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Рада безпеки 

ООН відмовилась 

обговорювати за 

вимогою Росії 

український 

«мовний» закон

Володимир Зеленський 

розпускає Верховну 

Раду: які політичні 

партії готові до виборів

стор. 2» стор. 6»стор. 2»

Сьогодні у Києві стартує п’ятиденка IX Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал».
Фото з сайта life.informator.news.
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Вишеньки зеленуватi? Почім «чистий» кіловат?
Україна встановлює нові 

правила у «зеленій» енергетиці, 

— ціни «чистої» електроенергії 

впадуть, але при цьому 

галузь залишається напрочуд 

привабливою для інвесторів

стор. 3»

Немає й мови про мову

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,202 грн 

1 € = 29,260 грн

1 рос. руб. = 0,406 грн

Від Роліту — 
до Арсеналу

Понад тисячу 
книжкових 
новинок від 
150  видавництв 
буде представлено 
на міжнародному 
книжковому  
фестивалі в Києві
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«Ми не можемо сьогодні проводити конструктивну дискусію з ініціативи однієї 
зі сторін конфлікту на території України. Раніше ми ухвалили резолюцію, що 
стосується життя тисяч українців. Сьогодні ми не бачимо з боку Росії відкритого 
діалогу з цього питання».

Франсуа Делатр
постійний представник Франції при ООН

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Не встигли харків’яни звикнути до 
нових тарифів підприємства «Хар-
ківводоканал», як комунальники 
оголосили про чергове здорожчання 
своїх послуг. За інформацією прес-
служби КП, уже до кінця року вар-

тість централізованого водозабезпе-
чення у місті зросте ще на 36,5 від-
сотка, а водовідведення — на 79,5. 
Серед причин, що змусили перегля-
нути ціну, названо збільшення вит-
рат на електроенергію, підвищен-
ня рівня зарплат, висока вартість 
хімічних реагентів та витрати на 

сплату податків. Також комуналь-
ники повідомили, що до планових 
тарифів включили витрати на про-
ведення сезонних ремонтних робіт. 
 Наразі підприємство збирає про-
позиції та зауваження споживачів 
щодо нових розрахунків, а також 
запрошує всіх бажаючих на громад-
ські слухання, які запланували на 
кінець травня. Можливо, активній 
частині громади вдасться виторгу-
вати знижку на запропонований під-
приємством тариф.
 Як повідомляла «УМ», кілька 
місяців тому у Харкові значно зрос-
ла вартість проїзду в електричному 
транспорті. Це рішення мерії активіс-
ти оскаржили у суді, проте чиновники 
відмовилися його виконувати. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Рада Безпеки Організації 
Об’єднаних Націй 20 травня мала об-
говорити Закон «Про забезпечення 
функціонування української мови 
як державної», повідомив речник 
постійного представництва України 
при ООН Олег Ніколенко на сторін-
ці у «Фейсбуці». Це засідання було 
ініційоване Росією. «Засідання Рад-
безу ООН щодо українського «мовно-
го» закону відбудеться у понеділок, 
20 травня, о 22:00 за київським ча-
сом», — написав Ніколенко.
 Але не відбулося. Рада Безпеки 
ООН відмовилася проводити засідан-
ня щодо ухваленого в Україні зако-
ну про мову, скликати яке наполяга-
ла Росія. Така пропозиція російської 
делегації під час засідання РБ ООН у 
понеділок, 20 травня, була заблокова-
на делегаціями Сполучених Штатів 
Америки та європейських держав.
 Представник Франції заявив, що 
спочатку потрібно розглянути ситу-
ацію на Донбасі, оскільки ця тема 
набагато важливіша. Проти прове-
дення засідання виступила також 
Німеччина. Сполучені Штати та-
кож не бачать потреби в такому за-
сіданні, поздоровляють Зеленського 
з інавгурацією та роблять висновок, 
що Москва ініціюванням розгляду 
цього питання намагається відволік-
ти увагу від демократичного проце-
су в Україні. А представник Польщі 
заявив, що його країна «здивована» 
проханням Росії провести засідання 

з питання мови, що є внутрішнім пи-
танням України. 
 Для того, щоб засідання було 
скликане, Росії необхідно було зібра-
ти підтримку щонайменше дев’яти 
членів Ради Безпеки ООН. Утім, «за» 
проголосували представники лише 
п’яти держав-членів органу. «Проти» 
висловилися представники шести де-
ржав, утрималися — чотирьох. Перед 
голосуванням представники США, 
Німеччини та Франції заявили, що 
виступають проти такого засідання 
саме в понеділок, вважаючи його не-
своєчасним.
 Постійний представник Росії при 
ООН Василь Небензя, обґрунтовую-
чи необхідність проведення засідан-
ня, заявив, що ухвалений в Україні 
закон нібито порушує «дух і букву 
Мінських домовленостей» та рішен-
ня Радбезу ООН. Раніше в Україні 
розкритикували намір Росії склика-
ти таке засідання. Речник постійно-
го представництва України при ООН 
Олег Ніколенко назвав його «спро-
бою маргіналізувати Радбез ООН».
 Представник Росії при ООН Не-

бензя у властивому йому російсько-
му великодержавному стилі обра-
зив членів Радбезу заявивши, що 
«низка делегацій пішла на подвійні 
стандарти» в обговоренні повістки 
денної. Він назвав відмову підтри-
мати російську ініціативу «відмов-
ками та лукавством» та заявив, що 
«мовні» закони призвели до втрати 
Україною Криму. Правда, лукавс-
твом були слова самого Василя Не-
бензі, адже коли Україна втрачала 
Крим, діяв сумнозвісний «мовний» 
закон Колесніченка—Ківалова, 
який цілком влаштовував Росію. 
Далі «господін» Небензя сказав, що 
«мовним» законом в Україні запро-
ваджуються «система драконівсь-
ких заходів» та «запроваджується 
мовна інквізиція». Тобто повторю-
вав усі ті штампи, які використову-
вали у Верховній Раді представники 
Опозиційного блоку у спробах збере-
гти процес русифікації України. 
 Додамо, що Росію з її «мовними» 
претензіями підтримали лише пред-
ставники Угорщини, Китаю 
та ПАР. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 20 травня збройні фор-
мування Російської Феде-
рації десять разів поруши-
ли режим припинення вог-
ню, з них чотири рази — із 
застосуванням заборонених 
Мінськими угодами міно-
метів калібру 82 мм.
 На території відповідаль-
ності оперативно-тактично-
го угруповання «Схід» про-
тивник п’ять разів обстрі-
ляв позиції Об’єднаних сил. 
Зі станкових протитанко-
вих та автоматичних грана-
тометів, стрілецької зброї 
й великокаліберних куле-
метів окупанти гатили поб-
лизу населених пунктів Гну-
тове, Старогнатівка та Во-
дяне, а також двічі з вели-
кокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї відкрива-
ли вогонь біля Опитного та 
Красногорівки.
 В зоні відповідальності 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Північ» позиції 
наших захисників також об-
стріляли п’ять разів. Тут із 
застосуванням заборонених 
мінометів калібру 82 мм аг-
ресори вели вогонь довкола 
населених пунктів Новго-

родське, Новотошківське та 
Золоте-4. З гранатометів різ-
них систем, великокалібер-
них кулеметів та стрілецької 
зброї обстріляли село Мико-
лаївка Друга. Внаслідок об-
стрілів один військовослуж-
бовець Об’єднаних сил отри-

мав поранення. За даними 
розвідки, одного окупанта 
було знищено, ще шістьох 
поранено.
 Станом на 7-му годину 
ранку 21 травня ворог від 
початку доби встиг двічі об-
стріляти наші позиції в зоні 

відповідальності оператив-
но-тактичного угруповання 
«Схід» поблизу селищ Водя-
не та Гнутове. На кожен об-
стріл наші підрозділи дали 
адекватну відповідь, дотри-
муючись умов припинення 
вогню на лінії зіткнення. ■

НА СТАРТІ

Вишеньки 
зеленуватi?
Володимир Зеленський 
розпускає Верховну Раду: які 
політичні партії готові до виборів
Катерина БАЧИНСЬКА

 Вишнею на інавгураційному торті назвали за-
яву Володимира Зеленського про розпуск Верхов-
ної Ради. Проте Зеленський дав депутатам «завдан-
ня» перед тим, як полишити парламентськi крiсла. 
«Я дуже вас прошу прийняти закон про скасуван-
ня депутатської недоторканності, закон про кримі-
нальну відповідальність за незаконне збагачення, 
виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті 
списки», — заявив Зеленський. 
 Оплески, вигуки та неприхована радість проде-
монстрували депутати «Опозиційного блоку». За-
явили — готові співпрацювати з Президентом і за-
доволені тезами його промови. «Ми дуже раді, що 
Президент заявив про розпуск парламенту. Бо цей 
антинародний парламент уже не має ніяких повно-
важень і його потрібно було розпускати ще в 2016 
році, коли розпалась коаліція. Такі рішення Пре-
зидента є дуже раціональними та правильними», 
— з усмішкою на вустах говорив журналістам лідер 
«Опозиційної платформи «За життя» Юрій Бой-
ко. 
 Очікуваним стало рішення Зеленського і для де-
путатів із БПП. Ще в п’ятницю Олексій Гончарен-
ко заявляв про те, що Президент оголосить про роз-
пуск парламенту під час інавгураційної промови, а 
будь-які намагання «Народного фронту» врятувати 
Верховну Раду своїм виходом iз коаліції є марними. 
«Партія БПП «Солідарність» готова як до планових 
виборів до Верховної Ради, так і до дострокових ви-
борів. Ми готові до виборів організаційно і змістов-
но», — заявили в прес-службі політичної сили. 
 У фракції «Самопоміч» підтримали рішення 
Президента. Заявили, що одразу виступали за до-
строкові вибори, тому готові обиратися й до нової 
Ради. Проте за умови зміни виборчого законодавс-
тва. «Самопоміч» проти виборів за старим законом 
Януковича. Ми закликаємо Президента ініціюва-
ти скликання позачергового засідання парламенту 
і дати Раді шанс прийняти закон про відкриті виб-
орчі списки», — заявив Андрій Садовий. 
 Незважаючи на те, що сам Зеленський закли-
кав депутатів проголосувати за нове виборче зако-
нодавство, скасування мажоритарки та відкриті 
партійні списки — більшість парламентаріїв не ві-
рить, що закон таки буде ухвалено. Ба більше, на-
віть якщо станеться диво й депутати таки проголо-
сують за новий виборчий кодекс, скористатися ним 
на дострокових парламентських виборах буде не-
можливо. «Парламент у період виборчого проце-
су не здатен змінювати виборчі правила. Особливо 
коли ми говоримо про термін два місяці. Це озна-
чає лише одне: якщо Президент розпустить парла-
мент до голосування за нове виборче законодавство 
(а очевидно, так і буде), то на ці вибори депутати все 
одно підуть за старим законом. А новий документ, 
навіть якщо він буде прийнятий цією Верховною 
Радою, стосуватиметься вже наступних виборів», 
— заявив депутат від «Народного фронту» Леонід 
Ємець. 
 Проте вчора після консультацій із голова-
ми фракцій лідер «радикалів» Олег Ляшко за-
явив, що після розмови з Президентом парламен-
тарії зберуться на позачергове засідання Верхов-
ної Ради, щоб змінити виборчий закон. За підсум-
ками розмови сторони домовились, що орієнтовно 
вибори пройдуть 21 чи 28 липня, профільний за-
кон таки змінять на найближчому засіданні Ради, 
«мажоритарку» відмінять, а прохідний бар’єр 
знизять до 3%.
 Готові до дострокових виборів у «Радикальній 
партії», «Народному фронті» та «Батьківщині». 
Проте, зважаючи на останню соціологію від групи 
«Рейтинг», до нового парламенту зможуть потра-
пити лише шiсть політичних сил. І серед них не-
має ні «Народного фронту», ні «Радикальної пар-
тії», ні «Самопомочі». Хтось переформатується, 
хтось збиратиме голоси під старим брендом. Про-
те не варто забувати про низку нових партій, які 
найближчим часом з’являтимуться як гриби піс-
ля дощу. ■

■ НА ФРОНТІ

Обстріли не припиняються
Окупанти поранили ще одного військовослужбовця 
Об’єднаних сил

■

ПРОВОКАЦІЯ

Немає й мови про мову
Рада Безпеки ООН відмовилась обговорювати за 
вимогою Росії український «мовний» закон

■

ГРОШІ

Вода за ціною золота
У Харкові знову зростуть тарифи на послуги 
водопостачання

■

Українським захисникам доводиться вдень і вночі відбивати атаки окупантів, які продовжують
застосовувати заборонену зброю.
Фото з сайта media.slovoidilo.ua.
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Олена ЯРОШЕНКО

 У травні набув чинності 
новий закон про ЖКП, а 
разом з ним — і нові прави-
ла надання послуг iз повод-
ження з твердими побуто-
вими відходами. Згідно з їх 
нормами, сортувати сміття 
тепер зобов’язаний кожен 
українець, а за це йому да-
дуть можливість заощади-
ти на його вивезенні. На ук-
ладання договорів з утилі-
заційними службами відве-
дено рівно рік.
 За новими правилами, 
послуга «Вивезення побуто-
вих відходів» у всіх офіцій-
них документах тепер на-
зивається «Пово дження з 
побутовими відходами». В 
це поняття вклали не прос-
то вивіз сміття на полігон, 
а й «дії, спрямовані на по-
передження утворення від-
ходів, їх збирання, переве-
зення, сортування, збері-
гання, обробка, перероб-
ка, утилізація, видалення, 
знешкодження та похо-
вання». Якщо раніше від 
«сміттярів» вимагалося 
тільки звільнити прибу-

динкову територію від на-
копичених відходів, то те-
пер передбачено залучати 
до обслуговування будин-
ків і компанії з утилізації 
або переробки. Так, нова 
редакція закону про ЖКП 
зобов’язує підприємства, 
які хочуть брати участь у 
конкурсах на надання пос-
луг iз поводження з побуто-
вими відходами, підкріп-
лювати свої можливості 
договорами з компаніями, 
які займаються перероб-
кою та/або захороненням 
побутових відходів. Міс-
цева ж влада повинна від-
давати перевагу тим про-
позиціям, які передбача-
ють максимальну перероб-
ку або утилізацію.
 Закон про ЖКП накла-
дає зобов’язання не тільки 
на компанії з вивезення 
сміття, а й на всіх україн-
ців. Раніше законодавс-
тво розглядало роздільний 
збір відходів як один зі спо-
собів, а відтепер «власни-
ки або наймачі, користу-
вачі й орендарі забезпечу-
ють роздільне збирання 
побутових відходів». Пе-

рехід до норми планують 
здійснити після переофор-
млення договорів на виве-
зення сміття — відповідно 
до вимог закону: їх ОСББ 
повинні переукласти до 
1 травня 2020 року. У до-
говорі нового зразка пере-
дбачено, що виконавець 
повинен «технологічно 
правильно вивозити вміст 
контейнерів для розділь-
ного збору сміття». Самих 
же видів ємностей контей-
нерів з’явиться більше: пе-
редбачено роздільне зби-
рання відходів iз пластику, 
скла, паперу, кольорових 
металів, харчових і небез-
печних відходів. Вони мо-
жуть бути власністю бу-
динку, а можуть надава-
тися в користування ком-
панією-«сміттярем». Крім 
того, в типовому договорі є 
можливість для українців 
не платити за вивезення 
сміття, якщо вони не про-
живають в приміщенні по-
над 30 днів.

 Глава Житлового со-
юзу України Олександр 
Скубченко скептично про-
коментував дієвість перед-
бачених преференцій. «Не 
думаю, що нова тарифна 
норма спонукатиме ОСББ 
замовляти і встановлюва-
ти ємності для поділу сміт-
тя — масовості у такої за-
тії точно не буде. У наших 
громадян немає бажання 
збирати і окремо виноси-
ти відходи, а тому більше 
в цьому випадку подіяли 
б штрафи за недотриман-
ня правил, ніж знижки... 
В країні для сортування 
сміття немає відповідної 
інфраструктури: навіть 
якщо люди почнуть розді-
ляти відходи по контейне-
рах, ці баки потім все одно 
відвезуть скопом в одній 
машині, та й везти за фак-
том нікуди — переробних 
заводів і заводів з утиліза-
ції дуже мало», — зазна-
чив Скубченко в одному з 
телевізійних інтерв’ю. ■

ВЧИНОК

Ніхто, крім 
нього
Колишній афганець урятував 
пасажирів автобуса від ревнивця 
з гранатою
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 У звичайному рейсовому автобусі, що сліду-
вав до Харкова, днями розгорілася справжня дра-
ма. Палке з’ясування стосунків між парою зако-
ханих завершилося тим, що чоловік витяг iз сум-
ки осколкову гранату і висмикнув чеку, кинувши 
її на підлогу. Налякана жінка зчинила галас, на-
полягаючи на тому, аби водій натиснув на галь-
ма. У розпачі шістдесят пасажирів висипали на 
вулицю. За ними вийшов і неврівноважений де-
бошир, усе ще тримаючи вибухівку у повній 
бойовій готовності. Якби граната спрацювала, 
то дісталося б усім, бо її осколки розлітаються у 
радіусі 200 метрів.  
 Врятував ситуацію житель селища Кам’яна 
Яруга, колишній афганець 56-рiчний Юрій Ма-
лявін. Він підійшов до чоловіка й змусив віддати 
йому небезпечний предмет. «Поки він тримав ви-
бухівку на витягнутій руці, я вирішив трохи за-
чекати, — пригадує рятівник, який після служби 
в армії десять років пропрацював у правоохорон-
них органах. — Потім перехопив його руку й збив 
iз ніг. Ну ось і все. Далі повільно розчепив пальці 
й затиснув чеку». Пан Юрій протримав вибухів-
ку майже годину, чекаючи приїзду поліції, але 
героєм себе не вважає. Каже, просто виконував 
свій обов’язок. Неврівноважений дебошир того 
ж дня був затриманий. Він зізнався, що гранату 
дістав через сварку з коханою жінкою. За легко-
важний вчинок чоловік може потрапити за ґрати 
на 7 років. ■

РЕАНІМАЦІЯ

Ремонт 
зекономить 
енерговитрати
У сотнях громадських будівель 
Києва полагодять теплопункти
Олена ЯРОШЕНКО

 Капітальний ремонт індивідуальних теплових 
пунктів i систем опалення в громадських будів-
лях Києва буде профінансовано. Відповідний про-
ект рішення підтримали депутати Київради.
 Наразі більшість індивідуальних теплових 
пунктів, які встановлювали ще не початку дво-
тисячних, суттєво зношені й потребують ремонту. 
У мерії кажуть: через технічні проблеми немож-
ливо правильно регулювати споживання тепло-
вої енергії в будівлях, що підвищує споживання 
тепла. Тому місто розробило програму капіталь-
ного ремонту ІТП.
 «Проект охоплює 437 об’єктів. У визначених 
будівлях замінять систему опалення. Такі заходи 
підвищать енергоефективність та дозволять змен-
шити витрати міського бюджету на оплату енер-
гетичних ресурсів. Для реалізації проекту пла-
нується залучити кошти Північної екологічної 
фінансової корпорації в сумі до 5 мільйонів євро. 
Київ раніше вже реалізовував аналогічний про-
ект зі Світовим банком реконструкції та розвит-
ку. В підсумку столиця змогла заощадити 350 ти-
сяч Гкал/рік, і економія витрат на оплату енер-
гоносіїв за період 2006-2016 склала понад 2 мі-
льярди гривень», — повідомив голова постійної 
комісії Київради з питань бюджету Андрій Стран-
ніков.
 У мерії зазначають, що столиця зможе суттє-
во збільшити надійність роботи обладнання за-
кладів бюджетної сфери, підвищити енергоефек-
тивність та знизити викиди СО2 та використання 
енергоресурсів. Проект рішення підтримали 63 
депутати Київради. ■

■

■

Поки що сортувати побутове сміття взялися тільки 
супервідповідальні українці.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙

НОВИЙ ПОРЯДОК

Домашнє сміття: 
рік на узгодження
Українцям доведеться сортувати 
побутові відходи попри відсутність 
адекватної інфраструктури

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Від 22 по 26  травня 
Київ знову перетворить-
ся на мiсто письменників 
і читачів —  проходити-
ме  IX Міжнародний фес-
тиваль «Книжковий ар-
сенал». Цього року його 
гостями стануть  80 пись-
менників із 30 країн сві-
ту, «Мистецький арсенал»  
більш ніж тисячею книж-
кових новинок наповни-
ли  понад 150 видавництв, 
а в програмі щодня — кіль-
кадесят різнопланових за-
ходів: зустрічі з українсь-
кими та іноземними ав-
торами, автограф-сесії, 
презентації, спеціальні 
проекти та виставки, яр-
марок ілюстраторів та ба-
гато-багато іншого.
 Серед іноземних учас-
ників, зокрема,  Майк 
Вікінг (Данія), Алексан-
дра Шульман, Дерек Бра-
зелл і  Джо Девіс (Вели-
кобританія),  Адам По-
морський, Богдан Задура 
і  Мартина Бунда (Поль-
ща), Майкл Кіммел і Кріс 
Абані (США), Софі Окса-
нен (Фінляндія), Барбара 
Кассен (Франція), Грейс 
Кеннан і  Едвард Навот-
ка (США), Андреас Каппе-
лер (Австрія), Аня Хромо-
ва (Ізраїль), , Ібен Акерлі 
(Норвегія), Станіслав Ко-
марек (Чехія). Особливий 
статус у міжнародній про-
грамі «Книжкового арсе-
налу» цього року матиме 
Канада, яка уперше пред-
ставляє на фестивалі спе-
ціальну програму зустрі-
чей із авторами та презен-
тацій свіжовиданих пере-
кладів.

