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Вибори до Європарламенту: явка 

була найвищою за 20 років, а 

популісти та націоналісти зміцнили 

свої позиції

Відмова України оплачувати свої 

борги не дасть жодного позитиву 

для економіки, натомість зробить 

українців біднішими і дозволить 

олігархам скупити дешеві активи

стор. 6» стор. 7»стор. 10»

Якщо завтра дефолт...

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Бджоли не винні...

В Україні знову 

масово гинуть 

медоносні комахи. 

Як рятувати?

Ходить-бродить по Європі привид 
популізму...

стор. 4—5»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,474 грн 

1 € = 29,617 грн

1 рос. руб. = 0,409грн

І це — не жарти
Відкритий лист-2 Президенту України Володимиру Зеленському з приводу 
порушень Конституції та законів, а також кадрових призначень 
і інших колізій першого тижня перебування на посаді
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«Із запізненням недоумки зрозуміли, що виклали компромат самі на себе. Але 
в інтернеті нічого нікуди не зникає, так що завдяки комбату Україна отримала 
ще одне підтвердження російської агресії і черговий аргумент у міжнародних 
судах».

Денис Казанський
журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Родзинкою цьогорічно-
го Дня Києва стало відкрит-
тя пішохідно-велосипедно-
го моста довжиною близь-
ко 210 метрів, який з’єднує 
Володимирську гірку та 
парк «Хрещатий». Шири-
на варіюється від 5 до 14 
метрів,  вистота у найви-
щій точці — 32 метри. Особ-
ливістю конструкції стали 
скляні вставки в підлогу, 
завдяки чому відкриваєть-
ся чудовий вид на двох ог-
лядових майданчиках. Мер 
міста Віталій Кличко, від-
криваючи міст 25 трав-
ня, запевнив, що за свої-
ми характеристиками скло 
має витримувати наванта-
ження в 1000 кг на квадрат-
ний метр. 
 До речі, ще за годину до 
офіційної церемонії буді-
вельники активно вели упо-
рядкувальні роботи: виріза-
ли «болгарками» шматки 
мармуру (густий пил і шум 
«накривав» людей, які очі-
кували відкриття) й тут же 
укладали на призначене 
місце, а спеціальний апа-
рат утрамбовував  на «цен-

тральному» вході на міст 
із боку Арки дружби на-
родів, де невдовзі батьки 
міста й перерізали червону 
стрічку.
 Чудово облаштовано 
(хоча певні роботи трива-
ють ще й досі) також пар-
кову зону, яка тягнеть-
ся другим ярусом Воло-
димирської гірки — від 
пам’ятника Володимиру й 
аж до Андріївської церкви: 
покладено бруківку, зроб-
лено додаткові пішохід-
ні доріжки з оглядови-
ми майданчиками на спе-
ціальних металевих сваях, 
котрі звисають над урви-
щами, а підлогу викладено 
дерев’яними брусами.
 Мерія Києва планувала 
побудувати цей міст iще у 

2013 році, проте його спо-
рудження стало можливим 
лише в 2018 році. Кошто-
рисна вартість будівниц-
тва мостового пішохідно-
велосипедного переходу за 
ці роки «думання» зросла 
з 260 млн. до 419,96 млн. 
грн. Як заявив мер міста, 
всі витрати на будівництво 
нового пішохідного мосту 
та суміжних об’єктів пере-
вірять, а результати пере-
вірки будуть оприлюднені 
після завершення обла-
штування частини турис-
тичного маршруту на Ста-
рокиївській горі.
 На жаль, не обійшлося 
без казусу — вже 26 трав-
ня міст тимчасово довелося 
закрити: через кількох «пі-
шоходiв», які почали стри-

бати мов навіжені на одній 
із секцій мосту, внаслідок 
чого на двох фрагментах пі-
шохідної частини тріснуло 
скло. Є надія, що вандалів 
знайдуть, адже на мосту 
встановлено панорамні ка-
мери відеоспостереження. 
На місці події працювали 
співробітники Печерсько-
го управління поліції, нині 
огляд проводить слідчо-опе-
ративна група ГУ.
 Нагадаємо, що проти 
будівництва цього мосту 
виступали активісти, ос-
кільки Володимирська гір-
ка є історичною пам’яткою. 
Навіть Мінкультури, з по-
силанням на рекомендації 
ЮНЕСКО, зверталося до 
КМДА, щоб там припини-
ли будівництво. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Вихідні на фронті мину-
ли у відносній тиші.  За да-
ними прес-центру Операції 
об’єднаних сил, за минулі 
дві доби більш ніж втричі 
зменшилася кількість об-
стрілів, а також знизилася 
інтенсивність ведення вог-
ню російсько-окупаційни-
ми військами за добу, що 
минула. При цьому також 
спостерігалося суттєве змен-
шення випадків застосуван-
ня противником зброї забо-
ронених калібрів.
 Проте українська сторо-
на Спільного центру з кон-
тролю та координації пи-
тань припинення вогню та 
стабілізації лінії розмежу-
вання сторін повідомляє 
про продовження обстрілів 
мирних населених пунктів 
уздовж лінії розмежуван-
ня з боку російських окупа-

ційниїх військ та їхніх посі-
пак. Систематичні обстріли 
створюють загрозу життю 
мирного населення та завда-
ють шкоди цивільній інфра-
структурі Донбасу.
 Спостережна група «Ав-
діївка» української сторо-
ни СЦКК 25 травня зафік-
сувала обстріл населено-
го пункту Верхньоторець-
ке Ясинуватського району 
Донецької області зі стан-
кового протитанкового гра-
натомету з боку окуповано-
го населеного пункту Пан-
телеіймонівка. Внаслідок 
обстрілу згоріло два будин-
ки по вулиці Вишневій. На 
щастя, під час обстрілу ніх-
то з мирних мешканців не 
постраждав.
 Найбільш гаряче було на 
Донецькому напрямку біля 
села Піски. По наших ру-
бежах оборони російсько-
окупаційні війська вели во-

гонь з автоматичних грана-
тометів i стрілецької зброї, 
включно з кулеметами вели-
кого калібру. Обстріли про-
тивник вів iз напрямку села 
Веселе.
 Окрім того, під вогонь 
противника потрапили 
опорні пункти українських 

військ поблизу Павлополя, 
Гнутового, Красногорівка, 
Чермалик.
 На Луганському напрям-
ку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Північ» наші 
позиції ворог обстріляв поб-
лизу населеного пункту Зай-
цеве. 
 Втрат серед українських 
військовослужбовців не-
має.
 На кожний обстріл про-
тивник отримав адекватну 
відповідь. За даними роз-
відки, 26 травня одного оку-
панта було поранено. ■

РЕЗОНАНС

Вибирають 
Президента, 
а не 
зовнiшнiсть
Чому затримали активістів, 
які влаштували пікет проти 
Володимира Зеленського
Катерина БАЧИНСЬКА

 На центральній площі у Рівному двоє 
молодих людей влаштували пікет проти 
Президента Володимира Зеленського. Вони 
тримали в руках плакати з написом — «ім-
пічмент Президенту» та «не кумівство, а 
по-братськи». Пояснили свій протест не-
вдоволенням дій новообраного Президента: 
«Мене і мого друга особисто не задовольни-
ли призначення «кварталівців» на держав-
ні посади і призначення люстрованих не-
давно людей на державні посади, і виступ 
Президента російською мовою на території 
України. Це були головні причини нашого 
пікету», — розповіла активістка Дар’я Ко-
цюруба. 
 За словами дівчини, під час їхнього про-
тесту до активістів підійшла жінка, яка по-
чала погрожувати Дар’ї та її другу. «Саме 
вона згодом і зателефонувала до поліції», 
— додала дівчина. Працівники поліції за-
тримали мітингарів і склали на 20-річного 
хлопця та 16-річну дівчину адмінпротоко-
ли. «Оскільки громадянка була неповноліт-
ньою, на її маму також склали адміністра-
тивний протокол. Після чого громадяни 
були відпущені, а матеріали скеровані до 
суду для прийняття рішення згідно із за-
коном», — зазначив заступник начальни-
ка Рівненського міськвідділу поліції Іван 
Теліга. У Національній поліції заявили, що 
перевірять дії своїх співробітників стосов-
но інциденту із затриманням неповноліт-
ньої в Рівному. За словами речника поліції 
Ярослава Тракала, поліцейські діяли в ме-
жах своїх обов’язків, але могли у цьому ви-
падку застосувати м’якші методи впливу. 
 Відреагував на події і Президент Володи-
мир Зеленський. У своєму «Фейсбуцi» він 
зазначив: «Ніякого затримання не було, 
але правоохоронці могли діяти м’якше. В 
поліції проведуть службову перевірку. За-
кликаю МВС не вживати заходів проти полі-
тичних протестувальників, якщо люди не 
порушують правопорядок. Критики не бо-
юся», — зазначив президент. 16-річна учас-
ниця пікету обурена реакцією Президента, 
зазначивши, що він оприлюднив неправду. 
«Я просто не розумію, чому він написав, що 
нас не затримували. Нам казали, що ми за-
тримані, це було дуже грубо. Як Президент 
може казати, що нас не затримували — я не 
розумію. Мені неприємно максимально». 
 Проте на цьому історія із пікетом не за-
кінчилася. Після того, як вона потрапила 
до ЗМІ, за словами активістки Дар’ї Коцюр-
би, користувачі соціальних мереж почали 
цькувати та погрожувати їй. На сторінці у 
соціальній мережі вона написала, що пере-
буває у «жахливому стані»: «Мені бажають 
померти від раку, катувань, смерті, побит-
тя. Називають мене повією та алкоголіч-
кою. Ображають мою зовнішність, яку я не 
вибирала. За те, що я не побоялася відстоя-
ти свою позицію і висвітлити свавілля полі-
цейських і бездіяльність влади. Я зараз мо-
рально спустошена, розбита і пригнiчена», 
— написала дівчина. 
 Відреагувала на події у Рівному і перший 
віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. 
Вона заявила, що готує запит до Нацполіції 
щодо затримання в Рівному. За словами пра-
воохоронців, оперативні матеріали скерува-
ли до Рівненського міського суду для прий-
няття рішення вже у судовому порядку. ■

■ НА ФРОНТІ

Гранатомет палить Вишневу
Окупанти обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У мережі з’явилося інтерв’ю командира 14-го мотострілкового 
батальйону 4-ї бригади 2-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі, 
росіянина Олексія Маркова. В ньому бойовик iз захопленням роз-
повідає, як Росія підтримує «ЛНР» матеріальними засобами під час 
збройного конфлікту з Україною. «Без допомоги наших друзів iз 
Москви тут, на передку, нам було б у сто разів важче. Бо тут, у чис-
тому полі, неможливо знайти ні запчастини, ні засоби для того, аби 
їх роздобути», — сказав Марков.
 За словами українського журналіста Дениса Казанського, оригі-
нальне інтерв’ю Маркова вже видалили: «Із запізненням недоумки 
зрозуміли, що виклали компромат самі на себе. Але в інтернеті ні-
чого нікуди не зникає, так що завдяки комбату Україна отримала ще 
одне підтвердження російської агресії і черговий аргумент у міжна-
родних судах».

■

Новий місток з’єднує Володимирську гірку та парк «Хрещатий». 
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙

СТОЛИЦЯ

Уже 
тріснуло 
скло
У Києві 
запрацював 
велосипедно-
пішохідний міст 
за майже 
420 млн. грн. 

■
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РАЗОМ — СИЛА!

Рок для 
перемоги
Сергій Жадан і 
Святослав Вакарчук 
концертами у 
Харкові підтримують 
волонтерський намет
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Харківський волонтерський 
намет, що став особливим симво-
лом спротиву відродженню старої 
системи, активісти вже відновили 
після умисного підпалу в ніч на 20 
травня, тому там продовжують 
проходити акції на його підтрим-
ку. У четвер 30 травня відбудеться 
концерт, організований письмен-
ником Сергієм Жаданом і кілько-
ма рок-групами міста. 
 «Відомий харківський худож-
ник Микита Тітов зробив оригі-
нальну афішу, на яку відреагу-
вало чимало людей, які бажають 
прийти на концерт, — повідомила 
засновниця проекту «Мистецькі 
вівторки» Марко Терен. — Розра-
ховуємо зібрати на півтори годи-
ни понад півтисячі глядачів. Для 
цього є два приводи: суд відмовив 
представникам Харківської міськ-
ради в обмеженні протесту на май-
дані Свободи. Тобто намет стояти-
ме, і це треба відзначити. До того 
ж музика — кращий засіб для 
об’єднання, яке сьогодні дуже пот-
рібне, щоб відстоювати свої права 
та боротися з сепаратизмом».
 У ході акції активісти і далі 
збиратимуть кошти на підтрим-
ку інформаційного центру, роз-
ташованого у наметі, а також 
підписи харків’ян, які не згод-
ні з демонтажем знакової конс-
трукції і виступають проти по-
вернення проспекту Григоренка 
імені маршала Жукова. У кон-
церті візьмуть участь рок-групи 
«Папа Карло», Аlcоhol ukulеle і 
«Жадан та Собаки». 
 До речі, днями волонтерський 
намет у Харкові підтримав і лі-
дер новоутвореної партії «Голос» 
Святослав Вакарчук, який ра-
зом з оркестром «Віртуози Киє-
ва» провів у Харкові два концер-
ти — один плановий, інший — на 
прохання глядачів. Співак пере-
конаний: хоч би  хто стояв за на-
маганням знищити намет — гро-
мадськість разом. «І саме у єд-
нанні наша сила!» — сказав Свя-
тослав Вакарчук. ■

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Сергій Жадан очолив список 25 найкра-
щих літераторів України, який був озвучений 
на щорічному ІХ «Книжковому арсеналі» у 
Києві. Цей рейтинг уклала редакція журналу 
«Фокус», керуючись такими факторами, як 
продаж книг минулого року, кількість згадок 
у ЗМІ, число підписантів у соцмережах, от-
римання літературних премій. 
 Активний діями Сергій Жадан зайняв 
перше місце цілком прогнозовано. У 2018-
му він порадував одразу трьома подія-
ми: виходом поетичної збірки «Антена», 
екранізацією роману «Ворошиловград» 
(назва картини «Дике поле») і отриманням 
звання «краща книга десятиліття» від ВВС. 
 Друге місце у рейтингу посів українсь-
кий історик зі світовим ім’ям Сергій Пло-
хий, оскільки його книга «Брама Європи» 
цього року була відзначена кількома пре-
стижними преміями. Третє місце експерти 
віддали Оксані Забужко, чия збірка публі-
кацій «І знову я влізаю в танк» і далі зали-
шається у топі продажів. 

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаській області триває 
робота з нарахування та випла-
ти дотацій особистим селянсь-
ким господарствам за утриман-
ня молодняку великої рогатої 
худоби. Власникам корів уже 
нарахували 6 мільйонів гри-
вень фінансової підтримки. 
Про це «УМ» повідомили у де-
партаменті агропромислового 
розвитку Черкаської ОДА.
 За словами керівника де-
партаменту агропромислово-
го розвитку Черкаської обл-
держадміністрації Ігоря Ко-
лодки, загалом документи на 
отримання дотацій подали 323 
сільських, селищних рад  від 
2464 жителів сіл. У них утри-
мується 4400 молодняку вели-
кої рогатої худоби.
 «Сума нарахованої дотації 

в 56 разів більша у порівнянні 
з  відповідним періодом мину-
лого року, — наголошує  Ігор 
Колодка. Він каже, що фахів-
ці департаменту постійно на-
дають селянам консультації 
щодо оформлення документів 
для нарахування дотації і тіс-
но співпрацюють з управління-
ми агропромислового розвитку 
у районах Черкащини, аби опе-
ративно поширювати цю акту-
альну інформацію.
 Щоб усім було зрозуміло, 
які нині, зазвичай, особисті 
господарства у селах. На Чер-
кащині у Самгородку на всій 
вулиці Набережній лише одна 
родина утримує корову. А ще 
десятиліття тому тут була чере-
да з 30 тварин. Нині такої кіль-
кості рогатих не набереться на 
все село, яке не вважається ма-
леньким. ■

ОВВА!

Гривнею підтримують молодняк
На Черкащині власникам корів виплатили 6 мільйонів гривень дотацій

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Чиновники Харківської облдержад-
міністрації та представники Європей-
ського інвестиційного банку відвідали 
поліклініку обласної лікарні, де недавно 
завершився капітальний ремонт. Роботи 
проводилися протягом останнього року на 
кошти ЄІБ у рамках «Надзвичайної кре-
дитної програми для відновлення Украї-
ни». Окрім внутрішнього оздоблення, тут 
повністю замінено каналізацію та сантех-
ніку, модернізовано системи освітлен-
ня та опалення, відремонтовано покрів-
лю будівлі. «До цієї події йшли дуже дов-
го, — каже голова ХОДА Юлія Світлич-
на. — Ми ви значили гуманітарну сферу 
головним пріоритетом розвитку Харків-
щини, взяли на себе зобов’язання привес-
ти до ладу заклади медичної сфери облас-
ті — і виконуємо свої обіцянки».
 Щороку обласну поліклініку відвідує 
понад 170 тисяч чоловік, які тепер отриму-
ватимуть медичну допомогу у комфортних 

і зручних умовах. На черзі — капітальний 
ремонт у стаціонарному відділенні лікарні, 
що його теж проводитимуть за участі згада-
ної фінансової установи.
 Загалом коштом ЄІБ на Харківщині 
протягом кількох останніх років було ре-
конструйовано 13 медичних закладів. Се-
ред них — дві обласні дитячі та дві інфек-
ційні лікарні, обласна травматологія, ОКЛ, 
диспансер радіаційного захисту населен-
ня.
 Заступниця голови Представництва ЄС 
в Україні Анніка Вайдеманн, яка теж відві-
дала Харків, висловила впевненість, що со-
ціальні проекти дозволять жителям регіо-
ну швидше переконатися у дієвій підтрим-

ці європейських партнерів. «ЄС та Україна 
мають дуже амбіційну угоду про асоціацію, 
— сказала вона. — Частина її — вільна тор-
гівля. Але це не те, що звичайні громадяни 
можуть відчути одразу. Тому дуже важли-
во, що в нас є можливість реалізувати саме 
ті проекти, завдяки яким люди реально по-
бачать та відчують користь від такого пар-
тнерства. Це частина реформи охорони 
здоров’я, яку ми також підтримуємо».
 У свою чергу, голова представництва 
ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон повідо-
мив про цікавість банку до проектів з енер-
гоефективності та запевнив, що буде радий 
бачити ті проекти, які Харківський регіон 
запропонує для спільної реалізації. ■

СПІВПРАЦЯ

Проект «Євроремонт»
Реконструювали 13 об’єктів медичної галузі Харківщини

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині надзвичайники наго-
родили Карину Якубенко, яка врятува-
ла від утоплення свою двоюрідну сестру 
Ангеліну. Подяку та цінний дарунок ге-
роїні вручило керівництво Тальнівсько-
го районного сектору управління ДСНС у 
Черкаській області, подякувавши бать-
кам та вчителям за правильне виховання 
дівчинки.
 Як розповідають «УМ» у черкаському 
обласному управлінні ДСНС, рятуваль-
ницю присутні привітали гучними оп-
лесками. Слова вдячності сказали і бать-
ки врятованої Ангелінки, які теж були на 
заході.
 Нагадаємо, що 13-річна Карина Яку-
бенко в селі Лащова Тальнівського райо-
ну витягла з річки Гірський Тікич 5-річ-
ну сестру Ангеліну, яка тонула. За слова-
ми речника обласного управління ДСНС 
Костянтина Проценка, того дня Карина 
з подружкою Іриною пішли рибалити до 

річки. За ними до води вирушили й їхні 
менші сестри. Наймолодшій Ангеліні — 
лише 5 років. Вона не зважала на заборо-
ну батьків гратися коло річки. А на слизь-
кій кам’яній дамбі посковзнулася та впа-
ла у воду. 
 «На щастя, Карина не розгубилася та, 
не вагаючись, пірнула до річки. Попри те, 
що її мала сестра вже зникла під водою, 
вона зуміла помітити потопельницю, схо-
пила її за одяг і витягла на берег», — роз-
повів Костянтин Проценко.
 Коли сестри вже були на березі, на 
крики про допомогу прибігли інші діти, 
які були неподалік.  Ангеліну, яка отри-
мала сильний стрес, дітвора намагалася 
заспокоїти, проте вона ще довго плака-
ла. Повернувшись додому, одразу сестри 
так і не наважилися розповісти батькам 
про пригоду. Тільки пізніше, коли звіс-
тка про щасливий порятунок розійшла-
ся селом, дівчатка зізналися в тому, що з 
ними сталося.
 «13-річна Карина каже, що дуже зля-

калася за сестричку, яка взагалі не вміє 
плавати. І хоча домівка дівчат лише за 
100 метрів від річки, вона розуміла, що 
побігти по допомогу до дорослих — озна-
чало б втратити час. У такому разі вряту-
вати Ангеліну навряд чи вдалося б», — 
говорить Костянтин Проценко. ■

13-річній Карині Якубенко, яка врятувала 
життя 5-річній сестрі Ангеліні, вручають 
подяку за героїзм.
Фото надане прес-службою 

Черкаського обласного управління ДСНС.

❙
❙
❙
❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Кинулася в річку 
рятувати
Нагородили Карину Якубенко — 
рятувальницю 5-річної сестри

■

Дотаціями допомагають людям вирощувати тварин.
Фото з сайта newsmakers.com.ua.

❙
❙
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Брехун, який зневажає 
Конституцію і закони
 Ви запропонували парламен-
ту прийняти «багатостраждаль-
ний» виборчий кодекс про вибори 
народних депутатів на партійно-
пропорційній основі з «відкрити-
ми списками». А вже наступного 
дня внесли свій законопроект (як 
невідкладний), який передбачає 
пропорційну систему з «закрити-
ми списками» і зниженням про-
хідного бар’єру з п’яти до трьох 
відсотків.
 Пане Зеленський, як нази-
вається той, хто каже одне, а ро-
бить інше? Правильно — бре-
хун! 
 Не встигли висохнути чорни-
ла Вашого підпису під присягою, 
як Ви, пане Зеленський, тут же 
її порушили. Знехтувавши Кон-
ституцією, заявили про розпуск 
парламенту, а наступного дня 
підписали неконституційний 
указ про припинення повнова-
жень Верховної Ради. На це вка-
зали провідні юристи і судді Кон-
ституційного Суду. 
 Наприклад, відомий суддя КС 
Віктор Шишкін заявив, що указ 
про розпуск Верховної Ради є не-
конституційним. «Треба чита-
ти Конституцію, там усе написа-
но. Є дві статті Конституції—83 
і 90. По-перше, підстав для роз-
пуску немає. Спочатку має бути 
зафіксований юридичний факт, 
що коаліції немає», — наголосив 
Шишкін.
 Доктор юридичних наук, ав-
тор «конституційної реформи 
2004 року» Віктор Медведчук за-
уважив, що «Верховну Раду пот-
рібно розігнати, але робити це 
треба законно, а не порушуючи 
Конституцію, як Зеленський».
 Понад 50 народних депутатів 
iз різних фракцій внесли до Кон-
ституційного Суду подання про 
неконституційність Вашого ука-
зу щодо дострокового припинен-
ня повноважень Верховної Ради. 
Зауважу, якщо КС не буде полі-
тично заангажованим (як це було 
раніше), то він визнає Ваш указ 
неконституційним.
 До Верховного Суду від фі-
зичної особи також надійшов по-
зов про скасування Вашого ука-
зу про розпуск Верховної Ради як 
незаконного. 

