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Російські паспорти для жителів 

окупованого Донбасу діятимуть 

лише на території Ростовської 

області

Верховна Рада відхилила 

постанови про скасування 

мовного закону і відклала 

питання інавгурації

стор. 4» стор. 3»стор. 2»

Вишиванка — генетичний код нації.
Фото з сайта shpalta.media.
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З мовою, проте без інавгурації

Підтримай Україну — передплати «Україну молоду»!                                                               стор. 11

Не приватна справа

У конфлікті місцевої 

влади і «маршрутників» 

постраждалими 

очікувано виявилися 

пасажири

стор. 2»

Громадяни з «обмеженими 
можливостями»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,113 грн 

1 € = 29,364 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Хрестиковий 
похiд Україна готується до відзначення 

Всесвітнього дня вишиванки



СЕРЕДА, 15 ТРАВНЯ 20192
«Вишивка наносилася насамперед із сакральною метою, як оберіг, тож 
вишиванки спочатку створювалися як ритуально-обрядові».

З історії української вишиваної сорочки

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Група народних депутатів прибула 
до Харкова на запрошення місцевих пат-
ріотів, які кілька днів поспіль намагають-
ся вберегти від демонтажу волонтерський 
намет, що став символом спротиву росій-
ській агресії. Тож обговорення криміналь-
них справ, порушених після розправи над 
громадськими активістами, логічно впи-
салося у загальну тему візиту. Ні для кого 
більше не секрет, що стара система міста 
наразі скинула демократичну маску, вип-
робовуючи на міцність патріотичну части-
ну Харкова. За таких умов розраховувати 
на справедливе розслідування згаданих 
злочинів стає ще більш проблематично, 
ніж було досі.
 Скажімо, історія загибелі молодого 
активіста із селища Есхар Миколи Бич-
ка, який боровся проти забруднення про-
мисловими відходами річки Уди, вже точ-
но піде в архів. Рік тому хлопця знайшли 
повішеним у лісосмузі. Після короткого 
і поверхового розслідування правоохо-
ронці причиною його смерті назвали са-
могубство. Місцеві жителі, пам’ятаючи 
про екологічну боротьбу Миколи, відмо-
вилися вірити в цю версію й організували 
кілька акцій протесту. Але, зрештою, його 
мама змирилася з долею й перестала на-
полягати на перегляді справи. «Ніхто не 
замислювався (я думаю, спеціально) над 
тим, яким чином хлопець самостійно міг 
підставити ту важку колоду, яку дві люди-

ни не могли просто протягти, — каже пра-
возахисник Роман Лихачов. — Були втра-
чені дуже цінні докази. Ніхто не запитав: 
«А де ж той шматок мотузки? Хто її зняв. 
Кілька слідчих дій були спрямовані під та-
ким ухилом, аби підтвердити саме «суї-
цид». 
 Справи про замах на членів Харківсь-
кого антикорупційного центру теж «завис-
ли» на рівні процесуальних дій. Скажімо, 
кримінальне провадження щодо нападу 
на Дмитра Булаха розглядається в суді, 
але за два роки пройшло лише кілька під-
готовчих засідань. Двох виконавців та ор-
ганізатора утримують у СІЗО. За версією 
слідства, саме вони в серпні 2017 року по-
били активіста та вдарили трубою по го-
лові. Булах отримав травми «серед ньої 
тяжкості». «Жодного прогресу немає, — 
каже потерпілий. — Немає навіть при-
близного розуміння ситуації. Для мене, 

безумовно, важливий не виконавець, а 
замовник цього злочину. Я думаю, що ці 
люди так чи інакше зловживають бюд-
жетними ресурсами. Їм я і моя організа-
ція всіляко заважаємо й далі».
 Уже менше, ніж через місяць, в ана-
логічний спосіб невідомі зловмисники 
напали і на члена ХАЦ Євгена Лісічкіна. 
«Процесуальний керівник і слідчий ствер-
джують, що не встановлений механізм 
умисних тілесних ушкоджень, — каже він. 
— Була перекваліфікація з 296-ї статті, з 
хуліганських дій, на 125-ту — завдання 
умисних тілесних ушкоджень». Лісічкін 
повідомив членам ТСК, кого вважає за-
мовниками. Правоохоронці пообіцяли їх 
допитати, а також узяли справу на особис-
тий контроль. Утiм активіст далекий від 
оптимізму. Каже, що чув про такі обіцян-
ки й раніше, проте розслідування не зру-
шило з місця. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Завтра, 16 травня, україн-
ці вкотре відзначатимуть Все-
світній день вишиванки — свя-
то, покликане зберігати й про-
довжувати одну зi споконвіч-
них народних традицій. Як 
відомо, вишиванка для україн-
ців — це не просто святковий 
чи модний одяг, а й важливий 
спосіб національної самоіден-
тифікації, своєрідний дрес-код 
нації. Тому відзначення цього 
дня так швидко завоювало по-
пулярність в усіх регіонах Ук-
раїни, які тепер наче змагають-
ся в оригінальності його прове-
дення.
 На Тернопільщині до виши-
вання здавна особливе ставлен-
ня, недарма саме тут народив-
ся і вже 11-й рік проводиться 
Всеукраїнський фестиваль на-
ціональної вишивки та костю-
ма «Цвіт вишиванки», і акцент 
вшанування національного 
вбрання тримає саме він. Зате 
День вишиванки відзначається 
наймасштабніше — люди масо-
во одягають вишивані сорочки 
і проводять масу різноманітних 
заходів. Цьогоріч серед таких, 
зокрема, — благодійне дефіле 
на центральному майдані, де 
у вишиваному вбранні від ук-
раїнських дизайнерів дефілю-
ватимуть випускниці школи-
інтернату для дітей зі зниже-
ним слухом, флеш-моб «Спіль-
не фото у вишиванках» від 
громадської організації «Ділові 
Українські Жінки в Тернопіль-
ській області» та ціла низка ці-
кавих і пізнавальних заходів, 
що відбудуться в мережі біб-
ліотек. В обласній універсаль-
ній науковій бібліотеці, нап-
риклад, планується відкриття 
виставки зразків Всеукраїнсь-
кого вишивального проекту 
«Відродження борщівської со-
рочки», а в обласній бібліотеці 
для дітей — віртуальний екс-
курс «Вишиванка — сакраль-
на абетка українського наро-
ду».
 У Києві 16 травня на Пош-
товій площі пройде грандіоз-

ний народний показ вишива-
нок від української дизайнер-
ки Юлії Магдич під назвою Ви-
шиванкаDAY за участю зірок 
шоу-бізнесу. У Львові відбу-
деться масштабний Фестиваль 
вишиванки, який розпочнеть-
ся урочистою масовою ходою 
від пам’ятника Михайлу Гру-
шевському до пам’ятника Та-
расові Шевченку. У Хмельни-
цькому організують флешмоб 
«Вишиванка — одяг вільних» 
із театралізованим відтворен-
ням політичних репресій над 
українським народом, щоб при-
вернути увагу до іншого важли-
вого дня — Дня пам’яті жертв 
політичних репресій, який при-
падає на третю неділю травня. 
У Житомирі родзинкою свя-
та стане урочиста Вишивана 
хода, а у Калуші на Франків-
щині громадська організація 

«Волонтерська Сотня Доброво-
ля» проведе Всеукраїнську бла-
годійну акцію «Вишиванка — 
дітям АТО». І це — лише кіль-
ка із, мабуть, сотень заходів, 
які відбудуться цього дня по 
всій Україні.
 Відзначатимуть вишива-
не свято й українці за кордо-
ном. А Канадське крило гро-
мадської організації Всесвітній 
день вишиванки Vyshyvanka 
Association навіть ініціювало 
підписання Петиції про виз-
нання Дня вишиванки офіцій-
ним святом Канади. У докумен-
ті йдеться про те, що «щороку 
тисячі канадських українців 
відзначають День вишиванки, 
щоб продемонструвати, що ви-
шита сорочка є національним 
генетичним кодом, символом 
боротьби за незалежність, сим-
волом віри, надії та любові». ■

НА ФРОНТІ

Громадяни 
з «обмеженими 
можливостями»
Російські паспорти для жителів 
окупованого Донбасу діятимуть лише 
на території Ростовської області

■

ІнФорУМ

НАПЕРЕДОДНІ

Хрестиковий похід
Україна готується до відзначення 
Всесвітнього дня вишиванки

■

СПРОТИВ

Незручні для системи
Члени тимчасової слідчої комісії Верховної 
Ради на виїзному засіданні обговорили 
хід розслідування нападів на громадських 
активістів

■

ДО РЕЧІ

 У розрекламованій роздачі російських паспортів на окупованих територіях 
«щось пішло не так». У Донецьку з’явилися оголошення про те, що документи на 
оформлення паспортів громадянина РФ приймають лише від військовослужбов-
ців, працівників правоохоронних органів, суддів та членів їхніх родин. Місцеві за-
говорили про те, що таким чином окупанти намагаються забезпечити відхід посі-
пакам окупаційної влади. Проте, за даними української розвідки, оформлений за 
спрощеною процедурою паспорт громадянина Росії для жителів окупованих тери-
торій Донбасу матиме примітку про «обмежені можливості» і діятиме лише на те-
риторії Ростовської області. За словами речника Міністерства оборони з питань 
ООС Дмитра Гуцуляка, за даними Головного управління розвідки, керівництво так 
званих «республіканських силових структур» проводить заходи з виявлення осіб, 
які виказують невдоволення особливостями отримання паспортів РФ, для прове-
дення з ними «відповідної профілактичної роботи». 

А ТИМ ЧАСОМ...

 Двох порушників кордону, які прямували в Україну поза пунктами пропуску, за-
тримали прикордонники Сумського загону. Прикордонний наряд зупинив чоловіка 
та жінку, щойно вони перетнули кордон. Затримані сказали, що вони є подружжям 
і втікають з Росії, сподіваючись отримати політичний притулок в Україні. Чоловік 
розповів, що понад десять років займався продажем автомобілів, а в 2010 році був 
змушений закрити свій бізнес через постійні погрози та створення штучних пере-
пон від представників влади за відмову платити данину. Згодом він створив свою 
інтернет-сторінку, на якій, здебільшого, висловлював незадоволення діючою вла-
дою РФ, негативно висловлювався щодо анексії Криму і дій РФ на міжнародній 
арені та рекламував інших російських опозиційних блогерів. Через його відкри-
те невдоволення діями Росії, яку вона проводить на території України, ухвалення в 
РФ законів про фейки, заборону критики влади і коментування трагедії Боїнгу MH-
15, з 2014 року йому та членам його сім’ї почали погрожувати, вимагаючи видаля-
ти дописи. За словами біженців, вони вирішили втікати в Україну, бо тут забезпе-
чують фундаментальні права та свободи людини, чого в Росії давно нема.

ЖЕРТВА ПРОПАГАНДИ

 Учора один із бойовиків самоліквідувався, підірвавшись на гранаті. За словами 
прес-офіцера 30-ї окремої механізованої бригади, окупанта виявили, коли він при-
ховано рухався у бік наших позицій. На голосове попередження українських бійців 
зупинитись та скласти зброю вояк відкрив вогонь. Наші відповіли. У ході нетрива-
лої перестрілки непроханий гість отримав поранення. Як ідеться в повідомленні на 
офіційній сторінці бригади в соціальній мережі «Фейсбук», «розуміючи, що на до-
помогу своїх «таваріщєй» розраховувати поранений не може, а першу медичну до-
помогу надаватимуть, як завжди, лише «злі укропи», він вирішив героїзувати себе 
та увіковічити своє прізвище: засунув гранату під бронежилет у спробі підірвати 
всіх, хто матиме намір наблизитися і спробувати допомогти нещасному. Та граната 
здетонувала раніше — в руках». Якби загиблий менше вірив своїм «політрукам» i 
російським пропагандистським ЗМІ про «кровожерливість бендерівців» і знав, що 
всім пораненим українська сторона завжди надає медичну допомогу, дотримую-
чись Женевських конвенцій, то поранений мав би всі шанси жити, замість вкорочу-
вати собі віку. Так сталося 19 лютого, на цій ділянці фронту, коли пораненому про-
тивнику надали першу медичну та відвезли його до шпиталю. Командування бри-
гади підкреслило у своєму зверненні, що військовослужбовці Збройних сил Украї-
ни дотримуються «законів та звичаїв війни», прописаних ще сторіччя тому, а отже, 
йти на крайнощі та жертвувати своїм життям, як це зробив сьогоднішній небіжчик, 
за утопічне майбутнє давно загиблої «імперії зла» не варто за жодних обставин.

■

■

■

Леонід ЯРОШЕНКО

 За даними прес-центру Операції 
Об’єднаних сил, за минулу добу російські 
окупаційні війська та їхні посіпаки дев’ять 
разів порушили режим припинення вогню, 
з них двічі — із застосуванням забороне-
них Мінськими угодами мінометів калібру 
82 мм. Обстріли велися також із гранато-
метів різних систем, великокаліберних ку-
леметів та стрілецької зброї. 
 На території, за яку відповідає опера-
тивно-тактичне угруповання «Схід», найга-
рячіше почувалися села Лебединське, Бог-
данівка, Новотроїцьке. Авдіївка та Мар’їнка 
традиційно потерпали від гранатометного 
обстрілу. За інформацією з оперативно-
тактичного угруповання «Північ», позиції 
наших захисників були обстріляні тричі — 
поблизу населених пунктів Новотошківсь-
ке, Луганське та біля Станиці Луганської.

 Втрат серед військовослужбовців 
Об’єднаних сил немає. За даними розвід-
ки Об’єднаних сил, 13 травня одного оку-
панта було знищено, ще двох — поранено. 
Об’єднані сили надійно контролюють про-
тивника на лінії зіткнення, дотримуючись 
при цьому умов припинення вогню.
 За інформацією прикордонників, на 
контрольно-пропускних пунктах у межах 
діючих гуманітарних дорожніх коридорів 
у районі Операції Об’єднаних сил зупинено 
15 спроб використати при виїзді з окупо-
ваної території документи з явними озна-
ками підробки. Також військовослужбовці 
ДПСУ зі складу Об’єднаних сил зафіксува-
ли вісім випадків, коли громадяни намага-
лись «домовитися» про безперешкодний 
перетин лінії розмежування. За фактами 
до Національної поліції направлено пові-
домлення про виявлення ознак криміналь-
них правопорушень.