 Спеціальний гість дитя-
чої програми — Руне Бел-
свік, відомий норвезький 
письменник, драматург та 
автор дитячих книг, номі-
нант премії ALMA. Його 
історії про фантастичного 
Булькало надзвичайно по-
пулярні на батьківщині, 
спеціалісти ставлять їх по-
ряд з творами Астрід Лінд-
грен, Туве Янссон і Алана 
Мілна.  
 Загалом у фокусі цьо-
горічного форуму тема  
спільного буття, обставле-
ного цінностями і домовле-
ностями. Спеціальна про-
грама «Сусідство: відкри-
те питання» охоплює різ-
нобічні прояви взаємин 
між культурами, історія-
ми й політиками сусідніх 
країн: взаємовпливи в лі-
тературах, видатні постаті 

на перетині культур, право 
на пам’ять і місце в історії, 
трансформації країн після 
падіння Берлінського муру 
та нинішнє переформату-
вання європейського полі-
тичного ландшафту.
 Фокус-тему допов-
нить виставковий проект 
«Роліт/Сусіди» про леген-
дарний київський коопе-
ративний будинок «Робіт-
ників літератури». Його 
будівництво і заселення 
збіглося з початком реп-
ресій і докорінної зміни в 
організації літературного 
життя: ліквідацією  твор-
чих об’єднань і виникнен-
ня єдиної Спілки радянсь-
ких письменників України 
(1934) — одночасно з пере-
несенням столиці з Харко-
ва до Києва. Виставка про 
історії окремих мешкан-

ців, пов’язані з періодами 
життя в Роліті, стосунки 
з сусідами, особисте і гро-
мадське, побут і творчість  
Остапа Вишні, Максима 
Рильського, Олеся Гонча-
ра й інших.
 Серед спеціальних про-
грам є «Бібліотека майбут-
нього» —  проект оновлен-
ня публічних бібліотек 
Києва, який реалізується 
у місті за підтримки депар-
таменту культури КМДА 
з 2017 року. Програма з 
фантастики Альони Саві-
нової й Олега Сіліна нази-
вається «Дзеркальний ла-
біринт». А  спецпрограма 
Олени Брайченко «У своїй 
тарілці: off air» на «Книж-
ковому арсеналі» є ніби 
продовженням програми 
«У своїй тарілці» на UA: 
Радіо «Культура». ■

ФЕСТ

Від Роліту — до Арсеналу
Понад тисячу книжкових новинок 150 видавництв буде 
представлено на міжнародному книжковому фестивалі

■

«Мистецький Арсенал» знову стає книжковим.❙
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Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, 
кавалер ордена ООН 
«Діяння на благо 
народів», генерал-
лейтенант, почесний 
голова Спілки 
офіцерів України

Пане Президенте! 18 травня, 
у День пам’яті жертв геноци-
ду кримськотатарського наро-
ду, Ви зробили (у своєму мік-
роблозі у Twitter) заяву (цитую): 
«Сьогодні 75-та річниця депор-
тації кримських татар. І сьогод-
ні вони знову стали жертвами 
репресій, як і ті, хто залишився 
відданим Україні в окупованому 
Криму. Я вірю, що ми звільнимо 
батьківщину кримських татар 
від окупації. Ми зробимо це ра-
зом».
Раніше схожу, але водночас 
разючо відмінну в оцінці депор-
тації кримських татар зробив 
чинний на той час Президент 
України Петро Порошенко (ци-
тую): «75 років тому, 18 травня 
1944 — трагічна дата в історії 
кримськотатарського народу. 
Йдуть iз життя очевидці, але 
спогади про влаштований Мос-
квою ГЕНОЦИД (виділено мною 
— Г. О.) залишаються в історич-
ній пам’яті кримських татар і в 
пам’яті всього українського на-
роду. Біль кримськотатарського 
народу — це наш спільний біль. 
Ми ніколи не забудемо злочини 
радянського режиму. І сучасні 
злочинці понесуть покарання за 
окупацію Кримського півостро-
ва, за тортури і знущання над 
кримчанами. Право кримських 
татар вільно жити на своїй рід-
ній землі обов’язково буде від-
новлено». 

«Незнання законiв не звiльняє 
вiд вiдповiдальностi» 
 У своїй заяві Ви, пане Зе-
ленський, на відміну від По-
рошенка, депортацію кримсь-
ких татар не визнали геноци-
дом, що є наругою над пам’яттю 
жертв кримськотатарського на-
роду, приниженням його націо-
нальної гідності. На це зверну-
ли увагу учасники траурного 
мітингу пам’яті жертв геноци-
ду, який відбувся 18 травня на 
Майдані Незалежності, в якому 
я брав участь і про що розповів 
у прямому ефірі на телеканалі 
АТR.
 Окрім того, такою заявою 
Ви як Президент України (ще 
до своєї інавгурації) проігнору-
вали постанову Верховної Ради 
України від 12 листопада 2015 
року, яка визнала депортацію з 
Криму кримських татар у 1944 
році геноцидом кримськота-
тарського народу і встановила, 
що 18 травня є Днем пам’яті 
жертв геноциду кримськота-
тарського народу. Важко пові-
рити, що Ви не знаєте про це! 
Адже День пам’яті жертв гено-
циду кримськотатарського на-
роду вшановується на держав-
ному рівні відповідно до зазна-
ченої постанови вже четвертий 
рік поспіль.
 У 2017 році Всесвітній кон-
грес кримських татар надіслав 
звернення до урядів і парламен-
тів різних країн світу із закли-

ком визнати депортацію крим-
ськотатарського народу геноци-
дом. 
 10 травня 2019 року 
Сейм (парламент) Латвії 
ухвалив заяву з нагоди 
75-ї річниці депортації кримсь-
ких татар і визнав депортацію 
кримськотатарського народу 
геноцидом. 
 16 травня 2019 року учасники 
«круглого столу», присвяченого 
75-й річниці депортації кримсь-
котатарського народу (на якому 
я був одним із доповідачiв), наго-
лосили, що депортація кримсь-
ких татар повинна бути визнана 
геноцидом у судовому порядку за 
аналогією визнання Апеляцій-
ним судом м. Києва Голодомору 
в Україні 1932—1933 років гено-
цидом українського народу.
 18 травня 2019 року пред-
ставник України в ООН Воло-
димир Єльченко передав Гене-
ральному Секретарю ООН Ан-
тоніу Гутеррішу звернення 
Меджлісу кримськотатарського 
народу до парламентів і урядів 
держав-членів ООН «Про виз-
нання депортації кримських та-
тар геноцидом», яке буде поши-
рене як офіційний документ Ге-
неральної Асамблеї та Ради Без-
пеки ООН. 
 Пане Президенте, Ви має-
те юридичну освіту, яку здо-
були у Криворізькому еконо-
мічному інституті. Ви повин-
ні знати, що, згiдно з вимогами 
Конституції України, кожен 
зобов’язаний неухильно додер-
жуватися законодавства Украї-
ни, не посягати на права і свобо-
ди, честь і гідність інших людей 
і що незнання законів не звіль-
няє від юридичної відповідаль-
ності (ст. 68).
  Ваша заява щодо депортації 
кримських татар дуже подібна 
до заяви зрадника-втікача екс-
Президента Януковича про Го-
лодомор в Україні в 1932—1933 
роках. Нагадаю, 27 квітня 2010 
року Янукович виступив на сесії 
ПАРЄ, де навмисно, в порушен-
ня вимог Конституції і законів 
України та судового рішення, 
яке набрало чинності, заявив: 
«Визнати Голодомор як факт 
геноциду стосовно одного чи ін-
шого народу буде неправильно 
і несправедливо. Це була тра-
гедія, спільна трагедія народів, 
які колись входили в єдину де-
ржаву — Радянський Союз». 
 Зазначу, що Комітет ПАРЄ з 
юридичних питань і прав люди-
ни (членом якого я був) визнав 
Голодомор геноцидом українсь-
кого народу і запропонував сесії 
ПАРЄ включити це визначення 
(геноцид) до резолюції. Але ска-
зане Януковичем суттєво впли-
нуло на голосування при прий-
нятті резолюції 28 квітня 2010 
року, у якій Голодомор не був 
визнаний геноцидом. ПАРЄ 
визнала Голодомор «жорстким 
злочином Радянського режиму 
проти власного народу» та «зло-
чином проти людяності». 
 Відповідно до Закону Украї-
ни «Про Голодомор 1932—1933 
років в Україні», «голодомор є 
геноцидом українського на-
роду», а «публічне заперечен-
ня Голодомору визнається на-
ругою над пам’яттю мільйонів 

жертв Голодомору, принижен-
ням гідності українського наро-
ду». 
 Напередодні обрання Яну-
ковича Президентом України, 
13 січня 2010 року, Апеляцій-
ний суд м. Києва постановив, 
що колишнє керівництво СРСР 
на чолі зі Сталіним (прізвища 
інших керівників судом вста-
новлені) умисно спланувало 
Голодомор в Україні в 1932—
1933 роках і організувало гено-
цид частини української націо-
нальної групи, тобто безпосе-
редньо вчинили злочин, перед-
бачений ч. 1 ст. 442 КК України 
(геноцид).
 Пане Зеленський, Ви 
пам’ятаєте цинічний жарт свого 
95-го кварталу над пам’яттю ба-
гатомільйонних жертв українців 
під час Голодомору, який зі сце-
ни був названий «сеньйор Голо-
домор»? А я ніколи цього не за-
буду і не вибачу! 
 Для мене — українця з пол-
тавської сільської родини (як і 
для моїх дітей і онуків) — Голо-
домор-геноцид — це біль на ге-
нетичному рівні! У селах, звід-
ки родом мої мама і тато, бабусі 
і дідусі, — понад двадцять мо-
гил, де поховані рідні і двоюрід-
ні родичі, вбитi голодною смер-
тю... 
 Тому спорідненим болем для 
мене (не знаю, як для Вас) є і де-
портація-геноцид кримськота-
тарського народу, і Голокост-ге-
ноцид євреїв.
 Довго очікуваний українця-
ми Томос про автокефалію ПЦУ 
Ви назвали «термосом», а Ук-
раїну — «німецькою порноакт-
рисою», яка «готова прийняти 
будь-яку кількість iз будь-яко-
го боку», українок — «повіями» 
в Москві на вулиці Тверській.
 Ви виставляли нас, україн-
ців, на сценах КВК і «95-го 
кварталу» в образі «придур-
куватих гуцулів», недолуги-
ми «хохлами-салоїдами», глу-
милися над нашою рідною мо-
вою, яка є державною (як Пре-
зидент України Ви нею вільно 
не володієте), а гасло «Слава 
Україні!» — закликом для «га-
лицьких туалетів». Під час Ре-
волюції гідності Ви кривляли-
ся зі сцени, робили групові не-
пристойні вихиляси голим ті-
лом (відео ваших «голих диких 
танців» у супермаркеті видаля-
ють в iнтернеті). «95-й квартал» 
цинічно жартував: якщо мітин-
гувальників вдягнути у вовня-
ний одяг, а «беркутівцям» роз-
дати ебонітові палички і бити 
ними мітингувальників, то 
можна буде добувати електрое-
нергію... 
 Це були щаблі вашої біз-
нес-кар’єри до президентсько-
го крісла через образ учителя 
історії Голобородька у серіалі 
«Слуга народу», творцями яко-
го була не ваша «ЗЕ-команда», 
а «професіонали в цивільному» 
з Москви (про що Ви навіть не 
підозрюєте, вважаючи, що це 
ваші ідея і проект, або робите 
вигляд, що не знаєте).

Різні за національністю, 
але єдині за громадянством
 У ефірі телеканалу «1+1» 
(ТСН, 11 січня 2016 р.) Ви за-

явили: «У меня еврейская 
кровь, я говорю по-русски, но 
я гражданин Украины». Ваш 
приятель, партнер (чи ким 
він Вам доводиться?) олігарх 
Ігор Коломойський в інтерв’ю 
ізраїльській газеті Маkоrrіshоn 
(3 квітня 2019 р.) заявив: «Во-
лодимир Зеленський сто відсо-
тків єврей... Ми працюємо над 
тим, щоб принаймнi він дотри-
мувався Шаббату...».
 Пане Президенте, Ви — єв-
рей, я — українець (по крові, 
паспорту і в серці), Мустафа 
Джемілєв — кримський тата-
рин, якого у шестимісячно-
му віці разом з усією родиною 
депортували в Узбекистан на 
довічне спецпоселення, який 
15 років провів у тюрмах і за-
сланнях, борючись за віднов-
лення прав і свобод свого наро-
ду та повернення його на істо-
ричну Батьківщину, пройшов 
через 9-місячне голодування 
на знак протесту проти свавіл-
ля комуністичного тоталітарно-
го режиму. 
 Ми різного віросповідання. 
Етнічні українці, які складають 
понад 80% населення України, 
обрали Вас — єврея (яких 0,2% 
населення країни) Президентом 
України, що засвідчує про мі-
жетнічну і міжрелігійну толе-
рантність та повагу українців 
як корінної нації до національ-
них меншин у нашій країні. 
 Чи може, наприклад, єв-
рей собі уявити, що президен-
том або прем’єр-міністром його 
держави Ізраїль може бути па-
лестинець або араб, а у Єгипті 
чи Сирії — єврей? Чи уявляє-
те обрання президентом Поль-
щі німця або українця, у Фран-
ції — англійця, а канцлером чи 
президентом ФРН — поляка або 
француза? 
 Пане Зеленський, якби Ви 
назвали Тору «термосом», Де-
ржаву Ізраїль — «порноактри-
сою», яка «готова приймати все 
з будь-якого боку...», посміяли-
ся з Голокосту євреїв як iз Го-
лодомору українців або масове 
знищення євреїв не назвали Го-
локостом, як «забули» назвати 
депортацію кримських татар ге-
ноцидом, то як Ви думаєте, що б 
iз Вами зробили євреї в Ізраїлі і 
чи обрали б вони Вас президен-
том Ізраїлю або депутатом Кне-
сету?!
  Я не буду рекомендувати 
Вам вибачитися перед україн-
цями за ваші цинічні жарти і 
глузування над нами та перед 
кримськими татарами за те, що 
Ви «не знаєте», що їх депорта-
ція визнана геноцидом. Якщо 
Ви до цього часу цього не зро-
били, то це і є Ваша сутність.
 Зауважу, що впродовж шес-
ти з половиною років (з червня 
2009 року, ще будучи народним 
депутатом України і членом 
ПАРЄ) я добивався порушення 
кримінальної справи та судово-
го визнання депортації кримсь-
ких татар актом геноциду. 
 З 18 червня 2009 року по 23 
листопада 2015 року керівни-
кам СБУ, Генеральної прокура-

тури та президентам України 
(В. Ющенку, В. Януковичу, П. 
Порошенку) мною було направ-
лено понад десять депутатсь-
ких звернень і запитів, а після 
завершення депутатських пов-
новажень (кінець 2012 року) 
— офіційних заяв про вчинен-
ня злочину — геноциду крим-
ських татар, які були насиль-
но депортовані з Криму у трав-
ні 1944 року.
 Я вимагав від голів СБУ На-
ливайченка, Хорошковського, 
Калініна, Якименка та керів-
ників Головного слідчого уп-
равління СБУ Вовка, Остафій-
чука та інших порушити кримі-
нальну справу (а після введення 
в дію нового КПК — криміналь-
ного провадження) за ознаками 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
442 КК, провести повне, всебіч-
не, об’єктивне досудове слідс-
тво, встановити організаторів 
та інших співучасників вчинен-
ня геноциду, направити справу 
до суду для встановлення су-
дом акту геноциду кримськота-
тарського народу. Адже тільки 
після рішення суду депортація 
кримських татар буде вважати-
ся доведеним злочином — гено-
цидом, а особи, які його вчини-
ли, злочинцями.
 Лише після звернення до 
Президента Порошенка (вих. 
№ 59-с від 15 травня 2015 р.) та 
ультимативного звернення до 
голови СБУ Грицака «Про гру-
бе порушення вимог чинного 
законодавства України та Між-
народних Конвенцій керівни-
ками ГСУ СБУ...» (вих. № 93-с 
від 23 листопада 2015 р.) 9 груд-
ня 2015 року було розпочато до-
судове слідство у кримінально-
му провадженні за ознаками 
злочину, передбаченого ч.1 ст. 
442 КК України, щодо геноци-
ду кримсько татарського наро-
ду та представників інших на-
ціональних груп у травні-лип-
ні 1944 року. У січні 2016 року 
досудове розслідування справи 
передане прокуратурі АРК. 
 За моєю інформацією, досу-
дове слідство завершено і спра-
ва повинна бути направлена до 
суду для розгляду. Рішення — 
за Генеральним прокурором.

«Присягнули i зобов’язалися»
 Відкритим листом до Вас я 
добиваюся встановлення юри-
дичної справедливості по від-
ношенню до кримських татар, 
а саме — визнання депортації 
кримськотатарського народу ак-
том геноциду як злочину, перед-
баченого ч.1 ст. 442 КК України, 
за рішенням суду! На сьогодні це 
залежить винятково від Вас як 
гаранта додержання прав і сво-
бод людини і громадянина. 
 Мені як генералу СБУ стало 
відомо, що за вказівкою прези-
дента РФ Путіна агентура ФСБ 
і проросійська «п’ята колона» 
в Україні, представники яких, 
не виключаю, є і у Вашій «ЗЕ-
команді», повинні заблокува-
ти визнання депортації крим-
ських татар геноцидом за рі-
шенням суду. Москва впродовж 

ПИТАННЯ РУБА

І це — не жарти
Вiдкритий лист Президенту України пану Зеленському 
В. О. з приводу його заяви в День пам’яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу

■

Жертв депортації кримські татари вшанували в Києві.❙
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десяти років постійно блокувала виз-
нання депортації кримських татар ге-
ноцидом на законодавчому і судовому 
рівнях. Це я бачив у поведінці керів-
ників СБУ, зрадника-втікача Януко-
вича та його оточення, членів фрак-
ції Партії регіонів і КПУ у Верховній 
Раді та відчув на собі, будучи народ-
ним депутатом і членом ПАРЄ.
 Підтвердженням цього може бути 
і ненаправлення до цього часу справи 
до суду, незважаючи на те, що досу-
дове слідство по суті завершено. Ще 
два роки тому Генеральний прокурор 
Юрій Луценко повідомив, що органі-
заторам вчинення геноциду кримсь-
ких татар та національних груп, які 
проживали в Криму в 1944 році, ви-
несені офіційні підозри у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст.442 
КК (геноцид), а також те, що Ви «за-
були» або навмисно не назвали де-
портацію кримських татар геноци-
дом, незважаючи на те, що Верховна 
Рада України і Сейм Латвії визнали 
депортацію геноцидом кримськота-
тарського народу. 
 Наголошую, що встановлення ук-
раїнським судом юридичного факту 
геноциду кримськотатарського наро-
ду є вкрай небажаним для Російської 
Федерації, яка є правонаступницею 
СРСР і повинна нести цивільно-пра-
вову (матеріальну) відповідальність 
за цей злочин у Європейському Суді 
з прав людини за позовами потерпі-
лих від геноциду кримських татар. 
 За аналогією скарг (позовів) гру-
пи громадян Польщі у справі «Яно-
вець та інші проти Росії. Скарги 
№ 55508/07 і 29520/09» щодо роз-
стрілів у квітні-травні 1940 року ор-
ганами НКВС СРСР 14 тис. 700 поль-
ських офіцерів, ув’язнених у табо-
рах як військовополонені та 11 тис. 
цивільних поляків, які утримува-
лися у в’язницях на території Захід-
ної України і Білорусі (так звана Ка-
тинська справа). 
 Міжнародна комісія з представни-
ків 12 країн світу дійшла висновку: 
Радянський Союз (Російська Федера-
ція як його правонаступниця) несе від-
повідальність за ці вбивства. Європей-
ський Суд iз прав людини своїм рішен-
ням від 16 квітня 2012 року зобов’язав 
РФ — державу-відповідача виплатити 
полякам (позивачам) великі суми гро-
шової компенсації. 
 За оцінками експертної Комісії 
Національного руху кримськота-
тарського народу, матеріальні збит-
ки, завдані депортацією кримським 
татарам, за цінами 1961 року, з пере-
рахуванням у долари США за курсом 
62 копійки за один долар, оцінюють-
ся у майже 38 млрд. доларів США. 
 За підрахунками зазначеної Ко-
місії, яка проводила перепис депор-
тованих і загиблих кримських та-
тар (переписи в 1957, 1961, 1973-
1974 років), загальна чисельність 
насильно депортованих iз Криму та 
інших місць компактного прожи-
вання кримських татар становила 
238 тисяч 500 осіб, більшість з яких 
— жінки і малолітні діти. Чоловіків 
було лише 13,6% (підлітки і стари-
ки), діти становили 41,7%. Зазна-
чені дані викладені в «Історичній 
довідці» Комісії. 
 Під час депортації та в міс-
цях спецпоселень від хвороби, епі-
демій, голоду, холоду та нелюд-
ських умов проживання загину-
ло 110 тис. кримських татар (або 
46% від числа депортованих), із 
них при транспортуванні — 7 тис. 
890 осіб, більшість з яких — мало-
літні діти та люди похилого віку. 
Поіменні списки депортованих 
кримських татар були передані у 
1974 році в ЦК КПРС.
 Депортація проведена на підставі 
Постанови ДКО СРСР від 11 травня 
1944 року №5859 «Про кримських 
татар», в якій сказано: «Всіх кримсь-
ких татар виселити з території Кри-
му і поселити їх на постійне прожи-
вання як спецпереселенців у райо-
нах Узбецької РСР».
 Зазначу, що постанови ДКО СРСР 
(найвищий надзвичайний воєнно-

