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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,39 грн. 

1 € = 29,52 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Чи є управа 
на московського 
попа
Парламент 
не квапиться 
вжити заходів 
для мінімізації 
впливу церкви, 
підпорядкованої 
Кремлю
cтор. 4 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

На Полтавщині не 

встигли загасити 

пожежу на одному 

сміттєзвалищі, як 

загорілося інше
стор. 3 »

Вогонь «добіг» до звалища Аромат Анни
Упродовж червня 

триватиме фестиваль 

мистецтв на честь 

доньки Ярослава 

Мудрого
стор. 13 »

Рижі були 
в Парижі 
Путін побував у 

Макрона. Разом зі 

своїм Петром та нашою 

Анною Ярославною 
стор. 5 »



СЕРЕДА, 31 ТРАВНЯ 20172 ІнФорУМ
«Призиватимуть громадян віком до 43 років, які мають відповідну військову 
підготовку у військових навчальних закладах, ступінь не нижче бакалавра, 
але не проходили військової служби».

Артур Артеменко
керівник головуправління персоналу, 
заступник начальника Генштабу ЗСУ

УКРАЇНА МОЛОДА

КОЛІЗІЇ

Таємниці 
Майдану
Тиск на управління 
спецрозслідувань 
Генпрокуратури 
не припиняється, стверджує 
Сергій Горбатюк
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Чим більше часу проходить від героїчно-тра-
гічних подій на Майдані, тим більше питань i пе-
решкод, шаленого спротиву виникає під час роз-
слідування злочинів режиму Януковича: занад-
то багато теперішніх можновладців чомусь бо-
яться правди, й вочевидь їм є що приховувати.
 «Слідство повсякчас стикається з перешко-
дами у розслідуванні цих справ, ці пере шкоди 
надходять у тому числі й від керівництва Ген-
прокуратури, зокрема і від головного військо-
вого прокурора України Анатолія Матіоса, — 
заявив в ефірі телеканалу «112 Україна» на-
чальник управління спецрозслідувань ГПУ 
Сергій Горбатюк. — З цього приводу я неодно-
разово надавав Генпрокурору письмові скарги 
з приводу того, у чому полягають ці порушен-
ня. Але, на жаль, реакцiї немає». Сергій Гор-
батюк нагадав, що наразі про підозру у «спра-
вах Майдану» повідомлено понад 350 особам, 
обвинувальні акти щодо понад 230 осіб спрямо-
вано до суду, і вже є понад 35 вироків. 
 Говорячи про перешкоджання роботі, Гор-
батюк згадав про розслідування економічних 
справ: «Була нарада, на якій жодного обгово-
рення розслідування економічних справ не від-
бувалося, було складено протокол, після чого 
цей протокол потрапляє до Матіоса, в нього 
вносяться завідомо неправдиві дані про те, що 
слідство неефективне, і справи забираються».
 Яскравим прикладом «ефективної» (більш 
ніж дворічної) роботи військової прокуратури 
— є розслідування вбивства жінки 19 лютого 
2014 року в Хмельницькому: тоді в бік містян, 
що прийшли до будівлі СБУ, лунали автомат-
ні черги. Але після «розслідування» підопіч-
ними Матіоса замість того, щоб притягти до 
відповідальності працівників Хмельницького 
СБУ «з’ясувалося», що місцеві «майданівці» 
самі себе перестріляли... «Наш департамент 
був змушений забрати собі це провадження і 
фактично починати розслідування з нуля», — 
заявив Горбатюк.
 Раніше Анатолій Матіос звинуватив Сергія 
Горбатюка у провалі розслідування «справ Май-
дану» та економічного блоку справ щодо зло-
чинів команди Януковича. У свою чергу, Гор-
батюк написав до десяти рапортів із приводу 
незаконних дій Матіоса, «але реагування не-
має». «Упродовж останнього року я дію у закон-
ний спосіб. Але якщо реакції й далі не буде — є 
Вища рада правосуддя, куди можна звертатися, 
або якщо є ознаки якихось кримінальних право-
порушень — в інший правоохоронний орган. Бо 
це порушення, на які треба реагувати», — додав 
начальник управління спецрозслідувань ГПУ.
 Такі прокурорські війни не вселяють особ-
ливої надії, що врешті колись стануть відоми-
ми усі (!) фігуранти злочинів проти «майданів-
ців» й економічних «діянь» команди Янукови-
ча. А тим більше — покарані. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У червні розпочнеться 
черговий призов на службу в 
ЗСУ офіцерів запасу. Загалом 
у 2017 році до ЗСУ планують 
призвати близько чотирьох 
тисяч офіцерів запасу, виро-
щених військовими кафед-
рами вишів. Їх призвуть по-
етапно на строк 18 місяців із 
можливістю залучень до ви-
конання завдань у зоні АТО 
після проходження перепід-
готовки. Тобто від класичної 
мобілізації це відрізняється 

суто формально. Законодавс-
тво передбачає збереження 
за ними робочого місця та за-
робітної плати.
 Нагадаємо, що ще в січ-
ні цього року Генштаб ЗСУ 
попередив, що «в 2017 році 
на військову службу призи-
ватимуть офіцерiв запасу до 
43 років, які закінчили вій-
ськові кафедри вищих нав-
чальних закладів, але рані-
ше не служили».
 Ця необхідність залучен-
ня молодих фахівці до війсь-
кової справи викликана тим, 

що після звільнення в запас 
шостої черги мобілізованих 
у лавах ЗСУ в зоні проведен-
ня АТО залишилися тільки 
контрактники. Однак темпи 
набору військовослужбовців 
на контракт сповільнилися, і 
Збройні сили відчувають брак 
кадрів i певний некомплект. 
Призвані офіцери запасу пра-
цюватимуть на посадах, на 
яких навчалися. Найбільше 
армія зараз потребує коман-
дирів піхотних та артилерій-
ських бригад.
 Найактивніше на «за-
клик Батьківщини» відгук-
нулася, як завжди, Захід-
на Україна. Наприклад, на 
Львівщині ті, хто закінчи-
ли військову кафедру, хоч 
тiльки починають отриму-
вати повістки, але у львівсь-
кому комісаріаті вже набра-
ли понад 50% осіб із необхід-
ної кількості. Як повідомив 
Львівський обласний вій-
ськовий комісар Олександр 
Тіщенко, Львівщина повин-

на буде призвати 100 офі-
церів запасу.
 Коментар військового ко-
місара Львівщини вочевидь 
характерний i для всіх інших 
областей України. «В зону 
проведення АТО вони їхати-
муть за власним бажанням. 
За ними зберігається міс-
це праці, весь соцпакет, і че-
рез два роки вони повернуть-
ся на своє місце, — зазначив 
Тіщенко. — Іншими слова-
ми, це та сама мобілізація, 
тільки призов за призовом. 
У мирний час, щоб «закоси-
ти» від військової служби, 
йшли на військову кафедру, 
зараз прийшла пора віддати 
борг перед державою». 
 Він також додав, що «це 
люди, які самі погодилися, 
декого переконали, що тре-
ба піти, але це люди, які вже 
пройшли медкомісію, вони 
вже відібрані і будуть вклю-
чені з першим надхо дженням 
телеграми до наказу міністра 
оборони». ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Музею Української рево-
люції  1917—1921 років, що 
діє у Києві в міському Будин-
ку вчителя, передали осо-
бисті речі й документи пол-
ковника армії УНР, першо-
го голови ОУН (з 1929 року) 
Євгена Коновальця. Окрім 
того, презентували унікаль-
ні друковані видання, газети 
і журнали, які розповідають 
про участь цього легендар-
ного чоловіка у державному 
управлінні часів Українсь-
кої Народної Республіки.
 Серед речей, які пред-
ставлені відвідувачам му-
зею — паспорт Євгена Ко-
новальця, виданий Литвою. 
Саме ця країна надала гро-
мадянство українському на-
ціоналісту, переслідуваному 
сталінським режимом. Ще 
в колекції музею з’явилися 

особистий годинник, а та-
кож  сімейна реліквія Коно-
вальців — настільний хрест 
iз розп’яттям, з яким він по-
дорожував. Оберіг Конова-
лець залишив у готелі Рот-
тердама напередодні його 
зустрічі з майбутнім убив-
цею, агентом НКВС Судо-
платовим. 
 Передачу речей Коно-
вальця провели в рамках 
відзначення 100-річчя Ук-
раїнської революції 1917-
1921 років.
 Нагадаємо, Євген Ко-
новалець (14 червня 1891 
— 23 травня 1938) — пол-
ковник Армії УНР, коман-
дант УВО, голова Проводу 
українських націоналістів 
(1927), перший голова ОУН 
(з 1929). У жовтні-листо-
паді 1917 року Конова-
лець спільно з однодумця-
ми сформував Галицько-бу-

ковинський курінь січових 
стрільців, який незабаром 
перетворився в одну з най-
боєздатніших частин Ар-
мії УНР. За безпосередньої 
участі Коновальця у серпні 
1920 року було створено Ук-
раїнську військову Органі-
зацію (УВО). У грудні 1922 
року Коновалець був зму-
шений емігрувати. 1929 
року на конгресі у Відні під 
його керівництвом відбу-
лося створення Організації 
українських націоналістів 
(ОУН), яку він і очолив.

 Упродовж 1930-х років 
сталося декілька замахів 
радянських спецслужб на 
Євгена Коновальця. 1938-
го під особистим контро-
лем Сталіна відбулась ре-
алізація останньої операції 
з убивства провідника ОУН. 
Виконавцем терористично-
го акту став агент радянсь-
кої служби зовнішньої роз-
відки Судоплатов.
 Поховано Євгена Коно-
вальця на цвинтарі Кро-
свейк у нідерландському 
місті Роттердамі. ■

ДО ДАТИ

Хрест із розп’яттям
У київський музей передали особисті 
речі Євгена Коновальця

■

Литовський паспорт Євгена Коновальця.❙

ВІЙСЬКО

Комплект запасом
Розпочався призов військових 
фахівців через нестачу в армії 
піхотинців та артилеристів

■

Застрелили радника керівника «Укрспирту»
     На початку дев’ятої ранку 30 травня на вулиці Гришка, 9  у 
Києві невідомий з автомобіля застрелив чоловіка. Зловмис-
ник зник iз місця події на «Аудi» червоного кольору.
       У поліції спочатку повідомили лише про те, що загинув ки-
янин 1968 року народження. Пізніше з’ясувалося, що застре-
леним виявився колишній в. о. керівника «Укрспирту», а нині 
радник голови «Укрспирту» Віктор Панков.
        «Під час огляду тіла судмедексперт виявив чотири пора-
нення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. 
Правоохоронці опитують свідків та очевидців», — офіційно 
повідомили правоохоронці. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Іван БОЙКО

 Тоді як бойовики терористичної 
«ДНР» дещо зменшили інтенсивність 
обстрілів позицій ЗСУ, їхні «сусіди» 
з окупованого Луганська, навпаки, 
неабияк активізувалися. За словами 
речника Міноборони з питань АТО 
Андрія Лисенка, терористи «ЛНР» 
розгорнули активні бойові дії у трьох 
районах на Луганщині — Станично-
Луганському, Новоайдарському та 
Попаснянському.
 Зокрема, ворог гатив iз мінометів 
по околицях селища Кримське і на-
віть провів короткий артилерійський 
обстріл Троїцького. 

  На маріупольському напрямку 
вже третю ніч поспіль окупанти гати-
ли з артилерії калібру 122 та 152 мм 
по багатостраждальній Красногорівці. 
Тоді як на донецькому напрямку бойо-
вики активно вели мінометний вогонь 
на ділянці фронту Кам’янка — Авдіїв-
ка — позиція «Шахта Бутовка». 
 «Під час одного з них окупанти 
випустили майже 40 снарядів по по-
зиціях ЗСУ. Також короткі міномет-
ні обстріли відбулися в Луганському, 
Зайцевому, Верхньоторецькому та се-
лищі Піски», — наголосив полковник 
Лисенко.
 Під час одного з обстрілів росій-
ські окупанти накрили мінометним 

вогнем навіть сільгосппідприємство 
«Бахмутський аграрний союз» у насе-
леному пункті Новолуганське у вівто-
рок на світанку. Внаслідок влучення 
кількох 120-мм мін пошкоджено дві 
свиноферми. На одній iз них сталася 
пожежа, яку одразу ліквідували.
 Упродовж минулого понеділка на 
східному фронті бойовики 50 разів 
відкривали вогонь, жоден із захис-
ників України не загинув, проте троє 
українських бійців зазнали поранень 
унаслідок обстрілу. ■

НА ФРОНТІ

Міни — на фермі 
Окупанти все частіше обстрілюють господарські 
підприємства Донбасу поблизу лінії фронту 

■ ДО РЕЧІ

 П’яний бойовик терористичної «ДНР» 
на блокпосту неподалік окупованого селища 
Олександрівка (за 20 км від Донецька) затри-
мав патруль Спеціальної моніторингової місії 
на 10 хвилин без пояснення причин. Про це 
йдеться у звіті ОБСЄ. 
 Спостерігачі зазначають, що напередодні 
подібний випадок мав місце неподалік блок-
посту бойовиків у селі Набережне (33 км на 
північний схід від Маріуполя). Тоді бойовики 
затримали спостерігачів на 33 хвилини.

■
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Ганна ЯРОШЕНКО

 На другий день під вечір, 
29 травня, нарешті ліквіду-
вали пожежу на полтавсько-
му міському сміттєзвали-
щі, що є справжньою еколо-
гічною бідою для села Маку-
хівки Полтавського району. 
Там основний масив поліго-
ну твердих побутових від-
ходів розташований за яки-
хось 300 метрів від населено-
го пункту. 

 Як повідомила керів-
ник прес-служби Головного 
управління ДСНС України в 
Полтавській області Світла-
на Рибалко, загорання сміт-
тя сталося на площі 15 со-
ток, але оскільки глибина за-
лягання непотребу тут дуже 
значна (його краї заввишки 
15 метрів, а подекуди взага-
лі піднялися до позначки у 
кілька десятків метрів), то 
боротьба з вогнем розтягну-
лася майже на два дні. 

 Було залучено сiм оди-
ниць пожежно-рятувальної 
техніки, а також 28 чоловік 
особового складу. Причини 
пожежі наразі з’ясовують як 
правоохоронці, так і фахівці 
служби з надзвичайних си-
туацій. За словами Світла-
ни Рибалко, попри те, що на 
сміттєзвалищі весь час «про-
мишляють» люди без певно-
го роду занять, явних ознак 
того, що причиною займан-
ня став підпал чи необереж-
не поводження з вогнем, не 
виявлено. Працівники кому-
нального підприємства, яке 
обслуговує сміттєзвалище, 
стверджують, що ніяких ро-
біт, пов’язаних із вогнем, не 
проводили.
 — Якщо два роки тому, 
коли тут також виникла по-
жежа, було чітко видно, що 
хтось розклав багаття непо-
далік полігону твердих по-
бутових відходів, а потім во-

гонь по сухій траві переки-
нувся на звалище сміття, то 
цього разу якихось слідів не-
має. А загалом фахівці роз-
беруться, — робить висновок 
пані Світлана.
 Водночас голова Ковалів-
ської сільської ради, яка є 
органом місцевого самовря-
дування й у селі Макухівці, 
Олександр Бублик перекона-
ний, що то був підпал. На його 
думку, якісь бешкетники під-
палили очерет, а тоді вогонь 
«добіг» до звалища. Маку-
хівці потерпали від смороду, 
оскільки над селом висіла су-
цільна димова завіса майже 
дві доби.
 — Усім відомо, що полігон 
твердих побутових відходів 
давно переповнений, — кон-
статує сільський голова. — На 
превеликий жаль, звалище 
непотребу розташоване на ко-
валівській землі, але ж кому-
нальне підприємство Полтави 
«КАТП-1628» має державний 
акт на постійне користування 
цією ділянкою. Тож якось по-
ліпшити ситуацію я не в змо-
зі. Бо перша умова інвесторів, 
які воліли б зайнятися пере-
робкою сміття, — монополія 
на нього. Я ж не можу їм цьо-
го пообіцяти. Застрахуватися 
від подібних пожеж також не-
реально. ■

Дар'я БАВЗАЛУК

 Музею Івана Франка у Львові вдало-
ся знайти сенсаційні матеріали допитів 
і спостереження за дітьми та онуками 
Івана Франка. Ці документи науковці 
музею оцифрували, опрацьовують і не-
забаром оприлюднять. Розсекретити 
архіви КДБ вдалося у співпраці з Голо-
вним державним архівом СБУ. «У спра-
ві Тараса Франка є документи, які є 
агентурними донесеннями, і є протоко-
ли допитів, оскільки його як буржуаз-
ного націоналіста підозрювали у тому, 
що він вербував до дивізії «СС Галичи-
на» українських хлопців і був причет-
ний до так званого «Союзу українських 
комбатантів», — повідомив директор 
Львівського музею Івана Франка Бог-
дан Тихолоз.
 У музеї вперше показали унікаль-
ні речі, які належали особисто Іванові 
Франкові та його родині. Найсентимен-
тальнішою річчю на виставці є сорочеч-
ка, яку дружина Франка Ольга вишила 
для їхньої донечки. «Ольга Хоружин-

ська нарешті після трьох хлопців доче-
калася свою радість, свою помічницю, 
донечку Ганнусю і їй вишила оцю соро-
чечку, яку Ганна дуже цінувала, обері-
гала, вивезла з собою в Канаду. Пізніше 
вона вдягала своїх дітей у неї і, коли пе-
ребувала в Україні у 1967 році, передала 
до нашого музею», — розповідає Михай-
ло Кобрин, заступник директора Львів-
ського музею Івана Франка. А ще із фон-
дів винесли рушник сина письменника 
Петра, січового стрільця, якого знищи-
ли енкаведисти.
 Вперше показують і срібну ложку, 
яку подарувала Іванові Франку дружи-
на Ольга в день їхнього шлюбу в Києві. А 
ще годинник письменника і лавровий ві-

нок, який на похорон літератора прине-
сли січові стрільці. За словами, Михай-
ла Кобрина, дізнавшись про смерть Іва-
на Франка, січові стрільці разом із росій-
ською армією зупинили бої на три дні на 
його честь. 
 Окремий блок виставки — книжки, 
які Іван Франко дарував друзям з авто-
графами. Одна книга підписана для Ан-
дрея Шептицького, інша — для гімна-
зійного товариша, тато якого пропону-
вав Франкові стати дяком. Уперше му-
зейники виставили оригінали світлин, 
серед них і шлюбна «знимка», як кажуть 
на Галичині.
 До речі, 28 травня були 101-ші роко-
вини з дня смерті Каменяра. ■

КОНКУРС ■

«Нобелівка» 
для вчителів
Переможець в Україні 
отримає 100 тисяч 
гривень і безплатне 
підвищення кваліфікації
Олена КАПНІК

 В Україні розпочали прийом за-
явок на всесвітньо відому премію 
Global Teacher Prize Ukraine.В усьо-
му світі Global Teacher Prize знають 
як «Нобелівську премію» для вчите-
лів. Її три роки тому започаткував 
арабський мільярдер Санні Варкі. 
Таким чином організатори намага-
ються популяризувати новаторські 
підходи в освіті та підвищувати пре-
стиж професії. 
 Український етап премії ініцію-
вала громадська спілка «Освіторія». 
«Згід но з дослідженнями, 82% укра-
їнських учителів не задоволені сво-
їм соціальним статусом. 60% визна-
ють важливою проблемою знижен-
ня соціального статусу вчителів. Ця 
проблема існує у всьому світі. Чи не 
єдиною країною, де професія вчите-
ля за престижністю дорівнює профе-
сії лікаря, є Корея», — каже голова 
«Освіторії» та організатор проек-
ту Global Teacher Prize Ukraine Зоя 
Литвин.
 Номінувати вчителя на здобуття 
премії може адміністрація школи, 
учні чи батьки. Крім цього, вчитель 
може самостійно оформити заявку на 
участь y конкурсі. Прийом заявок на 
Global Teacher Prize Ukraine тривати-
ме до 15 серпня.
 Журі конкурсу складається з екс-
пертів у галузі освіти, лідерів думок 
та видатних педагогів. Воно обере 20 
найкращих учителів. Після комп-
лексного оцінювання та розшире-
них інтерв'ю у вересні буде визначе-
но п'ятірку фіналістів. Переможця 
назвуть y День учителя.
 Переможець Global Teacher Prize 
Ukraine отримає 100 тисяч гривень, 
рік безплатного підвищення квалі-
фікації. Його також зареєструють на 
світову премію та поїздку на Global 
Education 2018 у Дубай. Там оголо-
сять ім'я найкращого вчителя у сві-
ті.
 До слова, Україна вже потрапля-
ла у ТОП-50 Global Teacher Prize. 
На премію номінували Галину Ду-
дич. Вона — викладачка англійської 
мови однієї з гімназій у Кропивниць-
кому. Педагог використовує на уро-
ках смартфони і GoogleClass, прово-
дить міжнародні skype-конференції 
у класі тощо.«У вітчизняних педаго-
гів немає мотивації, аби впроваджу-
вати новітні підходи, потрібні додат-
кові зусилля і додатковий час. Global 
Teacher Prize Ukraine відкриває пе-
ред українськими викладачами нові 
можливості та показує, наскільки 
важливо ініціювати творчий процес, 
не боятися сучасних технологій. Зре-
штою, це покращить рівень знань ді-
тей та підвищить повагу суспільства 
до нашої професії», — каже Ганна 
Дудич.
  У 2015 році найкращою викла-
дачкою планети визнали американ-
ку Ненсі Етвелл. Вона запропону-
вала викладати літературу у формі 
воркшопів із читання та письма. У 
2016 році мільйон отримала біженка 
з Палестини  Ханан аль-Харуб. Пе-
дагог спеціалізується на навчанні 
дітей, травмованих у результаті на-
сильства. А у 2017-му переможни-
цею стала Меггі Мак Доннел. Вона 
боролася з проблемою самогубства 
серед підлітків у віддаленому селі 
на півночі Канади. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Потужний вибух у Голо-
сіївському районі столиці в 
обід у понеділок перелякав 
чимало киян. Працівники 
ПАТ «Київ енерго» в тепло-
мережах проводили планове 
гідравлічне випробовування, 
яке призвело до розриву тру-
би i виливу води на поверх-
ню: як зафіксували камери 
спостереження, асфальт і ка-
міння розліталися в чимало-
му радіусі та вгору до сьомо-
го поверху. 
 У «Київенерго» виправ-
довуються, що масштабний 
прорив води на Голосіївсько-
му проспекті є наслідком зно-
шеності тепломереж, які екс-
плуатуються ще з 1979 року 
й давно вичерпали свій 25-

річний нормативний ресурс. 
Утішним є лише те, що про-
рив стався не взимку, адже 
тоді все навкруги ще й обдало 
б окропом. Наразі — вибиті 
шибки, кілька не на жарт по-
шкоджених автомобілів і ви-
рва на прибудинковій терито-
рії розміром 2х3 м. 
 В акціонерному товари-
стві заспокоїли, що людям, 
чиє майно постраждало, пе-

реживати не варто, бо всі 
збитки постраждалим буде 
компенсовано «в установле-
ному законодавством поряд-
ку». Уточнимо: йдеться про 
десятки вибитих шибок, по-
нівечені металоконструкції 
та автівки. 
 Власникам автівок i по-
страждалого житлового фон-
ду юристи радять звертати-
ся до ПАТ «Київенерго» як 

до організації, що надає по-
слуги з постачання води та 
експлуатації мережі труб, 
посилаючись на їхнє повідо-
млення, адже ним вони під-
твердили свою відповідаль-
ність за експлуатацію «не-
справних» труб. Громадяни 
можуть самостійно назвати 
суму заподіяної шкоди. Чи 
згодяться з нею винуватці — 
це вже інше питання. Якщо 
ні — варто підключати до 
справи юристів.
 Скільки часу триватиме 
відшкодування і як узагалі 
ця процедура відбуватиметь-
ся, юристам складно сказати, 
адже чинне законодавство не 
передбачає таких випадків, а 
є лише певні норми загально-
го характеру, які регулюють 
питання відшкодування. ■

СТОЛИЦЯ ■

Трубу зірвало 
«Київенерго» має відшкодувати збитки 
власникам понівеченого майна

РАРИТЕТИ ■

І лавровий вінок
У музеї Івана Франка показують унікальні експонати 

ВІДХОДИ ■

Вогонь «добіг» до звалища
На Полтавщині не встигли загасити пожежу на одному 
сміттєзвалищі, як загорілося інше

Звалища сміття перетворюються на зони екологічного лиха. ❙
Фото з сайта tribuna.pl.ua. ❙

А ТИМ ЧАСОМ ■

 Як розповіла Світлана Рибалко, у вівторок уночі, о 3.30, до Голов-
ного управління служби з надзвичайних ситуацій зателефонували пра-
цівники комунального підприємства «Чисте місто» Лубенської міської 
ради й повідомили, що горить міське сміттєзвалище. Тут вогонь охо-
пив значно більшу площу — майже 2 гектари. Попри те, що вже з 4-ї 
години ранку там працювали три пожежно-рятувальні машини, близько 
10 осіб особового складу, а також залучені бульдозери згаданого КП, 
швидко погасити пожежу навряд чи вдасться.
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«Жодним пунктом цього законопроекту не обмежуються жодні релігійні 
процедури. Про жодну заборону церкви, а тим паче вплив на релігійні 
процеси чи саме віросповідання, взагалі не йдеться».

