не мали дублів, відповід-
но зіграли всі вистави упродовж 
20 років! Увесь цей період у пос-
тановці грає й Марія Грунічева 
(Варочка). 
 «Вистава пережила і мо-
менти охолодження глядаць-

кої уваги, і нові сплески заці-
кавленості, — констатує Ірина 
Кліщевська, засновниця, ху-
дожній керівник-директор та 
ідейний натхненник Київського 
академічного театру «Колесо», 
який цьогоріч святкує 30-річ-
чя. — Ідея поставити в такому 
стилі виставу виникла від фран-
цузьких кафе-шантанів. Гляда-
чі сидять за столами, їх приго-
щають, вони стають фактично 
учасниками вистави, те що сьо-
годні називають інтерактивною 
виставою». 
 І додає: «Вистав-довгожи-
телів у нас кілька. Є такі, які 
граємо від початку створення 
театру. І одна з них також пос-
тавлена в кафе театру. Це спек-
такль за поезією Беранже «Лю-
бити, палати та бути таким, 
як раніше...» Виставу тримає-
мо стільки, скільки вона ко-
ристується популярністю. Зви-
чайно, що коли ми обираємо 
п’єсу до постановки, ми не за-
мислюємося над тим, скільки 
років гратимемо виставу. Але 
зазвичай намагаємось прора-
ховувати усі моменти та спро-
гнозувати зацікавленість гля-
дачів». ■

 ■ Любо, нас часто зігрівають 
теплі спогади з дитинства. Що 
згадується найбільше? 

 — Із мого дитинства найбільше 
запам’яталось, як батько заплітав мені в 
коси білі стрічки... Кравчиня нам шила дов-
гі сукні, і ми з сестричкою Надійкою біга-
ли наввипередки. Мама поралась по гос-
подарству. Шкільні безтурботні роки, до-
машні обов’язки.

 ■ Юність зробила свій вибір і 
дала іншу долю... 

 — Юність, якої, по суті, не було... Якось 
в одну мить усе обірвалося, наче на гітарі 
струна... Лікарня, безліч операцій... Запла-
кані очі матері... Про все це дуже важко зга-
дувати. Та і не завжди хочеться.. Сльозять-
ся очі. 
 Найважче було встати і зробити пер-
ший крок після довготривалого перебуван-
ня в гіпсових пов’язках, бачити небо і не 
відчувати свіжого повітря, дивитись на лі-
таючих птахів у небі, проводжати їх погля-

дом... Але без віри ніяк — встати на ноги, 
пройтись по зеленій росяній траві, не ог-
лядаючись навкруги, а просто дивитись 
уперед, ніде не оступитись, щоби знову не 
травмуватись... 
 Коли відчула рухливість у ногах, поча-
ла над собою працювати. Вночі, коли в па-
латі всі спали, сповзала на обшарпаний лі-
карняний лінолеум і примушувала себе ру-
хатись по підлозі, допоки санітарки не під-
німали мене, непритомну, з облізлими до 
крові колінами... Це повторювалось з дня 
у день, аби встати і вижити. 
 Коли маєш мрію, віру і є життєлюбом, 
— із будь-якими проблемами можна впора-
тись. Інколи задаюсь питанням: чому? Хтось 
мені підказує — для чого. Знаю, що за мої-
ми плечима охоронець — мій батько...

 ■ Але сьогодні ви вдячні Все-
вишньому за...

 — Я вдячна Богу за те, що не зали-
шав мене наодинці з болем. У мене є ба-
гато друзів, з якими я познайомилась у лі-

карні, родина: мама, сестрички, племінниці, 
які мене завжди підтримують, робота, яку я 
люблю.
 Найдорогоцінніший скарб мого життя 
— синочок Владислав, якого я народила 
всупереч лікарям. За це і вдячна Всевиш-
ньому.

 ■ Любове, але ж ви не сидите 
склавши руки, ні від кого нічого 
не чекаєте? 

 — Із 2008 року я очолюю громадсь-
ку організацію «Мрія», яка об’єднує дов-
кола себе людей з інвалідністю, які пере-
суваються за допомогою інвалідних візків. 
Знаю, як їм важко подолати бар’єри, вийти 
з власних помешкань і, насамперед, здола-
ти свої душевні бар’єри. Дехто й нині запи-
рається у чотирьох стінах, відсторонюєть-
ся від друзів та знайомих, поставивши на 
себе тавро інвалідності.
 Зізнаюсь відверто про останнє трав-
мування. На ноги мені підвестись практич-
но неможливо, пересуваюся за допомогою 

інвалідного візка, але здаватися не збира-
юся. Я обертаю навколо себе землю коле-
сами інвалідного візка — як би це не було 
важко, бо за моєю спиною ще є люди, яким 
потрібна моя підтримка й допомога.
 Мала нагоду брати участь у семіна-
рах-тренінгах Львівського та Чернігівсь-
кого апеляційних господарських судів, де 
обговорювалися питання забезпечення 
безбар’єрного доступу до судових установ 
осіб з інвалідністю та маломобільних груп 
населення, етики спілкування з людьми з 
інвалідністю, їхнього правового статусу.

 ■ А ще знаю, що ви з усіх сил 
намагаєтеся допомагати іншим, 
займаєтеся благодійністю?

 — Благодійність — це моє покликан-
ня, це — моє служіння!
 Вперто і наполегливо працюю над со-
бою. Організовую різноманітні заходи, зус-
трічі, семінари, спартакіади для «візочни-
ків». До речі, ми вже їх провели десять і не 
зупиняємося.

 ■ Чим займаєтеся на дозвіллі, 
яке хобі маєте?

 — Після останньої травми, лікую-
чись, набула професію вишивальниці бісе-
ром. Мої роботи вже є за межами Украї-
ни. Трохи пишу. Маю десять авторських 
пісень та три сотні віршів. Визнана пере-
можцем фестивалів у номінації «Літератур-
на творчість» (2013) та «Авторська пісня» 
(2016). Мрію видати збірку поезій «Сузір’я 
любові». Беру активну участь у фестива-
лях для людей з інвалідністю «На крилах 
надій», «Барви життя». Особливий Х між-
народний благодійний фестиваль «Доли-
на нарцисів». Він щороку проходить у місті 
Хуст, що на Закарпатті, у травні.

 ■ Можливо, прочитаєте власні 
поезії?