політичний орган державного уп-
равління країною) зобов’язували 
«усіх громадян, усі партійні, ра-
дянські, комсомольські і військові 
органи незаперечно виконувати рі-
шення і розпорядження ДКО», мали 
силу законів воєнного часу і за їх не-
виконання застосовувалася міра по-
карання — розстріл.
 Склад ДКО СРСР, який прий-
няв постанову: Сталін Й. В. (голо-
ва), Молотов В. М. (заступник голо-
ви); члени ДКО: Каганович Л. М., 
Ворошилов К. Є., Берія Л. П. (з 16 
травня 1944 року заступник голо-
ви), Маленков Г. М.. Вознесенський 
М. О., Мікоян А. І.
 Постанова була також направле-
на для виконання заступнику нарко-
ма оборони — заступнику Верховно-
го головнокомандувача Жукову Г. 
К., за наказом якого для депортації 
кримських татар направлено 9 тис. 
солдатів і офіцерів 51-ї армії та 2-
ї Гвардійської армії, які вели бої за 
звільнення Севастополя від німець-
ких окупантів. 
 Організаторами і виконавцями 
депортації кримських татар також є: 
народний комісар державної безпе-
ки СРСР Меркулов В. М., заступник 
наркома державної безпеки Кобулов 
Б. З., заступник наркома внутрішніх 
справ СРСР Сєров І. О., заступник 
наркома внутрішніх справ СРСР по 
кадрах Обручніков Б. П., заступник 
наркома державної безпеки СРСР 
Свинелупов М. Г., нарком внутріш-
ніх справ Кримської АРСР Сергієн-
ко В. Т., нарком державної безпе-
ки Кримської АРСР Фокін П. М., 
начальник 3 відділення 2 відділу 2 
Управління НКДБ СРСР підполков-
ник Шестаков М. М., нарком НКВС-
НКДБ Кабардинської АРСР, полков-
ник Бежанов Г. А., перший заступ-
ник начальника Головного управ-
ління виправних трудових таборів 
і колоній НКВС СРСР, комісар де-
ржавної безпеки Добринін Г. П., 
начальник Головного управління 
внутрішніх військ НКВС СРСР, ге-
нерал-лейтенант Шередега І. С., 
командир окремої мотострілко-
вої дивізії особливого призначення 
ім. Дзержинського Піяшев І. І., за-
ступник начальника 3 Управління 
НКДБ СРСР Клєпов С. О., начальник 
Управління НКВС-НКДБ Північно-
Осетинської АРСР, комісар держав-
ної безпеки Текаєв Б. І.
 20 травня Ви склали присягу на 
вірність Україні і зобов’язалися, 
зокрема, обстоювати права грома-
дян, виконувати свої обов’язки в ін-
тересах усіх співвітчизників та під-
носити авторитет України у світі. 
 Проте у своєму виступі Ви жод-
ним словом не згадали ні Путіна, 
який розв’язав агресію проти Украї-
ни, ні Росію — як державу-агресо-
ра, не сказали ні слова про геноцид 
кримських татар в минулому та су-
часне продовження російськими за-
гарбниками свідомої політики ет-
ноциду кримськотатарського наро-
ду, масових репресій, вбивств, полі-
тично вмотивованих переслідувань 
кримських татар та їхніх органів — 
Меджлісу і Курултаю. 
 Прошу Вас не допустити втручан-
ня Росії та її «п’ятої колони» в Ук-
раїні у процес визнання українсь-
ким судом депортації кримськот-
атарського народу актом геноци-
ду, а також забезпечити реалізацію 
на міжнародному рівні звернення 
Меджлісу кримськотатарського на-
роду до парламентів і урядів держав 
— членів ООН «Про визнання депор-
тації кримських татар геноцидом», 
яке поширене як офіційний доку-
мент Генеральної Асамблеї та Ради 
Безпеки ООН. 
 Відсутність рішення українсь-
кого суду про визнання депорта-
ції кримських татар актом геноци-
ду та непідтримка Вами звернен-
ня Меджлісу буде підтвердженням 
того, що Ви як Президент України 
залежні від Путіна і контрольовані 
Москвою.
 Сподіваюсь на порозуміння. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Після чотирьох років перебування в тіні 
чоловіка перша леді Франції Бріжит Мак-
рон знову повертається до свого «цивільно-
го» фаху — вчительки французької мови 
та літератури. Викладатиме мадам у ство-
реній нею ж школі. «Це не будуть навчаль-
ні курси, які я читала своїм учням раніше, 
вони будуть інтерактивними. І, звичай-
но, я хочу наблизити їх до літератури», — 
сказала перша леді в паризькому перед-
місті Кліші-су-Буа, де у вересні відкриєть-
ся Institut des Vocations.
 За даними французьких ЗМІ, це один 
з найбільших проектів, які коли-небудь 
здійснювала дружина будь-якого фран-
цузького президента — створення двох 
шкіл для молодих людей, які не відвіду-
вали жодних шкіл, не навчаються і зараз 
не працюють. Школи будуть орієнтовані 
на учнів віком 25-30 років, а їхня мета — 
дати квиток у життя безграмотним дорос-
лим людям.
 Гроші на проект виділила компанія 
«Моет Хеннесі Луї Віттон» (Louis Vitton 
Moet Hennessy (LVMH)) — славетний фран-
цузький виробник предметів розкоші. Гру-
па включає такі торгові марки, як Louis 
Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & 
Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо. Ком-
панія утворена 1987 року шляхом злит-
тя двох компаній — Moet Hennessy і Louis 
Vuitton — і швидко стала лідером у своїй 
ніші (14% від світового обсягу продажів 
предметів розкоші 2006 року). 
 Перший навчальний заклад відкриє 
свої двері вперше у вересні 2019 року, його 
відвідуватимуть п’ятдесят учнів. Тут нав-
чатимуть французької та англійської мов, 
математики та історії. Також викладати-
муть курси, які допоможуть знайти робо-
ту, — з написання резюме або проведення 
співбесіди. Перша леді викладатиме в ін-
ституті тричі на місяць і буде тут не єди-
ною відомою вчителькою. Спортивні зір-
ки та артисти також зголосилися допо-
могти. Зокрема, французький репер Фа-
біен Лубай, відомий під псевдонімом Бен 
Дж., уже побував у Кліші-су-Буа разом iз 
першою леді.

 За його словами, школа надасть мож-
ливість «звичайним, невидимим лю-
дям, яких я бачу на своїх концертах», 
зіп’ястися на ноги. Студентам не дове-
деться платити за навчання, вони навіть 
отримуватимуть регулярну щомісячну 
стипендію у розмірі 1521 євро. «Ми ус-
відомлюємо необхідність вивчення чо-
тирьох основних математичних опера-
цій — додавання, віднімання, множен-
ня та ділення, як писати по-французьки, 
як правильно висловлюватися і як логіч-
но та аргументовано викладати свої дум-
ки в тексті», — сказала 66-річна перша 
леді. Бріжит Макрон сподівається, що 
студенти, які мають погані спогади про 
свої обов’язкові шкільні роки, також при-
йдуть до школи. 
 Другий інститут буде відкритий на-
ступного року, і цього разу він буде роз-
ташований на півдні Франції в портовому 
місті Марсель.
 Коли Еммануель Макрон став прези-
дентом Франції, багато говорили про те, 
що в його успіху — левова частка заслуг 
дружини. Перша пара Франції зустріла-
ся, коли Макрону було всього 15 років. 
Висока засмагла блондинка зачарува-
ла його. Згодом між ними виникло щось 
більше, і коли Макрон вирушив у Париж, 
він і вона годинами розмовляли по теле-
фону. А через два роки він зрозумів, що 
хоче одружитися зі своєю вчителькою.
 «Якщо ви хочете щось сказати Емма-
нуелю, то перекажіть це через Бріжит», 
— цитує жартівливе висловлювання се-
натора Франсуа Патріа тижневик «Ек-
спрес», натякаючи на той вплив, який 
має на чоловіка перша леді Франції. Хай 
там як, але тепер, коли її учень досяг 
найвищої посади в країні, Бріжит зно-
ву може повернутися до своєї улюбленої 
роботи. ■

Інф. «УМ»

  Ігор Путін, двоюрід-
ний брат президента Росії 
Володимира Путіна, брав 
участь у найбільшій в іс-
торії схемі відмивання 
грошей на суму 230 млрд. 
доларів через естонську 
філію найбільшого бан-
ку Данії Danske Bank. Про 
це в інтерв’ю CBS розповів 
колишній менеджер бан-
ку Говард Вілкінсон, який 
викрив цю схему.
 За словами Вілкінсона, 
через естонське відділення 
банку кожен день проходи-
ло до 20 млн. доларів. Гро-
ші проводила зареєстрова-
на в Лондоні фірма Lantana 
Trade, яка на британському 
урядовому сайті була вка-

зана як така, «що перебу-
ває у стані спокою». Адре-
са реєстрації цієї компанії 
виявилася «будинком» ще 
для 64 підставних фірм з 
рахунками в Danske Bank. 
Виявивши підозрілі опе-
рації, Вілкінсон повідомив 
про це чотирьом високопос-
тавленим керівникам бан-
ку. Проте реакції від них не 
було, тому менеджер звіль-
нився і повернувся до Бри-
танії.
 Ігнорування вищим 
керівництвом фінуста-
нови оборудки, ймовір-
но, пов’язане з тим, що у 
схемі з відмивання грошей 
був задіяний родич прези-
дента РФ Путіна. «Здаєть-
ся, це був Ігор Путін, яко-
го я вважаю двоюрідним 

братом російського прези-
дента, — цитує Вілкінсона 
«Новинарня». — Були по-
силання на ФСБ —  наступ-
ницю КДБ. Це ніби таємна 
поліція. Люди, які керують 
компанією, були пов’язані з 
кількома банками, що збан-
крутували в Росії».  CBS 
зазначає, що Ігоря Путі-
на підозрювали і в інших 
російських схемах iз від-
мивання грошей, але він 
завжди заявляв про свою 
непричетність. Так, у бе-
резні 2017-го «Новая газє-
та» опублікувала  матеріа-
ли розпочатого в 2014 році 
розслідування про незакон-
ний вивід із Росії 700 млрд. 
рублів, із яких 350 млрд. 
пройшли через «Російсь-
кий земельний банк» саме 
в той період, коли членом 
ради директорів був Ігор  
Путін.
 Згодом Danske Bank 
визнав, що його естонська 
філія брала участь у най-
більшій операції з відми-
вання коштів. Звинува-
чення у цій справі висуну-
ли 18 екс-співробітникам 
банку. ■

Еммануель Макрон iз дружиною Бріжит. ❙

ПЕРШІ ЛЕДІ

Ще не все добре і вічне 
посіяла… 
Дружина французького 
президента Макрона знову 
вчителюватиме

■

РОДИЧІ 

По-братськи 
Брата Путіна підозрюють у найбільшій 
в історії схемі з відмивання грошей

■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Наша держава повільно, але таки перехо-
дить на цивілізовані умови гри у поновлю-
ваній енергетиці. Вже найближчим часом 
мають стартувати «зелені аукціони», які, з 
одного боку, знизять ціни на генерацію, а з 
другого, — захистять численних інвесторів, 
які масово заходять на вітчизняний ринок. 

Вчити матеріальну базу
 Австро-італійський консорціум спіль-
но з вітчизняним Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбереження 
запустили черговий новий проект для ста-
лого розвитку відновлюваної енергетики. 
Оплачує проект Євросоюз, сума гранту — 
1 мільйон євро.
 «Проект Twinning спрямований на 
спільний розвиток законодавства щодо 
поновлюваних джерел енергії. Україна, 
підписавши Угоду про асоціацію з ЄС в 
2014 році, взяла на себе зобов’язання ви-
конувати всі задекларовані цілі», — по-
яснив керівник Держенергоефективності 
Сергій Савчук, додавши, що одним із та-
ких зобов’язань є споживання 11% енер-
гії з відновлюваних джерел до 2020 року. 
 «Попереду дуже багато роботи для того, 
щоб імплементувати «зелені» аукціони з 
2020 року, нам потрібна підзаконна база,  
сподіваємося, що всі питання, які виник-
нуть, ми зможемо вирішити за підтримки 
європейських фахівців, будемо готувати і 
подавати пропозиції до уряду і до Верхов-
ної Ради. Я впевнений, що це стосувати-
меться не тільки електроенергії, а й понов-
люваного тепла, і рідких видів біопалива, 
оскільки в Україні — проблема з нафтопро-
дуктами, більшу частину яких ми змушені 
імпортувати», — додав Савчук. 
 З іншого боку, бум на інвесторів у про-
екти поновлюваної енергетики у нашій де-
ржаві продовжується. Скажімо, норвезь-
ка компанія Scater Solar вже будує соняч-
ні панелі в Черкаській області, а інша 
компанія з цієї держави — NBT — інвес-
тує близько мільярда євро у вітряні парки 
Херсонської області.
 «У вас дуже вигідні «зелені» тарифи, а 
той факт, що Україна обрала напрямок на 
інтеграцію з європейськими країнами, — 
все це позитивні сигнали для наших інвес-
торів», — сказав норвезький посол в Ук-
раїні Уле Тер’є Хорпестад. За його слова-
ми, норвезький бізнес турбують корупція, 
відсутність незалежних судів і верховенс-
тва права в Україні. Ці фактори посол на-
звав стримуючими і для Пенсійного фонду 
Норвегії — найбільшого суверенного фон-
ду планети з активами близько 1 трлн. до-
ларів. Поки фонд зробив лише невеликі 
інвестиції в український агросектор, але 
планів має чимало.

«Ціна впала вдесятеро!»
 Надалі тенденція привабливості ук-
раїнських активів відновлюваної енергети-
ки тільки посилюватиметься. Адже, за сло-
вами експертів, сонячна та вітрова енергія 
сьогодні стали комерційними і більше не 
потребують субсидії. Втім, як вважає ди-
ректор зі зростання та розвитку компанії 
Wartsila Energy Business Юссі Хейконен, 
для закріплення успіху Україна також по-
винна виконати свою «домашню роботу»: 
визначити оптимальний шлях до стовід-
соткової відновлюваної енергетики май-
бутнього. Інструменти такого моделюван-
ня, як заявляє експерт, існують і відомі 
українським фахівцям, а використання 
кращого світового досвіду дозволить підви-
щити якість стратегічних планів. Тут роль 
держави полягає в тому, щоб створити се-
редовище, сприятливе для приватних ін-
вестицій в такі технології і активи, які бу-
дуть рухати країну в напрямку надійної 
«зеленої» енергосистеми.
 «Ще десять років тому «зелена» енер-
гія була недешевою, але якщо зараз порів-

няти вартість фотоелектричних панелей 
тоді і зараз, різниця вражає. Ціна впала з 
2000 доларів за кіловат до 250 доларів, — 
констатує Хейконен. — Навіть енергетич-
не співтовариство здивувало таке істотне 
здешевлення. Це тільки одна з передумов, 
яка чітко дає зрозуміти: за зеленою енер-
гетикою майбутнє. У цьому майбутньому 
вже зараз відкриваються нові можливості, 
а енергосистеми і енергокомпанії зміню-
ються назавжди».
 До ста відсотків використання понов-
люваних джерел енергії станом на сьо-
годнішній день уже наближаються Данія 
і Фінляндія. «Зобов’язання генерувати 
винятково чисту генерацію оголосили ві-
домі іспанські курорти Майорка, Менор-
ка, Ібіца і Форментера, слідом за ними ще 
26 європейських островів — від Хорватії 
до Ірландії — розробляють відповідні про-
грами. У США до 2045 року енергетичний 
перехід повинні завершити Гаваї і Калі-
форнія», — нагадує експерт. В Україні ж 
частка нетрадиційної енергетики наразі 
незначна, за прогнозами, потужність від-
новлюваної енергетики в Україні тільки 
в 2019 році зросте до 3,6 ГВт. Такий роз-
виток підтримує «Енергетична стратегія 
України на період до 2035 року», яка та-
кож передбачає прискорення темпів вико-
ристання ВДЕ.

Що робити, коли сонце сіло?
 Втім, головна технічна проблема від-
новлювальної енергетики полягає у тому, 
що ні сонце, ні вітер не генерують енергію 
цілодобово і цілорічно. Але світло повин-
но бути завжди. «Тому перед будь-енерго-
системою стоїть завдання — збалансувати 
виробництво електроенергії з реальним по-
питом, уникнути можливих відключень і 
забезпечити надійність системи. Щоб по-
долати моменти нестабільної енергогене-
рації, в систему повинні прийти нові техно-
логії: батареї для накопичення і зберіган-
ня енергії і гнучкі динамічні потужності, 
здатні при необхідності за лічені хвилини 
включитися і швидко згенерувати потріб-
ний обсяг електроенергії», — додає пред-
ставник Wartsila Energy Business.
 Чи не найкращий досвід, на його дум-
ку, демонструє Німеччина, яка, маючи не 
дуже гнучку енергосистему, зі значною 
часткою атомних і вугільних електростан-
цій, вже давно почала впроваджувати зеле-
ну енергетику через відповідні зелені тари-
фи. Ще торік загальна частка поновлюва-
них джерел енергії сягла 40%, але через не-
здатність енергосистеми впоратися з таким 
обсягом змінної потужності країна зму-
шена перенаправити третину надлишко-
вої «чистої» енергії в сусідні Нідерланди, 
Польщу та інші країни. При цьому Німеч-

чина продовжує цілеспрямовано скорочу-
вати частку традиційних джерел, зокрема, 
обговорює закриття 84 вугільних станцій і 
вже в найближчі роки повністю відмовить-
ся від атомної генерації.
 «Кожна країна обирає свій шлях і ви-
робляє власну модель національної енер-
госистеми. Але загальна тенденція — не-
впинний перехід до відновлюваної енер-
гетики для забезпечення базового рівня 
споживання, і ми вже бачимо поступове 
заміщення традиційної теплової генерації 
в багатьох країнах як масове явище. Яким 
чином буде змінюватися «решта» енерго-
системи? Які види генерації збережуть-
ся або будуть побудовані для добового або 
сезонного балансування? Ці питання ще 
по требують детального аналізу. «Чиста» 
енергетика формує картину нового світу. 
Нова реальність створює нові напрямки 
для інвестицій. І щоб бути конкурентос-
проможними і стабільними, кожна націо-
нальна енергосистема, бізнес мають адап-
туватися до нових викликів, про що варто 
задуматися вже сьогодні», — резюмував 
Хейконен.

Користь від аукціонів
 Україна намагається пристосуватися 
до умов, що змінюються, — і шукає своє 
місце у цьому процесі. Одним з останніх 
документів, які підписав тепер уже екс-
Президент України Петро Порошенко, 
став закон, який передбачає перехід від 
зеленого тарифу до механізму аукціонів 
для нових об’єктів відновлюваної енерге-
тики з 2020 року. 
 Як відомо, 25 квітня нинішнього року 
Верховна Рада України ухвалила закон, 
який передбачає перехід від «зеленого» 
тарифу до механізму аукціонів для нових 
об’єктів відновлюваної енергетики з 2020 
року. Необхідність прийняття докумен-
та обумовлена високим ціновим наванта-
женням на оптовий ринок електроенергії: 
обсяг виробленої «зеленої» енергії напри-
кінці 2017 року становив 1,5%, у той час 
як цінове навантаження на гуртовий ри-
нок електроенергії становило 7,5%, а до 
кінця 2018 року —  вже 8,2%. 
 Документ також знижує «зелений» та-
риф для сонячних електростанцій в 2020 
році на 25% з подальшим зменшенням 
на 2,5% щорічно протягом трьох років. 
Завдяки вітровим електростанціям пла-
нується зменшення «зеленого» тарифу на 
10% з подальшим зменшенням на 1,5% 
щорічно протягом трьох років. Запропо-
нований у документі механізм передбачає 
участь в аукціонах вітрових електростан-
цій потужністю понад 20 МВт, а для ін-
ших видів поновлюваних джерел — по-
над 10 МВт — з 1 січня 2020 року. 

 З 2021—2022 років сонячні елект-
ростанції потужністю понад 5 МВт, вітрові 
електростанції потужністю понад 20 МВт, 
з 2023 року — сонячні станції потужніс-
тю понад 1 МВт та вітрові станції — по-
над 3 МВт також повинні будуть продава-
ти електроенергію на аукціонах. Відмін-
ність від поточних умов «зеленого» тари-
фу, який діє до 2030 року, полягає у тому, 
що після аукціону підтримка суб’єктів 
господарювання гарантується упродовж 
20 років із дати введення в експлуатацію.
 Відтак, як прогнозують аналітики, 
Україні слід очікувати зростання обся-
гу інвестицій з-за кордону у сферу «зеле-
ної» енергетики, при цьому тарифи енер-
гогенерації на вітчизняному ринку повин-
ні знизитися. Такої думки дотримується, 
зокрема, депутат Верховної Ради України 
Юрій Чижмар.
 «Прогнозую прихід системних інозем-
них інвесторів, які мають «дешевші» гро-
ші і менші операційні витрати. Це дозво-
лить, по-перше, знизити вартість «зеле-
ної» енергетики до середньоєвропейсь-
кого рівня, а це орієнтовно на 30-35%. І 
по-друге, забезпечить стабільне економіч-
не зростання частки відновлюваної енер-
гетики в загальному виробництві, що в 
майбутньому дозволить відмовитися від 
дорогої і шкідливої для довкілля теплової 
електрогенерації», — наголосив нардеп, 
додавши, що аукціони, які запроваджу-
ють в Україні, є цивілізованою формою не 
тільки визначення ринкової ціни на «зе-
лену» енергію, а й засобом протидії коруп-
ції в енергетичній галузі.