Олександр Бригинець
народний депутат, автор законопроекту

УКРАЇНА МОЛОДА

Новація номер один: заборонити 
церкві антиукраїнську 
діяльність
 Ще у 2016 році у Верховній 
Раді було зареєстровано два за-
конопроекти, метою яких авто-
ри називають захист національ-
ної безпеки України та убезпе-
чення громадян від впливу ан-
тиукраїнської пропаганди, яку 
можуть просувати у релігійних 
організаціях. Згідно з проектом 
Закону «Про особливий статус 
релігійних організацій, керів-
ні центри яких знаходяться в де-
ржаві, що визнана державою-аг-
ресором» (№4511), особливий 
статус передбачатиме підписан-
ня договору між державою та 
релігійною організацією, при цьо-
му остання бере зобов’язання по-
важати суверенітет, територіаль-
ну цілісність та закони України.
 Санкції за порушення законо-
давства або встановлення факту 
співпраці з представниками мілі-
тарно-терористичних угрупо-
вань передбачають припинення 
діяльності організації. Водночас 
запропонований законопроект 
декларує і зобов’язання держа-
ви — гарантувати права та безпе-
решкодну діяльність релігійним 
організаціям. Крім того, наголо-
шують автори проекту, документ 
не містить жодних обмежень 
щодо самих релігійних процесів 
та не забороняє церкву як таку. 
Автори та експерти-релігієзнав-
ці переконані, що найбільший 
ризик існує для УПЦ МП. 
 «Московський патріархат 
керує призначеннями свяще-
ників і диктує акценти під час 
проповіді. Згідно з Конститу-
цією, церква в Україні відділе-
на від держави, але держава не 
може спокійно дивитися, коли 
в церквах іде відверта антиук-
раїнська пропаганда. На жаль, 
зараз Московський патріархат є 
ін струментом впливу на нас де-
ржавою-агресором, яка вбила 10 
000 громадян. Зайдіть до бази да-
них «Миротворець», скільки там 
є служителів Московського пат-
ріархату? Їх там кілька сотень! 
Тих людей, які з автоматами по-
зували на фоні наших вбитих во-
яків, які читали проповіді, щоб 
відокремити частину України і 
приєднати її до Росії. Усі ці люди 
порушили законодавство і є зло-
чинцями», — вважає нардеп Ан-
тон Геращенко.
 Законопроект №4511 нале-
жить авторству кількох нар-
депів, переважно з Блоку Поро-
шенка та «Народного фронту» 
— Дмитру Тимчуку, Андрію Ле-
вусу, Олександру Бригинцю, Оле-
гу Петренку на іншим. Його кри-
тики зауважують, що дух і буква 
цього законопроекту суперечить 
українській Конституції. Власне, 
Головне науково-експертне уп-
равління парламенту і звернуло 
увагу на те, що право на свободу 
світогляду та віросповідання га-
рантоване Конституцією Украї-
ни, а церква в Україні відокрем-
лена від держави. Тому надання 
«особливого статусу» з боку де-
ржави для деяких релігійних ор-

ганізацій, на його думку, може 
розцінюватись як втручання де-
ржави у діяльність церкви. Тож 
парламентські експерти реко-
мендували цей законопроект від-
хилити. А міністерство культури 
та Комітет Ради з питань культу-
ри і духовності дали іншу пораду 
— прийняти законопроект у пер-
шому читанні з подальшим його 
доопрацюванням.

Новація номер два: заборонити 
УПЦ МП захоплювати чуже
 Тепер iз приводу законопро-
екту №4128. Ним пропонуєть-
ся внести зміни у чинний Закон 
«Про свободу совісті та релігійні 
організації» щодо врегулювання 
процедури заміни юрисдикцій-

ної належності релігійних гро-
мад. Писав цей закон також ці-
лий творчий колектив: нардеп 
від «Народного фронту» Віктор 
Єленський, голова фракції Бло-
ку Порошенка Артур Герасимов, 
позафракційний Сергій Тарута, 
«радикал» Андрій Лозовий та 
інші. Про що йдеться в докумен-
ті? Єленський наполягає, що ко-
жен віруючий має право змінити 
релігійну підлеглість, тим паче, 
що в багатьох населених пунк-
тах люди вже не хочуть перебува-
ти в Московському патріархаті. 
За цим законопроектом, Закон 
«Про свободу совісті та релігійні 
організації» доповнюється термі-
ном «самоідентифікація»: «На-
лежність особи до релігійної гро-
мади визначає її самоідентифіка-
ція із цією релігійною громадою, 
підтвер дженням чого є участь у 
релігійному житті конкретної 
громади».
 Відтепер, якщо «самоіден-
тифікована» громада вирішить 
перевести приход у тому чи ін-
шому населеному пункті з Мос-
ковського патріархату до Київсь-
кого (або навпаки), то храм, від-
повідно, змінить релігійну юрис-
дикцію. Природно, що у подібній 
новації УПЦ МП вбачає неабия-
ку для себе загрозу. Хоча сама 
«московська» церква не соро-
миться відбирати у «конкурен-
тів» з Київського патріархату 
храми та зазіхати на чужі гро-
мади. Досі все це робилося без 
жодних законних підстав, і саме 

тому законопроект №4128 хоче 
покласти край подібній практи-
ці. Утім, документ так само от-
римав негативний вердикт Голо-
вного науково-експертного уп-
равління. Але, за словами на-
родного депутата від «Народного 
фронту» Вікторії Сюмар, якщо у 
якогось з двох «церковних» про-
ектів і є шанси бути проголосо-
ваним принаймні в першому чи-
танні, то саме у 4128-го. 
 Можливо, так воно і є, про-
те 18 травня, в день, коли обидва 
згадані законопроекти мали роз-
глядати у Верховній Раді, депу-
тати за них так і не взялися. Фор-
мальна причина: просто не вс-
тигли. Неформальна — Блок По-
рошенка, чия прихильність до 
партнера по коаліції — «Народно-
го фронту» — залежить від полі-
тичної кон’юнктури, на цей раз 
вирішив не підігравати «фронто-
викам». Адже саме вони й були 
найпершими лобістами «анти-
церковних» законів — попри те, 
що писали їх змішані групи авто-
рів. «Ми повинні не просто три-
чі, а триста тричі подумати пе-
ред тим, як у питання, пов’язані 
з релігією та церквою, втручати-
ся через законодавчі дії. Вважаю, 
що сьогодні ми не повинні це роз-
глядати, і ми це розглядати не бу-
демо», — говорив напередодні 
заступник голови фракції БПП 
Олексій Гончаренко. Відтак пи-
тання виявилося не те щоб зов сім 
закритим, але відкладеним на не-
визначений термін.   

Реакція зацікавлених
 І хоча спроба обмежити анти-
українську діяльність УПЦ МП 
не завершилася нічим конкрет-
ним (так само, як і ідея введен-
ня візового режиму з Росією), 
реакція на неї не забарилася. 
Численний мітинг представ-
ників Московського патріарха-
ту звинуватив народних обран-
ців у посяганні на їхню свобо-
ду віросповідання. Відтак УПЦ 
МП звернулася до депутатів із 
закликом не ухвалювати «анти-
церковні» закони, погрожуючи 
натомість релігійною війною в 
Україні.
 «Українська православна 
церква неодноразово наголо-
шувала на небезпеці цих зако-
нопроектів, які мають не тіль-
ки антицерковний, а й анти-
державний та антинародний 
характер, і їхнє прийняття при-
зведе до релігійної ворожнечі, 
дискримінації та порушення 
свободи совісті та віросповідан-
ня. Реалізація цих законопро-
ектів відкриє двері для релігій-
ної війни та покладе негатив-
ний відбиток на Україну на 
міжнародній арені», — йдеться 
в офіційній заяві церкви. Звіс-
но, що на законопроекти бурх-
ливо відреагували передусім й 
у Кремлі, назвавши їх «непри-
пустимими». 
 А патріарх РПЦ Кирило на-
віть утруднив себе писанням 

звернення щодо цього Папі 
Римському, Генсеку ООН, а 
також лідерам «нормандської 
четвірки». Ініціативи українсь-
кого парламенту активно засу-
дили й російські ЗМІ. Втім, не 
всі. Відомий російський пуб-
ліцист і журналіст Олександр 
Невзоров в ефірі радіостанції 
«Ехо Москви» зазначив, між 
іншим, наступне: «Я візьму на 
себе сміливість рекомендувати 
українцям як можна швидше і 
як можна більш однозначно та 
жорстко вирішити питання з 
РПЦ, з московською церквою, 
яка перебуває на території Ук-
раїни». Невзоров додав: «Тому 
що до тих пір, поки вони не при-
пинять діяльність цієї організа-
ції або істотно не зменшать її на 
території України, до тих пір їм 
не вдасться перемогти навіть в 
ідеологічній війні з Росією, ос-
кільки це пропагандистська ор-
ганізація — це організація, яка 
висмоктує в України гроші, і на 
ці гроші жирує і, знову-таки, 
веде війну проти України. Тому 
тут треба, що називається, ква-
питися», — сказав він.
 Добре, що подібні речі ро-
зуміє Невзоров, але погано, 
що до такого усвідомлення не 
доріс, приміром, той-таки Олек-
сій Гончаренко. Втім, заборона 
російських соцмереж, на яку 
зважився Петро Порошенко, 
все ж таки вселяє надію. ■

П’ЯТА КОЛОНА

Чи є управа 
на московського попа
Парламент не квапиться вжити заходів для мінімізації впливу 
церкви, підпорядкованої Кремлю

■

Мітинг під Верховною Радою.
Фото УНІАН.

❙
❙

Московський «батюшка» чіпляє «георгіївську стрічку» під час ходи 9 травня.
Фото сайту «Главком». 

❙
❙

Симпатики УПЦ МП, як завжди, активні та наполегливі.
Фото УНІАН.

❙
❙

Наталія Лебідь

Хтось справедливо зауважив: немає більш мобільного, слухняно-
го та організованого прошарку соціуму, аніж віряни православної 
церкви Московського патріархату. При потребі вони демонструють 
чудеса форс-мажору: якщо треба розгорнути якусь акцію, зібрати 
«московських» віруючих — це справа однієї-двох годин. Вони завж-
ди готові до бою — з усією своєю агресією та екзальтованою істе-
рикою, яка так добре виглядає на російських телеекранах. Востаннє 
московський клір збирав свій «електорат» під Верховною Радою, 
коли парламент мав розглядати «антицерковні» законопроекти. З 
цієї затії, до речі, так нічого й не вийшло — не в останню чергу за-
вдяки позиції Блоку Порошенка.   
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На цю зустріч Путін «напросив-
ся» сам і став першим закор-
донним лідером, якого прийняв 
після вступу на посаду прези-
дент Франції Еммануель Мак-
рон. Формальним приводом для 
поїздки в Париж стало відкрит-
тя виставки з нагоди 300-річчя 
відвідин Франції російським 
царем Петром І та встановлен-
ня французько-російських дип-
ломатичних відносин. Зустріч у 
Версалі тривала майже три го-
дини. Говорили про ситуацію в 
Сирії, конфлікт в Україні та про 
співпрацю Росії та Євросоюзу, а 
потім ще 40 хвилин відповідали 
на запитання журналістів. . 

Чому Макрон вигнав 
російських журналістів?
 Під час спільної прес-конфе-
ренції Путін і Макрон не прихо-
вували неприязні, навіть воро-
жості один до одного. Певне та-
кого ж характеру була й дис-
кусія між ними за зачиненими 
дверима. Хоча в розмові з жур-
налістами Макрон підкреслив, 
що обмін думками з російським 
лідером вийшов щирим, попри 
«наявні розбіжності». Путін 
заявив, що лідери намагалися 
знайти спільні підходи до вирі-
шення складних питань.
 Стосовно конфлікту на Дон-
басі французький лідер наголо-
сив, що виступає за якнайшвид-
шу зустріч у «нормандському 
форматі» — за участю лідерів 
України, Росії, Німеччини та 
Франції. Макрон визнав, що 
порушив низку конфліктних 
питань у «відвертому діалозі» 
з Путіним, проте не уточнив ін-
ших конкретних позицій роз-
мови щодо України. «Ми має-
мо знайти рішення, прийнятне 
і для української, і для росій-
ської сторiн задля деескалації 
конфлікту», — зазначив він i 
нагадав про важливість вико-
нання Мінських угод. Путін, у 
свою чергу, розкритикував єв-
ропейські санкції проти РФ че-
рез український конфлікт.
 Щодо Сирії президент Мак-
рон заявив, що «будь-яке вико-
ристання хімічної зброї відразу 
ж буде приводом для відповіді» 
Росії. Відновити мир у Сирії, 
на думку Макрона, допоможе 
політичне рішення. Пріоритет-
ним завданням він назвав бо-
ротьбу з тероризмом. 
 Гострий інцидент під час 

прес-конференції стався, коли 
Макрон відповідав на запитан-
ня щодо виборів у Франції. Ко-
респондент російського телека-
нала RT сказала, що в російсь-
ких журналістів були «певні 
складнощі» з отриманням до-
ступу до передвиборчого шта-
бу пана Макрона. «Як ви пла-
нуєте вибудовувати відносини 
з іноземними журналістами?» 
— поцікавилася вона. Пан Мак-
рон відповів: «У нас прекрасні 
відносини з іноземними жур-
налістами, якщо вони такими 
є. Russia Today і (інформацій-
на агенція) Sputnik — це аген-
ти впливу». За словами, через 
це їх не вносили до журналіст-
ського пулу кандидата у прези-
денти і просто витурили з ви-
борчого штабу. Путін не став 
коментувати цю заяву. А його 
прес-секретар Дмитро Пєсков 
пізніше сказав: «Ми не згодні з 
такою оцінкою».

Переплутав Русь із Росією 
 Та Путін не був би Путіним, 
якби не виявив свою імперську 
нахабність. Заглиблюючись у 
витоки російсько-французь-
ких стосунків, він назвав коро-
леву Франції Анну, дочку кня-
зя Київського Ярослава Муд-
рого, «русской». «Не з поїздки 

царя Петра до Франції почала-
ся історія російсько-французь-
ких відносин, вона має набагато 
глибше коріння. Освічена фран-
цузька публіка знає про «рус-
скую» (цитується за текстом 
прес-служби Кремля. — Ред.) 
Анну, королеву Франції; мо-
лодша дочка нашого великого 
князя Ярослава Мудрого була 
дружиною Генріха I і внесла іс-
тотний внесок у розвиток Фран-
ції, будучи однією із заснов ниць 
як мінімум двох європейських 
династій — Бурбонів і Валуа, 
— одна з яких досі править в Іс-
панії», — козирнув знанням іс-
торії Путін. 
 Російська державна пропа-
ганда вже давно зробила «рус-
скім» київського князя Воло-
димира Великого, а тепер «рус-
ской» стала і донька Яросла-
ва Мудрого. 1051 року Анна 
Ярославна, відома у світі як 
Анна Київська, дочка Київсь-
кого князя Ярослава Мудро-
го та шведської принцеси Інгі-
герди, вийшла заміж за Генрі-
ха I, короля Франції, і стала ко-
ролевою. Це сталося майже за 
сто років до заснування сели-
ща Москви близько 1147 року, 
коли Москву вперше згадано в 
письмових джерелах. Лише че-
рез кілька століть по тому це 

місто об’єднало навколо себе 
землі, які ще пізніше склали 
державу, що присвоїла собі на-
зву занепалої на той час Київсь-
кої Русі — «Русское» царство 
чи потім у візантійському зву-
чанні «Россія», «Россійська ім-
перія».
 Перейняття назви давньо-
української держави є для су-
часної Росії приводом для спе-
куляцій із заявами про ведення 
своєї історії від давньої Київсь-
кої держави і тверджень про 
«російський» (рос. «русский») 
характер Київської Русі та її 
діячів. В адміністрації Петра 
Порошенка змушені були від-
повісти на таке перекручуван-
ня історії. Заступник глави ад-
міністрації Дмитро Шимків за-
явив, що російський президент 
Путін «намагався ввести в ома-
ну» французів. «Анна Київсь-
ка, королева Франції, з Києва, 
а не з Москви (Москва навіть не 
існувала на той час)», — наго-
лосив Шимків. За його слова-
ми, українська громада у Фран-
ції бере активну участь у вша-
нуванні пам’яті Анни в Санлісі, 
де вона заснувала монастир. 
А знамените Реймське Єван-
геліє, яке використовували під 
час коронацій французьких ко-
ролів, спочатку було власною 
книгою Анни з відомої бібліо-
теки її батька Ярослава Мудро-
го, великого князя Київсько-
го. Також Шимків зауважив, 
що потрібно звернути увагу на 
знак Ярослава Мудрого у фор-
мі тризуба. «Вам потрібні ще 
інші докази походження Анни 
Київської?» — риторично запи-
тує він.
 Підсумовуючи цю зустріч, 
можна сказати, що французь-
кий президент у своїх полі-
тичних контактах iз Москвою 
орієнтується на Анґелу Мер-
кель та її лінію щодо Путіна. 
Потрібно підтримувати кон-
такт iз Росією, зустрічатися і 
мати змогу обговорювати про-
блеми. Однак це не стане по-
чатком чудової дружби. На від-
міну від президента США До-
нальда Трампа, молодий фран-
цузький лідер уже достатньо 
зрілий. Макрон зробив усе і на-
віть більше, щоб одночасно і за-
лучити Путіна до діалогу, і вка-
зати йому на його місце. По 
суті, Макрон просто відсік усі ці 
нестерпні ігрища кремлівсько-
го господаря і нині чітко каже 
йому, чого від нього хоче. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Влада в Києві досі живе дружбою з Росією
 Сьогодні виповнюється 20 років iз дня укладання «Дого-
вору про дружбу, співробітництво і партнерство між Украї-
ною і Російською Федерацією», який підписали в Києві 31 
травня 1997 року тодішні президенти Леонід Кучма та Бо-
рис Єльцин. Нагадаємо деякі його положення: «Високі До-
говірні Сторони <...> будують відносини одна з одною на ос-
нові принципів взаємної поваги суверенної рівності, тери-
торіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного вре-
гулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, 
включаючи економічні та інші способи тиску, <...> сумлін-
ного виконання взятих міжнародних зобов’язань, а також ін-
ших загальновизнаних норм міжнародного права <...> Ви-
сокі Договірні Сторони сприятимуть створенню рівних мож-
ливостей і умов для вивчення української мови в Російській 
Федерації та російської мови в Україні». Попри те, що всі на-
ведені положення грубо порушені російською стороною, ук-
раїнська влада до цього часу не денонсувала договір, вва-
жаючи, певно, агресію Росії прикрим «непорозуміння» між 
двома братськими народами.

Сенат Нідерландів дав «зелене світло» Україні 
 Учора верхня Перша палата Генеральних штатів (парла-
менту) Нідерландів, яку неофіційно називають сенатом, під-
тримала документ про ратифікацію Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Після минулорічного референдуму процес 
ратифікації угоди було зупинено. Тепер асоціації України та 
ЄС дали «зелене світло». Це кладе край невизначеності щодо 
напряму розвитку, який для своєї держави обрали українці. 
Адже Нідерланди досi були єдиною країною ЄС, яка ще не 
здійснила ратифікації українсько-європейської угоди. 

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Кількість загиблих унас-
лідок урагану в Москві та 
Підмосков’ї вчора зросла до 
16 осіб. Увечері 29 травня 
мер російської столиці Сер-
гій Собянін заявляв про 11 за-
гиблих. Нові дані повідомили 
у Слідчому комітеті Росії. У 
Москві загинули 11 людей, в 
області — 5.
 Влада також повідомила 
про 150 постраждалих унас-
лідок урагану, 108 із них за-
лишаються в лікарнях. Вони 
отримали удари, садна, пере-
ломи, черепно-мозкові трав-
ми, а також травми хребта. 
За словами посадовців, серед 
постраждалих — понад 20 ді-
тей.

 Негода розгулялася в Мос-
кві вдень у понеділок. Сильна 
злива супроводжувалася різ-
кими поривами вітру, через 
які падали дерева та металеві 
конструкції. За даними МНС, 
ураган повалив понад 3500 де-
рев, пошкодив покрівлі 140 
будівель i понад 1500 машин. 
Також залишилися без струму 
понад 300 населених пунктів 
у Московській, Рязанській і 
Тульській областях. Більшість 
мешканців Москви не отрима-
ли смс-повідомлень про ура-
ган, що насувається.
 За даними «Інтерфаксу», 
цей ураган став найсмертонос-
нiшим за останні 100 років. У 
1904 році внаслідок смерчу 
в Москві загинули понад 100 
людей. ■

ДУМКИ З ПРИВОДУ

 «Присвоєння» Путіним київсь-
кої князівни Анни Ярославни 
викликало щире обурення й жва-
ве обговорення в соціальних ме-
режах. Наведемо лише деякі 
думки, озвучені у «Фейсбуці». 