 — Будь ласка, «Весняне»:
А десь під снігом вже встає весна...
Земля промерзла очі відкриває,
Радіє сонцю і теплу вона,
Весняну пісню вітер починає.
Притихлий ліс підспівує йому,
Вже й пролісок збудився несміливо.
Тендітний, ніжний — він почув весну
І розпускає пелюстки красиві.
Пливе над лісом аромат п’янкий.
Іде весна — та хто ж її не хоче!
І світ такий чудовий навкруги,
І вітерець легесенько лоскоче...
Вона вже близько — рання, запашна
Барвиста, тепла, наче дивна казка!
У наші дні вже стукає Весна,
А з нею — у душі тепло і ласка.

 ■ Знаю, Любове, що ви вдячні 
долі за кожен день. Маєте якісь 
особливі побажання?

 — Понад усе дякую долі за щи-
рих друзів. Люблю життя таким як воно 
є. Кожна людна вибирає, якими барвами 
буде розмальований її день. Не опускайте 
рук від втоми, набирайте обертів у польоті 
до нових мрій — і вони неодмінно здійс-
няться. Вірте в себе і свої можливості, адже 
вони такі багатогранні. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Набирайте обертів у польоті до нових мрій
Активістка і поетка Любов Свіріденко, яка пересувається на візку, 
радить ні за яких обставин не опускати рук

■

Любов Свіріденко.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ЧАС «Т»

Що люди скажуть?!
Водевіль за п’єсою Олени Пчілки у столичному 
театрі «Колесо» показують 20 років

■

Валентина Сова (Марія Василівна).
Фото з сайта teatr-koleso.kiev.ua.

❙
❙

Станіслав Колокольніков (Іван 
Семенович Гриценко-Перепелиця).

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Із Любою Свіріденко я познайомилася кілька років тому в соціальних мережах. Одразу й не поміти-
ла, що ця красива жінка пересувається у візку. Багато разів ми планували нашу зустріч, та все щось 
ставало на заваді. І ось воно — приємне повідомлення: «Їду на семінар до Чернігова. Зустрінемося в 
Києві!» На мить уявила: і як ото вона, ніжна й тендітна, цілісіньку ніч — із Чернівців до Києва? І треба 
подолати всі перепони на залізничному вокзалі: з 12-ї колії дістатися на центральну площу вокзалу; 
добре, якщо працює ліфт... Без сторонньої допомоги людині на візку ніяк. Я пишу про Любу Свіріден-
ко, аби ви стали сильнішими, загартованішими й вірили, що все можливо у житті. 
До речі, пані Любов — голова Комітету з питань охорони здоров’я, соцзахисту, освіти, культури, 
спорту та дозвілля у Громадській раді при виконавчому комітеті Чернівецької міськради.
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин ДИКАНЬ

Радянська біографістика — жанр, 
в суті справи, шкільний, а тому 
простий, ба навіть тривіальний: 
дати-події-етапи. Хронологічний 
стрижень сюжету годиться, ска-
жімо, для життєпису Великого 
Олександра. А як зробити за-
хопливою розповідь про життя 
філософа — життя, яке насправ-
ді відбувається в його голові та 
слабо зчіплюється із тим, що 
відбувається навкруги? На щастя 
для біографів, земне буття ви-
датного українського мандрівно-
го філософа Григорія Сковороди 
мало багато цікавих побутових 
проявів, а проте розрізнені ві-
домості трьохсотлітньої давнини 
таки варто надійніше цементува-
ти системою його поглядів. 

 Леонід Ушкалов у книж-
ці «Ловитва невловимого пта-
ха: життя Григорія Сковороди» 
(К.: Дух і Літера, 2017) прак-
тично в кожному розділі нама-
гається проникнути у всесвіт 
«сковородинства» та, на жаль, 
не наважується вийти за рамки 
школярської парадигми хроно-
логізму. Прикро, бо життя Ве-
ликого слобожанця переповня-
ють філософські алюзії. Так, він 
обрав форму викладу своїх по-
глядів, як у Платона, — діалоги. 
Й Аристотель, гуляючи з учня-
ми, «по ходу» проговорював свої 
лекції. Та подібність не так у ць-
ому, як у багато в чому спільному 
метафізичному вченні про душу 
в усіх цих мислителів (а далі — і 
з Томою Аквінським та іншими) 
— у відчутті живого спілкування 
з Богом та перебуванням під його 
пильним наглядом.
 А у ставленні Г. Сковороди 
до матеріального прозирає Діо-
ген Синопський, найвідоміший 
кінік. Гострі вислови Діогена є 
надбанням історії, проте дош-
кульність язика Г. Сковороди 
теж знана. Фраза Епікура: «Спа-
сибі блаженному Богу за те, що 
потрібне зробив неважким, а 
важке непотрібним», — мала 
для Григорія Савича не словес-
ну форму розради. Його самість 
була не грою, не маскарадом, а 

сутністю натури: в єдності слова 
й діла, слова і переконань — весь 
Сковорода.
 Л. Ушкалов відзначає вплив 
на Г. Сковороду засновника ні-
мецького релігійного містициз-
му філософа-самоучки Я. Бьо-
ме, та робить це дещо побіжно, 
хоча обом мислителям прита-
манна віра у спасіння людини 
через внутрішню віру серця, ду-
ховне переродження, діалогічне 
«спілкування» з Богом, відчуття 
єднання з Абсолютом: «Бог веде 
схоже до схожого».
 Та ще цікавішим є порівнян-
ня філософії Сковороди з філо-
логічними розвідками Олексан-
дра Потебні. Цьому присвячена 
левова частка передмови. Думка 
Григорія Савича — «певно, мова 
така, яким є життя, а життя 
таке, яким є серце», — надзви-
чайно плідна й перспективна. 
Слово «серце», до речі, вжите 
філософом 1146 разів, і це по-
няття є, на його думку, «єством 
людини».
 Науковий підхід Г. Сковоро-
ди, попри його схильність до ме-
тафізики, містицизму, емблема-
тичності, достоту раціональний: 
людина творить думку за «влас-
ним образом і подобою», думка 
людиноподібна: «Пізнавати 
себе ми можемо лише шляхом 
пізнання світу — і навпаки». 
Знання відносне, людина завж-

