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ІнФорУМ

«Росія є найбільшою загрозою для безпеки Європи та світу. Напад на Грузію
в 2008 році, а також незаконна анексія Криму та військове вторгнення в
Україну в 2014 році показують, якими є справжні наміри Росії».

■ НА ФРОНТІ

Кривава
Трійця
Минулими вихідними
Україна втратила чотирьох
своїх захисників, ще
один боєць ЗСУ ганебно
потрапив у полон
Іван БОЙКО
Окупанти все більше розпалюють
протистояння на Донбасі, не маючи нічого святого, адже інтенсивність ворожого вогню як по позиціях ЗСУ, так і по
цивільних об’єктах зросла саме на час
Зелених свят.
Зокрема, напередодні Трійці, минулої суботи поблизу окупованої Горлівки
загинуло двоє бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила —
23-річний контрактник Віктор Ферлієвич та Ярослав Дашкевич. Сталося це
близько 20:00, наша бронегрупа на БМП
патрулювала район між опорними пунктами й потрапила в засідку російської
диверсійно-розвідувальної групи.
Українські військові успішно відбили
атаку, але їхній транспорт наїхав на фугас. Віктор Ферлієвич загинув на місці,
а Ярослава Дашкевича змогли витягнули з поля бою, довезти до госпіталя, але
від отриманих травм хлопець помер.
Відомо, що Віктор Ферлієвич на фронті з початку війни, наприкінці січня одружився із дівчиною, яка служить разом
із ним у бригаді. Вдома на нього чекали
мати та брат. 22-річний Ярослав Дашкевич iз позивним «Рижий» провів на військовій службі понад два роки. Воїн виріс у багатодітній родині — мати, три сестри і двоє братів не дочекалися його з війни.
Уже на Трійцю вранці на Луганщині
загинули під час спецоперації бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» підполковник
Руслан Муляр і прапорщик Юрій Журавльов. Ще одного спецпризначенця поранено. За даними спецслужби, «альфівці»
потрапили під артилерійський обстріл.
«Служба не залишить на самоті родини своїх співробітників, які героїчно віддали життя, захищаючи Батьківщину»,
— сказав голова СБУ Василь Грицак.
Також стало відомо, що 19-річний
військовослужбовець 30-ї бригади Володимир Воскобійник, який зник ще 25
травня, потрапив у полон до бойовиків
п’яним.Про це хлопець із Чернігівщини розповів нібито добровільно. Відео
з Володимиром Воскобійником опубліковано на пропагандистських ресурсах
терористів «ДНР».
У прес-службі 30-ї бригади підтвердили той факт, що Воскобійник опинився в полоні: «Найголовніше, що він живий, але, відповідно до попередньо отриманої інформації, перебуває у ворожому
полоні».
Військові наголошують, що Володимира Воскобійника піддали тяжкому
психологічному впливу, вiн перебуває
у стресовому стані, говорить плутано,
має виснажений вигляд. Підозрюють,
що з нього знущаються в полоні — позбавляють сну та, ймовірно, б’ють, хоча
на відкритих ділянках тіла синців не
помітно.
Минулого понеділка в районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишалася стабільно високою, окрім обстрілів позицій ЗСУ, бойовики застосовували зброю
проти мирного населення. Окупанти 37
разів порушували режим тиші. З них 9
разів застосовували міномети 82-мм та
120-мм калібру. ■

Ірина КИРПА
Майбутня літня посуха штовхає
окупантів на відчайдушні кроки
із забезпечення анексованого півострова питною водою. Без дніпровської води промисловість та
сільське господарство у Криму терпітимуть крах, а от кошти, витрачені на будівництво опріснювальної станції, вже зараз обчислюються мільярдами рублів.
Провокатори з Росії знову взялися розробляти план «Шатун» у
Генічеському районі, що на Херсонщині, заради встановлення
контролю над Північно-Кримським каналом.
— В окупантів є тільки три
варіанти, як роздобути стратегічно важливий об’єкт для забезпечення Криму прісною водою, —
розповідає постійний представник
Президента України в Автономній
Республіці Крим Борис Бабин. —
Просто так їм вентиль ПівнічноКримського каналу ніхто не відкриє, тому окупанти спробують вирішити це питання або в юридичній площині, або силовим шляхом.
Навряд чи хоч якийсь український
суд вирішить питання забезпечення півострова водою на користь
країни-агресора. Тоді можливий
більш радикальний варіант, який
передбачає «розгойдування» ситуації на російсько-українському
кордоні та силове захоплення адміністративних будівель ПівнічноКримського каналу.
На думку політика, вже зараз
у деяких населених пунктах Генічеського району є ознаки втрати
державного управління, а найгірші справи саме у тій місцевості,
яка найближче розташована до
Криму.
— Небезпечний симптом — це
поява масових організованих злочинних угруповань, які проводять
антиукраїнські акції та мітинги, активно «розгойдуючи» ситуацію, — констатував Борис Бабин.
— Ситуація поки не військова,
але дуже небезпечна. На місцевому рівні протидіяти цьому непросто й поліції, й виконавчій владі.
Справитися з загрозою під силу
лише співробітникам спецслужб та
представникам центрального апа-

президент Польщі

■ ПРОВОКАЦІЇ

Агресивна спрага
Росія «розхитує» Херсонщину, щоб отримати доступ
до Північно-Кримського каналу

❙ Водний дисбаланс Росiя знову намагається лiквiдувати за чужий рахунок.
рату української влади на місцях.
Не менш тривожну тенденцію
до збільшення кiлькостi професійних військових спостерігають і
люди, які мешкають на анексованих Росією територіях. Як розповів лідер кримськотатарського
народу Мустафа Джемілєв, Росія
проводить примусову зміну демографічного складу населення на території окупованого півострова.
На сьогодні туди вже перевезли
майже мільйон громадян РФ.
— Чужі люди перемістилися з
материкової частини Россії до окупованого Криму таємно, з метою
витіснення корінного населення,
— впевнений Мустафа Джемілєв.
— Добре живеться на півострові й
переселенцям з Луганської та Донецької областей, а ось для пред-

■ ВТРАТИ

Лише
п’ятнадцятий
минало
Дев’ятикласниця
загинула під час обстрілу
терористами мирних
кварталів поблизу
Торецька
Іван ПОВАЛЯЄВ
Жахлива трагедія сталася на Донеччині на «Зелені свята»: в селищі
Залізне поблизу Торецька в результаті артилерійського обстрілу бойовиків загинула 15-річна дівчинка. Як
повідомив керівник Донецької області Павло Жебрівський, «дитина перебувала на подвір’ї своєї бабусі в той
час, коли туди прилетів великокаліберний снаряд, випущений iз рашистських позицій». За його словами, за-

Анджей Дуда

❙ Дарина Каземірова.
❙ Фото з сайта glavred.info.
гибла дівчинка Дарина Каземірова
була ученицею 9-го класу, три дні
тому вона відсвяткувала свій день
народження. Про трагедію поліції
повідомив дідусь загиблої в понеділок близько 12.30. Снаряд розірвав-

ставників мого народу окупаційна
влада створила нестерпні умови.
Розхитування ситуації на україно-російському кордоні в Херсонській області вигідне агітаторам Кремля, адже ці дії можуть
стати початком масштабної акції
з узурпації Північно-Кримського
каналу.
Нагадаємо, що з 2014 року подача води на півострів з материкової частини України повністю припинена. До незаконної анексії канал забезпечував до 85 відсотків
потреб кримчан у прісній воді. Зараз на півострові склалася критична ситуація з водопостачанням
окремих міст, а також з організацією зрошення та поливу на землях сільськогосподарського призначення. ■
ся за три метри від дитини, тож вона
отримала травми, не сумісні з життям. Розпочато кримінальне провадження. Попередньо факт кваліфіковано за ст. 258 «Терористичний акт»
Кримінального кодексу України.
Висловлюючи співчуття рідним
загиблої дівчинки, перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін написав у соцмережах: «Війна не закінчилася, вона триває, i щодня від неї страждають тисячі наших
громадян, жителів Донеччини та Луганщини. Найжахливіше, що страждають i гинуть діти. Пiд час обстрілів
бойовиками мирного селища Залізне
(за 6 км від Торецька) загинула неповнолітня дівчинка. Дитина вийшла на подвір’я, де її вбило уламком
ворожого снаряду...»
Перший віце-спікер Ірина Геращенко додає: «Це просто жах. Останні тижні приносять страшні новини з лінії фронту, гинуть військові
та цивільні, від обстрілів загинуло кілька дітей. За кожним фактом
убивства української дитини має
бути відкрито кримінальне провадження, й цей фактаж має лягти й
у позови України до РФ , яка спонсорує тероризм на Донбасі, в міжнародні суди».
Зазначимо, що лише впродовж
тижня від обстрілів на Донбасі загинуло двоє дітей — семикласник і
дев’ятикласниця. ■

ІнФорУМ
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■ ДУШЕВНІ СПОГАДИ

■ ФЕСТИВАЛЬ

Ляшко — виховательці:
«То я рвав ваш часник і цибулю!»

Перевтілення
з роботом

Інтернатівські вчителі Ляшка розповіли, яким він був у дитинстві, а політик
зізнався у дитячих гріхах

Понад 30 країн представлені
на восьмому «Книжковому
Арсеналі»

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Спогади, сльози та теплі обійми...
Так пройшла зустріч Олега Ляшка в
Яблунівській школі-інтернатi, куди
колишній учень приїхав привітати
нинішніх вихованців зі святом останнього дзвоника. Тут політика завжди чекають із нетерпінням та зустрічають по-домашньому тепло. Але
цього разу побачення виявилось особливо зворушливим. Олег Ляшко зробив сенсаційні зізнання перед вчителями, а ті, в свою чергу, згадували,
яким він був у дитинстві.
Галина Василівна Гайка навчала
Олега Ляшка з першого класу інтернату. Із гордістю розповідає про свого
найвідомішого вихованця.
«Дуже пишаюся тим, що в мене був
такий учень. Тільки він прийшов до
школи, я знала, що з нього вийде велика людина. Коли привезли його з Прилуцького дитбудинку, я побігла до бухгалтерії, бо треба було розписатися за
одяг і взуття. Я залишила його у класі
на помічника вихователя. Повертаюся й дивлюся, що всі мої діти сидять,
склавши руки, а Олег із моїм зошитом під рукою стоїть серйозний і каже:
«Діти, готуйтеся зустрічати мене так,
як ви зустрічаєте директора школи!».
Я почекала, поки діти з ним привіталися і сіли за парти, а потім сказала
йому: «Хочеш бути великою людиною — для цього у тебе все є, але треба дуже багато працювати». Він дійсно
працював дуже багато все життя, щоб
усього добитися», — розповіла вихователька Галина Василівна.
Ці спогади настільки розчулили
народного депутата, що він зізнався у
своїх дитячих гріхах.
«Галина Василівна, через 30 років
я хочу перед вами вибачитися. Ви колись приходили в клас і жалілися, що
у вас щойно виросли цибуля і часник, а

Тетяна МІЩЕНКО

❙ Олег Ляшко в Яблунівській школі-інтернаті зустрівся зі своїми виховательками
❙ Галиною Іванівною та Галиною Василівною.
хтось уже повиривав. Так ось, то я рвав
ваші часник і цибулю. Вночі приходив
із хлопцями з інтернату на ваш город.
Вибачте мене за це!» — звернувся до
Галини Василівни колишній учень.
Інша вчителька, Галина Іванівна
Архипенко, за словами Олега Ляшка,
теж стала для нього рідною людиною.
Він і досі пам’ятає дорогу до її дому та
смак яблук з її саду.
«Я із сином Галини Іванівни Володею сидів за однією партою. Володя
сьогодні великий начальник — полковник міліції. А в дитинстві був меншим за мене вдвічі. Я постійно забирав у нього яблука, які він приносив
iз дому. Пожалівся Володя якось своїй
мамі, що Ляшко його яблука з’їв. А
Галина Іванівна й каже: «Хай до мене
приходить по яблука. Чого він у тебе
їх тягає?». З того часу я почав ходити
до Галини Іванівни не тільки по яблука, а по все на світі. А коли закінчив
інтернат, то приїжджав до них додо-

му і залишався не один раз на ніч. Я
точно знаю, що в мене в Яблунівці є
дім, де мене чекають і завжди зустрінуть», — поділився спогадами народний депутат.
Галина Іванівна, в свою чергу,
зізналась, що вважає Олега Ляшка за
ще одного рідного сина. «Моєму синові Володі вже 45 років, але з Олегом
вони постійно підтримують зв’язок.
Так само і зі мною. Коли Ляшко приїжджає до Яблунівки, такого ніколи не
буває, щоб він не заїхав. І щоразу з подарунками. Я завжди казала, коли він
виступає у Верховній Раді — наче строгий, але за натурою він дуже добрий.
Я його знаю, як ніхто. Він радий допомогти кожній людині і вислухати кожного», — зізналась Галина Іванівна.
Політик щиро подякував вчителям
за виховання, турботу та любов, яку
вони йому дарували у дитинстві. І сказав, що без них він би не став тим, ким
є зараз. ■

■ ПІДСУМКИ

Гарно зустріли, гарно провели
Під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Нацполіція
була на висоті
Тарас ЗДОРОВИЛО
Фінальні матчі УЄФА
українська поліція відпрацювала на високопрофесійному рівні. А переживати було за що, адже
за цих кілька напружених святкових днів Україну відвідали майже 25
тисяч гостей i вболівальників. Причому іноземні гості почали прибувати ще 21 травня й відтоді
копи перейшли на посилений варіант несення
служби. Під час самого
фінального матчу між командами «Реал» та «Ліверпуль» стадіон НСК
«Олімпійський» порядок
забезпечували майже 10
тисяч правоохоронців.
Як розповів голова Нацполіції України Сергій
Князєв, для публічної безпеки та охорони порядку
на території держави напередодні проведення за-

❙ Приємне селфi з копами.
❙ Фото з сайта tsn.ua.
ходів усі підрозділи МВС
України провели низку
спільних практичних тренувань. Злагодженість дій
відпрацьовували в аеропорту, ситуаційних центрах та на навчальних полігонах. Також були розроблені спеціальні буклети з
необхідною довідковою інформацією для гостей столиці. Вся оперативна інформація з усіх локацій
надходила до міжвідомчо-

го Ситуаційного центру. До
його роботи було залучено
представникiв Нацгвардії
України, адміністрації Держприкордонслужби, Держслужби з надзвичайних
ситуацій та Державної міграційної служби.
Окрім найважливіших
локацій (держкордон, аеропорти, залізничні вокзали), правоохоронці несли службу на основних
автодорогах, якими пере-

міщалися гості чемпіонату та вболівальники. А ще
додатково було задіяно сім
ситуаційних автомобілів.
За час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА на території держави до органів
поліції надійшло 71 звернення іноземних громадян, iз яких 20 мають ознаки кримінального правопорушення. Крім того,
надiйшло чотири повідомлення про замінування
об’єктів столичної інфраструктури. За всіма цими
фактами тривають дії, передбачені законодавством
України.
За словами пана Князєва, члени команд «Реал»
та «Ліверпуль», а також
їхнi офіційні делегації та
частина вболівальників
залишили територію України через міжнародний
аеропорт «Бориспіль».
Керівник Нацполіції
висловив вдячність поліцейським,
які
брали
участь в охороні публічного порядку. «Той рівень
безпеки, який нам вдалося створити, — високопрофесійний та достойний.
Сподіваюсь, що надалі будемо підтверджувати свої
професійні якості», — підкреслив Сергій Князєв. ■

Дві сотні українських письменників і
близько 100 гостей з 31 країни світу — така
арифметика VІII Міжнародниого фестивалю «Книжковий Арсенал», який проходить із 30 травня по 3 червня у Києві. Кожен може зустріти віртуозів слів на свій
смак: Івана Драча, Лесю Воронину, Івана Малковича, Юрія Іздрика, Андрія Кокотюху, Дмитра Лазуткіна, Зірку Мензатюк, Тетяну Сидоренко... У Мистецькому Арсеналі свої найкращі новинки представляють понад 150 видавництв і нішевих
проектів.
Серед закордонних гостей цього року
— експерт ЮНЕСКО і директор Паризького інституту практичної філософії, один
із найвідоміших у світі спеціалістів з дитячого розвитку Оскар Бреніф’є (Франція), поет, перекладач і правозахисник,
один із засновників Литовської Гельсінської групи, професор слов’янських мов і літератур в Єльському університеті Томас
Венцлова (Литва), яскравий представник
водночас хорватської та боснійської літератур Міленко Єрґович (Боснія і Герцеговина), президент Американської асоціації літературних перекладачів Арон Ажі
(США), президент ісландського PEN-клубу, знаний ісландський письменник Сйон,
провідний ізраїльський автор Меїр Шалєв
(Ізраїль), одна з найпомітніших італійських письменниць Франческа Меландрі
(Італія), всесвітньовідома письменниця,
есеїстка і журналістка Славенка Дракуліч
(Хорватія—Швеція).
Спеціальний гість «Книжкового Арсеналу» — Братиславський книжковий фестиваль (BRaK). За кураторства Петера Міхалека (Словаччина), BRaK презентує в
межах фестивалю унікальну програму читань, публічних розмов і заходів. Серед
учасників програми — один із найпомітніших письменників молодого покоління
Словаччини Міхал Гворецьки, його найновішу книгу «Троль» готують до видання в українському перекладі.
Фокус-тема книжкового фесту — «Проект майбутнього». Поєднання сторітеллінгу (розповідей історій), VR (віртуальної реальності) й ілюстрації будуть втілені у проекті Out of Sight (Нідерланди).
Goethe-Institut в Україні та Франкфуртський книжковий ярмарок презентують «Перевтілення» Франца Кафки у віртуальній
реальності. А екскурсія віртуальним приміщенням модернізованої київської бібліотеки імені Миколи Костомарова за допомогою VR-окулярів надасть можливість уявити публічні простори майбутнього.
Однією з помітних локацій є «Кафе майбутнього» (спільно з науково-популярним
журналом «Куншт»), де каву для відвідувачів готує... робот.
Вперше на фестивалі секція «Дитяча
книга» представлена автономно — у правому крилі Старого Арсеналу, де працюватимуть стенди видавництв дитячої та підліткової літератури і відбудуться події Дитячої програми. Її спеціальні гості — Ева
Суссо, Емілія Дзюбак, Гжегож Касдепке,
Ґюдрун Скреттінґ. ■

■ КАСА
Кожному бажаючому безкоштовно потрапити на
книжковий фестиваль можна у будні: у четвер 31
травня та у п’ятницю 1 червня — з 10:00 до 12:00. Усі
дні безкоштовний вхід для дітей до 12 років, осіб з інвалідністю 1-2 групи, військовослужбовців строкової служби, учасників АТО, музейних працівників (за
наявності посвідчення). Ціна повного разового квитка — 70 грн., пільгового — 35 грн., сімейного (2 дорослих+1-3 дитини) — 150 грн. На всі дні фестивалю
вхідний квиток можна придбати за 250 грн.
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ПОЛІТИКА

«Процес проти закону про люстрацію ведеться виключно особами, які прямо в цьому
зацікавлені. Якщо ми візьмемо список депутатів від Опозиційного блоку, які написали подання до
Конституційного Суду, частина з них прямо підпадає під дію цього закону. І серед суддів Верховного
і Конституційного судів є як мінімум кілька людей, які напряму підпадають під дію цього закону».