Одягнути вишиванку — це не тільки гарно виглядати. 
Це оприлюднювати свою приналежність до українського народу.

❙
❙
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 В останній робочий день 
минулого тижня приват-
ні перевізники Полтави по-
рушили питання про підви-
щення вартості проїзду в 
міському транспорті на за-
сіданні депутатської комісії 
(хоч його не було в заздале-
гідь визначеному порядку 
денному), проте так і не до-
билися, аби його винесли на 
розгляд. Відтак, починаючи 
з 11 травня, приватні пере-
візники, яких не влаштовує 
плата за проїзд (вона і справ-
ді найнижча в Україні: 4—5 
гривень за проїзд в автобусах 
і маршрутних таксі та 2 грив-
ні — у тролейбусах), оголоси-
ли страйк. Тож тепер містом 
курсує лише переповнений 
пасажирами (особливо в час 
пік) комунальний транспорт 
— загалом 47 тролейбусів та 
10 автобусів КП «Полтава-
автоелектротранс», а на зу-
пинках збирається чимало 
люду. 
 В Асоціації перевізни-
ків Полтавщини повідоми-
ли, що приватні перевізни-
ки офіційно відмовилися від 
дозволів на 66 міських марш-
рутів — відповідні докумен-
ти передані до Полтавсько-
го міськвиконкому. У своє-
му зверненні до полтавців 
вони просять вибачення за 
те, що більше, мовляв, не в 
змозі виконувати свою робо-
ту. «Насправді проблема ви-
никла не сьогодні. Усі міські 
голови після Анатолія Куко-
би ігнорували проблеми гро-
мадського транспорту. Ос-
таточно ж нас загнав у без-
вихідь секретар Полтавсь-
кої міської ради Олександр 
Шамота. Наприкінці мину-
лого року в неформальній 
розмові він пояснив нам, що 
підвищити тариф на проїзд 
до президентських виборів 
неможливо, і пообіцяв зро-
бити це після них. Ми пові-
рили й майже півроку пра-
цювали собі у збиток. Вибо-

ри минули, а в пана Шамо-
ти — нова відмовка: він не 
може, мовляв, підвести на-
родного депутата Сергія Кап-
ліна перед виборами до Вер-
ховної Ради. Іще півроку ми 
не витримаємо. Страшно по-
думати, що за таких «госпо-
дарів», як Олександр Шамо-
та, буде з Полтавою завтра. 
Нам це не байдуже, адже ми 
нікуди не емігруємо, хоча і 
змушені тепер шукати іншу 
роботу», — йдеться в пові-
домленні Асоціації перевіз-
ників Полтавщини.
 Секретар Полтавської 
міської ради (він же викону-
вач обов’язків мера) Олек-
сандр Шамота закликав про-
тестувальників та громадсь-
кість до діалогу 13 травня 
на 15-ту годину. Але пред-
ставники приватних пере-
візників на зібрання так і не 
з’явилися.
 — Питання підвищення 
вартості проїзду дуже болю-
че для громади. Саме тому я 
ініціював створення ось та-
кого майданчика для діа-
логу, аби перевізники мали 
можливість довести громад-
ськості обґрунтованість та-
рифів, які вони пропонують. 
Зробив це з однієї причини: 
дуже багато містян не ро-
зуміють, у чому полягають 
збитки цих підприємців, — 
пояснив Олександр Шамота. 
— І якби перевізники мали 
обґрунтування підвищення 
плати за проїзд, вони б зараз 
надали відповідні розрахун-
ки. Скажімо, в мене запи-
тання до однієї з компаній, 
у розпорядженні якої 24 ав-
тобуси, і при цьому вона має 
48 постійних водіїв та 12 та-
ких, які працюють за суміс-
ництвом. Тобто загалом 60 
водіїв на 24 транспортнi за-
соби. На жаль, запитати ні 
в кого — представників пе-
ревізників немає. Ми спос-
терігаємо продовження того 
шантажу, що відбувається в 
місті через змову приватних 
перевізників із деякими чи-
новниками міської ради. 

Тож хотів би вибачитися пе-
ред полтавцями за тимчасові 
незручності й запевнити їх у 
тому, що найближчим часом 
ми зможемо відновити місь-
кі перевезення. Приватні пе-
ревізники подали докумен-
ти щодо розірвання дого-
ворів про надання послуг із 
перевезень пасажирів на 40 
міських маршрутах. Водно-
час деякі водії, з якими спіл-
куюся, готові хоч зараз виї-
хати на маршрути, але є пог-
рози від великих власників 
про те, що їм поб’ють вікна, 
а то й зовсім спалять «марш-
рутки».
 Яким же чином керів-
ництво обласного центру 
збирається відновити місь-
кі перевезення? Олександр 
Шамота зазначив, що він 
уже виходив на сусідні міс-
та з метою залучення там-
тешніх перевізників. Ок-
рім того, ведеться робота 

щодо залучення кредиту 
ЄБРР та купівлі комуналь-
ного транспорту. Зокрема, 
Олександр Шамота висло-
вив сподівання, що вже до 
осені місто отримає першу 
партію техніки — 40 транс-
портних засобів.
 А тим часом на сайті 
міської ради з’явилася пе-
тиція Андрія Шаповала, 
котрий пропонує позбави-
ти ліцензії перевізників, 
які порушують умови до-
говору. «Вони вимагають 
підвищення тарифу на про-
їзд, а якість перевезень ба-
жає бути кращою. Адже 
навіть під час звичайного 
дощу «маршрутки» проті-
кають», — зазначає автор 
петиції. Він також пропо-
нує розширювати мережу 
комунального громадсько-
го транспорту, аби не зале-
жати від забаганок приват-
них перевізників. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Командир буксира «Яни Капу» 
Олег Мельничук із російського поло-
ну надіслав листа у школу №7 міста 
Сміла, де зовсім недавно навчався.
 Хорошу новину повідомив сайт 
цього навчального закладу: «На ос-
танньому засіданні президентської 
ради нам передали листа від земля-
ка, Олега Мельничука, який він адре-
сував учням рідної школи. З душев-
ним трепетом підлітки читали корот-
кі рядки від героя-моряка, який на-
родився у Смілі та вчився тут у школі 
№7».

 Колишні вчителі підтверджують, 
що земляки безумовно поважають 
подвиг та патріотизм Олега Мельни-
чука. Пишуть йому відповідь та чека-
тимуть найближчої нагоди передати 
колективного листа і свої малюнки. 
«Тримайся, Олеже, ми в тебе віримо 
та чекаємо у нашій Сьомій школі!» — 
висловлюють надію на швидку зуст-
річ смілянські школярі.
 Олег Мельничук народився у 
Смілі в 1995 році. Навчався у міс-
цевій школі №7, потім у професійно-
му ліцеї в Черкасах, після чого пішов 
у Збройні сили України. Він — випус-
кник відділення військової підготов-
ки Морехідного коледжу технічного 

флоту Національного університету 
«Одеська морська академія».
 У російський полон Олег Мельни-
чук потрапив 25 листопада минулого 
року. Тоді катери «Бердянськ» i «Ні-
кополь», а також буксир «Яни Капу» 
здійснювали плановий перехід з Оде-
си до Маріуполя. Під час переходу ук-
раїнські кораблі зазнали агресивно-
го нападу прикордонних сил Росій-
ської Федерації, внаслідок чого суд-
но під командуванням Мельничука 
було взяте на таран російським кате-
ром «Дон».
 У підконтрольному Росії суді краї-
ни-агресора полонений командир 
буксира скористався своїм правом на 
перекладача з іноземної мови.
 Наразі Олегу Мельничуку загро-
жує до шести років позбавлення волі 
за нібито «незаконний перетин де-
ржавного кордону Росії», в чому його 
звинувачує російська влада.
 Нагадаємо, що в кінці минулого 
року в Смілі також розмістили борди 
на підтримку земляка — полоненого 
командира рейдового буксира «Яни 
Капу» Олега Мельничука. ■

ВИБРИКИ ФЕМІДИ

Кому 
заважає 
вулиця 
Гандзюк? 
Міський голова Херсона 
оскаржить скасоване 
судом перейменування 
вулиці на честь загиблої 
активістки
Ірина КИРПА

 Резонансний вердикт Херсонського 
окружного адмінсуду, яким скасовано 
рішення Херсонської міськради про пе-
рейменування вулиці Лютеранської на 
честь загиблої активістки Катерини Ган-
дзюк, викликав палкі дискусії у місті.
 Активісти акції «Хто замовив Катю 
Гандзюк» щиро обурені діями Фемі-
ди, адже нещодавно вулиця Гандзюк 
з’явилася в одному з міст Західної Ук-
раїни, і там люди зустріли це схвально.
 — Ім’я Катерини Гандзюк стало сим-
волом боротьби активних молодих людей 
проти безкарності та свавілля системи, 
символом самовіддачі, служіння ідеалам 
правди, честі та гідності, — заявив депу-
тат Херсонської міськради Євген Мат-
ковський. — Я точно знаю, що в нашому 
місті багато людей знали, любили Катю 
та підтримували її боротьбу. Я знаю, що 
в інших містах є ініціативи з переймену-
вання вулиць на її честь. Тому несправед-
ливо, що на малій батьківщині про Катю 
намагаються стерти історичну пам’ять.
 Керівник південного міста Володи-
мир Миколаєнко вже заявив, що подасть 
апеляцію на рішення Херсонського ок-
ружного адміністративного суду про ска-
сування перейменування.
 На своє виправдання судді кажуть, 
що буцімто ухвалювали вердикт з ура-
хуванням думки представників громад-
ськості, а також за активної участі жур-
налістів.
 — Фахівці мерії вивчать, які саме по-
рушення знайшов суд, — додав Володи-
мир Миколаєнко. — Однак я впевнений, 
що порушень немає, прийняте депутата-
ми на сесії рішення відповідає всім вимо-
гам законодавства.
 Нагадаємо, 22 лютого 2019 року Хер-
сонська міська рада перейменувала ву-
лицю Лютеранську на вулицю Катерини 
Гандзюк. Саме там розташоване управ-
ління Національної поліції у Херсонсь-
кій області. Після цього громадськість 
південного міста розділилася на два та-
бори: одні з натхненням сприйняли цю 
звістку, інші ж почали засипати судові 
інстанції колективними скаргами.
 — Гандзюк — відтепер це вже не прос-
то прізвище, а символ боротьби за спра-
ведливість, — прокоментував ситуацію 
друг загиблої активістки, журналіст Сер-
гій Нікітенко. — І цей символ буде завж-
ди поруч із поліцейськими. Нехай ко-
жен день згадують, що не завжди вихо-
дить «вирішувати» та хапати невинних, 
фальсифікувати справи, безкарно домо-
влятися з кримінальними авторитета-
ми.
 Відзначимо, що окрему групу обуре-
них перейменуванням вулиці склада-
ють особи, діяльність яких різко крити-
кувала за життя Катерина Гандзюк. На-
віть після її фізичної смерті у корупціо-
нерів та ворогів правопорядку будь-яка 
згадка про безстрашну дівчину з Херсо-
на викликає неприязнь та страх. 
 Саме їхню думку, що активістка Ган-
дзюк «недостойна», щоб на її честь на-
звати одну з міських вулиць, і врахував 
місцевий суд. Однак є надія, що апеля-
ція міського голови Херсона відновить 
справедливість. ■

■

НАШІ ГЕРОЇ

Вісточка від мужнього
Полонений командир розстріляного скаженими 
кацапами «Яни Капу» написав у рідну школу

■

ТРАНСПОРТНА КРИЗА

Не приватна справа
У конфлікті місцевої влади і 
«маршрутників» постраждалими 
очікувано виявилися пасажири

■

Секретар Полтавської міської ради (він же виконувач обов’язків
 мера) Олександр Шамота вважає, що, якби приватні перевізники
 мали обґрунтування підвищення плати за проїзд, вони б надали 
відповідні розрахунки.
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙
❙
❙
❙

На зупинках громадського транспорту тепер збирається 
багато люду.

❙
❙
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Катерина БАЧИНСЬКА

 З оплесками та вигуками «Слава 
Україні!» народні депутати відхили-
ли чотири постанови про скасування 
мовного закону. Жоден із проектів 
постанов про скасування рішення про 
прийняття Закону «Про забезпечен-
ня функціонування української мови 
як державної» не набрав мінімально 
необхідних для прийняття 226 голо-
сів. Проекти постанов набрали лише 
34 голоси від депутатів «Опозиційно-
го блоку». Одразу після голосування 
спікер парламенту Андрій Парубій 
урочисто підписав закон у залі засі-
дань і заявив, що не допустить реван-
шу проросійських сил: «Хочу попе-
редити всіх тих, хто думає, що полі-
тична кон’юнктура змінилася. Тих, 
хто вже сьогодні планує реванш. Пог-
рожує нам судами і відміною закону. 
Послухайте мене уважно: як тіль-
ки ви торкнетеся і спробуєте робити 
ревізію чи закону про мову, чи деко-
мунізації, чи питання церкви, ви від-
чуєте весь гнів українського народу. 
І могутню волю українського наро-
ду», — наголосив Парубій, додавши, 
що говорить це як громадянин Украї-
ни, а не як спікер парламенту. Таким 
чином після підписання закону спіке-
ром парламенту закон буде переданий 
на підпис чинному Президенту Петру 
Порошенку. 
 Гарячі дискусії учора розгоріли-
ся і довкола призначення дати інав-
гурації Президента. Від самого ранку 
під парламентом чатувало близько 50 
осіб. Протестувальники вимагали від 
депутатів терміново призначити дату 
інавгурації Президента. Вони трима-
ли в руках плакати з написами «Пора 
проявити свою громадянську позицію 
і вимагати швидкої інавгурації Пре-
зидента. Прокиньтесь — нас дурять», 
«Досить знущань! Призначте інавгу-
рацію Зеленського». У розмові з жур-
налістами зазначили, що є прибічни-
ками новообраного Президента і впев-
нені, що парламентарії не просто так 
відкладають інавгурацію. «Зрозумі-
ло, що вони довше хочуть залишатися 
при владі. Проте їхня епоха пройшла 
і треба дати змогу новим людям прий-
ти до влади. Тому я сьогодні тут і під-
тримую політику новообраного Пре-
зидента Володимира Зеленського», 
— зазначила у розмові активістка 
Марія. Головною вимогою протесту-
вальників є призначення дати інав-
гурації саме на 19 травня. Саме цю 
дату запропонував парламенту і но-
вообраний Президент Володимир Зе-
ленський. Цікаво, що учасники цього 
ж мітингу вимагали не лише проголо-
сувати за дату інавгурації, а і трима-
ли плакати з гаслами «Підпиши пети-
цію! Повернемо Саакашвілі в Украї-
ну». 
 І поки під стінами парламенту пі-
кетували, всередині Верховної Ради 
від самого ранку кипіли пристрасті. В 
кулуарах депутати дискутували, коли 
ж призначати дату інавгурації Пре-
зидента. «Голосуватиму за будь-яку 
дату, не бачу в цьому ніяких проблем. 
Але вважаю, що новообраному Прези-
денту Володимиру Зеленському варто 
було б починати розмову із депутата-
ми не з вимог, а з конструктиву», — 
зазначив позафракційний депутат Бо-
рислав Береза. 
 У свою чергу, у Блоці Петра Поро-
шенка вже заявили — голосуватимуть 
за будь-яку дату. «На фракції ми об-
говорили, що готові проголосувати за 