ди суб’єктивна, та пізнання од-
нак можливе, «якщо розуміти 
під мисленням ту частину ро-
зумової діяльності, яка оприяв-
нюється в мові».
 Для О. Потебні «слова не 
є думкою, але вони поєднані з 
думкою», тобто це символ дум-
ки: пізнати себе і світ можна 
тільки в слові, що об’єктивує 
думку. Самопізнання можли-
ве лише на ґрунті рідної мови. 
«Потебнева морфологія слова 
має генетичний зв’язок з мор-
фологією образів «символічно-
го світу» Сковороди», — зна-
чить Л. Ушкалов. Мовознавець 
Потебня, провівши етимологіч-
ну розвідку деяких слів Сково-
роди, «підкреслив національні 
особливості мови та мислення 
старого філософа». Це «срод-
ність» епістемологічного підхо-
ду обох великих українців. Чи-
тач, який очікує розвитку цієї 
лінії й розгортання її в алюзії 
з логічним позитивізмом, іде-
ями Віденського гуртка, буде 
дещо розчарований, адже ідеї 
про «нерівність» одного слова 
іншому, про «нерівну рівність» 
як універсальний принцип кан-
тіанства Сковороди — розвитку 
не знайшли.
 Глибока етнічність Г. Ско-
вороди проявилася не лише у 
відразі до північних столиць, а 
й у підкресленні різності людей: 
«Усі різні, бо говорять різними 
мовами». І це — попри всеза-
гальну тоді моду на вольтер’ян-
ську рівність. Природа люди-
ни — у різності: «Усяка справа 
успішна, коли перед у ній веде 
природа. Тільки не заважай їй, 
а коли можеш, прибери перепо-
ни, ніби звільняючи їй дорогу». 
Відповідати природі потрібно з 
любов’ю і чистим серцем: «Лю-
бов — це донька Софії. Суспіль-
на гармонія можлива лише за 
умови чистоти наших сердець. 
Любов усе поєднує, будує, тво-
рить, подібно до того, як ворож-
неча руйнує». Наше пізнання 
«можна уявити як безкінечне 
знімання покривів істини». Це 
й є сковородинська ловитва пре-
красного птаха-істини без надії 
його піймати. ■

Іван КИСЛОЩУК

Торішня перемога збірки опові-
дань Катерини Калитко «Земля 
загублених» у конкурсі Бі-Бі-Сі 
показала велику зацікавленість 
українського читача літерату-
рою про нестандартних людей. 
Роман Дарини Березіної «Фа-
культет» є варіацією з теми 
незвичайної особистості в 
консервативному суспільстві. 
І також відзначений — літера-
турною премією видавництва 
«Смолоскип».

 Головна героїня твору, 
Аліса, — молода, креативна 
викладачка, яка читає анг-
лійську мову в одному з про-
вінційних вишів. Вона хоче 
чесно виконувати свою робо-
ту, не бажаючи брати участь 
в кафедральних інтригах. 
Однак шляхетні прагнен-
ня дівчини зіштовхуються з 
суворою реальністю постра-

дянського університету, де 
головними критеріями оцін-
ки роботи є наявність «ко-
рисних» зв’язків і близькість 
до керівництва.
 У поціновувачів «Факуль-
тет» буде асоціюватися і з ін-
шим твором молодої вітчиз-
няної прози — з «Баборнею» 
Мирослава Лаюка (недар-
ма в обох книжках є згадки 
про фільм «Товариство мерт-
вих поетів»). У М. Лаюка зма-
льовано шкільну вчительку, 
котра зневажливо ставить-
ся до учнів, прискіпується 
до них та занижує оцінки, 
та попри це здатна і на доб-

рі вчинки, через що читач їй 
співчуває.
 У романі ж Дарини Березі-
ної, окрім Аліси, фактично 
немає жодного більш-менш 
позитивного персонажа. Та й 
героїнею молоду викладачку 
можна назвати досить умов-
но. Вона грає епізодичну роль 
у подіях на кафедрі, де пану-
ють кумівство, корупція та 
непрофесіоналізм. Натомість 
маємо безліч колоритних та 
реалістичних образів універ-
ситетської ієрархії. Лаборант-
ка Свєтік мріє про породисто-
го песика, нишпорить чужими 
шухлядами і прагне нашко-

дити кожному, хто їй не подо-
бається. Донька віце-мера ви-
користовує батьків статус для 
просування кар’єрною драби-
ною. Суржикомовна завіду-
вачка кафедри бере хабарі, 
цькує несимпатичних їй пе-
дагогів та студентів з єдиною 

думкою про власну вигоду. А 
ще якась викладачка шанта-
жем схиляє гарненького сту-
дента до сексу.
 Звісно, деяким персона-
жам не подобаються правила 
гри в університеті, але вони 
спокійно коряться долі. Їхня 
пасивність і небажання щось 
змінювати викликає у читача 
радше роздратування, аніж 
симпатію.
 Завдяки дотепній манері 
оповіді та ноткам гумору «Фа-
культет» є захопливо-легким, 
хоч і гостросоціальним рома-
ном. А чільна проблема твору 
— як залишитись порядною 
людиною, коли тебе оточують 
переважно злі та підступні іс-
тоти? — належить до вічнозе-
лених літературних сюжетів.
■

Олег КОЦАРЕВ

Вийшла друком поетична 
книжка минулорічної лау-
реатки літературного кон-
курсу видавництва «Смо-
лоскип» Ірини Загладько 
«Лемент і легіт». Поетка 
народилась у Луцьку, а 
мешкає у Львові. Всупереч 
стереотипам про поетів, які 
неодмінно мусять бути фі-
лологами, Ірина Загладько 
за фахом — фізик-теоре-
тик. Організаторка багатьох 
мультимедійних проектів, у 
яких поєднує літературу з 
іншими видами мистецтва 
та формами комунікації. 
Перекладає з німецької.

 Не дивно, що такі роз-
маїті інтереси й заняття на-
лежать авторці вельми різно-
манітних, строкатих віршів. 
І якщо в своїй післямові до 
книжки Павло Коробчук 
порівнює «Лемент і легіт» з 
садом (не в останню чергу це 
корелює з ефектними кола-
жами Анастасії Старко, ви-
користаними в оформленні), 
то я б не ризикнув виокре-
мити тут якийсь один образ-
домінанту чи мотив-домі-
нанту. Це зовсім не погано. 
Принаймні, гарантує поезії 
свободу від потенційного 
тиску надмірної концепту-
альності. Продовжуючи Ко-
робчукову асоціацію та звер-
таючись до образності часів 
українського бароко, «сад» 
цієї книжки варто було б на-
звати «багатим садом».
 Є тут вірші, в яких читачі 
зустрінуть гру з архетипами 
та інтертекстом й навіть про-
стір містики:
У нас пальці схожі,
а ти сіль розсипав;
хліб покотився від порога,
але ж не круглий.
Не переймайся —
з ребра долоні
можна створити більше,
ніж просто з ребра.