«Добре, що ухвалили, але треба було 
раніше...»
 «Адже аукціон забезпечує вільний до-
ступ до отримання державної підтрим-
ки через відкриті торги на електронних 
майданчиках, через які здійснюються де-
ржавні закупівлі. Ми також обмежили 
термін дії технічних умов на підключен-
ня, щоб не було фактів «бронювання» під-
ключення під майбутню спекуляцію з пе-
репродажем компанії. І нарешті, ми впро-
ваджуємо договірну основу відносин між 
державою та інвестором, що ліквідує дис-
кусію про ретроспективну форму зміни та-
рифів. Це були основні вимоги іноземних 
інвесторів і фінансових установ, які фі-
нансують енергетичні проекти в Україні. 
Тому ухвалення закону має не тільки від-
новити фінансування, а й значно збільши-
ти його розмір», — підсумував Чижмар.
 Голова Української асоціації віднов-
люваної енергетики Олексій Оржель вва-
жає, що якнайшвидше ухвалення зако-
нодавчих змін позитивно вплине на весь 
енергоринок. Утім, законопроект, як пе-
реконаний Оржель, необхідно було ухва-
лити набагато швидше, а з липня вже ско-
рочувати тариф і переходити на аукціони. 
«Однак через те, що процес обговорення і 
проходження всіх процедур у парламенті 
затягнувся... В даній ситуації необхідно 
якомога швидше готувати вторинне зако-
нодавство, систему Prozorro для проведен-
ня аукціонів, щоби хоча б з нового року 
точно запустити нову систему», — заявив 
експерт.
 Здешевлення «чистої» енергії прогно-
зують й інші фахівці, адже, як вважають 
гравці ринку та експерти, правильно ор-
ганізовані аукціони знизять тариф до еко-
номічно обґрунтованого рівня. Для отри-
мання права на підтримку необхідно буде 
виграти частину квоти підтримки, — для 
цього на аукціоні треба буде запропону-
вати найнижчий тариф. Також «зелені» 
аукціони суттєво поліпшили умови для 
інвесторів на ринку альтернативних дже-
рел енергії: вдалося зафіксувати розмір 
фінансових зобов’язань і зупинити їх без-
контрольне зростання. А через три роки, 
за деякими прогнозами, може навіть ста-
тися обвал ринку «зелених» джерел. ■

АЛЬТЕРНАТИВА

Почім «чистий» кіловат?
Україна встановлює нові правила у «зеленій» енергетиці, — ціни «чистої» електроенергії впадуть, 
але при цьому галузь залишається напрочуд привабливою для інвесторів

■

Для збільшення ефективності «чистих» електростанцій треба вирішити цілу низку технічних, 
організаційних та законодавчих проблем.
Фото з сайта amarbhawgroup.com.
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Відібрати — 
за правом 
нахабного 
Аграрні рейдери 
за потурання 
правоохоронців 
продовжують 
дерибанити успішні 
господарства
Олена ЯРОШЕНКО

 Підприємство з іноземними інвести-
ціями ТОВ «Фелікс Агро» ризикує втра-
тити 200 гектарів землі через рейдерську 
атаку на нього. В агрофірмі із земельним 
банком 2,3 тисячі гектарів дві третини 
базової власності становлять німецькі ін-
вестиції. Вона працює на Волині з 2006 
року. Поки що на її захист стало тільки 
громадське об’єднання «Всеукраїнська 
Аграрна Рада».
 «Це почалося ще минулого року, 
коли загарбники прийшли на госпо-
дарство та заявили, що земля, яка 
їх цікавить, перебуває в нашому ко-
ристуванні незаконно. При цьому всі 
документи у нас оформлені за зако-
ном. Але тоді розмовами все і завер-
шилося», — розповів керівник і спів-
засновник підприємства Павло Дави-
дюк. Цього ж року рейдери з’явились 
із прокурорськими запитами та кримі-
нальними справами. Рейдери вимага-
ють визнати незаконним договір орен-
ди невитребуваних земель між сільра-
дою та атакованим господарством. На 
запити Ківерцівського відділу Мане-
вицької місцевої прокуратури сіль-
ська рада зобов’язана надати оригі-
нали всіх договорів оренди землі та 
окремим документом сформувати 
дані щодо тих договорів, строк орен-
ди яких закінчується цього року. «За 
нашими даними, тиск прокуратури 
пояснюється тим, що рейдери є її ко-
лишніми працівниками», — пояснює 
Павло Давидюк.
 За словами керівника юридично-
го відділу охоронної компанії «Гайда-
маки» Руслана Дашицького, подібна 
схема — типова для так званих «чор-
них» та «сірих» рейдерів. «Спочат-
ку збирається інформація по догово-
рах оренди, термін дії яких скоро за-
кінчиться. Потім, без відома власни-
ків земельних ділянок, ці договори 
підробляють: у графі «Орендар» вка-
зують рейдерську фірму. Далі відо-
мості вносяться до Державного реєс-
тру речових прав на нерухоме майно 
за допомогою «чорних» реєстраторів. 
І поки триватимуть судові тяганини, а 
це може затягнутися на роки, рейдери 
успішно обробляють землю», — каже 
Руслан Дашицький.
 З проханням розібратися у ситуації 
німецькі засновники написали скаргу 
до Посольства Федеративної Республі-
ки Німеччина в Україні. Також усі за-
сновники надіслали скаргу в адмініст-
рацію Президента України. Підтри-
мують діяльність ТОВ «Фелікс Агро» і 
мешканці смт Олика. Вони, повідомляє 
сайт Agravery, написали скаргу до міс-
цевої прокуратури з проханням зупи-
нити незаконні дії рейдерів. «Така си-
туація не сприяє залученню нових ін-
вестицій в агарний сектор нашої краї-
ни. Якщо дозволяти рейдерам забирати 
все, що вони хочуть, то ризикуємо за-
лишитися не лише без землі, а й iз не-
гативним рівнем інвестиційної приваб-
ливості в цілому. Мені дуже б хотіло-
ся, щоб мої іноземні колеги відчували, 
що наш спільний бізнес захищений де-
ржавою», — підсумував керівник ТОВ 
«Фелікс Агро» Павло Давидюк. ■

■

Оксана СОВА

 Минулого тижня одним 
з останніх документів тепер 
уже екс-Президент України 
Петро Порошенко підписав 
Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо збереження 
лісів». Перед цим більшістю 
голосів (241) його підтримала 
Верховна Рада України. 
 Нову редакцію закону 
розробляла ініціативна група 
народних депутатів спільно з 
представниками різних гро-
мадських організацій, зок-
рема Всесвітнім фондом при-
роди WWF Україна. Як уже 
писала «УМ», пролобійовані 
поправки стали реакцією на 
закон, прийнятий Парламен-
том у вересні 2018 року: там 
кримінальна відповідаль-
ність для громадян визнача-
лась при шкоді від 1 мільйона 
921 тисячі гривень. Така ви-
сока сума збитків спровоку-
вала декриміналізацію май-
же всіх незаконних рубок. 
«Це призвело до підвищен-

ня кількості незаконних ви-
рубок лісу та закриття усіх 
раніше виявлених справ су-
дами і правоохоронними ор-
ганами», — пояснив Дмитро 
Карабчук, координатор про-
екту WWF «Лісова варта».
 Відтепер же, згідно з но-
вою редакцією закону, кримі-
нальна відповідальність за-
грожує за незаконну вирубку, 
перевезення, зберігання, збут 
незаконно зрубаних дерев або 
чагарників, якщо шкода була 
завдана на суму від 19 тисяч 
210 гривень. Крім того, ад-
міністративні штрафи підви-
щили мінімум удвічі. Зокре-

ма, штраф для громадян за 
незаконну вирубку підняли 
з 15-30 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян 
— до 30-60. Посадові особи 
платитимуть за порушення 
закону більше: замість 75-
150 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян — 
150-300.
 Прийняття закону випра-
вить помилку, згідно з якою 
більшість незаконних виру-
бок не підпадала під кримі-
нальне правопорушення з по-
чатку цього року. Це зупи-
няє розпочату хвилю уник-
нення відповідальності за 

скоєні браконьєрські вируб-
ки, вважає координатор лісо-
вих проектів WWF Україна 
Андрій Плига. «Тепер справа 
за ефективними діями поліції 
та інших правоохоронних ор-
ганів, які зобов’язані виявля-
ти «чорних лісорубів» та тих 
хто продає, перевозить і пе-
реробляє незаконно добуту 
деревину. Утім, без нашої ак-
тивної участі у моніторингу, 
виявлення і повідомлень про 
незаконні вирубки правоохо-
ронцям — вони будуть і на-
далі продовжуватись. Моні-
торинг — це постійна справа 
всього нашого суспільства», 
— додає Дмитро Карабчук.
 Нагадаємо, з 2016 року 
задля зменшення незакон-
них вирубок WWF Україна 
започаткував проект «Лісова 
варта». Упродовж 2017-2018 
років залучені експерти здій-
снили близько 200 виїздів, 
переважно у Карпатському 
регіоні, для консультування 
активістів щодо законності 
вирубок лісу та дій у разі ви-
явлення такого злочину. ■

Оксана СИДОРЕНКО 

 Минулий тиждень став переломним на 
ринку цибулі в Україні через суттєве зни-
ження цін. Як повідомили аналітики Ук-
раїнської плодоовочевої асоціації, після 
встановлення нового цінового рекорду на 
архіважливий для господинь овоч імпор-
тери миттєво відреагували і з кінця попе-
реднього тижня в Україну вирушили нові 
партії цибулі з Узбекистану та Єгипту.
 «В даних обставинах, вітчизняний ри-
нок потребував суттєвих обсягів цибулі. 
При цьому вимоги до якості, як прави-
ло, не висувалися. Через дефіцит актив-
но продавалася як якісна, так і неконди-
ційна продукція. У зв’язку з цим напри-
кінці минулого тижня на ринку України 
утворився досить широкий ціновий діапа-

зон 12-23 грн./кг, залежно від якості ци-
булі», — констатували аналітики УПОА.
 Слід зазначити, що за максималь-
ними цінами (21-23 грн./кг) пропону-
валася саме вітчизняна цибуля високої 
якості, але пропозиція такої продук-
ції на ринку була доволі обмежена. На 
думку спеціалістів УПОА, у найближчі 

тижні основним фактором впливу на ут-
ворення цін на ринку цибулі стане регу-
лярність поставок імпортної продукції в 
нашу країну.
 Тим часом в Україні вже почався се-
зон збирання озимої цибулі, що також 
може позитивно позначитися на цінах. 
■

ВІДПОВІДІЛЬНІСТЬ

Лісова варта
Новий закон відчутно збільшить 
покарання за несанкціоноване 
вирубування лісу

■

ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Цибулеве щастя
«Стратегічний продукт» нарешті не викликатиме сліз 
у покупців

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Одним iз найперспектив-
ніших напрямів як експор-
ту, так і внутрішнього спожи-
вання вітчизняного агрови-
робництва останніми роками 
стає екопродукція. Тому для 
фермерів та спеціалізованих 
сільгосппідприємств важли-
вою підтримкою стає новий за-
кон, який чітко окреслює пра-
вила виробництва, сертифі-
кації та продажу органічної 
продукції.  В ньому враховано 
європейський досвід щодо за-
провадження державно-при-
ватної системи контролю ор-
ганічного сектору сільсько-
господарського виробництва. 
Державний контроль (нагляд) 
у сфері органічного виробниц-
тва, обігу та маркування ор-
ганічної продукції за діяльніс-
тю операторів здійснюватиме 
Держпродспоживслужба. До 
її повноважень у цій сфері та-
кож віднесено розробку та за-
твердження державного лого-
типа для органічної продук-
ції, сприяння розвитку ринку 
органічної продукції, забезпе-
чення ведення Реєстру опера-
торів ринку органічного вироб-
ництва, Реєстру органічного 
насіння і садивного матеріалу 
та Реєстру органів сертифіка-
ції, а також забезпечення від-
критості та загальнодоступ-
ності зазначених реєстрів.
 Відповідно до статті 27 За-
кону, органічне виробництво 
та/або обіг органічної про-
дукції в Україні підлягає сер-
тифікації. Поза сертифіка-
цією  — лише переміщення, 
зберігання та реалізація мар-
кованої продукції. Сформу-
льовано чіткі вимоги до про-

цедури сертифікації органіч-
ного виробництва та обігу ор-
ганічної продукції, до органів 
сертифікації, їхнiх функцій 
та відповідальності. Повнова-
ження щодо сертифікації  на-
дано акредитованим органам. 
Її проводитимуть зi щорічною 
обов’язковою виїзною пере-
віркою для встановлення від-
повідності процесу виробниц-
тва продукції та її обігу вимо-
гам законодавства.
 Важливий нюанс: особа, 
яка має намір перейти на ор-
ганічне виробництво або здій-
снювати обіг органічної про-
дукції, може обрати будь-який 
акредитований орган, щоб ук-
ласти договір на проведення 
сертифікації. У разі необхід-
ності сертифікації органічно-
го виробництва за нормами 
та стандартами, визнаними в 
іноземних державах або між-
народних організаціях, мож-
на додатково укласти договір 
з органом іноземної сертифі-
кації. За результатами пере-
вірки відповідності всіх стадій 
виробництва та обігу органіч-
ної продукції вимогам законо-
давства у сфері органічного ви-
робництва, обігу та маркуван-
ня органічної продукції орган 
сертифікації ухвалює вмоти-

воване рішення про видачу або 
відмову у видачі сертифіката. 
Строк дії сертифіката — 15 мі-
сяців iз дати його видачі.
 Сертифікат, що засвідчує 
виробництво та/або обіг ор-
ганічної продукції згідно з за-
конодавством інших країн, 
визнається в Україні за умо-
ви імпорту або експорту такої 
продукції. Але — тільки якщо 
його видав орган іноземної 
сертифікації, внесений до Пе-
реліку органів іноземної сер-
тифікації. Для внесення ор-
гану іноземної сертифікації 
до Переліку органів інозем-

ної сертифікації імпортер або 
експортер подає центрально-
му органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політи-
ку у сфері безпечності та окре-
мих показників якості харчо-
вих продуктів, заяву у довіль-
ній формі про внесення органу 
іноземної сертифікації.
 Закон передбачає відпові-
дальність за порушення норм у 
сфері органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної 
продукції у вигляді штрафу, у 
тому числі відповідальність за 
недотримання закону несуть і 
органи сертифікації. ■

ОФІЦІЙНО

Екопродукція за правилами
У серпні набуде чинності Закон «Про основні принципи та 
вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції»

■

Досі надпис «органічний продукт» на товарі відігравав не стільки 
інформативну, скільки рекламну роль.
Фото з сайта foodandmood.com.ua.

❙
❙
❙
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ОТАКОЇ!

Тікаючи 
від Бені 
Громадяни США Ігор 
Фруман і Лев Парнас 
закидають олігарху Ігорю 
Коломойському погрози 
вбивством 
Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

 Щойно відомий олігарх Ігор Коломой-
ський повернувся в Україну після дворіч-
ного вигнання, як у зворотному напрям-
ку (за кордон) попрямували окремі його 
опоненти, які побоюються розправи. 
 Зокрема, громадяни США Ігор Фру-
ман і Лев Парнас, які є клієнтами адвока-
та Дональда Трампа Рудольфа Джуліані 
написали заяву у правоохоронні орга-
ни України на Ігоря Коломойського піс-
ля його інтерв’ю, в якому олігарх назвав 
їх «аферистами» і пообіцяв «вивести на 
світло Боже».
 Як повідомляє «Радіо «Свобода», Ігор 
Фруман та Лев Парнас вимагають розпо-
чати досудове розслідування щодо мож-
ливого вчинення Коломойським «злочи-
ну проти життя».
 Зокрема, у заяві, яку надала жур-
налістам адвокатка Аліна Самарець, що 
представляє їхні інтереси в Україні, за-
значається: «У зв’язку з погрозами Іго-
ря Коломойського ми вимушені задля 
своєї безпеки виїхати з України до свого 
місця проживання у США, не закінчив-
ши своїх особистих справ в Україні. Та-
ким чином, Ігорем Коломойським вчине-
но злочин проти життя, а саме: готуван-
ня до вбивства».
 Відповідні заяви, за словами пані Са-
марець, відправлені на ім’я Генпрокуро-
ра України Юрія Луценка, міністра внут-
рішніх справ Арсена Авакова та голови 
Державного бюро розслідувань Романа 
Труби. Надходження цих заяв у відомс-
твах підтвердили.
 Лев Парнас також заявив у коментарі 
ЗМІ: «Це все брехня, що ми якісь аферис-
ти, що ми в когось гроші просимо або те, 
що в нас начебто кримінальні справи в 
Америці... Чому він нам пред’явив такі 
погрози, такі небезпечні заяви, я не можу 
пояснити, ми самі у шоці. Ми боїмося за 
наше життя. Тому ми і написали заяви. 
Все, що ми робимо — це рекомендація на-
ших захисників. Головний адвокат — це 
Руді Джуліані».
 Зауважимо, що 17 травня в інтерв’ю 
програмі «Радіо «Свобода» «Схеми» Ко-
ломойський назвав аферистами двох 
американців — Лева Парнаса та Ігоря 
Фрумана, які нібито «збирають iз лю-
дей гроші», прикриваючись зв’язками з 
Джуліані.
 Коломойський також заявив, що 
ФБР, можливо, і веде розслідування сто-
совно нього, але воно нічим не завершить-
ся, бо він «нічого протизаконного на те-
риторії США, ЄС чи України не скоїв».
 Раніше видання The Daily Beast з по-
силанням на три джерела повідомило, 
що ФБР веде розслідування проти олі-
гарха Ігоря Коломойського. Мовляв, Ко-
ломойського «звинувачували у замовних 
убивствах» (у 2015 році), а тепер вважа-
ють покровителем кандидата у президен-
ти коміка Володимира Зеленського.
 10 травня персональний адвокат аме-
риканського лідера Рудольф Джуліані 
планував приїхати в Україну, щоб умо-
вити новообраного Президента Володи-
мира Зеленського не припиняти розслі-
дування справ, в яких зацікавлений До-
нальд Трамп. Він також збирався роз-
повісти Зеленському, що знає про людей 
з його оточення.
 Пізніше Джуліані скасував візит, за-
явивши, що він би опинився у «середо-
вищі людей, які є ворогами президен-
та США, а в деяких випадках і ворогами 
Сполучених Штатів». ■

■

Автоматники для «білого і 
пухнастого»
 «Друзі, понад п’ять років 
я не був у своїй країні. І сьо-
годні хочу дати впевнений 
сигнал тисячам людей, які 
залишили Україну — час по-
вертатися, будувати і віднов-
лювати. Привіт, моя дорога 
Батьківщина!», — заявив 
скандально відомий втікач у 
своєму Тelegram-каналі ми-
нулої неділі. 
 Нині ж Портнова в Києві 
усюди охороняють поліцей-
ські з автоматами, тож він 
почувається у безпеці. Зок-
рема, в інтерв’ю телеканалу 
Newsone Андрій Портнов за-
явив: «Я почуваюся в безпе-
ці. Я заздалегідь звернувся 
до відповідних організацій 
у зв’язку з постійними пог-
розами, які мені надходи-
ли. Тому я уклав офіційний 
договір з органами поліції, 
і мою охорону забезпечують 
поліцейські з автоматичною 
зброєю. Зараз я спокійно пе-
ресуваюся по Києву».
 Вочевидь, він найняв за 
гроші професійних бодігар-
дів iз Департаменту поліції 
охорони МВС, адже тільки 
співробітники цього полі-
цейського підрозділу ма-
ють право на носіння і вико-
ристання вогнепальної зброї 
(в тому числі, й автоматич-
ної). 
 Така впевненість Порт-
нова у власній безкарності 
й фактична «імпотентність» 
правоохоронних органів 
викликала обурення у бага-
тьох громадських активістів 
та правозахисників. 
 Тим більше, що й сам Ген-
прокурор Юрій Луценко дав 
зрозуміти в соцмережах, що 
слідство не знайшло доказів 
вчинення злочину екс-рад-
ником Віктора Януковича 
Андрієм Портновим.
 Зокрема, в коментарі до 
посту виконавчого дирек-
тора Українського інститу-
ту майбутнього Віктора Ан-
друсіва про те, що саме через 
бездіяльність Луценка Пор-
тнов повернувся до України, 
Генпрокурор написав: «А у 
вас є докази про скоєний ним 
злочин?».
 І це тодi, коли лише рік 
тому — в березні 2018 року 
— стосовно Портнова слідчi 
СБУ розпочали криміналь-
не провадження за статтею 
«державна зрада». Тоді ж 
Портнов пообіцяв судитися 
зі спецслужбою через це.
 Генпрокуратура ще рані-

ше розшукувала Портнова 
за звинуваченням у причет-
ності до масових убивств ак-
тивістів на Майдані у 2014 
році. Але досить вправний 
юрист Портнов, використо-
вуючи законодавчі недолі-
ки, виграв у суді позов до 
ГПУ про захист честі, гід-
ності та ділової репутації: 
суд визнав дії Генпрокура-
тури щодо Портнова «проти-
правними, весь обсяг інфор-
мації про нібито його при-
четності до трагічних подій 
на Майдані в лютому 2014-го 
недостовірним і невідповід-
ним дійсності, зобов’язавши 
відновити його порушені 
права».

Помста на замовлення?
 Далі більше: одразу піс-
ля інавгурації Зеленського 
Андрій Портнов подав до Де-
ржавного бюро розслідувань 
заяву зi звинуваченням по-
переднього Президента Ук-
раїни Петра Порошенка у 
скоєнні злочину, яким вва-
жає наказ відправити у похід 
кораблі ВМС через Керченсь-
ку протоку, який закінчився 
захопленням у полон моря-
ків і кораблів.
 «Порошенко офіційно 
втратив недоторканність 
від кримінального переслі-
дування і годину тому ми 
направили в Державне бюро 
розслідувань першу заяву 
про злочин», — заявив Пор-
тнов у понеділок ввечері.
 За його словами, він вва-
жає Порошенка «причетним 
до державної зради, спроби 
захоплення державної вла-
ди і перевищення влади і 
службових повноважень». І 
додає, що метою подання за-
яви до ДБР є набуття пред-
ставниками його команди 
низки процесуальних прав, 
«які використовуємо в за-
лежності від офіційної ре-
акції цього органу впродовж 
декількох днів».
 Уже зараз простежується 
намір заявника руками ук-
раїнських правоохоронців і 
суддів відбілити агресивні 
дії РФ у Керченській прото-
ці та покласти усю відпові-
дальність на попереднього 
главу держави. 
 Тож не дивно, що у своїй 
заяві до ДБР Портнов ствер-
джує: «Дані дії Петра Поро-
шенка були спрямовані на 
умисне вчинення провока-
ції агресивних і прогнозо-
ваних дій російських війсь-
кових за час напруженої си-

туації і завдання втрат ВМС 
ЗСУ».
 На думку одіозного юрис-
та, «такими діями Порошен-
ко навмисно намагався спро-
вокувати введення воєнного 
стану в країні з метою від-
строчення проведення ви-
борів Президента».
 Зрозуміло, що Портнов 

керується не лише мотивами 
банальної помсти. От тільки 
чи він отримав завдання до-
кучати Порошенку безпо-
середньо з Кремля чи нама-
гається засвідчити свою спе-
цифічну «фаховість» так 
званій Зе-команді та безпо-
середньо олігарху Ігорю Ко-
ломойському? ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Місія для Портнова
Повернувшись до України, одіозний радник Януковича винайняв охоронців 
iз МВС і вже заявив до ДБР про «зраду» Порошенка

■

Андрій Портнов одразу після прильоту до Борисполя.❙

ДОВІДКА «УМ»

 Андрій Портнов був головним юристом команди Юлії Тимошен-
ко у 2005—2010 роках. Згодом — радником Віктора Януковича у 
2011—2014 рр., заступником глави адміністрації Президента Яну-
ковича, членом Ради Нацбанку України. 
 Після Революції гідності Генпрокуратура розшукувала Портно-
ва за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів 
на Майдані у 2014 році. Але вже у листопаді 2014 р. прокурату-
ра всьоме програла Портнову в суді: Печерський райсуд Києва за-
довольнив черговий позов Портнова до ГПУ та визнав незакон-
ною переписку ГПУ з ЄС щодо Портнова. Суд зобов’язав прокура-
туру направити до ЄС лист, яким Євросоюз буде поінформовано 
«про свої незаконні дії, і направити дане рішення суду протягом 
30 днів». 
 У 2014 р. Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, 
однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії. Утім 
уже у жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського сою-
зу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Пе-
черський райсуд Києва зобов’язав слідство припинити розшук 
Портнова. 
 Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до поста-
нови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова. 
Але й у цьому випадку Портнов зняв усі обвинувачення через суд.
 Олігарх Ігор Коломойський заявляв, що Портнов не має стосун-
ку до команди новообраного Президента Володимира Зеленсько-
го. Сам Коломойський, як і Портнов, повернувся в Україну після 
кількарічного перебування поза її межами напередодні інавгурації 
Зеленського. 