Карл Волох
блогер, бізнесмен

■ НОВИНИ ПЛЮС

■ РЕВАНШ

Доля України вирішуватиметься в
Берліні

Операція «Апеляція»

Президент України Петро Порошенко повідомив
про підготовку чергової зустрічі у «нормандському
форматі», яка має відбутися в Берліні. Про це він
сказав у Києві на спільній прес-конференції із німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Нагадаємо, що 9-10 травня, під час свого візиту в Німеччину, український Президент зустрічався
у місті Аахен зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Ангелою
Меркель. Нагодою зустрічі в Аахені стало вручення французькому президентові Еммануелю Макрону міжнародної премії імені Карла Великого за зусилля у справах інтеграції Європи та реформування Європейського союзу.
Учасником Мінського процесу є також Росія,
але офіційних переговорів у складі так званої «нормандської четвірки» не було з жовтня 2016 року.

71 нардеп пропустив 90% голосувань
Ради
Питання кворуму під час голосувань досі лишається однією із найгостріших проблем українського парламенту. Такого висновку дійшли експерти
Комітету виборців України в рамках проекту «Дослівно». За їхньою інформацією, протягом травня
відбулося 12 пленарних засідань, на яких було проведено 462 голосування. Утім, активність депутатів
була дуже низькою, а 71 народний депутат пропустив 90% голосувань Ради. Це вдвічі більше, ніж
у квітні і загалом є найгіршим показником із січня 2018 року, коли майже не голосували 127 нардепів.
Водночас, за даними КВУ, 15 народних депутатів не проголосували у травні жодного разу. Серед
них: Вадим Рабинович і Юхим Звягільський («Опозиційний блок»), Євгеній Мураєв, Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Костянтин Жеваго, Сергій Мельничук (позафракційні), Петро Сабашук, Віталій Чепинога (БПП), Денис Дзензерський (НФ). Окремі з них
були присутні в Раді на момент голосувань, однак
участі в них не брали. Так, Рабинович та Звягільський були письмово зареєстровані на чотирьох засіданнях ВР, Костянтин Жеваго — двох, Віталій Чепинога — семи.
Також жодного разу в травні не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін («Опозиційний
блок»), Сергій Клюєв (позафракційний) та Олександр Онищенко (позафракційний). Не голосували
також В’ячеслав Константіновський, який написав
заяву про складання депутатських повноважень, і
Надія Савченко, яку утримують під вартою. А частина політиків уже офіційно оформили відпустки.
Водночас голова КВУ Олексій Кошель зазначає,
що травень був відносно продуктивним місяцем у
роботі ВР. «Загалом було прийнято понад двадцять
законодавчих актів, серед яких — закон про трансплантацію органів. Також у першому читанні було
прийнято скандальний законопроект щодо заборони пальмової олії та розблоковано діяльність Держбюро розслідувань», — зазначив Кошель.

У Криму зафіксовано понад 250
незаконних затримань активістів
Прокуратура Автономної Республіки Крим, що
діє в Херсонській області, відкрила близько 140
кримінальних проваджень, які містять понад 250
епізодів, пов’язаних із незаконними затриманнями
й обшуками українських громадян в анексованому
Росією Криму. Про це повідомив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури АРК Ігор Поночовний.
За його словами, нещодавно такі провадження
відкрили за фактом незаконного затримання Сервера Мустафаєва й Едема Смаїлова, їх кваліфікують як злочини за статтею Кримінального кодексу
України про «незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення в житло».
Поночовний наголосив, що кожен факт переслідувань або незаконних дій «знаходить підтвердження у відповідних кримінальних провадженнях»,
на даний час є близько 18 підозрюваних, яким заочно повідомляють про підозру. Встановлюють таких осіб регулярно, в тому числі за допомогою ЗМІ
та соціальних мереж, зазначив Поночовний. Ідеться
про силовиків, які проводять обшуки і затримання,
суддів, які виносять рішення про арешт. «Робота органів прокуратури АРК, Нацполіції, СБУ в АРК проводиться, але виникають певні труднощі, пов’язані
з тим, що ми не маємо безпосереднього доступу на
територію, де відбуваються ці правопорушення», —
зазначив представник прокуратури АРК.

Одеський апеляційний адмінсуд поновив на посаді люстрованого екс-прокурора,
вирішивши, що закон про очищення влади є... неконституційним
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Подія, яка не так давно відбулася в Одесі, може стати
сумним прецедентом для
всієї правової та судової
системи України. Одеський
апеляційний адмінсуд своїм
рішенням поновив на посаді
люстрованого
екс-прокурора Приморського району
Одеси Олександра Кузьменка. І не просто поновив, а й
зобов’язав виплатити йому
всю зарплату за три з половиною роки вимушеної бездіяльності. А це — більше
300 тисяч гривень. А прецедент полягає в тому, що
судді ухвалили відповідне
рішення, розцінивши закон
про люстрацію, на основі
якого було звільнено тисячі
чиновників, як... неконституційний. І це при тому, що сам
Конституційний Суд України
своїх висновків щодо закону
досі не оприлюднив.
Утім журналісти програми
«Наші гроші з Денисом Бігусом», дещо помилилися, назвавши це першим випадком
поновлення люстрованого
чиновника. Насправді з 2014
року, відколи було ухвалено
закон про очищення влади,
до судів надійшли більше тисячі оскаржень рішення про
люстрацію. І частина з цих
позовів була задоволена.
Один iз прикладів — рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від
21 грудня 2015 року про
поновлення на посаді начальника управління ДФС в
м. Київ Людмили Демченко.
Хоча тоді суд не взяв на себе
роль визначати конституційність закону, а обмежився
формулюванням про певну
«юридичну невизначеність»,
яка дає можливість суду
«застосувати загальний принцип права і вирішити спір
на користь звільненої особи». Також варто згадати,
як суди повернули на посаду
начальника відділу роботи з
кадрами прокуратури Харківської області Володимира Суходубова чи керівника
Управління корупційних ризиків секретаріату Кабінету
Міністрів Андрія Жовнера.
Але саме така безпрецедентність і безпринципність
суддів Одеського апеляційного адмінсуду дає підстави
бити у дзвони. Бо, схоже,
все йде до того, що невдовзі
будь-який закон може бути
оскарженим у суді й потрактованим на свою користь. Чи
варто дивуватися, що такі
баталії здіймаються навколо
Антикорупційного суду і судової реформи взагалі.

А судді хто?
Олександр Кузьменко
потрапив під закон про очищення влади ще в березні
2015 року. Для цього були
всі підстави: мало того, що

Звичайно, це рішення Генеральна прокуратура чи
Прокуратура Одеської області могла б оскаржити
в оновленому Верховному Суді. Тільки хто ж цим
займатиметься, якщо всі
сторони, схоже, досягли
згоди і порозуміння?

А що ж Конституційний
Суд?

❙ Рішенням суду Олександр Кузьменко чистий і перед законом,
❙ і перед людьми. І ще й чималу компенсацію має.
❙ Фото з сайта begemot.media.
під час Революції гідності
він був першим заступником прокурора Печерського району Києва, так ще й
безпосередньо брав участь у
судах над учасниками протесту, зокрема над побитими «беркутівцями» і затриманими під час акції
біля адміністрації Президента першого грудня 2013
року. Він особисто тиснув
на затриманих (серед яких
більшість були випадковими жертвами свавілля «Беркута») і домагався визнання вини та підписання «угоди про співпрацю» в обмін на звільнення
з-за ґрат.
Після Революції гідності Кузьменка тихо
перевели в прокуратуру Приморського району
Одеси, де його і застав закон про очищення влади.
Після звільнення Кузьменко впродовж трьох
років регулярно домагав-

на заборону мирних акцій
в Одесі під час Революції
гідності», — зазначають
автори програми «Наші
гроші». Також в обох виявилися статки, походження яких неможливо пояснити ні суддівськими доходами, ні елементарною
логікою речей.
Саме вони вирішили,
що можуть на власний розсуд визначати конституційність того чи іншого закону. І це тоді, як частина
четверта статті сьомої нового Кодексу адміністративного судочинства України зазначає: «Якщо суд
доходить висновку, що закон чи інший правовий
акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції
України як норми прямої
дії. У такому випадку суд
після винесення рішен-

«Такого скандалу, як пару тисяч суддів і
відновлення на роботі з боку високопосадовців
режиму Януковича рейтинг влади точно не
переживе».
ся свого поновлення через суди. Доки не знайшов
підтримку колегії суддів
близького йому Одеського апеляційного адмінсуду, серед яких, зокрема,
були і Степан Домусчі та
Олександр Кравець. Обидва привернули до себе
увагу журналістів тим,
що минулоріч подавали
свої кандидатури на посади суддів Верховного Суду
України, але через негативні висновки Громадської ради доброчесності не
пройшли відбір. «У висновках ради названо кілька причин невідповідності
цих суддів критеріям доброчесності. Одна з них —
незадоволення апеляції

ня у справі звертається до
Верховного Суду для вирішення питання стосовно
внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності
закону чи іншого правового акта, що віднесено до
юрисдикції Конституційного Суду України».
Попри це, сам Олександр Кузьменко рішенням суду лишився задоволеним, хоча й зазначив,
що негайно повертатися в прокуратуру наміру не має. Утім скасування дії Закону про очищення влади щодо нього автоматично знімає і заборону
впродовж 10 років займати посади в держсекторі.

А тим часом після того,
як у жовтні 2016 року Конституційний Суд України
з четвертої спроби так і не
ухвалив жодного рішення
щодо закону про очищення
влади, знову відклав його
на невизначений термін.
І, як вдалося з’ясувати
«УМ», найближчим часом
КС навіть не планує повертатися до цього питання.
Два роки тому один із
найактивніших
апологетів люстрації, член Громадської ради з люстрації при Мін’юсті Карл Волох узагалі припустив, що
Конституційний Суд узагалі ніколи не наважиться оприлюднити хоч якесь
рішення щодо закону про
очищення влади. «Я думаю, що ми в даному разі
маємо справу з ситуацією
абсолютно патовою для
Конституційного
Суду,
коли, з одного боку, вони
вже позицію оприлюднили
і вона негативна щодо цих
положень закону, особливо щодо автоматичної люстрації. А з іншого боку, з
позиції політичної, прийняти рішення, яке призведе до скасування цього
закону, для влади це буде
абсолютно катастрофічно», — заявив тоді блогер
в ефірі каналу «Еспресо».
Він пояснив, що більша
частина людей, які були
звільнені згідно із законом про очищення влади,
або самі пішли зі служби
напередодні люстраційних
перевірок, намагатиметься відновитися на роботі
через суди. «І я думаю, що
такого скандалу, як пару
тисяч суддів і відновлення на роботі з боку високопосадовців режиму Януковича рейтинг влади точно
не переживе», — підсумував Волох.
Але і тактика замовчування теж не спрацювала.
І, якщо ситуація з Одеським апеляційним адмінсудом не знайде відповідного
розголосу і правового реагування, це справді може
стати прецедентом, яким
скористаються тисячі чиновників, які втратили
хлібні місця і почуваються
ображеними. Наслідки такої правової хитавиці важко передбачити. Принаймні Президенту перед виборами є над чим замислитися. ■
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■ ЗЛОЧИН І КАРА

Чорні справи Білокам’яної
Світ закликає Росію визнати відповідальність за збиття літака
рейсу MH17
Олег БОРОВСЬКИЙ
Генеральний
секретар
НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу літака рейсу MH17, збитого над Донбасом
у липні 2014 року. Виступаючи
перед Парламентською асамблеєю НАТО у Варшаві, Столтенберг заявив, що збиття літака стало прямим наслідком
російської агресії проти України, повідомляє «Німецька хвиля». Він додав, що підтримує
відповідну вимогу уряду Нідерландів щодо визнання Москвою відповідальності за збиття літака.
Столтенберг також назвав
Росію одним із найбільших
викликів для безпеки у країнах НАТО. Росія втручається у демократичні процеси інших країн, відповідальна за
хакерські атаки і демонструє
готовність застосовувати військову силу проти країн-сусідок, заявив Генсек НАТО. За
його словами, Альянс реагуватиме на ці виклики сукупністю дій, яка складається з політики стримування та пошуку
політичного діалогу.
Нагадаємо, 24 травня міжнародна слідча група з розслідування катастрофи рейсу
МН17 (JIT) «Малайзійських
авіаліній» заявила, що літак
Олег БОРОВСЬКИЙ
Президент Італії Серджо Маттарелла у понеділок надав мандат
на формування нового технічного уряду країни 54-річному економісту Карло Коттареллі, повідомляє «Євроньюс». Матарелла
запропонував йому очолити кабінет після того, як попередній кандидат у прем’єри Джузеппе Конте, висунутий коаліцією євроскептиків, вернув через добу отриманий від президента мандат
на формування уряду у зв’язку
з відмовою глави країни затвердити на посаді міністра економіки та фінансів кандидатуру Паоло Савони, запропоновану Конте.
Президент мотивував свою незгоду з кандидатурою 81-річного Савони тим, що той раніше виступав
за вихід Італії з єврозони, що, на
думку Маттарелли, «могло створити ризики для італійських громадян».
Карло Коттареллі має багаторічний досвід роботи в МВФ
та відомий своїми дієвими ме-

❙ Під час прес-конференції міжнародної слідчої групи у Нідерландах.
було збито з ЗРК «Бук», завезеного на контрольовану сепаратистами територію Донбасу з
РФ. «Бук», з якого збили літак,
було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську. Згідно з висновками, авіалайнер був збитий ракетою серії 9M38, запущеною з
самохідної вогневої установки
BUK-TELAR iз сільськогосподарського поля в районі селища Первомайське. Цей район
на той момент перебував під
контролем проросійських сепаратистів. Окрім цього, встановлено, що конвой iз «Буком»
супроводжували військові регулярних військ Російської Федерації. Внаслідок збиття літака
пострілом із ЗРК всі 298 людей,
які перебували на борту, загинули. Більшість із них були громадянами Нідерландів.

25 травня уряди Нідерландів та Австралії заявили, що
покладають на Росію відповідальність за збитий «Боїнг»
рейсу MH17. «Виходячи з висновків JIT, Нідерланди і Австралія переконані, що Росія
несе відповідальність за розміщення установки «Бук»,
яка використовувалася для
знищення літака рейсу MH17.
«Наші дві країни повідомили
Росію про своє рішення», —
йдеться у заяві на сайті уряду Нідерландів. Також в обох
заявах Москву закликають до
повноцінної співпраці з міжнародною слідчою групою, яка
продовжує розслідування катастрофи «Боїнга».
Усі країни Європейського Союзу підтримують підсумки розслідування катастрофи
рейсу MH17 «Малайзійських

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Прем’єр на день
Формування уряду
Італії передоручено
Карло Коттареллі
тодами скорочення держаних
витрат. А це має особливе значення для Італії, державний
борг якої становить 130% від
вартості ВВП. Виступаючи в
президентському Квірінальському палаці відразу після зустрічі з президентом, Коттареллі сказав: «Президент попросив
мене представити в парламенті
програму, яка приведе країну до
нових виборів, список міністрів
потрібно представити главі держави у найкоротший термін.
Діалог з Європою про захист наших інтересів має важливе зна-

❙ Карло Коттареллі.
чення, і в цьому ми можемо досягнути більших успіхів, ніж
у минулому. Це має бути конструктивний діалог з повним усвідомленням того, що роль на-

■ КОРДОНИ

Не в двері, так через вікно
Російський мільярдер Абрамович отримав ізраїльський
паспорт, щоб їздити до Лондона
Ігор ВІТОВИЧ
Російський олігарх Роман Абрамович отримав громадянство Ізраїлю за прискореною процед урою. Про це повідомили ізраїльські державні
ЗМІ. За їхніми даними, Абрамович особисто
прибув до Ізраїлю, щоб отримати документи.
51-річний російський олігарх став найбагатшим ізраїльтянином після отримання грома-

дянства країни, на яке він має право за єврейським походженням.
Згідно з цими даними, процед ура отримання громадянства Ізраїлю зайняла в Абрамовича лише одну добу. В понеділок він прилетів до Тель-Авіва, відкрив рахунок в банку,
оформив медичне страхування та отримав документи репатріанта, після чого покинув свою
нову батьківщину. Прес-служба Абрамовича та

авіаліній» над Донбасом і закликають Росію зробити внесок у справу встановлення винних, повідомила журналістам
глава європейської дипломатії
Федеріка Могеріні. «Висновки цього розслідування дуже
важливі для нас. Ви знаєте,
ЄС завжди повністю підтримував ведення розслідування. Всі
28 країн (ЄС) підтвердили цілковиту підтримку висновків
цього розслідування і зусиль,
спрямованих на притягнення
(винних) до відповідальності.
Ми закликаємо Росію взяти на
себе відповідальність і зробити внесок у встановлення осіб
винних», — сказала вона.
Заступник міністра закордонних справ України з питань
європейської інтеграції Олена
Зеркаль повідомила, що українська сторона 12 червня подасть до Міжнародного суду
ООН меморандум щодо порушення Російською Федерацією
Монреальської конвенції (про
боротьбу з незаконними актами проти безпеки цивільної
авіації) і Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. «Перевезення
53-ю зенітно-ракетною бригадою збройних сил Російської
Федерації «Бука», з якого і був
збитий літак МН17, є прямим
доказом поставки Росією зброї,
яка була використана для збиття цивільного літака, — написала вона на своїй сторінці в
«Фейсбуці». — Це є порушенням Монреальської конвенції
1971 року й Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Саме це ми
доведемо і обґрунтуємо в своєму меморандумі, який представимо в Міжнародний суд
ООН вже 12 червня». ■
шої країни, як одного з засновників Європейського Союзу, залишається суттєвою, і також
важлива наша подальша участь
у зоні євро».
Якщо італійський парламент затвердить склад нового уряду, що малоймовірно, оскільки більшість в ньому мають популісти та євроскептики, то доктор економіки та один
iз кращих фінансистів Європи
Карло Коттареллі буде виконувати обов’язки глави технічного уряду до нових виборів на початку 2019 року. Його місією
буде не лише створити дієздатний уряд, який має добитися
прийняття бюджету на наступний рік, а й заспокоїти ринки,
рейтингові агенції та інвесторів,
які вже почали виводити кошти
з Італії у зв’язку з хиткою політичною ситуацією. Якщо парламент відмовиться затвердити
новий уряд, то позачергові парламентські вибори повинні відбутися не пізніше серпня цього
року. ■