 
 Трапляються стрімкі, 
пульсуючі, підкреслено ди-
намічні твори, як-от «Казка 
про Амстердам»: 
Люди в тобі — вода,
простір в тобі — вода,
і все у тобі — вода.
Текуча земля Амстердам.
Мова твоя м’яка.
І пісня про тебе — ріка
під кожним мостом луна.
Ти — крик у воді, 

Амстердам.
 Для деяких віршів ха-
рактерна «повітряна» ба-
гатозначна простота-міні-
малізм, як-от: «Нарвала 
вересу. Накричалася». Та 
назагал збірці притаман-
на емоційну стриманість. 
Книжка поділяється на два 
розділи відповідно до на-
зви. Там, де «Лемент» — 
напруженіше; де «Легіт» 
— мажорніше. Поетка звер-
тається як до «культуроло-
гічних» мотивів чи психо-
логічних переживань, так 
і до філософських, екзис-
тенційних моментів. Заува-
жуємо і гендерну пробле-
матику: тішить, що Ірина 
Загладько працює з нею не 
в наївно-прямолінійний 
пропагандистський спосіб, 
а за допомогою міфологіч-
них, метафоричних інстру-
ментів. Що, ясна річ, краще 
і для тематики, і для самих 
віршів. ■

ПОЕЗІЯ

«Текуча земля 
Амстердам»
та інші лементи

■ХРЕСТОМАТІЯ

Етнічна концепція Сковороди:
«Усі різні, бо говорять різними мовами»

■

ПРОЗА

Аліса в задзеркаллі
провінційного вишу

■
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Сало, яке спокушає!
 Чи — для сала. Зелене 
сало — це справжня споку-
са! Звичайно, можна його 
просто покраяти на апетит-
ні шматочки з м’ясними 
прожилками, намити пір’я 
цибулі, часнику, кропу, мо-
лодої редисочки і зі свіжим 
хлібом влаштувати собі 
справжній пікнік навіть на 
власній кухні, якщо не хо-
четься виходити на приро-
ду, хоча вона нині просто 
запрошує у свій зелений те-
атр. А можна його приготу-
вати так, як радить Ольга 
Крілюк (Пипчак): звичайне 
сало перетворити на сало че-
ремшове. 
 Потрібно 500 г сала, хо-
роший пучок листя черем-
ші, половину чайної ложки 
солі або за смаком, перець за 
смаком.
 Сало з черемшею пере-
молоти. Добре все перемі-
шати, зробити з сала ковбас-
ку, загорнути в плівку і пок-
ласти в холодильник або мо-
розилку, зважаючи, на коли 
ви готуєте смаколик. Мож-
на відразу намащувати хліб 
або залишити, щоб добре 
просолилося. «Думаю, таке 
сало довго у вас не залежить-
ся. З борщем — смакота», — 
переконує господиня.
 В Ольги на черемшу 
особливі види і плани, при-
міром, приготувати ще й ку-
рячі стегенця із соусом із че-
ремші і поділитися рецеп-
том цієї пікантної, сокови-
тої, апетитної страви. 
  На кілограм курячих го-
мілок чи стегенець потріб-
но хороший пучок черемші, 
сіль, перець до смаку, 3 зуб-
чики часнику для більшо-
го запаху, маленький шма-
точок гострого перцю, 2 сто-
лові ложки олії. Усе це зби-
ти в блендері, натерти курячі 
стегенця і залишити в холоді 
на 2-3 години. Запікати в ду-
ховці до готовності.
 Але смак весняної зелені 
не буде розкритий остаточ-
но, якщо не зварите зелені 
вареники. Вони чудові — 
що на вигляд, що на смак. Їх 
особливо полюбляють діти, 
хоча дорослі також не пасуть 
задніх. 
 Ольга Крілюк (Пипчак) 
радить для цієї зеленої спра-
ви взяти шпинат і черем-
шу. Пучок шпинату і тро-
хи кропу подрібнити, зали-
ти склянкою холодної води і 
ретельно збити блендером.
Додати яйце, ложку олії, бо-
рошна стільки, щоб ви йшло 
туге тісто. Тісто ретельно 
вимісити, залишити в хо-
лоді на годину, замотавши в 
плівку.
 Начинка: 400 г домаш-
нього сиру, жовток і трохи 
подрібнених пагонів моло-
дої черемші, сіль за смаком. 
Варити, як звичайні варе-
ники, — у підсоленому ок-
ропі п’ять хвилин. Витягти 

шумівкою, заправити роз-
топленим маслом і подрібне-
ним кропом.

Вкладайте зелень в пироги!
 І отримаєте миттєві диві-
денди чудовим смаком, ко-
рисними інгредієнтами, а 
відтак — повним відчуттям 
весни. Львів’янка Ольга Су-
лима-Байєр навесні радить 
пекти заливні пироги, бо 
це швидко, легко і смачно. 
Нема сенсу в таку прекрасну 
пору року довго вовтузитися 
біля плити, тому заливний 
пиріг — чудова пропозиція 
якнайсмачніше нагодувати 
родину і встигнути насоло-
дитися весняний цвітінням. 
 Отож, якщо маєте форму 
для випічки розміром 24х35, 
господиня радить інгредієн-
ти у таких пропорціях:
 Тісто: 4 яйця, склянка 
сметани, склянка кефіру, па-
кетик розпушувача, 2 склян-
ки борошна і половину чай-
ної ложки солі. 
 Начинка: 4-5 яєць, пучок 
зеленої цибульки, пучок зе-
лені (якщо любите). Я дода-
ла ще 200 г ковбаски і столо-
ву ложку сметани.
 Вінчиком збиваємо яйця. 
Додаємо сметану, кефір, 
муку з розпушувачем і сіл-
лю. Гарно вимішуємо до од-
норідної консистенції (тісто 
має бути — як густа смета-
на). Варені яйця подрібнює-
мо і вимішуємо з подрібне-
ною цибулькою і ковбаскою. 
Солимо, перчимо — до сма-
ку. Додаємо сметану і ще раз 
гарно вимішуємо. На дно 
форми стелимо пергамент, 
добре змащуємо олією і при-
сипаємо панірувальними су-
харями. Виливаємо полови-
ну тіста, на нього начинку, і 
зверху — другу частину тіс-
та. Посипаємо кунжутом.
 Випікаємо при 180 гра-
дусах приблизно годину (до 
сухої палички).