■

Іван БОЙКО

Одіозний високопосадовець часів Януковича, колишній 
заступник глави адміністрації Президента Андрій Портнов 
радісно і не побоюючись повернувся до України за день 
до інавгурації шостого Президента України Володимира 
Зеленського. Вже протягом першої доби його особистою 
безпекою почали опікуватися автоматники з поліції охо-
рони, а після офіційного вступу Володимира Зеленського 
на посаду Президента України Портнов подав заяву до Дер-
жавного бюро розслідувань про «державну зраду» Петра 
Порошенка під час конфлікту в Керченській протоці. 
Виникають питання: хто дав гарантії недоторканності в 
Україні колишньому втікачу, якою є його місія щодо по-
переднього керівництва держави і в чиїх інтересах він так 
сміливо діє. 
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Демографічний бум є, 
а вчитися ніде
 ...Коли років десять тому 
вперше потрапила у це село 
на моїй рідній Камінь-Кашир-
щині, була вражена й неабияк 
здивована. Бо чекала побачи-
ти типову поліську глибинку зі 
старими дерев’яними хатками, 
непрохідними дорогами. А тут 
ніби в Європу приїхала: добро-
тні сучасні будинки як з обкла-
динки журналів, просторі впо-
рядковані двори, квітники. 
Звичайно, не всі двісті з гаком 
дворів виглядали так фешене-
бельно, були й скромніші, але... 
Вразили не лише будинки, а й 
те, що половина мешканців 
Стобихівки — це діти. А наро-
джуваність у селі утричі пере-
вищувала смертність! Вже тоді 
багато молодих сімей почали бу-
дуватися просто у лісі, бо після 
розвалу колгоспної системи тут 
катастрофічно не вистачає зем-
лі. Так виросла ціла молодіж-
на вулиця. Село у самісінько-
му закутку району, куди навіть 
«маршрутки» з обласного цен-
тру не їздили, мало б занепада-
ти, а воно живе й розвивається 
такими темпами, що позаздри-
ти можна. 
 Особливість Стобихівки— 
тут діє потужна протестантська 
громада, до якої належить 90 від-
сотків мешканців села. Тому тут 
справжній демографічний бум. 
Із 240 родин, які там прожива-
ють, 97 мають п’ятеро і більше 
дітей. У сільській школі на 80 
місць, яка розмістилась у ко-
лишній польській хаті й колго-
спній конторі, навчається у три 
(!) зміни 252 школярики. Шко-
ла цілком чепурненька зовні, 
вона не є аварійною, але давно 
не задовольняє потреб села — 
надто тісна. Про спортзал, нор-
мальну їдальню, вбиральню чи 
комп’ютерний клас місцеві шко-
лярі й не мріють. А ще підростає 
206 дошкільнят, які через кіль-
ка років теж прийдуть до шко-
ли. І що тоді робити? Тому мож-
на зрозуміти відчай батьків, які 
відважилися на відчайдушний 
крок — не пускати дітей до шко-
ли, поки не побачать котловану 
обіцяної школи. Та й страйкува-
ли вони не вперше.
 Бо збудувати нову школу в 
перспективному селі обіцяють 
років із десять. Були вже й про-
екти, кошториси, викинуті на 
вітер гроші, а віз і нині там. Го-
лова Волинської ОДА Олександр 
Савченко влітку 2018-го твердо 
пообіцяв селянам, що фунда-
мент нової школи закладуть до 
початку навчального року. Та 
вже напередодні першого вере-
сня приїхав у село і повідомив, 
що проект іще на експертизі, 
тож треба знов почекати. Це й 
збурило людей. Першого вере-
сня шкільний дзвоник у пере-
повненій сільській школі так і 
не продзвенів — батьки школу 
зачинили на ключ. Цього разу 
вони вирішили не здаватися. Бо 
якщо можна з бюджету виділя-
ти по 15 мільйонів доларів на 

будівництво елітної школи у 
Києві, де навіть сходи на вулиці 
підігріваються, то чому їхні діт-
лахи не мають права навчатися 
у людських умовах? Усі мають 
однакове право на освіту. Тим 
паче, що стобихівські батьки 
виконали умову, яку ставила 
їм влада — фінансово долучити-
ся до будівництва. Вони створи-
ли благодійний фонд й зібрали 
своїх 600 тисяч гривень. 

Ліс ріжете, а держава має 
школу вам будувати?
 Як виявилося, справа не 
лише в плутанині з проектами 
і нестачі грошей в обласному 
та державному бюджетах. Сто-
бихівці не можуть пробачити 
ще одного — це село вже багато 
років є сумнозвісним лідером у 
Камінь-Каширському районі за 
кількістю приватних пилорам. 
Скільки їх тут сьогодні працює 
— сказати важко. Десь біля со-
рока. Звичайно, не всі вони пи-
ляють ліс на промисловій ос-
нові, багато хто тримає лісо-
пилку і для власних потреб. Та 
офіційно зареєстрованих, які 
сплачують податки, на паль-
цях можна порахувати. Цей пи-
лорамний рай дозволив зароби-
ти декому з місцевих мешкан-
ців солідні капітали. Ще десять 
років тому мені в сільраді каза-
ли, що в селі є навіть свої під-
пільні мільйонери. 
 А якщо ріжете ліс і не пла-
тите податків, чому держава 
має будувати вам школу? На це 
весь час непрямо, але натякали 
волинські чиновники. Але якщо 
за стільки років державні струк-
тури не навели лад із пилорама-
ми — то це вже питання до вла-
ди. Щоразу, коли новий голова 
облдержадміністрації на Волині 

сідав у керівне крісло, він обіцяв 
навести лад у лісі й закрити не-
легальні пилорами. Проходило 
трохи часу — і тему спускали на 
гальмах. А підпільні пилорами 
як різали ліс, так і ріжуть. Не 
один десяток років і при різних 
президентах. І не лише в Сто-
бихівці. Якщо вони працюють 
це комусь потрібно? Зрештою, 
півекономіки країни працює в 
тіні. Але причому тут діти? Вони 
за батьків не відповідають...
 — Повірте, у Стобихівці си-
туація далеко не найгірша. У 
селі Піща Шацького району 
школа ще гірша. І в Ківерцівсь-
кому районі є два села, де вкрай 
потрібно будуватися. Але люди 
там не страйкують, чекають. 
Не все так просто, як комусь 
здається. Школу за рік не збу-
дуєш. Ну, вириють котлован, і 
що це змінить? Поки нову шко-
лу будуватимуть, діти все одно 
мають вчитися, — коментувала 
ситуацію начальниця обласно-

го управління освіти Людмила 
Плахотна. 
  Голова облдержадмініст-
рації Олександр Савченко піс-
ля відвідин поліського регіону 
взагалі заявив про гуманітарну 
катастрофу. Він поінформував 
про це Прем’єр-міністра. Ситу-
ація така, що діти в селах на-
роджуються, а шкіл немає. Ко-
лись як будували? Якщо колго-
сп був багатий — і школа була 

нормальна. А якщо бідний — 
то і школа відповідно абияка. 
Хоча за роки незалежності на 
Камінь-Каширщині збудова-
но 7 шкіл, тобто кожні чотири 
роки здавали шкільну новобу-
дову. Та й учнів у цьому районі 
— найбільше в області, жоден 
район не може з ним конкуру-
вати. Інша справа, чи доціль-
не будівництво шкіл у непер-
спективних селах? У Житнів-
ці, наприклад, у 2011 році зда-
ли красуню-школу на 135 місць 
за 50 мільйонів гривень, на той 
час це було 6 мільйонів доларів! 
(До речі, Стобихівці запропону-
вали утричі більшу школу за 80 
мільйонів гривень). Хоч село це 
не багатодітне й малоперспек-
тивне, йому просто пощасти-
ло мати свого патрона у верхах 
— Григорій Смітюх, колишній 
народний депутат від Партії ре-
гіонів, постарався для своєї ма-
лої батьківщини. 
 А сусіднє Оленіно не має тако-

го впливового вихідця, то й шко-
ла, яка була у старій післявоєнній 
хаті, просто розвалилась, тому до-
велося дітей розпихати куди тіль-
ки можна. Хоча теж робили за 
півмільйона проект, чекали-че-
кали, та вже полином поросла ді-
лянка, де мала стояти нова шко-
ла. Так і будуємо, не вивчаючи 
демографічної ситуації в регіоні, 
викидаючи гроші на вітер, не ра-
хуючи мільйонів. «Тепер вивчає-
мо. Будуємо там, де є діти», — пе-
реконувала мене очільниця об-
ласного управління освіти. 

Люди повірили владі востаннє
  Стобихівка в цей список, 
треба розуміти, не потрапляє. 
На маленьку школу її мешкан-
ці не погодилися, а на нормаль-
ну влада розкошелитися не хоче 
чи не може. Пропонували сто-
бихівським школярикам їздити 
в сусіднє село, де школа є, а уч-
нів не вистачає. Батьки такий 
варіант відкинули. Схоже на 
те, що влада не дуже й хоче, щоб 
нову школу в Стобихівці почали 
будувати. Хоча формально ніби 
й зробила все, що мала зробити. 
Оголошений у листопаді 2018 
тендер успішно провалився, бо 
його учасники чомусь вистави-
ли ціни набагато нижчі від ре-
альної вартості проекту. Дехто 
пропонував збудувати школу 
навіть за 33 мільйони гривень! 
Така невідповідність насторо-
жила владу й всі тендерні про-
позиції було відхилено через не-
відповідність тендерної доку-
ментації. Це означає, що тре-
ба оголошувати новий тендер і 
все це знову затягнеться у часі. 
І будівництво обіцяної школи 
знову відтерміновується на не-

визначений період. 
 У 2019 році з державного 
фонду регіонального розвитку 
на цей обєкт мали виділити 5,5 
мільйона гривень. Якщо вони 
не будуть використані — їх мо-
жуть більше не дати. А далі... 
 ...Новий навчальний рік не 
за горами. І як розгортатимуть-
ся події восени — спрогнозувати 
важко. Чи знову вдаватимуться 
батьки до радикальних дій, як 
обіцяли, чи змиряться? Не поза-
здриш молодій директорці Сто-
бихівської школи Юлії Сущ, яку 
призначили після звільнення 
попереднього керівника. Голо-
ва батьківського комітету Сер-
гій Сухацький, батько п’ятьох 
школяриків, у коментарі «УМ» 
повідомив, що новий тендер уже 
оголосили 13 травня.
 — Усе ще живемо надіями, 
хоч і примарними. Боюся уя-
вити, що буде першого вересня, 
якщо будівництво не зрушиться 
з мертвої точки. Вмовити і пере-
конати батьків уже ніхто не змо-
же. Люди повірили владі вос-
таннє. Ми ламаємо голову, куди 
посадити першокласників, які 
прийдуть у новому навчальному 
році. Їх цього року — два класи. 
У мене теж дитина йде в перший 
клас. Мусимо щось робити,— 
каже пан Сергій. — Ідея з пере-
везеннями у сусідній Карасин 
нереальна, бо йдеться не про 50 
дітей, а майже про 300. Куди во-
зити?! Не треба нам модної шко-
ли і дорогої, збудуйте звичайну 
просту школу, де б діти могли 
безпечно навчатися. 
 Отже, чи продзвенить пер-
ший дзвоник у Стобихівці — за-
лежить від подальших дій вла-
ди. А поки що — канікули! ■

УЛЬТИМАТУМ

У три зміни за партою
Столиця підпільних мільйонерів — багатодітне поліське село 
Стобихівка — вимагає нову школу

■Ніна РОМАНЮК
Волинська область 

Ось-ось відлунає останній дзвоник в українських школах, такий 
довгоочікуваний та радісний і для школяриків, і для батьків. Але 
не всі святкуватимуть його у гарному настрої. Принаймні мешканці 
поліського села Стобихівка, що на Камінь-Каширщині, точно. Їхні 
діти не мали торік свята першого дзвоника, а в школу не ходи-
ли майже до самих білих мух. Бо напередодні нового навчального 
року батьки оголосили безстроковий страйк, у такий спосіб праг-
нучи дотиснути владу, щоб у багатодітному селі в поліській гли-
бинці розпочали нарешті будівництво нової школи, яку їм обіцяють 
уже багато років. Про батьківський бунт у Стобихівці розповідали, 
напевне, всі українські ЗМІ. І влада під тиском ніби здалася. На-
віть пообіцяла, що фундамент школи-новобудови закладуть. Та ще 
один навчальний рік закінчується, а що буде з обіцяною школою 
— не знає ніхто. Оголошені тендери на її будівництво провалилися, 
й складається таке враження, що це зроблено навмисне...

Стобихівська школа-рукавичка.❙

Батьківський пікет біля обласної ради.❙

Збудувати нову школу в перспективному селі 
обіцяють років із десять. Були вже проекти, 
кошториси, викинуті на вітер гроші, а віз і нині там.



Олександр НІЩУК, 
бронзовий призер командного 
чемпіонату світу з легкої атлетики 
серед майстрів, член НСЖУ
Київ 

 В останні роки в нашій дер-
жаві, на жаль, небагато со-
ціально-економічних успіхів, 
але наші спортсмени успішно 
реалізують себе і прославляють 
Україну, зокрема і на міжна-
родних змаганнях. 
 Нещодавно в Торуні (Поль-
ща) пройшов чемпіонат світу з 
легкої атлетики серед майстрів-
ветеранів, у ньому брала участь 
і збірна України. Наша коман-
да була однією з найбільших — 
понад 80 осiб. Як я й обіцяв у 
замітці в «Україні молодій», на 
змагання поїхали майстри спор-
ту — ветерани у категорії М75, 
це люди віком 75-79 років. На-
дихала нас узяти участь у чем-
піонаті й ваша оптимістична і 
патріотична газета. Коли наші 
спортсмени і поляки бачили, що 
ми читаємо газету «Україна мо-
лода», то привітно посміхалися 
і казали, що вірять у нашу пере-
могу. Так і сталося. 
 Ми, представники України, 
успішно подолали 21 кілометр 
напівмарафону і завоювали ко-
мандні бронзові медалі (Дмит-
ро Лебедєв, Олександр Ніщук 

та Василь Крупський). Як вете-
рани спорту не падаємо духом, 
а намагаємося своїм натхнен-
ням і жагою бути прикладом 
для молоді, пропагуємо здоро-
вий спосіб життя та оздоровчий 
біг. 
 В одному з номерів «Украї-
ни молодої» ми із задоволен-
ням прочитали багато цікавих 
матеріалів — про належне від-
новлення палацу гетьмана Ук-
раїни Кирила Розумовського в 
Батурині, про допомогу США у 
зміцненні оборонного потенціа-
лу України та інші матеріали. 
Така інформація викликає інте-
рес і за кордоном, піднімає на-
стрій, налаштовує на спортивну 
перемогу. Зрештою, через «Ук-
раїну молоду» мене колеги на-
зивали «молодим» Олександ-
ром. І це мені тільки додавало 
настрою. Так і хочеться поба-
жати українцям: «Читайте, під-
тримуйте «Україну молоду».
 Також мене організаційно 
підтримали: Федерація л/атле-
тики України (голова Федера-
ції ветеранів спорту Валентина 
Крепкіна), Товариство «Знан-
ня» України (голова правління 
Василь Кушерець) та фінансово, 
частково, підтримав EPICENTR 
(під патронатом народного де-
путата України Олександра Ге-
реги). ■

Антон КАДЕНЮК, 
ветеран Збройних сил, 
ветеран праці
Житомир

 Моя матір, переживши, як 
вона казала, польську владу, 
перших і других москалів, а 
також німців, дві війни і голод 
1946-47 рр., у політичній ситу-
ації орієнтувалася по газу: як 
починали говорити у телевізій-
них програмах про газ, вона 
одразу визначала «діагноз» — 
будуть вибори. Які то будуть 
вибори — Президента чи до 
Верховної Ради — для неї було 
однаково, вона знала, що при-
везуть балон газу. Ні, вона не 
продавалась за той балон, нав-
паки — була дуже мудра жін-
ка і завжди радилася зі мною, 
за кого голосувати. Згадувала, 
що з приходом других москалів 
теж були вибори, але кандидат 
був один.
 Сьогодні навіть не уявляю, 
як моя мама і тисячі таких, 
як вона, матерів змогли б про-
голосувати на минулих пре-
зидентських виборах, коли 
в бюлетені для голосування 
було майже півсотні канди-
датів — красивих, усміхне-
них, у вишиванках чи в кос-
тюмах. Найцікавiше, що всі 
оті кандидати роздавали до 
виборів, окрім обіцянок висо-
ких зарплат і пенсій від голо-
вного «радикала» до миру на 
сході країни від опоблоківців 
Вілкула та Бойка, списання 
заборгованості за «комунал-
ку», ще й безкоштовні ліки 
— чудеса та й годі. Причому 
влаштували в цих передвибор-

чих обіцянках справжнісінькі 
змагання. Якщо Юлія Тимо-
шенко вартість газу для насе-
лення обіцяла знизити вдвiчi, 
то такий «цінний» кандидат, 
як товариш Каплін, — у чоти-
ри рази. Однак пан Каплін не 
врахував, що досвідчена у пе-
редвиборчих «боях» лідерка 
«Батьківщини», крім обіцяно-
го дешевого газу, безплатно ви-
давала у своїх штабах на Жи-
томирщині окуляри старшим 
людям на додачу до агітацій-
них матеріалів. Ось так, учіть-
ся у досвідчених «ветеранів» 
виборчих перегонів.
 Не відставав від лідерів 
обіцянок і кандидат на була-
ву Анатолій Гриценко, розві-
сивши по всьому Житомиру 
свою рекламу, на якій обіцяв 
одним махом побороти коруп-
цію і повідомляв: «Чесних біль-
ше». Звісно, чесних більше, але 
чи потрапляє Анатолій Степа-
нович до цієї когорти? У груд-
ні 2018-го «Україна молода» 
опублікувала статтю «Танки 
— з молотка», в якій, за дани-
ми комісії Верховної Ради, яку 
очолює Іван Вінник, до цього 
приклав руку і Гриценко.
 Олег Ляшко, крім дешевого 
газу, на своїх агітаційних пла-

катах обіцяв нам, людям по-
хилого віку, достойну пенсію 
і навіть безоплатні ліки, яких 
в аптеках немає, звинувачу-
ючи попутно в цьому Уляну 
Супрун. Ну що ж, маючи у 
своїх лавах такого професій-
ного аналітика, як Ігор Мосій-
чук, до речі, також «спец» по 
газу, пану Ляшку можна бути 
спокійним.
 Я як націоналіст звинува-
чую ток-шоу, які веде коман-
да канала «112», команда Го-
лованова, як антидержавні, 
які виправдовують агресивну 
політику Росії проти Украї-
ни. Про це свідчать постійні 
заяви на цих передачах таких 
політиків, як Мураєв, Бойко, 
Медведчук, Шуфрич. Усі вони 
вилізли з бункерів, у яких від-
сиджувалися після Революції 
гідності, а зараз розривають 
Україну своїми агресивними 
заявами. Не знаю, як присут-
ні на програмі люди різного 
віку почувалися, коли Паль-
чевський, Співак, Ківа розпи-
нали юного патріота-українця 
за його ідейну прихильність 
до такої історично визначної 
постаті, як Степан Бандера. 
З оскаленими зубами, почер-
вонілими від люті очима вла-

штували юному патріоту Ук-
раїни справжні тортури.
 У боротьбу за булаву на 
минулих виборах вступили і 
люди, для яких Україна як де-
ржава значення не має, вони 
готові обіцяти високі зарпла-
ти, дешевий газ, мир на Дон-
басі за будь-яку ціну, навіть 
за рахунок здачі України на-
шому ворогу — Росії. Напев-
но, Вілкул, Бойко та «досвід-
чений» боєць-опозиціонер, 
вірний слуга Медведчука Нес-
тор Шуфрич забули, хто в 
компанії з президентом-уті-
качем Януковичем привів вій-
ну в наш дім. Пропонуючи «за 
життя на тім світі», вся ця ко-
манда колишніх «регіоналів» 
готова віддати Україну в обмін 
на красиве життя для себе. На 
всіх антиукраїнських телека-
налах вас, шановний електо-
рат, рабиновичі, королевські, 
шуфричі готують до того, щоб 
вашими ж руками, якими ви 
бурхливо аплодуєте після кож-
ного виступу так званих опози-
ціонерів, виправдати свої дії.
 Прорізався голос і в та-
ких політиків, як Королевсь-
ка, Павленко. Як вони труди-
лися і який внесок зробили у 
розбудову держави, ми добре 

пам’ятаємо. Про Юрія Павлен-
ка ми, житомиряни, знаємо 
завдяки Президентові Ющен-
ку, який направив його керу-
вати Житомирщиною. Пав-
ленко докерувався до того, що 
Віктор Андрійович, м’яко ка-
жучи, вимушений був надати 
цьому члену партії «Наша Ук-
раїна» іншу посаду. Набувши 
досвіду роботи в партії, Юрій 
Павленко всі свої знання, які 
отримав під керівництвом Пре-
зидента Ющенка, з приходом 
до влади Януковича вирішив 
застосувати вже в Партії ре-
гіонів. Сьогодні ж цей неофіт з 
усією люттю, непритаманною 
справжньому християнину, 
яким є Павленко, накинувся 
на всі здобутки Президента По-
рошенка і все, що відбувається 
в державі.
 Про «товаришів» Єфремо-
ва, Королевську  взагалі не хо-
четься говорити, тим більше, 
що остання обдурила нас, ве-
теранів Збройних сил, обіцяв-
ши пенсію по 500 євро, яку ми 
й досі чекаємо від неї.
 Отримавши при владі По-
рошенка вольності щодо свобо-
ди слова, керівництво антиук-
раїнських каналів проводить 
політику, що суперечить цін-
ностям більшості жителів Ук-
раїни. Нам же потрібно брати 
приклад із багатьох сусідніх і 
братніх нам країн, як-то Лит-
ва, Латвія, Естонія, де забо-
ронено пропаганду Росії. Так 
і хочеться сказати словами 
нашого президента-втікача: 
«Астанавітєсь!», щоб не ста-
лося лихо з нашою Батьків-
щиною. ■

Я вкотре заперечую себе — 

цураюся, караюся... 

Огидно. 

Що день новий на блюді 

принесе, 

коли слова рубають?.. 

Винний, винні! 

А сонце, ще світитиме... 

Весна. 

До скриньок закидаємо 

надії. 

Соборна Україна чи 

«страна»

визбирує золу, чека 

месію... 

І знову — протилежності, 

їх суть показувати прірву 

поміж нами... 