ізраїльське міграційне відомство відмовилися комент увати сит уацію, повідомляє агенція
«Рейтер». Ізраїльський паспорт («даркон»)
дозволяє власнику англійського фу тбольного
клубу «Челсі» без візи в’їжджати до Великої
Британії на нетривалий період часу, однак не
дозволяє там працювати.
М и н ул о г о т и ж н я с т а л о в і д о м о , щ о А б р а мович повинен пояснити британській владі
п о х од ж е н н я с в о ї х с т а т к і в . П од і б н а п р о ц ед у ра необхідна для отримання нової візи, яка
д о з в ол и т ь ол і г а р х о в і п о в е р н у т и с я н а т е р и т о р і ю В е л и к о ї Б р и т а н і ї . Те р м і н й о г о с т а р о ї
в і з и с п л и в м и н ул о г о м і с я ц я , а н о в і , ж о р с ткіші, правила отримання візи вимагають підт в е р д и т и , щ о с т а т к и з а я в н и к а з а р о бл е н о з а конним шляхом. Журнал «Форбс» ставить Абрамовича на 140-ве місце в рейтингу найбаг а т ш и х л юд е й с в і т у . Й о г о с т а т к и о ц і н ю ю т ь у
1 0, 8 м лр д. дола р ів. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Екс-президенти закликали
до польсько-українського
примирення
Захистити процес польсько-українського примирення закликали колишні президенти Польщі — Броніслав
Коморовський та Александер Кваснєвський. Відкритий лист у цій справі підписали також колишні президенти України
— Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Президентський лист представлено ЗМІ під час конференції Фонду Александера Кваснєвського Amicus
Europae та Інституту Броніслава Коморовського у Варшаві. Автори листа наголошують, що доробок польсько-українського примирення є «великим досягненням вільної Польщі та вільної
України», до якого спричинилися всі
президенти та владні команди у Варшаві
і Києві, а також суспільства обох країн.
У документі йдеться, що польсько-українське примирення та співпраця «належить до життєво важливого інтересу
обох народів, має вагоме значення для
майбутнього всього регіону ЦентральноСхідної Європи», а також є «стратегічно
важливим для безпеки східного флангу НАТО і ЄС, що стикаються з викликом
російської агресії проти України». Свій
заклик екс-президенти Польщі та України адресують «державній владі та суспільствам, особливо активним у процесі
примирення церквам, самоврядуванням,
неурядовим організаціям, ЗМІ, середовищам ВУЗів — усім прихильникам примирення, зближення та дружби» між поляками та українцями.

НАТО закликає підтримати
Україну на шляху до Aльянсу
Парламентська асамблея (ПА)
НАТО закликала підтримати надії України і Грузії на вступ до Альянсу. Раніше НАТО надав Україні статус «країниаспіранта». У декларації за підсумками
весняної сесії ПА йдеться про те, що лідери країн Альянсу «повинні розробити
план реформ для Боснії і Герцеговини з
метою підготувати цю країну до вступу
в НАТО і підтримати надії Грузії та України на приєднання до НАТО». Зазначається, що ПА НАТО закликала Альянс
згуртуватися перед загрозами у сфері
безпеки, головні з яких походять з боку
Росії, і тероризму. Лідери мають стримувати зусилля Москви з дестабілізації союзників НАТО та сусідів, але і бути
відкритими до «змістовного діалогу».

Українські туристи
поcтраждали в Будапешті
Двоповерховий автобус з українськими туристами на шляху в аеропорт Будапешта на швидкості в’їхав в обмежувач висоти. В результаті весь другий
поверх знесло. Постраждало 28 осіб.
Автобус їхав із Хмельницької області,
повідомляє УНН iз посиланням на посольство України в Угорщині. Травмовані пасажири перебувають у лікарнях
угорської столиці. У більшості — переломи кісток i серйозні порізи.

Делегації США та Північної
Кореї прибули до Сінгапура
Американські та північнокорейські
дипломати й урядовці прибули до Сінгапура, щоб підготувати заплановану
на 12 червня зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Раніше повідомляли,
що США вирішили відкласти запровадження нових санкцій щодо Північної Кореї. Новий пакет обмежувальних
заходів планувалося ухвалити у вівторок, 29 травня, повідомила напередодні газета «Волл-Стріт Джорнел» iз посиланням на джерела. Проте у понеділок Білий дім ухвалив рішення почекати з цим через дипломатичні контакти
американських і північнокорейських
офіційних осіб.

■ ОГОЛОШЕННЯ
Диплом №121810, виданий Київським ордена Леніна державним університетом ім. Т. Г. Шевченка у 1980 році на
ім’я Лаврентовича Олега Дмитровича, вважати недійсним.
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Новий залізничний тунель через Карпати відкрили за графіком: після 4,5 року
будівництва. Одним із перших по ньому
— у кабіні машиніста мотриси із Воловця до станції Бескид — проїхався Президент України Петро Порошенко, який
одразу ж дав об’єкту політичну оцінку.

Найбільше гальмо на шляху до Європи
«Бескидський тунель — символ оновлення країни, переходу до стійкого розвитку», — сказав він. І нагадав, що він
— частина міжнародного транспортного коридору, який прямує територією
Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та далі на схід. По якому
проходить до 40% наших транзитних
вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи. А Прем’єр Гройсман назвав новий об’єкт «транзитною артерією
для торгівлі з ЄС».
Будувати тунель розпочали у жовтні 2013 року, коли стало очевидно: стара
споруда, збудована ще за бабці АвстроУгорщини, у 1886 році (!), не витримує
сучасних навантажень. Потяги старим
тунелем йшли повільно, зі швидкістю
від 15 до 40 кілометрів за годину, вантажні, до того ж, робили тривалі стоянки на станціях Бескид і Скотарське, по
обидвох боках перевалу. А на станції Лавочне до них достиковували по три пари
локомотивів. Таким чином за добу тунель міг пропустити лише 47 пар потягів.
Експерти також зазначали: це була
єдина одноколійна ділянка на всій довжині V Критського Міжнародного транспортного коридору, який проходить територіями Італії, Словенії, Угорщини,
Словаччини, України (Трієст—Любляна—Будапешт—Братислава—Ужгород—Львів). І, відповідно, зменшує загальну швидкість пересування із України далі на захід і навпаки.
«За останні три роки металурги, аграрії, хіміки збільшили експорт вантажів до країн ЄС сухопутними прикордонними переходами. Тому відчутна необхідність відкриття нового тунелю, що
ліквідує вузьке місце залізничної інфраструктури п’ятого європейського транспортного коридору», — зазначав в.о.
очільника Укрзалізниці Євген Кравцов.
Ясна річ, що головний шлях до Європи з України, яка буцімто намагається рухатися у бік цієї частини світу, мав
би виглядати якось інакше. Роботи завершилися ще торік восени. Після цього
підрозділи Укрзалізниці приступили до
монтажу колій, систем сигналізації та
іншого обладнання. Головне залізничне відомство держави збудувало також
нову колію до об’єкта.

Є тунель, буде «Інтерсіті»
За уточненими даними, вартість споруди, яку вже сьогодні назвали найбільшим інфраструктурним об’єктом незалежної України, становить 2,92 млрд.
гривень. Проект фінансували з коштів Європейського банку реконструкції і розвитку, а також Європейського інвестиційного банку на 40 і 55 млн.
євро, відповідно. Укрзалізниця вкладала власні кошти.
Довжина нового Бескидського тунелю становить 1882 метри, ширина —
10,5 метра, висота — 8,5 метра. Він проходить крізь гору на висоті 781—807 метрів і може пропускати вже вдвічі більше
потягів: 92 пари поїздів на добу зі швидкістю пересування до 60 км/год. Для України Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом
перевозять вантажі до західного кордону країни, а також понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та
Центральної Європи. Він також є другим
за довжиною (після Лутугинського) залізничним тунелем в Україні.
Старий, тобто австрійський, тунель,
розташований на відстані 22 метрів від
нового, відтепер буде складовою частиною комплексу нового тунелю. Його використовуватимуть як робочу штольню
з обслуговування нового тунелю, а також для евакуації людей у разі аварійних ситуацій.
Першим пасажирським потягом,
який пройшов новим підземним шляхом

■ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ

Через перевал,
не гальмуючи
Новий Бескидський тунель — найбільша
інфраструктурна споруда незалежної України —
вдвічі збільшить пропускну спроможність залізниці у
напрямку на захід, до Будапешта, Любляни, Трієста

❙ Бескидський тунель має суттєво наблизити Україну до Європи.
❙ Фото з сайта racurs.ua.
■ А ТИМ ЧАСОМ...
До літака — на потязі
Вітчизняні залізничники вже погодили дату запуску і ціну квитків на потяг, який з’єднає Київ і
міжнародний аеропорт Бориспіль. Передбачається, що залізничне сполучення стартує вже 1 грудня нинішнього року, а поїздка обійдеться у 80 гривень в один бік. Згодом Укрзалізниця коригуватиме
ціну квитка, залежно від попиту та конкуренції з автобусами, які слідуватимуть у цьому напрямку.
Передбачається, що на лінії будуть задіяні всього два двовагонних рейкобуси фірми «Песа».
Крім того, УЗ зможе залучати додатково односекційні рейкобуси, також польського виробництва —
«Песа» 620М, що мають 372 сидячих місця. Заявлена кількість поїздів значно менша від того, що
Укрзалізниця анонсувала в лютому цього року: тоді передбачалося, що на лінії курсуватимуть 13
рейкобусів.
Орієнтовний час руху між станціями «Київ-Пасажирський» та «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» становитиме 40 хвилин. Ще по 10 хвилин поїзд проводитиме на кінцевих станціях. «Розрахункові розміри руху між Києвом і аеропортом Бориспіль становлять 26 рейсів щодня. Максимальна кількість припадатиме на годину пік — 3-4 пари поїздів з 08: 00-11: 00. Прогнозований щоденний
пасажирооборот — майже 29 тис. пасажирів», — підрахували в Укрзалізниці. За рік на цій лінії буде
перевезено близько 3,8 млн. пасажирів.
під карпатським перевалом, став «Одеса—Ужгород». Його пасажири, до речі,
отримали несподівані подарунки від залізничників: пам’ятні сувеніри з поштовими конвертами і маркою, які Укрпошта випустила на замовлення Укрзалізниці. Вручення подарунків відбулося, коли
поїзд саме наближався до нового Бескидського тунелю, тому всі пасажири мали
можливість порівняти графічне зображення залізничної споруди на конверті
з оригіналом.
Новий тунель, як передбачається,
може подарувати пасажирам не тільки
ювілейні конверти. «У перспективі плануємо запустити поїзд «Інтерсіті» між
Львовом та Закарпаттям», — заявив в.о.
голови відомства пан Кравцов.
Залізниці також нагадали й інші
маршрути, які теоретично могли б бути
пов’язані з новим Бескидським тунелем:
якщо не проходити під ним, то мати змогу завдяки новій інфраструктурній одиниці претендувати на більший пасажиропотік.
Так, «Залізнична компанія Словаччини» згадувала про технічні можливості запуску поїзда «Ужгород—Кошице» і заявила, що одним із кроків запус-

■ ДО РЕЧІ
До Варни — без ям і заторів
Україна та Болгарія активізують будівництво
дороги між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії. Про це домовилися український Президент Петро Порошенко з прем’єрміністром Болгарії Бойко Борисовим. «Вирішили
активізувати будівництво дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії. Ми сподіваємося залучити для цього матеріальні ресурси ЄС, — написав Президент. — Будемо робити все можливе,
щоб в перспективі за декілька годин можна було
легко доїхати з Одеси до Варни».
Як передбачається, користуватися новою дорогою зможуть не тільки туристи, що їздять на відпочинок до болгарських чорноморських курортів, а
й вантажний транспорт, особливо, враховуючи, що
товарообіг між Україною та Болгарією у першому
кварталі 2018 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, зріс на 37%.
ку є відкриття пункту перетину кордону
Матьовце—Павлово. Передбачається,
що поїзди зможуть курсувати, якщо вагони їхатимуть широкою колією, а в Матьовце створять спеціальну інфраструк-

■ ЛОГІСТИКА
З Києва до Чернівців —
через Молдову
Міністерство інфраструктури України пропонує скоротити шлях і прискорити рух поїздів з
Одеси і Києва до Чернівців завдяки проходженню окремих ділянок через територію Молдови
— без зупинок. Заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань зазначив, що у Чернівців,
незважаючи на значний туристичний потенціал
регіону, немає адекватного сполучення зі столицею та Одесою, оскільки зараз поїзд до Одеси їде 16 годин, а до Києва — майже 12.
«Необхідно підготувати проект скорочення часу проходження поїзда «Чернівці—Одеса», відновлення наскрізного руху станцією
«Могилів-Подільський» до станції «Чернівці» з проходженням двох відрізків на території
Молдови без здійснення зупинки. Наскрізний
рух через Молдову дасть нам економію близько 300 км і виграє щонайменше 4 години. Ми
розвантажимо львівський напрямок, а також
з’являться транспортні потоки через чотири області України», — запропонував Довгань.
Аналогічно міркує і Польща, яка готує потяг
між польськими містами Перемишль і Загуж
через територію Львівської області. Нещодавно вирішено організувати технічний проїзд легкої дрезини з оглядом шляху з польської станції Кросьценко до українського Хирова, а також
провести аналіз потенційних пасажиро- і вантажопотоків із залученням відповідних наукових
організацій. А також підготувати проектне замовлення для отримання грантів європейських
фінансових інститутів для відновлення лінії.
Наприкінці 2016 року активісти польської групи «Лінія 102», яка виступає за відновлення руху
поїздів на ділянці Перемишль—Нижанковичі—
Хирів—Кросьценко, вперше за 22 роки приїхали з Перемишля в Україну. Волонтери прибули з
Польщі на дрезині. Згодом активісти ще кілька
разів приїжджали в Нижанковичі дрезиною. 9 березня 2018 року ініціативна група українців і поляків здійснила поїздку через територію двох держав з Перемишля в польські Устрики—Дольні.
Міністерство інфраструктури Польщі планує направити на цю ідею 40 млн. злотих.

■ НАПРЯМКИ
Потяг-лоукост до Балтії
Ідея з’єднати залізничним сполученням Київ
та три балтійські столиці, здається, близька до
втілення. Поїзд, який з’єднає головне місто України через Мінськ зі столицями країн Балтії може бути запущений вже в серпні поточного року, принаймні на це сподівається керівник
Естонської залізниці Ерік Лайдвее.
«Поїзд з Києва до Риги планують запустити в серпні. Мої попередники говорили, що Естонія не зацікавлена в цьому поїзді. Зараз ми
це виправляємо. Згідно з домовленістю, коли
поїзд стартує, наші служби працюватимуть над
узгодженням графіка руху на наступний рік.
Ми повинні подати його до 1 грудня», — повідомив Лайдвее. За його словами, перемовини
про запуск поїзда з Києва в Таллінн відбулися
17 травня в рамках засідання керівників залізничних адміністрацій держав-учасниць.
Раніше заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк інформував про закупівлю Укрзалізницею 28 нових пасажирських
вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу,
які курсуватимуть на маршруті Київ—Мінськ—
Вільнюс—Рига. Чиновник повідомимв, що вартість квитка в купейному вагоні до Риги становитиме близько 1855 грн. (59 євро), і назвав
майбутній поїзд «залізничним лоукостом».
Керівники залізничних відомств висловлювали бажання, щоб квитки на такий потяг коштували у два рази дешевше, ніж на відповідні авіарейси. У перспективі новий поїзд, за словами
міністра, міг би бути продовжений до Одеси.
Між Києвом та Таллінном, як відомо, здійснюють рейси три авіакомпанії, у тому числі й
один лоукостер — компанія «Віззейр».
туру для адаптації вагонів під європейську колію. Або ж добудують 11 кілометрів європейської колії до Ужгорода.
Також Укрзалізниця працює над безпересадковим потягом із Мукачева до
Будапешта через прикордонний залізничний пункт Чоп. Рухомий склад мав
би курсувати євроколією, де не витрачатиметься час на перестановку вагонів із
широкої колії на вузьку. Поїзд має долати 400 км орієнтовно за 7 годин: прикордонний контроль здійснюватимуть
під час руху потяга, за прикладом «Інтерсіті» «Київ—Перемишль». ■

ГАРЯЧА ТЕМА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 30 ТРАВНЯ 2018

■ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ

«Перемовини з ворогом?
Не уявляю, як це можливо»
Той момент, коли українці взялися за зброю і пішли захищати свою країну, можна
оцінювати як народження нової держави, вважає учасник АТО Михайло Остриков
Тетяна ПАРХОМЧУК

У минулому житті підполковник Михайло — військове псевдо Моссад — був співробітником Укроборонпрому. За освітою він — розвідник, за покликанням — також, на війні, зрозуміло, це безцінний фах. Зазвичай, військові дії стають тією відправною точкою, що відкриває новий погляд на себе, свої можливості, на друзів
і загалом на все довкола, незважаючи на військову спеціалізацію. Так сталось і з
Моссадом. На шкалі цінностей учорашні першочергові переваги поступились місцем тому, що пройшло перевірку мораллю і порядністю. Незмінним залишилось
лише те, що він знає ціну справжній дружбі й сам уміє бути другом. На фронті
Моссад воював більше року. Був одним із тих, хто визволяв Маріуполь.
Здебільшого бійці повертаються додому з додатковими опціями, вони навчились
виживати в екстремальних умовах. Однак у мирному житті, не вміючи перенаправляти свою потужну енергію в буденне русло, чимало ветеранів, на жаль, так і залишаються за межею.
Історії , коли людина, повернувшись з війни й переоцінивши життя, змінює його
якісно, трапляються, на жаль, не так часто, як хотілося б. Михайло ж не лише
зумів адаптуватись у мирному житті, а й знає, як і що необхідно міняти, а дещо починати спочатку на законодавчому рівні. Уже два роки Михайло Остриков очолює
осередок ветеранів АТО Дніпровського району Києва. А нещодавно він прийшов
працювати в Міністерство соціальної політики України керівником управління у
справах ветеранів. Зрозуміло, що для створення законодавчої бази, що працюватиме на підтримку сучасних захисників України, потрібні реальний досвід і гостре
відчуття потреб.
За чотири роки війни в Україні офіційно зареєстровано більше 300 тисяч учасників бойових дій. І, на жаль, ця цифра надалі буде рости разом із необхідністю та
потребами.