Профани на посадах
 Пане Зеленський, Ви грубо 
порушили Закон «Про очищен-
ня влади» і призначили главою 
адміністрації Президента Анд-
рія Богдана, який в уряді втікача 
Азарова займав посаду урядово-
го уповноваженого з питань ан-
тикорупційної політики (звіль-
нений після Революції гідності 5 
березня 2014 року). 
 Адвокат, голова Громадсь-
кої ради з питань люстрації при 
Мін’юсті Тетяна Козаченко спра-
ведливо стверджує: «З урахуван-
ням публічної інформації Андрій 
Богдан не має права займати по-
саду глави АПУ на підставі Зако-
ну «Про очищення влади». Вине-
сення Указу всупереч закону оз-

начає, що Президент ставить себе 
вище закону і демонструє на всю 
країну справжнє ставлення до 
верховенства права». 
 У зв’язку з незаконним при-
значенням Богдана електрон-
на петиція про його негайну від-
ставку лише за одну добу набрала 
25 тис. голосів, необхідних для її 
розгляду (на час оприлюднення 
листа — понад 30 тис.).
 Пане Зеленський, Ви нахабно 
проігнорували вимоги ст. 15 За-
кону «Про Службу безпеки Ук-
раїни», яка встановлює порядок 
призначення начальників ор-
ганів і підрозділів СБУ. Без по-
дання голови СБУ Ви призначи-
ли свого друга дитинства «з одно-
го двору», голову партії «Слуга 
народу», засновника і керівни-
ка «Кварталу-95» Івана Бака-
нова першим заступником го-
лови СБУ. Він призначений без 
спеціальної перевірки на допуск 
його до державної таємниці і без 
проходження військово-медич-
ної комісії про стан його здоров’я 
(на психологічну і психічну урів-
новаженість, алкогольну, нарко-
тичну і психотропну залежність, 
фізичний стан тощо) і придат-
ність до військової служби. 
 Окрім того, ст. 6 Закону забо-
роняє діяльність партій в СБУ, а 
на період служби членство спів-
робітників СБУ у партії зупи-
няється. В день призначення Ба-
канова на посаду офіційної ін-
формації Міністерства юстиції, 
що він призупинив членство в 
партії і припинив бути її голо-
вою, не було. 
 Щодо рівня його професіо-
налізму в сфері діяльності спец-
служб як колишній начальник 
відділу військової контррозвідки 
СБУ зазначу — він повний про-
фан. Обговорювати з Вами і ним 
цю тему — це принижувати влас-
ну професійну гідність і честь.
 На порушення вимог п.12 
ст.10 Положення про Міністерс-
тво оборони України, затвер-
дженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 листо-
пада 2014 року №671, Ви, без по-
дання міністра оборони, призна-
чили Руслана Хомчака началь-
ником Генерального штабу — Го-
ловнокомандувачем ЗСУ. Окремі 
політики й учасники бойових дій 
на сході вважають призначення 
пана Хомчака не лише амораль-
ним. На нього покладають вину 
за Іловайський котел і великі 
втрати серед військових і добро-
батів (див. відео в YouTube «Зе-
ленский назначил генерала-пре-
дателя Хомчака главой ВСУ»).
 Так, народний депутат, за-
сновник полку «Азов» Андрій 
Білецький в ефірі телеканалу ЗІК 
заявив: «Призначення Хомчака 
для величезної кількості армій-
ців, ветеранів, людей — це спри-
ймається, фактично, як плювок 
в обличчя». «Для Президента Зе-
ленського великим плюсом Хом-
чака є близькість до Дніпропет-
ровського клану. Він був творцем 
і виконавцем Іловайської опера-
ції», — наголосив Білецький.

 «Винуватець Іловайського 
котла Руслан Хомчак — началь-
ник Генштабу. «Гарний поча-
ток» нового Президента», — за-
значив про це на власній сторін-
ці у «Фейсбуці» Олег Ляшко. «Ця 
людина командувала операцією 
штурму Іловайська. Через ігно-
рування ним повідомлень роз-
відки про прорив російських вій-
ськ стався Іловайський котел. Ге-
нерал Хомчак покинув війська і 
вийшов з оточення, тоді як 90% 
воїнів, яких він послав у кори-
дор російських військ, загинули, 
були поранені або потрапили в по-
лон. І ніхто не поніс покарання», 
— наголосив Ляшко. «Хіба це мо-
рально — призначати таку люди-
ну командувати військом? І де та 
«правда про Іловайськ» і справед-
ливе покарання за сотні смертей 
під Іловайськом і Дебальцевим, 
про які ще до виборів заявляв рад-
ник Зеленського з питань оборони 
Апаршин? Суспільство чекає від-
повіді!» — підсумував народний 
депутат Ляшко. 
 За офіційними даними, в Іло-
вайському котлі загинуло до 400 
військових і добровольців (за не-
офіційними, до 1500), близько 
тисячі бійців потрапили в полон 
і стільки ж зникли безвісти. Була 
втрачена практично вся бойова 
техніка.
 Як стверджують бійці ба-
тальйону «Азов», Хомчак під 
час спроби визволення Іловайсь-
ка добровольчими батальйона-
ми відмовився йти з ними в бій iз 
надуманих причин (див. «Вікіпе-
дія»). 
 За свідченнями очевидців, 
викладеними в соціальних мере-
жах, Хомчак залишив військо-
вих в оточенні, а сам, на подаро-
ваному йому Коломойським бро-
ньованому мікроавтобусі, виїхав 
з оточення. Хомчак має близькі 
стосунки з Коломойським і його 
«правою рукою» Корбаном, без 
консультацій якого не приймав 
жодного рішення в 2014 році, на-
зивав його «шефом». 
 Військові звання «генерал-
майор» (2011 р.) і «генерал-лей-
тенант» (2013 р.) Хомчаку були 
присвоєні президентом-утіка-
чем, зрадником України Януко-
вичем. 
 Народний депутат, колиш-
ній командир 2-го добровольчо-
го батальйону «Донбас» Семен 
Семенченко стверджує, що ба-
гато звинувачень на адресу Хом-
чака не відповідають дійсності, є 
маніпулятивними. Інші учасни-
ки бойових дій, які виходили з 
ним з Іловайського котла, зазна-
чають, що Хомчак — мужній ге-
нерал, демонстративно ходив без 
каски і бронежилета, військових 
в оточенні не кинув. Проривався 
з «котла» разом з іншими і дивом 
залишився живим.  
 Пане Зеленський, за таких 
протиріч Ви мали б утриматися 
від призначення Хомчака на по-
саду начальника Генштабу ЗСУ 
до завершення досудового слідс-
тва і слухання справи в суді, де в 
обов’язковому порядку повинні 

давати свідчення екс-Президент 
Порошенко, колишній началь-
ник генштабу Муженко та інші 
посадові особи. Винні в Іловай-
ській трагедії мають понести за-
служене покарання. 
 Пане Зеленський, ці та інші 
Ваші призначення базуються не 
на принципі трьох «П» (професіо-
налізм, патріотизм, порядність), 
а на принципі «особистої відда-
ності» своїх друзів і бізнес-пар-
тнерів з «однієї пісочниці 95-го 
кварталу», на зв’язках iз вашим 
фінансовим і інформаційним 
«спонсором» Коломойським і ні-
чим не відрізняються від кадрової 
політики ваших попередників.
 Така цинічна, нахабна, амо-
ральна і протиправна поведінка 
яскраво засвідчує не лише Ваші 
риси характеру (про них і Ваш 
психологічний портрет — зго-
дом, і це окрема тема). 
 Зауважу (як слідчий у минуло-
му), що у таких Ваших діях є оз-
наки кримінального правопору-
шення — зловживання владою 
(ст. 364 КК) і перевищення служ-
бових повноважень (ст. 365 КК), 
що, згідно зі ст. 111 Конституції, є 
підставою для ініціювання питан-
ня про усунення Вас iз поста Пре-
зидента в порядку імпічменту.
 Тепер зрозуміло, чому Ви не 
подали до парламенту законо-
проект про імпічмент — усвідом-
лювали, що будете порушувати 
Конституцію і закони України.
 Пане Зеленський, вивчіть 
Кримінальний кодекс України і 
шануйте його, як заповідав вели-
кий комбінатор Остап Бендер (ци-
тую для Вас мовою оригіналу): 
«Я, конечно, не херувим. У меня 
нет крыльев, но я чту Уголовный 
кодекс. Это моя слабость». 

Це — ганьба Вам і образа 
Української нації 
 Пане Зеленський, після інав-
гураційної промови кострубатою 
українською мовою, першу свою 
публічну промову на форумі ін-
тернет-діячів, який відбувся в 
Києві 23 травня, Ви виголосили 
повністю російською — мовою 
агресора-окупанта. Як на мене, 
це ганьба Вам і образа Українсь-
кої нації! Ваша промова має де-
кілька аспектів. 
 Юридичний аспект. Згідно з 
Конституцією і Законом «Про за-
безпечення функціонування ук-
раїнської мови як державної», 
Президент України зобов’язаний 

володіти державною (українсь-
кою мовою) і говорити нею у пуб-
лічному просторі, державному, 
комунальному та громадському 
секторах, у сфері обслуговуван-
ня. Пане Зеленський, Ви не во-
лодієте українською мовою, тому 
і не говорите нею! Ви не можете 
бути Президентом країни! Згід-
но з вимогою Конституції, Пре-
зидентом України може бути 
обраний громадянин України, 
який володіє державною мовою 
(ч. 2 ст.103). При складанні при-
сяги Ви зобов’язувалися додер-
жуватися Конституції і законів 
України. Ви порушили присягу! 
Вступивши на пост Президента 
України і ставши гарантом Кон-
ституції, Ви з перших днів свого 
правління розтоптали Основний 
закон України.
 Морально-етичний аспект. 
Під час своєї промови російсь-
кою мовою Ви послуговувалися 
звичним «кварталівським» по-
хабним тоном, багато рухали-
ся, кривлялися, цинічно жар-
тували, були у своєму сценічно-
му образі — коміка, клоуна, па-
яца, блаЗЕня (вибір образу — за 
Вами). Не вистачало лише роя-
ля і Вашої гри на ньому зі спу-
щеними штанами. Міністр інф-
раструктури Володимир Омелян 
влучно зауважив, що «чиновни-
ку, а тим більше Президенту Ук-
раїни, не пристало говорити по-
кацапському». 
 Національно-політичний 
аспект. Видатний український 
педагог Василь Сухомлинський 
правильно зазначив: «Любов до 
Батьківщини неможлива без 
любові до рідного слова. Тіль-
ки той може осягти своїм розу-
мом і серцем красу, велич і мо-
гутність Батьківщини, хто збаг-
нув відтінки і пахощі рідного 
слова, хто дорожить ним, як чес-
тю своєї матері, як колискою, як 
добрим ім’ям своєї родини. Лю-
дина, яка не любить рідної мови, 
якій нічого не промовляє рідне 
слово, — це людина без роду і 
племені». Всесвітньо відома ук-
раїнська поетеса і письменниця 
Ліна Костенко зауважила: «На-
ції вмирають не від інфаркту. 
Спочатку їм відбирає мову. Глу-
ха ворожість оточує нашу мову, 
навіть тепер, у нашій власній де-
ржаві. Ми вже як нацменшина, 
кожне мурло тебе може образи-
ти. У всіх народів мова — це за-
сіб спілкування, у нас — це фак-

ПИТАННЯ РУБА 

І це — 
Відкритий лист-2 Президенту України 
Володимиру Зеленському з приводу 

порушень Конституції та законів, а також 
кадрових призначень і інших колізій 

першого тижня перебування на посаді

■Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, кавалер ордена ООН «Діяння на благо народів», 
генерал-лейтенант, почесний голова Спілки офіцерів України

Пане Зеленський, 20 травня Ви склали присягу на вірність Україні і зобов’язалися, 
зокрема, дотримуватися Конституції і законів України, обстоювати права громадян, 
виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників та підносити авторитет 
України у світі. 
Проте у своєму виступі Ви жодним словом не згадали ні Путіна, який розв’язав вій-
ну проти України, ні Росію — як державу-агресора, не сказали ні слова про геноцид кримських татар 
1944 року (День пам’яті якого був напередодні — 18 травня) та сучасне продовження російськими 
загарбниками свідомої політики етноциду кримськотатарського народу, масових репресій, убивств, 
політично вмотивованих переслідувань кримських татар та їхніх органів — Меджлісу і Курултаю. 
У вашому виступі було одне мудре, з моральної точки зору, розпорядження чиновникам — не вивішу-
вати в кабінетах ваш портрет. Думаю, воно поширюється і на дитячі садки і школи. А то, чого доброго, 
хтось «по приколу» повісить ваше фото, де Ви голим танцюєте зі своїми голими партнерами з «95-го 
кварталу» в супермаркеті (це відео в інтернеті зараз роблять недоступним). Що тоді вихователям і 
вчителям (яким Ви обіцяли зарплату в 4 тис. євро) пояснювати дітям про голого Президента і чим він 
грає на роялі зі спущеними штанами?!

Глава адміністрації Президента Андрій Богдан навіть найсерйозніші 
речі переводить у жарти.

❙
❙
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тор відчуження. Не інтелекту-
альне надбання століть, не код 
порозуміння, не першоелемент 
літератури, а з важкої руки Ім-
перії ще й досі для багатьох — 
це ознака націоналізму, сепа-
ратизму, причина конфліктів і 
моральних травм. Людина роз-
мовляє рідною мовою, а на неї 
озираються...».
 Відомий педагог, журналіст, 
правознавець українського по-
ходження Костянтин Ушинсь-
кий наголосив: «Коли зникає 
народна мова — народу нема 
більше! Відберіть у народу все 
— і він усе може повернути, але 
відберіть мову, і він ніколи біль-
ше не створить її; нову батьків-
щину навіть може створити на-
род, але мови — ніколи: вмерла 
мова в устах народу — вмер і на-
род».
 Пане Зеленський, Вам цього 
не зрозуміти тому, що Ви лише 
громадянин України (у якого 
«еврейская кровь» і який «го-
ворит по-русски»), а не украї-
нець за національністю, душею 
і духом. Що є ця триєдність, 
Вам також не зрозуміти (і в цьо-
му немає вашої вини). Це в ук-
раїнців на генетичному рівні, 
це наш український генетичний 
код оріїв-русів, який передаєть-
ся з материнським молоком, ук-
раїнськими колисковими піс-
нями, мовою, традиціями, зви-
чаями, релігією, культурою, іс-
торією.
 Ви громадянин України, 
народилися в Україні, вчили-
ся в Україні, Вам 41 рік. За 28 
років незалежності України Ви 
так і не змогли (чи не захотіли) 
вивчити українську мову, яка 
з 1996 року є державною, щоб 
вільно нею володіти. Виникає 
питання — чому?! Є три варіан-
ти відповідей. 
 1. Окупант не вивчає мову 
загарбаної ним країни, тому що 
вона йому не потрібна. 
 2. Не вчать українську мову 
і ті, хто не любить її або зневаж-
ливо ставиться до неї, називаю-
чи «хохляцькою». 
 3. Є і третя категорія осіб, 
які, будучи громадянами Украї-
ни, не можуть вивчити українсь-
ку мову через свої розумові здіб-
ності (наприклад, Азаров). 
 Пане Зеленський, а до якої 
категорії Ви зараховуєте себе, 
що за стільки років не вивчили 
державну мову, щоб вільно нею 
володіти, як того вимагає Кон-
ституція України?! Ви Прези-
дент України, це так. Але  Ви, 
пане Зеленський, не українсь-
кий Президент, не мій Прези-
дент і не Президент корінної на-
ції — українців! І ніколи ним не 
станете. Вам iз цим треба просто 
змиритися. 

Де заява про відставку, пане 
Зеленський?! 
 18 квітня 2019 року, будучи 
кандидатом у президенти, у пря-
мому ефірі ток-шоу «Право на 
владу» Ви заявили: «Якщо я по-
рушу закон, то піду у відставку 
сам». Пане Зеленський, то де ж 
ваша заява про відставку?
 Це ж треба було так умудри-
тися, щоб за дві доби перебуван-
ня на посаді Президента стільки 
накоїти, що громадяни Украї-
ни змушені були зареєстрували 
електронну петицію про Вашу 
негайну відставку. 
 Пане Зеленський, задумай-
тесь! Лише за одну добу пети-
цію про Вашу негайну відставку 
з поста Президента України під-
тримало майже 40 тис. грома-
дян (на час написання Вам лис-
та — майже 60 тис., серед них — 
і я). Для розгляду петиції і при-
йняття по ній рішення необхідно 
зібрати лише 25 тис. підписів на 
її підтримку впродовж трьох мі-
сяців з дня реєстрації петиції.
 Петицію про вашу відстав-
ку Андрій Богдан прокоменту-
вав: «Ми розцінюємо петицію як 
жарт. Можливо, навіть як сміш-
ний жарт». 
 Протести студентів Янукович 
також вважав за жарт і насміхав-
ся з них, як, до речі, і ваш «95-й 
квартал»: «Якщо мітингуваль-
ників вдягнути у вовняний одяг, 
а «беркутівцям» роздати ебоні-
тові палички і бити ними мітин-
гувальників, то можна буде добу-
вати електроенергію...» 
 Пане Зеленський, Ви встано-
вили абсолютний рекорд, який 
необхідно занести до «Книги ре-
кордів Гіннесса».
 Для порівняння. Питання 
про усунення Януковича з поста 
Президента України в порядку 
імпічменту я як народний депу-
тат офіційно ініціював лише че-
рез два місяці (проект постанови 
№ 6366 від 30 квітня 2010 року) 
після його інавгурації 25 лютого 
2010 року, а електронну петицію 
про вашу відставку зареєструва-
ли через два дні після прийняття 
Вами присяги. Круто!
 Пане Зеленський, прийдіть 
на чергове засідання сесії Вер-
ховної Ради і, відповідно до ста-
тей 108 і 109 Конституції Украї-
ни, особисто зачитайте українсь-
кою мовою заяву про свою доб-
ровільну відставку. Вам будуть 
аплодувати стоячи, з криками 
«браво!» і закидають квітами не 
лише в стінах парламенту, а по 
всій країні, за те, що Ви звільни-
ли Україну від посміховища і га-
ньби перед світом!!!

Не грайтеся з вогнем!
 З урахуванням свого життє-
вого досвіду змушений Вас попе-
редити: те, що відбулося з Вами 
під час інавгурації і впродовж 
трьох днів перебування на посту 
Президента, — це початок Вашо-
го трагічного кінця! 
 А щодо ідеї глави вашої ад-
міністрації Богдана про прове-
дення референдуму щодо мирних 
переговорів із Росією, яка розпо-
чала війну проти України, анек-
сувала Крим, окупувала части-
ну Донбасу, вбила десятки тисяч 
українців, завдала мільярдних 
збитків нашій країні, скажу ко-
ротко: пане Зеленський, не грай-
теся з вогнем! Це — на межі вчи-
нення державної зради і втрати 
незалежності України. Ніяких 
референдумів iз цього та подіб-

них питань! Ніяких мирних пе-
реговорів з ворогом і терориста-
ми на їхнiх умовах! 
 Досягти миру з Московією, 
щоб вона добровільно поверну-
ла анексований Крим і звільни-
ла окупований Донбас, — це не 
лише наївна ілюзія й утопія, це 
шлях до повної капітуляції на її 
умовах і знищення Української 
держави власними руками. 
 А Ваше виправдання, що цей 
референдум «не законодавчий, а 
інформаційний...» засуньте собі, 
як Ви самі казали, «у с...ку». Ук-
раїнці активно підтримують но-
вий флешмоб під назвою «Вова, 
йди у сраку». 
 Рекомендую Вам добре вив-
чити положення ст. 36 КК (необ-
хідна оборона), ст. 39 КК (край-
ня необхідність) і не забувати про 
право народу на повстання, яке 
передбачене Загальною Декла-
рацією прав людини, прийнятою 
ГА ООН 10 грудня 1948 року, яка 
є частиною національного зако-
нодавства України (ст. 9 Консти-
туції). 
 Пане Зеленський, усвідом-
те, що для Путіна Ви не є гла-
вою держави, він просто насмі-
хається з Вас і західних лідерів, 
які Вас привітали з обранням. 
У Москві вважають за прини-
ження («западло») вести пере-
говори з Вами на рівні. Яке буде 
реальне ставлення до Вас ЄС і 
США, Ви дуже швидко відчує-
те на собі осо
бисто. 
 Ви потрібні Путіну, як зна-
ряддя (бікфордів шнур або кап-
суль-детонатор), щоб спровоку-
вати в Україні: міжетнічне або 
міжконфесійне протистояння, 
дестабілізувати політичну, гу-
манітарну або соціальну ситу-
ацію, підштовхнути українців 
до громадянського протистоян-
ня, яке може перерости в грома-
дянський конфлікт, а далі — в 
громадянську війну...
 Ви цього не розумієте через 
молодий вік, відсутність життє-

вого, політичного, міжнародно-
го і військового досвіду. Це — 
не Ваша вина, це — Ваша біда. 
Ваша вина зовсім в іншому — у 
безвідповідальності перед Ук-
раїнською нацією! Не знаю, чи 
зрозуміли Ви, про що йдеться. 
Якщо ні, то тут я нічим Вам не 
зможу допомогти. 
 Хто такий Путін, його пси-
хологічний портрет, про вчинені 
ним злочини проти власного на-
роду та народів світу, яким він є 
ворогом Україні і загрозою для 
цивілізації, я знаю, на відміну 
від Вас, дуже добре і неодноразо-
во це висвітлював на різних між-
народних форумах і в ЗМІ.
 Рекомендую Вам ознайомити-
ся з деякими моїми публікаціями 
на зазначену тему, зокрема, в га-
зеті «Україна молода». Якщо ба-
жаєте, можу зробити їх вибірку. 