кілька постанов, які будуть представ-
лені на голосування. У нас немає прин-
ципової позиції стосовно дати інавгу-
рації. Проте скажу особисто за себе, я 
не голосуватиму за 19 травня. Бо но-
вообраному Президенту слід зрозумі-
ти, що починати розмову з парламен-
том варто не з вимог і ультиматумів, 
які він постійно висуває», — заявив 
член фракції БПП Олексій Гончарен-
ко. Солідарні із БПП представники 
партії «Батьківщина», «Опозиційно-
го блоку» та «Самопомочі». Там заяви-
ли, що не бачать проблем у проведен-
ні інавгурації саме 19 травня. Ба біль-
ше, у «Самопомочі» зазначили, що 
чим швидше Президент приступить до 
своїх обов’язків, тим краще для пар-
ламенту. 
 Не голосуватимуть за 19 травня 
у фракції «Народного фронту». Ар-
гументують тим, що в цей день в Ук-
раїні вшановують жертв політичних 
репресій. «Інавгурація не може відбу-
ватися в день трауру. Україна буде зга-
дувати тих, хто замордований російсь-
ким режимом, а церемонія інавгурації 
передбачає святковий формат. Тому 
ми категорично проти постанов, які 
пропонують цю дату», — прокоменту-
вав голова фракції «Народного фрон-
ту» Максим Бурбак. 
 Учора ж у парламенті було зареєст-
ровано вже сiм постанов стосовно дати 
інавгурації Президента. Проте на го-
лосування не була винесена жодна з 
них. Адже спершу їх має розглянути 
Регламентний комітет. Голова цьо-
го комітету Павло Пинзеник заявив, 
що до кінця тижня Верховна Рада має 
прийняти дату інавгурації Президен-
та. 
 У команді ж Зеленського заявили: 
рішення новообраного Президента Во-
лодимира Зеленського розпускати чи 
не розпускати Верховну Раду залежа-
тиме від того, що робитиме парламент 
і які рішення він прийматиме. Якщо 
ж депутати так і не зможуть визначи-
ти дату проведення інавгурації і про-
валять голосування, день, коли Воло-
димир Зеленський офіційно отримає 
повноваження, назве одноосібно спі-
кер Верховної Ради Андрій Парубій. 
Нагадаємо, що він неодноразово зазна-
чав, що сприятливою датою для цере-
монії вважає 28 травня. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

Майже щодня Володимир Зеленський 
зустрічається з міжнародними політиками 
та партнерами. Таким чином закріплюючи 
свій статус серед міжнародної спільноти. 
Хто очолить країну, ми вже точно знає-
мо, але хто буде в команді Зеленського, 
хто допомагатиме йому змінювати країну 
— і досі залишається під питанням. Адже 
в мережі постійно з’являються нові імена 
тих чи інших політиків, які можуть увійти 
в команду новообраного Президента. 

Хто очолить адміністрацію 
Президента?
 І поки Зеленський тримається прин-
ципу «мовчання — золото», члени його 
команди активно готуються до дня інав-
гурації. Одне з найпоширеніших зараз 
питань — хто ж очолить адміністрацію 
Президента? Головними претендента-
ми у ЗМІ називають трьох осіб. Один 
із засновників «Кварталу» Сергій Ше-
фір, адвокат штабу Зеленського Андрій 
Богдан та  голова партії «Слуга наро-
ду» Іван Баканов. У свою чергу, довіре-
на особа новообраного Президента Ук-
раїни Вадим Гайдачук заявив, що Во-
лодимир Олександрович насправді вже 
визначився з очільником адміністрації 
Президента і єдине, що конкретизував, 
— що це буде публічна особа. Один із за-
сновників «Кварталу» Сергій Шефір в 
інтерв’ю виданню TheBabel зазначив, 
що насправді цю посаду може очолити 
лише політично підкована людина, а 
себе на цьому місці не бачить. А от сто-
совно призначення Богдана очільником 
адміністрації Президента Шефір зазна-
чає, що він працював із багатьма політи-
ками і  досить досвідчений юрист. Як у 
команду майбутнього потрапила люди-
на минулого? Тут Сергій Шефір зазна-
чив, що Богдан — це людина з великим 
досвідом, яка дуже допомогла команді в 
багатьох моментах президентської ком-
панії. Як саме? Тут Шефір лише віджар-
тувався.

Хто в команді Зеленського?
 Наступне питання — хто ж усе-таки 
в команді Володимира Зеленського? 
Хто разом iз ним візьме відповідаль-
ність за подальші п’ять років у країні? 
І хоч як би українці чекали конкрети-
ки, але імена офіційних соратників 
вдасться почути лише після інавгура-
ції. Сценарист серіалу «Слуга народу» 
та наближена особа Зеленського Юрій 
Костюк в інтерв’ю заявив, що до інав-
гурації не називатимуть імена людей, 
які зможуть очолити державні органи. 
Аргументують так: перед тим як при-
значити людей, їм потрібно пройти де-
тальну перевірку на предмет минулого 
та професійної діяльності. А зробити це 
без спецслужб досить важко. Також піс-
ля такої перевірки члени команди хоті-
ли б віддати ці кандидатури на перевір-
ку громадськості. У свою чергу, полі-
тичний експерт Андрій Овдій упевне-
ний, що такі дії підтверджують, що в 
оточенні майбутнього Президента поки 
немає збалансованості: «Що цікаво, ми 
бачимо зараз деяку незлагодженість у 
діях команди Зеленського. Наприклад, 
людина, яка, за словами майбутнього 
Президента, вестиме антикорупційний 
напрямок, Галина Янченко, навіть не 
знала про зустріч Андрія Богдана, що 
йшов на зустріч як антикорупційний 
експерт, iз директором НАБУ Артемом 
Ситником. Судячи з цього епізоду, мож-
на точно сказати, що команда ще й досі 
формується і багато з тих, кого Зеленсь-
кий назвав своєю командою на програ-
мі «Право на Владу», можуть опинити-
ся за бортом ще до інавгурації».

 Портнов, Ахметов і Хорошковський 
— відомі імена в українському політи-
кумі. Проте в команді Зе запевняють: 
вони не впливатимуть на політику но-
вого Президента. Проте довірені особи 
Зеленського не заперечують, що під час 
виборчої кампанії телеканал Ріната Ах-
метова й справді був лояльним до діяль-
ності Зеленського. 

Чи переїде Президент iз вулиці 
Банкової?
 Не вщухає суперечка і стосовно при-
міщення адміністрації Президента. Во-
лодимир Зеленський не хоче залишатися 
на Банковій, та й у команді всіляко під-
тримують переїзд. Проте, як уже неодно-
разово зазначалося, щоб винайняти при-
міщення і перенести АП за межі міста, 
потрібно кілька десятків мільйонів до-
ларів, яких у бюджеті немає. Сергій Ше-
фір зазначив: переїхати команда справді 
дуже хоче і з бюджету коштів витрачати 
не буде. Як варіант, розглядають кошти 
інвесторів. Проте, як планує розплачу-
ватися з інвесторами державна устано-
ва, незрозуміло. Адже хто буде інвесту-
вати у проект, який завідомо не зможе 
принести ніякого прибутку? Політич-
ний експерт Андрій Овдій запевняє, що 
питання не лише в десятках мільйонів 
доларів: «Одна з головних причин — це 
безпека, забезпечення можливості вихо-
ду з будівлі під землею, міцність, непро-
стрільність стін, створення нового марш-
руту до цього місця. Дешевше для краї-
ни буде таки залишитися на Банковій». 
 Деякі члени команди Зеленського 
вже зазначають, що як би не хотілося, 
але таки доведеться залишатися за адре-
сою: Банкова, 11. «Ми хотіли не заїжд-
жати на Банкову. Але поки що нам ка-
жуть, що це неможливо», — зазначив 
Юрій Костюк. 

Якою буде інавгурація?
 У команді Володимира Зеленського 
заявили, що інавгурація новообраного 
президента буде нетрадиційною і на ук-
раїнців та гостей чекатиме багато сюр-
призів. Спершу у команді Зеленського 
хотіли вивести депутатів у інше місце, 
щоб вони не були у Верховній Раді під 
час присяги, але для цього треба буде 
змінювати регламент. І порушувати іс-
торичні процедури не наважились. Там 
зазначають, що вони  в процесі обгово-
рення і поки не розкривають усі карти 
і лише інтригують тим, що такої інавгу-
рації в країні ще не бачили. 

Як досягти миру?
 Найбільше конкретики надав радник 
Володимира Зеленського з питань безпе-
ки та оборони Іван Апаршин. Він зазна-
чив, що без Сполучених Штатів Україні 
навряд чи вдасться вийти з війни, і пере-
могти Росію військовим шляхом не вдас-
ться. Тому вирішувати конфлікт на Дон-
басі можна лише завдяки міжнародним 
партнерам. «Я не бачу сьогодні можли-
вості повернути наші території військо-
вим шляхом. Я можу спланувати війсь-
кову операцію. Я знаю людей, які здатні 
її провести. Ми можемо виконати будь-
які розрахунки аж до калібрів. Але я б 
не радив нікому взагалі розглядати мож-
ливість повернення наших територій 
шляхом проведення військової опера-
ції. Втрати будуть величезними. На сьо-
годні це вже втрачений шанс 2014 року», 
— сказав Апаршин в інтерв’ю «Апостро-
фу».
 Хоч би що хто казав, але поки ко-
манда Зеленського не назве конкретних 
імен, важко говорити про багато питань. 
Бо сьогодні нинішні спікери обіцяють 
щось, а завтра їхнє місце займе хтось ін-
ший. ■

З КИМ ТРИМАТИ БУЛАВУ?

Золоте мовчання 
Зеленського
За два тижнi до інавгурації: що відомо про команду 
нового Президента

■ПАРЛАМЕНТ

З мовою, проте 
без інавгурації
Верховна Рада відхилила постанови про скасування 
мовного закону і відклала питання інавгурації

■

Андрій Парубій підписав закон про мову.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Американська акторка і співач-
ка Доріс Дей, яку вважали однією 
з найбільших зірок за всю історію 
Голлівуду, померла у віці 97 років.  
Вона пішла з життя у своєму будин-
ку в штаті Каліфорнія в понеділок, 
13 травня, в оточенні кількох близь-
ких друзів, повідомляє Бі-Бі-Сі з по-
силанням на поширену заяву її фон-
ду захисту тварин. Акторка «пере-
бувала в доброму здоров’ї для свого 
віку, поки нещодавно не захворіла 
на пневмонію», йдеться у повідом-
ленні.
 За свою кар’єру в шоу-бізнесі 
Дей знялася в більш ніж 30 філь-
мах, зокрема «Джейн-катастрофа» 
та «Інтимна розмова» , і записала 
понад 650 пісень. Доріс Дей була 
номінована на «Оскар», отримала 
премію «Золотий глобус», а також 
«Ґреммі» за визначні досягнення. 
 Майбутня зірка народилася 
у 1922 році в Цинциннаті, штат 
Огайо, в родині нащадків німець-
ких іммігрантів у США. Вона рано 
захопилася танцями і вже у 1930-
х роках виступала у складі танцю-

вального дуету. Але в 1937 році 
через травму після автомобільної 
аварії про танці довелося забути. 
Доріс почала брати уроки співу і 
вже незабаром виступала на сцені. 
Працюючи з оркестром Барні Реп-
па, близько 1940 року співачка взя-
ла собі сценічний псевдонім Дей — 
за назвою першої пісні, яку вона ви-
конала з оркестром, Day After Day. 
Бо її  керівник вважав, що справжнє 
прізвище Доріс — Каппельгофф — 
занадто довге і не запам’ятовується.  
У 1945 році вона записала свій відо-
мий хіт Sentimental Journey. 
 Популярність на радіо та на кон-
цертах привела її в кіно. Першим 
фільмом стала стрічка «Кохання 
на широких морях», де вона зігра-
ла головну роль. Світовий успіх їй 
принесли фільми «Джейн-катастро-
фа» (1953 р.) та «Інтимна розмова» 
(1959 р.). 
 У 1956 році вона записала знаме-
нитий хіт Que Sera, Sera, що впер-
ше пролунав у фільмі Альфреда Хіч-
кока «Людина, яка знала надто ба-
гато». Її екранне партнерство з ак-
тором Роком Хадсоном вважалося 
найкасовішим у 1950-ті та 1960-ті 

роки. 
 Доріс Дей так і не отримала «Ос-
кар», хоча у 1960 році номінувала-
ся за роль у фільмі «Інтимна розмо-
ва».  Серед її нагород — Президент-
ська медаль свободи, яку вона отри-
мала у 2004 році, а також нагорода 
«Ґреммі» за визначні досягнення у 
2008 році. 
 Із 1970-х років Доріс Дей стала 
активною захисницею тварин і за-
снувала свій фонд. Доріс Дей жод-
ним чином не підпадала під стерео-
тип «дурних голлівудських блон-
динок». Завжди елегантна, дотепна 
та вишукана — вона була еталоном 
для жінок США і світу, навіть ко-
лишнього СРСР. Навіть радянська 
фірма грамзапису «Мелодія», яка 
зазвичай «не помічала» західних 
естрадних виконавців, таки видала 
альбом iз кращими піснями Доріс 
Дей. ■