«Це були страшні, безсонні ночі»
— Коли у Криму з’явились «зелені
чоловічки», було зрозуміло: ця чума
піде далі на Україну. У січні 2014 -го я
зрозумів, що потрібно мобілізовуватись,
— згадує Моссад. — Це було ще до окупації Криму, але там уже починались
різні події, зокрема, збурення під кримським парламентом. У військкоматі
сказали: «Ми самі ще нічого не знаємо.
Але тебе запишемо». 28 січня довелося з
Криму терміново евакуйовувати галузевий підрозділ, оскільки 27-го кримські
адмінприміщення вже були зайняті сепаратистами, деякі документи ми знищували на ходу, — розповідає Моссад.
— Потім було робоче відрядження до
Ірану. Коли повернувся, буквально в аеропорту відбулась телефонна розмова з
воєнкомом, він сказав мені, що ситуація
погіршується і вже готові прийняти на
службу. О 21.00 я був у військкоматі. А
наступного ранку — вже з речами.
Потім із такими ж добровольцями,
як я, хоч і всі різного віку — від 20 до
50 років, нас відвезли на навчальну базу.
Служити ми починали у внутрішніх військах. Полігони, стрільби...
Про добровільну участь в антитерористичній операції ми написали заяви
всією ротою. Нас не відпускали. Довелось переконувати не словами: підняли гамір у частині, заблокували парк.
І наступного дня нас відправили в зону
АТО.
На фронт рота потрапила саме тоді,
коли готувалась операція з визволення
Маріуполя. Звільнивши місто, зайняли військову частину, взяли під контроль блокпости довкола, обладнали їх,
а потім... командир, дізнавшись, хто за
фахом Михайло (розвідник), наказав
йому сформувати роту розвідників.
■ Часто доводилось бути на межі людських можливостей, зусиль?
— Тридцять три рази. Така кількість
бойових виходів. Усі мусили бути тихими, спокійними: тихо прийшов — тихо
пішов. Чотири рази нас «зливали». В інших випадках потрапляли в жорсткі заміси. Один раз повернулись з однією гранатою на 18 чоловік. Причому, граната
була з витягненою чекою.
■ Нічого собі....
— Так, іншого нічого не залишалось.... Але, дякувати Богу, морпіхи допомогли, прикривши нас на БТРах...
■ У хлопців, які пройшли АТО,

з’являється новий погляд на життя. Що
помінялось у вас ?
— Абсолютно все помінялось. Повернувшись, я намагався зайнятись бізнесом, тому що потрібно було годувати
сім’ю, робити ремонт у квартирі, просто жити, але не зміг через чергову зраду партнера, як кажуть, його «кидок».
Ця ситуація розставила всі крапки над
«і». Тому що з людьми, котрі не розуміють і не хочуть розуміти, що таке
війна, у котрих моральні принципи —
не їх сильна риса, котрим чужі поняття
честі, совісті, я не можу ні працювати, ні
спілкуватись.
Бізнесом я займався півроку. І через
цей бізнес я втратив усе: продав квартиру, машину, щоб вийти в «нуль» і розрахуватись з боргами.

«Політика розриває слабких»
■ Як прийшли до громадської діяльності?
— У 2015 році ми з побратимом на
псевдо Жора вирішили створити раду
ветеранів АТО Дніпровського району
міста Київ. І почали допомагати тим,
хто пройшов війну: в отриманні якісних медичних послуг, в організації поховань, у вирішенні проблем сімей і дітей загиблих бійців, у психологічній реабілітації. Я людина врівноважена, вмію
себе контролювати. Хоча перші чотири
місяці мене, як і інших побратимів, наздоганяло те, що я пережив, недосипав,
втрачав хлопців, що я взагалі там бачив
і пропустив через себе . Це були страшні, безсонні ночі — з криками, зриванням із ліжка, сльозами, взагалі... було
дуже важко.
■ Хто допоміг це пережити й повернутись у нормальне життєве русло?
— Дружина допомогла. Молодший
син якраз народився, і це також дуже
допомогло...
■ Але домашня любляча атмосфера
не всім допомагає...
— Так. Тому я й вирішив, що маю і
цим займатись. Наша спілка почала допомагати хлопцям соціально адаптуватись у мирне життя. До речі, рада ветеранів АТО Дніпровського району Києва
— одна з найбільших організацій у столиці. У деяких районах є по кілька десятків спілок. Не хочу нічого поганого
сказати про інших, але до нас тягнуться
атовці не тому, що ми кимось спеціально розкручені, а тому що ми — справж-

❙ Михайло Остриков (ліворуч).
ні: ми не беремо гроші від депутатів, бізнесменів, ми співпрацюємо з тими, хто
допомагає без користі й не очікує віддачі в майбутньому. Хоча було чимало пропозицій у 2015-му та на початку 2016-го:
нам пропонували допомогу за певні послуги в майбутньому — на такі пропозиції ми не пристаємо. Бо тоді тебе втягнуть у багно: або в політичні ігри, або
через тебе будуть піаритись, а ми цього
не хочемо, тому маємо довіру від побратимів, ми для них — свої. І своїм спілчанам допомагаємо безкорисливо. Скажімо, в пологових будинках, з якими у нас
є домовленість, дружини атовців народжують безплатно.
■ Які взаємини у сучасних ветеранів
війни зі столичною владою?
— Рада ветеранів АТО Дніпровського району входить у міську як осередок.
У нас є своє приміщення. Голови районних осередків збирались у центральному офісі київської міської спілки ветеранів АТО для того, щоб спільно вирішувати і нагальні, й глобальні проблеми. Потім побачили, що це не варіант,
бо нас ніхто не чув, про ветеранів забували, ветерани потрібні були лише тоді,
коли владі необхідно попіаритись. Тоді
ми почали тиснути на мера столиці, щоб
виконувалось обіцяне: вирішувалось питання виділення землі, надавались соціальні гарантії... І Кличко нас почув.
Ми домоглися виділення землі для сімей
загиблих, також у цьому році з бюджету
Києва будуть виділяти гроші для атовців, котрі стоять у квартирних чергах.
Ми домоглися будівництва житла з лютого 2018 року. Наразі на житло в черзі
2500 атовців.
Чим мені подобається ветеранський
рух? Тут, у процесі спілкування, чітко
вимальовується, хто є хто. І лукаві, корисливі відразу проявляються. А якщо
ти прямий, відвертий, без задніх думок,
у тебе все вийде.
■ Але небезпека того, що з наближенням виборів атовців будуть використовувати політики, наростає?
— Звісно. І, на жаль, осінь цього
року все проявить: вона покаже тих ветеранів, які «злились за бабки». Ми побачимо чимало тих, хто, на наш погляд, був правильним, а тепер опинився
у політичних партіях, іграх, піар-компаніях. Мені зараз боляче бачити таких серед «кіборгів». Хоча цьому мож-
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на знайти пояснення. Політичні гроші
— це великі суми, й чимало людей не можуть встояти перед ними через розпач і
безпросвітність, через те, що через війну втратили все. Чимало втратили бізнес, більшість — роботу, хтось втратив
свій дім і побут... Тому, ймовірно, в них
немає іншого виходу, як продатись і отримати гроші. На жаль. І це сумно. Водночас не варто забувати, що політика завжди розриває слабких.
■ Ми всі живемо сподіваннями про
мир. Причому хочеться, щоб він прийшов уже завтра. З вашого досвіду, як
можна подолати ворога?
— Тільки військовим шляхом, тільки зі зброєю в руках. Перемовини з ворогом? Я не уявляю, як це можливо.
Пам’ятаєте, Надія Савченко казала,
що потрібно пробачити ворога. Чимало
не сприймало таку її позицію, мовляв,
як це можливо? І я не розумію, про що
можна спілкуватись із Захарченком і як
можна пробачити його? Як можна пробачити тих, хто знущався, убивав, залишив чимало сімей без чоловіків, дружин, матерів, батьків, синів, доньок...
■ У нас більше сімдесяти років
пройшло після Другої світової і неможливо примирити...
— Так! А ви подивіться, хіба всіх фашистів пробачили? Над усіма був Нюрнберзький процес. І над нинішніми агресорами також буде процес. Я не бачу
іншого шляху, як зі зброєю в руках визволяти свою землю. Я не кажу про повномасштабні бойові дії. На мою думку,
потрібно починати із захоплення декількох найближчих населених пунктів, дати відсіч контратаці й діяти так
далі. Захопити Донецьк, зайти в Луганськ, продемонструвати натиск і силу.
Перемога буде за нами, бо за нами правда. Тим більше, у нас величезна відповідальність і місія — ми захищаємо й
стверджуємо нашу незалежність. І взагалі, той момент, коли українці взялись
за зброю і пішли захищати свою країну,
можна вважати народженням нової держави.

«Закони для ветеранів пишуть ті,
хто не знає ветеранів»
■ Повернімося до вашої нинішньої
роботи. Ви зараз працюєте в Мінсоцполітики, для чого це вам?
— Ну, якби було управління у справах ветеранів АТО, наприклад, у Мінрегіонбуді, я пішов би туди. А оскільки питання соціальних потреб ветеранів вирішуються саме тут, тому я й
тут. Спочатку пішов у громадську раду
при Мінсоці, став головою комітету з
питань АТО. Є величезна потреба у змінах, бо застарілі закони, ще з радянських часів, зараз уже не працюють, і тим
більше не можуть далі працювати, тому
потрібне нове бачення, підхід. Потрібна
свіжа «кров», розуміння і усвідомлення того, що відбувається. Не можуть писати закони про сьогоднішніх ветеранів
люди, котрі не знають ветеранів. Якось
на засіданні Комітету ВР з питань ветеранів я сказав міністру соцполітики,
що людина, котра пише закони для ветеранів, повинна бути, як мінімум, у
темі, у ветеранському русі. Подивіться, скільки в нас правок у постановах
Кабміну! А все тому, що пишуть їх непрофесіонали. І от одного разу мені зателефонував міністр Андрій Рева і запропонував зайняти відповідну нішу
— начальника управління з питань
учасників бойових дій у Міністерстві
соціальної політики.
■ А якщо не вийде впоратися із завданнями, які ви поставили перед собою?
— Коли мені запропонували цю посаду, я на зборах київської спілки повідомив про це і всі голови районних спілок були «за». Я сказав побратимам, що
якщо не впораюсь, то скажу про це чесно: не здолав бюрократичну машину —
і піду звідти. Й у цьому мене також спілчани підтримали. Бо знають, що я відповідальна людина і зможу цей напрям
потягнути. Я прийшов сюди, щоб витягнути цю роботу на належний рівень. Після спілкування з ветеранами з-за кордону мені хочеться, щоб про наших колишніх воїнів була така ж турбота, як у Америці, Австралії чи Європі... ■
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ПРАВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 30 ТРАВНЯ 2018

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

■ А ТИМ ЧАСОМ...

«Звільніть Сенцова!»
На третій тиждень голодування українському політв’язню почали надавати
підтримувальну терапію

Прокурори в Росії просять засудити українського журналіста Романа Сущенка до 14 років
ув’язнення. Вирок йому мають оголосити за тиждень, 4 червня, повідомив його громадський захисник Марк Фейгін.
У понеділок, 28 травня, відбулось засідання
Московського міського суду в справі затриманого
за шпигунство у РФ Романа Сущенка. «Обвинувачення попросило 14 років для Романа Сущенка»,
— написав у Facebook Марк Фейгін.
Після цього МЗС України вкотре наголосило
на політичній вмотивованості справи проти Романа Сущенка і вимагає його звільнення. Спікер МЗС
Мар’яна Беца назвала Сущенка заручником агресії
РФ.
Нагадаємо, журналіста агентства «Укрінформ»
Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня
2016 року. Російська сторона заявила, що Сущенко — полковник і кадровий співробітник Головного
управління розвідки Міноборони України.
В Україні ж вважають, що справа Романа Сущенка політично вмотивована, а сам український
журналіст є політичним в’язнем Кремля. У Москві він опинився у приватних справах під час відпустки. Нині Сущенко перебуває у московському слідчому ізоляторі ФСБ «Лефортово».

■ ДОВІДКА «УМ»

❙ У багатьох країнах світу вимагають звільнення Олега Сенцова.
Іван ЛЕОНОВ

Минулих вихідних у багатьох країнах
світу відбулися акції на підтримку українського кінорежисера Олега Сенцова,
що голодує два тижні поспіль за російськими ґратами. Зокрема, такі акції відбулися в різних містах України, а також у
Нью-Йорку, Торонто, Гельсінкі, Лісабоні
та Санкт-Петербурзі. Слоганом небайдужих активістів став хештег #FreeSentsov,
написаний на плакатах. Утім Кремль лишається байдужим, як до вимог самого
політв’язня, так і до закликів багатьох
відомих людей, які його підтримують.

Терапія замість волі
Усе, на що спромігся Кремль у ці дні,
— лише повідомлення про те, що голодуючий на знак протесту український режисер Олег Сенцов почав отримувати підтримувальну терапію. Мовляв, він особисто
на це погодився.
Як повідомляє Управління федеральної служби з виконання покарань (ФСВП)
по Ямало-Ненецькому автономному округу РФ, пан Сенцов перебуває «під динамічним наглядом медичних працівників
установи, де відбуває покарання».
«У даний час Сенцов О.Г. почав отримувати підтримувальну терапію, на що
дав свою згоду», — заявили російські тюремники. І додали, що за час голодування
«погіршення загального стану здоров’я
не зареєстровано».
Зазначимо, що Олег Сенцов, який відІван БОЙКО
Федеральна служба безпеки
Росії заявляє, що представники
Державної прикордонної служби
України, які затримали екіпаж
рибальського корабля «Норд»,
оголошені в міжнародний розшук.
«Вони, звичайно, перебувають в Україні, але, як тільки вони
кордон перетнуть, там ми їх цапцарап — і будемо садити за діяльність, в якій вони в цей час уподібнилися сомалійським піратам.
Так у цивілізованих державах не
чинять», — заявив голова управління ФСБ в анексованому Росією
Криму Віктор Палагін.
За його словами, ФСБ встановила особи прикордонників, які
причетні до затримання корабля.
Нагадаємо, 25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під

буває 20-річний тюремний термін у Росії,
оголосив про початок безстрокового голодування ще 14 травня. Політв’язень написав заяву на ім’я керівника колонії, в
якій зажадав звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території Росії.
Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе
уточнив, що будь-яких вимог чи претензій безпосередньо до адміністрації виправної колонії №8 «Білий ведмідь» міста Салехарда у поселенні Лабитнангі Сенцов не мав.
За словами пана Дінзе, його підзахисний готувався до голодування приблизно
півтора місяця: «Він відмовився від продуктових передач, від магазину в колонії,
перейшов на баланду та їв мінімальну
кількість їжі, готуючи організм до голодування, яке оголосив після підготовки».
На час голодування Сенцова перевели
в ізольовану камеру, де стан його здоров’я
контролює медик. «На даний момент стан
його здоров’я задовільний. Із засудженим
регулярно проводять бесіди про негативні
наслідки для організму, що наступають
під час тривалого голодування», — зазначено у повідомленні.
Адреса, на яку можна писати листи
режисеру: 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, д. 25, Сенцову Олегу Геннадиевичу, 1976 г. р.