Ви з полиці в поїзді впали? 
 Війну на Донбасі Ваш Коло-
мойський, який повернувся в 
Україну, вважає «внутрішнім 
громадянським конфліктом», 
в якому «українці воюють з ук-
раїнцями», а Росія «підтримує 
одну частину українців». Його 
думка збіглася з позицією кума 
Путіна, голови політради партії 
«За життя» Віктора Медведчу-
ка, висловленою ним ще у квітні 
2018 року, який не вважає Росію 
агресором: «Це конфлікт на Дон-
басі. Це конфлікт між людьми, 

які не погодилися із приходом 
нової влади і з політиками но-
вої влади. Це протистояння гро-
мадян однієї частини країни сто-
совно іншої».
 У січні 2015 року президент 
Росії Путін заявив, що в Україні 
відбуваються «трагічні події, по 
суті, йде громадянська війна».
 Як бачите, пане Зеленський, 
дует Коломойського—Медведчу-
ка підспівує солісту Путіну хо-
ром, як у відомій дитячій пісні: 
«Вместе весело шагать по просто-
рам И, конечно, припевать луч-
ше хором, лучше хором... Раз 
словечко, два словечко — будет 
песенка»... Путінська! 
 Тепер до «путінського хору» 
приєдналися і Ви, заявивши 25 
травня: «Виконання РФ наказу 
Міжнародного трибуналу ООН 
про звільнення захоплених ук-
раїнських моряків і кораблів 
може стати першим сигналом 
з боку російського керівництва 
про реальну готовність до при-
пинення КОНФЛІКТУ (виділе-
но мною. — Г. О.) з Україною». 
 Пане Зеленський, про який 
«конфлікт з Україною» Ви го-
ворите?! Ви що, з полиці в поїз-
ді впали, як «доцент» у кіно-
комедії «Джентльмени уда-
чі»? «Тут пам’ятаю, а тут не 
пам’ятаю...». Чи зовсім з глуз-
ду з’їхали?!
 У нас ВІЙНА, а не «конф-
лікт»! І цю війну розпочали не 
ми, а РФ, яку Верховна Рада Ук-
раїни і світ визнали державою-
агресором. 
 Пане Зеленський, застері-
гаю, що для захисту етнічних 
росіян, російськомовних грома-
дян i вірян РПЦ в Україні (так 
звана УПЦ МП), багато з яких 
мають паспорти РФ, є агентами 
спецслужб Росії і «п’ятою про-
російською колоною» в Україні, 
на їх слізне прохання, Моск-
ва, під виглядом «миротвор-
чої місії», зробить широкомас-
штабне військове вторгнення і 
окупує південно-східні регіони 

України, а можливо, й Київ.
 Нагадаю Вам, у квітні 2008 
року, будучи членом ПАРЄ, на 
одному з засідань Політичного 
комітету, а потім і на її сесії, на 
основі аналізу отриманої інфор-
мації я повідомив про велику 
вірогідність того, що впродовж 
місяця Косово в односторонньо-
му порядку проголосить свою не-
залежність і в цьому регіоні ви-
никне небезпечна ситуація, яка 
призведе до людських жертв (що 
і трапилося в середині травня!). 
 Також попередив, що впро-
довж півроку буде воєнний кон-
флікт між Росією і Грузією, 
який розв’яже Москва з метою 
окупації грузинської території 
для проголошення Південною 
Осетією і Абхазією, які були у 
складі Грузії, «незалежності» 
(щось на зразок «ЛНР» і «ДНР») 
і розміщення там своїх військо-
вих баз (що і трапилося у серпні 
2008 року!). 
 Восени 2009 року на черговій 
сесії ПАРЄ я вже криком попе-
реджав Європу, що після Грузії 
на черзі буде Україна й анексія 
Криму! 
 Пане Зеленський, ознайом-
теся з фрагментом мого виступу 
1 жовтня 2009 року на сесії ПАРЄ 
при розгляді питання «ООН: ре-
форма і держави-члени Ради 
Європи» (документ № 12018): 
«...Шановні колеги! Я хочу до-
стукатися до ваших сердець і ро-
зуму, щоби ви побачили і почу-

ли, що реально відбувається сьо-
годні у стосунках між Україною 
і Росією, особливо в Криму, щоб 
нам не довелося в пожежному по-
рядку розглядати на сесії ПАРЄ і 
в Раді Безпеки ООН питання про 
чергову агресію Росії, цього разу 
в Україні. Попереджаю, що років 
через п’ять анексія Криму стане 
реальністю, як анексія Абхазії і 
Південної Осетії в Грузії...».
 Після повернення в Київ від 
колег у Верховній Раді за цей 
виступ довелося почути, що я 
«провокатор», «яка може бути 
війна між Україною і Росією», 
«ми братні слов’янські народи», 
«нас пов’язує багатовікова друж-
ба», «у нас великий договір про 
дружбу», «ми брати навік» і ба-
гато такого іншого... 
 Не виключаю, що Папа Рим-
ський стане на коліна перед Путі-
ним і поцілує йому ноги (як ліде-
рам Південного Судану «задля 
миру») і разом з ЄС буде дякува-
ти Путіну за припинення «бра-
товбивчої громадянської війни» 
в Україні, з Росії знімаються 
санкції, Крим визнається росій-
ським, Україна перетворюєть-
ся на федерацію або конфедера-
цію, де її суб’єкти мають ознаки 
державності, як на мапі України 
у фільмі «Слуга народу», на яку 
дивиться президент Голобородь-
ко, якого грає російськомовний 
єврей, громадянин України Зе-
ленський, який у 2012 році 
зіграв роль Наполеона у росій-
ському серіалі «Поручик проти 
Наполеона», а в реальному жит-
ті страждає «комплексом Напо-
леона», як і Путін, і має яскраво 
виражені ознаки авторитарного 
правителя Нерона, який уявляв 
себе «великим артистом». 
 Янукович під час інавгурації, 
сховавши своє посвідчення Пре-
зидента України у внутрішню бо-
кову кишеню (ваше впало на під-
логу!), також розпочав свою ак-
тивну діяльність з порушення 
Конституції і законів України. 
Чим це закінчилося — відомо. 
 Пане Зеленський, не забу-
вайте про долю зрадника-втіка-
ча Януковича і його молодшого 
сина. У Вас також є діти. Не тіль-
ки я, а й афонські старці поперед-
жали Януковича, що з ним може 
трапитися. Не повірив...
 У грудні 2013 року я рекомен-
дував йому добровільно подати у 
відставку і призначити достро-
кові президентські ви бори. Не 
прислухався і в лютому 2014 
року отримав прокляття матері 
сина, який був убитий снайпе-
ром на майдані Незалежності. 
Я не хочу, щоб це повторилося 
з Вами і Вашою родиною. Не пе-
реступіть межу, звідки вороття 
уже не буде... 
 «За все в житті платити тре-
ба: що ти посієш — те й пожнеш. 
Господь завжди все бачить з неба, 
Його очей ти не минеш...»
 Наші пращури — орії-руси 
залишили нам і нашим нащад-
кам давню мудрість: «Життя ні-
чого не дає дарма, і всьому, що 
дається долею, таємно визначе-
на своя ціна». 
 Своїми відкритими листа-
ми я хочу Вам допомогти у най-
головнiшому — збереженні Ук-
раїнської держави і отриманні 
спільної перемоги на ворогом Ук-
раїни — Російською імперією. 
 Одночасно застерігаю, що у 
випадку вчинення Вами дій, які 
будуть народом розцінені як ре-
альна загроза втрати незалеж-
ності України, Вас може спітка-
ти доля колишнього президен-
та Румунії Ніколае Чаушеску 
або лівійського вождя Муамма-
ра Каддафі, чи президента Іраку 
Саддама Хусейна, які мали май-
же стовідсоткову «підтримку» 
свого народу. 
 Сподіваюсь на поро  зу міння. ■

Референдум — це на межі вчинення державної 
зради і втрати незалежності України. Ніяких мирних 
переговорів з ворогом і терористами на їхніх умовах!

ПИТАННЯ РУБА

не жарти
■
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«Не виплачувати борги — дуже 
корисна річ!» 
 «У 2015 році Греція стала першою 
розвиненою країною, яка не сплатила за 
кредитом Міжнародного валютного фон-
ду, хоча і тимчасово», — заявив Ігор Ко-
ломойський в коментарі The Financial 
Times, додавши, що, на його переконан-
ня, в дефолті немає нічого страшного. І 
як приклад навів Аргентину.
 «Скільки разів Аргентина оголошу-
вала дефолт? І нічого, реструктуризува-
ли», — сказав він, підвівши під свою точ-
ку зору політичний базис: мовляв, пере-
мога Зеленського на виборах свідчить про 
втому українців від вимог МВФ. «Якщо 
Зеленський слухатиме Захід і не ухвалю-
ватиме власні рішення, він закінчить, як 
Порошенко. У нього будуть такі ж рей-
тинги: 5, 10, 15, замість 73 відсотків», 
— пояснив олігарх, вимагаючи від США 
і Євросоюзу списати зовнішні борги Ук-
раїни. 
 І знову перейшов на політичну рито-
рику: «Це ваша гра, ваша геополітика. 
Вас не цікавить Україна. Ви хочете на-
шкодити Росії, а Україна — просто при-
від».
 Сказане не є елементом епатажу чи 
сміливого словесного експерименту у ви-
конанні доволі ексцентричного олігарха. 
Бо півроку тому Коломойський говорив 
практично те саме. 20 листопада у своє-
му інтерв’ю він знову згадував соняч-
ну країну з сотнями островів. «А чим де-
фолт поганий? Подивіться на Грецію, які 
красені, сказали: «500 мільярдів не по-
вернемо»! І все, до побачення! Грецький 
сценарій потрібно було застосовувати ще 
в 2014 році, тому що країну розікрали 
під заступництвом у тому числі й Між-
народного валютного фонду, і під заступ-
ництвом усіх іноземних посольств. Куди 
вони дивилися? Спостерігачів... країни 
не було, в казні — нуль, тож оголошуйте 
дефолт! Дефолт iще ніколи нікому не за-
вадив, а що стосується країни — так сто 
відсотків», — зауважив він.  

«І за «Приват» відповісте!»
 Нелюбов Ігоря Коломойського до 
Міжнародного валютного фонду виник-
ла не на порожньому місці. А має цілком 
особисті й легко зрозумілі підстави, які 
ґрунтуються на його колись улюблено-
му дітищі — «Приватбанку». Адже по-
чинаючи із 2016 року Коломойський на-
магається скасувати рішення про націо-
налізацію свого банку. Втім МВФ попе-
редив: це, мовляв, поставить під загрозу 
програму фінансової допомоги, узгодже-
ну ще п’ятим Президентом Петром Поро-
шенком. 
 Приблизно в цей же час і стали 
з’являтися заяви олігарха про корисність 
дефолту для здоров’я та кишені кожно-
го українця. На кшталт «Чим банкрутс-
тво відрізняється від дефолту? Ви гово-
рите про дефолт, як ніби це втрата де-
ржавності. Греція хоч один свій острів 
втратила з державності?» — риторично 
звертався олігарх до свого інтерв’юера. 
 Хоча при цьому лукавив. Адже, по-
перше, Греція таки втратила частину 
свого майна під час реструктуризації. А 
по-друге, наша держава суттєво відріз-
няється від однієї з південних держав Єв-

росоюзу. Хоча вже тим, що... не є части-
ною Євросоюзу. Як зазначають експерти, 
Греція, на відміну від України, — повно-
цінний член ЄС і НАТО, вона «вмонтова-
на» в західну систему. І оголосити дефолт 
цієї країни означало б завдати потужного 
удару по фінансових системах Німеччи-
ни, Голландії, Австрії, Швейцарії. І при 
тому, що дефолт Греції технічно кілька 
разів відбувся, її тримали до останнього.
 Це розуміли всі: і грецький уряд під 
час перемовин, і грецький народ, оціню-
ючи ситуацію як малонебезпечну для сво-
го фінансового благополуччя. Зрештою, 
як вважають західні експерти, до еконо-
мічного зростання Грецію підштовхну-
ла не відмова оплачувати старі борги, а 
доволі жорстка політика комітету захід-
них кредиторів. Яка змусила нащадків 
гордих еллінів тугіше затягти паски і ус-
пішно працювати на благо рідної країни 
за суттєво менші гроші. Із перспективою 
потім отримувати більше... 
 Україну ж ніхто нікуди «тягти» не 
буде. Дефолт так дефолт, як сказав би 
наш попередній Президент. Адже серед 
наших фінансових партнерів, окрім Між-
народного валютного фонду, залишається 
тільки Європейський банк рекон струкції 
і розвитку та низка міжнародних фінан-
сових інституцій, які діють, оглядаючись 
на МВФ.
 Або ж потенційно таким партнером 
може бути Російська Федерація, як у нас 
було ще у 2013 році. Наслідками цього 
братання та так званих «кредитів Януко-
вича» стала втрата Криму і війна на Дон-
басі. 
 Інший варіант — шукати внутріш-
ні резерви. Наприклад, експропріюва-
ти капітали та активи найбагатших лю-
дей України, тобто, у дечому копіюючи 
грузинський досвід Михеїла Саакашвілі. 
Що стосується рейтингу Володимира Зе-
ленського, який, до речі, публічно за-
явив, що не піклується про цю цифру, 
то, як чудово розуміє Ігор Коломойсь-
кий, тут буде все добре. Наш народ досі 
любить, коли багатим погано... З точки 
ж зору міжнародного інвестиційного клі-
мату, який у нас і так перебуває на межі 
життя і смерті, — такий крок може його 
вбити остаточно. Як і рейтинг Президен-
та Зеленського у довготерміновій перс-
пективі. Що, до речі, чудово показав до-
свід того ж Михеїла Саакашвілі. 

Дефолт не вирішить нічого
 Грубо кажучи, проблем у нашій країні, 
які могли б призвести до дефолту — ок-
рім, звичайно, бажання Ігоря Коломой-
ського, — немає. Українська економіка 
зростає, хоча й невеликими темпами, але 
упродовж 14 кварталів поспіль. Причому 
темпами, які є вищими за грецькі. З груд-
ня 2016 року український зовнішній борг 
скоротився з 80% до 60% ВВП. Такий ре-
зультат є доволі хорошим за всіма міжна-
родними показниками. 
 «Зараз країна перебуває по балансу 
в хорошому фінансовому стані. Ми нако-
пичили 20 млрд. доларів валютних резер-
вів, долар був абсолютно стабільний, на-
віть йшов до зниження, на єдиному каз-
начейському рахунку — близько 60 млрд. 
гривень. Всі програми фінансуються. 
Я три роки цю стабільність тримав і на-

копичував резерви», — сказав Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман.
 Найсмішніше у цій ситуації, що оголо-
шення дефолту, як вважають фінансисти, 
аж ніяк не допоможе фінансовій системі 
України. А навіть навпаки... На думку 
голови ради Незалежної асоціації банків 
України Романа Шпека, такий розви-
ток подій створить додаткові складності. 
«У випадку ухвалення таких рішень на-
слідки відчують абсолютно всi: фінансо-
вий світ, бізнес, держава, іноземні парт-
нери, пересічні громадяни», — стверджує 
Шпек, спростовуючи пропоновані деяки-
ми експертами «пом’якшені» словоспо-
лучення на кштал «керований дефолт» 
або «технічний дефолт». «Насправді де-
фолт — це завжди дефолт, тобто оголо-
шення відмови від виконання зовнішніх 
зобов’язань. Найближчим синонімом де-
фолту в повсякденному лексиконі є банк-
рутство», — зазначає він.
 «Оголосити дефолт внутрішнього бор-
гу — це все одно, що оголосити банківсь-
ку кризу в Україні. Оскільки цей борг 
щорічно рефінансується, а отримані НБУ 
від свого портфеля облігацій відсотки ста-
ють однією з найбільших статей доходів 
держбюджету, оголошення дефолту за 
внутрішнім боргом буде божевіллям, — 
пише банкір. — Тим паче, що в 2016 році 
уряд і Нацбанк вже здійснили тут «безде-
фолтну» реструктуризацію: продовжили 
термін портфеля гривневих ОВДП обся-
гом 219,6 млрд. гривень».
 Інший, цікавіший, за словами Ігоря 
Коломойського, варіант — це не платити 
нашим зарубіжним кредиторам: «як гре-
ки чи аргентинці». Але і тут, як наголо-
шує аналітик, великого результату ми не 
отримаємо. Сумарний зовнішній борг ста-
новить близько 50 млрд. доларів. 10 млрд. 
із них — борг, гарантований державою. Із 
якого 8 млрд. доларів — це борг Нацбанку 
перед Міжнародним валютним фондом: 
це спеціальні дешеві кредити, отримані 
для поповнення золотовалютних резер-
вів. Плюс зобов’язання щодо взятих кре-
дитів, виданих на пільгових умовах між-
народними фінансовими організаціями та 
за міждержавними угодами.
 «Більшість цих коштів українському 
уряду і не потрібно повертати, адже йдеть-
ся лише про державну гарантію, а не де-
ржавне боргове зобов’язання. Дефолт за 
цими зобов’язаннями став би безглуздим 
і безперспективним кроком», — пояснює 
Шпек.
 Відтак для здійснення так званого «ке-
рованого дефолту» залишається близько 
40 млрд. доларів. Із якого 15 мільядів — 
це пільгові кредити від міжнародних фі-
нансових організацій, які мають неви-
сокі процентні ставки і тривалий графік 
виплат. Ще 3 млрд. доларів — спеціаль-
ні міжурядові кредити і кредити під га-
рантії міжнародних фінансових організа-
цій, теж на умовах тривалого погашення 
і низької ставки. І відмовлятися виплачу-
вати їх, на думку Шпека, було б цілкови-
тим безглуздям. 
 Залишається трохи більше 22 млрд. 
доларів, оформлених у єврооблігаціях. 
Які Україна реструктуризувала ще в 
2015 році на пільгових для нас умовах: 
якщо зростання ВВП становитиме менше 
3% за рік, то ми наразі не платимо нічого. 

«Якщо повернутися до реальних виплат, 
то завдяки реструктуризації 2015 року та 
подальшим борговим операціям Мінфіну 
виплати за «ринковим» портфелем суве-
ренних єврооблігацій України, без ура-
хування «російських» і «американсь-
ких» цінних паперів, досить рівномірно 
розтягнуті в часі. Якщо сумарний обсяг 
виплат за валютними боргами держави 
в 2019 році перевищує 11 млрд. доларів, 
то за ринковими єврооблігаціями обсяг 
виплат у сумі з відсотками становить 
лише 2 млрд. дол. Не набагато більшим 
буде ця сума і в наступні роки», — аргу-
ментує Шпек.

Долар по 80. Або по 100. За кілограм 
гривні... 
 Оголошення ж дефолту повністю зу-
пинить приплив капіталу і стане шоком 
для валютного ринку. Інвестори вже від-
чутно напружилися — у відповідь на за-
яву Ігоря Коломойського. Подібні ігри 
сьогодні, на думку Романа Шпека, є до-
волі невчасними з огляду на можливості 
запозичень на умовах низьких відсотків, 
якими можна рефінансувати дорогі рин-
кові борги. Йдеться про два транші за 
програмою «стенд-бай» від МВФ по 1,3 
млрд. доларів кожен, макрофінансову 
допомогу ЄС, кредити Світового банку та 
інших міжнародних фінансових органі-
зацій. 
 «Ось уже сумарно і близько 4 млрд. 
доларів дешевих і «довгих» запозичень 
тільки цього року, які можна брати на за-
міщення дорогих ринкових вдвічі мен-
шого обсягу, — резюмує експерт. — Ре-
цепт отримання цих коштів дуже про-
стий: йти по шляху реформ, які повинні 
не тільки забезпечити доступ до дешевих 
засобів, а й зробити Україну здатною по-
зичати кошти на ринку набагато дешев-
ше, а також мати нормальну економіку, 
генерувати кошти для повернення таких 
боргів».
 Призупинення ж співпраці з МВФ, 
оголошення дефолту — це обвал фінан-
сової системи, для людей — це долар по 
70-80 гривень або й дорожче. Це самоізо-
ляція російським шляхом із відповідни-
ми економічними та політичними наслід-
ками для держави. 
 Серед «підводних плюсів», якими, 
цілком теоретично, можна пояснюва-
ти ініціативу олігархів та деяких інших 
апологетів «гордого українського дефол-
ту», — різке падіння вартості вітчизня-
них активів. Які можна скупити задеше-
во. Особливо якщо ти маєш важелі впли-
ву на владу...
 Додаткова зона ризику — палка під-
тримка подібних сценаріїв українським 
населенням. Тобто виборцями. Яким 
подобаються прості й ефектні рішення 
складних питань. Що там зробив Голо-
бородько у фільмі з МВФ і всією Верхов-
ною Радою?.. 
 Ось і ми про це... Залишається споді-
ватися, що питання міжнародних фі-
нансів у нашій країні не є фактором пря-
мої електоральної дії. А тому рішення ух-
валюватимуть не для рейтингу і не зара-
ди «всенародної підтримки». 
 «Дякую, не треба!»: відмова України 
від своїх фінансових зобов’язань може 
призвести до колапсу держави. ■

НЕБЕЗПЕЧНІ ІГРИ

Якщо завтра дефолт...
Відмова України оплачувати свої борги не дасть жодного 
позитиву для економіки, натомість зробить українців 
біднішими і дозволить олігархам скупити дешеві активи

■

Фото з сайта livejournal.com.❙

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Фінансова ситуація будь-якої слабкої країни найбільш вразливою є у період політич-
них змін. Україна, на жаль, наразі є не надто самодостатньою в економічному плані, 
— а це значить, що ми не можемо жити і розвиватися без міжнародного партнерс-
тва. Із Заходом чи Сходом. Відхід від цієї парадигми означає дефолт. 
Але зовсім іншого забарвлення ситуація набирає, якщо самі українські еліти не про-
ти оголосити дефолт. З усіма наслідками, що звідси випливають... Бізнесмен Ігор 
Коломойський, якого вважають головним бенефіціаром перемоги на президентсь-
ких виборах Володимира Зеленського, знову публічно підтвердив свою точку зору: 
Україна має оголосити дефолт! 
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Хто винен?
 У масовій загибелі комах 
пасічники звинувачують міс-
цевих фермерів. Зазвичай меш-
канці територій iз бджоломо-
ром стверджують, що падіж 
бджіл розпочинається за добу-
дві після того, як аграрне під-
приємство неподалік розпилює 
на полях отрутохімікати. Екс-
перти BRDO однією з головних 
причин ситуації називають від-
сутність комунікації між пасіч-
никами та агровиробниками. 
Згідно з «Інструкцією щодо по-
передження та ліквідації хво-
роб і отруєнь бджіл», аграрії на-
передодні хімобробки медонос-
них рослин зобов’язані за три 
доби до цього через ЗМІ попе-
редити всіх пасічників у межах 
десяти кілометрів від оброблю-
ваних площ. Повідомляється 
дата обробки, назва препарату, 
ступінь і термін дії його токсич-
ності. Однак ця норма зазвичай 
не виконується. 
 Для вирішення цієї про-
блеми, хоча б частково, у бе-
резні цього року представили 
спеціалізовану мапу, де бджо-
лярі позначають власні пасіки 
й мають можливість отримува-
ти SMS, якщо фермери поблизу 
розпилюють хімікати. «Люди 
втрачають свій бізнес, хобі, 
надії через невігласів, які плю-
вали на цивілізовані правила 
гри», — скаржиться очільниця 
Всеукраїнського братства бджо-
лярів України Тетяна Василь-
ківська.
 Довести провину аграріїв не 
завжди можливо. Для того, щоб 
зробити це, пасічники повин-
ні замовити лабораторне дослі-
дження трупів бджіл на пред-
мет зараження їх хімією, а це 
коштує чимало. Ще й замовити 
таке дослідження можна лише в 
двох лабораторіях на цілу краї-
ну — у Києві та Львові. А через 
їх завантаженість, швидше за 
все, доведеться чекати стільки 
часу, що слідів отрути в комасі 
можуть вже й не виявити...

Пиляємо гілку, на якій 
сидимо?
 Незважаючи на адаптацій-
ний період «вписування» в 
міжнародні стандарти, Украї-
на останніми роками займала 
лідерські позиції серед країн-
експортерів меду. За беззмін-
ним лідером у експорті меду 
— Китаєм (19% у питомій час-
тці експорту), згідно зі статис-
тикою Продовольчої і сільсько-
господарської організації ООН, 
iдуть Аргентина та Україна — 
по 10%. Бджолярством у нашій 
країні займається близько 400 
тис. людей. Тобто фактично ко-
жен сотий українець. Україна 
виробляє близько 70 тис. тонн 
меду на рік, що є найвищим по-
казником у Європі, повідомив 
недавно заступник міністра аг-
рарної політики і продовольс-
тва Максим Мартинюк. Май-
же 57 тис. тонн, або 80% усього 
українського меду експортуєть-
ся переважно в Європейський 
Союз. Але потенціал виробниц-

тва, вважає Мартинюк, вихо-
дячи з посівів медоутворюючих 
рослин, — до 140 тисяч тонн 
меду на рік, що вдвічі більше 
від поточних обсягів. Тому ма-
сове отруєння бджіл не лише б’є 
по окремих господарствах, а й 
тягне за собою втрати вже й для 
національної економіки.
 Власне, проблема загибелі 
бджіл несе значно більше за-
гроз, аніж подорожчання меду. 
Перелітаючи з однієї квітки на 
іншу, комахи забезпечують пе-
рехресне запилення, необхід-
не для розмноження більшості 
квіткових рослин. За дани-
ми Продовольчої та сільсько-
господарської організації ООН 
(ФАО), бджоли запилюють по-
над 75% продовольчих куль-
тур.  Тож скорочення колоній 
комах ставить під загрозу всю 
продовольчу ситуацію у світі, 
вважають в ООН. 