ПОСЛУГИ

Можна більше 
говорити 
Від сьогодні в ЄС зменшується 
оплата за стільниковий зв’язок
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Від 15 травня в Євросоюзі запроваджують нові 
максимальні ставки за міжнародні телефонні роз-
мови та SMS-повідомлення. Це приємна новина 
також і для українців, які відвідують країни ЄС. 
 Особи, які телефонують зі своєї країни до ін-
шої країни ЄС, заплатять максимум 19 євроцентів 
за хвилину (плюс ПДВ) та 6 євроцентів за повідом-
лення SMS (плюс ПДВ). У цінах не враховано пода-
ток на додану вартість, оскільки його відсоток різ-
ниться від країни до країни — від 17% до 27%.
 Марія Габріель, комісар ЄС у справах цифро-
вої економіки та цифрового суспільства, яка до-
кладає великих зусиль для зниження цін цифро-
вих послуг для населення, заявила: «Після скасу-
вання оплат за роумінг у червні 2017 року Євро-
союз запроваджує регулювання проти завищених 
оплат за міжнародний зв’язок. Завдяки цьому 
Брюссель може дозволити собі встановити нові 
максимальні ставки за міжнародний телефонний 
зв’язок та есемески всередині ЄС. Це має захисти-
ти європейців від високих рахунків за телефонні 
послуги».
 До цього часу ціна міжнародних розмов буда 
в середньому втричі вищою цін за розмови всере-
дині країни, а міжнародні SMS — удвічі дорожчі 
за внутрішні. В деяких випадках ціна міжнарод-
ного зв’язку була навіть у десять разiв вищою за 
ціни зв’язку всередині країни. А це має значен-
ня, бо, за даними Євробарометра, статистичного 
управління ЄС, 42% відсотки європейців контак-
тують iз мешканцями інших країн ЄС. 
 Відтепер телеоператори мають повідомити 
споживачам нові максимальні (знижені) розцін-
ки. Вони будуть діяти в усіх 28 країнах ЄС, а та-
кож в Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні. ■

НОВИНИ ПЛЮС

У бочці через океан
 72-річний француз переплив Атлантичний океан у бочко-
подібній капсулі, і вже зараз перебуває на острові Мартиніка 
в Карибському морі. Свою подорож Жан-Жак Савен розпо-
чав наприкінці грудня минулого року («УМ» повідомляла про 
це) — саме тоді він відплив від берега іспанського острова 
Ієрро. Капсула, в якій він перебував, не обладнана двигуном 
чи вітрилами — вона рухалася винятково за допомогою вітру 
та океанських течій. Чоловік розраховував, що перетне океан 
приблизно за три місяці — в реальності ж подорож зайняла 
близько чотирьох. Дистанція, яку подолав пан Савен, стано-
вить 4 500 кілометрів. «Це була хвилююча і доволі ризикова-
на подорож», — каже відчайдух, у минулому — військовий. 
Наступного року Жан-Жак Савен планує видати книгу, в якій 
у деталях розповість про свою мандрівку.

США можуть спрямувати 120 тисяч військових 
на Близький Схід 
 США вивчають можливість передислокації 120 тисяч вій-
ськових на Близький Схід у випадку ескалації кризи навко-
ло іранської ядерної програми, повідомляє New York Times. 
Про вторгнення до Ірану, однак, не йдеться — для цього пот-
рібна більша кількість солдатів. Розробити план, за даними 
New York Times, наказав радник із національної безпеки пре-
зидента США Джон Болтон. Поки що не відомо, чи погодився 
президент Трамп на відправку цього контингенту на Близький 
Схід.

На дні Маріанської впадини знайшли 
пластикове сміття
 Американський дослідник Віктор Весково занурився на 
глибину близько 11 км у найбільшу впадину світу — Маріансь-
ку ущелину у Тихому океані. Він провів чотири години, до-
сліджуючи дно западини у своєму батискафі, розраховано-
му на величезний тиск на значній глибині. Дослідник виявив 
морських істот, а також знайшов пластиковий пакет та обгорт-
ки від цукерок. Це третій випадок, коли людина змогла досягти 
найбільших глибин океану.  Дослідники вважають, що відкри-
ли чотири нові види ракоподібних, яких називають бокоплави 
або амфіподи. Перше занурення на дно Маріанського жолоба 
здійснили у 1960 році лейтенант ВМС США Дон Волш та швей-
царський інженер Жак Піккар в апараті під назвою батискаф 
«Трієст». У 2012 році кінорежисер Джеймс Кемерон здійснив 
одиночне занурення у своєму яскраво-зеленому підводному 
апараті. Останнє занурення сягнуло глибини 10 927 метрів — 
на 11 метрів глибше за попередній рекорд. Таким чином Вік-
тор Весково став новим рекордсменом. 

■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Міністри закордонних справ країн 
ЄС обговорили, як реагувати на вида-
чу Москвою паспортів РФ на непід-
контрольних Києву територіях Дон-
басу. Про це заявила верховна пред-
ставниця ЄС із зовнішньої та безпе-
кової політики Федеріка Могеріні 
у понеділок, 13 травня, у Брюсселі, 
за підсумками засідання Ради ЄС, 
яке було присвячене питанням зов-
нішньої політики та 10-й річниці ре-
алізації проекту ЄС «Східне партнер-
ство». «Ми обговорили питання, яке 
ви згадали», — зазначила Могеріні, 
відповідаючи на запитання корес-
пондента «Німецької хвилі», чи вар-
то очікувати санкцій щодо Росії у від-
повідь на роздачу паспортів. «Я пев-
на, що ми повернемося до цього пи-
тання найближчими тижнями», 
— додала вона.
 Це питання на Раді ЄС обговорили 
в категорії «поточні справи». Це оз-
начає, що якихось рішень і не перед-
бачалося. Водночас, за словами дже-
рела «Німецької хвилі» в ЄС, глави 
МЗС низки країн ЄС назвали роздачу 
паспортів Росією «небажаними» дія-
ми та хотіли би побачити реакції на 
них iз боку ЄС. Зокрема, Урмас Рей-
нсалу, який у квітні обійняв посаду 
міністра закордонних справ Естонії, 
висловився публічно за персональні 
санкції та за те, що Євросоюз не по-
винен визнавати ці паспорти.
 А глава МЗС Чехії Томаш Петрши-
чек, відповідаючи після засідання 
Ради ЄС на запитання журналіста з 
приводу можливого запровадження 
Євросоюзом нових антиросійських 
санкцій, заявив: «Європа підтримує 
Україну впродовж останніх п’яти 
років і твердо висловлює позицію 
стосовно територіальної цілісності. 
Дане одностороннє рішення (про ви-
дачу паспортів) не покращує ситуа-
ції, що склалася».
 Перед засіданням Ради ЄС глави 
МЗС держав ЄС зустрічалися зі свої-
ми колегами з шести країн «Східного 
партнерства», які прибули до Брюссе-
ля на святкування 10-ї річниці ство-
рення цього об’єднання. Українсь-
кий міністр Павло Клімкін заявив, 
що Євросоюз не повинен обмежити-
ся лише персональними санкціями 
у відповідь на недружній крок Мос-
кви. «Дуже важливо, що ЄС розуміє, 
що на цей раз якимись формальними 
санкціями, персональними, вже не 

має закінчитися. Це буде точно, що в 
нас називають зрадою. Якщо ми 10, 
20 або 50 людей поставимо під сан-
кції, це не відповідь», — перекона-
ний Клімкін. Також пан міністр за-
стеріг: якщо після початку роздачі 
паспортів на Заході вирішать зроби-
ти якийсь крок назустріч Росії, то це 
може поховати Мінські угоди. 
 Варто нагадати, що перший са-
міт «Східного партнерства» відбув-
ся 2009 року в Празі. Тому Томаш 
Петршичек наголосив у розмові з 
журналістами, що цей проект пови-
нен назавжди залишитися позитив-
ним, таким, що базується на політи-
ці заперечення насилля, а також не-
сприйняття порушень міжнародного 
права та агресії. 
 Нагадаємо, свого часу цей про-
ект створили, аби наблизити Украї-
ну, Грузію, Молдову, Вірменію, Азер-
байджан і Білорусь до ЄС. Щоправда, 
згодом стало зрозуміло, що не кож-
на країна хоче бути близькою до ЄС. 
Проте для України, Грузії та Молдо-
ви — це однозначно етап на шляху до 
членства в Євроспільноті, для інших 

трьох держав — лише можливість 
розвитку економічного співробітниц-
тва. ■

Федеріка Моґеріні та міністр закордонних справ України Павло Клімкін. ❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Президент України Петро Порошенко та 
Генеральний секретар Північноатлантично-
го альянсу Єнс Столтенберг зустрілися в 
рамках святкувань ювілею «Східного пар-
тнерства» та наголосили на важливості по-
дальшого розвитку співробітництва Киє-
ва з НАТО, передусім iз метою посилення 
безпеки в акваторії Чорного та Азовського 
морів, повідомила прес-служба українсь-
кого Президента. Під час зустрічі також 
ішлося про необхідність посилення тиску 
на Росію з метою звільнення захоплених 
у районі Керченської протоки українських 
моряків. Петро Порошенко також подяку-
вав Генсекретарю НАТО за послідовну кон-
солідовану підтримку суверенітету і тери-
торіальної цілісності України та практич-
ну допомогу в зміцненні обороноздатності 
країни. Він також наголосив на незмінності 
законодавчо визначеного курсу євроатлан-
тичної інтеграції України.

■

ВТРАТИ

Дотепна і вишукана
Пішла з життя визначна зірка Голлівуду Доріс Дей

■

 Доріс Дей. Фото 1960 року. ❙

РЕАКЦІЯ 

«Це буде зрада» 
ЄС не повинен обмежитися лише персональними 
санкціями у справі російських паспортів

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

До нашої держави знову приї-
хала технічна місія Міжнарод-
ного валютного фонду. Головне 
питання, яке цікавить не лише 
пересічних українців, а й нашо-
го головного кредитора: буде чи 
не буде продовжена співпраця з 
нашою країною. Якщо траншу 
не буде, у нашої держави цілком 
можуть виникнути проблеми з 
виплатою зовнішнього боргу,  
тим паче, що цьогоріч припадає 
пік зовнішніх виплат. 
Відтак інтрига, чи отримає цього 
року наша держава два транші 
по 1,3 млрд. доларів кожен, на-
разі залишається актуальною.

Ревізори з МВФ
 Літак із представниками місії 
МВФ приземлився на київсько-
му летовищі «Бориспіль» вчора. 
Втім, очікували фахівців уже 
давно, ще перед президентськи-
ми виборами. Втім Фонд, врахо-
вуючи складнощі політичного 
протистояння в Україні, взяв па-
узу. Про рішення експертів вре-
шті-решт відвідати Київ ще ми-
нулого тижня повідомив на по-
годжувальній раді у парламенті 
перший заступник голови Комі-
тету ВР з питань фінансової полі-
тики і банківської діяльності Ми-
хайло Довбенко.
 За словами нардепа, згідно 
з меморандумом МВФ, Украї-
на зобов’язалась розглянути за-
конопроект щодо консолідації 
функцій держуправління на фі-
нансових ринках ще до 31 берез-
ня, проте він опинився у «про-
хідній» частині порядку денного 
цього пленарного тижня. Як вва-
жає Довбенко, міжнародні парт-
нери не розуміють, чому розгляд 
закону переноситься.
 Влада, втім, заявляє, що до 
компромісів із представниками 
кредитора вона готова. Як і го-
това обговорити з представни-
ками Міжнародного валютного 
фонду умови ухвалення  закону 
про податок на виведений капі-
тал. За словами голови Коміте-
ту з питань податкової та митної 
політики Ніни Южаніної, з пред-
ставниками МВФ обговорять пи-
тання пошуку компенсаторів очі-
куваних втрат Державного бюд-
жету при переході на податок на 
виведений капітал.
 За словами Южаніної, комі-
тет має всі можливості допрацьо-
вувати його до другого читання. 
Готовий сприяти процесові і Го-
лова Верховної Ради Андрій Па-
рубій, який запевнив, що піс-
ля консультацій із МВФ законо-
проект може бути розглянутий 
у сесійній залі. Такої ж думки і 
нині діючий український Пре-
зидент Петро Порошенко, який 
також  наполягає, щоб на цьому 
пленарному тижні парламент 
розглянув проект закону про по-

даток на виведений капітал. 
 Назагал, як можна розуміти 
із ремарок офіційних осіб Фон-
ду, вони прихильно ставляться 
до питання реалізації українсь-
кої програми. На початку травня 
глава Міжнародного валютного 
фонду Крістін Лагард пообіцяла 
і надалі підтримувати Україну. 
Перед цим у Євросоюзі повідоми-
ли, що не бачать причин скасову-
вати безвізовий режим з Украї-
ною за нібито порушення Києвом 
своїх міжнародних зобов’язань.
 Не менш оптимістично оці-
нює ситуацію діюча українська 
влада. На думку віце-прем’єр-
міністра України Іванни Клим-
пуш-Цинцадзе, Україна має мож-
ливість виконати необхідні умо-
ви за програмою Міжнародно-
го валютного фонду «стенд-бай» 
для отримання другого траншу в 
2019 році. Але для цього потріб-
на взаємодія принаймні трьох 
гілок влади: уряду, Президента 
і Верховної Ради. «Я зустрічала-
ся з представниками МВФ. Вони 
готуються до візиту для прове-
дення моніторингу з виконання 
умов діючої програми співпраці 
з МВФ і нашої готовності для от-
римання другого траншу», — за-
явила чиновниця.
 За її словами, в розмові з 
представниками Фонду їй ніхто 
не висловлював припущень, бу-

цімто Україна може не отримати 
жодного із двох запланованих на 
2019 рік траншів кредиту. «Мені 
не висловлювали такої думки, 
але це буде залежати від того, як 
ми впораємося з тими структур-
ними маяками, які закладені в 
наших домовленостях. І тут зале-
жить дуже багато якраз від цього 
тристороннього співробітництва 
між урядом, Президентом і пар-
ламентом», — наголосила Клим-
пуш-Цинцадзе.