Граблі старі у лоба сильно б’ють. 

Невже Майдан новий не за горами? 

Гібридна йде, 

замовлена, війна 

за мову, незалежність, 

«євромізки»... 

Лайно порозливалося... 

Сумна 

історія нас вчить та в’яже 

різки...

На території України розташовано чимало  древніх поселень, які ведуть своє літочислення задовго до нашої 
ери. Серед них мало кому відоме місто Тіра, розташоване поблизу Аккерманської фортеці, що в Білгород-
Дністровському на Одещині. Цьому античному місту, згідно з розкопками, щонайменше дві з половиною тисячі 
років! Але про нього не пишуть туристичні путівники, немає буклетів із фотографіями, але ж це — наша з вами 
історія, яку треба вивчати, пропагувати. Тож, подорожуючи Дністром чи плануючи відпочинок на морі поблизу 
Білгорода-Дністровського, завітайте в цей куточок давнини, який iз 50-х років нашої ери належав до складу 
римської провінції Мезія, таким чином, швидше за все, намагаючись протистояти варварам.

ВІДЛУННЯ

«Загазована» країна
Передвиборчі обіцянки затуманюють мізки електорату

■

ВИСОКІ СТАРТИ

«Україна молода» 
у призери чемпіонату 
світу довела!
Ветерани спорту — взірець для молоді

■

ПОЛІТПАРНАС

Я вкотре заперечую себе

■

Олександр ВРУБЛІВСЬКИЙ
Житомир
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Микола ПАЦЕРА

 Зараз у Києві прожи-
вають тисячі вимушених 
переселенців із Донбасу. 
Вони покинули свої до-
мівки, улюблену роботу 
і розпочали життя фак-
тично з нового аркуша — 
зуміли знайти свою нішу 
у великому мегаполісі, 
налагодити свій, хоча б 
невеликий, бізнес, який 
дає можливість вижи-
вати без державної під-
тримки. 
 Мою увагу привер-
нув величенький кіоск 
біля універмагу «Украї-
на» з незвичною назвою 
«МЧС». «Невже тут роз-
ташована філія служби 
порятунку? — промайну-
ла думка. — Але навіщо 
тут потрібні рятувальни-
ки?». Підійшов ближче 
і, прочитавши у вітрині 
слоган «Повернемо людс-
тву віру в чебуреки», не 
втримався від того, щоб 
познайомитися з господа-
рями цього оригінально-
го закладу громадського 
харчування.
 — «МЧС» розшифро-
вується як «Майстерня 
чебуречної справи», — 
привітно посміхаючись, 
пояснив мені Артем Ле-
щенко. — А такий «при-
кольний» девіз нам під-
казав один із відвідува-
чів, який написав на на-
шій сторінці в «Фейсбуці» 
відгук: «Дякую, друзі. Ви 
повернули мені віру в че-
буреки». А собі таким чи-
ном ми з дружиною Танею 

Шевченко повернули віру 
в те, що зможемо пережи-
ти війну — життя триває. 
Потрібно тільки не пада-
ти духом, а щось робити, 
і тоді все буде добре.
 За таким юнацьким 
оптимізмом господаря 
чебуречної криється не-
легка доля переселенця з 
Донбасу. Адже до початку 
бойових дій він був солід-
ним бізнесменом, який 
майже 20 років успішно 
працював у сфері громад-
ського харчування. Ар-
тем мав декілька ресто-
ранів, закусочних, біст-
ро та їдалень у Донець-
ку, Макіївці, Харцизьку, 
Шахтарську. І мріяв про 
розширення цієї мережі. 
Буквально напередодні 
буремних подій вони за-
кінчили ремонт у новій 
арт-пельменній на площі 
Леніна в Донецьку. Тоді 
вже почалися проросій-
ські мітинги, захоплення 
адміністративних при-
міщень, з’явилися блок-
пости та озброєні бойови-
ки. Тож їхній заклад про-
працював цілих два дні, й 
Артем змушений був його 
закрити. Потім узагалі 
почалися погроми, тому 
сім’я вирішила рятувати 
не свій бізнес, а життя і 
виїхати до Києва. 
 — Практично ми втра-
тили все, що наживали 
роками, — говорить Ар-
тем Лещенко. — Залиши-
лася лише їдальня в То-
рецьку, але й вона не пра-
цює. Оскільки розташо-
вана у прифронтовому 

місті, де бувають обстрі-
ли. Виїжджати ж дове-
лося лише з документами 
та деяким одягом і заоща-
дженнями. Ми сподіва-
лися, що невдовзі вій-
на на Донбасі закінчить-
ся і ми повернемося, але 
так і не були в Донецьку 
з 2014 року. Почекавши з 
місяць і витративши чи-
мало грошей, ми зрозумі-
ли, що потрібно чимось 
зайнятися, щоб заробля-
ти собі на життя. Тож для 
відкриття власної справи 
напозичали у друзів 5 ти-
сяч доларів і разом із дру-
жиною Танею, яка до вій-
ни працювала режисером 
театру, спробували ство-
рити мобільну харчевню-
кіоск на колесах — фуд 
трак. Спочатку постави-
ли його на площі Шевчен-
ка. Але поторгували там 
зо три місяці, і нас звід-
ти «попросили», мотиву-
ючи це боротьбою з неза-
конними МАФами. Зро-
зумівши, що таким чи-
ном ми не зможемо навіть 
повернути вкладені кош-
ти, ми змушені були пе-
рекваліфікуватися на 
бродячих вуличних кулі-
нарів — спробували бра-
ти участь у різноманітних 
фестивалях.
 Першим «млинцем», 
який вийшов не гливким, 
став «Арт-пікнік Слави 
Фролової». Артему дове-
лося кілька разів умовля-
ти організаторів узяти їх 
у цей проект, оскільки він 
задумувався як пропаган-
да здорового харчування, 

а чебуреки начебто «не 
вписувались у формат». 
Під натиском аргументів, 
що їхня їжа також дуже 
смачна і корисна, а також 
персональної привабли-
вості чоловіка та, врахо-
вуючи ситуацію, в якій 
опинилася сім’я пересе-
ленців, Слава таки здала-
ся — і вони взяли участь в 
новому форматі, в якому 
працювали чотири місяці. 
А щоб хоч якось вписати-
ся в арт-формат пікніка і 
водночас збільшити кіль-
кість охочих поласувати 
смаколиками, Артем при-
думав оригінальний хід: 
запропонував бажаючим 
сфотографуватися з чебу-
реком, відправити знімок 
на їхню сторінку в «Фейс-

буці» і отримати ще один 
безкоштовно. Бажаючих 
було чимало — не стіль-
ки через дармове приго-
щання, як задля незвич-
ної розваги. Відтоді май-
же три роки вони й беруть 
участь у різноманітних 
подібних фестивалях, за-
воювавши вже чимало 
прихильників своїх «іс-
тинно доне цьких» чебу-
реків, які значно відріз-
няються від усіх інших 
своїм неповторним сма-
ком.
 — Звісно ж секрету їх 
приготування я не роз-
крию, — посміхається чо-
ловік. — Скажу лише, що 
головним інгредієнтом є 
любов, з якою ми готує-
мо. Але похвалюсь тим, 

що нас уже добре знають 
і навіть запрошують бра-
ти участь у різних кулі-
нарних проектах. А дех-
то з наших шанувальни-
ків навіть говорив, що 
цілий рік чекав фестива-
лю, щоб знову поласува-
ти такою смакотою. Од-
ного разу наші відвіду-
вачі зізналися, що такі 
смачні чебуреки їли лише 
раз у житті в Харцизьку. 
Як з’ясувалося у розмові, 
ця київська сім’я повер-
талася додому від роди-
чів через те місто і зовс-
ім випадково вирішила 
перекусити у місцевій 
чебуречній, яка вияви-
лася саме нашою. Вони 
запам’ятали той непов-
торний смак чебуреків, 
хоча раніше споживали 
й грецькі та італійські 
панцеротті, і дуже зраді-
ли, що знову змогли ними 
поласувати.
 Зараз ці підприємливі 
молоді люди, окрім ста-
ціонарної чебуречної, та-
кож беруть участь у різ-
номанітних фестивалях 
та арт-заходах. Нещодав-
но «гастролювали зі своїм 
шапіто» на Контрактовій 
площі та Atlas Weekend 
на колишній ВДНГ, а 
також годували гостей 
джазового фестивалю у 
Львові. До роботи залу-
чають ще кількох дівчат, 
серед яких теж є пересе-
ленки, а ще їм іноді допо-
магає 12-річна донечка. 
Мешкають вони в орендо-
ваній квартирі, тож знач-
ну частину прибутку дово-
диться витрачати на опла-
ту житла. Проте поверта-
тися в Донецьк, де не були 
з 2014 року, навіть не ду-
мають, хоча й скучають за 
рідною домівкою. Хіба що 
він знову стане «своїм» 
і там можна буде мирно 
жити та працювати. ■

ЗДОБУТКИ

Бойовий катерОК
Новий розвідувальний корабель 
для ВМС спущено на воду
Каріна ГАЛИКА

 Новий корабель спустили на воду на київському підприєм стві 
«Кузня на Рибальському». Про це в соціальній мережі «Фейсбук» 
написав колишній міністр оборони Степан Полторак. «За всю іс-
торію України не так багато було прикладів, коли спускалися на 
воду потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні — се-
редній розвідувальний корабель, аналога якому немає в Україні — 
за оснащенням і можливостями виконувати завдання. Це величез-
ний прорив і це перемога!» — повідомив він.
 Новий корабель побудовано на базі судна 502 ЕМ. Його ство-
рено для патрулювання. Використовуватимуть судно для охоро-
ни водних рубежів у прибережній морській полосі. Більше того, 
цей корабель буде протистояти ворожим судам маленьких роз-
мірів.
 «Сьогодні я радію від того, наскільки Військово-Морські сили  
України, які перебували у дуже важкому стані, зараз швидко наби-
рають обертів. Бойові спроможності ВМС за останні роки значно 
підвищилися, минулого року сформовано командування ВМС, ко-
мандування Морської піхоти, які сьогодні успішно виконують пос-
тавлені завдання. Тільки за останні роки ми значно підвищили рі-
вень укомплектованості та оснащеності ВМС, у тому числі засоба-
ми протиповітряної оборони», — додав Степан Полторак.
 Він наголосив, що за всю історію Незалежності Україна мала 
не так багато прикладів спуску на воду потужних броньованих ка-
терів. За його словами, створення нового середнього розвідуваль-
ного корабля є величезним проривом.
 Степан Полторак подякував усім, хто був причетний до вироб-
ництва цього катера, та запевнив, що судно значно розширить бо-
йові можливості ВМС i «перекриє» ті місця, де є проблеми. Він та-
кож додав, що цього року Україна розпочне серійне виробництво 
ракетного катера, на який поставлять протикорабельний ракетний 
комплекс «Нептун». ■

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Бронзового гетьма-
на Івана Мазепу, який 
з’явився на Соборному 
майдані в Полтаві три 
роки тому, вбрали ми-
нулого тижня місцеві 
«свободівці». За слова-
ми очільника Полтавсь-
кого міського осеред-
ку ВО «Свобода», депу-
тата міської ради Юліа-
на Матвійчука, у такий 
спосіб вирішили дещо 
оновити йому імідж, а 
заодно й розвіяти суворі 
будні полтавців, адже 
останнім часом маємо 
дуже багато сумних но-
вин, тож нехай хоч щось 
буде добре, викличе в 
людей посмішку. Ідея з 
одяганням пам’ятника 
не нова, скажімо, в Іва-
но-Франківську у виши-
ванку вбрали бронзово-
го Каменяра, в Одесі — 
бронзового Дюка тощо. 

У Полтаві ж вона реалі-
зована вперше. 
 «Ми за те, щоб ожив-
ляти пам’ятники, вес-
ти з ними комунікацію, 
— зазначив Юліан Мат-
війчук. — Принагідно й 
про постать Івана Мазе-
пи вкотре нагадали».
 Для того, аби зняти 
розміри скульптури, до-
велося вдатися до допо-
моги автовишки. Зняв 
розміри сам Юліан. А 
подбала про те, аби сороч-
ка підійшла бронзовому 
гетьману, його мати Люд-
мила Леонідівна, яка її 
викроїла, з ентузіазмом 
відреагувавши на ідею 
сина. Загалом, аби ре-
алізувати ідею, знадоби-
лося шість метрів полот-
на. Святкова одяганка ви-
йшла солідних розмірів: 
1,2 метра завдовжки й 
1,7 метра завширшки. 
Хоч сорочка й має вигляд 
вишитої, насправді, як 
зізнався Юліан Матвій-

чук, на неї нашили гото-
ву вишиту стрічку, а ос-
новний орнамент нама-
лювали — оскільки ідея 
з’явилася дещо запізно, 
на те, щоб вишити річ, 
просто не вистачило часу. 
До наступного Дня виши-
ванки сорочку планують 
усе ж таки вишити.
 Утiм у соцмережі 
бронзовий гетьман у ви-
шиванці викликав у лю-
дей різні почуття. «Дуже 
гарно. Навіть не думала, 

що вийде все так чудово», 
«Креативно! Молодці!», 
— хвалять одні користу-
вачі «Фейсбука». «Маяч-
ня», «Ну, до абсурду до-
ходимо: то песиків у ви-
шиванки одягаємо, то 
пам’ятники. Не в цьо-
му проявляється патріо-
тизм, не в цьо му...», — 
обурюються інші. «Діста-
ли нитики: і те їм не так, 
і се не так. Руки й ноги є, 
тож живіть і радійте жит-
тю», — радять треті. ■

СВОЯ СПРАВА

Із Донецька — з любов’ю
Сім’я переселенців годує столицю смачними чебуреками

■

Їм вдалося повернути людству віру в чебуреки.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙

КРЕАТИВНО

По-перше, 
це красиво
Як бронзового Івана Мазепу 
вбирали у вишиванку 

■

Бронзовому Івану Мазепі полтавські «свободівці» 
дещо оновили імідж.
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙
❙
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Упродовж чотирьох останніх днів трав-
ня запрошує на прем’єру — музичної 
комедії «Одеса. Шалене кохання» —
Київський академічний театр «Колесо», 
який відчиняє двері для відвідувачів на 
знаменитому Андріївському узвозі. Над 
постановкою вистави за п’єсою відомих 
одеситів Іллі Ільфа та Євгена Петрова, 
авторів відомої дилогії про харизматич-
ного комбінатора Остапа Бендера, пра-
цює режисер Марія Грунічева.
 Буде все: улюблені романси і шан-
сони, запальні танці, курйозні і майже 
анекдотичні повороти сюжету. Одеса ж 
бо завжди приваблювала своєю непов-
торною атмосферою, особливим почут-
тям гумору і ставленням до життя, куль-
турним і національним різноманіттям. 
Глядачі почуватимуться безпосередніми 
гостями свята, оскільки вистава відбува-
тиметься у кафе. 
 «Вже давно на моєму робочому столі 
ця п’єса, — розповідає режисерка-поста-
новниця Марія Грунічева. — В оригіналі 
це російська мова. Грати ж будемо сур-
жиком, плюс додасться сленг. Чому так? 
Ну, по-перше — це весілля, а по-друге 
— це Одеса! Події відбуваються саме у 
цьо му місті, оскільки автори народжені 
саме там. Усе могло відбуватися в Одесі, 
Києві... Було б навіть дивно, аби звуча-
ла відшліфована українська. 
 Текст практично не скорочували, лише 
трішечки перепланували персонажів. За 
п’єсою, дійових осіб багато. Ми ж задіяли 
вісім акторів, долучаємо трьох глядачів, 
які виходитимуть на сцену. У виставі  ба-
гато пісень, музики, танців, як і на будь-
якому весіллі. До речі, музику взяли 30-х 

років, яка звучала в Одесі. Музичний коло-
рит передаватиме атмосферу Перлини біля 
моря, у якій жили трохи карикатурні пер-
сонажі. Я вивчала їхню біографію і твор-
чість, робила висновки. Вони ніби зійшли 
зі сторінок газет, трохи із сарказмом, па-
родіями, висміюванням. Ми навіть деко-
рації у такому стилі-дусі зробили». 
 Чому саме ця вистава і сьогодні? На-
самперед — це потреба театру, каже 
Марія Грунічева: «Головний режисер 
Ірина Кліщевська висловила думку, що 
в театрі бракує веселих вистав, які йдуть 
у кафе. Хочеться вірити, що ми знайшли 
потрібне і правильне рішення постанов-
ки. Чекатимемо оцінки від глядача і кри-
тиків».
 «У цій виставі маю роль нареченої, — 
розповідає акторка Олена Тертична. — 
Моя героїня неоднозначна. Я ще й досі в 
процесі пошуку смачних, виразних мо-
ментів ролі. Зізнаюсь, що люблю грати 
комедійні ролі. Мені це близьке. Споді-
ваюся, що кожен глядач прийде, поба-
чить, кожен для себе відкриє щось своє. 
У цій ролі я вже «набила багато гуль» 
(сміється акторка). У цій ролі за зрос-
том я досить висока — таке нестандарт-
не рішення режисера. Під час репетиції 
траплялися випадки, що не вписувалася 
у двері... До речі, тут багато нестандар-
тів. Навіть сама причина весілля. На-

речена Ната закохана, але не може зро-
зуміти, в кого... Має бути цікаво».
 «До сьогодні мені ще таких персона-
жів грати не доводилося, — уточняє ви-
конавець ролі нареченого Олександр Ді-
дик. — Роль дуже цікава. Сама п’єса на 
злобу дня. Це — комедія, яка змушує ду-
мати й оцінювати ситуації. Глядач че-
рез образи побачить десь себе. П’єса дає 
можливість зібрати разом багатьох ціка-
вих персонажів. Якщо говорити винят-
ково про мою роль, то зовнішню харак-
теристику персонажа вдалося знайти, а 
ось деякі внутрішні деталі уточнюю. Я 
прихильник чеховського підходу: ін-
формація міститься у просторі, треба до-

слухатися до себе і навколишнього сві-
ту, треба знайти одну характеристику і 
створювати образ. Здається, цвях заби-
то».
 «Мені випала роль батька наречено-
го, — констатує Стас Колокольніков. — 
Такий собі Олександр Вітольдович — до-
сить комедійно яскрава постать перебу-
ває десь на лікуванні... Про персонаж 
автори особливо нічого не розповіда-
ють. Дія відбувається тут і зараз. Фан-
тазуємо всі разом: актори і глядач. Має 
бути виразно, весело, цікаво. Незви-
чайні люди в незвичайних обставинах. 
Скажу відверто, що такі ролі не завжди 
трапляються. Для мене це досить ціка-
во. Я дуже довго підкрадаюся до кожної 
ролі, завжди в пошуках. Персонаж ціка-
вий: людина зі своїми проблемами, ва-
дами і бажаннями. Наприклад, любить 
хильнути — це ж весілля! Любить при-
красити свою біографію — а чому б і ні! 
Така собі сіра людина, а хоче виглядати 
яскраво, бути в центрі уваги, відчувати 
свою необхідність. Такий собі підстарку-
ватий «Хлестаков» із рисами «Голохвас-
това». Думаю, що ця вистава стане хітом 
нашого театру. Це постановка, яка зби-
ратиме глядачів для спілкування».
 Художник-постановник вистави — 
Світлана Павліченко. Дизайнер костю-
мів — Ярослав Немировський. ■

Станіслав ГОЦУЛЯК

 З останнього дня травня і по 
9 червня в Україні проходити-
ме Чілдрен кінофест. Це третій 
за масштабами дитячий кінофес-
тиваль в Європі: минулого року 
його відвідали 42 тисячі глядачів. 
Більше — тільки в амстердамсь-
кого CineKid (65 тисяч) та дитячої 
програми Berlinale (50 тисяч). 
 Цьогорічний Чілдрен Кіно-
фест відбудеться вже вшосте і буде 
присвячений 130-річному ювілею 
Чарлі Чапліна. Саме на його честь 
назвали талісмана фестивалю — 
Совеня Чарлі. Спецподією фес-
ту стане ретроспективний показ 
фільму класика німої комедії 
«Цирк». 
 У конкурсну програму увійш-
ло сім картин. Відкриє її спільна 
робота британських та ірландсь-
ких кінематографістів «Зоопарк» 
(рекомендований вік — 10+) від 
режисера Коліна МакАйвора. Це 
історія зоопарку в Белфасті, який 
1941 року стає ціллю для бомбар-
дувань німецької авіації. Тварин, 
що потрапили в біду, намагається 
врятувати юний Том разом зі свої-
ми друзями. 
 Від самого заснування, з 2014 
року, обирають Посла Чілдрен Кі-
нофесту. Першим таким послом  
була Джамала, а цього року ним 
став Олег «Фагот» Михайлюта, 
фронтмен гурту «Танок на Май-
дані Конго». «Не треба сороми-
тись відчуття дитинства у собі, 
навпаки, слід його культивувати, 
— вважає Фагот. — Тільки за цієї 
умови ти спроможний на щось 
справжнє та щире». Прикладом 
такого справжнього став кіноде-
бют  Михайлюти у стрічці «Сторо-
жова застава» — минулорічного 
переможця Чілдрен Кінофесту. 
А на цьому фестивалі Михайлюта 
— один із тих, хто озвучував ук-
раїнського учасника програми.
 Фентезі «Викрадена принце-
са» (7+) Олега Маламужа — одна 
з двох конкурсних анімацій. Дія 
відбувається в стародавньому 
Києві, де чаклун викрадає кня-
жу доньку Мілу. Мандрівний ар-
тист Руслан береться врятувати 
дівчину, не знаючи про її благо-
родне походження. Крім Фагота, 

героїв мультику озвучили інші 
вітчизняні селебріті: Сергій При-
тула, Юрій Горбунов та учасники 
гурту «Врємя і стєкло». Ще один 
анімаційний фільм — копродук-
ція Франції, Італії і Люксембур-
гу «Піпі, Пупу та Розмарі: таєм-
ниця викрадених нот» (режисер 
— Енцо Д’Ало). Стрічка 5+ про 
звірят, які повертають у ліс музи-
ку, розслідуючи крадіжку нот.
 Голова Держагентства з пи-
тань кіно Пилип Іллєнко роз-
повідає: «Обсяг нашого внеску 
у проведення фестиваль щоразу 
зростає і цього року становить 600 
тисяч гривень. Головна його місія 
— формування смаку до хорошо-
го кіно».
 Такими зразками кіно висо-
кої якості є інші учасники кон-
курсної програми з Північної Єв-
ропи. Сімейну комедію з елемен-
тами криміналу «Я — Вільям» 