Україна — стічна канава?..
 У ООН закликають відмо-
витися від найбільш агресив-
них отрутохімікатів. Країни 
ЄС зробили рішучий крок у ць-
ому напрямi, проголосувавши у 
квітні за заборону пестицидів, 
які вбивають бджіл. Під заборо-
ну потрапили інсектициди не-
онікотиноїдової групи. «В Ук-
раїні фермерам пора прокину-
тися — заробляючи гроші сьо-
годні, ви себе не вбережете від 
майбутнього!» — закликає у 
поширеному в «Ютубі» відео 
один iз постраждалих пасіч-
ників. «Зараз у переліку доз-
волених до використання пес-
тицидів в Україні налічується 
понад тисяча їх видів. Але їх 
використання не контролюєть-
ся жодним органом в Україні, 
— пояснює очільниця Всеук-
раїнського братства бджолярів 
України Тетяна Васильківсь-
ка. — Такі пестициди, як аце-
тохлор, атразин, імідаклоп-
рид, визнані токсичними й за-
боронені в країнах Європи, 
проте вони дозволені до вико-
ристання в Україні. Як наслі-
док — масово гинуть бджоли, 
отруюються люди». Більше 
того: після заборони в ЄС особ-
ливо небезпечні хімікати тон-
нами потрапляють в Україну, й 
практично ніхто цього не кон-
тролює. «Ці пестициди можуть 
бути протермінованими або за-
бороненими, чи контрабандою, 
яка виготовлена у підвалі і не-
легально ввезена, ніхто про це 
не знає. Це зброя масового зни-
щення. Усі говорять про воро-
га на сході України, який уби-
ває наших хлопців, але про те, 
що в тилу, діти, які випасають 
худобу на пасовищі поблизу об-
роблених пестицидами полів, 
отруюються невідомими хіміч-
ними речовинами, чиновники 
замовчують?» — обурюється 
еколог Алла Войціховська.
 До сьогодні не затверджено 
регламенти зберігання, транс-
портування та застосування 
засобів захисту рослин, що не 
дозволяє належним чином кон-
тролювати їх використання.

Що робити?
 У Братстві бджолярів про-
понують Мінагрополітики ство-
рити державний реєстр оброб-
ки пестицидами сільськогос-
подарських угідь, до якого по-
винні мати доступ бджолярі. 
Аграрії ж мають додавати в 
реєстр плани та терміни оброб-
ки конкретних угідь, а також 
вказувати назви отрутохімі-
катів. Втім поки що адекватної 
реакції міністерства немає. У 
Братстві погрожують скаржи-
тися до Ради Європи, адже це 
унеможливлює виконання Уго-
ди про асоціацію між Україною 
та ЄС у сфері СФЗ. 
 Тим часом має певний ефект 
й індивідуальна боротьба за ви-
живання бджіл. У березні цього 
року в реєстрі судових рішень 
було оприлюднене цікаве рішен-
ня Роменського міськрайонного 
суду Сумщини. Йдеться про ре-
зультати розгляду справи сто-
совно відшкодування збитків, 
завданих через обробку полів ін-
сектицидом, внаслідок чого за-
гинули бджоли. З відповідним 
позовом звернувся пасічник 
Олександр Стетюха, зареєстро-
ваний як оператор ринку з ви-
робництва харчових продуктів. 
Він утримує стаціонарну пасі-
ку в селі Ярмолинці Роменсь-
кого району Сумської області, 
яка станом на червень минулого 
року налічувала 100 бджолосі-
мей. У період iз 17 по 20 червня 
2018 року ТОВ «Урожайна краї-
на» без попередження через ЗМІ 
здійснювало обробку посівів го-
роху інсектицидом «Престо» на 
відстані 1,5 км від стаціонарної 
пасіки, внаслідок чого відбувся 
масовий падіж бджіл — 70-80 
відсотків від загальної кількості. 
Через це пасічник, за його твер-
дженнями, зазнав збитків, які 
складаються з: 175 тис. грн. — 
від загибелі бджіл (2,5 тис. грн. 
(вартість однієї бджолосімї) х 70 
% х 100) та 158 тисяч 200 грн. 
— за неотриманий мед. Збитки 
щодо неотриманого прибутку 
від продажу меду він розрахо-
вував, виходячи з середньої оп-
тової закупівельної ціни липово-
го та соняшникового меду в сер-
пні 2018 року, яка становила 58 
грн./кг i 27 грн./кг, відповідно.
 Пасічник спочатку звернув-
ся з відповідною заявою в Держ-
споживслужбу. Створили ко-
місію, яка відібрала зразки за-
гиблих бджіл та меду, а також 
зеленої маси гороху на обробле-
ному полі. За результатами до-

слідження, у трупах комах i го-
росі було встановлено наявність 
лямбдацегалотрину, що є скла-
довою препарату «Престо». Піс-
ля отримання результатів дослі-
дження направив лист ТОВ 
«Урожайна країна» з пропози-
цією відшкодувати збитки, але 
відповіді не отримав, тому звер-
нувся до суду з позовом. ТОВ 
«Урожайна країна» виступила 
проти задоволення позову. Воно 
підтвердило, що обробляло го-
рох препаратом «Престо», але 
з дотриманням вимог його ви-
користання. А не повідомляли 
про це через ЗМІ, оскільки го-
рох — не медоносна культура, 
тому вони не зобов’язані були 
цього робити. При цьому по пе-
риметру поля були розташовані 
таблички з попередженням, що 
проводиться обробка гороху 
пестицидами, отже  пасічник 
повинен був їх бачити і вжи-
вати заходів щодо збереження 
пасіки. Суд вирішив, що той 
факт, що горох — не медонос, 
не спростовує можливості от-
руєння бджіл внаслідок оброб-
ки гороху, оскільки бджоли мо-
жуть летіти на квітки будь-якої 
квітучої культури. Дану обста-
вину визнали у судовому засі-
данні сторони та підтвердили 
свідки, у тому числі головний 
агроном ТОВ «Урожайна краї-
на». Тому позов пасічника час-
тково задовольнили. Частково, 
бо пасічник мав усього 50 доку-
ментально підтверджених ву-
ликів, а не 100. Олександр Сте-
тюха визнав, що мав оформи-
ти збільшення бджолосімей. 
Тож суд зменшив суму шкоди. 
При цьому зазначив, що влас-
ник пасіки зобов’язаний вжи-
вати заходів щодо збереження 
свого майна і, за наявності по-
переджувальних табличок, роз-
міщених відповідачем на отрує-
ному полі, повинен був дізнати-
ся про можливість несприятли-
вих для свого майна наслідків і 
вжити заходів щодо його збере-
ження. Тому суд вирішив, що 
вина у спричиненні збитків на 
65% ТОВ «Урожайна країна» 
і на 35 % — самого позивача і 
присудив ТОВ «Урожайна краї-
ни» компенсувати пасічнику 91 
тисячу 260 грн.

Бджіл почали страхувати
 Застрахувати корисних ко-
мах в Україні на сьогодні мож-
на від таких ризиків: захворю-
вання, крадіжка з проникнен-
ням, пожежа, вплив стихійних 

явищ, раптове отруєння. Одна 
зі страхових компаній Киє-
ва ще в лютому оголосила, що 
впроваджує новий страховий 
продукт — добровільне страху-
вання бджолосімей, яке надає 
страховий захист родинам бд-
жіл у вуликах від вищевказа-
них ризиків. Вартість страху-
вання визначають та узгоджу-
ють у процесі переговорів за-
лежно від об’єкта страхування, 
від обраної групи страхових ри-
зиків, максимальної суми відш-
кодування страхових збитків, 
страхового покриття, франши-
зи та інших факторів. При стра-
хуванні бджолосімей тариф ста-
новить від 0,3 до 7%, із фран-
шизою 2%.

Додаткові ризики
 Тим часом, окрім хімікатів, 
на бджіл негативно впливає та-
кож мобільний зв’язок, повідо-
мили індійські вчені. За їхнi-
ми словами, електромагнітні 
хвилі, які випромінюють виш-
ки стільникового зв’язку і самі 
мобільні телефони, вкрай не-
гативно впливають на «навіга-
ційні навички» робочих бджіл. 
Зокрема, коли мобільний теле-
фон лежить поблизу вулика, ро-
бочі бджоли не можуть поверну-
тися додому. У результаті вули-
ки залишаються з однiєю коро-
левою-маткою і яйцекладкою, а 
рій гине впродовж 10 днів.
 Експеримент, проведений у 
південному штаті Керала в Ін-
дії, показав, що раптове падін-
ня популяції бджіл викликано 
вишками, що встановлюють по 
всьому штату компанії мобіль-
ного зв’язку, які розширюють 
свою мережу.
 Комахи вимирають вдвічі 
швидше, ніж хребетні, і швид-
кість їх зникнення перевищує 
швидкість зникнення ссавців, 
птахів і рептилій у 8 разів. Це 
призведе до ланцюгової реакції: 
безліч птахів, рептилій, земно-
водних залишаться без їжі вим-
руть від голоду. Щоб уповіль-
нити і розвернути нинішні тен-
денції, вчені закликають вико-
ристовувати більш екологічні 
способи ведення сільського гос-
подарства.

Захистити від людини
 Стало відомо, що Морган 
Фріман, всесвітньо відомий ак-
тор, режисер і меценат, тепер 
став ще й рятівником бджіл, 
перетворивши своє ранчо в Міс-
сісіпі розміром 50 гектарів на 
бджолиний заповідник, пише 
Forbes. Фрімен зацікавився бд-
жільництвом ще у 2014 році. 
Актор вважає, що збереження 
диких бджіл є ключовим питан-
ням у екології. На своєму ранчо 
він розмістив 26 вуликів, забез-
печує їх харчем і водою, допо-
магає висаджувати квітучі де-
рева і рослини — магнолію, ла-
ванду, конюшину... Фрімен, до 
речі, стверджує, що ніколи не 
одягає захисний костюм чи ка-
пелюх, і бджоли жодного разу 
його не вжалили. Він тільки го-
дує їх і не збирається збирати 
мед чи руйнувати вулики. 
 Дослідження, опубліковане 
в журналі Science, основними 
факторами скорочення чисель-
ності бджіл називає поєднання 
впливу паразитів, пестицидів і 
втрати місць проживання — ро-
зорювання степів і луків. ■

Є ПРОБЛЕМА

Бджоли не винні...
В Україні знову масово гинуть медоносні комахи. Як рятувати?

■Оксана СОВА

З другої половини травня в різних регіонах країни знову, як і торік, 
масово гинуть бджоли. Пасічники стверджують, що цьогоріч падіж 
цінних медоносів перевершив найгірші очікування. Бджолярі з різ-
них куточків України записують відео, щоб зафіксувати масову заги-
бель комах. Почали бити на сполох пасічники на Прикарпатті — там 
у першій половині травня загинуло 200 родин бджіл, про що раніше 
писала «УМ». Незважаючи на гіркий досвід і спроби достукатися до 
відповідальних інстанцій, з цією проблемою невдовзі зіткнулися й 
пасічники Волині, Запоріжжя, Дніпропетровської, Кіровоградської 
та Харківської областей. Бджолярі на Хмельниччині, Полтавщині, 
Сумщині, Херсонщині, Миколаївщині і Рівненщині також продовжу-
ють фіксувати загибель комах. «Випадки загибелі бджіл фіксували 
й раніше, але цього року пасічники зазнали в десятки разів більшої 
шкоди», — повідомила еколог Міжнародної благодійної організації 
«Екологія-Право-Людина» Алла Войціховська.

Причиною скорочення чисельності бджіл стало зростання впливу 
паразитів, застосування пестицидів і втрата ними місць проживання 
через розорювання степів і луків.
Фото з сайта culturadigital.net.
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Ганна ЯРОШЕНКО

Експозицію було приурочено до Дня 
пам’яті жертв політичних репресій, що 
відзначається в Україні третьої неділі 
травня. Як розповіла адміністратор ін-
формаційно-довідкової зали Олена Єв-
докимова, в експозиції представлені 
архівні документи 1930-х і 1940-х років 
(до речі, тільки в деяких із них містяться 
світлини). Зрозуміло, всі справи виста-
вити неможливо, адже їх в архіві управ-
ління СБУ понад 40 тисяч одиниць збері-
гання (якщо їх розкласти, то цей ланцюг 
болю розтягнеться на сто кілометрів). І 
це за умови, що багато документації без-
поворотно втрачено, адже за радянських 
часів було три або чотири «чистки» ар-
хівів (причому деякі справи знищували, а 
з деяких — виривали аркуші). Найбільші 
з них припадають на період хрущовської 
«відлиги» й не такі далекі 1990-ті роки. 
Усе через те, що люди, котрі фігурували 
в цих справах, були ще живі і, як мог-
ли, замітали сліди. Це іще добре, що хоч 
такий пласт документів зберігся. Без-
сумнівно, вони є великою історичною 
цінністю. На виставці були представлені 
й друковані видання, створені на базі 
архівних документів, — так би мовити, 
передовиком серед авторів є полтавсь-
кий науковець, кандидат історичних наук 
Віктор Ревегук.

«Перебувати серед цих документів 
вкрай важко»
 — Ми, співробітники архіву, зазви-
чай не коментуємо кримінальних справ 
репресованих. Хоч мушу зазначити: 
коли прийшла сюди працювати, узагалі 
хотілося більше мовчати. Бо не могла 
собі навіть уявити, що можуть бути ось 
такі документи. Перебувати серед них 
вкрай важко, — зізнається пані Оле-
на. — Звичайно ж, найкривавіші в на-
шій історії 30-ті роки, коли упокорена 
ре пресіями й голодом Україна пережила 
ще й часи Великого терору, під час яких 
за політичними звинуваченнями було 
заарештовано понад 1,7 мільйона осіб. 
А разом із депортованими й засуджени-
ми «соціально шкідливими елемента-
ми» кількість репресованих перевищує 
2 мільйони. Загалом у 30-ті роки була 
винищена або депортована майже трети-
на українського народу. По суті, на своїй 
землі українці стали нацменшиною. 
 Коли читаєш ці архівні кримінальні 
справи, волосся стає дибки. От, напри-
клад, справа благочинного миргородсь-
кого Успенського собору Павла Вереща-
ки, її кваліфікація — контрреволюцій-
ний злочин. Священику інкримінували 
те, що він збирав інформацію про голод 
в Україні. У протоколі допиту цитуєть-
ся сам Павло Семенович: «Не прига-
дую, якого місяця й числа до мене наві-
дався лікар Ерн і розповів, що на вокзалі 
є маса трупів, які складують у привок-
зальному приміщенні, і що їх доводить-
ся ховати великими партіями в одну ви-
риту яму. Він же повідав мені, що й у лі-
карнях багато людей помирає від висна-
ження». За словами Олени Євдокимової, 
котра провела своє невеличке розсліду-
вання, лікаря Ерна також незабаром за-
арештували й розстріляли. 
 — Хочу сказати, що «чистка» сус-
пільства відбувалася дуже швидко: лю-
дину заарештовували — і через місяць-
два її вже не ставало, — додає співробіт-
ниця архіву. 
 Ось справа селянина-одноосібника із 
села Сторожове Чутівського району Ва-
силя Лебедя, якому пред’явили звинува-
чення в тому, що «з моменту повернення 
з Білої армії вів систематичну боротьбу 
проти всіх заходів радянської влади на 
селі, зокрема хлібозаготівлі, землеуст-
рою, самооподаткування, колективіза-
ції тощо, закликав селян до повстан-
ня». Дата арешту — 6 лютого 1930 року. 
А вже 1 березня його засудили за стат-
тею 54-10 (антирадянська пропаганда й 
агітація) та 54-13 (підбурювання до пов-
стання) КК УСРР до «найвищого захо-
ду соціалістичної оборони» — розстрілу. 
Згідно з актом, який також міститься у 
справі, 13 березня вирок судової «трій-
ки» виконано. Далі зазначено, що «труп 
розстріляного поховано на полтавсько-
му міському кладовищі, слідів від моги-
ли не залишено»... 

 — Вказане кладовище було за ниніш-
німи меморіальним комплексом Солдат-
ської слави й заводом «Лтава», — конк-
ретизує Олена Євдокимова. — Тобто це 
територія колишніх Червоних казарм і 
артскладів. До 1937—1938 років там лю-
дей (даруйте мені за грубі слова) зарива-
ли, як собак. Бо розстріли стали особли-
во масовими. Скажімо, у нашому архіві 
містяться протоколи «трійок» — так 
звані матеріали звітності. Хочу зверну-
ти вашу увагу на один із них: «Дово джу 
до вашого відома, що 1 червня 1938 року 
о 22.05 мною, згідно з вашими приписа-
ми, виконано вирок щодо 162 засудже-
них до вищої міри кримінального пока-
рання — розстрілу». Ви уявляєте, яку 
кількість людей знищили одночасно 
(до речі, «темну» справу чинили в тем-
ний час доби). І подібний випадок не єди-
ний. 
 Хто конкретно розстрілював — не-
відомо. Водночас відомо, що «вирок ви-
конано у присутності прокурора зі спец-
справ — товариша Симоненка — та на-
чальника 2-го відділення УДБ — лей-
тенанта держбезпеки Брюховецького. 
Смерть розстріляних констатували о 
1.10. Трупи осуджених були поховані в 
моїй присутності о 4.35». Підпис: комен-
дант УНКВС у Полтавській області Кра-
пивський. 

Був розстріляний двічі
 — Зараз дізнатися, хто виконував 
вироки, у більшості випадків неможли-
во. Хоча ось тут, як бачите, зазначене 
прізвище ката: «Вирок виконав Коцю-
бенко». Якщо в документах 1930 року 
іще вказували, де захоронені жертви ре-
пресій, хоч місця поховань і зрівнюва-
ли із землею, то в подальшому їх узагалі 
замовчували. Тобто все було утаємниче-
но. Ніхто й уявити собі не міг, що колись 
оці справи з грифом «Суворо секретно» 
відкриють широкому загалу й усі зло-
діяння режиму стануть відомими. Ма-
буть, чи не найстрашнішими були роки 
Великого терору, коли «згори» на місця 
спускали плани з притягнення до від-

повідальності «ворогів народу». От за-
раз у нас ведеться робота зі встановлен-
ня осіб поляків, розстріляних на тери-
торії Полтавщини. Документи опрацьо-
вують наші історики, краєзнавці, хоч, 
думаю, ініціатива йде від представників 
польської національності. Свого часу по-
лякам пообіцяли, що їм буде добре тут, 
в Україні, а невдовзі їх почали давити, 
як мух — інакше не скажеш: інкримі-
нували шпигунство, участь у Польсь-
кій організації військовій. От, скажімо, 
учитель Лохвицької середньої школи 
Олександр Писарюк був заарештований 
РК НКВС 3 серпня 1938 року і звину-
вачений у тому, що нібито був членом 
контрреволюційної Польської організа-
ції військової і проводив вербування на 
користь буржуазної Польщі, та засуд-
жений до 5 років виправно-трудових та-
борів. Зверніть увагу, яким був чоловік 
до засудження і яким повернувся з міс-
ць позбавлення волі, — акцентує кура-
торка виставки, наголошуючи, що біль-
шість справ ре пресованих однотипні, 
хоча за кожною з них — трагічна доля 
людини.
 Член ВКП(б) Павло Мазур, який пра-
цював завідувачем Чутівського відділу 
народної освіти, був розстріляний двічі. 
23 серпня 1937 року його заарештував 
начальник районного відділення НКВС 
УРСР — молодший лейтенант Костян-
тин Проглядов — за так званою польсь-
кою лінією: як шпигуна і диверсанта. У 
постанові про розслідування та арешт 
ішлося про те, що «Мазур, будучи жи-
телем Польщі, у 1924 році був нелегаль-
но перекинутий на радянський бік з ме-
тою організації та проведення контрре-
волюційної шпигунської розвідувальної 
та диверсійної роботи на користь Поль-
щі. 22 листопада того ж року після три-
валого утримання в камерах Чутівсько-
го райвідділу Павла Мазура перевели до 
полтавської в’язниці, де з нього виби-
ли зізнання про перехід кордону за за-
вданням польської розвідки. А 7 грудня 
1937 року постановою особливої ради 
при НКВС СРСР Мазуру винесли ви-

рок «розстріл». Але доля розпорядила-
ся інакше. Згідно з поясненнями само-
го Павла Павловича, його «разом з ін-
шими ув’язненими посадили до однієї 
з камер підвального приміщення. Годи-
ни через дві стали викликати по одному, 
після чого до камери ніхто не повертав-
ся. Мене викликали шостим чи сьомим. 
Черговий міліціонер завів до темного ко-
ридору, там мене взяли попід руки й від-
вели в інше приміщення, де запропону-
вали стати на коліна, що я й виконав, і 
одразу ж ззаду мені в потилицю вистре-
лили. Однак я лишився живим, оскiль-
ки куля влучила в лівий бік шиї. Лежав, 
прикинувшись, біля інших розстріля-
них. Через деякий час усіх розстріля-
них, зокрема й мене, скинули на ванта-
жівку й відвезли на кладовище. Я опи-
нився біля правого борту, а на мені лежа-
ли ще двоє розстріляних. Яма виявилася 
праворуч, тому відкрили правий борт. У 
процесі вивантаження трупів я упав із 
вантажівки й покотився під неї. Пере-
конавшись, що мене ніхто не помітив, 
підліз до задньої осі автомобіля, заліз на 
неї й тримався руками за запасне коле-
со. Отак пристосувавшись, вільно міг їха-
ти. Вантажівка рушила — і так я прибув 
до міста». 5 лютого 1938 року Павла Ма-
зура знайшли і знову заарештували. Ви-
рок «розстріл» було виконано 16 вересня 
того ж року. Проте, за сумною іронією 
долі, невдовзі було заарештовано й на-
чальника Чутівського районного відді-
лення НКВС Костянтина Проглядова, 
який сфальсифікував справу Павла Ма-
зура. Проглядову також інкримінували 
шпигунство та участь у правотроцькіст-
ській організації. Радянська система реп-
ресій спрацювала і проти нього.