Умови, які ми не виконали
 Трохи песимістичніше вигля-
дає ситуація для західних аналі-
тиків. На їхню думку, сфокусо-
ваність української влади на пар-
ламентських виборах нинішньої 
осені таки не дозволить країні ви-
конати умови Міжнародного ва-
лютного фонду в 2019 році, які 
можуть виявитися непідйомни-
ми для держави з точки зору «здо-
рового» передвиборчого популіз-
му». А це означає, що й грошей за 
програмою «стенд–бай» не буде. 
 «Ми не очікуємо виплат Ук-
раїні від Міжнародного валютно-
го фонду у нинішньому році на-
загал  через популістський під-
хід, невиконані умови і рішення 
уряду «лібералізувати» ціни на 
газ тільки в бік зниження, одно-
часно запроваджуючи обмеження 
для його підвищення», — йдеть-

ся у дослідженні ринків, що роз-
виваються, компанії JP Morgan. 
На їхню думку, рішення щодо цін 
на газ негативно позначиться на 
співпраці з МВФ, а тому прогно-
зують можливі затримки за дію-
чою нині програмою співпраці 
Фонду та офіційного Києва. 
 Великим мінусом для нас, 
на думку аналітиків, може ви-
явитися той факт, що Верховна 
Рада не встигла ухвалити до при-
їзду місії МВФ зміни до антико-
рупційного законодавства після 
рішення Конституційного Суду 
скасувати статтю Кримінально-
го кодексу про незаконне збага-
чення. «Якщо прогресу не буде, 
це може призвести до затримок 
із програмою МВФ», — наголо-
шується в огляді.
 Перелічені тут проблеми — 
свого роду верхівка айсберга. 
Адже свого часу в МВФ назвали 
перелік реформ, необхідних для 
виконання в Україні і які, від-
повідно до двостороннього ме-
морандуму між МВФ та Києвом, 
мають гарантувати отримання 
чергових траншів. Як відомо, це 
земельна реформа, приватиза-
ція держпідприємств, анулюван-
ня контролю цін на газ, реформа 
податкової та митної служб. 
 Скептично оцінює наші кре-
дитні перспективи і аналітик 
Олексій Кущ, які додають нові пе-

решкоди, що, на його думку, мо-
жуть завадити Україні отримати 
дві порції коштів по 1,3 млрд. до-
ларів. Зона ризику, на його дум-
ку, події навколо можливого роз-
державлення «Приватбанку» у 
варіанті повернення його колиш-
ньому власникові. «Серед можли-
вих негативних факторів на шля-
ху до кредитів МВФ — скасуван-
ня націоналізації «Привату» су-
дами першої інстанції; визнання 
неконституційною норми закону 
про незаконне збагачення; пору-
шення графіка підвищення ціни 
на газ для населення (Фонд був 
згоден на повну лібералізацію цін 
замість підвищення)», — пише він 
на своїй сторінці у «Фейсбуці». 
 Під загрозою, за словами 
Куща, і рівень бюджетного дефі-
циту. Адже якщо він перевищить 
три відсотки, Фонд визнає цей 
нюанс дуже важливим. Травне-
вий транш Україна вже не отри-
має, і це сталося, в основному, че-
рез газові «розборки» між «Наф-
тогазом» і урядом, а також через 
ситуацію з «Приватбанком». За 
словами аналітика, наступний 
транш, який Київ повинен отри-
мати восени, може також опини-
тися під загрозою зриву.
 «Для початку МВФ буде спос-
терігати динаміку за вказаними 
вище маяками й оцінювати здат-
ність домовлятися і дієздатність 
нової влади», — зазначив аналі-
тик і додав, що в разі негативно-
го результату співробітництво 
може бути призупинено до того 
часу, як буде сформована нова 
коаліція в парламенті. ■

ЖИТТЯ У КРЕДИТ

Слово ціною грошей
Україна може не отримати запланованих на 2019 рік двох кредитів 
МВФ, якщо не виконає взяті на себе зобов’язання  

■

Міжнародний валютний фонд назагал не проти відновити повноцінне кредитування держави Україна, 
але при цьому просить і нас виконувати взяті на себе зобов’язання.
Фото з сайта 24tv.ua.
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ГОЛОС «ЗВІДТИ»

 Завдання для Зеленського
 Наші західні партнери також готу-
ються до інавгурації новообраного ук-
раїнського Президента Володимира 
Зеленського, артикулюючи для ньо-
го першочергові завдання на новій по-
саді. На думку єврокомісара з питань 
розширення і політики добросусідства 
Йоханнеса Ханна, на найближчі два 
роки головним завданням нового гла-
ви нашої держави стане виплата де-
ржавного боргу.  
 «У 2019—2020 роки Україна мусить 
погасити заборгованість, що переви-
щує 30% річного бюджету. Це не проста 
проблема, і необхідно знайти її рішення, 
люди повинні сфокусуватися на цьому. 
Я не впевнений на сто відсотків, що цьо-
му приділяється достатня увага і вжива-
ються конкретні заходи», — заявив Хан. 
Друга проблема, на його думку, — за-
вершення дії контракту з Росією на тран-
зит газу в Європу.

■

Олег ГАНСЬКИЙ

 Українські банки продовжують активізува-
ти свою діяльність, займаючись, власне кажучи, 
тим, чим вони і повинні займатися, кредитуван-
ням населення. Так, за статистикою, у першому 
кварталі 2019 року в нашій державі продовжило 
зростати кредитування фізичних осіб. Зростання 
становить 5,8% за квартал та на 34,4% — рік до 
року.
 «Як і раніше, приватні банки кредитували на-
селення найактивніше. При цьому масштаб дола-
ризації роздрібних кредитів знизився до 29,2%, 
— йдеться у повідомленні прес-служби Націо-
нального банку. — НБУ зберігає незмінними очі-
кування щодо зростання чистого гривневого кре-
дитування фізичних осіб на рівні понад 30% рік 
до року в 2019 році. Беручи до уваги таке стрімке 
зростання портфеля, Нацбанк проведе оцінюван-
ня пов’язаних із цим ризиків».
 На основі отриманих результатів буде ухва-
лено рішення про доцільність запровадження 
жорсткіших стандартів оцінювання якості таких 

кредитів банками. За даними НБУ, у 2018 році 
прибуток банківської системи сягнув історичного 
максимуму і наблизився до показника 21,7 млрд. 
гривень. Торік значно зменшилася кількість і час-
тка збиткових банків: із 77 платоспроможних бан-
ків 64 банки були прибутковими й отримали чис-
тий прибуток 34,4 млрд. гривень, що перекрило 
збитки 13 банків на 12,7 млрд. гривень.
 За даними регулятора, прибуток у 2018 році 
був сформований переважно групою банків з іно-

земним капіталом, які отримали 15 млрд. гривень 
прибутку за рік, а також «Приватбанку», що спра-
цював із показником плюс 11,7 млрд. гривень. 
Збитковими виявилися банки з державним росій-
ським капіталом, які закінчили рік із показником 
мінус 11 млрд. гривень.
 Отримавши дані про карколомну динаміку 
комерційних фінустанов, Національний банк по-
чав проведення другого етапу оцінювання стій-
кості банків — опрацювання результатів аналі-

зу якості активів банків, підтверджених зовніш-
нім аудитом. Під наглядом уже опинилися перші 
29 банків. 
 Як прогнозують в НБУ, кількість банків, які 
цьогоріч потребуватимуть вливання капіталу 
за базовим та негативним сценарієм стрес-тес-
ту, зменшиться у порівнянні з попереднім ро-
ком». Так до кінця 2019 року банкам необхідно 
сформувати буфер консервації капіталу в роз-
мірі 0,625%.  Він стане обов’язковим для кожно-
го банку з початку 2020 року, коли розпочнеться 
перший етап запровадження буфера консервації 
капіталу.
 «Надалі розмір буфера щороку поетапно 
збільшуватиметься, поки не досягне 2,5% від 1 
січня 2023 року. Формування відповідного буфе-
ра забезпечить створення банками запасу капі-
талу понад мінімальні вимоги», — повідомляє 
прес-служба НБУ, зазначаючи, що у майбутньо-
му це дозволить поглинати можливі втрати, що 
можуть виникати в умовах загального економіч-
ного спаду, без порушень нормативу достатності 
капіталу. ■

ФІНАНСИ ДЛЯ НАРОДУ

Бери — не хочу
В Україні стрімко розвивається банківське кредитування. 
НБУ на всяк випадок запроваджує жорсткіші умови для 
фінансових установ

■
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Кому закарпатську полуничку?
 Цьогоріч сезон збирання урожаю полуниць на 
Закарпатті почався дещо пізніше, ніж зазвичай, че-
рез несприятливу погоду. Частина ягід померзла, 
інша, зважаючи на дощову погоду, може почати гни-
ти. Зараз полуниця на полях дозріває повільно че-
рез постійні дощі та відсутність сонця, повідомляє 
kanalsirius.tv. Фермер Михайло Габель вирощує по-
луницю вже 5 років, на його трьох iз половиною гек-
тарах плантацій росте 4 сорти. Першою дозріває Аль-
ба — ягоди цього сорту великі та соковиті, пізніше 
Азія — менші та солодші. Полуницю висаджують на-
прикінці літа, а ранньою весною вкривають агроплів-
кою і вже на початку травня збирають перший уро-
жай. Триває сезон до середини червня. Ягода прим-
хлива, каже фермер, потребує сонця та постійного 
поливу, щоб була соковита та дозрівала. Аби вона не 
бруднилась, між рядами вистилають сіно. За півто-
ра місяця з поля площею 3,5 гектара збирають біль-
ше восьми тонн полуниці. В активний сезон — 500 
і більше кілограмів за день. Реалізовують ягоду на 
ринках Закарпаття, а також місцевим кондитерам. 
Перша полуниця на прилавках з’явилася два тижні 
тому. Більшість цих ягід на ринках поки що теплич-
на, з Виноградівського та Берегівського району. Ціна 
за кілограм стартує від 70 гривень. Ціна за ягоду з 
відкритого ґрунту вища — 100 гривень. Очікують, 
що вже через тиждень за сприятливої погоди ранні 
сорти полуниці на полях достигнуть і ціна знизиться 
вдвічі.
 Тим часом, попри холодну погоду та нічні примо-
розки, черешня на Закарпатті з’явилася на два тиж-
ні раніше, ніж зазвичай.

Яєчні перегони
 На тлі подорожчання решти продуктів падін-
ня ціни на яйця перед Великоднем стало приємним 
сюрпризом: цьогоріч вони коштували на 5-7% де-
шевше, ніж у минулому сезоні, — 16-21 грн. за де-
сяток. Після свят, станом на десяте травня, середня 
ціна в київських супермаркетах склала 16-18 гривень. 
За словами директора «Союзу птахівників України» 
Сергія Карпенка, причина в сезонному зростанні кон-
куренції від господарств населення, завдяки якому 
промислові виробники яєць вимушено працюють у 
збиток. «Відпускна ціна яєць становить 11-11,5 грн./
дес. при середній собівартості виробництва у 15 гри-
вень. Збільшення загального виробництва яєць за 
останній рік на 7%, а також сезонне зростання ви-
робництва яєць у господарствах населення (які зай-
мають 50% у структурі виробництва) тримають ціну 
на достатньо низькому рівні», — зазначає експерт. 
Він прогнозує, що з вересня-жовтня можна очікувати 
суттєвого подорожчання яєць на 20-30% — аби пта-
хофабрики закінчили рік принаймні з мінімальним 
рівнем рентабельності. За даними ДФС, у першому 
кварталі поточного року поставки на зовнішні ринки 
збільшились на 40% (39 тис. тонн яєць у шкаралупі, в 
1,4 разв більше ніж минулоріч). У грошовому еквіва-
ленті обсяг продажів виріс ще більш суттєво — у 1,6 
раза, до $35,8 млн. Згідно з даними Мінагропроду, в 
2018 році українські птахівники заробили $93,1 млн. 
від експорту курячих яєць до 205 країн світу — ОАЕ, 
Іраку, Катару, Оману, Сьєрра-Леоне, Ліберії, Латвії, 
Молдови тощо. Загалом вони продали 1,8 млрд. яєць 
(для порівняння 1,5 млрд. у 2017 році та 0,8 млрд. у 
2016-му). Серед лідерів, які забезпечили ці обсяги, 
— «Авангард» ($43,5 млн.), ТОВ «Ясенсвіт» ($19,5 
млн.) та група компаній «Інтер-Запоріжжя» ($17,8 
млн.), повідомив Союз птахівників України. А ком-
панія «Овостар Юніон» заявила про відкриття дочір-
ньої компанії в Дубаї зі статутним капіталом у $28 
млн. Крім того, компанія інвестує 85 млн. євро у ви-
робництво яєць у Латвії до 2026 року. Будівництво 
підприємства планується почати в другій половині 
2019 року, ймовірне місце розташування — Тукум-
ський або Огрський край. Там планується утримува-
ти до 8 млн. курей, передбачено цех iз виробництва 
кормів i біогазова станція.