Налисники по-зеленому!
 Наразі — черга за зеле-
ними налисниками, бо як 
тільки підуть ягоди-фрукти, 
вони наберуть інших відтін-
ків і барв. Точніше, начинки 
нехай будуть зелені, а млин-
ці — кольору весняних жов-
тків: насиченого помаран-
ча. Такі налиснички, коли 
поріжеш, на столі створю-
ють враження зеленого вес-
няного поля з квітами куль-
бабок. 
 Для смачних тонких 
млинчиків насиченого пома-
ранчевого кольору по трібно: 
100 г борошна, 350 мл моло-
ка, 50 г вершкового масла, 
яйце, жовток, дрiбка солі. 
Масло розтоплюємо, про-
сіюємо борошно із сіллю. 
Додаємо в борошно яйце і 
жовток, молоко, розтопле-
не масло — і ретельно все 
вимішуємо. Тісто залишає-
мо на 20—25 хвилин, щоб 
настоялося (воно стане гус-

тішим). І на добре розігрітій 
сковорідці смажимо млин-
ці, вправно перевертаючи. 
До речі, якщо хочете, щоб 
ваші налисники були пух-
кенькі, візьміть солодкого 
та кислого молока у співвід-
ношенні 1/1. А ще тісто на 
налисники можна замішу-
вати на мінеральній воді.
 Потім готуємо начинку. 
У хід піде сир із різноманіт-
ною подрібненою зелен-
ню (шпинат, кріп, петруш-
ка, цибуля), злегка присо-
лений і приперчений. Усе 
добре вимішати, якщо сир 
буде сухим, додати трошки 
сметани, щоб сиркову масу 
можна було намастити на 
млинці, зробити це і скрути-
ти млинці. Потім їх можна 
порізати на шматочки, по-
лити розтопленим маслом 
і поставити на 20 хвилин у 
духовку. А можна згорну-
ти конвертиком, змочити в 
збитому яйці та обсмажи-
ти на пательні на невели-
кій кількості олії чи масла. 
Шпинат, перед тим як до-
дати до сиру, треба трошки 
припустити на пательні на 
воді, щоб він розм’як. Мож-
на додавати сир пармезан, 
подрібнений часник, ща-
вель (з ним важливо не «пе-
рекислити»).
 А зелену начинку можна 
зробити навіть із … морепро-
дуктів. Почищені креветки 
або трубки кальмарів (300-
400 г) відварити в підсоленій 
воді 3-4 хвилини. Охолоди-
ти, подрібнити. Цибулину 
порізати дрібними кубика-
ми й обсмажити у вершко-
вому маслі (столова ложка) 
до прозорості. Круто зварені 
2 яйця порізати кубиками. 
Все змішати, посолити, по-
перчити, додати пучок посі-
ченої зелені (кріп, петруш-
ка, салат, шпинат) і запра-
вити 2 ложками майонезу 
чи ложкою оливкової олії.
 Весняного натхнення 
на приготування зелених 
страв! Смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

Зелена імпровізація
Рецепти весняних пирогів, вареників і млинців

■

ВИПІЧКА

 Булочки-стрибунці —  для маленьких пустунців
 Тому що малеча любить гратися навіть під час їди. Інколи саме 
в процесі гри вдається нагодувати дитину, а інколи достатньо прос-
то налаштувати дитину на трапезу чимось цікавим і смачним.
 Ірина Янишин із Дрогобича вчить нас, як готувати булочки-
стрибунці, які дітвора сприймає «на ура». 
 Для тіста потрібно: 2 яйця кімнатної температури, столова 
ложка розтопленого і охолодженого масла, 250 мл молока (також 
кімнатної температури), 140 г борошна. Збиваємо вінчиком яйця, 
додаємо масло, тоді молоко (весь час помішуючи), а борошно 
всипаємо поступово.
 У кексові формочки наливаєм тісто до половини (тісто рідке). Ста-
вимо випікати у розігріту попередньо до 230°С духовку на 15 хвилин, 
потім зменшуємо температуру до 180°С і печемо ще 15 хвилин.
 Начинка може бути різна — як солона, так і солодка.
 «Жабки-стрибунці» — ті, що з огірочком — можна начини-
ти сирковою масою з кропом і петрушкою, або покласти шмато-
чок відвареного чи запеченого м’яса, твердого сиру чи й навіть 
м’ясну, рибну чи овочеву котлетку. А з персиковим «язичком» 
(яблучним, банановим тощо) — солодкою сирковою масою.
 Діти — такі діти: якщо смачно — вони це сприймуть зі щи-
рою вдячністю! 

■

Торт пломбірно-ягідний. 
Фото Ірини СТАЦЮК.

❙
❙

НА ДЕСЕРТ

 Додай весні пломбіру
 Весна вже плавно переходить в літо, і це ще більше тішить! Але у весняному нестримному бігу інколи 
хочеться зупинитися, щоб ще так насолодитися і сезоном, а водночас — і новим смаком. Та ще — в колі 
рідних, друзів, приємної людини. Для такого випадку в своєму кулінарному записничку потрібно мати ре-
цепт неймовірного весняного торта — з кремом пломбір і фруктами. Таким рецептом ділиться львів’янка 
Ірина Стацюк. Високий, пишний, пухкий, з хмарками ніжного крему — він прикрасить будь-яке свято чи 
просто дружні посиденьки.
 Для бісквіту потрібно: 4 яйця, склянка цукру, склянка борошна, пакетик ванільного цукру.
Крем пломбір: 350 г сметани, 110 г цукру, яйце, 3 столові ложки борошна, 120 г вершкового масла.
 Швейцарська меренга: 4 білка (якщо яйця дрібні — 5), 250 г цукру, пакетик ванільного цукру, чайної 
ложки лимонної кислоти.
 Яйця з цукром збити до утворення білої, кремоподібної маси ( вона має збільшитись втроє), додати 
просіяне борошно і лопаткою акуратно вимішати. Перелити в чашу мультиварки або форму (якщо в ду-
ховці печете) і випікати 1-1.15 в мультиварці або 40-45 хвилин у духовці при 180 градусах.
 Порада : якщо не маєте потужного міксера, тоді краще окремо збити білки і жовтки, додавши на них 
по половині цукру, тоді з’єднати і ввести борошно. З досвіду бачу, що ручний міксер не справляється з 
цілими яйцями.
 Крем пломбір: у посудині змішати сметану, яйце, цукор і борошно, поставити на водяну баню (щоб 
миска не торкалась води) і ручним вінчиком помішувати. Спочатку маса стане рідкою, потім візьметься 
грудочками — не лякатись, продовжувати збивати до загустіння. Коли вінчик лишає візерунок — маса 
готова. Відставити для охолодження. Масло кімнатної температури збити міксером 1-2 хвилини до пиш-
ної маси. Потім додаючи по чайній ложці, вводити в заварену масу і збивати. Готовий крем відставити 
(можна на 5 хвилин у холодильник).
 Бісквіт розрізати на 3 коржі, просочити вашим улюбленим сиропом (я мультиварочний бісквіт не про-
сочую — він і так досить вологий), перекласти кремом і фруктами (сьогодні в мене полуниця, суниця 
(можна заморожені чи сухі) і банан). Поставити в холодильник, поки робиться меренга.
 Меренга: білки, цукор, ванільний цукор і лимонну кислоту помістити в знежирену, чисту миску. Поста-
вити на водяну баню і збивати — 1-2 хвилини на середніх обертах, потім на максимальних 10-20 хвилин 
(залежить від вашого міксера) Зняти з бані і ще 1-2 хвилини збивати, щоб крем охолов. Якщо крем треба 
пофарбувати, барвник додається на стадії, коли вже знятий з бані. І краще гелевий. Крем готовий, коли 
він навертається на вінчики, одразу перекласти в кондитерський мішок.
 Дістати торт із холодильника і прикрасити на свій смак. І ще одне — меренга не любить вологості, 
тому прикрашений торт краще не тримати в холодильнику, а залишити на столі (на вікні або на балконі). 
 Весна — для краси, і для кулінарної — також! Печіть красиво!