Поплатився за те, що написав листа 
Йосипу Сталіну
 А от колгоспник із села Хильківка, 
що на Хорольщині, Микола Рева був зви-
нувачений у веденні антирадянської агі-
тації й 9 жовтня 1940 року засуджений 
Полтавським обласним судом за статтею 
54-10 до шести років позбавлення волі 
тільки за те, що написав листа Йосипу 
Сталіну, у якому змалював вкрай кри-
тичну ситуацію в селі. Термін покаран-
ня відбув, реабілітований Верховним су-
дом УРСР 26 червня 1965 року. 
 — До того ж не забувайте, що масо-
во знищували людей і в період окупації 
Полтави військами вермахту в 1941—
1943 роках, — нагадує пані Олена. — 26 
тисяч одиниць зберігання належать саме 
до цього періоду — це архівні криміналь-
ні справи на жандармів, поліцейських. 
А ще — оперативно-розшукові справи. У 
багатьох архівних документах містять-
ся докази, що на території тих же Чер-
воних казарм, окрім усього, відбували-
ся масові розстріли полтавців єврейсь-
кої національності. Картина була дуже 
страшною. 
 От протокол допиту обвинувачено-
го Сергія Мірошниченка, котрий під час 
фашистської окупації був поліцейським. 
Запитання: «Яку участь брала поліція 
на чолі з вами в розстрілах населення 
єврейської національності?» Відповідь: 
«У листопаді 1941 року, коли відбував-
ся розстріл євреїв, нас, поліцейських, 
знадобилося близько 40 осіб для охорони 
таємної зони. Ми охороняли її ззовні, а 
всередині німці чинили розстріл». Запи-
тання: «У якому місці відбувалися роз-
стріли?» Відповідь: «Біля Червоних ка-
зарм на Пушкінській вулиці — від вели-
кого базару не більше півкілометра. Там 
є тир для стрільб — у ньому й відбувався 
розстріл». Запитання: «Скажіть, скіль-
ки євреїв було розстріляно того дня, коли 
ви зі своїми поліцейськими охороня-

БЕЗ ТЕРМІНУ ДАВНОСТІ

Територія терору
Усього два дні в управлінні СБУ в Полтавській області діяла виставка 
розсекречених кримінальних справ людей, яких репресували у 30-40-х роках 
минулого століття «совєти» і нацисти

■

Олександра Євдокимова демонструє, яким представник інтелігенції Олександр Писарюк 
був до арешту і яким повернувся з місць позбавлення волі.
Фото автора.
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ли таємну зону?» Відповідь: 
«Того дня було розстріля-
но приблизно 4-5 тисяч осіб. 
Розстрілювали чоловіків і жі-
нок, зокрема матерів зі свої-
ми дітьми. Я чув крики жінок 
і дітей, оскільки стояв десь за 
5 метрів від того місця. Усіх 
євреїв першим чином заво-
дили в рів, де роздягали до-
гола, і чоловіків, і жінок, а 
потім вели під охороною пря-
мо в тир і розстрілювали. І 
так тривало цілий день».
 А ось витяг зі справи зі 
збору матеріалів щодо на-
цистських злочинців, що під-
тверджує існування на тери-
торії артскладів концтабору 
«ДУЛАГ» № 151. Читаємо ви-
писку із заяви одного з війсь-
ковополонених, якому пощас-
тило вижити, — Георгія Ару-
тюнова: «2 жовтня 1941 року 
мене помістили в лазарет для 
військовополонених, що роз-
міщувався в будівлі 1-ї лікар-
ні на вулиці Шевченка, де мені 
довелося пролежати 101 день. 
Усіх, хто одужав, направляли 
в табір для військовополоне-
них там же, в Полтаві, у при-
міщеннях артскладів на Ко-
беляцькій вулиці. Мене на-
правили до вказаного табору 
в середині січня 1942 року. 
На той час там нараховува-
лося 12 тисяч військовополо-
нених. Усі вони були розподі-
лені по бараках за національ-
ним принципом: бараки для 
українців, росіян, грузинів, 
вірменів тощо. Режим табору 
був нестерпно тяжким. Вій-
ськовополонені спали прямо 
на мерзлій землі, харчували-
ся скверно... Смертність зрос-
тала з кожним днем. Щоден-
но помирали 100—150 осіб. 
Померлих на території табо-
ру скидали до однієї ями мер-
ців, роздягненими догола. Тієї 
зими я працював санітаром у 
санчастині й бачив, що похо-
ронне бюро працювало вдень 
і вночі...» Георгій Артемович 
пригадує й про те, що, окрім 
усього, бранців розстрілюва-
ли — для одного з німецьких 
офіцерів це взагалі було хобі.

Як можна звести будинки 
на кістках загиблих?
 — Ми представили бага-
то документів як 30-х, так і 
40-х років минулого століт-
тя. Об’єднує їх одна тема — 
масове знищення людей. Як 
ви тепер розумієте, зов сім 
невипадково на території ко-
лишніх артскладів знахо-
дять людські останки. То міс-
це злочину «совєтів», а також 
нацистів. Там має бути стіна 
плачу, меморіальний ком-
плекс, скажімо, під назвою 
«Територія терору», — вва-
жає Олена Євдокимова, — бо 
то є місце останнього спочин-
ку наших пращурів, котрі за-
гинули мученицькою смертю 
й на чиїх кістках уже примуд-
рилися звести чимало буді-
вель і прокласти бруківку. А 
потім ми запитуємо: чому так 
погано живемо?
 Одну з відвідувачок 
виставки — лідерку громад-
ського протесту проти за-
будови території колишніх 
артскладів Олександру Суп-
ряженко — з жахливими 
подіями періоду фашистсь-
кої окупації пов’язує особис-
та трагедія. 
 — Разом з усіма полтавця-
ми єврейської національності 
23 листопада 1941 року роз-
стріляли й мою бабусю Ган-
ну Трутовську. Ми не маємо 
навіть її могили, до того ж ін-
формацію про її розстріл дов-
го приховували і в моїй ро-

дині, — ділиться вона. — 
Імені бабусі немає в жодних 
списках — людей убивали, не 
запитуючи прізвища й імен-
ня. Наше завдання в тому, 
щоб про трагедію того міс-
ця дізналося якомога більше 
людей. Аби ніколи більше не 
дати можливості владі чини-
ти зі своїм народом те, що ро-
били «совєти», а потім — на-
цисти. От буквально вчора 
гуляли на тій багатостраж-
дальній території колишніх 
артскладів і знову знайшли 
людські останки (гомілкові 
кістки, хребці), що просто 
валялися. Де іще у світі таке 
можливо? Це історія, по якій 
не можна топтатися. Істо-
рична правда має бути повер-
нена. Ми якраз і відстоюємо 
право на історичну правду. 
Ті не такі вже й далекі події 
не лише трагічні, а й пов-
чальні: що можуть зробити 
люди із собі подібними. А те, 
що чиновники активно мусу-
ють думку про забудову те-
риторії, про яку йдеться, су-
перечить усім законам людя-
ності. Слава Богу, нам удало-
ся добитися того, що місцева 
влада зняла з аукціону ці ді-
лянки землі (але зняла, зро-
зуміло, ненадовго). 23 трав-
ня до Полтави прибули кiль-
ка пошукових груп iз Рівного 
та Львова, які досліджувати-
муть згадану територію. 
 Іще одна відвідувачка 
— голова Єврейської грома-
ди прогресивного іудаїзму 
Тетяна Копяк — зауважує: 
«Тепер, коли відкрито архі-
ви СБУ, не скористатися до-
недавна секретною інформа-
цією просто гріх. Тисячі зни-
щених «совєтами» й нациста-
ми людей лежать у братських 
могилах, а тепер на їхніх кіс-
тках хочуть звести будівлі. 
Це просто нонсенс. Мій дідусь 
— комісар батальйону Наум 
Беринський — зник безвіс-
ти в 1942-му, а бабуся тільки 
дивом не загинула, як біль-
шість євреїв Полтави. Вона 
мала народжувати, а тому 
разом із моєю мамою (тоді 
ще зовсім маленькою дівчин-
кою) поїхала до Одеси, звід-
ки була родом, — це її і вряту-
вало. Чому потрібні ось такі 
виставки? Бо будь-яка влада 
звикає до того, що з людьми 
можна творити все що завгод-
но. І ми маємо це якось помі-
няти. Аби ті, хто нагорі, зна-
ли: рано чи пізно все таємне 
стає явним». 
 Олена Євдокимова насам-
кінець підсумовує, що на сьо-
годні маємо таку ситуацію: 
детально описані Хорольсь-
ка яма, де знайшли спочи-
нок багато знищених під час 
великої бійні людей, події у 
Кременчуці, де було розстрі-
ляно близько 8 тисяч євреїв. 
А в Полтаві були такі зло-
діяння: масові розстріли як 
представників єврейської на-
ціональності, так і військово-
полонених — і при цьому все 
покрите темрявою. 
 — Думаю, цю тему по-
трібно вивчати від «а» до «я». 
Не виключено, що інфор-
мація десь є (її могли вивез-
ти німці, аби приховати слі-
ди злочинів), — припускає 
пані Олена, — але ми про неї 
не знаємо. А дехто й не хоче 
знати. Зрозуміло одне: на те-
риторії колишніх артскладів 
має бути меморіальний ком-
плекс чи музей. А ще мають 
шуміти дерева, оберігаючи 
спокій тих, хто знайшов там 
останній спочинок. Як мож-
на звести на тій території бу-
динки? ■

Микола ПАЦЕРА

 Україна поки що повністю не 
інтегрувалася в Євросоюз, але у 
нас уже з’явився перший євро-
депутат. Ним стала 15-річна до-
неччанка Ангеліна Касьянова, 
яка змушена була разом із сім’єю 
переїхати до Києва, коли в її дім 
прийшла війна. І хоча цей Євро-
парламент — дитячий, але до ньо-
го входять представники 10 країн, 
і займається він дуже серйозними 
проблемами. Про це нам розпові-
ла юна депутатка, яка недавно по-
вернулася з його засідання у Брю-
селі. 
  Сім’я Касьянових до початку 
бойових дій на Донбасі мешкала 
в Донецьку, де мала квартиру та 
приміську дачу. Ангеліна ходила 
до школи, де була відмінницею, з 
трьох із половиною років вивча-
ла англійську мову, відвідувала 
школу акторської майстерності, 
займалася хореографією. А та-
кож серйозно захоплювалася спі-
вом, який опановувала у вокаль-
ній студії «Аква», та хотіла бути 
солісткою в рок-гурті. Проте вій-
на, яка розпочалася на Донбасі, та 
бойові дії в самому Донецьку  зруй-
нували всі дитячі мрії, змусивши 
дівчину швидко подорослішати і 
зайнятися серйозними проблема-
ми. У серпні 2014 року розпочав-
ся наступ із боку Новоазовська, а 
вони з мамою і татом перебували 
тоді на дачі, яка була розташова-
на в Саханці — між цим містом та 
Маріуполем. Вони ледве встигли 
втекти звідти. По трапили під арт-
обстріл на блокпосту під Маріупо-
лем — снаряд пролетів буквально 
перед їхнім авто. Дачу розгроми-
ли вщент. Касьяновим довелося 
два тижні пожити у Маріуполі, 
потім перебралися до Дніпра, але 
там уже було дуже багато таких 
самих вимушених переселенців, 
тож змушені були спробувати шу-
кати нормального життя, змінив-
ши вісім місць проживання. Спо-
чатку зупинилися під Києвом, а 
згодом перебралися на орендова-
не житло до столиці.
 «Я вступила на навчання до 
шостого класу гімназії №154, де 
мене учнівський і педагогічний 
колективи прийняли досить доб-
ре, — розповіла Ангеліна. — Вони 
допомогли мені адаптуватися до 
нового життя, хоча я ще з півто-
ра року дуже скучала за своїми 
друзями і життям у Донецьку. У 
мене навіть тривалий час незро-
зуміло чому трималася висока 
температура. Потім ми зрозумі-
ли, що це — від пережитого стре-
су, на нервовому ґрунті. Щоб по-
долати цей стан, батьки відпра-
вили мене на реабілітацію до та-
бору «Лісова застава» неподалік 
від Димера під Києвом. Тут волон-
тери, завдяки самовідданості Іри-
ни Сазонової, організували відпо-
чинок та психологічну реабіліта-
цію для дітей, які змушені були 
виїхати з прифронтової зони та 
району бойових дій на Донбасі, 
а також чиї батьки там воюють. 
Мені тут настільки сподобалося, 
що не просто відновила своє пси-
хологічне здоров’я, а й почала на 
волонтерських засадах допомага-
ти іншим дітям — стала працюва-
ти інструктором під кураторством 
дорослого, чим активно займаю-
ся до сьогодні. Я воджу їх на за-
няття, зустрічі з психологом, на 
іпотерапію, допомагаю організо-
вувати свій день, готуватися до 

різних цікавих заходів, які тут 
проводяться. Помічаю, що біль-
шість цих дітей не за віком по-
дорослішали, але є й такі, котрі 
стали рефлексувати, поводити-
ся, наче маленькі, шукати захис-
ту. Тож доводиться й на власному 
прикладі допомагати їм адекват-
но сприймати дійсність, ставати 
«зв’язковим» між дорослими та 
цими дітьми, щоб вони краще ро-
зумілися».
 Навеснi минулого року Ан-
геліна Касьянова перемогла на 
відкритому конкурсі EDUKIDS, 
завдяки чому взяла участь у кон-
ференції Eurochild у Брюсселі — 
була в робочій групі, яка обгово-
рювала питання порушення прав 
дітей-біженців. А потім вона взя-
ла участь у конкурсі кандидатів 
до дитячого Європарламенту, 
який проводив благодійний фонд 
EDUKIDS, що входить до між-
народної організації Eurochild. 
Претенденти повинні були не 
лише добре знати англійську 
мову, а й обґрунтувати бажання 
стати представником своєї краї-
ни в дитячому Європарламенті, 
розповісти свою історію та пояс-
нити, чому хочеш займатися пра-
вами дітей, надавши відеоролик 
про себе. Вони разом із мамою — 
відомою захисницею прав дітей 
Дар’єю Касьяновою — програм-
ним директором громадської ор-
ганізації «СОС Дитячі містеч-
ка — Україна», яка займається 
цим близько 10 років, букваль-
но за два дні створили відеоро-
лик. У ньому дівчина представи-
ла звернення до європейців, роз-
повіла про ситуацію на Донбасі, 
про свою долю переселенки, во-
лонтерську роботу, важливість 
того, щоб Україна була представ-
лена в дитячому Європарламенті, 
а на завершення ще й виконала 
українською мовою пісню Марії 
Яремчук «В чистім полі». Його 
направили в офіс Eurochild разом 
із резюме Ангеліни, яку вже зна-
ли там за участю в конференції. 
Таким чином нашу школярку 
прийняли до цього органу, попри 
те, що до нього приймали лише 
дітей із країн-членів ЄС. Крім 
неї, сюди ввійшли представники 
ще 9 країн — Греції, Фінляндії, 
Естонії, Болгарії, Хорватії, Сло-
венії, Мальти, Сербії та Іспанії.
 Наприкінці листопада мину-
лого року відбулося перше засі-
дання дитячого Європарламен-
ту, в якому взяла участь і Ан-
геліна Касьянова. До нього вона 
готувалася дуже ретельно, обгово-
рюючи проблеми з дітьми різних 
країн через інтернет. Приїхавши 
в Брюссель, юні парламентарії 

працювали в різних групах, зок-
рема наша депутатка взяла гру-
пу інклюзії, адже у нас це сприй-
мається лише як спільне навчан-
ня дітей з особливими потребами 
та здорових, тоді як по суті воно 
означає їх інтеграцію, включно 
ще й з дітьми-переселенцями, си-
ротами, дітьми війни, ромами та 
іншими, які мають рівні права. 
Також Ангеліна представила там 
ідею створення спеціальних ре-
креаційних таборів для дітей, які 
потребують психологічної допо-
моги та реабілітації, що близьке 
їй самій та багатьом дітям із Дон-
басу. «Там ми вперше прийшли до 
зали дорослого Європарламенту, 
— розповідає Ангеліна, — де ста-
вили депутатам злободенні запи-
тання щодо прав дітей. Я, напри-
клад, запитала, як вони конкрет-
но допомагають дітям-переселен-
цям, зокрема сирійським, та які 
варіанти вирішення проблеми 
вони можуть запропонувати. На 
жаль, чітких відповідей я не по-
чула, з чого зрозуміла, що ця про-
блема є досить актуальною, тож 
буду працювати над нею. Після 
цього ми ще багато працювали в 
робочих групах, де прописували 
стратегії на наступні два роки, 
доки триватиме наша каденція. 
Було вироблено певні ідеї та кон-
цепції, які потребуватимуть прак-
тичного втілення, про суть яких 
поки що говорити рано». 
 У Брюсселі Ангеліна спілкува-
лася з членом Комітету коопера-
ції України та ЄС Ребекою Хармс, 
яка дуже любить Україну — не-
одноразово була у нас, а в своє-
му офісі навіть тримає вишиван-
ку. Вона пообіцяла їй повну під-
тримку та сприяння в співпраці з 
ЮНІСЕФ. Також нашого євроде-
путата високо оцінила секретар 
Eurochild Джана Хэйнсворс. Дів-
чинка сподівається на конструк-
тивну співпрацю.
 «Зараз ми плануємо зайняти-
ся проблемами інклюзивної ос-
віти, а також хотіли б створити 
дитячу групу віком від 10 до 16 
років — своєрідний парламент в 
Україні, яка разом із іншими ор-
ганізаціями, що теж можуть ста-
ти членами Eurochild, серйозно 
займалася б дитячими пробле-
мами та захистом їхніх прав. 
Адже в багатьох країнах Євро-
пи є National Eurochild forum — 
свої дитячі парламенти. Також 
після закінчення своєї служби 
в Європарламенті я б хотіла ко-
мусь із членів цієї ради переда-
ти свої напрацювання та права 
для роботи в цій організації, щоб 
наші діти були інтегровані в єв-
ропейські процеси». ■

ДІТИ ВІЙНИ

Ангеліна у Європарламенті
Наймолодший євродепутат від України — 15-річна дівчинка родом 
із Донецька

■

Ангеліна Касьянова.
Фото з сайта unian.net.
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Більше не буде коаліції двох
 Але на цьому хороші новини закінчу-
ються. За попередніми даними, христи-
янські демократи з Європейської народ-
ної партії (ЄНП) можуть отримати 179 
мандатів в парламенті нового скликан-
ня — це на 42 місця менше, ніж за під-
сумками минулих виборів. Соціал-де-
мократи претендують на 150 місць (мі-
нус 36). Ці дві політичні групи станови-
ли коаліцію у дотеперішньому складі 
Європарламенту. 
 Тепер ЄНП і соціал-демократи біль-
ше не зможуть разом формувати біль-

шість у Європарламенті. Їм знадобиться 
підтримка лібералів або зелених. І тут 
перспективи непогані. Фракція «Аль-
янс лібералів і демократів за Європу», 
навпаки, збільшиться. З урахуванням 
мандатів партії французького прези-
дента Еммануеля Макрона «Республі-
ка на марші» ліберали можуть розрахо-
вувати на 107 місць. Фракція «Зелені — 
Європейський вільний альянс» також 
збільшиться — до 70 місць.
 Кандидат на главу Єврокомісії  Ман-
фред Вебер у зв’язку з цим вже звер-
нувся до останніх: «Зелені — теж пе-

реможці цього вечора, тому вони наші 
можливі партнери. Треба разом сісти і 
розробити проект на найближчі п’ять 
років». Тобто проєвропейські сили не 
втратять більшість, оскільки разом ста-
новитимуть близько двох третин скла-
ду Європарламенту. Але тепер біль-
шість, ймовірно, буде сформована не з 
двох політичних блоків, а з чотирьох, і 
це  робить її менш стійкою та більш хит-
кою і залежною від окремих вподобань 
лібералів та зелених, які інколи схиль-
ні піддаватися політичним впливам 
Москви. 
 Проєвропейська скерованість біль-
шості Європарламену (прикро, що вза-
галі доводиться вдаватися до такої тав-
тології) справляє менше враження, ніж 
підсилення популістичних, націоналіс-
тичних та прокремлівських сил у складі 
нового Європарламенту. 

«Друзі Путіна» в Європарламенті
 Правопопулістські партії у деяких 
країнах, як-от Італії або Франції, пока-
зали високий результат, хоча для них він 
виявився нижчим за прогнози. У Фран-
ції президент Еммануель Макрон і його 

партія взагалі виявилися принижени-
ми, оскільки ультраправа партія Марін 
Ле Пен «Національне об’єднання» пе-
ремогла на виборах до Європарламен-
ту. Ще не так давно було сенсацією, що 
вона взагалі потрапила до національного 
парламенту Франції, а тепер уже цілком 
вільно просуватиме свою пропутінську 
ідеологію в Європарламенті. 
 Ще до оголошення результатів ви-
борів Ле Пен висунула ультиматум пре-
зиденту Макрону. Вона заявила, що він 
має... залишити президентський пост у 
разі програшу на виборах. І додала: мо-
вляв, проголосувавши за «Національне 
об’єднання», народ Франції «з гордістю 
та гідністю повернув собі владу». 
 У цілому партії правого спрямування 
отримають близько 150 мандатів, про-
те, на щастя, вони розділені на три різні 
фракції.
 А британці взагалі делегували до Єв-
ропарламенту... противників Євросоюзу 
— там перемогли прихильники «Брек-
зиту». 
 Результат виборів до Європарламен-
ту загалом сумний: вперше за останні 30 
років кардинально змінився розклад сил 
— традиційному домінуванню консерва-
торів та соціалістів настав кінець, підсу-
мовує «Євроньюс».
 А «Німецька хвиля» вказує, що від 
результатів виборів до Європарламенту 
може, зокрема, залежати й ім’я наступ-
ника Жана-Клода Юнкера на посаді го-
лови Єврокомісії. Від ЄНП головним 
кандидатом на його посаду є німець Ман-
фред Вебер, від соціал-демократів — ні-
дерландець Франс Тіммерманс. Утім, 
формально кандидата на цю посаду ви-
значають глави держав та урядів ЄС. 
І чи стане ним один із топ-кандидатів 
найбільших фракцій, поки що невідо-
мо. Зустріч європейських лідерів із цьо-
го приводу запланована на сьогодні, 28 
травня. ■

НОВИНИ ПЛЮС

У Греції — позачергові парламентські вибори
 Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив позачергові 
парламентські вибори під час телевізійної промови в неділю, 26 
травня. За словами керівника грецького уряду, на початку червня 
він проситиме президента країни призначити нові вибори до пар-
ламенту країни. Згодом під час прес-конференції Ципрас додав, що 
причиною такого кроку став незадовільний результат ви борів до 
Європарламенту, котрий здобула його ліва партія СИРІЗА. Згідно 
з даними екзитполів, СИРІЗА Ципраса набирає близько 25 відсо-
тків підтримки, значно поступаючись опозиційний консерватив-
ній «Новій демократії». Власне, в жовтні цього року в Греції мали 
відбутися чергові вибори до парламенту. В разі ухвалення позачер-
гових виборів, голосування може відбутися вже наприкінці червня 
цього року. Нагадаємо, 10 травня грецький парламент більшістю 
голосів висловив довіру уряду Алексіса Ципраса.

Тереза Мей здалася і подала у відставку
 Опір з боку однопартійців та невиконані обіцянки змусили Те-
резу Мей подати у відставку — з 7 червня вона більше не очолюва-
тиме Консервативну партію Великобританії. Але це аніскільки не 
зрушить «Брекзит» iз мертвої точки. Прем’єр-міністр Великобри-
танії Тереза Мей ще залишатиметься на своїй посаді під час візи-
ту до країни президента США Дональда Трампа, який відбудеть-
ся 3—5 червня. А вже за два дні вона складе з себе повноважен-
ня лідерки Консервативної партії, проте виконуватиме обов’язки 
прем’єра до моменту обрання наступника. Про таке рішення Мей 
вже повідомила королеві Великобританії Єлизаветі ІІ. Свою заяву 
про відставку Тереза Мей завершила зі сльозами на очах. Вже ви-
сунуто восьмеро кандидатів на посаду нового глави партії і, від-
повідно, уряду. Більшість iз них є прихильниками «Брекзиту». І 
ще більш запеклими, ніж сама Мей.