Польові зерносховища
 Агрохолдинг МХП практикує зберігання зерна 
в спеціальних польових станціях. Сьогодні компанія 
має вже 11 таких станцій на території рослинниць-
ких господарств у різних областях, повідомив керів-
ник комбікормового та елеваторного напрямів МХП 
Олександр Жукотанський. За його словами, таке рі-
шення дозволяє зменшити витрати на зберігання та 
транспортування зерна. У середньому одна така стан-
ція може прийняти й доробити за добу близько 1 тис. 
тонн, за сезон — 60-80 тис. тонн зерна. «Фактично 
це міні-елеватори, які мають обладнання для прий-
мання зерна з авто, чищення, сушіння, а також кілька 
оперативних місткостей, у яких зерно накопичується 
і звідки вантажиться для пакування в рукави. І якщо 
сьогодні стандартне силосне сховище на 100 тис. ку-
бометрів обійдеться у $6 млн., то інвестиції в органі-
зацію зберігання в полімерних рукавах на полі на-
багато менші: операційні витрати становлять близь-
ко 150 грн. за тонну зберігання зерна», — зазначає 
Жукотанський. ■

НОВИНИ ПЛЮС■Оксана СИДОРЕНКО

 Як повідомляє прес-служба Міністер-
ства аграрної політики та продовольства, з 
4 по 7 червня, під час 31-ї Міжнародної аг-
ропромислової виставки «Агро-2019» дія-
тиме тематичний стенд, присвячений виро-
щуванню, розведенню племінних кіз в Ук-
раїні і покращенню племінної якості тварин. 
Із цією метою вперше організовують оціню-
вально-кваліфікаційний «Ринг» племін-
них кіз різних порід. Як iдеться в офіційно-
му повідомленні, такий цікавий захід про-
веде Українська асоціація племінних кіз та 
Ін ститут тваринництва степових районів ім. 
М. Ф. Іванова «Асканія-Нова». Галузевий 
партнер дійства — Бізнес клуб Combiboard.
 «Кози — це цікаво для малих виробни-
ків, для створення кооперативів, це при-
бутково і це, на моє особисте переконання, 
перспективно з точки зору розвитку сіль-
ських територій. Тому що саме виробниц-
тво молочної продукції з козячого моло-
ка — той крафтовий, нішевий бізнес, який 
підтягує до себе HoReCa, зелений туризм та 
інші, несільськогосподарські види діяль-
ності в сільській місцевості. Ну і, звичай-
но, це експорт!» — прокоментувала очіку-
вану подію виконувач обов’язків міністра 
аграрної політики та продовольства Украї-
ни Ольга Трофімцева.
 Під час роботи стенду передбачається об-
мін досвідом між фахівцями, обговорення 
галузевих питань, зокрема щодо реалізації 
племінних тварин і здійснення комплекс-
ної сертифікованої експертизи їх племінної 
цінності. Також обговорять перспективи 
розширення участі козівників в наступних 
внутрішніх та міжнародних виставках. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Новостворене і поки що 
унікальне для наших широт 
господарство складається з 
кількох підрозділів: інкуба-
торію для отримання маль-
ків, ферми з вирощування 
товарної продукції, лабора-
торії, яка займатиметься нау-
ковими дослідженнями, та... 
школи для бажаючих муль-
типлікувати цю ідею. Такими 
планами в ефірі AgroFM поді-
лився Любомир Гайдамака, 
засновник компанії Vismar 
Aqua. «В нинішніх умовах 
півдня України можна лег-
ко отримати один «урожай» 
креветок навіть під відкри-
тим небом. Ми навчатимемо 
людей, забезпечуватимемо 
їх мальками, і вони тримати-
муть власні креветкові фер-

ми», — розповідає підприє-
мець.
 Обіцяють, що особливо 
вигідним такий бізнес стане 
для тих, хто має доступ до со-
лоної морської води, аби мож-
на робити з лиманів водоза-
бір для свого господарства. 
«Поки що у нас ніхто не ви-
рощує креветок. Ця техноло-
гія досить нова для України, 
проте я її просуваю вже 3-4 
роки, — говорить Гайдамака. 
— На даному етапі вже зібра-
но достатньо інформації, аби 
почати інтенсивний розвиток 
галузі».
 Фахівець розповідає, що 
досі мальків креветок тре-
ба замовляти із Тайланду, 
Філіппін чи Південної Кореї. 
100 тисяч малька привозять 
в 100 літрах води, при цьому 
за власною вагою вони не ви-

тягнуть і на 100 грамів. Піс-
ля перельоту мальків день-
два адаптують до менш соло-
ної води. У цей час їх підгодо-
вують личинками артемії та 
штучним кормом. За місяць 
мікроскопічні мальки дорос-
тають до 0,5-1 грама і вже ма-
ють довжину 3-4 см. Далі їх 
випускають у великі ємності 
— по 300-500 штук на 1 куб. 
м води. Там креветок відгодо-
вують три місяці, і на виході 
вони вже мають вагу 22-25 
грамів.

 Собівартість вирощуван-
ня креветок таким способом, 
приміром, у Київській облас-
ті складе 300 грн./кг. Із цих 
коштів 15-20 відсотків при-
падає на витрати для закупів-
лі мальків.
 «Думаю, що продавати 
підрощених креветок треба 
мінімум по 700-800 гривень 
за кіло. Адже це велика, неза-
морожена, органічна кревет-
ка. В Європі кілограм такої 
коштує до 50 євро», — підра-
ховує Гайдамака. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Щоб зібрати стандартний м’ясний 
кошик в Україні, треба витратити більш 
як п’яту частину середньомісячної пенсії 
або 7 відсотків середньої зарплати. Такі 
підсумкові цифри назвав голова Асоціа-
ції постачальників торговельних мереж 
Олексій Дорошенко.
 За його словами, Асоціація постачаль-
ників торговельних мереж порахувала, де 
в нашій країні найдорожчий і найдешев-
ший м’ясний кошик. «До нашого коши-
ку ввійшли по одному кілограму ялови-
чини, свинини, курячого філе та тушки, 
сала, вареної ковбаси першого ґатунку, а 
також мороженої риби. Тобто всі продук-
ти, за вартістю яких слідкує Держстат», 
— розповідає Олексій Дорошенко.
 За даними офіційної статистики, тра-
диційно найдорожче зібрати кошик у 
Києві. Він обійдеться у 728 грн., а найде-
шевший — на Тернопільщині (595 грн.). 
Різниця в ціні м’ясопродуктів між цими 
регіонами доволі суттєва: 133 гривні. 

Середня ж ціна по країні на набір з усіх 
видів м’яса — 650 грн., що становить 
майже 7 відсотків середньої зарплати, 
15,6 відсотка — мінімальної заробітної 
плати або 22 відсотка — для пенсіонера 
за віком. І він коштує лише півтора від-
сотка для колишніх суддів.
 «П’ятірка найдорожчих «м’ясних» 
регіонів така: Київ та пристолична об-
ласть, Чернівецька, Закарпатська і Лу-
ганська області. А п’ятірка найдешев-
ших регіонів виглядає наступним чином: 
Тернопільщина, Волинь, Чернігівщина, 
Дніпропетровщина та Черкащина», — 

зазначає Олексій Дорошенко.
 І додає: по кожному продукту 
м’ясного кошика найдорожчими та 
найдешевшими регіонами за кілограм 
яловичини, приміром, є Чернівецька 
область (146 грн.) та Донеччина (114 
грн.). А свинина найдорожча на Закар-
патті — 122 грн., найдешевша в Тер-
нопільській області — 100,1 грн. Улюб-
лене українцями сало найдорожче про-
дається в столиці за ціною 119,2 грн. за 
кілограм, а за найдешевшим треба їха-
ти на Волинь, де воно обходиться лише 
по 51,8 гривні. ■

ЦІНИ

Сало як сало...
В Україні м’ясний кошик «потягне» 22 відсотки 
місячної пенсії

■

НОВАЦІЇ

Креветкова ферма
В Україні з’явиться підприємство 
з вирощування екзотичної продукції

■

Креветки — це не тільки корисне м‘ясо, а й заробіток 
для українських фермерів із приморських регіонів.
Фото з сайта agro-business.com.ua.

❙
❙
❙

ВИСТАВКИ

Кози на рингу
На «Агро-2019» вперше організують оцінювально-
кваліфікаційне змагання племінних кіз

■

Цього разу виставкові кози зійдуться на прю, застосовуючи не роги, а племінні якості.❙
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«На все свій 
час»
Судді Одеси скаржаться 
на бездіяльність САП 
у провадженні щодо мера міста 
Геннадія Труханова 
Іван ПОВАЛЯЄВ

 Судді, які розглядають провадження щодо місь-
кого голови Одеси Геннадія Труханова, украй пос-
пішають його розглянути. Тож нарікають, що у цьо-
му їм заважає керівництво Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури, яке, на їхню думку, ігнорує 
судові засідання та не виконує своїх обов’язків.
 Здавалося б, чого це? Деякі провадження роз-
глядаються судами місяцями, а то й роками і жод-
ного поспіху служителі Феміди під час їх розгляду 
не демонструють. Утім, не все просто з такою впли-
вовою в Одесі посадовою особою, як мер міста Ген-
надій Труханов. 
 Отже, згідно з відповідним повідомленням про 
тиск САП на Феміду, яке оприлюднене на сайті 
Вищої ради правосуддя, судді Малиновського рай-
суду Одеси Павло Черевко, Дмитро Передерко та 
Віктор Корой вважають, що керівник САП Назар 
Холодницький намагається «вплинути на автори-
тет судової влади» та перешкоджає роботі суду.
 Скаржники стверджують, що з 16 квітня про-
курори САП не з’являються до суду, внаслідок 
чого  відкладено вже 5 засідань. Крім того, судді 
вважають, що керівництво антикорупційної про-
куратури, пояснюючи причини своїх дій, «дійшло 
до висловлювань, які свідчать про образливе став-
лення до суду та нехтування елементарними пра-
вилами ділової етики».
 При цьому одеські судді наводять цитату з 
листів, підписаних паном Холодницьким та його 
заступником: «Як зазначали античні мудреці, Suis 
quaeque temporibus (на все свій час), а тому немож-
ливо виконати певну роботу швидше, ніж протя-
гом мінімально можливого часу, хоч як би кому 
цього хотілося. I хоч суд призначатиме засідання 
щодня, це аж ніяк не прискорить вивчення ново-
го обвинувального акту і його погодження проку-
рором вищого рівня, натомість відволікає проку-
рора на написання цього та інших листів, а суддів 
— від розгляду не менш важливих кримінальних 
проваджень, які роками не знаходять свого оста-
точного вирішення».
 Крім того, суддям не сподобались публічні вис-
ловлювання Назара Холодницького про те, що він 
погоджуватиме нове обвинувачення для Геннадія 
Труханова стільки, скільки часу потребує, і споді-
вається, що справу буде розглядати новостворений 
Антикорупційний суд.
 В одеському суді, який наразі слухає справу 
Труханова, такі слова прокурора вважають «ба-
жанням нівелювати роль суду, перебрати на себе не 
властиву прокурору функцію» та «створити штуч-
ні умови для перешкоджання розгляду криміналь-
ного провадження».
 Серед іншого, пану Холодницькому також за-
кидають неналежно організовану роботу щодо пого-
дження зміненого обвинувачення для мера Одеси. 
Через це судді просять Генпрокурора Юрія Луцен-
ка та голову Вищої ради правосуддя Володимира 
Говоруху відреагувати на «бездіяльність, що під-
риває авторитет правосуддя», Холодницького.
 Скаржники вважають, що необхідно внести до 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії проку-
рорів подання про притягнення Холодницького 
до відповідальності.
 Як повідомляла «УМ», мера Одеси Геннадія 
Труханова, кількох посадовців міськради та ок-
ремих підприємців звинувачують у заволодінні 
185 мільйонами гривень з місцевого бюджету че-
рез купівлю будівлі збанкрутілого заводу «Краян» 
за завищеною вартістю.
 15 квітня Спеціалізована антикорупційна про-
куратура повідомила, що готує Труханову нове 
обвинувачення і проситиме суд зменшити суму 
збитків, нібито, щоб встигнути передати її до Ан-
тикорупційного суду. Вже 24 квітня у САП пові-
домили, що підготували нове обвинувачення Тру-
ханову. Після цього прокурори САП чотири рази 
не з’являлись на призначені судові засідання.
 Громадські активісти «Центру протидії коруп-
ції» вважають, що суд поспішно розглядає справу 
Труханова, нібито, щоб врятувати його від ново-
створеного Вищого антикорупційного суду, який 
має розпочати роботу 5 вересня 2019 року. ■

■

Судді тягнуть час?
 Про масове захворю-
вання суддів одного з найс-
кандальніших судів столи-
ці першим повідомив член 
Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів (ВККС), секре-
тар палати з питань добо-
ру і публічної служби Ми-
хайло Макарчук ще мину-
лої п’ятниці.
 «7 суддів прийшли, 34 
— ні. Неявка на оціню-
вання без поважних при-
чин є підставою для звіль-
нення судді. Однак ко-
місія з’ясувала, що стало-
ся з цими суддями. Вони 
всі в один день захворіли і 
надіслали нам 34 довідки 
про хворобу», — розповів 
пан Макарчук.
 За його словами, Вища 
кваліфікаційна комісія не 
може спростовувати чи пе-
ревіряти медичні довідки.
 «Тому така причи-
на є поважною, і для цих 
суддів призначено новий 
день складання іспиту», 
— пояснив член ВККС. І 
додав, що судді Окружно-
го адмінсуду Києва мають 
пройти оцінювання вже 21 
травня.
 Перелік суддів, які не 
прийшли на кваліфікацій-
не оцінювання, у свою чер-
гу, оприлюднив у Facebook 
член Громадської ради 
доброчесності Роман Ма-
селко. 
 Напередодні він та-
кож нагадав передумови, 
які склалися щодо оці-
нювання суддів у ВККС: 
«Пам’ятаєте жорстку ре-
акцію Порошенка на рі-
шення суду 18 квітня про 
скасування націоналіза-
ції «Привату»? Того ж дня 
Порошенко зібрав РНБО, 
де затаврував «нерефор-
мований» суд та роздав 
доручення ГПУ та СБУ пе-

ревірити цих суддів. Та-
кож звернулись до Ви-
щої кваліфікаційної ко-
місії суддів України з про-
ханням пришвидшити їх 
кваліфікаційне оціню-
вання, щоб перезапустити 
цей суд. Порошенко прямо 
вказав Турчинову запрото-
колювати доручення. За 
цей нечуваний тиск судді 
навіть вимагали імпічмен-
ту Порошенка».
 І дійсно, тоді голо-
ва Окружного адмінсуду 
Києва Павло Вовк звину-
ватив нинішнього Прези-
дента України Петра По-
рошенка в тиску на судо-
ву владу після його заяви 
щодо «Приватбанку». Пан 
Вовк назвав неправомір-
ною заяву пана Порошен-
ка про необхідність при-
скорити кваліфікаційну 
оцінку суддів і розкрити-
кував доручення глави дер-
жави керівництву СБУ і 
ГПУ відкрити справи про-
ти суддів, які винесли рі-
шення про незаконність 
націоналізації банку.
 Водночас Вища квалі-
фікаційна комісія суддів 
у своїй офіційній відповіді 
зазначала, що після засі-
дання Ради нацбезпеки і 
оборони, яке Президент 
Петро Порошенко скли-
кав у відповідь на визнан-
ня незаконною націоналі-
зацію «Приватбанку» (на 
цьому засіданні одним із 
рішень РНБО було звер-
нення до суддівської ко-
місії негайно провести 
оцінювання колегії суддів 
— Ігоря Качура, Володи-
мира Келеберди, Віталія 
Амельохіна, — яка винес-
ла рішення по «Приват-
банку»), жодних доручень 
від РНБО чи Президента до 
ВККС не надходило.
 «Я не пригадую, щоб ми 

отримували будь-які звер-
нення. Мені про таке не ві-
домо. Заплановані оціню-
вання суддів планувалися 
незалежно від їхніх рішень 
та засідань РНБО», — зго-
дом підтвердив і член ко-
місії пан Макарчук.