■

Зелене сало. 
Фото Ольги КРІЛЮК (ПИПЧАК).

❙
❙

«Жабки-стрибунці». 
Фото Ірини ЯНИШИН.

❙
❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Навесні, та й не лише навесні, на столах має переважати зелений колір. По-перше, це красиво. Далі можна було 
би вже і не переконувати, та все ж таки, по-друге: це — дуже корисно. І найголовніший аргумент, по-третє: це 
— дуже смачно! Тому як тільки десь у полі зору, а краще в зеленому полі запримітите їстівну зелень — беріть, 
вона згодиться як не на першу страву, так на другу, чи для м’яса, для випічки чи напою.

Зелень зробить пиріг більш дієтичним.❙
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«Головне завдання — вихід до прем’єр-ліги».Володимир Левін
президент ФК «Десна» (Чернігів)

УКРАЇНА МОЛОДА

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на червень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,

на два місяці — 111 грн. 02 коп.,

до кінця року — 388 грн. 57 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,

на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця року — 528 грн. 57 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,

на два місяці — 40 грн. 26 коп.,

до кінця року — 140 грн. 91 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 травня, i ви отримува-
тимете газету з червня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■

Григорій ХАТА

 Через потребу європейських збірних 
у повноцінній підготовці до чемпіонату 
світу-2018, котрий стартує 14 червня в 
Росії, переважна більшість внутрішніх 
чемпіонатів у Старому світі завершить-
ся до 19 травня. Наша країна в цьому пи-
танні — не виняток, щоправда, фініш 
ЧУ в окреслену Європейським футболь-
ним союзом дату матиме формальний 
характер, оскільки кільком колективам 
УПЛ вже після офіційного фінішу дове-
деться провести перехідні матчі з пред-
ставниками першої ліги.
  Подібне нововведення в українсько-
го футболу започатковане вперше, від-
так членами прем’єр-ліги на наступ-
ний сезон можуть стати одразу три клу-
би з Д-1. Переможець першої ліги отри-
має пряму перепустку до УПЛ, тоді як 
другій та третій команді цього дивізіону 
за право прописатися в когорті найсиль-
ніших доведеться посперечатися з 11-м 
та 10-м колективом еліти відповідно. 
 Без сумніву, подібне нововведення 
зробило процес виживання в УПЛ та бо-
ротьбу за чільну позицію в Д-1 значно 
запеклішими. Так, за тур до завершен-
ня обох турнірів жодна з команд, котра 
перебуває в окресленій «зоні турбулент-
ності», не має гарантованої «прив’язки» 
до того чи іншого місця. Що цікаво, си-
туація нагорі першого дивізіону й уни-
зу — елітного — виглядає майже іден-
тично. Утім попри неймовірно закруче-
ну інтригу в обох епіцентрах, турнірна 
боротьба за призові місця в першій лізі 
виглядає набагато цікавіше. Не дивно, 
адже потрапити до еліти прагнуть ко-
манди з амбітними та далекоглядними 
планами, натомість намагання головних 
претендентів на прямий виліт з УПЛ — 
«Сталі» та «Чорноморця» — вхопити-
ся за рятівну соломинку викликають 
здебiльшого лише жаль та співчуття.
 Столичний «Арсенал» чи «Полта-
ва», в заочному протистоянні вони ви-
значать долю прямої перепустки до еліт-
ного дивізіону. На початку другої части-

ни першості в першій лізі виглядало все 
так, що її тріумфаторами — iз явною пе-
ревагою — стануть «каноніри». Утім, 
чим ближче команди наближалися до 
фінішу, тим меншим залишався ган-
дикап «Арсеналу» над переслідувача-
ми. Перед заключним туром свого кон-
курента з Полтави столичний клуб ви-
переджає лише завдяки кращій різни-
ці забитих та пропущених м’ячів («+34» 
проти «+31»). 
 З огляду на заяви одного зi співвлас-
ників відновленого після банкрутства 
«Арсеналу» Олексія Кікірешка, про-
блеми в команді почалися після спро-
би рейдерського захоплення клубу. Хай 
там як, але шансів у «канонірів» вигра-
ти першу лігу все ж більше, ніж у конку-
рента, адже досягти потрібного резуль-
тату в матчі з аутсайдером — «Креме-
нем» — киянам буде значно легше, ніж 
«Полтаві» в гостях у «Руху».
 Водночас за бронзову сходинку в тур-
нірній таблиці сперечаються чернігівсь-
ка «Десна» та «Інгулець» із селища Пет-
рове, що на Кіровоградщині. У перед-
останньому турі обидва претенденти на 
перехідні матчі провели очне протисто-
яння, котре, не виключено, мало для їх-
нього найближчого майбутнього доле-
носне значення. Перегравши суперни-
ка в гостях iз рахунком 3:1, футболіс-
ти «Десни» піднялися на третій щабель 
протоколу, й у 34-му турі вдома, в матчі 
проти проблемного «Геліоса», зроблять 
усе можливе, аби їхня двоочкова перева-
га над «Інгульцем» нікуди не зникла. 
 Минулорічна спроба «Десни» — чин-
ного віце-чемпіона першої ліги — впер-
ше в своїй історії піднятися у футбольну 
еліту завершилася невдачею. Утім після 
зміни власника клубу (персона поперед-
нього президента «деснянців» виклика-
ла у представників Атестаційного ко-
мітету ФФУ багато запитань) та завер-
шення реконструкції домашньої арени 
«Десна» виглядає непоганим кандида-
том для участі в елітному дивізіоні. За-
лишилося небагато — не спіткнутися на 
останніх метрах турнірної дистанції. ■ 