На парламентських виборах у Бельгії лідирують націоналісти
 Фламандська націоналістична і консервативна партія «Новий 
фламандський альянс» (N-VA) лідирує на парламентських вибо-
рах у Бельгії. За попередніми даними, N-VA набирає 16,5 відсотка 
голосів і здобуде 25 місць у парламенті зі 150, передає інформаген-
ція «Франс Пресс» у понеділок, 27 травня. Таким чином «Новий 
фламандський альянс» зможе сформувати найбільшу фракцію в 
парламенті (мінус вісім мандатів у порівнянні з попередніми ви-
борами). Попри це лідер N-VA Барт Де Вевер заявив про поразку: 
«Ми програли, вітаю партію «Фламандський інтерес». Ультра-
права партія «Фламандський інтерес» (Vlaams Belang) здобуває 
18 мандатів. Це прорив для правопопулістів, тому що на поперед-
ніх виборах у них було тільки три місця в парламенті. Об’єднані 
«Зелені» отримають 21 мандат, а валлонська Соціалістична пар-
тія — 18. Ліберальний «Реформаторський рух» в.о. прем’єр-
міністра країни Шарля Мішеля отримує 15 місць. Марксистсь-
ка Робітнича партія здобуває 12 мандатів. Очікується, що форму-
вання коаліції у новому політично строкатому парламенті трива-
тиме довго. У 2010 році формування коаліції та уряду в Бельгії, 
наприклад, тривало рекордний 541 день, а у 2014 році — чотири 
місяці. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 За результатами підрахун-
ку всіх бюлетенів, у другому 
турі виборів президента Лит-
ви економіст Науседа набрав 
65,86%  голосів виборців, а 
екс-міністр фінансів Інгріда 
Шимоніте — 32,86%, повідо-
мила вчора Головна виборча 
комісія Литви. Явка в друго-
му турі виборів становила тро-
хи більше 50 відсотків.
 У першому турі виборів, 
який відбувся 12 травня, Ши-
моніте набрала 31,31 відсотка 
голосів виборців, а Науседа — 
30,94 відсотка голосів, тобто 
суперники тоді показали май-
же рівні результати. Останні 
десять років головну посаду в 
Литві досить успішно обійма-
ла Даля Грібаускайте. Як бачи-
мо, продовжити «матріархат» 
не вийшло. 
 Директор Інституту міжна-
родних відносин та політичних 
наук Вільнюського університе-
ту Рамунас Вільпішаускас роз-
повів агенції «Дельфі», що На-
уседа переміг на виборах завдя-
ки тому, що є безпартійним, 
має спокійний врівноважений 
характер та мав підтримку екс-
президента Валдаса Адамку-
са. А Шимоніте не допоміг ні 
«Фейсбук», через який вона 
спілкувалася з ви борцями, ні 
підтримка відомих у Литві лю-
дей. Експерти вважають, що 
вона зробила ставку на власну 

автентичність, а не популяр-
ність серед виборців, що вия-
вилось хибною стратегією.
 Україна може й далі розра-
ховувати на підтримку Литви 
та її нового президента, як це 
робила Грибаускайте. Раніше 
55-річний екс-радник прези-
дента литовського банку SEB 
Науседа наголошував, що він 
не має наміру зустрічатися з 
президентом Росії Володими-
ром Путіним доти, доки Росія 
не виведе свої війська з Кри-
му, анексованого навесні 2014 
року, нагадує «Ассошiейтед 
Пресс». Під час президентсь-
кої кампанії Науседа також 
наголошував на своїй проєв-
ропейській позиції та запев-
няв, що він є прихильником 
НАТО.
 Стосовно родини наступно-
го президента Литви, то його 

55-річна дружина Діана бра-
ла активну участь у виборчій 
кампанії чоловіка. Роль пер-
шої леді для неї не стане чи-
мось зовсім новим, бо Діана 
Науседа є експертом з прото-
колу, тепер працює виклада-
чем з міжнародного протоко-
лу в Бізнес-школі Вільнюсь-
кого університету. Доньки 
президентської пари мешка-
ють за кордоном. 26-річна Ге-
дайле навчається в магістра-
турі в Бельгії, вона стане ар-
хітектором. 23-річна Угне 
проходить стажування в Па-
ризькому університеті Вен-
сенн-Сен-Дені, а з осені буде 
навчатися в магістратурі у 
Південній Кореї. Доньки при-
були до Вільнюса привітати 
батька з перемогою, але за-
галом вони уникають публіч-
ності. ■

Марін Ле Пен цього разу обійшла 
президента Макрона.

❙
❙

РОЗКЛАД СИЛ

Ходить-бродить 
по Європі привид 
популізму...
Вибори до Європарламенту: явка була найвищою за 20 
років, а популісти та націоналісти зміцнили свої позиції

■

Гітанас Науседа з дружиною Діаною. ❙

ЇХНІЙ ВИБІР

Далі буде він 
У Литві на виборах 
президента переміг 
Гітанас Науседа

■

Ігор ВІТОВИЧ

Попередні результати виборів до Європарламенту, які тривали з 23 по 26 травня у 28 
країнах-членах Євросоюзу, викликають у європейських експертів та політиків двоякі 
почуття. Зокрема, задоволення, що десятки мільйонів виборців у Європейському 
Союзі віддали свої голоси за наступний парламент Євроспільноти. Явка виборців по 
всьому ЄС, за винятком Великої Британії, становила близько 51%, що є найвищим 
показником за 20 років, і це на 8 відсотків більше, ніж п’ять років тому, йдеться в 
повідомленні Європарламенту.
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За останні п’ять років Польща 
стала, без перебільшення, но-
вою заробітчанською Меккою 
для українців. Туди їдуть усі 
— від малого до старого, як-то 
кажуть. 
Прикметно, що останнім часом 
трудовий мігрант до західної 
сусідки України стає все молод-
шим. Із 2014-го майже 40% усіх 
українських заробітчан у Поль-
щі — молоді люди віком від 18 
до 25 років. 
Чому наша роботяща молодь 
все частіше обирає західний 
напрямок для тимчасового пра-
цевлаштування?

Українців порахували 
смартфони
 Скільки точно молодих ук-
раїнців працює у Польщі — до-
стеменно невідомо, так само, як 
і точної кількості наших співвіт-
чизників там загалом. Близько 
двох десятків джерел називають 
різну кількість українських за-
робітчан у сусідній країні. 
 Одне з найновіших дослі-
джень, проведене польською 
дослідницькою компанією 
Selectivv за оригінальною мето-
дикою, каже про 1,27 мільйона 
українців, які перебували на те-
риторії Польщі в січні 2019-го. 
Рахували за допомогою смарт-
фонів. Спеціалісти визначи-
ли, скільки цих мобільних при-
строїв у Польщі налаштовані на 
українську чи російську мови і 
хоча б раз приєднувалися до ме-
реж українських мобільних опе-
раторів. 
 За даними цієї масштаб-
ної розвідки, 38% українців у 
Польщі — це молодь від 21 до 
30 років. Схожі дані за період 
2013—2015 років і у тісніших 
вікових межах (18-25) наводить 
і український Центр економіч-
ної стратегії — 39%.

Перший досвід
 Хоч як би там було, але чи 
не на кожному польському під-
приємстві, де працюють україн-
ці, зустрінеш молоду людину до 
30 років. Про це розповідають 
в агентствах, що займаються 

працевлаштуванням у країнах 
близького зарубіжжя. 
 Серед молодих заробітчан 
і 23-річний Віталій Штандер 
із Шацького району, що на Во-
лині. Хлопець поділився влас-
ною історією трудової міграції 
до Польщі.
 Незважаючи на молоді роки, 
цьогоріч до Польщі він пої-
хав уже вп’яте. Як і переважна 
більшість його однолітків, пра-
цює тимчасово. Повертається в 
Україну, потім їде знову. Нещо-
давно хлопець закінчив універ-
ситет за спеціальністю вчитель 
біології. Але за фахом нічого шу-
кати не став, поїхав працювати 
знайомим маршрутом.
 — Уперше про роботу в Поль-
щі подумав, коли був студентом, 
на літніх канікулах, — ділить-
ся співрозмовник. — Тоді так 
хотів поїхати, що вирушив ро-
бити паспорт за 120 км від рідно-
го села. Подавав документи три 
дні. Це було у 2015-му, за закор-
донними паспортами були чер-
ги, їхало дуже багато людей. У 

нашому регіоні знайти роботу в 
Польщі ніколи не було пробле-
мою. Знайомі дали номери аген-
тів. Вони й роботу давали, і на-
віть організовували доїзд. Мене 
швидко записали на сезонні ро-
боти. 
 Того разу я їхав із посвідкою 
малого прикордонного руху. Це 
хороша можливість для жителів 
30-кілометрової прикордонної 
зони з Польщею, до якої нале-
жить і моє село. 
 Мене завезли до сім’ї фер-
мерів під Варшаву збирати яб-
лука. Жив в облаштованій при-
будові до робочого ангару. Пра-
цював з 07:00 до 19:00. Платили 
7 злотих за годину, житло — без-
коштовно. Все зароблене відда-
ли. То був мій перший досвід за-
кордонних заробітків, і мені спо-
добалося. 

Квиток до курортного містечка
 Всі інші мої заробітчансь-
кі проби пов’язані з курортним 
містечком Свіноуйсьцє на березі 
Балтійського моря, де я вже дру-

гий рік із перервами працюю на 
кухні в готелі. Потрапити туди 
мені просто пощастило. Після яб-
лук, наступного літа, ми з другом 
через інтернет знайшли роботу в 
Катовіце. Але там були зовсім не 
ті умови, що нам обіцяли. 
 Тому вирішили шукати щось 
краще самотужки і швидко зро-
зуміли, що це вкрай важко без по-
переднього запрошення від робо-
тодавця. Обходили всі кафе, ма-
газини, перукарні тощо. Нічого 
не знйшли. Друг знав польську 
мову, і тому згодом усе-таки вла-
штувався. Мені ж місця не було, 
я вже збирався їхати додому. Та 
в одній із заробітчанських груп у 
соцмережі натрапив на вакансію 
в іншому кінці Польщі. Зважив-
ся й на останні гроші купив кви-
ток до Свіноуйсьця. 
 По приїзду довелося ще запла-
тити до 100 злотих за вакансію. 
Як виявилося, це була робота че-
рез посередника. Працював на 
кухні з 18:00 до 02:00 ночі. При-
бирав, мив посуд. Праця на ногах. 
Бувало, доводилось підміняти ко-
лег. Найбільше я працював 16 го-
дин на добу. Погодився сам, аби 
більше заробити. 
 Засіла в пам’яті корупція се-
ред польських лікарів. Я з нею 
зіткнувся, коли проходив медог-
ляд. Як і в нас, пропонували за ви-
нагороду оформити медкнижку. 
 Також помітив,що у Поль-
щі все більше заробітчан з Азії. 
В нашому готелі працювала ціла 
група з якоїсь азіатської країни. 
Їдуть не тільки українці, хоча 
нас серед іноземців там найбіль-
ше.
 Наступні рази я повертав-
ся туди без посередників і вже 
після закінчення універси-
тету. Мені надсилали запро-
шення, я робив візу та їхав 
працювати. 

«Водій загинув...»
 Цієї весни я вже вкотре від-
правився у чергове трудове тур-
не за відомою адресою. У ми-
нулі рази знайшов прямий ав-
тобус, який їде з України пря-
мо в Свіноуйсьцє. У польському 
напрямку їдуть багато людей, 
тому й перевізників за останні 
роки теж додалось. На початку 

березня я виїхав до Польщі вже 
знайомим автобусом. Втім, коли 
вночі ми їхали Польщею, стало-
ся непередбачуване — наш авто-
бус потрапив у страшну ДТП.
 Як з’ясувалося, у ванта-
жівки, яка рухалася попере-
ду, відірвалося колесо і влучи-
ло прямо в лобове скло нашого 
автобуса, в якому їхало 15 паса-
жирів разом зі мною. На жаль, 
загинув водій, двох людей гос-
піталізували. Нас помістили в 
найближчу школу, де ми дава-
ли свідчення поліції і відпочи-
вали.
 Звісно, ця пригода — важ-
кий психологічний удар, і нія-
кої роботи вже не хотілося. Все 
ж таки, як і більшість пасажи-
рів, я не став повертатися додо-
му, а вирушив до місця призна-
чення. 
 Та в Свиноуйсьці на мене че-
кала ще одна несподіванка. Як 
виявилося по приїзду, мені зро-
били піврічну візу за анульова-
ним запрошенням (!). Його ану-
лювали, бо роботодавець зро-
бив цей документ давно, але у 
візовому центрі воно пройшло. 
У відділі кадрів сказали чекати 
на нове два місяці. Аби не ката-
тися туди-сюди, знайшов у Сви-
ноуйсьці підробіток — вантаж-
ником в агенції перевезень. Як 
правило, вантажив меблі. Суто 
випадково вдалося винайняти 
недорогу кімнату за 650 злотих 
у літ ньої пари. 
 P.S. В Україні 23-річний Ві-
талій Штандер ні разу робо-
ту не шукав. Якось вирішив — 
краще працювати фізично за 
більш-менш нормальні кошти, 
ніж учителювати за копійки. Се-
ред його знайомих — багато дип-
ломованих молодих земляків, 
які в Польщі працюють не за 
фахом...
 Нині Віталій знову працює 
на знайомій кухні у курортно-
му містечку з цікавою назвою. 
До цього часу він уже непогано 
говорить польською і має друзів 
серед місцевих. Нині хлопець  
— перед вибором, адже, коли 
закінчиться віза, він має вирі-
шити: шукати зайнятість в Ук-
раїні чи знову спробувати щастя 
в Польщі. ■

Наталія ОСИПЧУК 

 У Києві вже традиційно відбулося 
нагородження переможців кримсько-
українського літературного конкурсу 
«Ми — діти твої, Україно!» імені Дани-
ла Кононенка. Цього року на церемонію 
нагородження організатори запросили 
30 найкращих юних авторів, зокрема з 
Києва, Борисполя, Білої Церкви, Чер-
кас, Запоріжжя, Львова, Харкова.
 «Хоча конкурс має кримське корін-
ня, важливо, що він одержав всеук-
раїнський статус», — констатує голова 
оргкомітету конкурсу, редактор газети 
«Кримська світлиця» Віктор Качула.
 Літературний конкурс започаткували 
20 років тому саме на базі єдиної україно-
мовної газети. Це була ініціатива Дани-
ла Кононенка — голови Кримського від-
ділення Національної спілки письмен-
ників, редактора відділу літератури га-
зети «Кримська світлиця». Біля витоків 
стояли голова кримського Товариства 
української мови імені Тараса Шевчен-
ка Алла Петрова і тележурналіст Олек-
сандр Польченко. У той час виходив ди-
тячий газетний додаток «Джерельце». 
Саме на його шпальтах друкувалися тво-
ри талановитих дітей, які пов’язали своє 
майбутнє з літературною творчістю. 

 Спочатку конкурс набув розголосу і 
став популярним у Криму. Проте згодом 
у його історії була перерва. 
 Здавалося, що після окупації Криму 
колишні однодумці Данила Кононенка 
мали б опустити руки, розчаруватися та 
назавжди відмовитися від проведення 
конкурсу. Проте слово «колишній» аж 
ніяк не вписується в лексикон цих одер-
жимих ентузіастів, які своєю діяльніс-
тю демонструють усім, як треба працю-
вати — попри все: зневіру, розчаруван-
ня, апатію. Вони аж ніяк не колишні, а 
справжні, які не зрадили — ані себе, ані 
своїх побратимів. Зрештою, імена тала-
новитих дітей, яких свого часу відкрив 
незабутній Данило Кононенко, є вже ві-
домими в сучасній літературі. 
 А твори дітей — вони дивовижні. І 
так би хотілося, аби здійснилася мрія 
Алли Петрової, яка вболіває за кожну 
дитину. Вона мріє про те, аби збірочки з 
творами дітей потрапили до кожної шко-
ли. «Адже це зовсім інше відчуття, коли 
ти читаєш рядки, написані твоїми одно-
літками», — переконана Алла Петрова.
 Авторам творів по 15-16 років, а 
здається, ніби написано дорослими 
людьми. Так пише, скажімо, 16-літня 
Дарина Бондаренко — вихованка дитя-
чої літературної студії імені Данила Ко-

ноненка (Кам’янка, Черкаська обл.), 
яка свої твори присвячує сучасним геро-
ям — ветеранам російсько-української 
війни. Юна поетеса закликає українців 
бути відповідальними за долю своєї де-
ржави: «Україно, що з тобою сталось?// 
Ти ж не принесла нікому зла.// А отру-
та лагідно підкралась,// Наче та зміюка 
приповзла.// Земле мила, вже тебе, свя-
тую,// недоукраїнці розп’яли.// Вибір 
«по приколу»?!// Просто всує,// Без ва-
гань й жалів тебе здали?» 
 Дарина Бондаренко нарис «Віра» 
присвятила своїй землячці з села Груш-
ківка Кам’янського району Черкаської 
області Вірі Юрченко, яка зі студентсь-
кої лави пішла на фронт. Твір написаний 
на основі реальних подій, про віру, доб-
ро і підступність: «Вчора приходив до 
командного пункту місцевий дід, при-
носив мед. Смачнючий, як ото на діду-
севій пасіці під Грушківкою. Ой, як же 
пахло липою і гречкою! Як раділи ми всі 
— наче в дитинстві побували. Аж рап-
том через кілька годин почало різати в 
животі, пік нестерпний біль. «Що це за 
знак? — каже командир. — Невже оцей 
старенький міг отруїти, вчинити страш-
ний злочин?» Виявилося — міг. Хлоп-
ців забрали до лікарні, яскравий об-
раз дитинства згас... Залишилася гірка 

в’їдлива думка: зло не повинно керува-
ти нами; ми солдати честі, маємо віри-
ти у людяність і захищати її». Жорсто-
ка правда, народжена воєнним часом? 
Так, і цю правду мають знати сучасни-
ки, а надто однолітки юних конкурсан-
тів. 
 Спеціальний приз конкурсу — 
«Мальвову гілку» — за вірність крим-
ській темі отримав учень 9-го класу (21 
взвод) Харківської державної гімназії-
інтернату «Кадетський корпус» Макар 
Шишенко. Його привітав відомий публі-
цист та письменник Валентин Бут, який 
переконаний, що літературну творчість 
курсант не залишить. 
 У нарисі Макара «Я повернусь, 
мамо!» йдеться про хлопця, який свій 
вибір зробив, пообіцявши обов’язково 
повернутися на півострів: «Адже ук-
раїнський Крим — це дивне, неймовір-
не місце, потужна точка енергії нашого 
народу, де встигли відчути все: і радість, 
і безвихідь, і горе, і біль, і гордість, і по-
вагу. Український Крим — неймовір-
на свобода, гострі враження, незаймана 
природа, шедеври архітектури, чарівні 
волелюбні люди, які так палко чекають 
повернення додому. І головне, що ско-
ро там не залишиться місця зраді, чу-
жинській ідеології, спекуляції людсь-
кими душами, бо Крим був, є і буде ук-
раїнським!».
 «Якщо є надія, що Крим колись по-
вернеться, то завдяки цим дітям», — по-
чула від одного з гостей. Сьогодні вони 
дають урок нам, дорослим. І вселяють 
надію, що колись засіяні зерна таки да-
ють паростки. Тож варто не опускати 
руки та не зневірюватися. ■

КОНКУРС

«Тебе, святую, недоукраїнці розп’яли...»
Приз за вірність кримській темі отримав вихованець харківського «Кадетського корпусу»

■

РИНОК ПРАЦІ

Робота без кордонів
У Польщу 23-річний волинянин Віталій 
Штандер на заробітки відправився уже вп’яте

■

Уже дипломований заробітчанин Віталій Штандер.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Проста формальність
 Після окупації Горлівки схід-
ні регіони України лишилися без 
підприємства «Микитртуть», 
яке спеціалізувалося на перероб-
ці ртутних відходів. За інфор-
мацією екологів, наразі такою 
діяльністю тут пробують займа-
тися кілька інших фірм, проте 
закінченого циклу виробництва 
з випуском нової продукції жод-
на з них не має. Завдяки такій ор-
ганізації процесу вдається ско-
ротити кількість самих відходів, 
але вони мають вищу концентра-
цію ртуті або ртутних сполук, що 
теж належать до відходів першо-
го класу небезпеки. Останні збері-
гаються на складах у герметичній 
тарі, чекаючи того моменту, коли 
нарешті з’явиться цех для їх пе-
реробки. Принаймні, саме так ви-
робничники повинні діяти у тій 
ситуації, що виникла, але в ре-
альності все може бути по-іншо-
му. Відтак майже три роки тому 
горлівська «Микитртуть» звер-
нулася до Харківської міськра-
ди з пропозицією відкрити цех 
аналогічного профілю на базі під-
приємства «Харків-еко», що зай-
мається утилізацією медичної, 
косметологічної та лікеро-горіл-
чаної продукції. Ще через рік чи-
новники з бізнесменами підписа-
ли меморандум про наміри. Втім 
така ідея вкрай не сподобалася 
жителям Немишлянського райо-
ну, які не захотіли жити по сусідс-
тву з «токсичною» установкою. 
 Для їхнього невдоволення 
є серйозні причини. По-перше, 
будівництво проблемного заводу 
хотіли розпочати таємно, без відо-
ма громади. Тобто відповідна ін-
формація була розміщена на сай-
ті Міністерства охорони здоров’я, 
але, якби не пильність екологів, 
про неї навряд чи хто дізнався б. 
Після розголошення новини чи-
новники під тиском активістів 
дали згоду провести обов’язкові у 
таких випадках громадські слу-
хання, але, знову ж таки: захід 
був організований на території 
віддалених П’ятихаток та ще й 
у робочий час, тому далеко не всі 
бажаючі змогли приїхати. А по-
друге, автори ідеї обрали найеко-
номнiший варіант самого проек-
ту, що, на думку природоохорон-
них організацій, знизить рівень 
екологічної безпеки. 
 Свого бажання максималь-
но заощадити на організації ви-
робництва в «Харків-еко», влас-
не, і не приховують. Згідно з чин-
ним законодавством, підприємс-
тва з переробки ртутних відходів 
повинні розташовуватися за кі-
лометр від найближчих будинків 
і при цьому відмежовуватися від 
житлового масиву густою лісосму-
гою. Але тут якраз усе навпаки — 
дерев у місці потенційного вироб-
ництва поки що ніхто не висаджу-
вав та й перші будівлі приватного 
сектору фактично межують iз те-
риторією згаданої фірми. 
 На думку екологів, подібну 
переробку було б доречно відкри-
ти на одному з діючих полігонів 
твердих побутових відходів, що 
вже працюють у рамках устале-
них правил, але таку пропози-
цію в «Харків-еко» назвали над-
то затратною. За словами керів-
ників, ця послуга коштувала б 
їм 800 тисяч гривень на рік, що 

дуже дорого. Набагато дешевше 
відкрити переробку на території 
самого підприємства, придбав-
ши відповідне обладнання, але й у 
даному випадку йдеться про еко-
номію. «Найкращим для утилі-
зації ртутних відходів наразі ви-
знано обладнання шведської фір-
ми MRT System, — прокоменту-
вав суть конфлікту координатор 
громадської організації «Зеле-
ний фронт» Олександр Богданіс. 
— Саме така техніка встановле-
на на аналогічному підприємс-
тві у Львові. У харківській фірмі 
з цим погоджуються, але кажуть, 
що шведська установка надто до-
рога. Замість неї вони планують 
орендувати інше обладнання. 
Але скажіть, будь ласка, чому 
харків’яни повинні стати заруч-
никами фінансових можливостей 
цієї фірми? Якщо у них немає гро-
шей, нехай візьмуть кредит. Інак-
ше ми ніколи не виберемося з цієї 
ями, продовжуючи використову-
вати старі технології». 