«Де тут хворі? 
До вас відвідувачі»
 Хвороба служителів 
Феміди вже привернула 
увагу Ради суддів, яка за-
явила про намір провести 
моніторинговий візит до 
Окружного адмінсуду Киє-
ва через неявку суддів на 
оцінювання. Мета таких 

«відвідин» — з’ясувати 
питання, пов’язані з за-
безпеченням нормальної 
роботи цієї судової уста-
нови. 
 Як повідомили у прес-
службі Ради суддів Украї-
ни, завдяки такому візиту 
їхні представники «мають 
скласти об’єктивну оцін-
ку ситуації, що склалася, 
і повідомити свою думку 
громадськості».
 У Раді суддів також 
вказали, що відповідна за-
ява підготовлена у зв’язку 
з численними запитами 
від представників ЗМІ та 
інтересом громадськості 
до організації роботи Ок-
ружного адмінсуду, а та-
кож зважаючи на окремі 
заяви стосовно проход-
ження кваліфікаційного 
оцінювання суддями цьо-
го суду.
 «Відповідно до Пере-
хідних положень Конс-
титуції України, всі дію-
чі судді повинні пройти 
кваліфікаційне оцінюван-
ня. Кваліфікаційне оціню-
вання суддів здійснюється 
у межах процедур та по-
ложень, визначених Ви-
щою кваліфікаційною ко-
місією суддів України. 
Проходити чи не проходи-
ти кваліфікаційне оціню-
вання, вирішує кожний 
суддя самостійно, але не-
проходження такого оці-
нювання призводить до 
наслідків, передбачених 
законом. Відмова судді 
від такого оцінювання є 
підставою для звільнення 
судді з посади», — заяви-
ли у Раді суддів. І заклика-
ють представників громад-
ськості та ЗМІ «утрима-
тись від необґрунтованих 
заяв, припущень та мані-
пулятивних закликів». ■

ОВВА!

Хвороблива Феміда
Рада суддів перевірить, яка пошесть відправила на лікарняний 34 судді 
Окружного адмінсуду Києва

■

У ВККС чекають на хворих суддів Окружного адмінсуду столиці вже 21 травня.❙

ДО РЕЧІ

 Правоохоронці розслідують, чи були заяви Президента Петра По-
рошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови Національно-
го банку Якова Смолія щодо націоналізації «Приватбанку» тиском на 
суддів.
 Як повідомляє Окружний адміністративний суд Києва, за результа-
тами розгляду заяви його суддів Генеральна прокуратура внесла відо-
мості до ЄРДР та розпочала досудове розслідування за фактом мож-
ливого втручання в діяльність суддів вищими посадовцями під час за-
сідання РНБО 18 квітня 2019 року. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 
376 ККУ (втручання в діяльність судових органів)
 Судді колегії, яка ухвалила рішення у справі щодо націоналізації 
«Приватбанку», в заяві до Генпрокуратури й Державного бюро розслі-
дування просили розпочати досудове розслідування щодо глави де-
ржави, міністра юстиції та голови НБУ і притягнути їх до кримінальної 
відповідальності.
 Судді вважають, що керівництво держави, коментуючи їхні рішен-
ня про визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку», зробило 
заяви, які є прямою погрозою судовій системі України, посяганням на 
її незалежність та неупередженість.
 Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задо-
вольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабіне-
ту Міністрів щодо націоналізації «Приватбанку»: визнав протиправним 
і скасував рішення про виведення неплатоспроможного банку з рин-
ку за участю держави у грудні 2016 року. Керівництво держави планує 
оскаржувати скандальне рішення. 
 Наразі Європейський Союз офіційно долучився до міжнародних 
партнерів, США та ЄБРР щодо підтримки України у справі «Приват-
банку».
 Новообраний Президент, шоумен Володимир Зеленський, якого 
пов’язують це з мільярдером Ігорем Коломойським, заявив, що сто-
ятиме на захисті українців у питанні «Приватбанку», що цей держав-
ний банк буде стабільним і все буде гаразд. 

■

Іван БОЙКО

Неймовірно, але факт: 34 судді Окружного адміністративного суду Києва не з’явилися 
на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли. Безжальна хвороба 
«підкосила» не лише голову Окружного адмінсуду Павла Вовка, а й суддів, які менше 
місяця тому ухвалили скандальне рішення про визнання незаконною націоналізацію 
Приватбанку (за позовом олігарха, колишнього співвласника банку Ігоря Коломойсь-
кого). Що ж то за пошесть: кір, вітрянка, ГРВІ чи, може, навіть щось пікантне? Фахівці 
та експерти губляться у здогадках. 
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Холодний Яр — оповитий славою і героїз-
мом ліс у Чигиринському районі Черкась-
кої області. Нинішньої весни, вже 24-й рік 
поспіль, там вшановували героїв України 
різних часів. Ініціатива пам’ятних заходів 
належить Романові Ковалю — письменни-
ку, досліднику історії України, президенту 
Історичного клубу «Холодний Яр». 
Енергія Холодного Яру зачаровує історич-
ними легендами та переказами. Краса ж 
там неймовірна! Пагорби, вкриті дубовими 
лісами, слугували домівкою гайдамакам і 
наганяли страх на червоних. Це ж десь у 
Холодному Яру заховане чорне знамено з 
написом: «Воля України — або смерть!». 
Саме таке гасло було основним законом 
козаків початку ХХ століття, які Україну 
любили більше за своє життя. За пере-
казами, прапор закопали останні з живих 
повстанців, помістивши його у гільзу. 

Від Холодноярської Січі до УНР
 Вважається, що назва Холодний Яр по-
ходить від кліматичних особливостей міс-
цевості, оскільки у найглибших западинах 
Правобережжя, за свідченнями місцевих 
мешканців, температура повітря навіть 
улітку не перевищує +12 °С. Окрім того, 
за переказами, у часи монголо-татарської 
орди Меланка Холодна переховувалася тут 
разом із дітьми; пізніше до них приєднува-
лись інші втікачі. Згодом утворилося посе-
лення, яке назвали Холодне, а ліси навко-
ло — Холодноярськими.
 Здавна Холодний Яр був сховищем від 
ворогів для селян навколишніх населених 
пунктів. У 30-х роках ХVІІІ столітя тут 
була організована Холодноярська Січ. 
Цей ліс на десятки років став головною 
базою для гайдамаків (народних повстан-
ців). Увійшов Холодний Яр в історію та-
кож гайдамацькою Коліївщиною 1768 
року на чолі з запорозьким козаком Мак-
симом Залізняком і сотником Іваном Гон-
тою. Саме звідси почалося найбільше пов-
стання проти польської шляхти.
 У 1918 році на Чигиринщині з центром 
у Холодному Яру діяли загони, які бороли-
ся проти денікінців і радянської влади. Від-
стоюючи незалежну Україну, організував-
ши за козацьким принципом повстанські 
загони під керівництвом отаманів, холод-
ноярці під гаслом «Воля України — або 
смерть» з 1918 по 1922 рр. утримували не-
залежність самопроголошеної Холодно-
ярської Республіки. Голов ним осередком 
був Мотронинський монастир, а команду-
вав повстанцями вчитель із села Мельники 
Василь Чучупака. У кількатисячних повс-
танських загонах були вояки із навколиш-
ніх сіл, Кубані, Київщини і Галичини.
 У Холодному Яру з 1918 по 1922 рік 
панувала влада Української Народної Рес-
публіки, тут діяли її закони, оперті на на-
ціональну ідею та суцільну підтримку на-
селення. Адже люди були зацікавлені у 
перемозі гайдамаків над більшовиками, 
бо серед повстанців були їхні брати, діти, 
чоловіки.
 Завдяки тому, що біля Головного ота-
мана Василя Чучупаки був не тільки хороб-
рий воїн, а й літописець Холодного Яру, по-
ручик армії УНР Юрій Горліс-Горський, до 
нас дійшла правдива історія того часу.

«І повіє вітер новий з Холодного Яру»
 Вшанування пам’яті героїв Холод-
ного Яру — це усвідомлення того, якою 
ж ціною дісталася нам незалежність Ук-
раїни. І вкотре пророчими звучать слова: 
«Без минулого немає майбутнього». Тож, 
відновлюючи вирвані сторінки з біографії 
українського народу, відшукуючи прав-
ду в архівах і розповідях очевидців, ми 
поновлюємо перерваний ланцюг історич-
них подій, чим прокладаємо шлях своїм 
нащадкам.
 Можливо, саме Холодний Яр, цей віч-
ний символ нашої боротьби за волю, може 
сьогодні об’єднати Україну Великого Та-
раса, якого ще маленьким привів сюди дід 
Іван, щоб показати, де є наша воля. Тара-
са, який потім приїжджав сюди пізніше 
сам, іще будучи юним. У 24-річному віці 
він написав поему «Гайдамаки», бо він ба-
чив, що нація лежить у руїні, він добре ро-
зумів: коли вибили із твоїх рук шаблю, то 
потрібне слово! У 1845 році Тарас Шевчен-
ко пише свій знаменитий «Холодний Яр», 
де висловлює велике пророцтво: «І повіє ві-
тер новий з Холодного Яру!» 

 Безперечно, це справді унікальна зем-
ля, де час від часу дають про себе знати ко-
заки-характерники, нагадують усьому сві-
тові, що козацькому роду нема переводу. 
Адже українці споконвіку були вільнолюб-
ним народом, у всі віки свято оберігали рід-
ну мову і культурні традиції.

«У нашій хаті в Горлівці...»
 У своїх книжках Роман Коваль вос-
крешає із забуття імена українських ге-
роїв, зворушливо розповідає про їхні под-
виги. Наша розмова з дослідником історії 
Визвольної боротьби першої половини 
ХХ століття присвячена його 30-річній 
праці, яка спрямована на допомогу в по-
будові самостійної України. 
 ■ Пане Романе, як виникла ідея створи-
ти Історичний клуб «Холодний Яр»?
 — Усе почалося з прочитання книжки 

Юрія Горліса-Горського «Холодний Яр»... 
Це був 1994 рік. Саме тоді я писав книж-
ку «Портрети Самостійної України», і вона 
виходила досить гостра. Чи не всі портрети 
тодішніх чільних діячів українського руху 
виявилися контраверсійними... Лише об-
раз Зіновія Красівського був однозначно 
позитивним.
 Усіх тодішніх лідерів української де-
мократії я знав... Раніше на них дивив-
ся, як на напівбогів, а виявилося, що вони 
люди. А люди можуть обманювати, фаль-
шувати, пересмикувати... І боротися проти 
націоналізму. Богдан Горинь, наприклад, 
виступав проти націоналізму, бо хотів ство-
рити «мільйонну партію» — не тільки з ук-
раїнців, а й з євреїв, росіян... Я ж вважав, 
що треба творити радикальну національ-
ну організацію. Бо йшлося про здобуття 
Української держави. Я вже тоді розумів, 
що тільки голосуванням у Верховній Раді 
державності не здобути. Одну свою статтю 
восени 1990 р. закінчив так: «Лише коли 
Україна вкриється синьо-жовтими похи-
леними стягами із жалобними стрічками, 
коли пролита кров згуртує українську на-
цію, зможемо сказати: до свободи лишив-
ся один крок».
 Я це розумів, маючи лише 30 років, але 
сивочолі вожді не хотіли цього і чути. І вва-
жали постановку питання так — провока-
цією. Не дивно, що «Портрети Самостійної 
України» були написані досить різко... А 
ще тоді правив Кравчук. Саме він запрог-
рамував оте, що зараз ми пожинаємо: ство-

рення не національної держави українсь-
кого народу, а «государства многонацио-
нального народа Украины».
 На початку 1990-х у моєму житті ста-
лася подія — це зустріч із дочкою Юрія 
Липи Мартою Липою на Конференції ук-
раїнських націоналістів у Шевченківській 
райраді Львова. Після мого виступу вона 
підійшла, представилася (а я вже тоді знав, 
хто такий Юрій Липа, був читачем його 
книг, прихильником, послідовником). 
Пані Марта делікатно сказала: «Пане Ро-
мане, я стежу за Вами, читаю Ваші статті. 
Я з усім погоджуюся, що Ви пишете. Але, 
пане Романе, навіщо нам правда, від якої 
опускаються руки?»
 Я задумався... І з часом зрозумів, що 
нам треба правда, яка мобілізує, спонукає 
до боротьби, а не знеохочує. І я покинув 
свої «Портрети Самостійної України»....