Григорій ХАТА

 Дві перші історії пе-
ребування в третьо-
му за силою хокейному 
дивізіоні планети для 
збірної України завер-
шилися «хеппі-ендом». 
Натомість третя спроба 
«синьо-жовтих» швидко 
залишити дивізіон ІВ, 
котра, нагадаємо, мала 
місце у квітні, в литовсь-
кому Каунасі заверши-
лася для них невдачею. 
Відтак iз нагодою зно-
ву пограти на «підсту-
пах» до еліти (а там, ди-
вись, замахнутися й на 
одну з двох путівок до 
ліги найсильніших) на-
шим хокеїстам доведеть-
ся трохи зачекати.
 Наступного року на-
ціональну збірну Ук-
раїни повторно чекати-
муть на чемпіонаті світу 
ІВ, де її суперниками бу-
дуть команди Японії, Ес-
тонії, Румунії, Голландії 
та Польщі. Остання, до 
слова, в 2018 році вилеті-
ла з дивізіону ІА, голлан-
дці ж, натомість, опини-
лися в третій хокейній 
лізі світу після перемоги 
в дивізіоні ІІА.
 Із усіх рейтинго-
вих когорт, які сформо-
вані Міжнародною фе-
дерацією хокею на льо-
ду, елітний «мундіаль» 
стартує найпізніше. Свя-
то травневого хокею в по-
точному році проходить 
у Данії, i там — у Копен-
гагені та Хернінгу — для 
16 учасників планетар-
ної першості завершуєть-
ся груповий етап.
 Головними його під-
сумками, окрім, звісно, 
визначення майбутніх 
учасників чвертьфіна-
лу, стали невдачі збірних 

Білорусі та Південної 
Кореї. І якщо для дебю-
тантів елітного дивізіо-
ну — південнокорейців 
— швидкоплинне пере-
бування в найсильнішій 
лізі світу можна розці-
нити як закінчення ек-
скурсійного туру під на-
звою «знайомство з пре-
красним», то білоруси 
свій перший за 14 років 
виліт з еліти сприйня-
ли не інакше, як катас-
трофу. Водночас і старо-
жили вищого хокейного 
світу з Білорусі, i його де-
бютанти з Південної Ко-
реї на ЧС-2018 у Данії 
мали однотипний виг-
ляд, який не дозволяв їм 
переможно завершувати 
свої поєдинки.
 Серед тих учасників 
данського «мундіалю», 
хто до останнього туру 
групового етапу не мав у 
своєму пасиві жодної по-
разки, фігурували збірні 
США та Швеції — зако-
номірні лідери своїх ок-
тетів і, вочевидь, головні 
фаворити ЧС. Шведи є 
чинними чемпіонами сві-

ту. Без сумніву, прагну-
тимуть у Данії підтвер-
дити своє реноме воло-
дарів олімпійського зо-
лота 2018 року хокеїсти 
з Росії. При цьому, якщо 
раніше на світових фору-
мах найбільш очікува-
ним поєдинком вважа-
лося російсько-канад-
ське протистояння, то 
цього разу, зважаючи на 
слабкий ігровий рівень 
збірної Канади, голов-
ним матчем на турнірі 
може стати дуель Росія 
— США. Додамо, що, на 
відміну від «білих» Ігор 
у Пхенчхані, на ЧС-2018 
російські хокеїсти висту-
пають не під нейтраль-
ним прапором, а захища-
ють національні кольо-
ри. Цікаво, що збірна Ні-
меччини — сенсаційний 
віце-чемпіон чоловічо-
го хокейного турніру на 
минулій Олімпіаді — на 
цьогорічному «мундіалі» 
участі в медальному роз-
поділі взагалі не брати-
ме, оскільки не змогла 
пробитися до чвертьфі-
налу. ■

ХОКЕЙ

Здрастуй і прощавай
Після 14 років перебування в хокейній еліті збірна 
Білорусі вилетіла до нижчого дивізіону

■

Дебютант елітного «мундіалю» — збірна Південної Кореї
— швидко вилетіла назад у дивізіон ІА.
Фото з сайта zimbio.com.

❙
❙
❙

Після кількарічної перерви столичний «Арсенал» знову може стати учасником прем’єр-ліги.
Фото з сайта www.arsenal-kyiv.com.

❙
❙

ФУТБОЛ

Два епіцентри 
турбулентності
Започаткований ФФУ перехідний турнір між 
дивізіонами обіцяє на фініші сезону низку запеклих 
протистоянь

■
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 Син запитує:
 — Мамо, у тата є батьки?
 — Звичайно, є. Бабуся Валя 
і дідусь Вітя.
 І тут генiальне запитання:
 — А навiщо вони нам його 
віддали?

* * *
 Чудова погода зараз! Не піт-
нієш, шкiра не згорить. Єдиний 
мінус — босоніжки на теплий но-
сок не лізуть.

* * *
 — Вово, а ти який добрий 
вчинок сьогодні зробив?
 — Я прогулював свого піт-
буля і побачив, як дядько біжить 
за «маршруткою». Тодi я спустив 
Рекса з повідка, і дядько наздо-

гнав «маршрутку».

* * *
 Нещодавно перебирала речi 
й знайшла характеристику чо-
ловіка з дитячого садка: «Доб-
ре їсть, спить, гуляє». Минуло 
30 років — нічого не змінило-
ся.

* * *
 У селі побудували вежу 
стільникового зв’язку. Через мі-
сяць населення подало скаргу, 
що, мовляв, головні болі, погір-
шення самопочуття тощо.
 Відповідь директора була 
простою:
 — Це все дурницi. Ви тіль-
ки подумайте, що буде, коли ми 
її ввiмкнемо.