Реальність і наміри
 Тривале протистояння завер-
шилося тим, що на сайті мерії 
було зареєстровано петицію про-
ти розміщення у місті проблем-
ної переробки, яка швидко на-
брала необхідні 5 тисяч голосів. 
Чиновники на активність міс-
тян відреагували неоднозначно, 
повідомивши, що підписана «за-
ява про наміри не є підставою для 
здійснення господарської діяль-
ності з поводження з небезпечни-
ми відходами». І оскільки у ска-
заному не було конкретики, еко-
логи самі вирушили на перевірку 
території, якою опікується «Хар-
ків-еко». 
 Побачене неабияк здивувало, 
адже відведена підприємству зем-
ля була завалена сміттям, утилі-
зацією якого тут, схоже, ніхто 
ретельно не переймався. Мішки 
з лікарськими засобами, ртутні 
лампи, розлиті реактиви та гори 
твердих побутових відходів ле-
жали просто неба неподалік жит-
лового масиву, де, окрім приват-
них будинків, розташовано п’ять 
шкіл, три дитячі садки і дитбу-
динок. «Неприпустимо вести так 
справи, — каже депутат міськра-
ди Ігор Черняк. — Це небезпеч-
но. Якщо є інвестор і він хоче зай-

матися такою діяльністю, потріб-
но зробити все необхідне для того, 
аби вона не проводилася у кіло-
метровій зоні від житлового ма-
сиву». 
 Після візиту екологів і від-
повідного розголосу в ЗМІ чинов-
ники міськвиконкому зобо в’я-
зали підприємство очистити те-
риторію від токсичного сміття. Ті 
ніби виконали вказівку, але кон-
трольна перевірка змусила хви-
люватися ще більше. Як повідо-
мив керівник екологічної групи 
«Печеніги» Сергій Шапаренко, 
проведена робота зовсім неефек-
тивна. Технікою просто перерили 
відходи замість того, аби видали-
ти зi звалища небезпечні предме-

ти. «І що ми бачимо, дивіться, — 
повідомив він агенції АТН. — Ця 
лампа — ртутна. Вона була, коли 
ми приїздили сюди останній раз. 
Ось ця — з’явилася. Цих ламп не 
було. Вони перебували повністю в 
землі. Зараз територію розплану-
вали. Але ми можемо лише здога-
дуватися, що тут лежить під ґрун-
том». 
 Неабияк турбує екологів і кіп-
тява, що поширюється від перероб-
ного заводу, якої не повинно бути 
взагалі: процес спалювання при 
надвисокій температурі виділяє 
дим, що надзвичайно шкідливий 
для здоров’я. Можливо, саме в та-

кий спосіб тут проводиться утилі-
зація небезпечних речовин, які за-
возять автівками на звалище. При 
пильному огляді з’ясувалося, що 
токсичні відходи насправді ніку-
ди не зникли. «Ми знайшли таб-
летки, тару з-під пігулок, якісь 
каністри з-під хімреактивів, ме-
дичні відходи післяопераційні, 
якісь хімікати різнокольо рові... 
Дуже такі красиві — червоні, жов-
ті, сині, — каже Сергій Шапарен-
ко. — В принципі, весь той перелік 
відходів, який обіцяє утилізувати 
«Харків-еко», тут є». 
 Після цього рейду екогрупа 
«Печеніги» направила листа до 
обласної Державної екологічної 
інспекції з проханням провести 

перевірку дотримання вимог при-
родоохоронного законодавства «в 
частині використання й охорони 
земель, поводження з відхода-
ми ТОВ «Харків-еко». Відповідь 
надійшла через мі сяць, але не 
надто оптимістична. Чиновники 
повідомили, що позапланову пе-
ревірку підприємства вони мо-
жуть проводити лише з дозволу 
профільного міністерства, але та-
кого погодження поки що немає. 
Словом, перевірка і вочевидь діє-
ве, а не формальне вирішення 
проблеми відкладається на невиз-
начений термін. 

Пошук ідеальної форми
 Радикальне вирішення про-
блеми утилізації предметів і при-
ладів, що містять ртуть, назріла 
давно. Зараз такі відходи кому-
нальники східних регіонів час-
то звозять на звичайні поліго-
ни твердих побутових відходів, 
після чого токсичні речовини по-
трапляють у ґрунт, отруюючи 
довкілля. Причина суто органі-
заційна — в Україні кваліфіко-
вано займається переробкою та-
ких відходів сьогодні лише одне 
підприємство, розташоване у 
Львівській області. Саме тому не-
обхідність будівництва аналогіч-
ного заводу на сході назріла ще 
п’ять років тому, але харківські 
екологи не згодні, аби цю нагаль-
ну проблему підприємці вирішу-
вали з порушенням природоохо-
ронного законодавства. 
 Як повідомив Олександр Бог-
даніс, неподалік «Харків-еко» 
наразі розташований комбінат 
«Хладпром», виробничі проце-

си якого потребують використан-
ня великої кількості аміаку. Що 
буде, наприклад, коли на одному з 
цих підприємств раптом станеть-
ся аварія? Одне лихо автоматично 
спричинить інше. Йдеться ж про 
звезення на утилізацію чималої 
кількості токсичних предметів. 
Щороку тут планують переробля-
ти понад 1,2 мільйона ламп, 4850 
кілограмів відпрацьованої мета-
левої ртуті та 5 тисяч кілограмів 
інших приладів, що містять от-
руйну речовину. «Якщо таке під-
приємство з’явиться у Харкові, то 
до нас з усієї Східної України по-
везуть відходи, — каже коорди-
натор «Зеленого фронту». — Таке 
транспортування ліцензується і 
повинне здійснюватися лише спе-
ціалізованим рухомим складом. 
Але хто з перевізників дотриму-
ватиметься цієї умови? І хто слід-
куватиме за тим, аби після ртут-
них відходів у цих же автівках 
не розвозили харчування дитя-
чим садкам чи, наприклад, м’ясо 
на базари? Розуміючи це, ми за-
пропонували «Харків-еко» за-
стосувати світову практику (цьо-
го вимагають європейські дирек-
тиви) оповіщення компетентних 
органів про доставку ртуті. Ми та-
кож попросили робити відеофік-
сацію, яка наразі не по требує ве-
ликих коштів. Але у звіті нам від-
мовили. Це означає, що вони вже 
зараз знають про наявність даної 
проблеми і намагаються наперед 
її приховати так, аби неможливо 
було відслідковувати увесь про-
цес перевезення».
 На думку харківських еколо-
гів, у випадку з підприємствами, 
які займаються утилізацією ток-
сичних відходів, повинен бути 
пріоритетним фактор безпеки, а 
не чиїсь приватні економічні ін-
тереси. Саме тому активісти вирі-
шили домогтися створення такої 
фірми, діяльність якої від почат-
ку повністю відповідала б вимо-
гам українського законодавства. 
Вони також планують направити 
до облдержадміністрації депутат-
ський запит iз вимогою прискори-
ти розробку регіонального плану 
управління відходами у регіоні. 
Словом, боротьба за «правильне» 
підприємство триває. ■

НЕБЕЗПЕКА

Рівень токсичності
Харківські екологи оголосили позиційну війну підприємству, що працює 
з небезпечними відходами без особливих затрат для власного бюджету

■

«Хто слідкуватиме за тим, аби після ртутних відходів 
у цих же автівках не розвозили харчування дитячим 
садкам чи, наприклад, м’ясо на базари?»

Жителі Немишлянського району збирають підписи проти переробки 
з багатьма невідомими. 
Фото із сайта www.2day.kh.ua.
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Утилізація не за правилами. 
Фото екогрупи «Печеніги».
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❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Спроба відкрити у Немишлянському районі Харкова пункт з утилі-
зації ртутних відходів завершилася гучним скандалом. Екологи та 
місцеві мешканці виявили у новому проекті численні порушення 
природоохоронного законодавства, організувавши у відповідь ак-
тивну акцію протесту. Зрештою чиновники мерії призупинили дію 
вже підписаного з виробничниками меморандуму, але пристрасті 
навколо підприємства, що планувало організувати переробку не-
безпечної сировини, не вщухли. Як з’ясувалося, ця компанія вже 
зараз працює з порушеннями екологічних норм, хоча за своїм про-
філем повинна дбати про охорону довкілля. 
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Юлія ПАЛЬЦЕВИЧ

 Незалежна творча платформа Open 
Opera Ukraine започатковує масштабний 
цикл «Musica sacra Ukraina: партесний 
вимір». Його метою є привернення ува-
ги широкого загалу до одного з малозна-
них скарбів української професійної му-
зики ХVII cтоліття — партесного співу. 
Цикл тематичних концертів та освіт-
ньо-просвітницьких програм здійсню-
ватиметься у співпраці з науковцями-
музикознавцями, музикантами, музич-
ними журналістами, іншими представ-
никами гуманітарної сфери, діяльність 
яких зможе на сучасному рівні висвіт-
лити феномен українського партесного 
співу у широкому соціально-політично-
му та культурному контекстах.
 Відкриється цикл 2 червня у Націо-
нальному заповіднику «Софія Київсь-
ка» проектом, присвяченим творчості 
найвідомішого українського компози-
тора і музичного теоретика XVII століт-
тя Миколи Дилецького. 
 Уродженець Києва, Дилецький нав-
чався у єзуїтській академії у Вільно (Віль-
нюсі), згодом працював у Москві та Смо-
ленську. Йому приписують авторство 

близько 100 творів. Він став автором пер-
шого написаного церковнослов’янською 
мовою підручника з теорії музики, в яко-
му також був описаний новий стиль цер-
ковної музики — багатоголосний партес-
ний спів. Постать Миколи Дилецького 
сьогодні є невід’ємною презентативною 
часткою музичної історії не лише Украї-
ни, а й Литви, Польщі, Росії, Білорусі. 
Але, за словами його колеги-сучасника, 
Дилецький був передусім «жителем гра-
да Києва». Вперше в Україні прозвучать 
нещодавно знайдені в архівах партесні 
композиції Дилецького для чотири- та 
восьмиголосого вокального ансамблю a 
cappella. 
 Музику Дилецького виконувати-
ме ансамбль співаків, відібраних канди-
датом мистецтвознавства, артистичною 
директоркою Open Opera Ukraine На-
талією Хмілевською — хормейстером, 
досвідченою фахівчинею з ренесансового 
та барокового стилів. Знаковим є й акус-
тичний простір — Софія Київська, адже, 
найімовірніше, саме тут (а також у Києво-
Печерській лаврі) партеси звучали за жит-
тя Миколи Дилецького. Одне із завдань у 
реалізації проекту — запис та підготовка 
диску, що дозволить суттєво популяри-
зувати цю частину української музичної 
спадщини в Україні та за кордоном. 
 Український партесний спів — творін-
ня найвищої мистецької проби від про-
фесіоналів найвищого ґатунку, музика, у 
якій найактуальніші для доби бароко за-
хідноєвропейські тенденції забарвилися 
неповторним питомо українським мен-
тальним та музичним колоритом. Після 

століть забуття партеси почали відкрива-
ти у ХІХ столітті. 
 Справжнім проривом у їх досліджен-
ні у ХХ столітті стали роботи української 
музикознавиці, академіка Ніни Олексан-
дрівни Герасимової-Персидської. Однак 
вони й дотепер лишаються відомими лише 
невеликому колу фахівців, не отримавши 
широкого суспільного розголосу нарівні 
з українським живописним, архітектур-
ним, літературним та філософським ба-
роковим спадком. Відрефлексувати при-
чини цього, відкрити наявні наукові роз-
відки та інспірувати нові дослідження 
партесних творів (за даними фахівців, на 
сьогодні розшифровано лише приблиз-
но 10-ту частку всього масиву партесних 
композицій, що зберігаються в архівах), 
нарешті виконати цей репертуар макси-
мально наближено до стилістики й прак-
тики українського церковного співу баро-
кової доби — довгострокова мета проекту, 
започаткованого Open Opera Ukraine.
 Партесні твори організатори проекту 
розглядають і як презентативний продукт 
культурної дипломатії. «Україна у свідо-
мості переважної більшості сучасних єв-
ропейців (при тому, що з 1991 року ми іс-
нуємо як самостійна держава) є країною 
новоутвореною, — коментує генеральна 
продюсерка Open Opera Ukraine Галина 
Григоренко. — Відповідно, так само спри-
ймається іззовні і наша культурна скла-
дова. Тому надзвичайно важливо форму-
вати у європейського й світового загалу 
імідж України як країни з багатовіковою 
культурною історією. Доводити, що тра-
диції музичного професіоналізму на на-
ших теренах є глибинними, давніми та 
своєрідними, що тяглість цієї традиції у 
всіх історичних ланках, її зв’язок із сьо-
годенням насправді існує».
 Партнери проекту — Національний за-
повідник «Софія Київська», кафедра ста-
ровинної музики Національної музичної 
академії України імені Петра Чайковсь-
кого, факультет мистецтв Національного 
педагогічного унsверситета імені Михай-
ла Драгоманова. ■

Станіслав ГОЦУЛЯК 

 Усім відома гу-
цульська історія ко-
хання Івана й Маріч-
ки, яку описав Ми-
хайло Коцюбинський, 
а незабутньо екранізу-
вав Сергій Параджа-
нов, віднедавна — на 
сцені Київського ака-
демічного театру ук-
раїнського фолькло-
ру «Берегиня». Цьо-
го разу «Тіні забутих 
предків» — сміливий 
експеримент, адже 
досі театр, який ми-
нулого року відсвят-
кував своє 30-ліття, 
не мав у своєму репер-
туарі суто драматич-
них вистав. 
 Підкресленим мі-
німалізмом сценічно-
го оформлення режи-
серка Тетяна Мата-
сова не лишає гляда-
чеві вистави іншого 
вибору, як концент-
рувати свою увагу на 
таких елементах, як 
акторська гра і фоль-
клорна складова. Го-
ловні ролі виконують 
актори-початківці, 
студенти Національ-
ного університету те-
атру, кіно і телебачен-

ня імені Івана Кар-
пенка-Карого: Іван 
— Олександр Кирик, 
Марічка — Катерина 
Березницька, Мілана 
Бекова. 
 Вокальне бага-
тоголосся зі сцени у 
постановці органічно 
поєднується з живим 
звуком театрального 
оркестру, який скла-
дається з восьми ви-
конавців і розташо-
ваний у глядацькій 
залі. Й автентична 
триметрова трембіта 
піднімається просто 
над головами гляда-
чів і звучить — як у 
Карпатах. На сцені 
відтворюють вертеп, 
поховальний обряд, 
бій на бартках... 
 Трагізм доль, за-
кладений Михай-
лом Коцюбинсь-
ким, Тетяна Матасо-
ва пом’якшує, акцен-
туючи на духовному 
возз’єднанні зако-
ханих. У фінальній 
сцені Іван височіє 
над усіма, стоячи на 
лаві і розкинувши 
руки, наче тягнучись 
до неба, туди, де вже 
чекає на нього його 
Марічка.

 Варто додати, 
що Київський ака-
демічний театр ук-
раїнського фолькло-
ру «Берегиня» роз-
ташований на Ліво-
му березі столиці, у 
мікрорайоні Берез-
няки, на вулиці... 
Івана Миколайчука. 
Знаменитий актор, 
виконавець ролі Іва-
на у фільмі «Тіні за-
бутих предків» жив у 
сусідньому з театром 
будинку. Через до-
рогу у 2016-му, коли 
і вулицю назвали в 
пам’ять про актора, 
відкрили сквер його 
імені та заклали ка-
мінь на місці спору-
дження майбутнього 
пам’ятника. 
 На театральну 
прем’єру завітала і 
Марія Миколайчук, 
що вже майже півс-
толіття живе тут по 
сусідству. Останні 
кілька років — на ву-
лиці, що названо на 
честь її Івана. ■

СПОГАДИ

Минуле — 
з полоном
Лондонська українка 
Іванна Мащак у збірці 
розповідає про табори 
ГУЛАГу 
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Націо-
нальному му-
зеї літератури 
презентували 
книгу спогадів 
«Дорогами ми-
нулого» Іванни 
Мащак. Збірка 
споминів лон-
донської ук-
раїнки охоп-
лює період ук-
раїнської іс-
торії 30-50-х 
років трагічно-
го ХХ століття: 
українське підпілля у Польщі, операція 
«Вісла», переповнені українцями табори 
ГУЛАГу на Колимі — все це авторка пе-
режила особисто.
 Іванка, так називають її друзі і 
близькі, стоїть перед нами. Маленька, 
інтелігентна, шляхетна і — дуже силь-
на духом жінка. Її життя, мов на до-
лоні. У липні їй виповниться 94 роки! 
Вона живе й працює на громадських за-
садах у двох бібліотеках Лондона, упо-
рядковує архів діаспори. Щодня лег-
ко сходить на третій поверх без ліфта. 
Живе в молитві й без образ. До Києва 
прилетіла у супроводі українки, гро-
мадської діячки Світлани Панченко. 
Минулої неділі на ІХ «Книжковому ар-
сеналі» авторка охочим залишила авто-
графи на своїй книжці споминів «Доро-
гами минулого». 
 Це презентація вже другого, допов-
неного видання книги спогадів. Перше 
представлення за участі авторки відбу-
лося в Союзі українців у Великій Бри-
танії. 
 Авторка щиро веде розмову про своє 
життя, про галицьке село 30-х років, 
про польські і радянські поліційні кім-
нати допиту, про корабель у нічному 
Охотському морі... Її голос час від часу 
зривається від пекучих споминів, пере-
магає сльози.
 Мужня й талановита українка 
люб’язно згадує й свого чоловіка Во-
лодимира, з яким у шлюбі прожила 46 
років. На прикладі життя однієї роди-
ни відбувається занурення не лише у 
побут, звичаї, процес освіти на Захід-
ній Україні, а й про головну ідею жит-
тя її жителів усіх генерацій — бороть-
бу за Незалежність; боротьбу криваву, 
жертовну й безкомпромісну.
 Іванна Мащак дві години легко спіл-
кувалася з читачами, відповідала на за-
питання. «Щоб жити довго, треба бага-
то працювати й ніколи ні на кого не три-
мати зла», — дала пораду пані Іванна.
 Народилася Іванна Мащак у родині 
священика. Була заарештована у 1945 
році. Її молодість — це допити, тортури 
і заслання на Колиму. Після звільнення 
у 1955 році Іванна повернулася в Поль-
щу до матері. Познайомившись із май-
бутнім чоловіком, активним членом Со-
юзу українців Британії і редакції газети 
«Українська думка», переїхала до Лон-
дона, де і присвятила себе українській 
справі у Великій Британії. Реабілітова-
на у 1990-х роках.
 На дозвіллі Іванна Мащак якось узя-
ла до рук пензлі, фарби і почала малю-
вати в техніці акварелі. Це їй добре вда-
валося. Її чималий доробок швидко оці-
нили на багатьох виставках. Однією з 
улюблених тем є квіти. Улюблене місце 
пленеру — Голланд-парк у центрально-
му районі Лондона. ■

■

Іванна Мащак.
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.

❙
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ВИСОКА НОТА

Житель 
града Києва
Звучатиме музика автора 
першого підручника з 
теорії музики, написаного 
церковнослов’янською 
мовою

■

ПАРАЛЕЛІ

Сергій Тримбач, кінокритик:
 — Подивився прем’єрну виставу «Тіні забутих пред-
ків» за знаменитою повістю Михайла Коцюбинського. В 
унікальному театрі — Київському академічному театрі 
українського фольклору (Київ, вул. Івана Миколайчука, 3 
а).
 Звісно, мимоволі виникає порівняння зі знамени-
тим фільмом Сергія Параджанова. В легендарній стрічці 
оповідається про те, як людина порушує всі усталені 
(намертво, в буквальному сенсі слова) правила життя 
патріархального колективу, і це призводить до страшних 
покарань героєві, Іванкові Палійчуку (тому самому, яко-
го зіграв Іван Миколайчук).
 Версія Театру фольклору (режисер-постановник і ав-
тор інсценізації Тетяна Матасова) інша, навіть у чомусь 
протилежна — тут колектив об’єднується, мобілізуєть-
ся, аби нейтралізувати вплив магічних, містичних (жанр 
вистави визначено як містерія) сил, які прагнуть злама-
ти людину. І колектив перемагає. Відтак народна пісня 
«Вербовая дощечка», яку обожнював і любив наспівува-
ти Параджанов, у фіналі сприймається як натхненна пе-
реможна реляція.
 Сподобалися виконавці ролей Івана та Марічки — 
Олександр Кирик і Катерина Березницька, які є студен-
тами-четвертокурсниками Університету імені І. Карпен-
ка-Карого. Сподобалися й інші актори, з ансамблю випа-
дав, на мій погляд, хіба що виконавець ролі Юри Моль-
фара Олександр Сердюк (надто прозаїчний).
 Прем’єра збіглася в часі зі 100 днями директорству-
вання (вона ж і художній керівник театру) у «Берегині» 
Ільїни Генсицької-Семенцової.

■

ЧАС «Т»

Тіні «Берегині»
У київському фольклорному 
театрі показують карпатську 
історію кохання

■

«Тіні забутих предків» у «Берегині».
Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Завчасно втративши будь-
які ознаки медальної інтриги, 
закiнчення поточного чемпіо-
нату країни за участі команд 
першого секстету перетворило-
ся на арену для тренерських ек-
спериментів та останніх нагод 
для сатисфакції. І «Шахтар», і 
«Динамо» на матчі передостан-
нього туру вийшли в напівре-
зервних складах. Португалець 
Паулу Фонсека дав можливість 
проявити себе новим представ-
никам південноамерикансько-
го легіону в донецькому клубі.
 Тренерський штаб «гірни-
ків» отримав іще одну нагоду 
побачити в ділі молодих пред-
ставників атакувальної ланки. 
Так, після дублю у ворота пер-
шолігового «Інгульця» у фіналі 
Кубка України та «нічийного» 
гола в матчі з «Динамо» черго-
вим результативним ударом — у 
матчі проти «Маріуполя» — від-
значився 19-річний бразилець 
Тете, котрий узимку перейшов 
до «Шахтаря» з «Греміо» за 15 
мільйонів доларів, завершивши 
таким чином розгром приазовсь-
кого колективу (4:0).
 Водночас за відсутності на 
полі лідерів донецького клу-

бу — Тайсона, Марлоса та Мо-
раеса — вирішальне слово в грі 
з маріупольцями сказав інший 
старожил «гірників», який, 
щоправда, не так часто виходить 
на ігровий майданчик, — автор 
«хет-трику» Дентіньйо. Щодо 
кращого голеадора команди — 
травмованого Жуніора Морае-
са, то вочевидь саме йому діста-
нуться лаври кращого бомбар-
дира чемпіонату, адже його пе-
ревага в три м’ячі (19 проти 16) 
над динамівцем Віктором Ци-
ганковим навряд чи розчинить-
ся за один тур до фінішу. Ціка-
во, що в минулому сезоні, гра-
ючи за «Динамо» Мораес за-
бив у чемпіонаті України лише 
п’ять голів. Виглядає так, що 
Жуніор просто не прижився в 
столичному клубі, а от у «Шах-
тарі» швидко знайшов свою гру. 
При цьому в таборі «біло-синіх» 
і досі не можуть пробачити Мо-
раесу його засекреченої втечі з 
«Динамо», продовжуючи нази-
вати його зрадником. 
 Водночас власник донецько-
го клубу Рінат Ахметов наголо-
шує: «Не знаю аргументів Ігоря 
Суркіса, але Жуніор нікого не 
зраджував, бо перехід з «Дина-
мо» в «Шахтар» — це його осо-
бисте право».

 

Водночас Ахметов додає, що 
й у своєму клубі він нікого си-
лою не тримає. «Коли ми по-
чали відпускати гравців, то 
ми здобули чимало дивідендів. 
І це стосується не тільки фут-
болістів. У мене є моральна до-
мовленість і з Паулу Фонсе-
кою. Він виграв в Україні три 
чемпіонства, три Кубки й Су-
перкубок. Це заслуговує на оп-
лески», — відзначив прези-
дент «Шахтаря». Не виключе-

но, що в міжсезоння змінить-
ся керманич і в «Динамо». На 
місце Олександра Хацкевича, 
з яким динамівці знову пока-
зала вельми скромний футбол, 
ледве перегравши немотивова-
ний «Львів», ЗМІ вже сватають 
екс-наставника збірної Польщі 
Адама Навалку.
 Ну а ключова інтрига за-

ключного туру ЧУ-2018/2019 
— розстановка команд на дні 
турнірної таблиці, від якої, 
власне, залежатиме склад пар 
у «перехідному» «плей-оф» та 
ім’я головного невдахи УПЛ. 
Після поразки чернігівській 
«Десні» столичний «Арсенал» 
знову повернувся на останню 
сходинку протоколу. ■

Іспанія
 Каталонська «Барселона», 
яка ще місяць тому претендува-
ла на «требл», завершила сезон 
лише із «золотом» Ла Ліги. «Си-
ньо-гранатові», які все ще не мо-
жуть відійти від болючого фіас-
ко у півфіналі Ліги чемпіонів, не-
сподівано програли фінал Кубка 
короля «Валенсії».
 Кубок. Фінал. «Барсело-
на» — «Валенсія» — 1:2 (Мессі, 
73 — Гамейро, 21; Родріго Море-
но, 33).

Німеччина
 До «срібної салатниці» в Бун-
деслізі «Баварія» додала й пере-
могу в національному Кубку. На-
ставник мюнхенців Ніко Ковач 
став першим фахівцем у Німеч-
чині, який робив «золотий дубль» 
і як гравець, і як тренер.
 Кубок. Фінал. «РБ Лейпциг» 
— «Баварія» — 0:3 (Р. Леван-
довський, 29, 85; К. Коман, 78).