Москва світ не чує
У той же час глобальну кампанію за
звільнення заручників Кремля планують

провести у різних містах світу 1 і 2 червня.
За даними української правозахисної
ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в Росії
за політичними мотивами ув’язнено 64
українці.
Певною репетицією можна вважати акції протесту, які відбулися в різних містах
України і світу минулих вихідних, зокрема, 28 травня, коли спливло рівно два тижні від початку голодування Сенцова.
Наприклад, у Запоріжжі експериментальний театр «Запорізька нова драма» та
активісти Amnesty International публічно
читали п’єсу «Заручини» про суд над Сенцовим та Кольченком. Учасники акції також написали листи підтримки Сенцову,
які планують переслати кінорежисеру в
колонію.
На київському кінофестивалі «Молодість» українські актори, журналісти,
режисери, міністр культури Євген Нищук
та інші небайдужі підтримали українського політв’язня.
А от у російському Санкт-Петербурзі на
набережній каналу Грибоєдова громадський рух «Відкрита Росія» розмістив банер
на підтримку Олега Сенцова. Напередодні в Нью-Йорку провели театралізований
флеш-моб, щоб привернути увагу до проблеми політв’язнів у Росії. Учасники акції демонстрували, що час Олега Сенцова
поступово спливає.
Чи не наймасштабніша акція відбулася в Торонто, організована канадською
діаспорою: на людному пішохідному мосту Humber Bay Arch Bridge учасники ак-

У справі Олега Сенцова в Росії засудили й іншого українця з Криму — активіста Олександра Кольченка, якому дали 10 років в’язниці. Зокрема, Сенцова та Кольченка звинувачують в тому, що навесні 2014 року, незабаром після анексії Криму Росією,
вони організували підпали офісів організації «Російська громада Криму» та офісу «Єдиної Росії» в Сімферополі.
Самі засуджені вважають справу проти себе
політичною, а докази — сфальсифікованими. Крім
того, Сенцов зазначав, що його після арешту били
та катували працівники ФСБ, вимагаючи зізнання.
Правозахисні організації вважають Олега Сенцова та Олександра Кольченка політв’язнями. Україна
вимагає їх негайно звільнити. На підтримку Сенцова
неодноразово виступали російські та західні кінематографісти, в тому числі американські актори Джонні Депп та Меріл Стріп.
ції тримали в руках окремі таблички з іменами усіх політв’язнів, а їхні руки були
зв’язані однією мотузкою. Волонтери
роздавали інформативні листівки перехожим.
«Жителі міста Торонто та навколишніх міст вийшли, аби продемонструвати
свою підтримку Олегу Сенцову та Володимиру Балуху (які оголосили безстрокові
голодування, перебуваючи в російських
в’язницях, відповідно, 14 та 19 травня)
та з вимогою негайного визволення більше 60 українців, яких незаконно утримують у російських в’язницях», — розповіла учасниця акції Антоніна Кумка.
Акція на підтримку Сенцова відбулася й у Гельсінкі. «Пройшли центром
Гельсінкі до посольства РФ, щоб вчергове привернути увагу фінів і гостей міста до українських політв’язнів Кремля
#letmypeoplego #FreeSentsov», — повідомив посол України в Фінляндії та Ісландії
Андрій Олефіров. ■

■ СКАНДАЛ

Помста за «Норд»
ФСБ оголосила в розшук українських
прикордонників через затримання
рибальського корабля
прапором Росії. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження
за фактом виходу судна «Норд» із
закритого Києвом порту анексованої Керчі.
Приморський районний суд
Маріуполя оштрафував громадян України, членів екіпажу заарештованого керченського судна
«Норд», але їхні адвокати оскаржили це рішення. Пізніше члени
екіпажу кілька разів намагали-

ся залишити материкову частину України, але з наявними у них
паспортами громадян Росії це на
законних підставах зробити неможливо.
У квітні українські прикордонники повідомили, що двоє
членів екіпажу корабля «Норд»
«обманним шляхом виїхали з України в Білорусь».
У відповідь на затримання
«Норда» управління ФСБ Росії
в анексованому Криму поруши-

❙ Арешт рибальського судна «Норд» розлютив російських окупантів.
ло кримінальну справу стосовно співробітників Держприкордонслужби України, які затримали судно в Азовському морі. Українські прикордонники назвали
це «тиском на Держприкордонслужбу України».
Зауважимо, з липня 2014 року

уряд України офіційно припинив
функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані
півострова закриті для міжнародного судноплавства. За період
із 1 серпня 2017 року по 31 січня
2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.■

ЕКОЛОГІЯ
Катерина ЛАЗАНЮК
Минулого літа на узбережжя Одещини викинуло близько двадцяти мертвих
дельфінів. Це лише оприлюднені у ЗМІ
випадки. Точну кількість загиблих особин підрахувати важко.
З 2017 року на міжнародній платформі OBIS створили відкриту національну
базу даних, до якої вносять відомості про
викиди мертвих китоподібних на чорноморське узбережжя України. Наразі зафіксовано щонайменше 150 випадків.
Цього року почали фіксувати нові
смерті. На початку травня молоду афаліну знайшли на пляжі НПП «Тузлівські
лимани». Спеціалісти називають кілька причин загибелі тварин: інфекції,
паразити, ґвинти швидкісних суден.
Але переважна їх більшість гине у браконьєрських сітках для вилову камбали
калкана. Легальні рибалки також опосередковано винні у смерті дельфінів,
адже вони отримують ліцензію на дрібну рибу, а сітки виставляють на значно
більшу.
Поранених ссавців можна було б врятувати, але в Україні не існує спеціальних закладів для їх реабілітації. Їх потенційні «пацієнти» — не лише тварини, поранені у відкритому морі, а й замучені в дельфінаріях. Раніше навіть
рішення суду про вилучення дельфіна з
неволі не давало йому шансу на нормальне життя.
«Законодавство забороняє утримувати дельфінів у дельфінаріях без морської
води. Парадоксально, але морської води
немає у дельфінів навіть у дельфінарії
«Немо» в Одесі, який розташований на
березі моря і подає прісну воду тваринам
із додаванням солей, що є згубним для
тварин», — стверджує керівник дослідницького відділу національного природного парку «Тузлівські лимани», доктор
біологічних наук Іван Русєв.
На початку травня в Одеську область
з офіційним візитом приїхав заступник
міністра екології та природних ресурсів
України Василь Полуйко. Прибув він із
метою майже неймовірною, щоб оцінити чорноморське узбережжя Одещини:
його природний, технологічний та людський потенціал для створення першого
реабілітаційного центру для дельфінів в
Україні.
«Чиновник заявив, що питання
стоїть на контролі у міністра та Центру
— бути, інакше доведеться дельфінів,
які сьогодні незаконно утримуються в
дельфінаріях, передавати на реабілітацію до Туреччини. Але ми з ідеєю передачі дельфінів у Туреччину категорично
не погодилися», — зазначив Іван Русєв.
У коментарі «УМ» він уточнив, що ту-
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■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Чи є шанс на порятунок
Мінекології обіцяє створити на Одещині перший в Україні Центр реабілітації дельфінів
■ ДОВІДКА «УМ»
В Чорному та Азовському морях існують три
види китоподібних — морська свиня, звичайний дельфін (білобочка) та афаліна. Загальна чисельність кожного з цих видів не відома, хоча
є припущення щодо приблизної чисельності:
більш ніж 100 тисяч білобочок, понад 20 тисяч
морських свиней та афалін.

❙ Фото з сайта bp.blogspot.com.
рецьким реабілітаційним центрам не
довіряє, а в Україні допомагати цим
ссавцям можна не гірше.
На думку кандидата біологічних
наук, провідного наукового співробітника Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена Павла Гольдина, збудувати повноцінний центр реабілітації дельфінів в
Україні проблематично.
«Травмовані дельфіни в природі,
яким можна надати допомогу та відпустити, трапляються в Чорному морі дуже
рідко. Тому головним завданням реабілітаційного центру могла б стати підготовка до повернення у море дельфінів, яких
незаконно виловили дельфінарії та утримували в поганих умовах у неволі. Але
це дуже складна праця, та важко сказати, наскільки вона ефективна: звісно, це
дуже ризиковано.
Крім того, в Україні майже відсутні природні акваторії, де можна було б
утворити такий центр: це має бути тепле, укрите від штормів місце, де взимку
вода має температуру щонайменше 7-8
градусів, та водночас це має бути досить
глибока відкрита акваторія з вільним

■ А ТИМ ЧАСОМ...
У травні в Азовському морі помітили масову міграцію чорноморських дельфінів. У територіальному відділі Азоврибоохорони це пояснили покращенням кормової бази. В Азові істотно
піднявся рівень солоності води. Тому зменшилася
кількість бичків і зросла популяція камбали. Тож
дельфіни, приваблені їжею, перебираються до запорізьких берегів. Фахівці припускають, що найближчим часом ссавці стануть постійними мешканцями акваторії.
водообміном. Цим умовам у нас відповідають тільки води південного Криму»,
— розповів у коментарі «УМ» дельфінолог.
«Звичайно, якби Крим був зараз під
нашим контролем, то розмови не було б,
кращого місця для такого Центру, ніж
кримські бухти, і не знайдеш в Україні»,
— погоджується Іван Русєв. Утiм наразі
треба вибирати «синицю в руці». Тож
серед доступних ділянок українського узбережжя на першому місці розглядають саме НПП «Тузлівські лимани».

За словами еколога, колектив нацпарку
готовий взяти на себе цю відповідальну
місію, хоча не заперечує: попереду багато перипетій та інтриг. Зараз справа —
за міністерством.
На прохання «УМ» надати перелік
нормативних актів, якими підкріплюються наміри, і назвати конкретні терміни Міністерство екології та природних ресурсів надіслало узагальнену та
ухильну відповідь за підписом Василя
Полуйка.
«Будівництво реабілітаційного центру, який би забезпечував оптимальні умови для їх (дельфінів. — Ред.) проживання, потребує значних фінансових
ресурсів. На даний час триває обговорення ідеї створення центру реабілітації дельфінів, у тому числі на базі НПП
«Тузлівські лимани», вивчаються можливості й потенціал, опрацьовуються
нормативно-правові та фінансово-економічні засади щодо їх створення», —
йдеться у відповіді на офіційний інформаційний запит.
Тобто на державному рівні поки не
дають жодних гарантій, що центр таки
збудують. Виходить, що і дельфіни в
нас — тварини червонокнижні, ще й, до
всього, Україна в 2003 році підписала
міжнародну Угоду про збереження китоподібних Чорного, Середземного морiв i
прилеглої акваторії Атлантичного океану, чим зобов’язалася їх захищати. Але
за 15 років зібрати грошей на їх реабілітацію так і не вдалося. А саме лише бажання рятувати дельфіна (помножене
на, без сумніву, щирий ентузіазм екологів), хоч і надає чиновнику, який його
озвучує, незабутнього шарму захисника всього живого на Землі, але не зменшує кількість замучених в дельфінаріях
та пошматованих рибальськими сітками
дельфінів. ■
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Віталій ТАРАСЮК
смт Млинів, Рівненська область
Упродовж багатьох десятиліть доводилося замовчувати деякі сторінки життєпису уродженця Слободи (нині
— мікрорайон Млинова) Андрія Дейнеки. Причина того інформаційного табу — участь у
повстанському русі в 40-х роках минулого століття. Андрій
Кирилович на дев’ятому десятку літ мав чіпку пам’ять, утім
нічого дивного, адже в юності
млинівчанин пройшов вишкіл розвідника у повстанському підрозділі. Кадровики з підпілля вирішили випробувати
кмітливого юнака у розвідці.
На худенького хлопчину
гітлерівці не звертали уваги,
тому повстанці вирішили сповна використати цю обставину.
Отож юнак мав змогу з безтурботним виглядом з’являтися
будь-де у селищі. Як результат
— підпільникам надходила достовірна інформація про кількісний склад озброєння гітлерівців. Навіть через шість із
половиною десятків років пан
Дейнека з легкістю відновлював у пам’яті статистику воєнних років. Гестапо розміщувалося у приміщенні, де згодом,
у радянські часи, тривалий час
розташовувався райвійськкомат. У 1942-43 рр. наші терени «курирували» 10 гестапівців. І хоч німецькі окупанти
вважали цю службу досить дієвою, але й вона не виявила цікавості до юнака, котрий багато разів проходив повз їхню
«контору». Утім Дейнека не
просто шпацирував вулицями
селища, а щодня носив молоко
родині Зарецьких, які мешкали неподалік відділення гестапо, тобто розвідник завжди міг

Я ВАМ ПИШУ...
■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Другу Сольному присвячується...
Імена героїв не мають канути в Лету
пояснити причину появи поблизу таємничої установи. А
якось навіть побував на прийомі у ляндвірта Шнайдера, щоб
розвідати розташування кабінетів, коридорів приміщення
(навіщо знадобилася повстанцям ця інформація, Андрій
Кирилович і сам пояснити не
міг — мабуть, у штабі повстанців пульсувала якась ідея).
І гітлерівський функціонер
прийняв його, і навіть розчулився його історією про літніх
батьків. Як результат — одержав потрібний дозвіл, а заодно
в пам’яті зафіксував те, що цікавило повстанців.
До речі, щемлива розповідь
про літніх батьків допомогла
Андрію уникнути вивезення
на примусові роботи до фатерлянду в 1943 р. Через перекладача він розповів німцям, що
його 75-річний батько і 70-річна мама залишаться самі і не
зможуть самотужки обробити 18 гектарів землі (насправді було лише 7 гектарів). «Це
правда? — спитали німці у старости і, отримавши ствердну
відповідь, відпустили юнака.
Доля ж односельців Дейнеки,
які стали спочатку остарбайтерами, а після війни повернулися додому, склалася трагічніше — хто уникнув каторжних
робіт, у 1944 р. були мобілізовані на фронт і майже всі загинули...
Перша співбесіда військо-

вих контррозвідників із Дейнекою відбулася у березні 1944го у польовому військкоматі
Молодаво, що на Дубенщині.
Очевидно, під час фронтового
затишшя чекістам було не до
ґрунтовного вивчення біографій новобранців, тож лише поцікавилися в Андрія, чи в Млинові були бандерівці. «Були,
— ствердно відповів юнак, —
але біля нашої хати за 200300 метрів від розташування есесівського підрозділу не
з’являлися». На тому перше
побачення з грізними «смершівцями» закінчилося. Уже
згодом на фронті вони арештували чимало західняків,
у тому числі з нашого району,
яких підозрювали у зв’язках і
підтримці ОУН-УПА — їх усіх
«здав» земляк, котрий співпрацював з чекістами. І хоч
інформатор на фронті вцілів,
але на рідні терени не повернувся.
Під час воєнних дій в Августовських лісах у Польщі
Андрія Дейнеку викликали в
дивізійну контррозвідку. Зо
три години якийсь підполковник розпитував про людей зі
Слободи: хто був старостою, як
той ставився до людей, де перебувають брати Андрія. Очевидно, чекіст залишився задоволеним відповідями, бо потиснув
йому руку і сказав: «Іді, воюй.
Послє фронта єщьо прєдсєдатєлєм колхоза будєш». (Як

у воду дивився, бо в 50-х Андрій Кирилович очолив колгосп
у селі Московщина).
Після нетривалого головування колишнього фронтовика
і розвідника-повстанця обирали заступником голови колгоспу, парторгом, головою сільради у Пугачівці. У сімдесяті
роки минулого століття хтось
настрочив донос у райвідділ
КДБ, що Андрій Дейнека —
колишній бандерівець. Мовляв, під маскою благополучного активіста приховується
запеклий націоналіст. Причому автор доносу не приховував
свого прізвища, а цілком «свідомо» долучився до боротьби з так званим «українським
буржуазним націоналізмом»
і взявся очищати «совпартактив» від неблагонадійних елементів. Звісно, оперативники
КДБ зреагували на таку інформацію. За словами Андрія Кириловича, працівники спецслужби тоді опитали близько
двох сотень жителів населених пунктів Млинівщини.
Однак ніхто з них не дав свідчень проти колишнього жителя Слободи. До речі, чекісти
навіть зробили запит на Кубань, де, за твердженням «стукача», мешкав чоловік, якому
начебто Андрій Дейнека у війну «виписав» 19 шомполів. Чоловіка того відшукали, але він
спростував небилиці любителя
епістолярного жанру в КДБ. Та

й у повстанців такої норми не
було — за необдуманий вчинок
могли «прописати» 25 шомполів та ще й 50 разів присідань. Якось Андрій і сам за
проступок скуштував 25 шомполів. Словом, кадебісти так і
не змогли знайти бодай якусь
зачіпку за повстанське минуле товариша Дейнеки. Можливо, охолоджував їхній розшуковий запал той факт, що він
боровся лишень із фашистами,
а з совітами не довелося.
Якось на фронті контррозвідники поцікавилися, чи
не знає уродженець Слободи
повстанця на псевдо... І назвали псевдо самого Дейнеки.
«Ні, не знаю», — переконливо
відповів той. До речі, мені він
також не відкрив свого підпільного псевдоніма, під яким
боровся з фашистами. І лише
незадовго до смерті зателефонував, привітався і після нетривалої паузи сказав: «Знаєте, я вирішив розсекретити
своє псевдо: по Головному проводу, який був засекречений,
я проходив як друг Сольний.
— І додав: — Щось приховувати чи боятися в моєму віці не
личить. Тож нехай люди знають: у боротьбі за волю України частку відваги і мужності
вніс і друг Сольний».
До речі, з деякими аспектами діяльності ОУН-УПА він
не погоджувався ще в сорокові
роки... ■

■ НА ВІЙНІ ЯК НА ВІЙНІ

■ ПОЛІТПАРНАС

Чи має патріотизм
національність?

Доля
Віктор ТЮТЮН
Херсон

А чи тільки соціальну приналежність
Іван ШІМАНЧУК
Рівне
Верховна Рада 8 лютого
2018 р. засудила термоядерні
випробування КНДР, лідер якої
погрожує розпочати ядерну війну, але наш парламент робить
вигляд, що не пам’ятає Будапештського меморандуму, згідно з яким, Україна відмовилася
від третього у світі ядерного потенціалу.
Скільки ще років треба нашим героям стримувати московського агресора, скільки ще
втратити захисників України?
Ще в 2014 р. повинно було бути
звернення Верховної Ради до підписантів Будапештського меморандуму (США, Великобританія,
Франція, Китай, Росія) з вимогою, щоб вони вжили заходів до
злісного порушника меморандуму — путінської Росії.
Очільник МЗС Росії кепкує з
цього меморандуму і говорить,
що Росія його не порушила, оскільки не застосувала до України ядерної зброї, а підписанти
цього документа не звертають
належної уваги на всі агресивні дії нашого північного сусіда.
Не переймається цим питанням

і наша Верховна Рада: депутати
швидше поїдуть на молитовний
сніданок до США, ніж підготують звернення до гарантів нашої
безпеки.
Чи можуть країни Європи і
США вірити в дієвість подібних
міжнародник документів на тлі
подій, що розгортаються на світовій арені? Питання риторичне.
Очільникам нашої держави,
мабуть, також байдуже до долі
своєї країни. Адже важко уявити собі Черчилля, який би поїхав відпочивати в Австралію чи
Нову Зеландію, коли на Англію
падали ракети ФАУ-1 чи ФАУ2 та бомби з німецьких винищувачів, гинули британці, палали
їхні будинки. А наш Президент і
Генпрокурор це собі дозволили.
Синів наших очільників, олігархів в українських окопах на
Донбасі не знайдете, їх виховують не в патріотичному дусі, а в
дусі наживи і пристосуванства
до будь-яких змін.
У нас патріотами можуть
бути тільки вихідці з простого
народу, як це показали події
на Майдані та героїчні подвиги наших воїнів на східному
фронті. ■

Містечко Хмільник на Вінниччині відоме багатьом завдяки бальнеологічному
курорту. А от те, що там розташований цікавий з архітектурного погляду і романтичний — з оповідей — палац графа Ксідо,
відомо далеко не всім. Граф Ксідо — грек
за походженням був ад’ютантом у російського генерала Стесселя. Статний чорновусий красень несподівано для всіх одружився з глухуватою, вже не молодою, але
дуже багатою донькою графа Левашова.
Ще б пак, поговорювали довкіл, адже в
придане за нареченою давали сам Хмільник, 28 навколишніх сіл, цукровий завод та
ще й грошові активи. Отримавши такі статки, задумав граф Ксідо після весілля збудувати сімейне гніздечко.
Комплекс було задумано грандіозний: центральною спорудою ансамблю
мала бути старовинна вежа. Цікаво, що ця
8-гранна споруда (яку і сьогодні можна побачити) збереглась із XVI століття, а в часи
турецької влади слугувала мінаретом мечеті.
Зразком майбутньої будівлі мав бути
литовський оборонний замок XVI століття.
Неоготичний проект належав архітектору І.
А. Фоміну. Парадний же фасад було задумано як типовий панський будинок у білих

Ми в трудах прожили б
Наче риба в воді.
Жменьку днів набереш,
Де б уповні добра —
То чужинець напав,
Знов біда на біді:
То в полон заберуть,
То на брата
здіймається брат.