(7+) данського режисера Йонаса 
Елмера можна вважати дитячим 
варіантом знаменитого «Карти, 
гроші, два стволи». «Каспер та 
Емма у театрі» (4+) норвежців 
Аврори Госсе та Арне Ліндтне-
ра Нєсса — про дівчинку та хлоп-
чика, яких відвідини театру на-
дихають на створення власної 
різдвяної п’єси. «Ліс примар-
ної сови» (7+) — пригодницька 
стрічка Ану Аун з Естонії про де-
сятирічну дівчинку Ею, яка ря-
тує ліс та закохану пару і розга-
дує власну сімейну таємницю. А 
родзинка фестивалю — справж-
ній дитячий жахастик із приви-
дами «Кімната 213» шведської 
режисерки Емілі Ліндблом.
 Гендиректор Чілдрен кінофес-
ту Денис Іванов зазначає: «Чілд-
рен Кінофест — це не тільки фес-
тиваль. Після закінчення він по-
чинає працювати як платформа 

для показу фільмів у школах. На 
сайті є спеціальна форма, запов-
нивши яку, можна безкоштовно 
отримати фільми з каталогу Чілд-
рен Кінофесту для шкільних фес-
тивалів, уроків, кіноклубів».
 Крім основної програми, у 
рамках фестивалю відбудеться 
третій всеукраїнський конкурс 
дитячих фільмів. Переможців 
виберуть із десяти короткомет-
ражок (тривалість від 1 до 8 хви-
лин), що зняті наймолодшими 
українськими кінематографіс-
тами 7-14 років. Вони отрима-
ють грошові призи від 5 до 20 ти-
сяч гривень.
 «Я вже 17 років викладаю в 
університеті Карпенка-Карого і 
можу засвідчити, що це дуже ко-
рисно, коли діти такого віку де-
бютують в кіно», — стверджує 
режисер Аркадій Непиталюк, це 
його дебют у якості члена журі ди-

тячого кінофестивалю. Компанію 
йому складуть режисерка Мари-
на Степанська та акторка Ірма Ві-
товська. 
 Що стосується основної про-
грами Чілдрен кінофесту, то його 
переможця традиційно виберуть 
самі глядачі. Цього року на мапі 
Чілдрен Кінофесту — 23 міс-
та України від Львова до Маріу-
поля. Умови голосування одна-
кові для всіх. На вході до кіно-
залу глядач отримує бюлетень, в 
якому виставляє свою оцінку піс-
ля завершення сеансу. Вхід на всі 
фільми — безкоштовний, за попе-
редньою реєстрацією на сайті. По-
чаток реєстрації починається рів-
но за тиждень до сеансу. На пер-
ший показ можна буде зареєстру-
ватись вже 24 травня. 
 Як це діє в регіонах?
 «Добре пам’ятаю всю історію 
фестивалю в нашому місті, ос-
кільки очолив кінотеатр у 2013 
році, і всі маріупольські Чілдрен 
кінофести проходили саме в «Пе-
ремозі», найстаршому з діючих 
кінотеатрів міста, — розповідає 
Олександр Засецький, в.о. дирек-
тора кінотеатру. — До слова, він 
функціонує близько ста років і не 
переривав своєї роботи ні під час 
Другої світової, ні під час подій 
2014 року. Тоді сепаратисти хоті-
ли використовувати кінотеатр під 
свій штаб, але тут не було необхід-
ного їм підвалу і вони обладнали 
цей штаб на сусідній, Грецькій 
вулиці. Розвиток фестивалю від-
бувся на моїх очах. Ми починали 
з маленького залу на 58 місць. І 
він не завжди був заповнений: 
20-30 людей інколи приходило, 
незважаючи навіть на те, що вхід 
безкоштовний. На другий рік ми 
перейшли в середній зал, бо при-
ходило вже більше 70 глядачів 
і доводилось ставити додаткові 
стільці. І ось уже третій рік ми 
будемо у великому цифровому 
залі на 300 місць. Якщо і були 
порожні місця у минулому та по-
заминулому роках, то це лише 5-
10 відсотків від загальної кіль-
кості. І то, це пояснюється спе-
цифікою поперед ньої реєстрації, 
коли у людей просто змінюють-
ся обставини і вони не можуть 
прийти». ■

ЧАС «Т»

Одеса — на Андріївському узвозі
Театр «Колесо» представить комедію за п’єсою Ільфа та Петрова

■

«Шалене весілля».
Фото надано театром «Колесо».

❙
❙

Із талісманом Чілдрен кінофесту співак Фагот (Олег Михайлюта) і керівник Держкіно Пилип Іллєнко.
Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Чарлі запрошує
Шостий Чілдрен кінофест зі шведським жахастиком й українським  
мультиком про викрадення людей

■



13УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 22 ТРАВНЯ 2019КУЛЬТУРА
НОРМАТИВИ

Рекомендують. 
Чи виконають?
Є надія, що ухвалена 
депутатами постанова врятує 
культурну спадщину
Дар’я ДЯЧЕНКО

 Парламент запустив механізм вдоскона-
лення законодавства про охорону культур-
ної спадщини. Депутати Верховної Ради ух-
валили документ, який окреслює напрями 
та перелік конкретних дій органів держав-
ної та місцевої влади, виконання яких пос-
тавить на якісно новий рівень культуро-
охоронну діяльність в Україні і сприятиме 
збереженню культурної спадщини. Повна 
назва — Постанова про Рекомендації пар-
ламентських слухань на тему: «Стан, про-
блеми та перспективи охорони культурної 
спадщини в Україні». До речі, голосуван-
ня відбулося за кілька днів до Міжнародно-
го дня музеїв, який відзначають 18 травня, 
що дало привід жартувати про парламент-
ський подарунок. 
 Документ став результатом діалогу та 
обміну досвідом представників органів де-
ржавної влади,місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань, наукових установ, 
експертів ще 18 квітня 2018-го в ході парла-
ментських слухань «Стан, проблеми та перс-
пективи охорони культурної спадщини в Ук-
раїні». На основі рекомендацій будуть ство-
рені нормативно-правові акти. Наразі ж в 
Україні не існує механізму з охорони куль-
турних пам’яток. На практиці все ще про-
довжують діяти традиції радянського зако-
нодавства, абсолютно недієвого в сучасних 
умовах.
 Ухвалені рекомендації зобов’язують де-
ржавні та місцеві органи: посилити від-
повідальність за руйнування і знищення 
пам’яток через внесення змін до низки За-
конів України; забезпечити ефективний де-
ржавний облік культурних пам’яток, ти са-
мим оновлюючи дані Державного реєстру не-
рухомих пам’яток України; провести повну 
інвентаризацію пам’яток на своїй території і 
за потреби здійснити невідкладні ремонтно-
реставраційні роботи; проводити регулярний 
моніторинг стану охорони пам’яток; залучи-
ти міжнародний досвід i систему державно-
приватного партнерства у сфері збереження 
культурної спадщини України тощо.
 Виконання низки положень цих рекомен-
дацій матиме суттєве значення і для охорони 
пам’яток Голокосту та об’єктів єврейської 
культури на території нашої держави, точну 
кількість яких до цього часу не встановлено, 
коментують у Меморіальному центрі Голо-
косту «Бабин Яр». За даними центру, який 
уже майже рік займається інвентаризацією 
об’єктів, в Україні наразі нараховано понад 
800 меморіалів. Центр досліджує не тільки 
події, що відбувалися в період нацистської 
окупації на місцях, а й вивчає процес їх ме-
моріалізації, створення місць пам’яті, що 
увічнюють невинно вбитих людей, загиблі 
етнічні спільноти, конкретні події та Голо-
кост як явище. ■

■

Катерина КОШОВА, 
студентка коледжу Університету 
сучасних знань

 Презентація книги-альбо-
му «Шевченкіана в екслібрисі: 
1917-2017» відбулася в Києві. 
Автор — Петро Нестеренко, 
член Спілки письменників Ук-
раїни, кандидат мистецтвоз-
навства. 
 «Ім’я Тараса Шевченка сьо-
годні ми розуміємо настільки, 
наскільки розуміємо себе, свій 
час і Україну в ньому, — ска-
зав на презентації у Товаристві 
«Знання» України голова прав-
ління Василь Кушерець. — Але, 
щоб краще зрозуміти, треба пов-
ністю осягнути його як сучасни-
ка людей, проблем, суспільства 

ХІХ століття. Книга «Шевчен-
кіана в екслібрисі: 1917-2017» 
— це титанічна робота не одного 
дня й не одної людини. Ця кни-
га потрібна сьогодні знавцям 
шевченкіани, студентам, біб-
ліотекам».
 До книги ввійшло 1120 ек-
слібрисів багатьох відомих в 
Україні й за межами худож-

ників. Серед них Олена Куль-
чицька, Василь Лопата, Мико-
ла Стратілат. Серед власників 
шевченківських екслібрисів 
третій Президент Віктор Ющен-
ко, письменники Володимир 
Яворівський, Михайло Слабо-
шпицький, родина Осташевсь-
ких…
 Автор книги Петро Несте-

ренко зізнається, що довгою і 
нелегкою була дорога книги до 

виходу у світ. «Тільки завдячу-
ючи людям, які творять добро-
чинні справи, вийшла ця книж-
ка, — сказав Петро Нестеренко. 
— В даному випадку на допомо-
гу прийшла Світлана Виногра-
денко, міжнародний консуль-
тант iз питань здоров’я, бізне-
су, життєдіяльності людини, 
кандидат психологічних наук, 
громадська діячка».
 «Книги — одне з моїх захоп-
лень, — каже Світлана Виног-
раденко. — З дитинства я мрія-
ла, щоб у моїй домашній біб-
ліотеці були книжки з автогра-
фами. І ця мрія здійснилася. 
Сьогодні в мене їх кілька де-
сятків. На пропозицію видати 
цю книгу на доброчинні кошти 
відгукнулися  і мої друзі». ■

КНИЖКОВА ШАФА

Знаки Шевченкіани
1120 екслібрисів відомих художників — 
в одному альбомі

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Сьогодні неможливо 
уявити життя без інтерне-
ту, без соцмереж, без до-
ступу до будь-якої інфор-
мації за кілька секунд, од-
ним кліком. Саме там ми 
знаходимо все, що нас ці-
кавить: від біографій ві-
домих людей та інформа-
ції про минулі події — до 
поезії, афоризмів, приві-
тань. І мало хто, гортаючи 
сторінки в інтернетi, за-
мислюється, яким чином 
інформація з’являється в 
інтернеті і скільки праці в 
неї вкладається.
 Про це знає відомий 
кримський журналіст 
Микола Владзімірський, 
який у далекому вже 
2000-му створив сайт «Ук-
раїнське життя в Севас-
тополі». Як зізнався пан 
Микола, назву цю він за-
позичив у Симона Петлю-
ри, який свого часу вида-
вав журнал «Украинская 
жизнь в Москве». До речі, 
обидва народилися в один 
день — 22 травня — тож 
сьогодні в обох ювілей. 
Щоправда, якщо Симон 
Петлюра з’явився на світ 
140 років тому, то в пана 
Миколи ювілей «скромні-
ший» — 65-річчя.
 Власне, у Севастополі 
Микола Владзімірський 
прожив більше двадця-
ти років. Родом він із 
Мар’їнки, що біля Донець-
ка. Закінчив у 1975 році До-
нецький інститут радянсь-
кої торгівлі і 13 років про-
працював за фахом. «Але з 
часом я зрозумів, що це не 
моє. Я був зовсім не типо-
вим працівником торгівлі 
— за все життя не дав жод-
ного хабара», — усміхаєть-
ся пан Микола.
 Вирішальним став по-
чаток 90-х, коли в Севасто-
полі на повну силу запра-
цювала «Просвіта», гурту-
ючи навколо себе українсь-
ких ентузіастів. Микола 
Владзімірський з головою 
поринув у роботу, шукаю-
чи однодумців, розповіда-

ючи правду про Україну, 
про її історію та культуру. 
«У тому, що у 1991 році на 
референдумі у Севастополі 
51% підтримали Незалеж-
ну Україну, величезна за-
слуга саме «Просвіти». А 
коли у 1995 р. з’явилася га-
зета «Дзвін Севастополя», 
я підійшов до редактора, 
Миколи Гука, і запропо-
нував свої послуги. І ми 7 
років робили газету в мене 
вдома на комп’ютері», — 
згадує він. Щоб опанувати 
мистецтво журналістики, 
Владзімірський закінчив 
курси ВВС, ставши пізні-
ше постійним автором га-
зет  «Дзвін Севастополя»,  
«Кримська світлиця», 
«Флот України», журналу 
«Морська держава». Нині, 
на жаль, вони припинили 
своє існування. Але весь 
архів пан Микола встиг 
зберегти для нащадків.
 А тоді українське жит-
тя в Криму було досить ак-
тивним. Пан Микола досі 
згадує 1995 рік і «Черво-
ну руту», яка того року 
проходила в Севастополі. 
У місті до анексії активно 
діяв Український куль-
турно-інформаційний 
центр, була українська 
бібліотека, проходило ба-
гато заходів. «Зараз усе 
це практично зруйновано. 
Українське життя в Севас-
тополі нині майже непо-
мітне. Я за ці 5 років втра-
тив дві батьківщини», — 
зітхає Владзімірський.
 Активність життя спо-
нукала до творчої актив-
ності. Одним із перших 
зрозумівши важливість і 
пе р спе ктивність  інтерне-
ту, Микола Владзімірський 
взявся за розробку сайтів 
популярних українських 
ЗМІ. «У 2002 році я зуст-
рівся з Романом Ковалем — 
з’явився сайт «Незборимої 
Нації». Зустрівся з Євге-
ном Сверстюком — запро-
понував зробити сайт «На-
шої віри». Дізнався, що є 
книжка про афористику 
— зробив сайт афоризмів, 
який на цей момент налі-

чує близько шістдесяти ти-
сяч афоризмів, прислів’їв 
і приказок, тостів. Пав-
ло Глазовий та Євген Ду-
дар наштовхнули на дум-
ку зробити сайт українсь-
кого гумору «Смішного!». 
І так у багатьох моментах. 
Є два поетичнi сайти, серед 
яких сайт еротичної поезії 
«Дотик словом», «Весела 
абетка», де зараз є навіть 
дитячі вірші Наталки Пок-
лад, Анатолія Григорука та 
Оксани Кротюк, начитані 
авторами. Це  невичерпне 
джерело для всіх, хто пра-
цює з дітьми. Це мій найус-
пішніший сайт», — роз-
повідає пан Микола.
 Його енергії та доскіп-
ливості можна позаздрити. 
У часи, коли українське 
книговидання тільки ста-
вало на ноги, Микола Влад-
зімірський ходив видав-
ництвами, сканував кни-
ги і викладав для широко-
го загалу, популяризуючи 
видання. Пізніше з появою 
соцмереж контактувати 
з авторами стало прості-
ше, тож матеріали почали 
з’являтися «з перших рук». 
Коли роботи було дуже ба-
гато, пан Микола навіть за-
лучав помічників. Багато 
писав сам, ставши літопис-
цем українського життя в 
Криму.
 Наразі на рахунку Ми-
коли Владзімірського — 

25 створених сайтів та 15 
сторінок у соцмережах, які 
він адмініструє. До 2012 
року цю діяльність мо-
рально та матеріально під-
тримувала Марія Фішер-
Слиж із Торонто — урод-
женка Коломиї, активний 
член багатьох громадських 
організацій США та Кана-
ди. Зараз це все робиться 
на громадських засадах, 
тому деякі сайти стали ар-
хівами, деякі законсерво-
вані. Але все одно їхня по-
пулярність і вплив великі. 
«У мене щодня на порталі 
«Українське життя в Севас-
тополі» — десятки тисяч 
відвідувань. На «Фейсбу-
ці» я адмініструю спільно-
ту Рух За мову — у нас там 
47 тисяч підписників. Чи-
мало дописів мають від 300 
до 700 тисяч переглядів. 
Сайт «Дотик словом» у се-
редньому має 1200 відвіду-
вань за добу. Значить, лю-
дям це цікаво», — ділиться 
пан Микола.
 У свої 65 він досі що-
дня до 12 годин прово-
дить за комп’ютером, по-
ширюючи інформацію, 
готуючи цікаві та пізна-
вальні матеріали, моде-
руючи дискусії. Така вона 
— його особиста інформа-
ційна війна за українську 
ідентичність. Війна, яку 
обов’язково маємо вигра-
ти. ■

Микола Владзімірський.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Генерал інформаційного 
фронту
Просвітянин Микола Владзімірський 
плекає українське слово

■



І якщо вам можна шпинат — 
не пропустіть його сезону!
  Яєчня зi шпинатом чи сир, заправ-
лений спеціями і пастою зі шпинату 
(листя пропустити крізь м’ясорубку) — 
чудовий початок дня. А якщо ще трохи 
підключити фантазію, то зі шпинатом 
можна готувати і готувати.

Барвисті бургери
 Вони ж — бургери з м’яса, моркви 
та шпинату, наїдок, яким залюбки сма-
кують діти.
 Інгредієнти: 500 г фаршу з ялови-
чини, баранини або свинини (ви та-
кож можете взяти мелену індичку або 
курку), 250 г дрібно натертої моркви, 
250 г  дрібно нарізаного шпинату, дріб-
но нарізана цибулина, 2 подрібнені 
зубчики часнику, чайна ложка кмину 
(5 г), 2 столові ложки тертої куркуми 
(20 г), 3 столові ложки сухарів (30 г), 
сіль і перець (за смаком).
 Змішайте всі інгредієнти, зробіть 
бургери та підсмажте їх.
 Подавайте з булочками або рисом. 
Можна замінити моркву на броколі 
(дрібно натріть її та додайте до фар-
шу). І готова цікава та ошатна страва!

Шпинатні вареники
 Чому б не поекспериментувати з ва-
рениками? Якщо вони будуть зі шпи-
натом, то це лише додаткові плюси. Ще 
знадобиться черемша, поки вона є на 
городах, та кріп. Пучок шпинату і тро-

хи кропу подрібнити, залити склянкою 
холодної води і ретельно збити бленде-
ром. Додати яйце, ложку олії, борошна 
стільки, щоб вийшло туге тісто, яке ре-
тельно вимісити, залишити в холоді на 
годину, замотавши в плівку.
 Начинка: 400 г домашнього сиру, 
жовток і трохи подрібнених пагонів мо-
лодої черемші, сіль за смаком. Варити, 
як звичайні вареники, — у підсоленому 
окропі п’ять хвилин. Витягти шумів-
кою, заправити розтопленим маслом і 
подрібненим кропом. Чудові вареники 
готові, можна скликати родину!

Художня кулінарія: пляцок 
шпинатно-малиновий
 Цей рецепт львів’янки Ірини Па-
ращак давно став улюбленим для бага-
тьох гурманів. Кулінарна майстриня 
запевняє, що готується пляцок прос-
то, хіба що писати довго. Але ось вам 
перепис.
 Потрібна форма 26х36.
 Шпинатний бісквіт: 6 білків (жов-
тки окремо), склянка цукру, 3 столові 
ложки олії, пучок шпинату, склянка 
борошна, чайна ложка порошку для 
випічки. 
 Малиновий джем: 400 мл соку ма-
лини, 100 г цукру, 2 столові ложки кро-
хмалю.
 Сметанковий крем: 0,5 л сметани , 
цукор — пудра до смаку, сік лимона.
 Отож спочатку випечемо шпинат-
ний бісквіт. Білки збити з цукром. 

Жовтки вимішати з олією і додати до 
білків. Шпинат промити, порізати, 
додати 2 столові ложки окропу, зби-
ти блендером до однорідності. Збива-
ючи білки з жовтками, додаємо шпи-
нат. Наприкінці всипаємо борошно з 
порошком і все легко вимішуємо.
 На змащене деко виливаємо біс-
квіт, печемо при 170-150 градусах 15-
20 хвилин. Коли охолоне, розрізаємо 
на три частини, по 12 см кожна.
 Малиновий джем: частину соку 
малини влити в посудину, додати цу-
кор, нехай закипить, у другій частині 
розвести крохмаль, все з’єднати і за-
варити. Гарячий джем нанести на всі 
три коржі.
 Сметанковий крем: сметану збити з 
цукром, додати сік лимона. Три коржі 
перекладаємо сметанковим кремом, 
тобто бісквіт — малиновий джем — 
сметанковий крем — бісквіт, і далі по 
порядку. Прикрасити за бажанням і 
смакувати та пригощати!