Оксана Забужко, письменниця: 
 — Коли Путін на виду в ці-
лої Франції цинічно, як Крим, «від-
жимає» Анну Київську на баланс 
РФ, він прекрасно знає свою цільо-
ву  аудиторію. Чого не можна сказа-
ти про українців, які лише дивуються 
його нахабству, не розуміючи, що за-
раз — от саме зараз, уже на завтра! 
— потрібна з цього приводу реакція 
українського МЗС.
 Тому що французи СПРАВДІ не 
пов’язують ні давнього Києва, ні 
Руси з Україною, а от із Росією якраз 
пов’язують. І в академічних i куль-
турних milieux на те працює ціла ар-
мія «друзів російської культури», і 
це й є той дбайливо виплеканий (іще 
зусиллями НКВС-МДБ-КДБ) фунда-
мент «французько-російської друж-
би», на якому, дуже значною мірою, 
держиться сучасна французька «ру-
софонія». 
Ірина Геращенко, 
народний депутат: 
 — Ярослав Мудрий — російський 
князь, а Анна Ярославна — російсь-
ка князівна?.. А Київ тоді — російсь-
ке місто, як і Крим — російська вот-
чина? На кого це розраховано? Окрім, 
звичайно, внутрішнього користувача, 
що Русь — це апріорі синонім Росія. 
Шизофренія, яка має насправді одну 
мету — виправдати агресію і захоп-
лення українських земель...
Oлексій Курінний, 
юрист, громадський діяч: 
 — Українство вперше так актив-
но й дуже правильно зреагувало на 
«русскую» Анну Ярославну. Для нас 
це означає: маємо нарешті на рів-
ні парламенту та Міносвіти відкинути 
ідею про «трієдіную дрєвнєрусскую 
народность» (більшовицьку політтех-
нологію), покінчити з багатовектор-
ністю у вивченні історії у вишах і на-
решті визнати декларацією ВРУ чи 
бодай освітнім циркуляром українців 
прямими нащадками та спадкоємця-
ми саме Русі й русинів. Можливо, і 
вживати назву Русь поряд iз назвою 
України. Є ж Боснія-Герцеговина, то 
може бути і Русь-Україна. Останнє 
може здійснити лише парламент.

 Про київський фестиваль мистецтв 
на честь Алени Ярославівни читайте на 
13 стор.

■

СТИХІЯ

Кара небесна
Під час руйнівного урагану в Росії 
загинули 16 осіб

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Повені на Шрі-Ланці забрали життя 180 осіб
 Станом на ранок вівторка кількість жертв масштабних пове-
ней i зсувів у Шрі-Ланці збільшилася до 183 осіб. Ще 110 осіб 
вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє інформаген-
ція «Франс Пресс» iз посиланням на місцеві ЗМІ. Центр управ-
ління надзвичайними ситуаціями заявляє про 600 тисяч осіб, 
які вимушено стали внутрішніми переселенцями через знищен-
ня чи серйозне пошкодження їхніх помешкань. Окрім того, де-
сятки тисяч осіб не мають доступу до питної води, оскільки 
внаслідок повені забруднено колодязі. Уряд закликає волон-
терів допомогти в очищенні води. До подолання наслідків ка-
тастрофи і рятувальних операцій підключили тисячі військо-
вих. В ООН уже заявили, що нададуть Шрі-Ланці засоби для 
очищення води. ВООЗ пообіцяла відправити команди лікарів 
до районів, що постраждали. Японія надасть своїх експертів із 
подолання наслідків катастроф. 

■

Ураган у Москві став найсмертоноснiшим за останні сто років. ❙

Чи задоволений Путін зустріччю у Версалі? На його обличчі все написано. ❙

ЗУСТРІЛИСЯ-ПОГОВОРИЛИ

Рижі були в Парижі 
Путін побував у Макрона. Разом зі своїм 
Петром та нашою Анною Ярославною

■
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«Ми були готові переможно в’їхати 
на броні хоча б у Ростов»
 ■ Костянтине, навіть не питаю, чи 
були ви на Майдані. Ви там не могли 
не бути...
 — Звичайно був, хоча не міг собі 
дозволити весь час там знаходитися. 
У моменти найбільших загострень у 
Києві збиралися з друзями й їхали. Ро-
боти там вистачало всім. Зокрема, ми 
охороняли Будинок профспілок. Після 
Майдану пішли у військкомат, як офі-
цери запасу. Мобілізації чекав майже 
рік. Але на дивані не лежав. Багато хто 
з офіцерів запасу, пройшовши Майдан, 
вирішили освіжити свої бо йові навич-
ки. Наприкінці березня, коли була за-
гроза появи «зелених чоловічків» на 
кордоні з Білоруссю, з групою одно-
думців поїхали допомагати прикор-
донникам охороняти кордон. Одну з 
таких груп доручили очолити мені. 
Цілодобово патрулювали вздовж всієї 
лінії кордону. У Донецьку вже горять 
хати, люди втрачають усе, що нажи-
ли за вік. Ми хотіли не допустити, щоб 
це докотилося й до нас. Дякувати, за-
гроза з Білорусі тоді не підтвердилася, 
хоча теоретично вона існує завжди. На-
прикінці травня ще з трьома офіцера-
ми запасу з Луцька поїхали в Київ на 
тижневий диверсійно-партизанський 
вишкіл, що проводили на базі поки-
нутого піонерського табору. На Вели-
кдень із групою самооборонівців їзди-
ли святити волинські пасочки у трико-
лорний на той час Харків. Взагалі того 
року було багато різних волонтерських 
поїздок і в зону АТО, і навіть у Євро-
пу, де влаштували агітаційний авто-
пробіг містами Німеччини та Польщі. 
Повернулися звідти з трьома подарова-
ними автомобілями швидкої допомоги 
для потреб ЗСУ. Осінь теж пройшла у 
навчаннях, бо при міському військко-
маті почала формуватися територіаль-
на рота резерву. І ми з кількома поб-
ратимами першими написали рапор-

ти. Ця рота мала охороняти ключові 
об’єкти в області на випадок, коли до 
нас прийдуть «зелені чоловічки». А 3 
лютого 2015 військкомат нарешті зга-
дав про мене. 8 лютого мені мало «стук-
нути» 50, і я просив, мовляв, дайте від-
святкую по-людськи день народження. 
Ні, сказали, якщо ідеш, то йти. Хоча 
за мобілізацією мене взяти не могли, 
бо був багатодітним татом, у нас якраз 
народилася найменшенька Софійка. 
Тому попросили написати заяву, що 
йду добровольцем. 
 ■ Як дружина відреагувала на ваше 
рішення йти на війну? Ви залишали її 
вдома з чотирма дітьми. Не кожна жін-
ка таке прийняла б...

 — Усе було настільки швидко, 
що вона не встигла відреагувати. 
Опам’яталася, коли я вже був під Киє-
вом на коротких офіцерських курсах 
при Академії Сухопутних військ. Де-
хто з друзів говорив про малих дітей, 
але це казали здебільшого ті, хто знай-
шов пояснення, чому вони втікають від 
виконання свого головного чоловічого 
обов’язку. Все добре. Дружина впора-
лася. Я знав, що вона впорається. Стар-
ші діти допомагали, вони вже дорос-
лі. Таких, як я, багато було. Якби всі 
шукали причини й розповідали, що в 

мене те, в мене се, хто захистив би краї-
ну? Мене питали у військкоматі, коли 
вперше прийшов записуватися добро-
вольцем: «Что, воевать хочешь?». Дур-
ний хоче воювати. Служити хочу. А 
коли треба — буду воювати. 
 ■ У першу хвилю мобілізації не 
дуже дивилися на кількість дітей. Бра-
ли всіх, кого вдавалося взяти...
 — Можливо спочатку, але потім 
брали це до уваги. Бувало, йшли слу-
жити хлопці, у яких по троє дітей, а 
згодом «зіскакували», побачивши, що 
і як. 
 ■ У вас такого бажання не було?
 — Та ні. Навіть навпаки. Бо у 50 
років, коли в країні є така потужна 

хвиля патріотизму, сприймаєш усе 
по-іншому. От своє п’ятдесятиріччя 
міг банально відсвяткувати в ресторані 
чи вдома біля свого каміна, а святку-
вав у холодній казармі. Але які хлоп-
ці там зібралися! Душа просто співала. 
Я взагалі думав, що прийду туди ста-
рий, немічний, а виявилося, що я дале-
ко не найстарший і не немічний. Наша 
четверта хвиля дуже відрізнялася від 
попередніх трьох. Вона була найма-
совішою й організовувалася тоді, коли 
вже був Донецький аеропорт. Нас, офі-
церів, відправили на місячне навчання 
під Києвом, організоване Академією 
Сухопутних військ. 
 Це був час найбільших наших втрат. 
Вечорами сиділи, слухали розповіді 
про ДАП, Дебальцеве. І всі були готові 
їхати під обстріли й реально воювати. 
Я потрапив у 14-ту бригаду, пройшов 
iз нею всі чотири полігони. Після гір-
кого досвіду 51-ї бригади нову бригаду 
готували дуже серйозно. Спочатку був 
Рівненський полігон, після нього нас 
спішно перекинули охороняти залізни-
цю на Дніпропетровщину, бо на трав-
неві свята 2015-го очікували провока-
цій і наступу, боялися, що диверсійні 
групи переріжуть залізничне сполу-
чення. Наприкінці червня 2015-го пот-
рапили в сектор «М» біля Маріуполя. 
Коли була пекельна спека, пройшли 
наймасштабніші наступальні навчан-
ня у Широкому Лані. І через річку пе-
реправлялися, й авіація була задіяна, 
тобто все було дуже потужно. 
 ■ І була віра, що війна швидко за-

кінчиться...
 — Так. Багато хто вірив , що буде 
наступ. Ми справді надіялися, що на 
броні переможно в’їдемо хоча б у Рос-
тов. Такі настрої були... Не думали, що 
все так затягнеться.

«Раніше тут люди тримали в руках 
книги. Сьогодні зброю»
 ■ Це правда, що у вас тече кров 
донських козаків?
 — Мої дідусь iз бабусею родом із Кове-
ля. Коли у 1916 році був брусиловський 
прорив і німці зайшли в Ковель, держав-
них службовців, а дід працював на заліз-
ниці, евакуювали на Дон. Вони там і за-
лишилися. А за маминою лінією є корін-
ня донських козаків. Батьки народили-
ся у Таганрозі. Це колишня Україна, до 
речі. У Таганрозі я навчався в радіотех-
нічному інституті на гідроакустика під-
водних човнів, хоч виріс у Луцьку. Там 
отримав і свою військову освіту. Дивува-
ло в ті часи, а навчався у 1982-1987 ро-
ках, що дуже багато хто з місцевих асо-
ціював себе з Україною. Вони знали про 
своє українське коріння, пам’ятали, що 
їхню землю колись передали Росії. Ви-
давало їх і українське «г». Щовихідних 
таганрожці потягами їхали в Донецьк по 
продукти, бо тут матушка Росія, кордон 
і нічого немає, а в сусідньому Донбасі все 
є, бо там Україна. 
 ■ А тепер донські козачки на Дон-
басі кров українську проливають... 
 — Треба ще розібратися, які там ко-
заки воюють. Хто читав «Тихий Дон» 
Шолохова, той знає, як радянська вла-

Офіцер-доброволець Костянтин Байчук — про те, чому сам попросився у військо 
та чи має Україна добровольчий потенціал на майбутнє

«Знаю одне: 
що ми пройшли 
пройдемо, — не 

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Ніна РОМАНЮК
Волинська область

Лучанин Костянтин Байчук був у чис-
лі перших офіцерів-добровольців, які 
пішли у військкомат ще в березні 2014 
року. Коли стало зрозумілим, що по-
чалася реальна війна проти нашої де-
ржави. У ті дні черг у військкоматах не 
було. На місцевому Майдані вирував 
мітинг, а під сценою стояла ціла чер-
га місцевих політиків та активістів, які 
бажали прорватися до мікрофона, щоб 
засудити сепаратизм. І лише жменька 
свідомих чоловіків уже розуміла, що 
настав час не словами, а діями захи-
щати Україну. Для Костянтина навіть 
питання не стояло йти чи не йти на 
війну. Попри те, що йому було вже під 
п’ятдесят і що він недавно став татом 
учетверте... 
Його військова морська спеціальність, 
а він гідроакустик підводного човна, 
ніяк не пов’язувалася із Сухопутними 
військами. Тому не одразу вдалося 
потрапити у Збройні сили України. До 
армії його покликали несподівано за 
кілька днів до піввікового ювілею...

■

«Багато людей, які сьогодні живуть цивільним життям, пройшли бої 
й загартувалися в гарячих точках. Так що резерв є».

У розбитій бібліотеці Мар’їнки. ❙
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Ольга ЖУК

 Богдану Ішутіну назавжди зали-
шиться 18. Сьогодні про нього знає 
чи не вся Україна. Хлопець заги-
нув на лінії фронту в АТО 22 трав-
ня. 25 травня мікроавтобус із напи-
сом «Груз 200» заїхав у Теребовлю, 
рідне місто Богдана. Воїна АТО зу-
стрічала вся Теребовля, вздовж до-
роги горіли лампадки. Під час похо-
рону йшов дощ. У місцевих видан-
нях написали: «За Богданом навіть 
небо плаче». Голова Теребовлянсь-
кої РДА Юрій Ништа офіційно пові-
домив, що  «під час виконання служ-
бових обов’язків у зоні проведення 
АТО внаслідок вогневого поранення 
22 травня 2017 року загинув військо-
вослужбовець-контрактник військо-
вої частини В1428, житель міста Те-
ребовля, солдат Богдан Ішутін. Заги-
нув юнак, який віддав своє життя за 
те, щоб Україна залишилася вільною 
і єдиною». 
 Люди, які до того старалися не по-
мічати Богдана та його сім’ї, враз під 
мікроскопом розглянули його стат-
ки. По Теребовлянському району по-
ширилися чутки: «Йой, як так мож-
на, в квартирі ремонту нема. Перед 
самим похороном шпалери клеїли», 
«та яка ворожа куля його вбила? Сам 
застрелився». Досі невідома офіцій-
на версія смерті Богдана.  Дістав вог-
неве поранення, внаслідок чого заги-
нув, ведеться розслідування, йдеть-
ся у повідомленні 44-ї окремої ар-
тилерійської бригади, де служив 
Богдан Ішутін. Як голодним на пліт-
ки людям, так і керівництву бригади 
та загалом держави вигідні дві версії 
вбивства 18-річного Богдана Ішутіна. 
Перша — загинув героєм під час вико-
нання службових обов’язків від воро-
жої кулі. Друга — психологічно зла-
мався і звів рахунки з життям. Крім 
рідних, нікому не потрібна правда, 
гірка і геть не патріотична. 
 Богдан ріс непосидючим хлопцем, 
як кажуть у Теребовлі, «всюди його 
було повно», «гарячий і нестримний». 
Був наймолодшою дитиною у бага-
тодітній сім’ї вчительки фізики Надії 
Богданівни. Теребовля — маленький 
райцентр на Тернопільщині, де ви-
жити на одну «білу» зарплату май-
же нереально. Більшість населення 
їздить або на заробітки в Європу, або 
тісно зв’язана з селом, звідки отримує 
основні продукти харчування. Сім’я 
Богдана  не могла собі дозволити від-
правити когось за кордон на роботу і 
нікого не мала в селі, хто б допомагав 
продуктами. Виживати доводилося, 
зціпивши зуби. Надія Богданівна лед-
ве справлялася. 
 У 90-ті, коли вчителям випла-
чували заробітну плату горілкою (в 
районі працював єдиний спиртовий 
завод), вона божеволіла від відчаю. 
Горілки на базарі було море. Інколи 
її ніхто не купував. Вона йшла додо-
му зі старшим сином Віктором, і обоє 
плакали. Надія Богданівна не стри-
мувала сліз, бо нічого  не заробила. 
Малий — бо дуже хотів їсти, хоча б 
кусок самого хліба. 
 Пізніше Надія Богданівна розро-
била бізнес-план, купувала оптом 
усякі дрібниці (сірники, металеві 
кришки тощо) і перепродувала їх 
до уроків у базарні дні — вівторок, 
п’ятницю, неділю. Її четверо малень-
ких на зріст і худеньких дітей — Вік-
тор, Юлія, Євгенія, Богдан — хотіли 
бути як усі: веселитися, жити безтур-
ботно, хвалитися новинками техніки 
чи одягу. Та замість цього у базарні 
дні мусили допомагати мамі тягну-

ти сумку на базар і з базару. А жили 
вони на вершині пагорба у гуртожит-
ку, дорога нелегка. Надія Богданів-
на спочатку сором’язливо ставала в 
один ряд із базарними продавцями. 
Згодом наче звикла, прикривалася 
паласолею від сонця, а може, від со-
рому, розкладала свій товар осторонь 
від торгових рядів. 
 Мама Богдана ніколи не усміхала-
ся, хоча дуже хотіла бути щасливою, 
якщо не сама, то хоча б радіти за успі-
хи дітей. Зі всіх сил старалася, щоб ді-
тям було краще, щоб отримали хоро-
шу освіту, щоб знайшли гарну робо-
ту і заробляли краще за неї. Богдану 
всього 18. Його мама втратила остан-
ню надію на те, що все буде добре, що 
прийде час і вона всміхнеться.
 Чи був Богдан патріотом і героєм? 
Більше, ніж кожен із нас, хто сьогод-
ні живий. І цей патріотизм загарто-
ваний у безвиході. Хлопець зростав 
із думками: хто як не він заробить на 
краще життя, хто як не він має право 
панувати на своїй Богом даній землі. 
 Богдану  11 жовтня 2016 року ви-
повнилося 18 років. У нього більше 
немає майбутнього. Воно обірвалося у 
складі 44-ї артилерійської бригади на 
лінії фронту на Луганщині. Хлопець 
підписав контракт зі Збройними си-
лами України, впродовж двох місяців 
пройшов навчання на полігоні в Яво-
рові і відразу потрапив на Донбас. 18-
річний Богдан воював деякий час за 
п’ять кілометрів від передової, пізні-
ше перевели ближче до Новоайдарів-
ки, а тоді — на передову. Він вірив, 
що захистить Україну і зможе у мирі 
у власній хаті наживати добра. 
 Хоч як би хлопець-ідеаліст пнув-
ся до бойових дій, він не був готовий 
до служби в зоні АТО ні психологіч-
но, ні фізично. Його смерть на совісті 
керівництва ЗСУ, яке молодих і зеле-
них відправляє на лінію фронту. На 
жаль, Міноборони не визнає своїх 
прогалин і надалі буде хвалитися ус-
піхами створення контрактного вій-
ська. Ніхто у вищих кабінетах навіть 
не задумується, що більшість 18-річ-
них хлопців підписують контракт від 
безвиході, бо вдома складно знайти 
добре оплачувану роботу, а так хо-
четься жити добре. Вони згарячу під-
писують контракт, ідучи на компро-
міс: захистять Україну і заодно під-
зароблять. 
 Так, контракт можуть укласти на 
3-5 років чоловіки у віці від 18 до 60 
років та жінки — від 18 до 50 років. 
Та чи можуть юні контрактники піс-
ля двох місяців навчання на полігоні 
воювати у зоні бойових дій? Офіцій-
но ми чуємо відповідь Міноборони: 
«Ні». А в житті отримуємо «Груз 
200», останню надію на краще жит-
тя для матері, яка більше ніколи не 
всміхнеться і навряд чи доб’ється 
правди, щоб захистити інших 18-річ-
них контрактників від служби на пе-
редовій. ■

да донських козаків рубала. Там люди за-
вжди були далеко не московського корін-
ня, не бідні й військово обізнані. Тому 
крові там багато пролилося, коли радянсь-
ка влада на Дон прийшла. Там ніхто не 
хотів «совка». 
 ■ Бачила недавно сюжет із зони АТО: ет-
нічний росіянин, який служить в українсь-
кій армії, пояснює свій вибір: «Якби Ук-
раїна напала на Росію, я воював би на боці 
Росії. Але Росія напала на Україну, тому я 
мушу бути на боці України». Та далеко не 
всі навіть українці зробили свій вибір на 
користь своєї Батьківщини...
 — Із першого дня, коли я потрапив у 
казарму під Києвом, дуже багато зустрів 
російськомовних офіцерів. Наша армія до 
сьогодні ще залишається більше російсько-
мовною. І на це треба зважати. Є багато ді-
тей потомственних офіцерів, які свого часу 
приїжджали звідусіль в Україну. Якщо ко-
манди українською вони й виконують, то 
в спілкуванні переходять на російську. Та 
потроху все змінюється. У нашій казар-
мі були не просто російськомовні, а й ті, 
хто не приховував, що вони етнічні росія-
ни. Але вони захищали Україну. Тодi як 
багато наших пузатих патріотів люблять 
штовхатися під сценою і виступати проти 
московської агресії, а коли доходить діло 
до конкретики і коли замість вишиванки 
треба одягнути військовий камуфляж — 
їх немає. Є люди, якi незалежно від того, 
якою мовою розмовляють, китайською чи 
російською, сприймають землю, на якій 
живуть, як свою Батьківщину. 

 ■ Із вуст кіборга, молодого хлопця, який 
втратив на війні ногу, почула такі слова: 
«Головне, щоб ця війна зробила нас усіх 
українцями не лише за паспортом, а й за 
духом». От духу українського якраз і за-
бракло на Донбасі...
 — У мене є фотографії розбомбленої 
Мар’їнки. На одній з них — розбита бібліо-
тека. Я стою з томами Шевченка, а довкола 
на підлозі валяються книги, мокрі, брудні. 

Я так підписав це фото: «Ще одна бібліоте-
ка. Раніше тут люди тримали в руках кни-
ги. Сьогодні — зброю. Джерело знань пе-
ресихає. Здоровий глузд теж. Залишаєть-
ся багато питань до тих, хто багато років 
«тримав» Донбас». Забрав собі кілька то-
мів Шевченка й почав читати. Якраз тра-
пився той том, коли Шевченко був у росій-
ській армії. Дуже цікаво все сприймається 
тепер. 