тонах із витонченою, але невигадливою
колонадою. А ось садовий, у нашому випадку «річковий», фасад, немов грубо вирубаний із темно-сірого граніту (насправді
стилізація), — в масивному аскетичному
стилі.
На жаль, довести задум до кінця графу не вдалося — завадила Перша світова війна.
Відтоді що тільки не розміщували в
будівлі палацу: електротехнічну школу,
склади, млин і навіть управління НКВС. А
останні 50 років палац графа Ксідо використовували як міський готель.

Чи голодом зморять,
Чи в тюрмах подушать:
По іроді ірод,
Немов за малими дітьми,
Ідуть за вкраїнцем —
По землю і душу.
А ми — не гнемося,
Бо ми — не раби!
У спадок нам щастя
Не гладдю прошили,
А хрестиком знизана
Доля журна:
Медалі батьківські,
Дідівські могили,
Сирітська пекуча
На віях сльоза.

МИНУЛЕ І ДУМИ
Ганна ЯРОШЕНКО

65-річний полтавець Олександр
Кривошапка стверджує, що бiля
витоків місцевого водоканалу
стояв його дід Павло Кобищан.
Про те, що у 1930-ті роки той
очолив Полтавський міський
трест «Водоканалізація» (а перед цим працював тут головним
інженером), розповіла, коли ще
була жива, бабуся Маруся. За її
словами, він керував міським
водоканалом достатньо довго
— років із 10. На період його
керівництва припала активна
розбудова міського водогону.
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■ ДОЛІ

Хто налив у крани воду
Онук колишнього очільника полтавського водоканалу: «Я радий, що в мене був такий дід»

Не виконав вказівки зруйнувати
систему водопостачання в
місті, за що й поплатився
— Як бачите, ось на цьому колективному фотознімку передовиків виробництва, знаних людей підприємства значиться 1935
рік. А під портретом діда підпис:
«П. Кобищан — директор тресту», — показує старі світлини,
що збереглися в родині, Олександр Костянтинович. — Бабуся
стверджувала, що дід був порядною людиною, принциповим, але
справедливим керівником. На
одному зі знімків він в оточенні
працівників тресту й нічим з-поміж них не вирізняється. Дідусь
був ще й дуже людяним. Недаремно його поважали як керівництво, так і підлеглі.
Коли фашистська Німеччина
напала на Радянський Союз, Павла Кобищана через поважний вік
(він був 1880 року народження, а
його дружина — на 13 років молодшою) не призвали до війська.
Попри наближення фронту до
Полтави, сім’я Кобищанів не покинула рідного міста.
— У дідуся з бабусею було четверо доньок, проте одна з них померла в ранньому віці, — продовжує розповідь Олександр Кривошапка. — Перед війною найстарша донька Фросина вже вийшла
заміж, її чоловік обіймав посаду директора військового заводу, тож із наближенням воєнних
дій до нашого міста їх евакуювали до Красного Кута. А моя мама
й тітка Люба, які були ще незаміжніми, лишилися з батьками
в Полтаві. Бабуся пригадувала,
що, коли наша армія відступала,
діду надійшла вказівка підірвати
систему водопостачання. Проте
він її не виконав — не піднялася
рука. Не зміг лишити містян, серед яких було багато літніх людей та дітей, без води. За це й поплатився: у 1943 році, коли Полтаву звільнили, діда заарештували й засудили. Він відбував свій
термін покарання на Соловецьких островах.
Ніяких листів у родинному
архіві не збереглося. Та й навряд
чи, на думку Олександра Костянтиновича, бабуся Маруся листувалася з репресованим чоловіком
— тоді це було заборонено.
— Дядько Григорій (чоловік
тітки Фросі), дядько Василь (чоловік тітки Люби) і мій батько
були партійними, тож про діда
в родині боялися й згадувати.
Лише бабуся Маруся увесь час
писала листи до різних інстанцій — наполегливо добивалася,
аби діда звільнили. Та не судилося, — зітхає мій співрозмовник. — У 1959 році (пригадую,
тоді якраз моя двоюрідна сестра Люда — донька тітки Люби
— пішла до першого класу) ми
отримали листа, в якому зазначалося, що дідусь помер на Соловках, де й похований, і реабілітований посмертно. Де його
могила, ми так і не знаємо. Бабуся померла в 1976 році, переживши дідуся на 18 років. Заміж удруге так і не вийшла, жила разом
із найменшою донькою Любою

❙ На цьому фотознімку Павла Кобищана (він у третьому ряду знизу)
❙ важко вирізнити з-поміж працівників міського водоканалу.
та її сім’єю. Тітка Люба (єдина
з трьох сестер) досі жива, їй 92
роки, іще рік тому могла б щось
розказати про свого батька, проте
тепер уже нічого не може пригадати. Мабуть, більше за мене розповів би про діда мій рідний брат,
котрий складав генеалогічне дерево нашої родини (ми жартома
називали його професором), проте його, на жаль, не стало у грудні позаминулого року.
Ніхто з восьми онуків Павла Кобищана не пішов його стопами. Нині і їх лишилося серед
живих лише четверо. Олександр
Кривошапка, завдяки якому і
стала відома історія його діда
— людини, що кинула виклик
радянській системі й була безжалісно розчавлена нею, — підполковник у відставці, свого
часу командував взводом, батареєю, викладав у військовому артилерійському училищі.
Олександру Костянтиновичу довелося навчати й іноземців спершу в Туркменії, а потім у Сирії.
У 1991 році повернувся до рідного міста й ким тільки не працював: і начальником фармацевтичного виробництва фірми
«Еллана», і виконавчим директором магазину-пекарні «Коровай», і заступником генерального директора хлібокомбінату, і директором деревопросочувального комбінату в Черкасах,
куди 3,5 року їздив із Полтави на власній автівці, і головою
правління ПАТ «Луценко» в Кобеляцькому районі.
— Схоже, посади вас люблять, — жартую.
— Просто мені дуже легко
працювати в команді, — щиро
зізнається чоловік. — Я Водолій
за гороскопом, тож завжди знаходжу спільну мову з людьми. А
моє основне кредо — за будь-яких
обставин, на будь-якій посаді лишатися насамперед людиною.

«Дуже хотілося б відновити
історичну пам’ять про діда»
Розповідаючи мені історію
своєї родини, Олександр Костянтинович час від часу телефонує двоюрідній сестрі Людмилі,
яка також живе в Полтаві, аби
щось уточнити. Запевняє: постійно спілкується із двоюрідними сестрами та братом.
— Поки була жива бабуся Маруся, тітка Фрося з чоловіком та
дітьми, які осіли в Підмосков’ї,
бували в Полтаві чи не щоліта. А
тепер зрідка навідується хіба що

сама двоюрідна сестра Валя, бо її
чоловіку — академіку-ядернику — узагалі заборонено їздити в
Україну. Років три-чотири тому
приїжджав і двоюрідний брат Вадим, котрий був директором великого концерну — мав у Москві низку заводів, що випускали
електроприлади (у столиці Російської Федерації вийшла друком
книга «Лучшие люди Москвы»,
так от, він — серед цих кращих
людей). Але після інсульту передав стерно влади сину. Попри те,
що в України зараз напруженi
відносини з Росією, на взаєминах у нашій родині це не позначилося, — запевняє Олександр
Кривошапка. — Усі ми: і рідні,
і двоюрідні брати й сестри, як і
раніше, дружимо сім’ями. Вважаю, так і має бути, адже родинні зв’язки важливіші. Коли збираємося разом, часто згадуємо
діда. Образливо, що доля була такою неприхильною до нього, що
я не мав змоги його пізнати, погрітися у променях його любові.
Хоч, попри все, радий, що в мене
був такий дід.
У книзі «Історія обласного державного підприємства «Полтававодоканал», написаній до
його сторіччя завідувачем кафедри спеціальних історичних
дисциплін і географії Полтавського національного педагогічного університету Олександром Єрмаком, у списку керівного складу не значиться прізвище Павла Кобищана. Очевидно,
як репресованого його свого часу
було викреслено з усіх списків.
Утім в одному місці Павло Кобищан згадується серед робітників, котрі «добивалися високої продуктивності праці у 20х роках», а в іншому — серед 12
кваліфікованих виробничників, яких направили до державних установ замість «соціально ворожих та бюрократичних
елементів». Павла Кобищана
як кращого робітника-ударника нібито прийняли в компартію, обрали депутатом міськради, а на початку 1931 року призначили завідувачем комунального відділу виконкому, проте,
не маючи відповідної підготовки, він не справився з такою відповідальною роботою, тож через
кілька місяців його звинуватили у «правому ухилі» та зняли з
посади.
— Думаю, у цій книзі дещо
спотворена інформація, — вважає Олександр Костянтинович.

❙ Олександр Кривошапка: «Шкода, що я не мав змоги пізнати свого
❙ діда і погрітися у променях його любові».

❙ Павло Кобищан та його дружина Маруся були красивою парою.

❙ Будівництво водонапірної вежі.
❙ Фото автора та з особистого архіву Олександра Кривошапки.
— Один із викладачів Полтавського педуніверситету познайомив мене з автором дослідження історії водоканалу і, коли я
розповів йому історію свого діда
й показав фотодокази, він запи-

тав: де ж ви були, мовляв, раніше? Але ж я не знав, що готується таке видання. Хоч дуже хотів
би відновити історичну пам’ять
про свого діда. Думаю, він на це
заслуговує. ■
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■ ЧАС «Т»

■ ЮВІЛЕЙ

Пригоди французів в Україні

«Колесо» котиться

Чернігівський «Вій» спричинив справжній фурор на фестивалі
«Мельпомена Таврії»

30-річчя театру святкували виставою
Панаса Саксаганського

Людмила ОЛТАРЖЕВСЬКА
П’єса Наталки Ворожбит
«Вій. Докудрама» — одна з найцікавіших у сучасній українській драматургії. Як не складно здогадатися вже з самої назви, історія пані Ворожбит перегукується з хрестоматійним
«Вієм» Миколи Гоголя, що належить до циклу повістей «Миргород», написаних 1835 року.
Але оригінальний сюжет викладений в авторській інтерпретації настільки вдало, органічно,
дотепно, з новими структурними розгалуженнями і парадоксальними поворотами, що звичне «за мотивами» у цьому випадку звучало б несправедливо.
«Вій. Докудраму» Наталки
Ворожбит двічі ставив Максим
Голенко (у столичному «Дикому театрі» та в Магдебурзі), Олена Самойленко — у харківському театрі «Котелок»... Одна з
останній прем’єр Чернігівського театру імені Тараса Шевченка
також має назву «Вій. Докудрама». На ХХ фестивалі «Мельпомена Таврії» цього року вирішили відмовитися від конкурсного
оцінювання учасників, але саме
чернігівського «Вія» у постановці Андрія Бакірова нарекли «вишенькою на фестивальному тортику», ласувати якою хочеться
знову і знову.
... В автобусі, щільно натрамбованому людьми, якимось
дивом опинилися двоє молодих
французів, Лукас і Доміан. Хоча
випадковою їхня поява серед бабусь із клунками і дебелих сільських хлопців з амбре від пива
не була — юнаки їхали у гості
до місцевої дівчини Оксани, з
якою познайомилися через інтернет. Вийшовши на якійсь Богом забутій зупинці, французи
бачать перед собою... підвішене на палиці відро без дна — таким набирають воду з криниці.
Саме з цього моменту починаються неймовірні пригоди Лукаса та Доміана в Україні, які
завершаться трагічно і щасливо водночас, а відро в результаті душевних зусиль усіх героїв цієї історії стане придатним
для того, аби напоїти життєдайною водою ще багато-багато поколінь...
Жонглюючи поняттями та
предметами, що належать до
різних епох — відьми, гаджети, сакральне борошно, одвічні
Галина КРИВОРЧУК
«Він був типовим шістдесятником».
«Йому боліло все». «В його таланті
було щось Моцартівське». Такими словами згадують Євгена Гуцала сьогодні його друзі, колеги, соратники. Таким
запам’ятали вони талановитого українського письменника, нині вже класика української літератури другої половини ХХ
століття. Найдраматичнішою виявилася
його остання незавершена збірка публіцистики «Ментальність орди» (19941995 рр.), де він уперше відкрито висловився проти імперської політики Москви.
Про все це йдеться у щойно завершеному
документальному фільмі «Євген Гуцало.
Куди біжить дорога».
Фільм знятий студією «Віател» за
сценарієм дружини Євгена Гуцала — відомої дитячої письменниці Лесі Ворониної. Автором ідеї став його небіж — Андрій, син рідного брата Євгена Пилипо-

❙ Автори вистави ніби пишуть замальовку із життя українського села...
❙ Фото з сайта teatr.cn.ua.

❙ «Шантрапа» — вистава про театр.
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.

гуси, яких баба Сонька шукає
вже другий тиждень, може, й
не дуже багаті, але завжди щирі
застілля, знаменита зірка Вєрки Сердючки, трилітрова банка
з самогоном, наречена у вінку,
— автори вистави ніби пишуть
замальовку із життя українського села, яке веде свою історію
з далеких часів, не втрачаючи
самобутності, колориту і невичерпного гумору. (Про депутата, який перетворився на банер,
було згадано лише мимохідь,
але цей факт реально заслуговує
на окрему главу у виставі). Сумні сторінки життєпису-феєрверку змінюються оптимістичними, містика іде поряд із технічним прогресом, а в деякі
моменти вони навіть доповнюють одне одного; заздрість через те, що сусідка поставила
собі на зуби мости, бо має велику пенсію, яка, втім, була недовгою, адже борщ можна сьорбати
і без зубів...
І вже після того, як усі обжилися на цьому клаптику української землі, поспівчували
бабі Соньці, яка загубила гусей, і пораділи за неї, коли вона
купила собі маленьких гусенят
і везе їх додому в коробці з написом «Рошен», приходить усвідомлення того, що це село —
не саме по собі село, а частинка
планети, космосу, Всесвіту... І
гріхи у всіх спільні. І спокутувати їх потрібно разом. (Хоча б
тому, що це не той варіант, коли
можна прикинутися страусом і
засунути голову в пісок). Можна
навіть різними мовами, навіть

Валентина САМЧЕНКО

через «Скайп», якщо інакше не
виходить. Молитва Лукаса в далекому Парижі звучить на фоні
тих, хто пішов у інші світи, щоб
стати корінням для тих, хто житиме далі...
При надзвичайній злагодженості акторського ансамблю
у цій виставі просто неможливо
не відзначити роботу заслуженої
артистки України Любові Колесникової. Враження від її першого виходу на сцену приблизно
такі: «ліва» сільська бабця випадково забрела на сцену, якимось дивом обійшовши пильного чергового на службовому
вході театру. Підперезана пуховою хусткою, зойкаючи, крекчучи, кульгаючи, вона настільки переконливо кличе своїх гусей, що у думках багатьох глядачів миттєво виринули образи
інших бабусь, що так само шукали своїх пернатих за часів їхнього дитинства. Далі місія Любові Колесникової у цій виставі
набуває значно масштабніших
обрисів — це саме її героїня місить отой сакральний хліб, озвучує страшну історію періоду Голодомору і проводжає у далеку
путь Луку... З тим, щоб він знову повернувся в реалії простого
українського села, світу, космосу...
...«Я стою на землі, що лишилася у спадок...» — ці слова
з пісні «Париж» гурту «Друга
ріка» стали фіналом прекрасної
вистави, преамбула якої сягає
далеких-далеких часів, з яких
ведуть свою історію нинішні
земляни. ■

■ ПРЕМ’ЄРА

Талановитий і зранений
За сценарієм Лесі Ворониної зняли фільм
«Євген Гуцало. Куди біжить дорога»
вича — Віталія. Фільмували, зокрема,
біля будинку старої школи на Вінниччині
в Новій Греблі, де жили батьки майбутнього письменника, коли там вчителювали. Євген і його брат із сетрою були
тоді ще малятами. Вищу освіту Євген
Гуцало здобув у Ніжинському педінституті (нині Університет імені Миколи Гоголя, який був одним із перших студентів навчального закладу з-понад 200літ ньою історією). Значна частина життя — київська.