По горизонталі:
 1. Перший в історії людства бра-
товбивця. 4. Естрадний танець, ос-
новним елементом якого є відби-
вання ритму підошвами. 6. Закру-
чений сюжет у творі, коли до остан-
нього моменту не зрозуміло, чим усе 
завершиться. 7. Чоловічий двобор-
тний приталений одяг, із вирізани-
ми спереду полами та довгими фал-
дами ззаду, який одягають в уро-
чистих випадках, на офіційних при-
йомах, для виступу в концертах. 10. 
Легкий індіанський човен. 13. Цент-
ральна площа в стародавніх Афінах. 
14. Музичний інструмент, характер-
ний для католицького костелу. 15. 
Лікар із роману Стівенсона «Острів 
скарбів». 17. «Сьогодні в клубі бу-
дуть ...». (хіт початку 90-х гурту ВВ). 
18. Місто на Черкащині. 19. Італійсь-
кий футбольний клуб. 20. Ім’я коза-
цького отамана кримськотатарського 
походження, якому присвятив поему 
Тарас Шевченко.  22. «... і сила» — 
збірка оповідань Володимира Вин-
ниченка. 24. Морський рак. 27. Річ-
ка в Італії, яку перейшов Юлій Цезар 
перед тим, як стати імператором. 28. 
«Не такий страшний ..., як його ма-
люють». (приказка). 29. Машина. 
По вертикалі:
 1. Поліцейський. 2. Давньо-
грецька богиня перемоги. 3. Прем’єр-

міністр Канади. 4. Чорний порошок, 
який осідає в димарях та печах. 5. 
Легендарний бразильський фут-
боліст. 8. Половецька княжна, яку 
князь Володимир взяв за дружи-
ну. 9. Урочистий музичний твір за 
участі хору і оркестру. 10. Німфа, 
яка 7 років тримала у себе на острові 
Одіссея, але зрештою відпустила 
його до Ітаки. 11. Історична область 
Франції. 12. Тіло людини без кінці-
вок і голови. 16. Країна на Близько-
му Сході. 21. Ватажок Селянської 
війни 1670—1671 років у Московії.  
22. Місто в Криму, де росіяни збира-
ються відкривати міст міст до Кубані. 
23. Різновид предмета, товару, рос-
лини. 25. Вибуховий снаряд. 26. Ди-
настія радянських ілюзіоністів. ■
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Славко ФЕРТ

 Ще не відомо, хто має більший 
вплив на адміністрацію президента 
США у справі формування уяви про 
Україну: фахові дипломати, чи… ко-
лишня українська модель, яка вда-
ло вийшла заміж у США. Йдеться 
про Олександру Ніколаєнко, дружи-
ну американського бізнесмена та мі-
льярдера Філа Раффіна, який нажив 
чималі статки на кінних перегонах 
та інвестуванні в казино. Американ-
ский часопис «Форбс» оцінює його 
«гаманець» у 2,5 млрд. доларів. Сам 
власник мережі казино пан Раффін 
усе ж визнає, що свій найбільший 
джек-пот зірвав тоді, коли знайшов 
собі другу дружину — Олександру 
Ніколаєнко, володарку титулу «Міс 
Україна» 2004 року. Пара побрала-
ся 2008 року. Олександрі на той час 
було 26 років, а її обранцю — 72. Те-
пер вони мають сина Річарда Віль-
яма, який народився у квітні 2010 
року. 
 Філ Раффін має зв’язки і знайомс-
тва у найвищих американських полі-
тичних колах, він був вхожим до ро-
дини попереднього американського 
президента Барака Обами, а Саша 
приятелювала з «першою леді» Мі-
шель Обамою. Та головне, що Раф-
фін є діловим партнером Дональда 
Трампа, вони приятелюють роди-
нами вже більше 10 років, тож Шу-

рочка стала кращою 
подругою теперіш-
ньої «першої леді» 
Меланії Трамп, також 
моделі у минулому і 
також слов’янського 
походження — вона 
зі Словенії. Та й поз-
найомив Філа Раффі-
на з Олександрою Ніко-
лаєнко власне Дональд 
Трамп, а потім був шафе-
ром на весіллі пари. 
 Досить сказати, що роди-
на Раффінів була разом iз 
родиною Трампів, коли 
в ніч після виборів очі-
кували на оголошення 
їх результатів. І разом 
випили переможні ке-
лихи шампанського. 
Не дивно, що Олек-
сандра Ніколаєн-
ко часом виступає 
в ролі неофіційного 
радника Дональда 
Трампа, коли йдеть-
ся про українські 
справи. І, можливо, 
має на володаря Бі-
лого дому більший 
вплив, ніж посол Ук-
раїни в США. ■

17 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +23...+25.

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +21...+23.

15 травня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 15-20 градусiв, у Днiпрi бiля 
Києва — 18.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ. Труска-
вець: уночi +7...+9, удень +16...+18. Моршин: уночi +6...+8, 
удень +15...+17.

ВДАЛЕ ЗАМІЖЖЯ

Наша Саша 
Як Дональд Трамп сватом був

■

Олександра Ніколаєнко.❙

Інф. «УМ»

 «З непідробною радістю повідомляю, 
що Марія Яремчук доспівує останні кон-
церти і припиняє творчу діяльність», — та-
кими словами в «Інстаграмі» ошелешила 
своїх прихильників молода українська спі-
вачка Марія Яремчук, яка вирішила завер-
шити співочу кар’єру. 
 Уперше зірка доньки легендарного спі-
вака Назарія Яремчука Марії спалахнула у 
2012 році на проекті «Голос країни». Далі 
були конкурси «Нова хвиля» (3-тє місце) та 
«Євробачення-2014»  (6-те місце), записи 
нових пісень і зйомки кліпів. І навіть роль у 
кіно. Й раптом свою досить успішну кар’єру 

Марія Яремчук вирішує припинити! Про-
те журналісти не дуже вірять, що саме так 
і станеться, та вбачають у цьому піар-про-
вокацію. Адже під час трансляції першого 
півфіналу «Євробачення-2018» Марія Ярем-
чук зізналася, що візьме паузу у вокальній 
кар’єрі та присвятить себе написанню нових 

пісень. А можливо, вона лише змінить про-
філь діяльності, наприклад, присвятить себе 
кіно. Нагадаємо, навесні вийшов на екрани 
фільм «Легенда Карпат» про Олексу Довбу-
ша, в якому Марія зіграла одну з головних 
ролей. Може, нове амплуа їй більше до впо-
доби.  ■

ОТАКОЇ!

Мрія Марії
Донька Назарія Яремчука більше не співатиме

■

Марину Соченко учив малювати Віктор Зарецький, 
а на Майдані її називали народною художницею
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