«Наш танк хоч старий та іржавий, 
але пройшов хорошу підготовку»
 ■ Непросте питання, на яке не можуть 
знайти відповіді політики світу: доля Дон-
басу, якою ви бачите її? 
 — Якось іду по вулиці в Мар’їнці, бачу, 
біжить дівчинка, як моя Боженка. Прошу 
дозволу в мами сфотографуватися з дити-
ною. А мама з манікюром, хоч і війна, по-
чинає перти на нас: «Если бы вас здесь не 
было, все было бы хорошо». Починаєш роз-
мовляти з нею — трохи ніби м’якшає. Ро-
зумієте, там люди просто намагаються ви-
жити. Хтось зайняв якусь позицію, а біль-
шість намагається вижити. Яким буде 
майбутнє Донбасу — зараз сказати важко. 
Як на мене: якщо вони хотіли з Росією, то, 
напевне, треба, щоб це була окрема тери-
торія і щоб був кордон. Прийняти тих, хто 
хоче жити в Україні й відмежуватися від 
тих, хто не хоче чи не може. Це треба було 
робити ще в 2015 році. На жаль, оці тор-
ги, барижництво, Ахметов — це все біз-
нес на крові, хоч як прикро це визнавати. 
Бо можна навести порядок із видобутком 

бурштину — й будуть надходження, про-
порційні тим, що були на окупованій те-
риторії Донбасу. Оборот від бурштину — 
це ще один бюджет армії, те, що проходить 
контрабандою через кордон, — це ще один 
бюджет. Гроші є де взяти. Тільки потрiбна 
політична воля для цього. 
 ■  Попри всі проблеми й недоліки, зневі-
ру, яку намагаються посіяти нам у душі, 
якщо, не доведи Боже, почнеться повно-
масштабна війна , чи буде знову такий 
сплеск патріотизму серед українців, як був 
у 2014 роках?
 — Знаєте, наш танк хоч старий та іржа-
вий, але народ наш пройшов хорошу підго-
товку. Багато людей, які сьогодні живуть 
цивільним життям, пройшли бої й загар-
тувалися в гарячих точках. Так що резерв 
є. Резервісти і в минулому році проводи-
ли збори. Збирають їх, їдуть хлопці в бри-
гаду, проводять на базі бригади бойове 
злаго дження. Проблема в іншому: якщо 
таке трапиться, скільки їх буде в Україні? 
Якщо людей просто підштовхують виїж-
джати за кордон, щоб тут не створювати 
проблем владі. Вона відчуває, що учасни-
ки бойових дій — люди активні, тому їх 
треба якось нейтралізувати. Бо якщо їх 
багато збирається в одному місці, то почи-
наються погані для влади речі. Знаю одне: 
все, через що ми пройшли і ще пройдемо — 
не даремно. Має підніматися загальний рі-
вень країни, а не конкретних осіб. Мусимо 
вірити, що вдасться збудувати нову краї-
ну для наших дітей. Бо для кого все це ро-
биться? Тільки для наших дітей. Якщо ні-
чого не робитимемо — нічого не зміниться. 
А добровольці були в 2014 році, будуть і в 
2017-му. Головне, щоб ми дійсно наводили 
лад у країні. Щоб усі наші зусилля, кров і 
смерті не були марними. Бо якщо не наве-
демо ладу, то і далі втрачатимемо кращих 
своїх людей задарма. ■

все, через 
і ще 
даремно»

ВТРАТИ

Смерть за контрактом
Матір загиблого контрактника Богдана Ішутіна 
навряд чи доб’ється правди, щоб захистити інших 
18-річних від служби на передовій

■

Богдан Ішутін.❙

На марші. ❙
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КОПАЙТЕ ТУТ!

Ляшко: Треба більше 
корів — свиней нам 
у владі вистачає
Як цiнувати землю i господарювати на нiй, аграрiї 
обговорювали з лiдером Радикальної партiї

■

Оксана СИДОРЕНКО

 У Держлісагентстві спеціальна робоча група по-
чала готувати механізм запровадження моніторингу 
рубок лісу в режимі реального часу. Вже розробили 
геопортал «Ліси України» — засіб доступу до геоп-
росторової інформації про ведення лісового госпо-
дарства. Створювали його разом iз науковцями Ук-
раїнського науково-дослідного інституту лісового 
господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоць-
кого.
 Геопортал «Ліси України» готовий до розгортан-
ня на території всієї України. За інформацією прес-
служби Держлісагентства, проект пройшов тестуван-
ня на базі державних підприємств «Тетерівський ліс-
госп» та «Клавдієвський лісгосп».  Найближчим ча-
сом вирішили запустити пілотний проект у Київській 
області.
 Для відкритості та боротьби з незаконними ви-
рубками  минулого року Держлісагентство надало до-
ручення всім обласним управління лісового та мис-
ливського господарства, а також державним лісогос-
подарським підприємствам оприлюднювати на своїх 
веб-сайтах реєстри виданих лісорубних квитків. Тепер 
кожен громадянин України може в будь-який момент 
перевірити законність здійснення рубки. На офіцій-
ному веб-сайті Держлісагентства створена та онов-

люється кожного місяця рубрика «Реєстр лісоруб-
них квитків». Там розміщується перелік спеціальних 
дозволів на заготівлю деревини в порядку рубок го-
ловного користування, рубок формування та оздо-
ровлення лісів та всіх інших рубок, пов’язаних і не 
пов’язаних iз веденням лісового господарства.
 Після того як геопортал наповнять необхідною ін-
формацією та адаптують для використання громадя-
нами України, ресурс буде доступним для громад-
ськості.  Цей крок стане завершальним етапом для 
запровадження повноцінного моніторингу рубок ук-
раїнських лісів у безперервному режимі. ■

Оксана СОВА

 Парламентарії нарешті 
прийняли справді важливий 
Закон, який допоможе збе-
регти стародавні українські 
ліси, де ще не відчутно впли-
ву людини. Праліси та ста-
ровікові ліси — недоторкані 
ділянки, які існують і розви-
ваються під впливом приро-
ди. Завдяки цьому вони ма-
ють високу життєздатність, 
стійкі проти несприятливих 
впливів, забезпечують надз-
вичайно важливі екосистемні 
послуги (регулювання кліма-
ту, очищення води, утриман-
ня вуглецю, збереження уні-
кального біорізноманіття та 
виняткових естетичних, еко-
логічних цінностей), котрі 
не в змозі повноцінно надава-
ти штучно створювані госпо-
дарські ліси. 
 Після знищення пралісів 
їх неможливо відтворити. На 
жаль, старовікові ліси по всь-
ому світу майже знищено. У 
Європі їх залишки зберегли-
ся лише у Карпатах, на Бал-
канах і в північній Росії. Ек-
сперти WWF в Україні вже 
кілька років ведуть робо-
ту з ідентифікації старовіко-
вих лісів i пралісів Карпат, 
яка відбувається за спеціаль-

но створеною міжнародною 
методикою інвентаризації. 
На початок нинішнього року 
було ідентифіковано 85 тисяч 
гектарів старовікових лісів 
включно з 54 тисячами гек-
тарів пралісів. Ця інформа-
ція вже стала доступною для 
всіх бажаючих на мапі http://
gis-wwf. com. ua/
 Близько 30 тисяч гектарів 
пралісів перебувають у ме-
жах природно-заповідних те-
риторій та охороняються за-
коном. Частина з них нале-
жить до всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО «Букові праліси 
Карпат та давні букові ліси Ні-
меччини». Інші ділянки розта-
шовані у межах лісових госпо-
дарств і до прийняття Закону 
№4480 вони не мали охорон-
ного статусу, тож травневе го-
лосування дозволить зберегти 
ще й ці пралісові ділянки. 
 Як то часто буває у віт-
чизняних парламентаріїв, 
без ложки дьогтю не обійш-
лося й цього разу. Менеджер 
лісових проектів WWF в Ук-
раїні Роман Волосянчук звер-
тає увагу на додану в остан-
ній момент правку до статті 
39-1 Лісового кодексу про за-
борону господарської діяль-
ності не лише в пралісах, а   у 
всіх природних лісах (включ-

но зі збором грибів чи ягід, 
проїздом транспорту тощо). 
«Це є залишком застарілої 
радянської концепції «пов-
ної заповідності», протилеж-
ної до сучасних світових при-
нципів невиснажливого (ста-
лого) розвитку, — вважає Во-
лосянчук. — Природні ліси, 
за даними статистики, скла-
дають майже половину всіх 
лісів України, а в Карпатах 
— приблизно три чверті. За-
готівля грибів та ягід у лісах 
є одним з основних джерел до-
ходу великої кількості сімей у 
лісистих районах, особливо у 
Карпатах. Тому така заборона 
може спровокувати зростан-
ня соціальних проблем у цих 
районах і призвести до збіль-
шення нелегальних дій місце-
вого населення, щоб  елемен-
тарно прогодуватися. Необ-
хідно дуже виважено врегу-
лювати ці нюанси». 
 Праліси — еталон природ-
ного розвитку лісових еко-
систем. Вони часто лишають-
ся єдино можливою домівкою 
для рідкісних видів тварин 
та рослин і їх неможливо від-
творити в сучасних умовах. 
Сподіватимемося, що прий-
нятий закон таки допоможе 
зберегти унікальну природну 
спадщину України і світу. ■

Олег Ляшко переконаний: без корови немає України.❙

  «Тваринництво на селі дуже 
важливе, бо це робочі місця, про-
довольча безпека держави, ціни 
на продукти харчування. Коли 
в Україні не буде корів, свиней, 
гусей, тоді з-за кордону завозити-
муть продукцію втричі дорожче. 
Ми наполягаємо на впровадженні 
державних програм кредитування 
фермерів, зменшенні податків для 
сільгоспвиробників та підтримці 
на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. Треба не землю продавати, 
а продукцію!» — звернувся до спів-
робітників господарства Ляшко.
 Лідер Радикальної партії із 
великим задоволенням оглянув 
корівник і одразу ж поділився вра-
женнями.
 «Наді мною іноді кепкують, мо-
вляв, Ляшко цілується з коровами. 
Я всім кажу: корова — це годуваль-
ниця, це супер! В Індії, наприклад, 
корова — священна тварина. Так і в 
Україні повинно бути, адже, коли у 
дворі є корова, є достаток. Це і мас-
ло, і молоко, і сир, і все інше. От 
гляньте на цих корівок — хоч сьо-
годні на коров’ячий конкурс краси 
відправляй», — розповів народний 
депутат.
 Після корівника Ляшку пока-
зали поля дослідного господарс-
тва. Виявилося, що політик неаби-
як розбирається у зернових, відріз-
няє одну культуру від іншої і навіть 
знає основи сівозміни. Робітники 
господарства назвали його справж-
нім агрономом і подарували на згад-
ку зразки зернових, які вирощують. 
Найбільше вони зраділи тому, що 
Ляшко розуміє: ринок землі відбе-
ре у них роботу і майбутнє. 
 «Землю можна продати один 
раз — її скупить латифундист або 
транснаціональна корпорація, 
посіють сою, рапс, соняшник і ніх-
то не думатиме про тваринництво 
чи соціальну сферу. Іноземці сія-
тимуть культури, які виснажують 
землю, але дають швидкий прибу-
ток. Ми ж пропонуємо саджати і 
розвивати те, що їдять в Україні. 
Наприклад, гречка, яку ми зараз 
купуємо у Китаї.  Китайська гречка 
підходить тільки, щоб свиням да-
вати, а вони українців нею хочуть 
годувати! Бізнес не можна роби-

ти на здоров’ї людей! У нас повин-
но бути все своє. Треба вирощувати 
українську гречку, тоді ми і китай-
ців нагодуємо, і свиням їхнім дамо 
корм», — поділився своїм бачен-
ням політик. 
 Селяни скаржилися Ляшку не 
тільки на аграрну політику держа-
ви. Так, доярка Тамара Миколаїв-
на  розповіла, що має 27 років ста-
жу, але пенсію отримати не може 
через бюрократичні перепони — від 
неї просять надати первинну доку-
ментацію на підтвердження стажу.
 «Людина пропрацювала, їй по-
винні нарахувати пенсію, а доку-
менти хай дають ті, кому вона пла-
тила внески. У Пенсійному фон-
ді мінялось то одне, то друге, а за-
раз, щоб не платить пенсію, вони 
розказують про «первічку». Де її 
взяти, коли ця жінка думала, як 
ту корову подоїти і свою сім’ю про-
годувати, а не про те, що буде через 
30 років? Та й підприємства рані-
ше зберігали ці документи тільки 
5 років — згідно з законом. Ми зай-
мемося цим питанням, щоб жінка 
отримала пенсію. Але ж таких лю-
дей по країні мільйони», — обурив-
ся  політик. Ляшко запевнив селян, 
що не погодиться на пенсійну ре-
форму уряду ні за яких обставин. 
 «Сьогодні, щоб отримати міні-
мальну пенсію, потрібно 15 років 
трудового стажу, і в 60 років лю-
дина вже на пенсії. Уряд пропонує 
з нового року для отримання міні-
мальної пенсії збільшити трудо-
вий стаж аж до 35 років. Де взяти 
стільки трудового стажу? Особли-
во тим, хто працював у 90-ті роки, 
коли все розвалювалось, а праців-
ників не оформлювали офіційно? 
А якщо немає 35 років трудового 
стажу, за нововведеннями уряду, 
людина може вийти на пенсію у 65 
років. Хто буде працювати, напри-
клад, на фермі у такому віці? Я ка-
тегорично з цим не згодний», — на-
голосив політик.
 Ляшко запевнив, що буде доби-
ватись подальшого підвищення за-
робітних плат, адже тільки таким 
шляхом можна збільшити пенсії. 
Селяни погодились і з поцілунка-
ми та обіймами відпустили політи-
ка відстоювати їхні права.■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Екосистемі дозволено вижити
Охорону українських пралісів затверджено у парламенті

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

Олег Ляшко приїхав на Сумщину, щоб дізнатись про проблеми аг-
раріїв. У дослідному господарстві Аграрної академії наук розводять 
велику рогату худобу та шукають нові методи вирощування зернових 
культур. Коровам скаржитись немає на що: вони нагодовані й догля-
нуті. А от у селян, до яких політик ставиться з такою прихильністю, 
проблем багато. Найбільша — відсутність підтримки держави

КОНТРОЛЬ

Ліс онлайн
Держлісагентство створює 
геопортал для громадського 
слідкування 
за вирубуванням лісів

■

«Букові праліси Карпат» — транснаціональний природний об’єкт, що складається з десяти окремих
 масивів по майже двохсоткілометровій осі від Рахівських гір та Чорногірського хребта в Україні на 
захід Полонинським хребтом до гір Буковські Врхи та Вігорлат у Словаччині. Його загальна площа — 77971,6 га,
з яких 29278,9 га складають заповідне ядро, а 48692, га  — буферну зону об’єкта. На території Українських
Карпат зосереджено майже три чверті загальної площі об’єкта.

❙
❙
❙
❙
❙
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Будь ласка, 
не помирай
В Україні за доведення до 
самогубства через iнтернет 
встановлять кримінальну 
відповідальність
Ірина КИРПА

 Співробітники правоохоронних органів 
вираховуватимуть адміністраторів так зва-
них «груп смерті» у соціальних мережах та 
закриватимуть їх у СІЗО. Це стало можли-
вим після того, як Верховна Рада у першо-
му читанні ухвалила зміни до Криміналь-
ного кодексу України (кримінальна від-
повідальність за сприяння вчиненню са-
могубства). Проект закону підтримали 229 
народних депутатів. Законопроектом про-
понується встановити кримінальну відпові-
дальність за шантаж та будь-яке сприяння 
особі у здійсненні самогубства або спробу са-
могубства.
 Нова редакція частини першої статті 120 
КК України («доведення до самогубства») 
дозволить саджати до в’язниці підбурюва-
чів до самогубства на термін від трьох до 
шести років. Раніше куратори базувалися 
переважно в соціальній мережі «ВКонтак-
те». За статистикою, кожна двадцята жерт-
ва спільнот типу «Синій кит» зважувалася 
на зведення рахунків із життям.
 «Шантажисти з «груп смерті» відвер-
то залякують своїх передплатників, пові-
домляючи дітям інформацію про їх точне 
місце проживання, — розповіла началь-
ник підрозділу з роботи з підлітками Іва-
но-Франківського обласного управління 
поліції Алла Бойчук. — Дитині дають зро-
зуміти, що «куратор» знає про неї абсолютно 
все. У підсумку, підліток уже не може вийти 
з гри через те, що боїться за свою сім’ю».
 На офіційному сайті Департаменту кі-
берполіції України опубліковано детальну 
інструкцію про те, як розпізнати цих зло-
чинців та зберегти собі життя.
 «Головні організатори товариств «Синій 
кит» та їм подібні базуються у Росії, — роз-
повів голова Департаменту кіберполіції, 
полковник Сергій Демедюк. — В Україні їх-
нiх постійних шанувальників не так уже й 
багато, поліцейським вдалося виявити 260 
акаунтів підлітків, які складали «кістяк» 
однієї з «груп смерті». А от кількість менш 
активних шанувальників ігор зі смертю на-
багато більша. Раніше буквально щодня в 
соціальній мережі «ВКонтакте» реєстру-
валося близько 10-13 тисяч нових користу-
вачів у подібних групах. Після заборони 
цієї соціальної мережі «Синій кит» про-
довжить своє існування в iнтернеті, а всім 
своїм шанувальникам адміністратори цих 
груп розіслали докладні інструкції про те, 
як і де їх можна знайти».
 Ще однією підставою для зміни зако-
ну України стала статистика ВООЗ щодо 
стрімко зростаючої кількості самогубств 
у нашій країні. Якщо у 2012 році було за-
реєстровано 12 тисяч актів суїцидів, то в 
2016 році ця цифра зросла майже до 15 ти-
сяч смертей на рік. Найсумніше виглядає 
ситуація в таких великих містах, як Київ, 
Дніпро, Донецьк, Івано-Франківськ, а та-
кож у містах Миколаїв, Одеса та Черкаси. 
Крім суто соціальних причин, сумну ста-
тистику поповнюють неповнолітні — діти 
та підлітки, яких свідомо доводять до суї-
циду адміністратори «груп смерті» в со-
ціальних мережах. У кожному з цих міст 
уже зареєстровано смерті підлітків, яких 
підштовхнули до сумного кінця куратори 
з товариства «Синій кит».
 Досi спіймати за руку та притягти до 
відповідальності підбурювачів практич-
но не вдавалося. Так, у період iз 2010-го по 
2015 рік українські суди винесли лише чо-
тири звинувачувальні вироки за доведення 
до самогубства, а це менше одного вироку 
на рік. Після прийняття поправок до 120-ї 
статті КК України кількість судових роз-
глядів за фактом доведення дітей та підліт-
ків до самогубства має значно зрости. ■

■Ганна ЯРОШЕНКО

Неординарна ситуація сталася з 29-
річною полтавкою Ліаною Труновою 
на борту літака під час міжнародного 
авіарейсу. Разом із чоловіком Іллею 
вони летіли на відпочинок до Ізраїлю. 
Коли в Тель-Авіві повітряне судно по-
чало знижуватися, аби зайти на посад-
ку, в салоні почалася якась паніка. 

 «І тут же бортпровідниця звернула-
ся до пасажирів: «Чи є серед вас мед-
працівники? Хто може допомогти, 
підійдіть сюди, будь ласка! — розпові-
дає про подробиці пригоди Ліана Тру-
нова. — Оскільки після цих слів наста-
ла мертва тиша, стало зрозуміло, що 
медиків у салоні немає». Тоді Ліана 
визвалася допомогти. Ні, вона не мед-
сестра і не лікар, разом зі своїм чолові-
ком займається ріелторським бізнесом 
— подружжя має власне агентство не-
рухомості «РіелтСервіс». Проте не так 
давно обоє пройшли курси з домедич-
ної допомоги, які веде громадська ор-
ганізація «Вартові життя».
 «Такі курси просто необхідно 
пройти кожному, — переконана Ліа-
на Трунова. — Адже ми живемо се-
ред людей. А, не дай Боже, комусь із 
рідних, близьких раптово стане зле. 
На жаль, більшість узагалі не орієн-
тується, що в такому разі потрібно ро-
бити. А тому, намагаючись допомогти, 
припускається помилок, які тільки за-
вдають шкоди. На курсах нам наводи-
ли дуже сумну статистику, коли люди 
помирають тільки через те, що оточу-
ючі через власне невігластво навіть не 
намагалися надати їм допомогу. Це на-
стільки вражає! Іноді достатньо просто 
покласти людину, якій кепсько, в пра-
вильне положення або провести серце-
во-легеневу реанімацію — у цьому ж 
немає нічого складного. Бо «швидкій 
допомозі» на те, щоб доїхати, потрі-
бен час. Чесно кажучи, раніше подіб-
ні думки в моїй голові виникали не-
часто. Але зараз така ситуація в на-
шій країні — можна сказати, воєнний 
стан, хоч офіційно й неоголошений. 
Тож потрібно бути готовим до найгір-
шого сценарію. Та навіть у мирний час 
кожен має володіти мінімумом знань, 
аби за потреби надати першу допомо-
гу. І навчати цьому варто вже в школі, 
дитсадку. Оця ситуація, яка трапила-
ся в літаку, якраз і була зайвим дока-
зом того, що більшість людей не знає, 
як у разі потреби допомогти ближньо-
му».
 Сталося так, що в салоні літака 
літній чоловік почав непритомніти. 
За словами Ліани, стюардеса настіль-
ки розгубилася, що не могла навіть по-
міряти йому тиск. І от якої помилки в 
тій ситуації могли припуститися його 
близькі: хотіли дати пігулку для зни-
ження тиску, бо той чоловік був гіпер-
тоніком.
 «Але я наполягла на тому, що не 
варто цього робити, поки не поміряємо 
тиск, — продовжує розповідь моя спів-
розмовниця. — Як виявилося, цього 
разу в нього, навпаки, був понижений 
тиск. І якби йому дали ще й пігулку, 
то така «допомога» могла б призвести 
до ще гірших наслідків. Невідомо, чим 
би все це тоді закінчилося. Складаєть-
ся враження, нібито я зробила щось 
незвичайне. Але, за великим рахун-
ком, це елементарні знання й уміння, 
якими має володіти кожен. Найперше 
я попросила дружину й сина того чо-
ловіка зайняти свої місця, аби не було 
великого скупчення людей. Мене зди-
вувало те, що стюардеса була розгуб-
леною. Принесений нею тонометр був 
новим, запакованим, і вона спромог-
лася лише на те, аби його розпаку-
вати. Я попросила її відійти, зібрала 
тонометр і поміряла чоловіку тиск, 
після чого стало зрозуміло, що нія-
кі медикаменти не потрібні. Бортпро-
відниці дали йому води, а також кис-
ню, який у такому разі не зайвий. Чо-
ловік почав потихеньку приходити до 
тями. Я лишалася поряд із ним до по-
садки літака. І тут мимоволі познайо-
милася з київською волонтеркою Оль-
гою Котенєвою, котра також летіла в 
Ізраїль на відпочинок. Вона написала 