Євген Гуцало був відомий українському
читачеві не тільки через Слово: написав
понад 200 ліричних оповідань; у його творчому доробку поетичний цикл «Зелена
радість конвалій» (1961) та збірка віршів
«Письмо Землі» (1981), «Час і простір»
(1983), «Живемо на зорі» (1984), «Напередодні нинішнього дня» (1989) ; писав
повісті й романи. У 1985 році отримав Державну премію України ім. Т. Г. Шевченка за дитячі збірки «Саййора», «Пролетіли коні». Авторство майстерного літерато-

Уже три десятки років частиною знаменитого Андріївського узвозу у Києві і мистецького життя не лише столиці
є театр «Колесо». Його творчість «котиться» до глядачів
Болгарії, Франції, Румунії,
Туреччини, США й інших
країн різних континентів.
На основній сцені затишного
двоповерхового будинку камерного театру і двох ще менших уже поставлено майже
півсотні вистав.
30-літній ювілей Київського академічного театру
«Колесо» 28 травня відзначили виставою «Шантрапа»,
яку за 25 років трупа показала вже майже 400 разів. Кілька вітчизняних театрів і знані
режисери намагались поставити написану у 1913-му п’єсу
Панаса Саксаганського, яка за
радянських часів лежала на
архівних полицях. (До речі,
свого часу однією з виконавиць у «Шантрапі» була Марія
Заньковецька). Постановка
Ірини Кліщевської у «Колесі»
прижилася надовго.
У виставі-комедії про провінційний театр початку ХХ
століття задіяно найбільшу
для порівняно невеликого колективу «Колеса» кiлькiсть
акторів — 16. Семеро з них виходили на сцену в прем’єрній
виставі: Валентина Вовк, Галина Зражевська, Наталія
Надірадзе, Олександр Бірюков, Стас Колокольніков, Сер-

ра збережено також в українському кінематографі. За його новелами і повістями
свого часу були зняті фільми такими відомими режисерами, як Юрій Іллєнко, Олег
Бійма, Ігор Кобрин та Василь Вітер.
Режисером фільму-тріб’юту «Євген
Гуцало. Куди біжить дорога», прем’єра
якого відбудеться ближчими днями, став
Василь Вітер. Він одним із перших ще на
початку 80-х років екранізував у короткому метрі новелу Євгена Гуцала «У лузі на
старому дивані».
Нинішній документальний фільм
Василя Вітра — це фільм-портрет. В
образотворчому мистецтві — портрет
вважається найскладнішим і найдосконалішим жанром, в якому працюють художники. У документалістиці — це також найскладніший жанр, адже розкрити суть таланту і суть особистості — неначе зазирнути в очі і розгледіти в них
душу Людини. Чи пощастить глядачу
побачити у фільмі Василя Вітра тонку

гій Ладесов та Олег Лепенець.
На сцені період, коли говорили «Я бачив Кропивницького». Авансом декоратору й акторам тоді могли видавати 2050 копійок. Трупа, за словами одного з акторів, — семеро
людей зі свинями. А театр —
це часто інтрижки і бажання
грати абищо, лише б заплатили більші гроші.
Коли приїздить купець
Лука Карпович Іваненко,
який може заплатити 15 рублів, трохи не кожен актор готовий навіть собаку зіграти,
що під кущиком спорожняється. А благодєтєль-гаспадін любить танці-манці: «Малоросійського язика мало понімаю, а
комедію уважаю». Лише актор Іван Олексійович Бездомний спочатку гордовито противиться цій позиції, але «там
сім’я голодує», тому теж здався.
Шантрапа, за Панасом
Саксаганським, — це ті актори, хто догоджає несмаку публіки, яка може заплатити. Бо
ж «у кого є гроші, той може ламатися». Безвихідь для творчої людини — коли «у тебе в
одному кармані — блоха на
аркані».
Театр «Колесо» відроджує
драматургію українських класиків також у виставах «Пристрасті дому пана Г.— П.» (водевіль-модерн за п’єсою Олени
Пчілки «Сужена — не огужена») та «Блаженний острів»
(фарс Миколи Куліша «Отак
загинув Гуска»). ■
і зранену душу Євгена Гуцала, можна
буде переконатися на прем’єрі, яка відбудеться 1 червня у кінозалі Мистецького Арсеналу. Фільм про одного зі знакових українських письменників вперше буде продемонстровано шанувальникам його літературного таланту саме
на святі української книги — на «Книжковому Арсеналі», який стартує у Києві
30 травня.
На прем’єру запрошені учасники і
творці фільму, зокрема, Дмитро Павличко, Юрій Щербак, Михайло Слабошпицький, Леся Воронина, режисери Василь Вітер та Олег Бійма. А також голова
Держкіно України Пилип Іллєнко — він
ще хлопчиком зіграв у батьковому фільмі «Солом’яні дзвони» за повістю Євгена Гуцала «Мертва зона» одну з головних
дитячих ролей.
Отже, «Євген Гуцало. Куди біжить дорога». «Книжковий Арсенал». Прем’єрний
показ 1 червня опівдні. ■
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Наталя Яковенко — історик та
історіософ, поважну популярність якої (що серед колег, що
серед масового читача) можна
описати не епітетами, а рейтинговою статистикою. У «Книжці
року’2002» її книжка «Паралельний світ» (К.: Критика)
здобула Ґран-прі. Дві наступні
«Нарис історії середньовічної
та ранньомодерної історії України» (К.: Критика, 2005) та
«Українська шляхта з кінця ХIV
до середини ХVIІ століття» (К.:
Критика, 2008) посідали треті
місця. А ще три подальші ставали лавреатами: торік — «У пошуках Нового неба» (К.: Laurus;
Критика), 2012-го — «Дзеркала ідентичності» (К.: Laurus),
2007-го — «Вступ до історії»
(К.: Критика). Ця крайня — досвід пані Яковенко в опануванні
історіографічними інструментами. Остання порада колегам з
молодшої ґенерації така: «Добре продумайте першу фразу
— а раптом читач полюбить вас
з першого погляду».
Перша фраза в історіософському дослідженні Алена Безансона «Свята Русь» (К.: Кліо,
2017) — виписана ніби за цією
порадою: «Мистецтво брехні
таке ж старе, як і сама Росія».
Як тебе не любити, Алене мій!
Утім книжка не є публіцистичним компліментом почуттям національної ідентичності.
Це серйозний аналіз процесу
леґітимізації та одержавлення
лиховісної російської брехні,
починаючи від середньовіччя.
Певною мірою, «Свята Русь» —
це найглибша позначка сягання французького вченого розуміння «феномену Кремля».
У себе на батьківщині Безансон
не менш славний, аніж Яковенко в Україні, й послуговується
тим самим ефективним методологічним інструментарієм,
що описаний у повище згаданому «Вступі до історії». Опублікував два десятки наукових
творів, з яких українською перекладені два: раніше вийшло
«Лихо століття: Про комунізм,
нацизм та унікальність голокосту» (К.: Пульсари, 2007)
— так само як і новинка, перекладена журналістом-аналітиком Тарасом Марусиком. Перед тим у журналі «Критика»
опубліковано три його статті й
можна згадати два переклади
ранніх книжок в допутінській
Росії. Як на такий дослідницький калібр — замало.
У книжці «Лихо століття» А.Безансон, препаруючи радянський і націонал-соціалістський організми, лише
побіжно згадує «чужі для розуму цілі» обидвох, і вказує
на терен, де шукати розгадку:
«Спокуса комунізму і нацизму,
природа й спосіб їх влади, тип
їх злочину пов’язані з формуванням ментальності, від якої
вони залежать цілковито, — з
ідеологією». У книжці «Свята
Русь» дослідник саме цим пошуком і зайнявся: виявив, що
«феномен Кремля» коріниться у спотвореному перейнятті
візантійського православ’я, й
відтоді «природою цієї ідеології
є абсолютна брехня». Не пригадаю, чи вітчизняні вчені ретельно досліджували цивілізаційно-регресивний характер
російського православ’я. Хіба
що побіжна згадка в Ярослава
Грицака: «Першою і найзагаль-

■ СОФІЯ

«Росія — океан
бруду»:
погляд із Франції
нішою лінією поділу між різними країнами — «хто куди потрапив» — є релігійна... Україна
потрапила відразу в декілька
невідрадних кластерів: православний, комуністичний,
радянський» (Життя, смерть
та інші неприємності — К.:
Грані-Т, 2008). Безансон, до
речі, показує, як православ’я
«перетекло» у лєнінськосталінський комунізм, далі
— у брежнєвську радянщину,
а тепер у путінський «рускій
мір».
Отже, за Безансоном, зерно нинішнього «рускава міра»
вкинуто до ґрунту екстремістського відламу християнства тоді, як «Російський собор 1667 року підтвердив, що
православний цар володіє повнотою як світської, так і духовної влади. Церква офіційно
стала державною структурою». Відтоді на Москві запанувала шахрайська формула:
«Бог має російське обличчя, а
Росія — Боже». І скільки би
не змінювалися прізвища тамтих диктаторів — аж до сьогодні, — «ідеологія російського самодержавства залишається
стабільною. Місія царя полягає в розширенні кордонів православного царства... не завоювання, а возз’єднання... Він
відповідальний не перед людьми, а тільки перед Богом. Опиратися цареві означає повставати проти Бога». Маємо чи
не найстислішу схему сучасної
російської політики, внутрішньої та зовнішньої.
У своїй попередній книжці
А.Безансон завважив: «Юрисдикція української держави не
збігається з церковною юрисдикцією, що є винятком у православному світі... і становить
корисне для Кремля знаряддя
впливу». Тобто, коли б церква
в Україні була держдепартаментом, як у Росії, — останній
важко було би маніпулювати
вірянами у недружній державі.
А так, користуючися цивілізованим розділенням світської
та релігійної влади в українському суспільстві, можна вести класичну підривну діяльність.
Найцікавіший у «Святій
Русі» висновок — про вирішально-негативну ролю російського православ’я у становленні терористичної держави;
і ширше — у настанні в світі
доби тероризму, спровокованої країною з «Божим обличчям». Не менш захопливим є
сам процес доведення цього —
як і кожне інтелектуально-талановите розслідування. Та,
окрім того, довідуємося чимало невідомого про дивні, мало
не садомазохистські почуття
французів до росіян.
Франція довший час була
аграрною країною; робітничий
клас — як «колиска комуністичної революції» за теорією
Маркса — сформувався тут піз-

ніше, аніж в Англії та Німеччині. Та й був він кволий та незорганізований. «У Франції...
комуністична партія мала
реальну базу серед робітників.
Це було наслідком слабкості
робітничих профспілок», —
значить Безансон і показує, як
сама історія Франції спростовує Марксову футурологію:
«пролетарські» революції-заколоти чинять не робітники, а
збочені на утопіях інтелектуали — включно з Великою Французькою революцією. Хоч як
дивно, саме ця остання значно
викривила сприйняття французами реальностей «Країни
Рад»: «Далеко поза робітничим світом, найбільша частина лівиці асоціювала російську
революцію (тобто захоплення
влади більшовицькою сектою)
з Французькою революцією. В
цьому — ключ успіху російської
комуністичної ідеї у Франції.
Французька революція, тлумачена без подробиць, «назагал»
(Клемансо), була сентиментальною основою... Симпатії
до СРСР мали своє коріння у
французькій події. Французький націоналізм радів з того,
що наша революція знайшла
продовження і доказ свого універсального характеру в російській революції».
Хвилі русофілії перекочувалися Францією неоднораз
і під різним виглядом виникають донині. Згадаймо, бодай, «мирний план» президента Саркозі після нападу РФ на
Грузію 2007-го: саме він «переконав» Захід, що то не була агресія-окупація. Або сороміць-

ка історія з наміром продати
Росії, що вже воювала з Україною, бойового корабля. І в обидвох випадках, свідчить наведена соціологія, значна частина
французів підтримувала такі
погляди-дії. «Наша легковірність, наївність і невігластво», — оцінює А.Безансон такі
потьмарення масової свідомості. Але живлять і провокують їх — «смертоносні галюцинації наших «інтелектуалів».
Причому, відбувається це, зазвичай, не без інтернаціональної корупції з боку самої Росії.
Підкуп французької еліти простежується у книжці чи не від
початків міждержавних контактів.
Зрештою, для самих французів це не є відкриттям; навіть історики соціалістичної
орієнтації пишуть: «Коли урвалося таємне фінансування
від царського режиму, багато
французьких ЗМІ згубили й
свою впевненість у російській
величі» (Ерік Онобль. Революція 1917 року: французький
погляд. 100 років тлумачень
і репрезентацій. — К.: НікаЦентр, 2016). Навіть комуністична газета «Юманіте» значила 1917-го: «Червона гвардія
набрана з бандитів». А через
рік у Парижі вийшла книжка журналіста Сержа де Шессена «Країна червоного безуму», де містився однозначний
висновок: «Росія стала на чолі
світового розбійництва». Але
минав час, і французи знову
ставали лояльними до Росії.
А тоді маятник знову хитався
в інший бік, як-от після «ре-

волюції 1956 року в Угорщині,
яку потопила в крові радянська армія. Якщо образ Радянського Союзу через це затьмарився, то він трохи прояснів
після всесвітнього фестивалю
молоді й студентів у Москві й
запуску супутника в 1957 році.
а надто завдяки посмішці Гагаріна в 1961 році».
Ця гойдалка триває досі, й
французьким історикам доводиться чи не в онлайн режимі
нагадувати співвітчизникам
про небезпеку загравання з хижаком — «Свята Русь» вийшла
на батьківщині 2012-го. Ален
Безансон вважає, що така аномалія уможливлюється через
те, що «ніхто не був покараний
за злочини комунізму... тепер у
цій брехні повністю тонуть».
Найяскравіше про національну російську рису —
брехню — писав у середині
ХІХ століття дипломат Астольф де Кюстін (Правда про
Росію. Подорожній щоденник. — К.: Ярославів Вал; Український письменник, 2009).
Ален Безансон кілька разів
згадує цього автора, зокрема, й таку його характеристику стоп’ятдесятирічної давнини: «Брехати іноземцям — це
професія». І коментує сучасними враженнями: «Традиційна
в Росії насолода обдурювати
іноземців стала ще більшою,
ніж раніше». Аж так, що «неореалізм нинішніх російських
кінофільмів і телепередач ще
фальшивіший, ніж соцреалізм
давніх часів».
А мистецтво завжди було
чи не головним маніпулятивним інструментом росіян,
яскравою блешнею, що на неї
ловилася велика риба масової
свідомості. «Вираз «великий
російський письменник» є гомеричним епітетом», — пише
А.Безансон, і з сумом констатує перебільшену увагу видавців до тамтої класики. Ще виразнішим є балетний приклад:
«Російський балет народився
в Санкт-Петербурзі від плодоносного зерна, посіяного Французькою хореографічною школою. Маріус Петіпа мав дуже
обдарованих учнів, які розвинули цей жанр талановито й
оригінально. Декорації і костюми були задумані такими художниками, як Бакст, вельми освічений петербурзький
єврей, що пройшов навчання
у паризькій Вищий школі образотворчих мистецтв, або
як Олександр Бенуа, художник кринолінів і версальських
садів. Париж побачив власне
відображення, настільки сліпуче, що він не впізнав себе».
Задовго до того де Кюстін
писав: «Треба пожити у цій
пустелі без спокою, в тій тюрмі без спочинку, яка зветься
Росією, аби відчути всю свободу, яку мають народи в інших
країнах Європи, хоч би який
там був спосіб правління...
Коли ваші діти надумають
нарікати на Францію, прошу
вас, скористайтесь моїм рецептом, скажіть їм: їдьте в
Росію! Ця мандрівка корисна для кожного європейця. Бо,
спізнавшись ближче з Росією,
кожен буде щасливий жити в
якій завгодно іншій країні».
Авжеж, «Росія є океаном
бруду» (А.Безансон).
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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Григорій ХАТА
Про фінал Ліги чемпіонів2018 у Києві не говорив лише
лінивий. Турне «лігочемпіонського» кубка Україною,
активне зведення футбольних
майданчиків зі штучним покриттям у столиці, всюдисуща
реклама, неймовірна дорожнеча готельних номерів, перекриття центру міста в день
гри та, насамкінець, приїзд до
Києва десятків тисяч футбольних фанів — за таких обставин
не помітити столичним жителям головний поєдинок клубного сезону було практично
неможливо.
Старт триденному футбольному марафону в Києві
за маршрутом «стадіон «Динамо» — майдан Незалежності — Хрещатик — НСК
«Олімпійський» — дав виконком УЄФА. Його продовженням став жіночий фінал ЛЧ,
в якому свій третій поспіль
чемпіонський Кубок виграв
французький «Ліон». Насиченою виглядала й розважальна програма в серці столиці,
де неабиякий інтерес у футбольних фанів викликав турнір чемпіонів, у фіналі котрого команда Андрія Шевченка
зіграла внічию із зірками «Реалу» (3:3). Утім усі чекали головного матчу лігочемпіонського «уїк-енду» в Києві.
І хоча справжньої футбольної битви на НСК «Олімпійський» не вийшло — трофей мадридському суперклубу дістався, можна сказати, за явною
перевагою — все ж швидко забути поєдинок між «Реалом» i
«Ліверпулем» його очевидцям
навряд чи вдасться.
Для офіційної статистики та історії фінал ЛЧ-2018 в
Києві стане місцем встановлення мадридським суперклубом на чолі із Зінедіном Зіданом рекорду — здобуття
третього поспіль трофею найсильнішої клубної команди
Старого світу.
З футбольної точки зору,
родзинкою матчу став майстерний удар «ножицями» через
себе у виконанні Гарета Бейла,
котрий, формально, приніс перемогу «Реалу» над «Ліверпулем». Так само пам’ятатиме історія й невдалу гру воротаря
«Ліверпуля» Лоріса Каріуса,
два відверті ляпи котрого посприяли легкому тріумфу «королівського» клубу. Помилки,
які, на думку британської преси, в підсумку, можуть зруйнувати не тільки кар’єру, а й
життя 24-річному німецькому
кіперу мерсісайдців.
Хоча, слід визнати, трагедія «Ліверпуля» в київському фіналі розпочалася значно раніше. Коли на 26-й хви-

■ СУПЕРЛІГА

Рветься там, де тонко
Швидко залишившись без свого ключового виконавця, «Ліверпуль» не зміг завадити
виграшу «Реалом» третього поспіль Кубка чемпіонів
лині поєдинку в боротьбі (дуже
схожій на дзюдо чи самбо) з капітаном «Реалу» Серхіо Рамосом травму плеча отримав ключовий гравець «червоних» —
кращий футболіст Англійської прем’єр-ліги-2017/2018,
єгипетський форвард Мохаммед Салах, за словами наставника англійського колективу
Юргена Клоппа, в матчі стався доленосний епізод.
«Це не футбол, а реслінг
якийсь», — так після поєдинку німецький тренер описав
прийом Рамоса, після якого
«Ліверпуль» залишився без
свого забивного футболіста.
Удруге про свою брудну натуру капітан «Реалу» нагадав на
початку другого тайму, коли
стиха, аби мало хто побачив
його футбольне хамство, наніс
удар ліктем чи плечем у голову Каріуса. Обидва інциденти за участі Рамоса, особливо
його повторний прийом, який
не мав нічого спільного з футболом, залишилися без суддівського вердикту головного
рефері матчу Мілорада Маджича. Натомість через кілька
хвилин після «хуку» «реаліста» кіпер «Ліверпуля» в абсолютно простій ситуації зробив
королівський подарунок Каріму Бензема, дозволивши тому
відкрити рахунок у матчі.
Як вважають журналісти
німецького каналу ZDF, саме
дії Рамоса вивели з рівноваги
Каріуса, зробивши його, в підсумку, головним невдахою фіналу.
І навіть якщо припустити,
що Серхіо Рамос не хотів навмисно вивести з ладу ні Салаха, ні Каріуса, своїми діями
капітан «Реалу» все ж оголив
брудну сторону футболу.
«В одних випадках футбол демонструє своє миле обличчя, в інших — зовсім непривабливе. Але в першу чергу ми професіонали», — написав у своєму «Твіттері» Рамос,
бажаючи
якнайшвидшого
одужання Салаху. Водночас
в Англії, аж надто в «Ліверпулі», переймаються душевним здоров’ям Каріуса, адже
помилки, котрих припустився німецький голкіпер у такому важливому матчі, можуть
зашкодити не тільки його професіональній кар’єрі. ■

❙ На чолі з Серхіо Рамосом мадридський «Реал» святкує виграш третього поспіль Кубка чемпіонів.