Італія
 Оскільки володар «скудет-
то» та срібний призер стали ві-
домі заздалегідь, головною інт-
ригою перед останнім туром було 
те, хто візьме «бронзу». У під-
сумку, третє місце та путівку в 
ЛЧ уперше у своїй історії здобула 
«Аталанта». У найпрестижнішому 
клубному турнірі Європи гратиме 
й «Інтер». А от «Мілан», «Рома» 
та володар Кубка — «Лаціо» — 
зіграють у Лізі Європи.
 Серія А. 38-й тур. «Фрозі-
ноне» — «К’єво» — 0:0, «Боло-
нья» — «Наполі» — 3:2, «Торі-
но» — «Лаціо» — 3:1, «Самп-
дорія» — «Ювентус» — 2:0, 
«Аталанта» — «Сассуоло» — 
3:1, «Інтер» — «Емполі» — 2:1 
(Б. Кейта, 51; Наїнгголан, 82 — А. 
Траоре, 76), «Кальярі» — «Уді-
незе» — 1:2, «Рома» — «Пар-

ма» — 2:1 (Пеллегріні, 35; Перот-
ті, 89 — Жервіньйо, 86), «СПАЛ» 
— «Мілан» — 2:3 (Вікарі, 28; Фа-
рес, 53 — Чалханоглу, 18; Кессі, 
23, 64 (пен.)), «Фіорентина» — 
«Дженоа» — 0:0.
 Підсумкове турнірне ста-
новище: «Ювентус» — 90, «На-
полі» — 79, «Аталанта», «Інтер» 
— 69, «Мілан» — 68, «Рома» — 
66.
 Бомбардири: Квальярел-
ла («Сампдорія») — 26, Д. Са-
пата («Аталанта») — 23, Пйонтек 
(«Дженоа»/«Мілан») — 22.

Франція
 Чемпіон та срібний призер 
— «ПСЖ» та «Лілль» — в остан-
ньому турі, який не мав турнір-
ного значення, програли слаб-
шим «за класом». За підсумка-
ми сезону Ліги 1 у Лізі чемпіонів 
гратимуть парижани, «доги» та 
«Олімпік» із Ліона, який фінішу-
вав третім. «Сент-Етьєн» та воло-
дарі Кубка і Кубка ліги — «Ренн» 
і «Страсбур» — боротимуться за 
трофей Ліги Європи.
 Ліга 1. 38-й тур. «Ам’єн» 
— «Генгам» — 2:1, «Анже» — 
«Сент-Етьєн» — 1:1, «Кан» 
— «Бордо» — 0:1, «Діжон» — 
«Тулуза» — 2:1, «Марсель» 
— «Монпельє» — 1:0, «Нант» 
— «Страсбур» — 0:1, «Ніцца» 
— «Монако» — 2:0, «Нім» — 
«Ліон» — 2:3 (Рілар, 11; Бобі-
шон, 45 — Корне, 6, 89; Ндомбе-
ле, 90+1), «Реймс» — «ПСЖ» — 
3:1 (Баба, 36; Кафаро, 56; Чавар-
рія, 90+4 — Мбаппе, 59), «Ренн» 
— «Лілль» — 3:1 (М. Ньянг, 13 
(пен.), 71; Сарр, 59 — Ремі, 35).
 Підсумкове турнірне ста-
новище: «ПСЖ» — 91, «Лілль» 
— 75, «Ліон» — 72, «Сент-Еть-
єн» — 66, «Марсель» — 61, 
«Монпельє» — 59.
 Бомбардири: Мбаппе 
(«ПСЖ») — 33, Н. Пепе («Лілль») 
— 22, Кавані («ПСЖ») — 18. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після насиченого клубного се-
зону українські збірники готують-
ся до червневих матчів відбору на 
Євро-2020. Їхні ж молодші колеги з 
U20 з перемоги стартували на чем-
піонаті світу, який цього року при-
ймає Польща.
 Наставник нашої «молодіжки» 
Олександр Петраков перед тур-
ніром говорив, що вихід на «мун-
діаль» — уже успіх, але у збірної 
все ж є завдання виходу з групи. 
Для досягнення цієї мети трене-
ри зібрали усіх найсильніших фут-
болістів вікової категорії U20, зок-
рема і двох представників націо-
нальної збірної — Андрія Луніна і 
Віталія Миколенка.
 Для Луніна, який не мав багато 
ігрової практики в «Леганесі», чем-
піонат світу — ще один шанс про-
явити себе перед новим сезоном, 
який він, цілком ймовірно, розпоч-
не вже у складі «Реала». Розуміє це 
й сам Андрій. «На нас чекає чемпіо-
нат світу. Можливо, для когось він 
буде єдиним у житті, тому хочеть-
ся зіграти якомога краще і показа-
ти свій рівень», — сказав голкіпер 
на прес-конференції.
 Дивна ситуація виникла з лівим 
захисником «Динамо» Віталієм 
Миколенком. Футболіст покинув 
розташування «молодіжки» начеб-
то через травму, але минулої неділі 
грав за киян у матчі чемпіонату Ук-
раїни.
 При цьому тренер «синьо-бі-
лих» Олександр Хацкевич після 
гри сказав, що Миколенко здоро-
вий, а рішення відправити його зі 
збірної, за словами білоруса, при-
ймав Петраков. Пізніше сам на-

ставник «молодіжки» підтвердив, 
що Віталій буде готуватися вже до 
поєдинків національної команди.
 У першому ж матчі на польсь-
ких полях, які чудово зберегли-
ся після Євро-2012, «синьо-жов-
ті» мінiмально обіграли головно-
го конкурента за вихід із групи — 
збірну США (2:1). Наші футболісти 
погано почали гру, але все ж зумі-
ли зусиллями динамівців Булеци і 
Попова здобути три очки.
 Головний тренер збірної U20 
Олександр Петраков залишився за-
доволений результатом, але зазна-
чив, що після провального першого 
тайму у перерві була жорстка роз-
мова з підопічними.
 «Слова у перерві? Пресі їх кра-

ще не знати, вони не для перекла-
ду. На жаль, довелось розмовля-
ти жорстко. Якщо нам із помічни-
ками вдалося донести ці слова до 
хлопців, значить, ми свою роботу 
зробили правильно. Усі питають, 
що далі, але ми поки не вийшли з 
групи. Працюємо зі стриманим оп-
тимізмом. Наша головна мета — 
вийти в «плей-оф», далі буде вид-
но», — заявив Петраков.
 Свій другий матч у групі D ук-
раїнська збірна провела у понеділок 
пізно ввечері проти Катару, який у 
першому турі програв нігерійцям з 
рахунком 0:4. У «плей-оф» же з кож-
ного квартету виходять по дві коман-
ди та ще 4 кращі збірні серед тих, хто 
посів треті місця в групах. ■

У матчі проти «Львова» за «Динамо» голом відзначився 
Артем Бєсєдін, який повернувся на поле після складної травми.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА. 
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ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Другий етап. 31-й тур. 
 «Десна» — «Арсенал-Київ» — 
1:0, «Ворскла» — «Чорноморець» 
— 1:2, «Карпати» — «Олімпік» — 
3:3, «Динамо» — «Львів» — 2:1, 
«Шахтар» — «Маріуполь» — 4:0, 
«Зоря» — «Олександрія» — 3:1.
 Турнірне становище в 1 шіст-
ці: «Шахтар» — 80, «Динамо» — 69, 
«Олександрія» — 49, «Зоря» — 49, 
«Маріуполь» — 43, «Львів» — 34.
 ІІ шістка: «Ворскла», «Десна» — 
41, «Олімпік» — 33, «Карпати» — 
30, «Чорноморець» — 28, «Арсенал-
Київ» — 26.
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») 
— 19, Циганков («Динамо») — 16. 

■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Гол та передача Сергія Булеци принесли «синьо-жовтим» перемогу над збірною США.
Фото з сайта fcdynamo.kiev.ua.

❙
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ЗБІРНА U20

Зі стриманим оптимізмом
Українська «молодіжка» бореться за вихід у «плей-оф»

■

ФУТБОЛ

Фініш.Тренери «відлітають»
Після виграшу «гірниками» третього поспіль «золотого» «дублю» 
їхній португальський наставник може залишити клуб

■
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«У мене все ще низькі очікування від Відкритого чемпіонату Франції-2019, 

адже після травми не знаєш, на що здатен».Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Недарма одразу чотири українсь-
кі тенісистки напряму потрапили до 
основної сітки цьогорічного «Ролан 
Гарросу». Дві перші ракетки вітчиз-
няного жіночого тенісу — Еліна Сві-
толіна та Леся Цуренко — вже давно 
перебувають на провідних ролях у сві-
товому тенісі, представляючи грізну 
силу для своїх опоненток. Натомість 
Даяна Ястремська та Катерина Коз-
лова активно займаються захистом 
своїх позицій у першій сотні рейтин-
гу WTA. І краще за інших це вдаєть-
ся молодій зірці вітчизняного тенісу 
Ястремській, котра минулого «уїк-
енду» у Страсбурзі виграла свій дру-
гий у сезоні турнір WTA. Перегравши 
у фіналі змагань господарку кортів, 
француженку Гаролін Гарсію — 6:4, 
5:7, 7:6 (7:3), Даяна додала в рейтин-
гу одразу десять позицій, піднявшись 
перед стартом «РГ» на 32-гу сходин-
ку табеля про ранги Жіночої тенісної 
асоціації.
 У суперники на першому етапі від-
критої першості Франції жереб пос-
лав Ястремській досвідчену Карлу 
Суарес-Наварро, котра в оновленому 
рейтингу WTA перебуває по сусідству 
з Даяною — на 29-му щаблі.
 До слова, для юної української 
тенісної зірки це буде дебютний поє-
динок на дорослому «Ролан Гарросі», 
однак, з огляду на її стрімкий прогрес 
на професійній ниві, бути в Парижі 
скромним спостерігачем Ястремська 
точно не планує.

 Примітно, що за будь-яких обставин 
як мінімум одна вітчизняна тенісистка 
точно зіграє в третьому раунді «РГ»-
2019, оскільки після своїх стартових 
перемог Козлова та Світоліна вийшли 
на очний двобій у другому колі.
 Четверта ракетка України перег-
рала представницю США — Бернар-
ду Перу — 6:2, 7:6 й удруге поспіль 
подолала стартовий бар’єр відкритої 
першості Франції. А прима вітчиз-
няного тенісу на старті «ґрунтового» 
«шолома» переграла іншу тенісистку 
зі Штатів — імениту Вінус Уїльямс. 
 Звісно, кращі роки 38-річної аме-
риканки вже позаду, проте час від 
часу, «на досвіді», їй усе ще вдаються 
успішні матчі. Водночас у дуелі Сві-
толіна — Уїльямс-старша українська 
тенісистка сповна підтвердила свій 
сіяний статус, практично без бороть-
би вигравши два сети поспіль — 6:3, 
6:3. Не завадили Еліні успішно стар-
тувати на цьогорічному «РГ» й на-
слідки пережитої травми, через котру 
вона перебувала поза кортом близько 
двох місяців. «У мене все ще низькі 
очікування від Відкритого чемпіона-
ту Франції-2019, адже після травми 
ти не знаєш, на що здатен. У грі проти 
Вінус коліно мене не турбувало, але 
що буде далі — побачимо», — заува-
жила Світоліна. 
 Останньою ж з українок на паризь-
кі корти вийде Леся Цуренко, котра 
у вівторок зіграє з канадійкою Ежені 
Бушар.
 Також зіграє в «основі» «Ролан 
Гаррос» і представник вітчизняно-

го чоловічого тенісу. Попри пораз-
ку в фіналі кваліфікації росіянину 
Олексію Ватутіну (4:6, 6:1, 3:6), Сер-
гій Стаховський отримав від органі-

заторів «РГ» — як «лакі-лузер» — пе-
репустку до основної сітки, на стар-
ті якої зіграє з 28-м номером посіву 
Жілем Сімоном iз Франції. ■ 

Залікувавши травму коліна, Еліна Світоліна з перемоги над іменитою Уїльямс-старшою 
розпочала свій виступ на «РГ»-2019.
Фото з сайта tennisua.org.
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ТЕНІС

«Що буде далі — побачимо»
Перед стартом «Ролан Гарросу» третя тенісистка України виграла турнір WTA в Страсбурзі

■

Григорій ХАТА

 Щойно в Словаччині 
завершився чемпіонат 
світу, на якому ви зна-
чилася найсильніша збір-
на планети. Міжнародна 
федерація хокею на льо-
ду поставила фінальну 
крапку сезону, опубліку-
вавши за його підсумка-
ми рейтинговий лист. 
 В оновленому рейтин-
гу збірна України опи-
нилася на 25-му місці, 
що свідчить про подаль-
ше падіння «синьо-жов-
тих» у світовому «та-
белі про ранги». Зага-
лом, упродовж останніх 
трьох сезонів збірна Ук-
раїни щороку втрачала 
по одній позиції. Зреш-
тою, не дивно, адже піс-
ля перемоги на домаш-
ньому чемпіонаті сві-
ту-2016 в дивізіоні ІВ, 
на наступних «мундіа-
лях» українські хокеїс-
ти зазнавали турнірних 
невдач, що, в підсумку, 
призвело до сповзання 
«синьо-жовтих» на най-
гіршу з часу формування 
рейтингу IIHF позицію. 
Нагадаємо, що цьогоріч-
ний ЧС в дивізіоні ІВ на-
ціональна збірна Украї-
ни завершила на перед-
останньому, п’ятому, 
місці, врятувавшись та-
ким чином від вильо-
ту до четвертої за силою 
ліги планети.
 Водночас на елітному 
«мундіалі», який мину-

лої неділі завершився в 
Братиславі, визначив-
ся новий володар чем-
піонської корони. Піс-
ля дворічного пануван-
ня збірної Швеції титул 
домінаторів світово-
го хокею перейшов до 
фінів. Попри те, що на 
словацький ЧС «Суо-
мі» приїхали без пред-
ставників Національної 
хокейної ліги, саме їм 
удалося виграти плане-
тарне «золото».
 На думку експертів, 
запорукою «золотого» 
успіху фінської збірної 
стала зіграність коман-
ди, котра на шляху до 
чемпіонства подолала 
головного фаворита тур-
ніру — збірну Росії.
 Вигравши на Олім-
піаді-2018 золоті ме-
далі, російські хокеїс-
ти й на «мундіалі»-2019 
довгий час гнули свою 
лінію. Під орудою на-
ставника Іллі Воробйова 
«триколірні» виявилися 
єдиним на словацькому 
ЧС колективом, котрий 
без втрат пройшов гру-
повий етап. Успішно 

для росіян розпочався 
й «плей-оф», у якому 
вони переграли принци-
пового опонента — збір-

ну США — 4:3. Водночас 
у півфіналі атакуваль-
ний потенціал російсь-
кої команди розбився об 

надійний фінський мур. 
Точний же кидок капі-
тана збірної Фінляндії 
Марко Анттіли позба-

вив російських хокеїстів 
чемпіонських намірів. 
 Після цього фіаско в 
Росії не добирали слів, 
заявивши, що їхня ко-
манда зазнала в Словач-
чині «скандального про-
валу». Маючи в своє-
му складі мегазіркових 
хокеїстів із НХЛ — Мал-
кіна, Кузнєцова, Овечкі-
на, Василевського, збір-
на Росії не спромогла-
ся виправдати макси-
малістичних очікувань 
своїх співвітчизників. 
Проте у фіналі скромні 
за персоналіями фіни, 
які, до речі, в чвертьфі-
налі обіграли перемож-
ців двох попередніх сві-
тових форумів — шведів, 
створили ще одну сенса-
цію, переконливо здо-
лавши збірну Канади — 
3:1. Росіянам же діста-
лася «бронза», яку вони 
вирвали у напруженому 
поєдинку з чехами.
 При цьому двома най-
гіршими збірними ЧС-
2019, котрі наступний се-
зон проведуть у дивізіоні 
ІА, стали команди Фран-
ції та Австрії. ■

ХОКЕЙ

Скромно і зі смаком
Зупинивши потужних росіян, збірна Фінляндії виграла елітну хокейну першість

■

На чемпіонаті світу-2019 хокеїсти з Фінляндії обскакали всіх своїх конкурентів.
Фото з сайта iihf.com.

❙
❙
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 Летить 600-й «Мерседес» по 
місту, на світлофорі врізається в 
джип. Звідти вилазять накачані ам-
бали:
 — Виходь негайно!
 — А ви що хлопці, спортсме-
ни?
 — А що, не видно?
 Водiй «мерса» одягає генераль-
ський кашкет, iз кобури дістає «Ма-
каров»:
 — Ну, тоді, хлопці, на старт!

* * *
 Антикризові поради молодим 
господаркам: щоб зробити суп iз 
фрикадельками, знiмiть iз пель-
менів шкірку. Зi шкірки можна зро-

бити суп iз галушками.

* * *
 Якщо жiнка написала у «Фейс-
буці»: «Я зарззасмаю на пляжi в 
Ніцшi», значить, по дорозі на робо-
ту в «маршрутці» сильно трусило.

* * *
 Чоловік приїжджає з тривалого 
відрядження з великою сумою гро-
шей. Кличе дружину погуляти, горі-
лочки попити. Через деякий час, ви-
валюючись iз чергового шинку, він 
говорить:
 — Пішли до тебе.
 А дружина у відповідь:
 — Ти що, у мене вчора чоловік 
приїхав.

Гостини в Липинського
У рідному селі відомого українського діяча вже вісім років діє музей-садиба, який небайдужі 
активісти відновили з руїн

По горизонталі:
 3. Невеличкий завод, розташо-
ваний раніше в замку Радомишль, 
продукція якого використовувала-
ся для потреб друкарні Києво-Пе-
черської лаври. 6. Бойове мистецтво. 
8. Кімната чи закуток у приміщенні, 
де зберігається верхній одяг. 9. То-
ненькі сухі гілки дерев, які збирають 
на паливо. 10. Український політик, 
Надзвичайний і Повноважний По-
сол України в Лівані, чоловік пись-
менниці Марини Гримич. 12. Народ-
на назва свята Преображення Гос-
поднього. 14. «Ой, Марічко, чичері, 
чичері-чичері, розчеши ми ..., ...-...» 
(народна пісня). 16. Російський ад-
мірал, один з очільників білогвар-
дійської армії. 18. Екс-міністр внут-
рішніх справ СРСР, один з учасників 
ГКЧП, який наклав на себе руки. 20. 
Знаменитий іспанський поет і дра-
матург. 22. Адміністративна части-
на компанії чи державної установи. 
23. Кількість предметів, які можна 
перенести, обхопивши двома рука-
ми. 24. Великий роман, що охоплює 
значний історичний період і має ба-
гато героїв. 25. Член уряду. 
По вертикалі:
 1.  Папір, який змінює колір у 
кислотних та лужних розчинах. 2. 
Розмір по-англійськи. 3. Крилатий 
кінь, натхненник поетів. 4. Найкра-

щий самогон. 5. Німецьке місто, в 
якому відбувся знаменитий судо-
вий процес над нацистами. 7. Місто 
на Тернопіллі, під яким у 1549 році 
Богдан Хмельницький переміг поля-
ків під командуванням Яна ІІ Кази-
мира. 10. Хижий вираз обличчя чи 
морди тварини, вишкір. 11. Надзви-
чайно жирний східний м’ясний суп. 
13. Національна страва росіян, запо-
зичена в китайців. 15. Обмолочений 
сніп жита чи пшениці, яким обшива-
ють хату. 17. Всесвіт. 19. Ім’я героя 
однойменного роману Чарльза Дік-
кенса. 21. Відомий британський ви-
конавець блюзу, чия пісня звучала 
під час сцени стриптизу у фільмі «9 
з половиною тижнів».  22. Бур’ян.

Кросворд №56 
від 22 травня

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Головний приз Каннського кінофе-
стивалю вперше поїхав у Південну Корею. 
Журі під головуванням мексиканського кі-
норежисера Алехандро Гонсалеса Іньяррі-
ту одноголосно присудило «Золоту паль-
мову гілку» фільму південно-корейського 
режисера Пон Чжун Хо «Паразити». Пере-
можця оголосили в суботу, 25 травня. 
 Отримуючи приз із рук легенди фран-
цузького кіно Катрін Деньов, корейський 
режисер заявив, що хоче подякувати двом 
французьким режисерам — Анрі-Жоржу 
Клузо  (1907—1977) та Клоду Шабролю 
(1930—2010) , які надихнули його на ство-
рення цього фільму. «Паразити» — це са-
тирична комедія на тему «багаті й бідні»: 
члени однієї бідної родини влаштовують-
ся прислугою в маєток багатої родини, щоб 
надалі повністю заволодіти ним… 
 Гран-прі, другий за значимістю приз 
фестивалю, дістався фільму молодої ре-
жисерки з Сенегалу Міті Діоп «Атлантика». 
Можливо, що на вибір журі вплинула попу-
лярна нині тема мігрантів з Африки. Стріч-
ка розповідає про долю молодої дівчини з 
Дакару, яку намагаються видати заміж за 
нелюба, хоча вона кохає іншого. Як і багато 
інших сенегальців, її коханий залишає Да-
кар, щоб дістатися через Атлантику до бе-
регів Європи, але гине. Надалі він повер-
тається до головної героїні у формі духа. 
Наразі ця стрічка, що є сумішшю драми, 
містичного трилера і детектива, є найбіль-
шим успіхом кінематографії Сенегалу (хоч 
і в копродукції з Європою) на всіх світових 
кінофестивалях. А режисерка фільму Маті 
Діоп стала першою жінкою африкансько-
го походження, яка взяла участь в кінокон-
курсі в Каннах. 
 Приз журі поділили фаворит фран-
цузьких ЗМІ фільм режисера-дебютанта 
Ладжа Лі «Упосліджені» про проблемних 
мешканців французьких передмість (зно-
ву ж болюча тема мігрантів) та бразильсь-
ка стрічка «Бакурау» режисерського дуету 
Клебера Мендонсі Фільйо та Жуліано Дор-
неля.

 
 

 Хоча головним претендентом на наго-
роду в Канні вважали стрічку славетного 
іспанського кінорежисера Педро Альмо-
довара «Біль і слава», але вона була від-
значена лише в категорії «Кращий актор 
у головній ролі». Її отримав Антоніо Бан-
дерас. Головного «мачо» іспанського та 
голлівудського кіно, якому влітку «стук-
не» 59 років, нагородили гучними оплес-
ками, особливо враховуючи, що він не-
щодавно переніс інфаркт та операцію на 
серці. 
 Кращою акторкою стала британка 

Емілі Бічем за роль в австрійському філь-
мі «Малюк Джо». 
 А от повне розчарування чекало на сла-
ветного епатажного американського ре-
жисера Квентіна Тарантіно, який 25 років 
тому переміг на Каннському кінофести-
валі з фільмом «Кримінальне чтиво». На 
цьогорічний фест він вибрався зі стрічкою 
«Одного разу в Голлівуді» з очевидним на-
міром повторити успіх. Не вийшло. Не вря-
тувало й те, що головні ролі в його новій ро-
боті виконують суперзірки американського 
кіно Бред Пітт та Леонардо Ді Капріо. ■

У Канн Бандерас приїхав зі своєю на 20 років молодшою подружкою 
Ніколь Кемпбел.

❙
❙

ПРЕМІАЛЬНІ

«Паразити», 
які перемогли
Роздали нагороди 72-го 
Каннського кінофестивалю

■

29 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +16...+18, удень +26...+28.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +27...+29.
Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +13...+15, удень 
+25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +23...+25.

27 травня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 18-22 градуси, поблизу Приморського — 13 
градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 20.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочаснi 
дощi. Трускавець: уночi +12...+14, удень +19...+21. Мор-
шин: уночi +12...+14, удень +20...+22.
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