про мене у «Фейсбуці» — так про зга-
даний випадок стало відомо широкій 
спільноті. Без цього допису про нього, 
можливо, ніхто й не дізнався б».
 «Неподалік мене сиділо подружжя 
літніх людей. Десь за годину до при-
землення чоловік зомлів. Я, коли він 
просто на мене схилився, стала швид-
ко поливати його водою та плеска-
ти по щоках. Дружина верещить. Усі 
кличуть лікаря. Аж раптом з’явилася 
дівчина. Швиденько розібралася з 
тонометром, поміряла тиск, спокій-
но заговорила до чоловіка. Усі потро-
ху заспокоїлися. Так ми й сиділи: я з 
примочками, дівчина тримала руку на 
пульсі. Розговорилися. Дівчина вия-
вилася зовсім не лікарем, вона закін-
чила курси з надання першої допомо-
ги... Спасибі тобі, Ліано Трунова. Ти 
молодець, не розгубилася, а твоє нав-
чання стало в нагоді. Лікарі вже чека-
ли в аеропорту. Ми роз’їхалися, але 
від учора я знаю ще одну чудову ук-
раїночку», — поділилася в соцмережі 
враженнями про подію в повітрі пані 
Ольга.
 Що ще дужче вразило Ліану Труно-
ву, так це те, що, коли вона з чолові-
ком поверталася літаком назад в Ук-
раїну, їй «пощастило» вдруге — знову 
стався подібний випадок. Цього разу, 
коли повідомили, що літак заходити-
ме на посадку, раптово стало зле хлоп-
цю. 
 «І знову попросили відгукнутися 
медпрацівників. Я витримала паузу, 
бо не вважаю себе суперфахівцем у га-
лузі медицини, — відтворює Ліана не-
давні події. — А тоді підійшла до стю-
ардеси, котра невідомо навіщо капала 
в склянку настоянку глоду. Хло пець 
тим часом кашляв, iз рота котилася 
слина, йому було важко дихати, видно 
було, що розпух язик. Усе вказувало 
на алергічну реакцію. Молодику дали 
дві таблетки діазоліну — його стан ні-
бито дещо покращився. Розумієте, в 
такій ситуації дуже важливо надати 
людині ще й моральну підтримку. І 
дуже приємно, що не тільки я, а й інші 
люди заспокоювали хлопця. Ми пере-
конували його: якщо ситуація погір-
шиться, ми знаємо, що робити. Він усе 
повторював: «У мене западає язик». Я 
відповідала: не хвилюйтеся, літак уже 
знижується, в аеропорту вас чекає лі-
кар, якщо, мовляв, стане гірше, знаю, 
як вивести вас із критичного стану». 
 Ліана агітує й мене записатися на 
курси з надання домедичної допомо-

ги. Говорить, що вона краще почува-
лася б суто психологічно, якби зна-
ла, що навколо неї люди, котрі в разі 
чого зможуть їй прийти на допомогу. 
От, наприклад, дівчина постійно відві-
дує спортзал, може й перестаратися... 
Тож усе дуже просто: чим більше лю-
дей пройдуть курси з надання першої 
допомоги, тим більше людей почува-
тимуться в безпеці. Адже, за великим 
рахунком, ми живемо в не надто без-
печному середовищі.
 — А як це ви так запросто зібрали 
тонометр? — дивуюся.
 — Річ у тому, що я з ним із дитин-
ства на «ти», — пояснює Ліана. — Так 
склалися обставини в моєму житті, 
що певний час хворіла мама, і мені до-
водилося вимірювати їй тиск, робити 
уколи тощо... Звісно, щодня такі над-
звичайні події, які сталися з нами на 
борту літака, не трапляються. Проте 
від них ніхто не застрахований. Най-
більше мене здивувало те, що стюарде-
си в подібних випадках не володіють 
ситуацією. Думаю, це не стільки їхня 
провина, як «прокол» самої системи 
авіаліній. Це добре, що все обійшлося. 
А уявімо, що в пасажира в повітрі тра-
пився анафілактичний шок — у тако-
му разі без надання негайної допомоги 
він може просто не долетіти. На мою 
думку, на борту літака має бути хоча 
б одна людина, котра знає, як діяти 
в екстремальних ситуаціях, коли ко-
мусь стало зле. Більше того, мають 
бути державні програми з навчання, 
як надати першу допомогу. Була б не-
зайвою й державна підтримка таких 
громадських організацій, як «Вартові 
життя», що тримаються на голому ен-
тузіазмі (до речі, інструктори, які там 
працюють, із початком війни на Дон-
басі проводили безплатне навчання 
тактичної медицини військових ЗСУ 
та добровольців). Бо ми, на жаль, не 
знаємо, що буде завтра: надто вже не-
певна ситуація не лише в Україні, а й 
у світі. У тому ж Ізраїлі, який живе 
в умовах війни, постійно проводять 
навчання з безпеки та цивільного за-
хисту».
 До речі, деякі хлопці й дівчата з 
агентства нерухомості «РіелтСервіс» 
також уже пройшли курси, які про-
водить громадське об’єднання «Вар-
тові життя». Тепер Трунови планують 
провести корпоративний тренінг, як 
у разі потреби надати першу допомо-
гу. Адже агентство працює з людьми, 
а отже, всяке може трапитися... ■

ДОПОМОГА

«Швидка» Ліана
Коли під час міжнародного авіарейсу літньому 
чоловікові стало зле, полтавка не розгубилася

■

Ліана Трунова вважає, що вміти  надати першу допомогу має кожен.❙
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У Київ, до українки Анни Горенко
 Вiн був i залишається найза-
гадковiшим поетом свого часу. 
Єдине, що можна сказати про 
нього достеменно: йому аж нiяк 
не пасує поняття «радянський 
поет». Як зазначила українка 
Анна Горенко (Ахматова), «самої 
лише анкети було б досить, щоб 
заарештувати його».
 Ось вона, анкета, складена 
ним власноруч:
 «Народився у Варшавi. Єврей. 
Безпартiйний. Син купця. Суди-
мий».
 Вiн народився 1891 року, а в 
шестирiчному вiцi разом iз бать-
ками переїхав до Петербурга, 
де за рiк до нового столiття всту-
пив до досить престижного Тени-
шевського комерцiйного учили-
ща, по закiнченнi якого навчав-
ся у Францiї, Швейцарiї, Італiї. 
Та першi поетичнi спроби юного 
Мандельштама з’явилися у сту-
дентському альманасi саме Те-
нишiвського училища.
 Повернувшись iз Європи, 
Мандельштам дiзнається, що в 
Петербурзi засновано лiтератур-
ний часопис «Аполлон». Буваючи 
в редакцiї все частiше, Мандель-
штам знайомиться з лiтератур-
ним бомондом дореволюцiйного 
Петербурга — Гумiльовим та Ах-
матовою, Блоком, Бєлим, Воло-
шиним, Єсенiним, Северянiним, 
Маяковським, Хлєбнiковим, Хо-
дасевичем... Звичайно, Осип дру-
кується в «Аполлонi», але з наба-
гато бiльшим задоволенням читає 
друзям-поетам найбiльш значущi 
твори того часу: «Пробужденная 
мысль», «Неумолимые слова», 
«Нотр-Дам», «Айя София», «Ка-
мень», «Утро акмеизма».
 До редакцiї часто навiдуєть-
ся гарненька актриса Арбенiна. 
Мандельштам починає упада-
ти за нею, та дорогу йому пере-
тинає грiзний суперник — вели-
кий i красивий Микола Гумiльов. 
Щоправда, в нього є дружина — 
Ахматова, та вона робить вигляд, 
нiби нiчого не помiчає. Осип вiд-
ступає.
 Революцiю 1917 року Ман-
дельштам сприйняв як особисту 
трагедiю. Бiльшовицька влада, 
яка нищить усi культурнi надбан-
ня (у тому числi й лiтературнi), 
викликає в нього рiшучий про-
тест. Неприязнь до нової влади за-
гострюється ще бiльше, коли ЧК 
заарештовує Миколу Гумiльова 
— як царського офiцера. Вирок не 
забарився — розстрiл. Мандель-
штама вражає те, з якою гордiс-
тю й мужнiстю зу стрiв Гумiльов 
фiнал свого життя. Осип розшу-
кав чекiстського функцiонера — 
свiдка подiї, i той розповiв: «Серп-
невий свiтанок поставив Миколу 
Степановича край ями на Ржевсь-
кому полiгонi пiд Петроградом. 
Спокiйно викурив цигарку, всмi-
хався. Шикарно вмер. Навiть на 
хлопцiв з особливого вiддiлу спра-
вив враження. Пусте молодецтво, 
та все ж мiцний тип. Мало хто так 
вмирає».
 Йому щойно виповнилося 35 
рокiв...
 У цей час глибоких душевних 
потрясiнь на життєвому шля-
ху поета опиняється юна Надiя 
Хазiна. Мандельштам закохуєть-
ся в неї, розумiючи, що саме вона 
зцiлить його поранену душу. Не-
вдовзi вони одружуються. Прина-
гiдно зазначу, що Надiя Мандель-
штам крiзь усi жорстокi випробу-
вання пронесе суворо забороненi 
твори чоловiка, зробить їх над-
банням сучасного читача.
 Двадцятi роки. У молодо-
го подружжя немає нiчого, так 
само нiчого немає i в Ленiнградi 
— анi дров, анi гасу, анi хлiба. І 

тодi друг подружжя Анна Анд-
рiївна Ахматова радить їм виїха-
ти в Україну — там завжди легше 
було прохарчуватися. Вона дає їм 
свою київську адресу, пише ко-
ротенького листа сусiдам. І Ман-
дельштами опинаються в будин-
ку №7 по вулицi Мерингiвськiй 
(нинi вул. Заньковецької).
 Буркотливi сусiди без ен-
тузiазму зустрiли подружжя, та 
все ж потiснилися, зiбрали лiж-
ко, принесли матрац. А далi було 
так: Надiя бiгла на Бессарабку, 
аби вимiняти речi на окраєць хлi-
ба та кiлька картоплин, а Осип за-
любки ходив меморiальними мiс-
цями Києва. У Києво-Печерськiй 
лаврi його увагу привернула мо-
гила царського прем’єра Петра 
Столипiна. Мимоволi виник пое-
тичний образ: Столипiн, який нi-
коли не визнавав український на-
род як окремий самобутнiй етнос, 
свiй останнiй притулок знайшов 
саме на українськiй землi. І нiхто 
з українцiв не чинить наруги над 
його могилою.
 Вiдвiдавши Софiю, знаменитi 
київськi пагорби, Мандельштам 
перенiсся уявою в сиву давнину. 
Як поет поета вiн зрозумiв Пуш-
кiна, який пiд впливом київських 
вражень написав «Песнь о вещем 
Олеге», зрозумiв i Олександра Бо-
родiна, якого древнiй Київ надих-
нув на музичну епопею «Князь 
Ігор». Але ж про скiлькох яскра-
вих постатей можна було б напи-
сати ще! Хiба не вартi уваги митця 
Ярослав Мудрий, княгиня Ольга, 
Володимир-Хреститель.
 Сповнений творчих задумiв, 
вiн почав проробляти сюжети, 
писати нариси й чотиривiршi, 
та несподiвано ввiрвалася бiда: 
у Надi почалися жорстокi болi в 
животi. Старенький лiкар, яко-
го звiдкись привели сусiди, сум-
но похитав головою: «Без опера-
цiї не обiйтися».
 Осип привiз сполотнiлу дру-
жину в хiрургiчну лiкарню, що 

на бульварi Шевченка, а далi... 
далi продовжить Анна Ахматова: 
«Осип любив Надю неймовiрно, 
неправдоподiбно. Коли їй рiзали 
апендикс у Києвi, вiн не виходив 
iз лiкарнi й весь час жив у комiр-
чинi разом iз лiкарняним швей-
царом. Вiн не вiдпускав Надю вiд 
себе нi на крок, не дозволяв їй пра-
цювати, шалено ревнував, просив 
її порад у кожному словi у вiршах. 
Узагалi я нiчого подiбного у своє-
му життi не бачила».
 Без радощiв, як свiдчить та 
сама Ахматова, Мандельштами 
залишали Київ. Невлаштованiсть 
побуту, вiдсутнiсть хоча б якоїсь 
роботи змушують Осипа та Надю 
шукати щастя в Москвi. Вони 
приїздять туди ще у 1928 роцi, й 
одразу неабияка вдача: наприкiн-
цi року виходить друком пiдсум-
ковий збiрник «Стихотворения», 
а також прозаїчна повiсть «Еги-
петская марка» — про долю ма-
ленької людини у проваллi епох.
 Здавалося б, можна радiти, 
та Мандельштам, географiчно 
наблизившись до кремлiвської 
цитаделi, тонким вiдчуттям поета 
розумiє фальш i нещирiсть бiль-
шовицької влади. Вiн бачить, як 
брутально обдурено народ, який 
не отримав анi землi, анi заводiв. 
Про демократiю забуто, натомiсть 
у країнi запанував тоталiтарний 
сурогат, замiшаний на гучнiй 

агiтпроповськiй фразi й тоталь-
ному примусi. Так званi «iдеали 
Жовтня», за якi поклали голо-
ви мiльйони людей, звелися, по 
сутi, до приведення до влади не-
вдахи-семiнариста, сина чобота-
ря з глухого аулу, що загубився в 
гiрських просторах Грузiї.
 Про все це поет iз вражаючою 
вiдвертiстю пише у вiршованiй 
«Четвертой прозе», яку закiнчив 
1930 року, розумiючи, що цей 
твiр не надрукують нiколи.

Про «кремлiвського горця»: 
вiдверто i мужньо
 А потiм прийшов рiк 1933-й. 
Аби заглушити кричущi прора-
хунки в усiх сферах життя, труба-
дури бiльшовизму гучно й галас-
ливо вели країну до 16-х роковин 
Жовтня. У виступах i в пресi лая-
ли Троцького, байдуже констату-
вали роль i значення Ленiна, зате 
нестримно славили й здоровили 
одну-однiсiньку людину — Йоси-
фа Сталiна. Йому адресували ти-
сячi листiв, на радiо i зi шпальт 
преси по-схiдному принизливо 
його вiтали пiонери, колгоспни-
ки, ткалi-ударницi, вiйськовi та 
робiтники.
 Якось Мандельштам розгор-
нув «Известия», й одразу впало у 
вiчi:
 Я хочу, чтоб к штыку прирав-
няли перо,
 С огоньком чтоб и с выделкой 
стали.
 Я хочу, чтоб доклады в Полит-
бюро
 Делал товарищ Сталин...
 Це — Маяковський. Мандель-
штам з огидою жбурнув газету й 
зрозумiв, що через такi панегiри-
ки Сталiну бiдолаха-Маяковсь-
кий несподiвано для всiх розраху-
вався з життям. Йому, Мандель-
штаму, до вподоби дещо iнше. Вiн 
витяг iз шухляди адресований 
йому лист Андрiя Бєлого i прочи-
тав обведенi олiвцем рядки: «Ве-
личезний нiготь розчавлює нас, 

наче клопiв, iз насолодою клаца-
ючи нашими життями...»
 Мандельштаму неважко 
було зрозумiти Андрiя: осатанiлi 
чекiсти, виконуючи зрозумiло 
чиї вказiвки, без упину штам-
пують надуманi справи: «Пром-
партiя», «Московський анти-
партiйний центр», «Шахтинсь-
ка справа», «Спiлка визволення 
України» — i клацають, клаца-
ють, клацають життями найкра-
щих людей країни.
 І раптом Мандельштам за-
питав себе: «Чого це ви, Оси-
пе Емiлiйовичу, цитуєте наших 
авторiв, чи не час i вам особис-
то висловити своє ставлення до 
«гiрського орла», який хижим 
соколиним оком вдивляється у 
домiвки людей, стежить за ними 
всюди». Вiн поклав перед собою 
аркуш паперу i за лiченi хвили-
ни, без якихось зусиль, записав:
 Мы живем, под собою не чуя 
страны,
 Наши речи за десять шагов 
не слышны,
 А где хватит на полразговор-
ца,
 Там помянут кремлевского 
горца.
 Его толстые пальцы, как 
черви, жирны,
 А слова, как пудовые гири, 
верны.
 Тараканьи смеются усища,

 И сияют его голенища.
 А вокруг него сброд тонкоше-
их вождей,
 Он играет услугами полулю-
дей.
 Кто мяучит, кто плачет, 
кто хнычет.
 Он их всех поучает и тычет.
 Как подкову, кует за указом 
указ —
 Кому в пах, кому в лоб, кому в 
бровь, кому в глаз.
 Что ни казнь у него — то ма-
лина.
 И широкая грудь осетина.
 Вiн не злякався того, що на-
писав, та все ж дружинi епiграму 
вирiшив не показувати. Лише на 
третiй день прочитав їй крамоль-
ного вiрша i поклав рукописний 
варiант. Жах охопив його помiр-
кованiшу дружину: «Що ти на-
коїв, Осипе, — мовила вона i обiй-
няла чоловiка. — Вони ж розчав-
лять тебе, згноять по своїх катiв-
нях».
 І все ж найголовнiшого Осип 
не розповiв навiть дружинi: кiль-
ка примiрникiв вiрша вiн роздав 
друзям-письменникам — найвiд-
данiшим, найщирiшим.
 У середовищi творчої iнтелi-
генцiї вiрш Мандельштама пере-
казували з уст в уста, передавали 
з рук у руки. Та одного разу вiн 
потрапив до брудних рук прово-
катора. Цього було досить: у нiч 
iз 13 на 14 травня 1934 року за 
вiрш «Мы живем, под собою не 
чуя страны» Мандельштама було 
заараштовано. Його вiрний друг 
Анна Ахматова згадувала: «Об-
шук тривав усю нiч. Шукали вiр-
шi. Осипа Емiлiйовича забрали о 
сьомiй ранку, було зовсiм свiтло. 
По якомусь часi знову стук, знову 
обшук. Пастернак, у якого я була 
того дня, пiшов просити за Ман-
дельштама до «Известий», я — до 
Єнукiдзе, у Кремлi».
 Вiдомий i багатьма дослiд-
никами пiдтверджений факт те-
лефонного дзвiнка Сталiна Пас-
тернаку. Вже першi фрази i тон 
розмови переконали Пастернака 
у тому, що Сталiн читав вiрша, 
можливо, й зараз тримає його пе-
ред собою.

 Із властивою йому загадковiс-
тю Сталiн почав говорити про без-
вiдповiдальнiсть окремих лiтера-
торiв, про непродуманiсть i лег-
коважнiсть у доборi тем. І це при 
тому, що партiя постiйно дбає про 
письменникiв, створює їм умо-
ви не лише для роботи, а й для 
змiстовного вiдпочинку. Повi-
домив також, що ЦК ВКП(б) го-
тує рiшення про перейменуван-
ня Росiйської асоцiацiї проле-
тарських письменникiв (РАПП) 
у Спiлку письменникiв СРСР, 
про що є попередня домовленiсть 
iз товаришем Горьким.
 Начебто щось сказавши, а по 
сутi звернення — нiчого, Сталiн 
присунув поближче справу Ман-
дельштама. Прохання Пастер-
нака, а тим бiльше Ахматової, не 
мали для нього нiякого значен-
ня, але у справi лежало клопо-
тання теоретика Миколи Бухарi-
на, з яким на той час Сталiн не мiг 
не рахуватися. Узявши синiй олi-
вень, вiн вивiв на шершавому кар-
тонi теки: «Ізолювати, але збере-
гти». І розписався.
 «Найгуманнiший у свiтi» ра-
дянський суд винiс справдi гу-
манний, як на тi часи, вирок: 
Мандельштаму Осипу Емiлiйо-
вичу разом iз дружиною Надiєю 
Мандельштам обрати мiрою по-
карання заслання у селище Чер-
динь-на-Камi Пермської областi.
 «Чому ж iз дружиною?!» — 
мало не вирвалося у Мандель-
штама, та вiн знову пригадав 
Андрiя Бєлого: «Не горилам за-
стосовувати iдеї соцiального рит-
му й справедливостi. Такi понят-
тя для них — окуляри в руках у 
мавпи: вона то понюхає їх, то на 
хвiст наниже».

У безкраїх просторах ГУЛАГу
 Прибувши у забутi Богом мiс-
ця, де нiщо не росте i нiщо не ро-
дить, Осип iз тривогою вдивлявся 
у змарнiле й виснажене обличчя 
дружини. Справдi, що дав вiн їй, 
колись вродливiй i нiжнiй жiнцi? 
Скiльки рокiв вони разом, а Надя 
не мала з ним жодного свiтлого 
дня: поневiряння по комуналках, 
схожих на сараї, вiдсутнiсть кон-
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кретної роботи, вона, бiдолашна, 
й поїсти не могла досхочу. А вона 
ж жiнка i зараз перебуває у роз-
квiтi сил. Їй так пасувала б краси-
ва зачiска, нарядна сукня, кош-
товнi буси — все те, з чого, влас-
не, i складається оспiваний ним 
свiт жiнки. Нi, її сподiвання на 
щастя з ним виявилися примар-
ними, навiть одного свiтлого дня 
не подарував коханiй вiн, поет-не-
вдаха, гонимий владою, покину-
тий друзями. От і сюди, у Камсь-
кi пiски, вона, невинна, потрапи-
ла через нього.
 Нав’язливi думки про дру-
жину поглиблюють його страж-
дання, роблять нестерпним жит-
тя. Пiд час душевної кризи Осип 
розчиняє вiкно, кидається вниз. 
Вiн розбився, але не на смерть — 

обличчя, тiло, кiнцiвки були су-
цiльною раною, з якої сочилася 
кров. Його поклали в тюремний 
лазарет, переполоханiй Надi доз-
волили виконувати функцiї по-
коївки.
 Спроба самогубства, вчинена 
Мандельштамом, не на жарт на-
лякала начальника ЧердиньЛа-
гу, оперуповноваженого внутрiш-
нiх вiйськ І. Пєхтєрєва: Мандель-
штама, як випливало з матерiалiв 
справи, наказано зберегти. А як 
же його, до бiса, зберегти, коли 
в психiчному розладi вiн здатен 
вчинити замах на самогубство? 
Якщо вiн загине, то вiдповiдати 
за нього доведеться йому, Пєх-
тєрєву. Не роздумуючи довго, 
Пєхтєрєв пише доповiдну запис-
ку зi своїми мiркуваннями i вiд-
правляє її в безкраї простори ГУ-
ЛАГу. Там теж не хочуть брати 
вiдповiдальнiсть за  життя поета, 
i керiвництво ГУЛАГу своєю вла-

дою (а вона безмежна) дозволяє 
Мандельштаму О. Е. оселитися у 
Воронежi.
 Адмiнiстративний нагляд у 
великому мiстi — це все-таки не 
заслання у глушинi. І хоча вiдмi-
чатися в мiлiцiї треба постiйно, 
атмосфера мiста справляє на Ман-
дельштама позитивне вражен-
ня. Вiн живе у робiтничiй слобiд-
цi, вiдчайдушно жебракує, але  
має головне — можливiсть писа-
ти. Пiдробляючи важкою фiзич-
ною працею, вiн увесь вiльний 
час вiддає улюбленiй справi. 
У Воронежi з’являються «речi 
невимовної краси i мiцi», як 
оцiнила їх Ахматова, вони й 
склали «Воронежские тетра-
ди» (1935—1937 рр.). Атмосфе-
ра  оманливої свободи викли-

кає у Мандельштама душевне 
сум’яття, вiн намагається зро-
зумiти i прийняти радянську 
дiйснiсть, що й засвiдчує поема 
«Станси». Однак пiдготовлений 
читач одразу вiдчує езопову мову 
поеми, зрозумiє iронiю, сарказм, 
тонкий гумор.
 Рiк 1938-й нiчого поганого, 
здавалося, не вiщував. Навпа-
ки, за сумлiнну поведiнку у Во-
ронезькому засланнi Мандель-
штаму дозволили перебратися в 
Пiдмосков’я. І хоч бувати у столи-
цi йому суворо заборонено, Моск-
ва була десь поруч, вона зiгрiва-
ла його своїм теплом. Щоправда, 
теплом мачухи.
 Раптом Мандельштам збаг-
нув пiдступну хитрiсть влади: у 
Пiдмосков’ї поселяли опальних 
воєначальникiв, iнтелiгентiв, ре-
волюцiонерiв, а через деякий час 
за кожним iз них приїздила чорна 
«емка» НКВС, i люди, опозицiй-