❙ У жіночій Суперлізі переможний «хет-трик» зробив французький «Ліон».

❙ Початок фатального для «Ліверпуля» протистояння між Салахом i Рамосом
❙ на НСК «Олімпійський».

■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів.
Фінал. Чоловіки. «Реал»
(Іспанія) – «Ліверпуль»
(Англія) — 3:1 (Бензема,
51; Бейл, 64, 83 — Мане, 55;
«Р»: Навас, Карвахаль (Начо,
37), Варан, Рамос, Марсело,
Модрич, Каземіро, Кроос, Іско
(Бейл, 62), Бензема (Асенсіо,
89), К. Роналду; «Л»: Каріус,
Александер-Арнольд, ван
Дейк, Ловрен, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Мілнер
(Джан, 83), Салах (Лаллана,
31), Фірміно, Мане).
Жінки. «Вольфсбург»
(Німеччина) — «Ліон»
(Франція) — 1:4 (у дод. час;
Хардер, 93 — Анрі, 98, Ле
Соммер, 99; Хегерберг, 103;
Абілі, 116; вилучення: Попп,
96 («В»)).

❙ Зробивши дві недолугі помилки, німецький воротар «Ліверпуля»
❙ Лоріс Каріус позбавив свою команду можливості виграти ЛЧ-2018.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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СПОРТ
Олександр Рябоконь
головний тренер ФК «Десна» (Чернігів)
Олексій ПАВЛИШ
У Парижі стартував другий
у сезоні турнір серії «Великого шолома» — «Ролан Гаррос».
Відкритий чемпіонат Франції,
який проводять iз 1891 року,
цього разу вражає рекордними призовими у 39,2 млн. євро.
Приємно, що однією з фавориток на статус «королеви ґрунту» є українка Еліна Світоліна.
Після захисту титулу у Римі
від четвертої ракетки світу чекають звитяг і на французьких
кортах.
Нагадаємо, що минулого
року Еліна у чвертьфіналі драматично поступилася Сімоні
Халеп, ведучи в рахунку 6:3,
5:1. Прикра поразка, за словами 23-річної тенісистки, допомогла їй вивести кар’єру на новий рівень. «Мені подобається
Париж, навіть якщо у мене не
найкращі спогади після минулорічного турніру, але тоді я багато чого навчилась».
Боротьбу ж за трофей на «Ролан Гаррос-2018» Світоліна розпочала з непростої перемоги над
австралійкою Айлою Томлянович — 7:5, 6:3. У першому сеті
наша тенісистка поступалась
1:5, але зуміла виграти 6 геймів
поспіль. «Було непросто. Мені
було необхідно прокинутися на
100% і повернутися в матч. У
першій партії суперниця показала неймовірний теніс, але я
задоволена своєю грою», — прокоментувала вихід у друге коло
українська тенісистка, де зіграє
проти 84-ї ракетки світу зi Словаччини Вікторії Кузьмової.
Підтримати успіх нашої
тенісної прими в одиночному
розряді змогли Леся Цуренко і Катерина Козлова. Леся у
першому матчі обіграла швейцарку Стефані Фогеле (4:6, 6:2,
6:2), а Катерина залишила за
бортом змагань переможницю
минулорічного «РГ», п’яту раГригорій ХАТА
Елітний дивізіон вітчизняного
футболу залишається нестабільним об’єднанням. Черговий епізод, який здивував своєю неординарністю, — виліт до Першої ліги
одразу трьох колективів. Змінивши торік змагальний регламент,
Федерація футболу України дала
можливість одночасно трьом командам iз Першої ліги претендувати на підвищення у класі. І хоча
пряму перепустку до еліти за підсумками минулого сезону отримав лише один колектив, зрештою, завдяки переконливій грі
в перехідному «плей-оф», разом
із київським «Арсеналом» право
зіграти в прем’єр-лізі-2018/2019
здобули «Полтава» та «Десна»
з Чернігова. І нехай вище згаданій трійці ще потрібно буде
пройти атестацію в ФФУ, наполегливість, з якою усі ці колективи прагнули до успіху, залишає зовсім мало сумнівів у тому,
що їхня кампанія з підвищення в
класі завершиться позитивно.
На особливу увагу заслуговують намагання «Десни» отримати прописку в еліті. Її стиковий
міні-турнір із «Зіркою» закінчився переконливою перемогою
— 5:1, відтак удруге поспіль чернігівські футболісти стали потенційними дебютантами ПЛ.
Минулого літа чернігівський
клуб так само мав у своїх руках
квитки до ПЛ, проте прискіпливі контролери з ФФУ побачили в них якусь невідповідність

«Завжди приємно грати при заповнених трибунах. У першу чергу,
перемога над «Зіркою» — це заслуга наших уболівальників».

■ ТЕНІС

За прикладом прими
Катерина Козлова обіграла чинну чемпіонку ґрунтового «шолома»,
а Еліні Світоліній вдався неймовірний «камбек»

❙ У першому колі «РГ» Катерина Козлова створила сенсацію, обігравши п’яту ракетку турніру Олену Остапенко.
❙ Фото з сайта www.sportonline.ua.
кетку світу з Латвії Олену Остапенко — 7:5, 6:3. Для українки це перша звитяга над суперницею з топ-30 рейтингу та дебютний вихід у друге коло на
«РГ». Далі Козлова зіграє проти чешки Катерини Синякової,
а Цуренко за третій раунд боротиметься з 16-ю сіяною, американкою Коко Вандевеге.
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Не так вдало склався матч
для Катерини Бондаренко —
четверта ракетка України у
двох сетах програла хорватці
Донні Векич — 2:6, 4:6. Причиною своєї поразки тенісистка назвала неоптимальні фізичні кондиції: «Я не грала на всі
100%, було дуже важко сконцентруватися. У мене був струс

у Мадриді, два тижні нічого не
робила. Я ще не повністю відновилась». Тепер Катерина, як
і ще 5 представниць України,
зіграє у парному розряді.
Намагалися пробитись в основу через кваліфікацію і молоді спортсменки, які ще не мають високого рейтингу — Марта Костюк та Ангеліна Каліні-

на. Костюк не зуміла повторити
свій успіх на AustralianOpen,
поступившись у другому колі
кваліфікації італійці Мартіні
Тревізан (3:6, 3:6). Калініна у
півфіналі відбіркового раунду
програла Барборі Крейчиковій
з Чехії (6:3, 3:6, 3:6).
А з чоловічого «крила» українського тенісу до основи
вийшов лише Сергій Стаховський. Сергій у фіналі відбору
не зміг обіграти білоруса Іллю
Івашко (4:6, 7:6, 2:6), але через велику кількість травм інших учасників отримав статус
«лакі лузера». Суперник українця — 28-й сіяний, іспанець
Фелісіано Лопес. Проти першої ракетки світу та 10-разового тріумфатора «РГ» Рафаеля
Надаля мав зіграти Олександр
Долгополов, але перед матчем
він знявся з турніру через травму кисті. Ілля Марченко у стартовому поєдинку кваліфікації
програв болівійцю Уго Дельєну
(4:6, 2:6) — це був його перший
матч у цьому році після операції на плечі. «У цілому матчем
я задоволений. Вийшло поборотися, але я ще не можу подавати
на тому ж рівні, що раніше. Та й
Дельєн — чистий «ґрунтовик»,
на відміну від мене», — оцінив
Ілля свій виступ.
Основні ж фаворити ґрунтового «шолома», окрім Остапенко, поки йдуть без втрат: у
жіночому дивізіоні варто відзначити лише ранній виліт
9-ї ракетки планети, американки Вінус Вільямс. Без проблем
вийшли до 1\32 фіналу головні
зірки чоловічої сітки — Новак
Джокович, Домінік Тім, Олександр Звєрєв, Грігор Дімітров
і Давід Гоффен. Серед несподіванок — поразка минулорічного фіналіста, екс-третьої ракетки світу Стена Ваврінки: переможець «РГ-2015» продовжує
відновлюватися після травми
коліна. ■.

■ ФУТБОЛ

Наполеглива трійця
Одразу три клуби з першої ліги вибороли
право в наступному сезоні зіграти
у найсильнішому дивізіоні країни
стандартам та нормам. Тоді, проігнорувавши спортивний принцип, атестаційний комітет федерації замість «деснянців», які
в чемпіонаті Першої ліги посіли
друге місце, пропустив до елітного дивізіону володаря «першолігової» «бронзи» — рівненський
«Верес».
Якими аргументами оперувало керівництво «Вереса» під
час отримання в ФФУ дозвільної
для виступів в еліті документації, нині сказати важко, але після одного проведеного поза рідними стінами (а точнiше — на
Львівщині) сезону в ПЛ, замість
рівненського клубу в найсильнішій лізі країни тепер гратиме
«Львів». Звісно, історія з «Вересом» — результат роботи висококласних юристів, проте хочеться вірити, що надалі свої місця у
вищій лізі українського футболу
клуби отримуватимуть завдяки
спортивному принципу.
Подейкували, що «Десна»
знову може не пройти атестацію,
однак президент Професіональ-

■ ТАБЛО
Перехідні матчі «плей-оф» за
право грати в прем’єр-лізі. Повторні поєдинки.
«Полтава» — «Чорноморець»
— 3:0 (у дод. час; перша гра — 0:1).
«Десна» — «Зірка» — 4:0 (1:1).
ної футбольної ліги Сергій Макаров запевнив, що наступний сезон чернігівський клуб розпочне
в прем’єр-лізі.
Не так давно був час, коли
клуби з Першої ліги самостійно
відмовлялися від виступів в еліті,
мотивуючи своє рішення відсутністю необхідних для цього фінансових ресурсів. Водночас ані
«Арсенал» з «Десною», ані «Полтава» «самовідвід» не брали. І нехай у попередні роки керівництво
полтавського клубу двічі по ходу
сезонів у Першій лізі заявляло
про намір знятися з розіграшу,
нинішні обставини свідчать про
серйозність намірів другого клубу з Полтавщини зіграти в УПЛ.

❙ У повторному матчі перехідного
❙ «плей-оф» першолігова «Десна»
❙ не залишила «Зірці»
❙ з Кропивницького шансів
❙ на збереження прописки в еліті.
❙ Фото УНІАН.
Так, керівництво клубу неймовірно щедро преміювало футболістів, які в повторному матчі «плей-оф» проти «Чорноморця» змогли відіграти негативний
гостьовий гандикап, здобувши, в
підсумку, переконливу перемогу — 3:0. Загалом, розмір премії,
виписаної гравцям «Полтави» за
перемогу над «моряками», перевищив традиційний оклад у десять разів. При цьому головний
тренер одеситів Костянтин Фролов за свою невдачу в Полтаві отримав прочухана від незадоволених фанатів клубу. ■

■ ХРОНІКА
«Формула»-1
Тріумфувавши в Монако, пілот «Ред
буллу» Даніель Рікк’ярдо вдруге в сезоні
піднявся на першу сходинку п’єдесталу,
зрівнявшись при цьому за кількістю перемог у поточному сезоні з Себастьяном Феттелем та Льюїсом Хемілтоном, які ведуть
відчайдушну боротьбу за чемпіонство. Головні претенденти на чемпіонський титул
у 2018 році в Монте-Карло також були на
подіумі. При цьому відставання Себа від
Льюїса скоротилося до 14 очок.

Велоспорт
Завдяки феноменально проведеній
кінцівці марафону лідер британської команди «Скай» Кріс Фрум виграв 101шу за ліком велобагатоденку «Джиро
д’Італія». ■

Читайте
в наступному
номері:
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Древо янкі
Американець вчить через бандуру любити Україну

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 30 ТРАВНЯ 2018

■ ВІН І ВОНА

Еквадорські «канікули» Памели
Секс-символ лікує Джуліана Ассанжа від самотності
Про Памелу Андерсон, американський секс-символ останніх трьох десятиліть, ніби вже й
почали забувати. Та ось її прізвище й фото знову замайоріли на
сторінках західних видань. Британські таблоїди зауважили, що
Памела дуже вже часто стала навідуватися до посольства Еквадору в Лондоні. А в ньому, як відомо, з 2012 року переховується 46річний журналіст австралійського походження Джуліан Ассанж,
засновник викривального сайта
«Вікілікс», який дошкульно вразив Америку публікаціями таємних документів Держдепу США.
Формально ордер на арешт
Ассанжа видала Швеція за справою ймовірних сексуальних домагань австралійця до двох шведок,
але, практично, йдеться про його
арешт та екстрадицію до США,
де Ассанжу загрожує багаторічне ув’язнення. Тож згода Еквадору надати опальному журналісту притулок стала для Ассанжа
рятівною соломинкою та водночас обернулася вже шестирічним
добровільним ув’язненням.
Памела Андерсон, якій 1 липня виповниться 51 рік, була двічі
одружена і двічі розлучена: з рокмузикантом Томмі Лі, барабанщиком американської рок-металевої
групи Motley Crue, та американським рок-виконавцем Кідом Роком. Має з цих шлюбів двох синів.
А тепер мешкає на півдні Франції з 32-річною французькою футбольною зіркою марокканського
походження Адилем Рамі, захисником футбольного клубу «Олімпік Марсель» та збірної Франції.
Під тиском заінтригованих ЗМІ Андерсон та
Ассанж змушені були перервати мовчання та прокоментувати свої стосунки. «Він
мешкає у складних умовах, тож
я рада надати йому посильну до-

помогу, подарувати посмішку, привнести в його життя трохи краси. Рідко хто навідує його
та приносить речі, тому мені хочеться підтримати його. Він чудовий чоловік. Не хочу нічого говорити про романтичний статус наших стосунків. Давайте
скажемо, що ми просто
друзі», — розповіла
Памела про Ассанжа англійському
журналу Grazia.
«Вона дуже приваблива, чарівна
та розумна. Вона
подобається мені, вона потрясна, але я не хочу вдаватися
до особистих
подробиць», —
сказав, у
свою чергу,
Ассанж
в
інтерв’ю
австралійській радіостанції
KIIS 1065.
Але австралійський журнал
«Піпл Австралія»
(до чірнє
видан-

❙ Джуліан Ассанж.
ня американського
тижневика «Піпл»)
в одному з останніх
номерів пише, що
Андерсон навідується до посольства Еквадору в Лондоні не лише
для того, щоб
носити Ассанжу
передачі з органічною їжею та
розмовляти з
ним про Бога,
політику
і
сенс життя.
Видання напряму стверджує, що пара
є коханцями.
Й іронізує, що
ув’язнення Ассанжа є не таким уже й нестерпним,
коли його
підсолоджує
жінк а ,
про
я к у
мрі ють
мільйони чоловіків.
■

❙ Памела
❙ Андерсон.

■ ПОГОДА
31 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний,
7-12 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +28...+30.
Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +27...+29.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +29...+31.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +25...+27.
29 травня температура води на узбережжi Чорного та
Азовського морiв становила 19-22 градуси, у Днiпрi бiля
Києва — 21.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +13...+15, удень +27...+29. Моршин: уночi
+13...+15, удень +26...+28.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+12…+17
+25…+30

+11…+16
+25…+30
Схід

хмарно

Центр

+12…+17
+25…+30

+12…+17
+25…+30

дощ
сніг

Південь +12…+17
+27…+32
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №57
По горизонталі:
3. Вдавана сміливість, гра на
публіку. 7. Місто на Київщині. 9. Біблійне морське чудовисько. 10. Ліки,
без яких, на думку Володимира Винниченка, не можна читати українську
історію. 11. Давньогрецька богиня,
що народилася з голови батька свого Зевса. 13. Найпростіша одноклітинна тварина. 15. Знаменитий модний дім. 17. Сумчаста австралійська
тварина, схожа на борсука і ведмедика. 19. Відомий поціновувач нових
воріт. 21. Ім’я новоспечної дружини
британського принца Гаррі. 22. Розділовий знак. 23. «Ромео і Джульєтта» як драматичний твір. 24. «... не
вовк, в ліс не втече» (народна приказка). 25. Стилістичний прийом, що полягає у повторенні тих самих звуків,
слів, речень на початку двох або кількох суміжних рядків, строф, фраз.
По вертикалі:
1. Перша професія відомої співачки Раїси Кириченко. 2. Товар у магазині, першочергово — тканини. 4.
Кохана Айвенго з однойменного роману Вальтера Скотта. 5. Ряд прямолінійно розташованих суміжних
кімнат, з’єднаних дверима або відкритими арками, що розміщені по одній осі. 6. Тимчасова втрата пам’яті.

8. Спецпідрозділ СБУ з боротьби з
тероризмом. 11. Один із героїв єврейських анекдотів. 12. Карпатський
чоловічий танець. 14. Тонка плівка,
за допомогою якої ми можемо розмовляти по телефону. 16. Невеликі вхідні двері в тину або в воротах.
18. Ім’я американського президента
Рузвельта. 19. Представник львівської міської субкультури, до якої себе
зараховує Віктор Морозов. 20. «Степи мої запродані жидові, ... Сини мої
на чужині, на чужій роботі». (Тарас
Шевченко). 22. Латиноамериканська острівна країна, прозвана Островом Свободи. ■
Кросворд №55
від 23 травня

■ ПРИКОЛИ
— Це центр зайнятості? Добрий
день. Знайдiть для мене пристойну
роботу.
— Добре. Що вмієте робити?
— Нічого.
— Дуже добре. Перенавчатися
не доведеться.
***
Бос сварить працівника, який
запiзнився:
— Мало того, що ви погано працюєте, так ще дозволяєте
собі запізнюватися на дві години. На вашому місці я б узагалі не
з’являвся на роботу.
— Це ви, а в мене є зобов’язання.
***
— Любий, у мене хороша й погана новина.
— Почни з хорошої.

— Нам зроблять знижку в автосервісі.
***
Чоловік узяв дружині та коханці путівки на один і той самий курорт.
Дружина приїхала: море вражень, купа
фотографій. Показує чоловікові:
— Це Люба, ми з нею в одному
номері жили, це Світлана — ми з нею
за одним столом сиділи.
Чоловік бачить на фото коханку:
— А це хто?
— А це Лєнка, жодної ночі в готелі не ночувала i щодня з новим чоловiком.
Через кілька днів чоловiк зустрівся з коханкою. Тi самi фото, тi самi враження. Доходять до фото дружини.
— А це хто?
— Це Тетяна. Така жінка — вiд
свого чоловiка нi на крок не вiдходила.
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