Шпинатний коктейль
 «Якщо діти не особливо сприйма-
ють шпинат, є чудовий вихід — зроби-
ти для них коктейль, у склад якого вхо-
дить шпинат, — каже львів’янка Оля 
Дудник. — Його смак не відчувається, 
тому будь-яка дитина вип’є із задово-
ленням. Отже, жменю свіжого шпина-
ту подрібнити блендером на пюре, до-
давати поступово і збивати  порізане на 
дольки велике яблуко, тоді морозиво 
(так, щоб коктейлю вистачило на дві 
порції). Моя дітвора ну дуже любить 
цей зелений освіжаючий коктейль». 
 Шпинат — це красиве і корисне! Го-
туймо красиво і з користю! ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Цей торт готується за півгодинки, 
тому й «нашвидкуруч». Смак відповідає 
його назві: соковиті пухкі коржі, вишне-
ва кислинка і ніжність сирного крему ро-
бить цю випічку справді особливою. 
 Потрібно: какао — 50 г, пшеничне бо-
рошно — 70 г, дрібка солі, яйця — 4 шту-
ки, цукор — 100 г, масло — 60 г, чайна 
ложка розпушувача.
 Для крему: сир — 250 г, згущене моло-
ко — 80 г, цукрова пудра — 50 г, вершко-
ве масло — 150 г.
 Для просочення: вишня — 100 г, вода 
— склянка, цукор — 2 столові ложки.
 У чашу міксера вбиваємо яйця, до-
даємо цукор і щіпку солі. Все збиваємо 
до пишної маси. В отриману масу додає-
мо вершкове масло і ще трохи збиваємо 
міксером. Борошно і какао просіюємо в 
миску, додаємо розпушувач і все перемі-
шуємо. Отриману суміш вводимо в яєч-
ну масу і збиваємо до однорідності. Деко 
вистеляємо папером для випічки, змазує-
мо маслом. Виливаємо на нього бісквітну 
основу, розрівнюємо і ставимо в духовку, 

розігріту до 220 градусів. Випікаємо про-
тягом 6-8 хвилин.
 Готовий бісквіт охолоджуємо і звіль-
няємо від пергаментного паперу. Зрізає-
мо акуратно краї і розрізаємо бісквіт на 
4 частини. Залишки бісквіта перемелює 
в блендері. Вишню перекладаємо в неве-
ликий сотейник. Додаємо цукор і вливає-
мо воду. Сотейник ставимо на плиту, дово-
димо до кипіння і проварюємо протягом 5 
хвилин. Готовий сироп проціджуємо через 
сито. Сир кладемо в чашу блендера, додає-
мо згущене молоко і перемелюємо до пас-
топодібного стану. У чашу міксера кладе-
мо вершкове масло, додаємо цукрову пуд-
ру і збиваємо все до однорідності. Додаємо 
до нього сирну масу і ще раз збиваємо.
 Збираємо торт. Корж просочуємо си-
ропом і промазуємо підготовленим кре-
мом. Зверху викладаємо кілька вишень і 
накриваємо іншим коржем. Таким чином 
збираємо весь торт. Зібраний торт прома-
зуємо з усіх боків кремом і обсипаємо під-
готовленою крихтою. Зверху прикрашає-
мо на свій смак. Готовий тортик ставимо в 
холодильник на годину, а потім подаємо 
до столу. Свято вдасться! ■

ДО СЕЗОНУ

Про шпинат і безліч принад
Готуємо з корисною зеленню

■

Шпинатний пляцок Ірини Паращак.❙

Коктейль зі шпинату.❙

Піца-овочівка
Кабачки, які залюбки їстимуть 
діти
Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Мої племінниці Таїса та Аліна так її нази-
вають і дуже люблять. Або ще «кабачково-куряча 
піца», або «літня». Вони її щоразу називають по-ін-
шому, але, як бачу, вона їм не приїдається, швид-
ше, навпаки: чекають і залюбки допомагають готу-
вати. 
 На 1 кг кабачків потрібно: 2 яйця, 3 помідори, ку-
ряче філе, 50 г твердого сиру, 50 г борошна, моркви-
на, цибулина, 2 зубчики часнику, 100 г молока і зе-
лень. 
 Одне яйце добре збити до однорідної консистен-
ції. Кабачки помити і дуже тоненько нарізати, зану-
рити в яєчну масу, а потім обваляти в борошні та під-
смажити з обох боків до золотавого кольору. Виклас-
ти підсмажені кабачки на паперовий рушничок чи 
серветку, щоб позбутися зайвої олії. Куряче філе по-
мити і відварити до готовності. Вийняти з води і порі-
зати шматочками. Помідори і цибулю помити і порі-
зати кільцями. Моркву почистити, помити і натерти 
на крупній тертці. Зубці часнику почистити і подріб-
нити. Форму для піци змазати олією і викласти сма-
жені кабачки в два шари, потім порізане куряче 
філе. Поверх м’яса викласти цибулю, натерту мор-
кву, помідори та присипати часником. Яйце збити з 
молоком. Посипати піцу натертим на крупній тертці 
твердим сиром і залити яєчно-молочною сумішшю. 
Зелень промити, просушити, подрібнити і посипати 
кабачкову піцу. Поставити піцу в розігріту духовку 
та пекти, поки не розтопиться твердий сир. 
 «Від піци не сидиться», — придумали малі. Доб-
ре придумали, бо вона легка, смачна, барвиста і 
корисна. Готуйте на здоров’я! ■

НА ДЕСЕРТ■

«Незрівнянний» з вишнями 
Рецепт торта «нашвидкуруч»

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 «Дорогі господиньки, хочу запропо-
нувати вам рецепт ну дуже смачної бо-
бовки. Перебуваючи в Празі, я готувала 
цей пиріг і привезла рецепт сюди, де го-
тую його постійно», — каже львів’янка 
Вікторія Іванова. Отож, складники: 5 
яєць, 300 г цукру, 200 мл олії, 200 мл 
води, 400 г борошна, чайна ложка по-
рошку для печива, 30 г какао.
 Яйця збити з цукром, до них додати 
воду та олію і збити. Порошок для печи-
ва перемішати з борошном і додати до 
збитих яєць з водою та олією. Викласти 
в деко половину тіста, до іншої частини 
додати какао та вилити також в деко, 
ложкою довільними легенькими руха-
ми перемішати. Поставити в духовку і 
випікати 45 хвилин при температурі 180 
градусів. 
 Ну і, звичайно, до такого смаколика 
пасуватиме чай зі свіжої м’яти і кориці  
чи з подрібненими першими полуничка-
ми — експериментуйте! А рецепти з по-
луницями ми вам підготуємо в наступ-
ному номері. Смачного! ■

Чеська бобовка 
Бісквіт, але не з бобами

Бобовка Вікторії Іванової.❙

З ПЕЧІ ДЛЯ МАЛЕЧІ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Пишу «принади», а маю на увазі переваги і плюси цього легендарного лист-
кового овоча. Пам’ятаєте, як міцнів моряк Папай після кожного споживання 
пучка шпинату? І нехай це всього лише мультфільм, але основна концепція 
шпинату показана серйозна — він дуже корисний. Якщо ви дбаєте про своє 
здоров’я, то однозначно варто ввести у ваш раціон шпинат. Це джерело ко-
рисних речовин, в тому числі вітаміну Е і вітамінів групи В.  
Відомий шпинат тим, що бере участь у творенні в організмі людини достат-
ньої кількості гемоглобіну, який забезпечує киснем усі клітини та входить у 
склад системи, що відповідає за вироблення енергії та обмін речовин. Також 
шпинат містить лютеїн та інші речовини, що захищають нервові клітини і за-
побігають виникненню таких захворювань, як дистрофія сітківки. Тому страви 
із зеленим листям рекомендовані тим, хто багато працює за комп’ютером.
Ще у шпинаті є рекордна кількість вітаміну К, що впливає на міцність кісток, і 
йод, необхідний для нормального функціонування щитоподібної залози. 
Звичайно, людям із певними захворюваннями, подагрою приміром, шпинат 
протипоказаний, тому в цьому випадку спрацьовує загальне правило: відда-
ючи перевагу певному продукту, треба знати стан свого здоров’я. 
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«У мене затяжна криза, котра пов’язана з травмою плеча. Тож для мене 

кожна перемога — це вже успіх і позитив».Ілля Марченко
український тенісист-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У середу в Харкові має від-
бутися останнє в сезоні ук-
раїнське «класико». Щоправ-
да, турнірних мотивів воно 
не матиме. У минулому турі 
«Шахтар» достроково оформив 
чемпіонство, а «Динамо» вже 
давно монолітно стоїть на сріб-
ній позиції. Так само впевнено 
тримається на своєму бронзо-
вому щаблі й «Олександрія».
  Відтак ключовий інтерес у 
заключних поєдинках прем’єр-
ліги-2018/2019 зосереджений 
навколо боротьби за виживан-
ня. Загалом, здається, що саме 
питання збереження аутсайде-
рами ПЛ прописки в «топово-
му» дивізіоні в поєднанні з пал-
ким прагненням лідерів першої 
ліги набути елітного статусу в 
існуючих реаліях українсько-
го футболу виглядає найцікавi-
шим розділом його новітньої іс-
торії.
 Хоча якби наважилися 
в УПЛ на розширення свого 
представництва до 14-16 клубів 
— подібної інтриги наприкін-
ці нинішнього сезону бачити б 
не довелося. А так, «Олімпік», 
«Карпати», «Арсенал-Київ» 
i «Чорноморець» — з одного 
боку та «Дніпро-1», «Колос», 
«Волинь», «Оболонь-Бровар» 
і «Металіст-1925» — з іншого 
потрапили до гарячого епіцен-
тру міждивізіонного обміну.
 При цьому якщо в прем’єр-
лізі без відповіді й досі залиша-
ються всі питання, пов’язані з 
командами, котрі «стоять на 
вихід», то в першій лізі, де до 
фінішу залишився лише один 
тур, вже кілька тижнів відо-
мий володар прямої перепуст-
ки до елітного дивізіону. Вод-
ночас на останніх метрах дис-
танції зі статусом претендента 

попрощалися столичні «пиво-
вари».
 Відтак на два інші квитки 
до еліти, котрі будуть розіграні 
в перехідному «плей-оф», від 
першої ліги претендують три 
клуби, хоча шанси на участь 
«Металіста-1925» у стикових 

матчах виглядають дещо ниж-
чими, ніж у «Волині» та «Ко-
лоса». «Будемо грати на пере-
могу в Краматорську й сподіва-
тися на те, що нам посміхнеть-
ся футбольна вдача», — заявив 
захисник харківського клубу 
Владислав Кравченко.

 А для «Металіста-1925», 
котрий поступається конку-
рентам лише за додатковим 
показником результативності, 
вдача — це невдача когось із 
пари опонентів в останньо-
му турі першості. І якщо «во-
линянам» у гостях, думаєть-

ся, буде не надто складно пере-
грати 12-й колектив турніру — 
«Гірник-Спорт», то в «Колоса» 
з Ковалівки, що на Київщині, 
навіть у рідних стінах можуть 
виникнути проблеми зi столич-
ними «броварами», котрі, не 
витримавши темпу сходження 
до еліти, наостанок спробують 
гучно гримнути дверима. Утім 
гра проти «Оболоні», котру го-
ловний тренер «Колоса» Рус-
лан Костишин назвав найваж-
ливішим матчем в історії клу-
бу, має стати для провінційно-
го клубу своєрідним тестом на 
готовність до нових, якісно ін-
ших звершень.
 Натомість у «Дніпрі-1», 
котрому за два сезони вдало-
ся подолати шлях від свого 
наро дження до здобуття міс-
ця в найсильнішій лізі країни, 
вже будують грандіозні плани 
на майбутній сезон. Почесний 
президент дніпровського клу-
бу Юрій Береза після достроко-
вого виграшу «Дніпром-1» пер-
шої ліги заявив, що в наступ-
ному сезоні команда Дмитра 
Михайленка боротиметься за 
місце в першій п’ятірці УПЛ, і 
для цього в міжсезоння дніпря-
нам його керівництво обіцяє 
серйозне підсилення. ■

ФУТБОЛ

 Тест на зрілість
 Перед останнім туром у першій лізі на право зіграти перехідні 
матчі претендують три команди

■ ТАБЛО

 Перша ліга. 29-й тур. «Бал-
кани» — «Авангард» — 1:2, «Аг-
робізнес» — «Гірник-Спорт» — 0:0, 
«Волинь» — «Рух» — 1:1, «Суми» 
— «Миколаїв» — 0:8, «Дніпро-1» 
— «Колос» — 3:1, «Оболонь-Бро-
вар» — «Прикарпаття» — 3:2. «Ме-
таліст-1925» — «Зірка» — +/-.
 Турнірне становище: «Дніпро-
1» — 64, «Колос», «Волинь», «Ме-
таліст-1925» — 51, «Оболонь-Бро-
вар» — 47, «Авангард» — 45...

■

Після кількарічної перерви «Волинь» має хороший шанс знову повернутися до прем’єр-ліги.
Фото з сайта fcvolyn.net.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Одразу чотири українські 
тенісисти зіграють в основній 
сітці майбутнього «Ролан Гар-
роса», котрий 26 травня стартує 
в Парижі.
 Натомість жодному з віт-
чизняних тенісистів право на 
безпосередню участь в «основі» 
ґрунтового «шолома» не діста-
лося. Кращий iз них — досвід-
чений Сергій Стаховський — у 
рейтингу АТР посідає скромне, 
як для себе, 111-те місце, котре, 
згідно з кваліфікаційними нор-
мами «Гранд слему», не доз-
воляє його володарю напряму 
грати в основних раундах най-
рейтинговіших тенісних турні-
рах. Відтак і перший номер ук-
раїнського чоловічого тенісу, 
й друга ракетка України Ілля 
Марченко, котрий у табелі про 
ранги АТР обіймає 380 сходин-
ку, взялися шукати спортивно-
го щастя у кваліфікації Відкри-
тої першості Франції-2019.
 Свій дебютний у Парижі 
поєдинок Стаховський прово-
див з австралійцем Джеймсом 
Даквортом. Після матчу Сергій 
серйозно розкритикував свої дії 
на корті, наголосивши на тому, 
що, окрім суперника, йому до-
велося боротися з власними не-
рвами. Утім аж занадто вели-
ких проблем австралієць Стаху 
створити не зміг, оскільки че-
рез власну травму був змуше-
ний уже в першому сеті за ра-
хунку 4:2 на користь українця 
відмовитися від продовження 
двобою.
 «Трохи відпочину, й роз-

почну підготовку до матчу дру-
гого кола, котрий для мене буде 
дуже важливим, адже далі фі-
нал кваліфікації, після чого 
— «основа» «Ролан Гарроса», 
— наголосив Стаховський, на-
ступним суперником котрого 
в Парижі буде білорус Володи-
мир Ігнатик.
 Водночас для Іллі Марченка 
кваліфікація на РГ-2019 розпо-
чалася з дуелі проти бельгійця 
Артура де Грефа, в якій другий 
за рейтингом тенісист України 
розраховував на успішний фі-
нал. Із огляду на тривалу епі-
демію травм, котра заважає 
Іллі відновити свою поперед-
ню форму, перед стартом ґрун-
тового відбору він заявив, що не 
має жодних цілей «на Париж». 
«Для мене кожна перемога — це 
вже успіх і позитив. У мене за-

тяжна криза, котра пов’язана з 
травмою плеча. Навіть через рік 
після операції вона не дає мені 
спокою. Здавалося, я почав ви-
ходити на хороший ігровий рі-
вень, але отримав нову травму 
— тріснуло ребро. Тож довело-
ся розпочинати все з початку», 
— відзначив Марченко. Що ж 

до екс-першої ракетки Украї-
ни — Олександра Долгополо-
ва, то бути в «Турі» й протисто-
яти кращим тенісистам плане-
ти йому також заважає складна 
травма руки, котра не дозволяє 
йому грати на найвищому рівні 
з весни минулого року.
 Відзначимо, що в жіночій 

кваліфікаційній сітці «РГ-
2019» змагаються дві наші спів-
вітчизниці — Ангелина Каліні-
на та Катерина Завацька. Вод-
ночас напряму до «основи» 
ґрунтового «шолома» від Украї-
ни потрапили Еліна Світоліна, 
Леся Цуренко, Даяна Ястремсь-
ка та Катерина Козлова. ■

ТЕНІС

Кожна перемога — успіх
Четверо українських 
тенісистів 
намагаються 
подолати сито 
відбору 
на цьогорічному 
«Ролан Гарросі»

■

Ветеран українського тенісу Сергій Стаховський сподівається, що з кожним новим матчем у кваліфікації 
«Ролан Гарроса»-2019 він прогресуватиме.
Фото з сайта btu.org.ua.

❙
❙
❙



КАЛЕЙДОСКОПСЕРЕДА, 22 ТРАВНЯ 201916

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №56■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

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

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009056

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 271 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

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

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +8…+13

 +16…+21

Північ +10…+15

 +20…+25

Центр +10…+15

 +20…+25

Схід +10…+15

 +21…+26

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +11…+16

 +21…+26

 Мама запитує:
 — Вовочко, чому ти завжди піз-
но приходиш зі школи?
 — Та все через ліфт.
 — Невже не працює?
 — Працює. Але там написано: 
«Тільки на чотирьох осiб». І дово-
диться чекати ще трьох.

* * *
 Послуги ЖКГ дорожчають. Еко-
номте світло і воду — приймайте 
ванну разом і при свічках.

* * *
 Виходять два чоловiки з казино. 

Один прикривається газетою, а дру-
гий — у трусах.
 — Ось за що я тебе, Васю, пова-
жаю, що ти вмієш вчасно зупинитися.

* * *
 Старий єврей лежить і тихо по-
мирає, і раптом до нього доносить-
ся запах фаршированої риби.
 — Монечко, онучку, принеси 
шматочок риби.
 Моня пішов на кухню, повер-
тається і каже:
 — Бабуся сказала, що ніякої 
риби, це на похорон.

Короткі ноти і уроки
Викладачі музичних шкіл протестують проти реформи дитячих закладів мистецької освіти, яку вітчизняні 
чиновники списали з програм країни-агресора

По горизонталі:
 1. Нова політична партія Свя-
тослава Вакарчука. 4. Система за-
безпечення законності і торжества 
справедливості. 8. Один із легаль-
них способів уникнення ув’язнення 
за гроші. 9. Страва з яйця, збитого 
з молоком і підсмаженого. 10. Віч-
нозелене декоративне дерево. 11. 
Офіційне звернення до митрополита 
християнської церкви за церковним 
етикетом. 13. Технічний процес фор-
мування рядків та тексту оригіналу 
для подальшого верстання шпальт 
і друкарської форми у друкарстві. 
14. Невелика лісопилка і популяр-
ний український гурт, лідером яко-
го є Сашко Положинський. 17. Ста-
ровинний жіночий головний убір із 
круглим наголовком, затягнутим ко-
льоровою тканиною, різновид очіп-
ка.  21. Офіційне звертання до като-
лицького священика. 22. Один з ос-
новних ударів у боксі. 25. Головний 
бог у Скадинавській міфології. 26. 
Футляр для шаблі чи меча, що доз-
воляє носити зброю на поясі. 27. 
Державна валюта Нідерландів. 28. 
Відомий художник-пейзажист. 29. 
«Подруга» голки. 
По вертикалі:
 1. Священна війна за віру у му-
сульман. 2. Хижак родини кунице-
вих. 3. Скандальний серіал, легалі-
зований судом перед другим туром 
президентських виборів. 4. Півос-
трів, що відокремлює Мексиканську 

затоку від Карибського моря. 5. Вті-
лення краси в поезії Максима Риль-
ського. 6. Обітниця католицьких 
священиків, яка забороняє їм брати 
шлюб. 7. Давньоруська назва бурш-
тину. 12. Частково захищена від во-
рога вогнева точка. 15. Райцентр на 
Львівщині. 16. Самоцвіт, різновид 
кварцу фіолетового або блакитнува-
то-фіолетового кольору. 18. Земля, 
яку лишають незасіяною, щоб від-
почила. 19. Кругла споруда з коло-
нами, зазвичай увінчана куполом. 
20. Музичний інструмент алтайсь-
ких шаманів, різновид дримби. 21. 
Залишки багаття . 23. Творче псевдо 
українського поета доби Розстріля-
ного відродження Василя Еллансь-
кого. 24. Вихованець військового лі-
цею в царській армії, майбутній офі-
цер. ■

Кросворд №55
від 21 травня

Адреналіна ШУГАЙ

 Коли знаменитості виходять на на-
півтемну сцену в сонцезахисних окуля-
рах, то шанувальники хоч і підколюють 
з цього приводу своїх кумирів, але за-
звичай ставляться до їхнього зовніш-
нього вигляду з розумінням — що по-
робиш, імідж вимагає. Але екс-учасни-
ці відомого в недалекому минулому ді-
вочого гурту Spice Girls Мелані Браун, 
вона ж Mel B, було зовсім не до жартів 
— «перчинка» раптом повністю втра-
тила зір. Проблеми з очима у співачки 
почалися після лазерної операції з ко-
рекції зору, повідомляє The Sun, яку 
вона зробила ще 20 років тому. Спо-
чатку Мелані перестала бачити лівим 
оком, а потім зір впав також і на пра-
вому. А одного ранку вона з жахом ус-
відомила, що зовсім нічого не бачить! 
«Я повністю осліпла», — цитує видан-
ня слова співачки. 
 43-річна Браун одразу ж звернула-

ся по допомогу в Moorfields Eye 
Hospital. І там лікарям вдало-
ся зробити диво: Мелані знову 
стала бачити. Причину тимчасо-
вої втрати зору встановити не 
вдалося. Представник спі-
вачки запевнив, що зараз 
ситуація під контролем.
 Нагадаємо, в листопаді 
2018 року екс-учасниці ко-
лись шалено популярного гур-
ту Spice Girls оголосили, що зно-
ву зберуться разом та вирушать 
у концертне турне, як у старі 
добрі часи. З 1 червня цього 
року заплановані п’ять концер-
тів у Лондоні, Манчестері, Ко-
вентрі, Сандерленді, Брістолі 
та Единбурзі. Тож такі пробле-
ми зі здоров’ям Меl B ледь не 
зірвали тур... ■

Славко ФЕРТ

 Дві з половиною тисячі туристів довелося евакую-
вати з Ейфелевої вежі в понеділок, 20 травня. Сталося 
це після того, як фірма, яка обслуговує об’єкт (SETE), от-
римала повідомлення, що якийсь чоловік, потрапивши 
до вежі як звичайний відвідувач, розпочав підйом по її 
конструкції. І що було в голові «людини-павука» — годі 
було здогадатися. 
 Наступні кілька годин чоловік здіймався все вище і 
вище та досяг третього рівня, який розміщений безпосе-
редньо під верхівкою будівлі (висота споруди 324 метри). 
Там на нього вже чекали пожежники та поліція. Близь-
ко 21:30 («сходження» розпочалося о 15:30) відчайду-
ха вдалося переконати здатися в руки стражам поряд-

ку. Наразі 
мотиви дій 
екстремала 
невідомі. 
 Учора зран-
ку Ейфелева вежа вже працюва-
ла в звичайному режимі, а невда-
хам, які були евакуйовані поперед-
нього дня, обіцяли повернути гроші за 
квитки. Кілька днів тому Ейфелева вежа 
відсвяткувала свій 130-й рік народження. 
Вона надалі є одним з найвідвідуваніших 
туристичних об’єктів на планеті. Щороку про-
дається сім мільйонів квитків, які дозволяють 
підйом на один із трьох рівнів споруди. ■

ВСЕ ВИЩЕ І ВИЩЕ

Людина-павук
Чоловік шість годин здійснював 
«сходження» на Ейфелеву вежу

■

Мелані Браун — 
єдина темношкіра
учасниця гурту.

❙
❙
❙

УДАРИ ДОЛІ

Побачимось на сцені
Екс-«перчинку» Мелані Браун 
налякала втрата зору

■

23 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, можлива гроза. Вi-
тер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, 
удень +22...+24.

Миргород: короткочасний дощ, можлива гроза. Уночi +12...+14, 
удень +21...+23. Вiнниця: короткочасний дощ, можлива гроза. 
Уночi +10...+12, удень +20...+22. Одеса: мiсцями короткочас-
ний дощ, гроза. Уночi +12...+14, удень +22...+24.

21 травня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 18-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 18.

Курорти Карпат: короткочаснi дощi, мiсцями грози. Труска-
вець: уночi +9...+11, удень +15...+17. Моршин: уночi +10...+12, 
удень +17...+19.
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