нi режимовi, щезали. Назавжди. 
Тож i Мандельштам, опинившись 
у Пiдмосков’ї, почав iз жертов-
ною готовнiстю чекати розстрiлу, 
чудово розумiючи, що жорстокий 
i злопам’ятний правитель нiколи 
не забуде i не вибачить йому сар-
казму епiграми. Пiдводячи рис-
ку пiд своїм життям, вiн, як нiко-
ли ранiше, розумiв, що був i зали-
шається лiтератором, адже нiчим 
iншим, крiм лiтератури у її най-
витонченiшому сенсi — поезiї, 
вiн не займався, i тому погляд 
Мандельштама все частiше зупи-
няється на альма-матер великих i 
малих, визнаних i невизнаних лi-
тераторiв — Спiлцi письменникiв 
СРСР.
 Шукаючи захисту, вiн на свiй 
страх i ризик приїздить до Спiл-

ки письменникiв. І, о диво: сек-
ретар Спiлки Володимир Ставсь-
кий, який ранiше вiдвертався 
вiд Мандельштама i не пускав на 
порiг приймальнi, зустрiв його 
надзвичайно люб’язно, запро-
сив до кабiнету, посадив у зруч-
не крiсло. Це було щось нове, не-
збагненне. Коротко розпитавши  
про настрiй, про справи, Воло-
димир Петрович витяг iз сейфа 
i поклав перед Мандельштамом 
двi путiвки в письменницький 
Будинок вiдпочинку «Самати-
ха». Та ще й на два мiсяцi...
 Заклавши руки за спину, 
Ставський ходив просторим ка-
бiнетом, говорячи про багатство 
величних тем, що їх дають лiте-
ратору сталiнськi п’ятирiчки. 
Та Мандельштам не слухав його: 
«Два мiсяцi у «Саматисi»... Це 
ж казка, це зовсiм iнше життя. 
За годину-двi вiн вручить Надi 
путiвки у справжнiй рай на зем-
лi, i вона вже не пошкодує, що 
вiддала йому руку i серце...»
 Коли очманiлий вiд несподi-
ваного щастя Мандельштам за-
чинив за собою дверi, Ставський 
сiв за великий письмовий стiл i 
красивим рiвним почерком без 
жодної помилки почав писати... 
донос на Мандельштама. До до-
носу було докладено й речовi до-
кази: рукописнi твори, поема 
«Четвертая проза», вiрш «Кас-
сандра» та iнша «махровая ан-
тисоветчина», як висловився до-
нощик.
 НКВС вiдреагував миттєво: 1 
травня 1938 року п’ятеро молоди-
кiв ввалилися до його кiмнати в 
письменницькому Будинку вiдпо-
чинку. Осип, який уже мав досвiд 
спiлкування з тюремниками, три-
мався мужньо. А от Надя... Чутли-
вим жiночим серцем вона вiдчула: 
це — кiнець, бiльше вона нiколи 
не побачить чоловiка. Вона рвону-
лася до нього, хотiла його обiйня-
ти, впасти на груди й по-жiночому 
розридатися, та охоронець вiдсто-
ронив її: «Нє положено!». Отак i 
стояла, мовчки спостерiгаючи, як 
чужi люди забирають рiдного чо-
ловiка.
 Опинившись на самотi, Надя 
одразу вiдчула пусте провалля 
довкола себе. Впродовж життя, 
коли Осип був поруч, вона, мож-
ливо, й не розумiла, що вiн для 
неї значить, але тепер, коли його 

не стало, крик вiдчаю вирвався 
з   глибин її вiрної душi. Ще не 
знаючи, в якiй iз численних мос-
ковських тюрем його ув’язнено, 
вона пише листа, в якому все: i 
бiль, i любов, i туга...
«Осю, рiдний далекий друже!
 Милий мiй, немає слiв для 
цього листа, якого ти, можливо, 
нiколи не прочитаєш. Я пишу 
його у простiр. Можливо, ти по-
вернешся, а мене вже не буде. 
Тодi це буде остання пам’ять...
 Кожна думка про тебе. Кожна 
сльоза i кожна посмiшка — тобi. 
Я благословляю кожний день i 
кожну годину нашого гiркого 
життя, мiй друже, мiй супутни-
ку, мiй поводирю...
 Життя довге. Як довго й важ-
ко гинути одному — однiй. Чи то 

для нас, нерозлучних, ця доля? 
Хiба ми — цуценята, дiти, хiба 
ти — ангел — її заслужив?
 Не знаю, чи живий ти. Не 
знаю, де ти. Чи почуєш ти мене? 
Чи ти знаєш, як я кохаю? Я не 
встигла тобi сказати, як я тебе 
кохаю. Я не встигла сказати й за-
раз. Я тiльки кажу: тобi, тобi...
 Ти завжди зi мною, i я — дика 
й зла, яка нiколи не вмiла просто 
заплакати — я плачу, я плачу, я 
плачу.
 Це я — Надя. Де ти?»
 Один, лише один лист вiд чо-
ловiка став нагородою Надiї Ман-
дельштам. Не пiдтвердивши от-
римання листа вiд неї, Осип 
Емiлiйович i свою вiдповiдь 
пише «у простiр», адже зовсiм 
не впевнений, чи прочитає дру-
жина адресованi їй рядки. І тому 
дозволяє собi порозмiрковува-
ти про роль поета та поезiї в умо-
вах жорсткого терору й тоталь-
ної цензури. Справдi, вiн нiкого 
не вбив i нiчого не вкрав, єдина 
його «провина» — вiршi. І саме 
за це вiн удруге опинився в тюр-
мi, де на кожному кроцi чатує 
смерть.
 «Якщо за поезiю вбивають, — 
робить висновок Мандельштам, 
— значить, їй вiддають належ-
не, значить, вона — сила, вона 
— влада».
 І от що знаменно: люди, якi 
перебували в ГУЛАГу (а було 
там мало не пiвкраїни), не ба-
жали смертi вiдважному Оси-
пу Мандельштаму, пiдтримува-
ли вогник надiї в серцi його дру-
жини. Тож прийшло повiдом-
лення, що бачили її чоловiка в 
етапi в’язнiв, яких вiправляли 
на Колиму. Вiн мав вигляд хво-
рої людини, але тримався гiдно. 
Надiйшло й таке повiдомлення: 
Мандельштама з великою пар-
тiєю заарештованих везли на ко-
раблi. Вiн читав в’язням Пет-
рарку, читав довго. Потiм вип-
ростався, пiдняв руку... i впав за-
мертво. Тiло його, як i прийнято 
на флотi, було скинуто в океан...
 ...Вiсiмдесят рокiв тому пос-
трiли гримiли гучнiше оркест-
рiв, i у величезному хорi, який 
потужно спiвав славу кремлiвсь-
кому диригентовi, дисонансом 
пролунало соло одинака, який 
не з мечем, а з рукописом у ру-
ках виступив проти тиранiї. Ім’я 

одинака — Осип Мандельштам. 
За своє коротке життя вiн пiзнав 
усього: гноблення влади, зраду 
друзiв, фiзичнi й моральнi тор-
тури. Але вiн не втратив власти-
ве великому митцевi почуття гу-
мору й бiблейське всепрощення 
всiм, хто його знав...

Реквiєм
 13 сiчня 1948 року влада ор-
ганiзувала вбивство видатного 
дiяча єврейської культури Соло-
мона Мiхоелса, який, за офiцiй-
ною версiєю, «випадково» потра-
пив пiд колеса вантажiвки. Про-
щання з Мiхоелсом було спiшним 
i нервовим — країна соцiалiзму, 
що перемiг, злякалася навiть 
мертвого Мiхоелса, тож органi-
затори громадянської панахиди 
письменники Перец Маркиш, 
Давид Гофштейн, Лев Квитко з 
Москви прибули до Києва. Чому 
саме до Києва? Бо всi троє лю-
били Україну, народилися тут, 
а їхнiй «київський трiумвiрат» 
склав основу «Київського гурт-
ка», в якому всi троє розпочина-
ли творчий шлях у лiтературi.
 Була й така суттєва деталь: 
першим секретарем українсь-
кого ЦК був Микита Хрущов, 
який серед кремлiвських косто-
ломiв зажив слави лiберала й до 
кривавих «витiвок» не вдавався, 
що дало пiдстави письменнику 
Льву Квитку заявити, що в Ук-
раїнi «дихалося легше».
 І ось Київ, вулиця Вороши-
лова (нинi Ярославiв Вал), 3, 
Спiлка письменникiв України. 
У просторому залi жодного вiль-
ного мiсця, люди стоять навiть у 
проходах, у глибинi сцени порт-
рет Мiхоелса в траурному офор-
мленнi. Вечiр вiдкриває Перец 
Маркиш:
 — Десять днiв тому знищено 
Соломона Мiхоелса. Десять рокiв 
тому в сибiрськiй тайзi пiдiбрано 
мертвим Осипа Мандельштама. 
Не на вiйнi, не в боротьбi з фа-
шизмом загинули вони. І нам не 
треба губитися у здогадках, хто 
ж убив найкращих представни-
кiв нашого народу. За всiх нас 
вiдповiв Осип Мандельштам: їх 
убив кремлiвський горець, яко-
го людство прокляне так само, як 
нинi проклинає Гiтлера...
 Зрозумiло, це було виголоше-
но єврейською мовою, адже всю-
ди нишпорили берiївськi агенти 
— єврейської вони, звичайно, не 
знали.
 Вiд письменникiв-євреїв, 
що пишуть українською мовою, 
виступили Леонiд Первомай-
ський (Гуревич), Натан Рибак, 
Сава Голованiвський, вiд тих, 
що пишуть єврейською мовою, 
— Матвiй Талалаєвський, Гри-
горiй Полянкер, Ісаак Кiпнiс, 
Рiва Балясна. Коли ж до мiкро-
фона пiдiйшов класик українсь-
кої лiтератури Максим Риль-
ський, усi мовчки пiдвелися з 
мiсць. Максим Тадейович вис-
ловив спiвчуття у природнiй для 
поета лiричнiй формi:
 Я до письменницького дому
 Вернувшись гостем мовчаз-
ним,
 Вклоняюсь долевi людському
 І всiм могилам дорогим.
 Далi заявив езоповою мовою, 
що не вiрить у випадковiсть за-
гибелi Мiхоелса, яка дуже на-
гадує сплановане вбивство. Не 
обiйшов увагою й безстрашного 
Осипа Мандельштама, iм’я яко-
го, попри заборону та iнспiрова-
ну самотину, повернеться до лю-
дей:
 Нехай не виє самотина,
 Як чорний пес за ворiтьми.
 Скажи крiзь муку: я людина!
 Зрадiй крiзь горе: я з людьми!
 І справдi, iмена катiв Оси-
па Мандельштама викинуто на 
смiтник iсторiї, а книжки без-
страшного поета — з людьми. ■

Мандельштам 
Йосифа Сталiна
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Михайло ДЕГТЯРЕВ,  мистецтвознавець 

Ще восени минулого 2016 року, напри-
кінці листопада, на огляд київської пуб-
ліки був представлений фасад нової 
масштабної будівлі Київського драма-
тичного театру на Подолі, що зводиться 
на Андріївському узвозі. Протягом де-
кількох років цей новобуд був закритий 
полотном-банером. Побачене ж приго-
ломшило багатьох майже до шокового 
стану. Бо з’явилася величезна споруда 
похмурої подоби примітивно-плагіатних 
геометричних форм, що підносяться над 
невисокою ошатною старовинною забу-
довою і дисгармоніюють з архітектур-
ним і ландшафтним довкіллям.

Заповідник «Стародавній Київ»
 Андріївський узвіз — одна з останніх 
вулиць історичного центру Києва, яка, не-
зважаючи на кілька новобудов, все-таки 
значною мірою ще зберігає свою самобут-
ню подобу, так би мовити, ауру старови-
ни. Вона забудовувалася здебільшого в 
ХІХ ст. — на початку ХХ ст., і тут зберег-
лися будівлі архітектурних стилів цього 
часу: від періоду класицизму до модерну. 
 Згідно із законодавством про охо-
рону пам’яток, Андріївський узвіз є 
невід’ємною складовою частиною Де-
ржавного історико-архітектурного за-
повідника «Стародавній Київ», створе-
ного 1987 року. А вже 2012-го архітек-
турному ансамблю конкретно цієї вули-
ці надано статус «Комплексної пам’ятки 
містобудування». Через зазначені урядові 
постанови на цій заповідній охоронній те-
риторії заборонялося зводити будь-які 
нові масштабні споруди. Винятки з пра-
вила в особливих випадках допускалися, 
але з обов’язковою умовою, що нова спо-
руда гармонійно вписуватиметься в істо-
ричне середовище, що склалося, і відпові-
датиме йому за всіма основними характе-
ристиками: габаритами, стилістикою, ін-
фраструктурою тощо. Проект новобудови 
мав розроблятися на конкурсній основі із 
залученням до його обговорення широких 
лав громадськості, і при цьому остаточно 
затверджуватися Верховною Радою.
 Традиція облаштування заповідних 
територій для збереження в недоторкан-
ності старовинної забудови давно склала-
ся в багатьох історичних центрах Європи. 
І Україною, яка прагне нарівні увійти в 
сім’ю цивілізованих європейських країн, 
було ратифіковано низку міжнародних 
угод про необхідність зберігати свою на-
ціональну, історичну і культурну спадщи-
ну, що є значною і невід’ємною частиною 
світової скарбниці. Але, на жаль, у нас 
спостерігається вкрай зверхнє ставлення 
до цих зобов’язань, щоб не сказати, їхнє 
ігнорування. Прикладів цьому за останні 
роки, особливо в столиці країни, хоч греб-
лю гати. Але випадок iз театром на Подолі 
особливо вражаючий.
 Конкурс на найкращий проект будівлі 
театру не проводили, почали його будува-
ти без жодного обговорення і, до того ж, на 
огорожі будівельного майданчика не було 
встановлено необхідного в таких випад-
ках інформаційного щита (із зображен-
ням майбутньої споруди, що дозволяло б 
у загальних рисах отримати про неї уяв-
лення). Тому повністю можна виправдати 
реакцію активних представників громад-
ськості, які почали засипати відповідаль-
них чиновників своїми петиціями, звер-
неннями у ЗМІ, організовувати мітинги 
протесту просто під новобудовою, а також 
збирати підписи для звернення безпосе-
редньо до Президента країни (і це, я ду-
маю, дуже правильний тактичний хід, 
оскільки основним інвестором і мецена-
том будівництва театральної будівлі, як 
відомо, є корпорація «Рошен»).
 Уже 17 грудня 2016 року було створе-
но громадське об’єднання «Громада Анд-
ріївського узвозу», до якого увійшли ар-
хітектори, мистецтвознавці і багато ін-
ших представників професійної громад-
ськості, небайдужих до долі історичного 
Києва.
 Були, звичайно, і ті, хто рішуче став 
на захист протизаконного будівництва 
театру на Подолі. Вже в день самої «пре-
зентації» будівлі на столі мера Києва Ві-
талія Кличка лежав лист iз підписами 50 
діячів мистецтва (в основному — театру і 
кіно), які вирішили морально підтримати 
ініціатора будівництва театру — режисе-

ра Віталія Малахова. Мабуть, не лише за-
хищаючи в цілому свої корпоративні інте-
реси, а й iз надією мати тут на чорний день 
додатковий заробіток.
 В офіційних заявах чиновників дов-
гий час абсолютно не йшлося про головне 
— про порушення положень законодавс-
тва про охорону історичного середовища, 
а все зводилося в основному до міркувань 
про те, що «якщо комусь архітектурний 
образ майбутнього театру не подобається, 
то комусь, навпаки, дуже подобається». 
Так дозволив собі висловитися і головний 
архітектор Києва Олександр Свистунов, 
який нещодавно отримав свою посаду в ре-
зультаті нібито дуже суворого конкурсно-
го відбору. Та, мабуть, у нього є серйозні 
пробіли зі знанням вітчизняного законо-
давства. Насправді в середовищі його ко-
лег-архітекторів уже затвердилася, пев-
но, простіша розгадка такого феномену! 
Будучи «продуктом» майстерні одіозного 
колишнього головного архітектора міста 
Сергія Бабушкіна, що протиправно «при-
красив» історичний центр Києва монс-
трами-хмарочосами, Свистунов запози-
чив у свого наставника зразок зверхнього 
ставлення до культурної спадщини. На-
очним підтвердженням цього може слугу-
вати спроектована Свистуновим готельна 
будівля-монстр — «Інтерконтиненталь» 
в охоронній зоні Святої Софії Київської, 
що фактично «розчавила» своїми габари-
тами всі навколишні пам’ятки архітекту-
ри цінної сакральної території.

Мінкульт відповість?
 Намір побудувати на Андріївському 
узвозі новий театр виник iще на початку 
2000-х років, коли тут у результаті зне-
сення двох будівель утворився невеликий 
пустир. Однак це мав бути невеликий ка-
мерний театр, призначений для обмеже-
ної кількості відвідувачів. І, справді, та-
кий театр тут було майже завершено при 
будівництві. За габаритами, традиційни-
ми архітектурними формами, ошатним 
декором фасадів він вписувався в навко-
лишнє архітектурне й історичне середо-
вище. І, по-моєму, цей новий об’єкт був 
прихильно сприйнятий громадськістю. 
Автором проекту будівлі цього камерно-
го театру був заслужений архітектор, ла-
уреат премії імені Т. Г. Шевченка Віталій 
Юдін, який зробив собі ім’я будівництвом 
2005 року Київського лялькового театру 
на горі над Європейською площею.
  Але при настанні нинішнього періо-
ду правового свавілля в країні господа-
рям ласої ділянки на Андріївському уз-
возі здалося, що тепер можна дозволити 
собі заради великих прибутків збільшити 
об’єм театрального будинку шляхом вар-
варської безцеремонної його реконструк-
ції. Ось і маємо зараз те, що маємо.
 При цьому можна зрозуміти і вип-
равдати крайній ступінь образи Віталія 
Юдіна, який, будучи ознайомлений iз 
положеннями Цивільного кодексу, не 

без підстави має намір судитися за свою 
інтелектуальну власність з ініціаторами 
того, що сталося (насамперед iз «режисе-
ром театру і процесу реконструкції» Ві-
талієм Малаховим).
 У ситуації, що склалася, деяке заспо-
коєння і примарну надію на об’єктивне об-
говорення проблеми з театром-новобудом 
дають нам запевнення мера міста Віталія 
Кличка про те, що остаточне вирішення 
питання буде обов’язково ухвалене на роз-
ширеному засіданні Містобудівної ради, 
причому із запрошенням на нього не лише 
найкращих фахівців, а й усіх охочих пред-
ставників громадськості.
 Є бажання залишатися оптимістом, 
але є й побоювання щодо розвитку подій 
за найгіршим сценарієм. Дотепні кияни 
вже понавигадували для безглуздої по-
хоронної будівлі багато різних іронічних 
назв. Але боюся, що одна з них — «сарко-
фаг» — може виявитися, образно кажучи, 
пророчою. Адже якщо цей «саркофаг» на 
Подолі, попри гостру критику на адресу 
його апологетів, усе-таки уціліє, то з ча-
сом поширюваний ним довкола згубний 
«радіоактивний пил» нестиме загибель 
всьому прекрасному навколо і, насампе-
ред, ансамблю Андріївського узвозу.
 Це може слугувати прецедентом того, 
що надалі в різних «злачних», по-шах-
райськи приватизованих куточках узво-
зу (бо, згідно із законом, земля в заповід-
нику історико-культурного призначення 
приватизації не підлягає), а то і на місцях 
умисне знищуваних старовинних споруд 
зростатимуть величезні будівлі «коморно-
контейнерного» типу. Саме такі будівлі у 
своїй майстерні у великій кількості вже 
спроектував автор київського «театру на 
Подолі» харківський архітектор О. Дроз-
дов, причому для різноманітного утилі-
тарно-функціонального призначення. 
Зокрема, в київському театрі-«контей-
нері» для задоволення відвідувачів, ок-
рім вистав, планують облаштувати рес-
торани й інші торговельні заклади, і на-
віть нічні «наливайки». 
 Тобто тут сплановано багатофункціо-
нальний розширений торговий майдан-
чик зі слушною назвою «драматичний 
театр» і, скажімо прямо, переслідують-
ся суто комерційні цілі, далекі від ду-
ховних потреб справжніх поціновувачів 
сценічного мистецтва.
  Дроздов дозволяє собі робити циніч-
ні заяви, що «Андріївський узвіз пос-
тупово втрачає свою архаїку», а з уст 
окремих шанувальників таланту цьо-
го «майстра» архітектури можна почу-
ти «передбачення», що саме його твір iз 
часом стане візитною карткою архітек-
турного ансамблю вулиці (хоча, як відо-
мо, таке поняття давно утвердилося за 
Андріївською церквою, що завершує цю  
пам’ятку містобудування).
 Дроздов, мабуть, не здатен зрозумі-
ти, що те, що в якійсь мірі прийнятно для 
харківської «сірої» промислової зони (у 

котрій наразі звик «творити» цей про-
ектувальник), абсолютно недоречно для 
«київського Монмартру», «вулиці-свя-
та», на якій на початку 1980-х років скла-
лася традиція проведення травневих Днів 
Києва, і де художники та народні умільці 
отримали право, як це сталося свого часу 
в Парижі, виставляти свої твори не лише 
на продаж, а й просто для розваги пуб-
ліки. Паризький Монмартр є свого роду 
«дорогою до храму». Він піднімається на 
пагорб, який вінчає церква Сакре-Кьор 
(«святе серце»). Це місце разом iз Лувром 
і Ейфелевою вежею має велику популяр-
ність серед туристів.
 Андріївський узвіз — також дорога до 
храму — до перлини київської архітекту-
ри, візитної картки Києва — Андріївської 
церкви і, можна сказати, до святого місця, 
звідки почало забудовуватися наше місто. 
Але якщо там, на паризькому Монмарт-
рі, історичне середовище залишилося не-
доторканним, заповідним, то яке насиль-
ство з боку хижаків-забудовників спос-
терігається у нас при нинішньому право-
вому беззаконні, в усіх сферах державного 
і суспільного життя. І до якої міри зростає 
загроза фізичному існуванню самої Анд-
ріївської церкви у зв’язку з посиленням 
транспортного навантаження на вулицю, 
безпосередньо в охоронній зоні цієї безцін-
ної пам’ятки  архітектури й історії?! Адже 
вже зараз значно посилюються, стаючи не-
зворотними, зсувні процеси поблизу храму 
на дніпровських схилах!
 Пам’ятаю, в минулому, на вулиці по-
руч із церквою стояв міліціонер iз мото-
циклетною коляскою, контролюючи і ре-
гулюючи рух транспорту. І це при значно 
меншій його інтенсивності!
 Цікаво відзначити, що український 
уряд упродовж багатьох років неоднора-
зово вносив пропозицію включити Анд-
ріївську церкву до всесвітнього списку 
об’єктів ЮНЕСКО і готував для цього не-
обхідні документи. Але кожен раз фахів-
ці цієї авторитетної організації, відвіду-
ючи Київ, знаходили пам’ятку у вельми 
незадовільному технічному стані. А без 
гарантії з боку нашої держави щодо за-
безпечення заходів для надійного збере-
ження пам’ятки неможливе її включен-
ня до списку ЮНЕСКО.
 Це є ганьбою для всіх наших офіцій-
них осіб, яким довірено опікуватися 
справою охорони національних культур-
них цінностей.
 Чому ж не проводили конкурс із за-
лученням до нього всіх охочих київсь-
ких архітекторів, що знають краще від 
харків’ян, де, як і що можна будувати в 
їхньому рідному місті? Пролити світло 
на деякі аспекти цієї скандальної історії 
вдалося відомій журналістці Ірині Кар-
мановій, що опублікувала в інтернеті на 
сайті «Ні корупції» статтю під риторич-
ною назвою-питанням: «Чиновників, 
що порушили закон і допустили розтра-
ту 165 мільйонів гривень, покарають?».
  Ірина Карманова брала участь у низ-
ці журналістських розслідувань незакон-
них забудов Києва, під час яких їй уда-
лося розкрити саму суть складних коруп-
ційних схем. Вона з’ясувала, що проект 
«театру» справді був офіційно погодже-
ний, і відповідальність за це лежить на 
Міністерстві культури України, точні-
ше, персонально на його співробітниці-
заступниці міністра Тамарі Мазур, по-
сада якої несе в собі великий корупцій-
ний ризик. Будучи юристом за освітою, 
Мазур нехтувала затвердженою проце-
дурою, згідно з якою обговорення таких 
значних об’єктів у заповідних зонах в 
обов’язковому порядку мають проводи-
ти на науково-методичній раді Мініс-
терства культури, куди входять архітек-
тори, історики, мистецтвознавці, архе-
ологи високої кваліфікації і з великим 
стажем та досвідом роботи. І ці кваліфі-
ковані фахівці, немає сумніву, не допус-
тили б ганебного рішення про будівниц-
тво такого «театру». ■

СТОЛИЦЯ

Саркофаг Мельпомени
Хто підставив інвестора будівництва театру на Подолі — президентську корпорацію?

■

Чорний новобуд не лише не гармонiює з Андріївським узвозом, а й зовсім не відповідає 
вимогам правил безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Фото з сайта nikorupciji.org.
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Їхні зелені 
чоловічки
Колишній морський 
піхотинець Елліот 
Акерман написав роман 
про війну
Валентина ГРИГОРЕНКО

 Нещодавно у Києві до публічної дис-
кусії «Війна — це омана»: сучасний ро-
ман про війну» долучився американсь-
кий письменник Елліот Акерман. Роз-
мова відбувалася навколо українського 
перекладу його роману «Зелені проти 
синіх», який вийшов друком у видав-
ництві «Дуліби» (перекладач Лукія 
Зурнаджи). Цей твір став бестселером 
за списком «Нью-Йорк Таймс». Книга 
видана за підтримки Посольства США 
в Україні.
 Елліот Акерман, який народився 
1980 року, — колишній морський пі-
хотинець, брав участь у п’яти військо-
вих експедиціях до Іраку й Афганіста-
ну, зараз працює журналістом, спе-
ціалізується на висвітленні подій гро-
мадянської війни в Сирії. Має кілька 
військових нагород: «Срібна Зірка», 
«Бронзова Зірка за мужність» і «Пур-
пурове Серце».
 Дія роману «Зелені проти синіх» від-
бувається в часи війни в Афганістані 
(2001—2014). Війну в Афганістані ав-
тор знає з власного досвіду — вісім років 
він служив у морській піхоті Зброй них 
сил США, здійснив кілька відряджень 
на Середній Схід та в Південно-Східну 
Азію як офіцер піхотних військ і військ 
особливого призначення. Стояв на чолі 
загону морських піхотинців особливо-
го призначення, які проводили вишкіл 
афганського батальйону «Командос» у 
складі 700 солдатів, зокрема готуючи 
його до взяття в полон вищого коман-
дування Талібану. 
 Письменник узяв за епіграф до сво-
го роману слова пророка Мохаммеда 
«Війна — це омана». Власне, цей твір 
примушує замислитися над тим, де є 
насправді та межа, коли закінчуються 
військові хитрощі й починаються зра-
да i віроломство, де закінчується бо-
ротьба за власну територію та свої пра-
ва й починається бізнес?
 «Терміни «зелені» і «сині» є дуже 
поширеними в американській армії, 
особливо стосовно війни в Афганістані, 
— розповів Елліот Акерман. — Термін 
«зелені» означає дружні сили, війсь-
ка. Це походить з військових карт, 
де ми позначаємо ці армії зеленим, а 
наші сили, американські, синім. В Аф-
ганістані атака, що називається «зе-
лені проти синіх», означає, що афганці 
вбили американських консультантів. 
У книзі це метафора. Вона про те, що 
трапляється, коли війська, за які вою-
вав ти, прагнуть знищити тебе. Книга 
про американця, якого вбив афганець. 
Але ця історія розказана від імені аф-
ганця».
 У книзі немає нічого суто біографіч-
ного. Хоча деякий його досвід в книзі є, 
каже автор. Він стисло так характери-
зує свій твір: «Це роман про війну і про 
те, як вона стає все гіршою і гіршою та 
триває, триває, триває...» І додає: «Го-
ловний урок, який ти засвоюєш на вій-
ні, — це те, що війна існує в сірому про-
сторі. Немає гарних і поганих хлопців. 
Це просто обмежений простір між. У 
книзі це одна з центральних ліній, що 
війна не чорно-біла».
 І ще порада від автора-піхотинця: 
«Багато людей, коли усвідомлюють, 
що решта їхнього життя полягатиме 
в тому, що вони будуть сидіти на ган-
ку й пити пиво, впадають в депресію. 
Тож, коли повертаєшся з війни, ти му-
сиш знайти нову ціль, хоча це й дуже 
важко». ■

■

Лариса ГРОМАДСЬКА

 Нещодавно відбувся VI 
фестиваль-конкурс шкіль-
них самодіяльних театрів 
«Перевтілення». Упродовж 
трьох днів в актовій залі На-
ціонального педагогічного 
університету імені Михай-
ла Драгоманова учасники та 
гості свята мали можливість 
переглянути 21 виставу, по-
бувати на майстер-класах iз 
танців, відчути себе декла-
матором, актором чи співа-
ком перед відкритим мікро-
фоном.
 Цьогорічне «Перевтілен-
ня» переросло зі всеукраїнсь-
кого у міжнародне. Окрім 
учасників iз Харкова, За-
поріжжя, Чернігова, Києва, 
Вишгорода та Боярки, прибу-
ли юні актори з Литви і Поль-
щі. Тож і ведучі говорили ук-
раїнською і англійською мо-
вами.
 Перевтілення і справ-
ді відбулося! Чарівна магія, 

феєричне дійство, шалений 
темп, неймовірний драйв, 
емоційні майстерні виступи 
акторів дитячих театрів не 
залишили байдужими ніко-
го. Глядачі і члени журі смія-
лися і плакали, захоплювали-
ся і сумували, переносилися в 
інший вимір або поринали в 
чарівний світ казки, — сло-
вом, перевтілювалися. Всі 
отримали незабутні вражен-
ня від перегляду спектаклів, 
а юні актори повезли додому 
нагороди і заслужене визнан-
ня. 
 Нагородження відбува-
лося за номінаціями: кра-
ща чоловіча, жіноча і харак-
терна ролі, майстер епізоду і 
кращий дует, краща модер-
на і краща авторська виста-
ви, краще образне рішен-
ня вистави, кращі сценічні 
костюми і краща роль дру-
гого плану... Волонтери, ак-
тори-драгоманівці, опікува-
лися учасниками конкурсу, 
що приїхали з інших облас-
тей чи з-за кордону; готува-
ли сцену до виступів театрів; 

малювали і гралися з дітьми. 
Тож перерви між спектакля-
ми були не менш цікавими і 
пізнавальними. 
 «Гран-прі» заслужено от-
римала вистава «Янголи у 
моєму волоссі» у виконанні 
театру Alyvos з міста Віль-
нюс; художній керівник — 
Раса Куліте-Поліні. Актори 
з Литви заворожили гляда-
чів своєю майстерною грою, 
довели, що театр єднає шану-
вальників прекрасного, адже 
для того, щоб донести думку, 
потрібні не лише слова. 
 Мале гран-прі виборо-
ла дитяча театральна студія 
«Свія» із міста Запоріжжя, 
художній керівник — Світла-
на Ємець. Казка «Сонечко ря-
тує світ» справді зачарувала 
усіх присутніх. Запорізькі 
актори, здається, отримали 
найбільшу кількість нагород 
у різноманітних номінаціях: 
«Краща чоловіча роль» — Ти-
хон Ємельянов за роль Мура-
хи, «Краща характерна роль» 
— Марія Притула за роль Тлі, 
«Майстер епізоду» — Марія 

Карпенко за роль Колорадсь-
кого Жука. 
 Народний театр «Вави-
лон» філологічного факуль-
тету НПУ ім. М. Драгомано-
ва подарував глядачам (поза-
конкурсно) незабутню чарів-
ну казку для дорослих і дітей 
«Свято зірки» за п’єсою Надії 
Симчич.
 Ініціатива проведення 
фестивалю «Перевтілення» 
належить художньому керів-
нику народного студентсько-
го театру «Вавилон», заслу-
женому працівнику культу-
ри, професору кафедри ук-
раїнської літератури НПУ 
імені Михайла Драгоманова 
Ірині Савченко. Співоргані-
затором нинішнього триден-
ного дійства став Благодій-
ний фонд Михайла Гаври-
люка. Головою професійного 
журі, до якого входили акто-
ри, філологи, режисери, ху-
дожники, був відомий ак-
тор Київського академічного 
театру «Колесо», режисер, 
викладач сценічної майстер-
ності Анатолій Суханов. ■

Наталія ЯВОРСЬКА

 У Києві офіційно відкрили Міжна-
родний фестиваль мистецтв Anne de 
Rysv Fest. Уже вчетверте у такий спосіб 
славлять легендарну жінку, княжну, 
королеву Франції — Анну, дочку Ярос-
лава Мудрого. Анна Київська, вийшов-
ши заміж за короля Франції Генріха І, 
де-факто стала справжнім дієвим пос-
лом Київської Русі в середньовічній Єв-
ропі, зайнявши важливе місце в історії 
взаємин франкомовного світу й Украї-
ни. 
 Презентували знамений французь-
кий сорт троянд «Анн де Київ», виса-
дивши перші сто кущів біля пам’ятника 
на Львівській площі. У центрально-
му сквері було символічно закладено 
три клумби: бельгійську, французьку і 
швейцарську. Кожна з них має флорис-
тичну специфіку цих країн. Презенту-
вали клумби відповідно посли Франція 
Ізабель Дюмон, Швейцарії Гійо Шерера 
та Бельгії Люк Якобс, а також міністр 
культури України Євген Нищук. Ви-
садження квітів супроводжувало теат-
ралізоване шоу. 
 Ще одним подарунком фестивалю 
стала презентація нових парфумів, ство-
рених спільно українськими та фран-
цузькими парфумерами, які назвали на 
честь Анни. Живий аромат створений на 
основі однойменного сорту троянд. Його 
було відчутно в повітрі на площі протя-
гом усього дійства.
 Кульмінацією вечора стала київсь-
ка прем’єра вистави Львівського на-
ціонального академічного українсько-
го драматичного театру імені Марії За-
ньковецької під керівництвом легенди 
української сцени Федора Стригуна — 
«Ярославна — королева Франції». Ре-
жисер вистави — Алла Бабенко. 
 «Фестиваль — маленька перлинка 
у київському міському культурному 
житті, що тільки одним своїм існуван-
ням наближає нас до європейських тра-
дицій подібних фестів. Адже відкриття 
було сповнено символів та милих про-
думаних дрібничок. Вразила прем’єра 
Алли Бабенко, яка досить пафосно пе-

реповіла усю історію життя легендар-
ної жінки, що стала прабабусею майже 
тридцяти європейських монархів і зали-
шила по собі добру пам’ять та купу ле-
генд», — прокоментувала Ольга Стель-
машевська.

 Фестиваль триватиме протягом 
усього червня. Основні локації фести-
валю — Національний музей Тараса 
Шевченка та Київський літературно-
меморіальний музей Максима Рильсь-
кого. ■

ЧАС «Т»

Ось і 
сцена...
Цьогорічне 
«Перевтілення» 
переросло 
із всеукраїнського 
у міжнародне

■

Учасники «Перевтілення-2017».
Фото надане організаторами.

❙
❙

ВШАНУВАННЯ

Аромат Анни
Упродовж червня триватиме фестиваль мистецтв 
на честь доньки Ярослава Мудрого

■

Вистава львів’ян «Ярославна — королева Франції».
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
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Без салату — свято не свято 
 Причому чим він легший і простіший — 
тим краще. Бо ще ж треба скуштувати і м’яса, 
і пирогів, і своєї коронної страви, тому го-
туємо салат iз молодої моркви, м’яти і 
власне салату. Нам знадобляться: 2 свіжі 
огірки, 2 молоді морквини, пучок салату, 
банка консервованої кукурудзи (як тільки 
з’явиться свіжа — ідеально брати її: відва-
рити кукурудзину, дати охолонути і зрізати 
зерна з качана), петрушка, м’ята, кріп, сіль, 
перець за смаком, столова ложка лимонно-
го соку і чотири ложки йогурту для заправ-
ки (смачно і зі сметаною, і з майонезом — 
обирайте свій варіант). 
 Моркву відварити і порізати солом-
кою. Огірки порізати кубиками, салат 
порвати на шматочки руками, з кукурудзи 
злити маринад, зелень покришити, йогурт 
(сметану тощо) змішати з лимонним со-
ком, сіллю і перцем. Викласти всі овочі й 
зелень у салатник, залити заправкою і пе-
ремішати. У заправку можна натерти тро-
хи лимонної цедри.
 Салат iз редьки, яєць і цибулі — 
всі барви в одній тарілці: красива, корис-
на запашна літня страва. На 4 яйця потріб-
но стільки ж середніх свіжих огірків, пучок 
зеленої цибулі, 200 г редьки, чайна ложка 
гірчиці, сіль за смаком і сметана для за-
правки. 
 Яйця відварити і порізати кубиками, 
огірки і редьку — четвертинками кружа-
лець, цибулю також покришити,змішати 
всі інгредієнти, посолити і заправити гір-
чицею та сметаною. 

Літо, сонце,.. яйця
 У всьому можна знайти зв’язок, між 
цими словами — також. Як тільки кури ви-
риваються на зелені й квітучі луги, вони 
несуться щедро і, як кажуть, натхненно. 
Тому цей сезон треба використати вповні, 
щоб поповнити організм дуже корисним 
білком, а також жирами та всім іншим, що 
містять яйця. Дієтологи нарешті зруйнува-
ли міф про те, що у яйцях багато холесте-
рину, і радять вживати по два в день лише 

з користю для організму. 
 Із яйцями можна приготувати без-
ліч смачних страв, приміром, сніданок на 
Трійцю. 
 Це може бути несподівано смачний 
омлет «власної технології»: берете 
улюблені овочі, дрібните і викладаєте у 
змащену маслом форму, заливаєте зби-
тими яйцями — і в духовку. Як приклад — 
«омлет літній», який готується так: від-
варити четвертину капустини, дрібно порі-
зати її і викласти на змащене сметаною 
деко. На олії спасерувати цибулину і со-
ломкою порізаний стручок солодкого пер-
цю, викласти це на капусту, а зверху — 
кільцями порізані два помідори. Окремо 
збити три яйця, додати до них півсклянки 
молока, сіль і перець. Цим залити капусту 
і відправити в духовку на 5-7 хвилин. По-
давати з зеленню.
 Оригінальними будуть яєчні гнізда. 
Потрібно буде 4 яйця, півсклянки тертого 
сиру, кілька гілочок кропу і сіль за сма-
ком. Відділити білки від жовтків, збити 
білки у круту піну і викласти на вистелене 
пекарським папером деко у формі гнізд, 
притрусити сиром і подрібненим кропом. 
Посередині кожного гнізда покласти по 
жовтку, злегка присолити і відправити в 
духовку на сім хвилин. Буде красиво на 
тарілці з листям шпинату. 

М’ясна кишеня
 М’ясо, якщо його вміло приготувати, 
може бути чудовою кишенею для різ-
номанітної городини, а все разом скла-
де чудовий смаковий ансамбль. На 1,5-
2 кг свинини (вирізки чи шийної частини) 
потрібно приготувати соус iз двох столо-
вих ложок гірчиці, трьох — соєвого соусу, 
столової ложки лимонного соку, чотирьох 
зубчиків роздавленого часнику, шматочка 
тертого імбиру. А ще вітається «трав’яна» 
імпровізація — тобто сміливо додавай-
те свої улюблені спеції для м’яса: курку-
му, кмин, коріандр, базилік, кріп, паприку 
тощо. М’ясо помийте, висушіть і зробіть 
на ньому надрізи-кишеньки. Натріть його 

сумішшю перців і сіллю та замочіть у при-
готовленому маринаді на ніч. А зранку на-
фаршируйте «кишеньки» м’яса пластина-
ми помідорів, болгарського перцю, кабач-
ків, салатної цибулі, баклажанів і всім, що 
полюбляєте з городини (м’ясу додадуть 
особливої вишуканості шматочки твердо-
го сиру в його «міні-кишеньках»). Потiм 
усе це покласти або в фольгу,  або в рукав 
для запікання, викласти на деко і відпра-
вити в духовку. Випікати недовго, хвилин 
40-50 при температурі 160-180 градусів. 
Наприкінці випікання розріжте рукав, щоб 
м’ясо зарум’янилося. Важливо його не пе-
ресушити.
 Кишеня, до речі, може бути і овоче-
ва, причому досить «конкурентоспромож-
на» з м’ясною. Спробуйте таку — з капус-
ти. Краще взяти капустину, якщо знайдеть-
ся, зі старого врожаю, у неї листя товстіше, 
отож і «кишеньки» будуть надійніші, але 
молода так само підійде і смакуватиме. 
 Щоб приготувати овочеву кишеню, 
потрібно на дно вогнетривкої посудини на-
лити трішки олії, покласти розпарені лист-
ки  капустини і почергово наповнювати цю 
посудину в такій послідовності: фарш— 
листя— майонез — фарш — пошинко-
вана з морквою, помідорами, перцем, пе-
черицями і цибулею капуста, і так — до 

верху посудини. Зверху кишеню накрити 
листям капусти і поставити в духовку на 40 
хвилин, накривши фольгою для запікання. 
За 10 хвилин до закінчення приготування 
зняти фольгу, щоб страва зарум’янилася, 
а готовою її перевернути на тарілці й при-
красити зеленню і морквою. Для такого 
смаколика знадобиться одна середня ка-
пустина, півкіло фаршу зі свинини чи ку-
рятини (можна навпіл), дві середні цибу-
лини, два перці, морквина і спеції. 

Вареники — деруни!
 І вареники, і деруни — з розряду тих 
страв, які практично не набридають. При-
чому вони мають стільки варіацій, начи-
нок, спецій тощо, що їх можна готувати 
майже не повторюючись. Щодо затрат — 
вони також мінімальні, отож ці страви тре-
ба урізноманітнювати і готувати. 
 На Зелені свята слід варити смараг-
дові вареники — з молодою капустою 
і кропом. 
 Начинка готується швидко: на патель-
ні на олії злегка обсмажується подрібнена 
цибулина, шинкується молода капустинка 
і додається до цибулі, під кришкою овочі 
тушкуються 10 хвилин, соляться, перчаться 
і «озеленюються» подрібненим кропом. 
 Потім замішується тісто з борошна, 

солі та перевареної води кімнатної темпе-
ратури. Додати трохи рослинної олії (на 2 
склянки борошна — 2 столові ложки олії і 
чайна ложка солі)  і зовсім трішечки соди 
— тоді тісто вийде пухкеньким. Тісту доб-
ре дати трішечки «відпочити» (хвилин 20) 
і можна починати ліпити вареники. Варе-
ники варимо в окропі, воду трішки при-
солюємо. Готові вареники виймаємо на 
друшляк, даємо воді стекти, і хай вони трі-
шечки схолонуть. Можна посмачити  ци-
булею, смаженою на олії. Як смажити — 
трошки притрусити борошном, тоді цибу-
ля виходить відчутніша та смачніша. Дуже 
смачно до таких вареників вичавити моло-
дого часничку, смак стає надзвичайно пі-
кантним! 
 А ще ви можете зовсім несподівано 
здивувати своїх рідних поживними, смач-
ними і легкими у приготуванні пиріжка-
ми з сиром і кропом (багато хто їх на-
зиває дерунами із сиром). Знадобиться 
300 г сиру, цибулина, 2-3 зубчики часни-
ку, 1 кг картоплі, сіль, перець за смаком 
і зелень кропу. 
 Сир пропускаємо крізь м’ясорубку або 
робимо його однорідним іншим способом. 
Посолити, поперчити і додати подрібнений 
кріп і знову старанно перемішати. 
 Далі натираємо на дрібну тертку кар-
топлю, відкидаємо її на сито і віджимає-
мо сік. Відвар не виливаємо, а даємо 
відстоятися, отриманий крохмаль вико-
ристаємо для приготування смачного ки-
селику (з полуницею, цукром і соком ли-
мона — буде гарно і смачно). 
 Картоплю підсолюємо, перчимо і 
починаємо формувати пиріжки: беремо 
картопляну масу, розплескуємо і робимо 
млинчик, зверху на нього кладемо начин-
ку і загортаємо  ніби конвертиком, надає-
мо форми пиріжка і смажимо на олії з 
обох боків до зарум’янення. Готові пиріж-
ки посипаємо подрібненим часничком і 
даємо трохи охолонути. Теплі вони смач-
ніші за гарячі. ■

ТРАДИЦІЇ

Відтінки зеленого 
Десяток оригінальних страв 
на Зелені свята

■

 Ревінь — pieplant — так і перекладається «рос-
лина для пирога». Які смачні й ароматні з ним пироги 
— не передати! Спекти такий на Трійцю — це просто 
необхідність!
 Приміром — улюбленця пирогів: тертого. 
 Тісто готується — як на будь-який тертий пиріг. 
На велике деко — щоб вистачило всім, бо розгріба-
ють ще гарячим — взяти 3,5 склянки борошна, виси-
пати в миску, додати відразу пакетик розпушувача для 
тіста, поставити тертку просто в миску і потерти туди пач-
ку масла (чи маргарину). Щоб добре масло терлося, його 
слід періодично вмочати в борошно. Далі вимісити мас-
ло з борошном до однорідної маси, додати склянку цук-
ру, трохи менш як половину чайної ложки солі, перемі-
шати і зробити заглиблення всередині тіста. Додати туди 
два яйця, дві-три столової ложки сметани, дуже старан-
но вимісити і поставити в холодильник приблизно на го-
динку. Потім поділити тісто на дві частини, одну повер-
таємо на півгодинки в морозилку, іншу — розкачати і 
викласти на дно дека, щоб було якомога тонше, утво-
рюючи пальцями й бортики коржа. 
 Ревінь почистити від шкірки, нарізати кубиками, 
посипати цукром за смаком і корицею. Викласти на 

тісто. Потім дістати з морозилки другу частину тіста, 
натерти його на крупну тертку і розкласти поверх ре-
веню. Хвилин 20 це має пектися на середньому вогні, 
а за цей час можна збити три білки яєць з половиною 
склянки цукру чи цукрової пудри, вичавити туди трохи 
соку лимона і викласти цей крем на пиріг. Ще хвилин 
15, і по запаху ви визначите, що в домі — справжнє 
свято. 
 Літо — це полуниці! Трійця, яка розпочинає літо, 
так само розпочинає і цей довгоочікуваний сезон 
рум’яних солодких ягід із запахом солодкого розпече-
ного літа. На Трійцю треба спекти легкий красивий, ви-
сокий полуничний десерт — бісквітний полуничний 
тортик. 
 Для початку три яйця добре розтерти з трьома сто-
ловими ложками цукрової пудри і додати дві склян-
ки борошна. Замісити бісквітне тісто, застелити вели-
ку круглу форму для випікання пергаментним папером, 
вилити туди тісто і випекти бісквіт на помірному вогні. 
Вийняти його і покласти в глибоку посудину, нехай поки 
холоне. Тим часом готувати крем: збити чотири жовтки 
зі склянкою цукру, додати  4 столові ложки борошна і 
півсклянки молока, все знову старанно збити вінчиком 

і варити на помірному вогні до загустіння, постійно по-
мішуючи. Вимкнути вогонь і, додавши дрібку ваніль-
ного цукру, продовжувати помішувати, щоб не утвори-
лася шкірочка. Коли буде холодним і бісквіт, і крем — 
вилити крем на бісквіт. 
 Ну а далі — черга за полуничкою. Півкілограма 
ягід переберіть, помийте і покладіть у глибоку кастру-
лю, присипавши їх цукром (півсклянки). Щоб вони пус-
тили сік, потрібно чекати години дві. Як тільки з’явиться 
сік — зливаємо його, а ягоди викладаємо на крем. Із 
соку готуємо желе — додаємо по півсклянки води і 
цукру, сік половини лимона і доводимо до кипіння. У 
холодній кип’яченій воді замочуємо 10 г желатину, дає-
мо йому розбухнути і розчиняємо в гарячому сиропі. 
Готове желе охолоджуємо і заливаємо торт так, щоб 

полуниця повністю ним покрилася. А подавати на стіл 
можна відразу, як желе застигне.
 Сирник із полуницею — так само десерт із 
розряду фантастично смачних. 
 Потрібно півкілограма свіжої полуниці, 150 г цук-
ру, 4 яйця, 400 г нежирного сиру, лимон, ложку верш-
кового масла і ложку панірувальних сухарів. Помийте 
і висушіть полуницю, засипте її половинною приготов-
леного цукру. Решту цукру збийте з яєчними жовтками 
(відділіть їх попередньо від білків), дрібкою ваніліну і 
цедрою одного лимона і відразу додавайте сир, ста-
ранно вимішуючи. Якщо не вдається вимісити до од-
норідної маси — пропустіть усе крізь м’ясорубку з то-
ненькими отворами чи крізь сито. Білки також збийте 
з ложкою цукру, половину введіть у тісто, а іншу поки 
поставте в холодильник. 
 Деко чи трохи глибшу формочку для випікання 
змажте маслом, посипте сухарями і викладайте шара-
ми сир і підготовлені полуниці (тільки перед цим злий-
те з них сік). Верхній шар — обов’язково полуничний! 
А тепер діставайте з холодильника решту білків, поли-
вайте ними суфле і ставте в розігріту духовку хвилин 
на 45-50 на середній вогонь. Діставайте, прикрашайте 
листочками м’яти і можете не чекати, поки прохолоне, 
— він смачний як гарячий, так i холодний. 
 Трійця — родинне свято. Зберіть родину за гар-
ним столом і насолоджуйтеся цим днем, початком літа 
і смачним різноманіттям. 
 Смачного! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Ось і дочекалися ми «офіційного літа» — у народі 
вважають, що починається воно саме з Трійці. Зеле-
них свят чекають особливо — це одне з найбільших 
християнських свят. День святої Трійці так названий 
на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм 
обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небе-
са, і славить Святу Трійцю.
Трійця — день народження християнської церкви, яку 
цього свята прикрашають зеленню, гілками, підлогу 
застеляють лепехою та м’ятою. Навіть ряси священ-
нослужителів цього дня — зеленого кольору. Христи-
яни і свої помешкання прикрашають клечанням: хто 
гілками клена чи липи, духмяними травами.
Відповідно, і святковий стіл аж буяє від зелені. Проте 
за всією величністю свята Трійці українці не перетво-
рювали його на свято їжі, тобто не готували якихось 
надзвичайних страв, дорогих чи занадто вишуканих, 
зате було багато зелені, парувала молода картопель-
ка з кропом, яйця — як барви сонця і літа, молоко і 
молочні страви — символ достатку, запечене м’ясо, 
пироги з ягодами і ревенем, киселі, узвари. 

Ревінь — рослина для пирогів.❙

ДЕСЕРТИ

Рослина для пирога

■

Молода картопелька з кропом.❙
Зелень — це смачно і корисно.❙

Яєчне гніздо.❙
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«Сьогодні в нас вийшло реабілітуватися за вчорашню гонку на Майдані, коли 

ми, на жаль, не змогли потрапити на подіум. І Олександр Превар, і я дуже добре 
спрацювалися з Єгором Дементьєвим — нам дуже допомогло те, що ми без 

проблем порозумілися».
Сергій Лагкуті
велогонщик української команди «Колсс»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Паралельними курсами підходять до 
свого фінішу турніри в першій та еліт-
ній лігах України. У перший уїк-енд 
літа в обох розіграшах відбудуться за-
ключні тури. Щоправда, чекати їхньо-
го завершення для формування майбут-
нього складу учасників прем’єр-ліги-
2017/2018 не варто. Деталі, яких бра-
кувало новому турнірному пазлу, були 
отримані достроково. Відтак на змі-
ну «Волині» та «Дніпру», котрі попро-
щаються з футбольною елітою країни, 
прийдуть два перші колективи першо-
го дивізіону — «Іллічівець» та «Десна». 
Якщо для маріупольського колекти-
ву майбутня участь у ПЛ буде не пер-
шою, то чернігівський клуб заходити-
ме в найсильнішу лігу країни в ролі де-
бютанта.
 До свого знайомства з елітною когор-
тою в Чернігові готуються відповідаль-
но, приводячи до ладу місцевий стадіон, 
який, загалом, як і більшість футболь-
них арен України, де раніше не грали на 
найвищому рівні, перебував у не надто 
кондиційному стані. 
 Не секрет, що вимоги до стадіонів за-
галом та полів зокрема у ПЛ та ПФЛ до-
волі різні. Нещодавня епопея з кубко-
вим чвертьфіналом за участі першолі-
гової «Полтави» та донецького «Шах-
таря», який через невідповідний стан 
газону так і не відбувся, — яскраве тому 
підтвердження. Тож не дивно, що, про-
голосивши «прем’єрські» амбіції та 
взявши курс на еліту, саме футбольно-
му полю, яке є складовою Олімпійсько-
го навчально-спортивного центру «Чер-

нігів», керівництво «Десни» приділило 
першочергову увагу.
 Не так давно прес-служба клубу вже 
відзвітувала про завершення усіх робіт 
iз реновації зеленої галявини. Наступ-

ним же етапом має стати оновлення три-
бун спортивної арени. У цілому ж, пла-
нуючи свій дебют у вищій лізі вітчизня-
ного футболу, «Десна» разом iз самим 
містом змушена серйозно оновити ма-

теріально-технічну базу, пов’язану з ве-
ликим футболом, оскільки, за словами 
віце-президента чернігівського клубу 
Ігоря Базалинського, вона перебувала 
в плачевному стані.
 Зрозуміло, що в процесі заміни га-
зону грати в рідних стінах «Десна» не 
могла. Однак цей факт не завадив їй у 
боротьбі за другу перепустку до еліти 
випередити «Верес» iз Рівного. Фарто-
вою для чернігівських футболістів ста-
ла столична «Оболонь-Арена», де підо-
пічні Олександра Рябоконя виграли не 
один важливий для турнірної розста-
новки матч.
 Що стосується представників маріу-
польського футболу, котрі через кілька 
років після свого вильоту з еліти знову 
туди повертаються, то у місцевого клу-
бу турботи дещо іншого характеру.
   Згідно з законом України про де-
комунізацію клуб має змінити свою 
нинішню назву — «Іллічівець» — на 
іншу.
 Власне, з цього приводу в Маріуполі 
розгорнулися неабиякі дебати. Від часу 
свого заснування (починаючи з 1960 
року) команда, що представляє місто з 
берегів Азову, виступала під не одним 
брендом — «Азовсталь», «Азовець», 
«Локомотив», «Новатор», «Металург». 
Найбільш популярними версіями для 
чергового ребрендингу були «Азовець» 
та «Металург». Утім не виключено, 
що в новому сезоні прем’єр-ліги гра-
тиме «Маріуполь». Вочевидь саме та-
кий варіант у гострій дискусії вигля-
дає найбільш компромісним, i, здаєть-
ся, що проти нього виступати в місті на-
вряд чи хтось буде. ■

ФУТБОЛ

Особливості елітної реконструкції
У новому розіграші прем’єр-ліги місця двох невдах посядуть клуби з Маріуполя та Чернігова

■

Достроково забронювавши в першій лізі друге місце, чернігівська «Десна» здобула право 
дебютувати у вищому дивізіоні вітчизняного футболу.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Столична велогонка Race 
Horizon Park — чи не єдина на-
года для вітчизняних шану-
вальників велоспорту на влас-
ні очі побачити серйозні баталії 
за участі українських шосей-
них команд, головним місцем 
виступів яких є закордонні 
траси. В Україні можливостей 
(читай — доріг), аби на найви-
щому рівні приймати рейтин-
гові велосипедні старти, катма. 
Столичні магістралі також не 
найкращий для цього варіант, 
утім «з міста по нитці» — і в ор-
ганізаторів Race Horizon Park 
є кілька марштрутів, необхід-
них для проведення кількох 
стартів. Уже не перший рік ці 
перегони проходять під егідою 
Міжнародного союзу велосипе-
дистів, відтак мають вони ста-
тус професіональних. Хоча аж 
занадто гучних імен у Києві че-
кати не доводиться. Думається, 
не сприяє їхньому приїзду до 
української столиці й не надто 
приємна історія минулорічних 
стартів, які в дощових умовах 
завершувалися масовими за-
валами на столичній бруків-
ці. Однак Race Horizon Park 
— хороша можливість вивчи-

ти географію вітчизняних шо-
сейних колективів. Нагадаємо, 
що у чоловіків лідируючі пози-
ції в Україні займає столична 
команда «Колсс», представни-
кам якої під час київських пе-
регонів наполегливо опонува-
ли хлопці з «ІСД». Окремим 
пулом на змаганнях була пред-
ставлена й національна збірна 
України з її чоловічим та жіно-
чим колективами. 
 Хай там як, але взагалі без 
зірки велосипедне свято, зно-
ву присвячене Дню Києва, не 
пройшло. Як почесного гостя 
столичних перегонів їх органі-
затори запросили Андрія Грив-
ка, котрий, захищаючи кольо-
ри «Астани», залишається єди-
ним українцем у світі вело-про-
фі. 
 Відзначимо, що зазирнути 
в гості до Києва Андрій Грив-
ко зміг завдяки незапланова-
ному «вікну» в своєму гоноч-
ному графіку. У лютому під 
час Туру Дубаю український 
гонщик став учасником конф-
лікту з німцем Марселем Кіт-
телем, за що, в підсумку, от-
римав 45-денну дискваліфіка-
цію, яка завершується всере-
дині червня.
 Не лише своєю присутніс-

тю, але побалував знаний гість 
учасників змагань й іменною 
премією, яку отримали кращі 
гонщики суботньої серії пере-
гонів, визначені на проміжно-
му фініші Horizon Park Race 
Maidan (у чоловіків) та Horizon 
Park Women Challenge (у жі-
нок).
 В обох випадках — ані се-
ред преміальних переможців, 
ані тріумфаторів самої гонки 
— вітчизняних спортсменів 
не було. У чоловічих баталіях 
узагалі весь подіум посіли іно-
земці на чолі з данцем Расму-
сом Есманном Гіннерупом з ко-
манди «Аура Енерджі». Це був 
перший в історії Race Horizon 
Park випадок — без українців 
на п’єдесталі. 
 У жінок перемогу в гонці, 
що мала статус масової, здобу-
ла Альжбета Павлендова, котра 
представляла збірну Словаччи-
ни. Третьою ж стала представ-
ниця національної команди 
України Марина Іванюк. Гос-
подарки змагань реваншува-
лися у так званій «розділці», 
посівши в ній три призові міс-
ця. Перемога — в активі Ган-
ни Соловей, яка представляла 
команду Львівського регіону. 
Другою та третьою, захищаю-

чи синьо-жовті кольори, стали 
Ольга Шекель та Валерія Коно-
ненко, відповідно.
 А місцем реваншу для на-
ших велогонщиків стала одно-
денна «класика», де, як і у по-
передній гонці, знову доміну-
вали українці. Перший 96 км 
дистанції подолав Олександр 
Превар з «Колсс», другим фіні-
шував його одноклубник Сер-
гій Лагкуті. «Бронза» ж діс-
талася чотириразовому чем-
піону Паралімпійських ігор 
Єгору Дементьєву з «ІСД». Від-
значимо, що перемогою нашо-
го співвітчизника — Михайла 
Кононенка з «Колсс» — завер-
шився й «пролог» цьогорічної 
Race Horizon Park — традицій-
на гонка «За мир», яка прохо-
дить на олімпійському кільці в 
передмісті Києва. 

* * *
 У дні, коли в Києві проходила 
Race Horizon Park, в Італії фіні-
шувала сота за ліком «Джиро 
д’Італія». Перед заключним 21-
м етапом рожеву майку лідера ут-
римував колумбієць Наїро Кінта-
на з «Мовістар», який володіючи 
відмінною гірською підготовкою 
відібрав лідерство у голландця 
Тома Дюмулена. Утім здобутої 
в Альпах хвилинної фори пере-
можцю «Джиро-2014» для ще 
одного тріумфу на Апеннінах не 
вистачило. Володіючи значно по-
тужним ходом на рівнині, Дюму-
лен — четвертий перед останнім 
етапом — з лишком компенсував 
своє відставання від трьох конку-
рентів під час фінальної «розділ-
ки», старт якої, до речі, прой-
шов на легендарному автодромі 
в Монці. ■

ВЕЛОСПОРТ

«Преміальний» реванш 
Упродовж трьох днів у столиці України та її околицях змагалися 
майстри шосейних велоперегонів

■

Професійні велогонщики — учасники Race Horizon Park-2017 — 
не часті гості на столичних шосе.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
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 — Дівчина запитує свого ново-
го приятеля:
 — Чому, коли ми цілуємося, ти 
змушуєш тримати тебе за вуха?
 — Тому що ранiше в такій ситу-
ації в мене з кишені зник гаманець iз 
грошима.

* * *
 Чоловік і дружина гуляють у 
парку.
 — Люба, постарайся видавати-
ся щасливою.
 — Чому?

 — Жінка, яка йде нам назуст-
річ, — моя перша дружина.

* * *
 — Мамо, завтра батьківські 
збори. Підеш?
 — Ні, синку, ми краще на ці гро-
ші з тобою в Туреччину з’їздимо.

* * *
 — Бокс — найкращий вид 
спорту!
 — Ви, напевно, відомий бок-
сер?
 — Ні, я стоматолог.

По горизонталі:
 1. Позначення лівої ноги для 
навчання муштрі у царській армії. 
3. Телевізійна або радіопрограма. 
9. «В’ється, наче змійка, неспокій-
на ..., тулиться близенько до під-
ніжжя гір». (Михайло Ткач). 10. Ім’я 
геніального французького матема-
тика, основоположника сучасної 
алгебри, якого в 20 років убили на 
дуелі. 11. Провокаційна виклична 
поведінка, що суперечить загаль-
ноприйнятим нормам. 13. При-
дане нареченої. 14. Французький 
письменник, лауреат Нобелівської 

премії, автор роману «Кола Брюнь-
он». 16. Освіжаючий безалкогольний 
напій. 17. Овочева страва. 19. Різно-
вид японського мистецтва мульти-
плікації. 21. М’який метал, з якого 
виплавили стійкого солдатика із каз-
ки Ганса Християна Андерсена. 23. 
Гірський хребет на кордоні Киргизії і 
Казахстану. 26. Дорожня сумка. 27. 
Довга тоненька хлібина з білого бо-
рошна. 28. Металева скринька з от-
вором для збирання пожертв у церк-
ві. 29. Стежка в горах.
По вертикалі:
 1. М’який папір чи шматок тка-
нини, яким за столом витирають 
руки і рот. 2. Річка на Тернопіллі і 
творче псевдо українського співака 
Андрія Підлужного. 4. «... був пару-
бок моторний, і хлопець хоч куди ко-
зак. Удавсь на всеє зле проворний, 
завзятіший од всіх бурлак» (Іван 
Котляревський). 5. Ідеал, зразок 
для наслідування. 6. Героїня казко-
во-сатиричної дилогії Льюїса Керро-

ла. 7. Група слов’янських племен з 
рештками готів, греків та іранців, які 
населяли територію України. 8. Друг 
Ісуса Христа, якого він воскресив на 
третій день після смерті. 12. Плеску-
ватий круглий камінь, призначений 
для лущення і розмелювання зер-
на та інших твердих предметів. 13. 
Італійський футбольний клуб. 15. 
Найвищий представницький орган у 
кримських татар. 18. Гол, забитий у 
власні ворота. 19. Богиня ранкової 
зорі у стародавніх римлян. 20. Річ-
ка в Німеччині, на якій відбулося іс-
торичне з’єднання двох фронтів ан-
тигітлерівської коаліції у часи Другої 
світової війни. 22. Солодкий алко-
гольний напій. 24. Український бок-
сер, чемпіон світу за версією WBO 
у першій важкій вазі. 25. Навхрест 
скріплені й обмотані колючим дро-
том колоди або рейки, які застосову-
ють проти ворожих танків і піхоти.
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 Сміятися — корисно для 
здоров’я. А от за насмішки, тим 
більше — над старістю, фізич-
ними вадами чи недосконаліс-
тю, можна добряче поплати-
тися. 
 У цьому переконалася 
«дівчина місяця Playboy», акт-
риса Дені Мазерс. Рік тому, піс-
ля занять у лос-анджелеському 
клубі здоров’я вона побачила в 
роздягальні 71-річну жінку, яка 
так само, як і вона, переодяга-
лася після занять. Порівнявши 
подумки свою фігуру з фігу-
рою бабусі, самозакохана дів-

чина вирішила, що показува-
ти таке тіло, хай і в спортив-
ній роздягальні, — це смішно 
і непристойно, і, потайки зняв-
ши оголену жінку, виклала фото 
зі своїми коментарями в соцме-
режі.

 Утім читачам її сторінки це 
видалося зовсім не смішним, 
і вони поскаржилися на зні-
мок iз жінкою. Справа дійш-
ла до поліції, яка пред’явила 
Дені звинувачення в порушенні 
права на приватне життя літнь-

ої леді. Слідство та судові роз-
гляди тривали майже рік, і зре-
штою моделі було винесено ви-
рок: зірку серіалу «Зухвалі і 
красиві»   засудили до 30 днів 
громадських робіт і 36 місяців 
умовного терміну. Також суд 
зобов’язав її виплатити жертві 
її насмішок 60 доларів компен-
сації.
 Але найбільшим покаран-
ням для неї може стати пов-
ний крах кар’єри. Бо навряд чи 
хтось захоче після такого скан-
далу і далі її запрошувати на 
зйомки та фотосесії. Бо краса 
красою, але й репутація у світі 
моди теж багато важить. ■

ОТАКОЇ!

Досміялася
Модель Playboy втратила все через 
насмішки над літньою жінкою

■

Аліса КВАЧ

 Чутки про те, що зірка філь-
мів про Гаррі Поттера та «Красу-
ня і чудовисько» Емма Уотсон та 
її бойфренд Вільям (Мак) Найт го-
туються до весілля, яку днями по-
ширив відомий британський таб-
лоїд Sun-Times, неабияк сколихну-
ли середовище фанів актриси. Па-
параці видання стверджували, що 
Емма та її коханий відвідали низку 
ювелірних магазинів у пошуках об-
ручок, причому актриса перегляда-
ла дорогі варіанти з діамантами.
 Зреагували на це й інші світсь-
кі репортери, які почали розшуку-
вати різноманітних «друзів пари» 
та «наближених осіб» у сподіванні 
отримати докладнішу ексклюзив-
ну інформацію. Зокрема, видан-
ня Contact Music із посиланням на 
власні джерела стверджує, що  27-
річна зірка, відома своїми фемініс-
тичними поглядами, хоче зламати 
традиції й сама запропонувати ко-
ханому руку і серце. Мовляв, та-
ким чином Уотсон збирається по-
дати приклад іншим дівчатам, за-
охочує їх проявляти самостійність 
та ініціативу.  «Емма і Maк роз-
повіли кільком обраним друзям, 

що вони відчувають, що вже го-
тові до нового кроку в стосун-
ках і одружаться», — стверд-
жує джерело з оточення пари.
 Емма і Вільям почали зус-
трічатися ще минулої весни, 
причому цей роман допоміг ак-
трисі вилікувати розбите серце 
після болючого розриву із зір-
кою регбі Метью Дженнеєм. Піс-
ля розлучення з ним вона втек-
ла і сховалася в горах Канади, 
де кілька тижнів приходила 
до тями. Тепер вона щаслива, 
що її коханий — не зірка спор-
ту чи кіно, а звичайна людина, 
з ним вона може бути сама со-
бою і вести «нормальне» жит-
тя. Сам Вільям Найт є випус-
кником університету в Прінс-
тоні, а нині чесно заробляє собі 
на життя комп’ютерним бізне-
сом.
 Найцікавіше, що самі зірки 
поки що мовчать про майбутню 
подію, хоча дехто вже припус-
тив, що весілля відбудеться 
влітку цього року. Офіційний 
представник Емми Уотсон на 
питання, чи збирається її підопіч-
на зв’язувати себе шлюбом, від-
повіла: «Без коментарів». ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Ламаючи традиції
Емма Уотсон збирається сама 
зробити пропозицію коханому

■

Емма Уотсон.❙

1 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +14...+16, удень +21...+23.

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +24...+26.

30 травня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 16-22 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 
18.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Трускавець: уночi +12...+14, удень +21...+23. Моршин: 
уночi +12...+14, удень +20...+22.

Вільям (Мак) Найт.❙
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