 Десь тоді мені до рук потрапила книж-
ка Юрія Горліса-Горського «Холодний 
Яр», яку видав у Львові Роман Федорів. 
І переді мною постало покоління, у яке я 
закохався. Тоді я очолював Всеукраїнсь-
ке політичне об’єднання «Державна са-
мостійність України», яке було створене 
бандерівцями-політв’язнями як легальна 
форма існування ОУН. Я якраз готувався 
до 4-го з’їзду ДСУ. Під впливом тієї книж-
ки й написав проект резолюції «Вшануй-
мо пам’ять холодноярських героїв». З’їзд 
прийняв її одноголосно. І досі я виконую 
резолюцію тієї партії, якої вже немає.
 Імпульсом стали і поїздки в Галичину 
у 1990–1991 роках. У всіх селах — курга-
ни, хрести і таблички на пам’ять про во-
яків УПА та членів ОУН, які загинули за 
Україну, повсюди синьо-жовті прапори. У 
мене виник священний трепет перед цими 
людьми. Але весь час мене бентежила дум-
ка: «Чому цього немає у нас, на Східній Ук-
раїні?! Не може бути, щоб тільки Галичи-
на боролася!». І книжка Горліса-Горського 
мені відкрила очі. У нас усе було, боролися 
мільйони, але пам’ять нашу випалила зло-
ворожа Москва.
 ■ Розкажіть про діяльність Історично-
го клубу «Холодний Яр».
 — У жовтні 1995-го ми зробили пер-
ший пам’ятний знак у Холодному Яру. А 
з весни 1996-го проводимо постійні вша-
нування. Історичний клуб «Холодний 
Яр» — це відроджені могили героїв, це 
десятки книжок і фільмів про Визволь-

ну боротьбу, сотні радіопередач і вечорів 
пам’яті героїв, тисячі статей. Це робота 
в архівах. Це пам’ятники українським 
героям, меморіальні дошки, переймену-
вання вулиць на їхню честь, це, врешті, 
їхня реабілітація — громадська, а тепер 
і на державному рівні. Це музичні фести-
валі на їхню честь.
 24 роки Історичний клуб «Холодний 
Яр» вертає із забуття святих героїв Украї-
ни, вшановує їх. Для мене це велика вті-
ха і радість. Мені так пощастило в жит-
ті! Ніби перст всевишньої сили вказав на 
мене: це маєш зробити ти...
 Я справді повернув своєму народові ве-
личезний материк його героїчної історії. 
На початку 1990-х УНР як духовного по-
няття не існувало — ні в серцях, ні в голо-
вах людей. Ця тема не існувала. Радію й ус-
піхам своїх друзів і послідовників — Кос-
тя Завальнюка, Дмитра Проданика, Вік-
тора Моренця, Геннадія Іванущенка, які 
написали десятки книжок про Визвольну 
боротьбу. Всі вони члени Історичного клу-
бу «Холодний Яр».
 ■ Хто вплинув на формування вас як 
націоналіста? Чому ви, лікар за фахом, 
почали досліджувати історію України?
 — У нашій хаті в Горлівці висів вели-
чезний портрет Тараса Шевченка, на яко-
му він у баранячій шапці. Я малим тро-
хи його побоювався, особливо, коли зали-
шався сам удома. Те, що у Горлівці в нашій 
хаті висів портрет Кобзаря, говорило про 
настрої моїх батьків. І ще одна відповідь — 
ненаукова... Моя мама рано вийшла з де-
кретної відпустки, вона працювала у Гор-
лівському педінституті іноземних мов. А 
до друга моїх батьків Миколи Винника 
приїжджала з Гуляйполя його мати Оле-
на. Саме на її руки залишали мене. Молод-
ший брат Миколи Василь Винник, профе-
сор Київського лінгвістичного універси-
тету, через багато років мені розповів, що 
їхня мати знала величезну кількість ста-
ровинних козацьких пісень, які співала, 
колисаючи мене. Уявіть собі: жінка з доби 
Визвольної боротьби початку ХХ ст. у Гор-
лівці, де, здавалося, ніщо вже українське 
не проросте, співала козацькі пісні! Впев-
нений, що саме вона мене запрограмувала. 
В роки незалежності України ці історичні 
пісні вибухнули моїми книжками про тих 
козаків, яких вона оспівувала. Я в це вірю. 
І моя віра безальтернативна.
 Значну роль відіграло й те, що мої діди 
були репресовані. Дідусь Федот Коваль за-
гинув під час Голодомору, Сільвестр Ба-
рик був репресований за українську мову, 
двічі арештований, сидів у Лук’янівці, а 
потім був висланий в Архангельську об-
ласть. І я ще дитиною намріяв собі помс-
титися за них...
 ■ Ваша працелюбність вражає. Скіль-
ки книг вже написали! І які плани на май-
бутнє?
 — Це моє життя, моя любов до тих лю-
дей, про кого я пишу. В мене дуже бага-
то боргів. Наприклад, у мене є набрана на 
комп’ютері справа «Петлюровские ота-
маны» (29 томів), справи отаманів Гуло-
го-Гуленка, Пшоника, Заболотного... Оп-
рацьовані кримінальні справи — це май-
же готові книжки. Але часу довершити не 
вистачає...
 Написав я близько 60 книг. Я хочу, 
щоб борці за Українську державу впли-
вали на виховання нинішнього поколін-
ня патріотів України.
 На початку 1990-х років я поста-
вив собі за мету — створити галерею об-
разів, з яких кожний захоче брати при-
клад. Я намагаюся робити все, щоб ми 
відчули радість буття, бо ми є духовними 
і кровними нащадками гайдамаків, чорно-
шличників, холодноярців, болбочанівців, 
оунівців, вояків УПА!
 Це ж таке щастя мати таких прадідів! ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

«В ріднім краю панувати 
не дамо нікому»
Уже 24-й рік поспіль у Холодному Яру вшановують героїв України різних часів

■

Роман Коваль.
Фото з власного архіву.

❙
❙

«Лише коли Україна вкриється синьо-жовтими похиленими стягами 
із жалобними стрічками, коли пролита кров згуртує українську 
націю, зможемо сказати: до свободи лишився один крок».



І. ШІМАНЧУК
Рівне

 Українців люблять звинувачувати в 
антисемітизмі, але вибори Президента в 
Україні наочно довели несправедливість 
цих докорів. Громадяни України Володи-
мир Зеленський та Юлія Тимошенко на 
останніх президентських виборах набра-
ли найбільше голосів виборців, незважа-
ючи на свою національність, до того ж 
леді Ю постійно користується успіхом в 
електорату.
 Чи можливий такий успіх на виборчих 
перегонах у президенти, як у Зеленсько-
го, в Росії у Жириновського, теж етнічного 
єврея? Ні, ніколи, хоч він і є досвідченим 
політиком упродовж десятиліть. Неможли-
вий він і в політиків єврейського походжен-
ня у Польщі, а також у Німеччині, хоч ця 
країна і відчуває свою провину перед єв-
реями за Холокост.
 Зеленський підкорив своїх виборців 
російськомовними розважальними шоу, 
які далекі від української культури. У нього 
немає ніяких навиків і здібностей у політич-
ній діяльності, в управлінні державою, не 
є він і українським патріотом, але його ри-
торика підкорила частину виборців, на від-
міну від Порошенкового гасла «Мова, віра, 

армія», яке є основою будь-якого держа-
вотворення. Без цих компонентів сьогод-
ні немислима наша країна. Але виявилося, 
що вони незатребувані українськими виб-
орцями – на перший план вони поставили 
розваги, а не розбудову держави, мову, ук-
раїнську ідентичність.
 Попередні покоління українців заклали 
основи державності, користуючись якими 
Україна після довгих намагань усе ж здобу-
ла незалежність і державність, за яку вою-
вали воїни УПА, страждали по тюрмах ди-
сиденти, загинули Небесна сотня і тисячі 
бійців на фронті на Донбасі. Вибори Пре-
зидента показали, що в Україні не існує ук-
раїнської нації, народу, а проживає тільки 
населення, якому байдужа держава, її роз-
виток, тому перспективи України сумні.
 Керівник держави, національно свідома 
інтелігенція повинні зробити критичний ви-
сновок із цього і задіяти всі сили для ство-
рення української нації з постгеноцидного 
населення, відновити в паспорті незаконно 
прибрану графу «національність».
 Без створення української нації немож-
лива побудова повноцінної Української де-
ржави. Населення України не вважає цін-
ністю державність і прагне експериментів 
над собою і країною, що може призвести 
до жахливих наслідків. ■

Микола ГОРБАТОВ
Днiпро

 Шановна редакціє, пише вам 
ваш постійний передплатник та 
іноді дописувач, викладач-мате-
матик. Знову і знову намагаюся 
достукатися до нашого затюка-
ного царськими століттями і ко-
муністичними десятиліттями 
люду. Ніякого снобізму, але із 
сумом належить визнати. Вва-
жається хорошим тоном якось 
там любити народ, прекрасно-
думно базікати про те, який він 
мудрий та працьовитий. Мудрий 
примудрився вибрати Янукови-
ча зовсім недавно. Просторіку-
вання про якусь особливу пра-
цьовитість нашу — також міф, 
літературний штамп. Працьо-
витість наша десь так трохи не 
дотягує до середньої.
 Кожного літа в закордонно-
му туризмі намагаюся мати хоча 
б одну німецькомовну державу, 
де при нагоді спілкуюсь, розпи-
тую, намагаюсь хоч на міліметр 
наблизити людей до нашої Ук-
раїни, доношу до їхньої свідо-
мості і підсвідомості думку про 
красу і багатства України. Дій-
сно вважаю, що варто лише на-
вести порядок — і заживемо. Ті 
самі німці працюють суворо, не 
піднімаючи голови, тому досяг-
ли всього того, що мають нині. 
Згадується офіцер поліції, який 
розповів про надзвичайний пе-
дантизм на роботі, аж до секунд. 
А ми часто хочемо чогось, не за-
слуговуючи на це. Щастя нам 
повинні принести Президент, 
уряд, парламент, а ми — якось 
так. Розвал і абищо в одній ца-
рині рано чи пізно підмивають й 
інші. Це я вже про близьку мені, 
представнику викладацької ди-
настії, сферу освіти. Про які ус-
піхи в освіті може йтися, коли 
викладачі дозволяють собі по-
чинати заняття на десять хви-
лин пізніше, а закінчувати на 

тих-таки десять хвилин рані-
ше.
 Кілька слів про минулі ви-
бори. Сором обпалює лице від 
того, що ми спостерігали. Май-
же три десятиліття маємо в ру-
ках дорогоцінну річ — незалеж-
ність. Занехаяли таку багату 
країну, яка вже мала б стати од-
ним із локомотивів Європи. Та 
ж таки Німеччина має всього 
356 тис. кв. км площі проти ук-
раїнських 603 тисяч! Природні 
багатства навіть порівнювати не 
варто. Тільки де вони, а де ми?
 А ми на виборах занапасти-
ли навіть те, що мали, бо звик-
ли безголово «думати» насосом 
для перекачування крові, тоб-
то серцем. Хоч «думання» про 
Зеленського-Президента вже й 
серцем не є, а якоюсь менш ша-
нованою частиною тіла. Наш 
народ постійно схильний до са-
мознищення, до суїциду. Вся 
наша історія про це свідчить. 
Князівські взаємопоборюван-
ня, Руїна, підніжки від своїх 
же (згадаймо, як за часів Мазе-
пи зрадник Ніс відкрив вхід до 
Батурина царським військам 
для кривавої розправи). Такі от 
ми, слід визнати. Не вчимося ні 
на своїх, навіть трагічних, ні на 
чужих помилках. Довели своєю 
дурістю країну до біди, втрати-
ли кращих із кращих, розчу-
лились, просльозились, забу-
ли, готові до нових дуростей. За 

незначними винятками, мали в 
першому турі президентських 
перегонів оті «сорок відтінків 
сірого». Виборці мали змогу по-
бачити у всій красі убозтво духу 
і недалекість багатьох із цих 
«відтінків», але те, що саме Зе-
ленський вийшов у лідери, оз-
начає, що ми дожилися і до та-
кого... «Доборолась Україна до 
самого краю...» за Тарасом Гри-
горовичем... А потім, можли-
во, будемо рвати на собі волосся 
і навіть щиро лементувати, що 
ми ж не хотіли, що ми ж і не ду-
мали. А хто не давав думати?
 Я б проголосував за Левка 
Лук’яненка (за нього голосу-
вав у 1991-му), в 2004-му — за 
Ющенка, мої люди зараз — пат-
ріоти України, наприклад, той-
таки Руслан Кошулинський. 
Інша справа, що є реалії, явний 
і очевидний розподіл шансів. 
Сварити ж владу — святе, завж-
ди можна знайти зачіпки. Варто 
визнавати її помилки, але варто 
й визнавати зроблене, а не про-
сторікувати, що всі вони коруп-
ціонери. І серед них є невелика, 
правда, частина людей, які сум-
лінно працюють за свою досить 
скромну зарплатню.
 З цікавістю спостерігав за 
прийняттям мовного закону 
у ВР. Багато псевдорозумни-
ків говорили, що не на часі, мо-
вляв. Та дуже навіть на часі, 
навіть не вчора, а позавчора, бо 

це величезна складова нашої 
державності. Треба було бачи-
ти і чути, як недобитки «регіо-
налів» намагалися затягувати 
цей процес. Ось вони, люті во-
роги України. Ще зовсім недав-
но Голова парламенту А. Па-
рубій аж за третім разом змусив 
В. Німченка виступати офіцій-
но українською — ось такі у нас 
етнічні українці. Вони і на те-
левізійних оглядах-марафонах 
самозакохано просторікують, 
купаються в словесах, надима-
ють щоки, розвалившись у кріс-
лах, мов ті горобчики, мружа-
чись від самовдоволення, тоді 
як путінські коти хижо виги-
нають спини на відстані одного 
стрибка. 
 У моєму досить пристойно-
му, історично глибинному, мас-
штабному навчальному закладі 
лічені одиниці з багатьох сотень 
викладачів проводять заняття 
державною українською. Одна 
розумна і симпатична колега 
ще з десяток років тому сказа-
ла, що «нужно же постєпєнно», 
але й на цей момент не просуну-
лась «постєпєнно» ні на мілі-
метр. Тож можна пробачити 
нашим можновладцям їхні ру-
сизми (зрозуміло, якою мовою 
вони спілкуються вдома), адже 
на підході Президент Зеленсь-
кий, який «зуб дає»...
 Не варто тулити цього хлоп-
ця до Рональда Рейгана, який до 

президентства обіймав помітні 
посади у профспілках. Та й вва-
жати Рейгана взірцем для на-
слідування теж не варто: коли 
Моріс Бішоп, лідер маленької 
острівної держави Гренада, тро-
хи розвернув свою країну в бік 
Куби, то Рейган, який зворуш-
ливо водив за руку свою Ненсі та 
про Бога все говорив, розтоптав 
Гренаду військами...
 Безсумнівно, мав рацію 
Шумський*, про що писав 
Сталін, що «керівна верхівка 
в Україні (партійна та інша) 
повинна стати українською» 
(Сталін, т. 8, ст.153). Це, прав-
да, було в 1926 р. Але й зараз 
поділяю думку з цього приво-
ду прихильника українізації 
Олександра Шумського, який 
став заручником своїх ідей, за 
що й поплатився своїм жит-
тям. ■

*Олександр Якович Шумський 
— український радянський де-
ржавний і політичний діяч. 
Активний поборник україні-
зації у 1920—1930-х. Заареш-
тований 13 травня 1933 року 
за звинуваченням у приналеж-
ності до Української військо-
вої організації (УВО) — під-
пільної організації, яка нібито 
складалася з колишніх членів 
КПЗУ («шумськістів») і го-
тувала антирадянське зброй-
не повстання (насправді така 
організація не існувала й була 
сфабрикована ОДПУ). Засуд-
жений до 10-річного ув’язнення 
у виправно-трудовому таборі. У 
1933—1935 рр. перебував на Со-
ловках. 9 жовтня 1937 р. тяж-
ко хворого Шумського знову 
заарештували у зв’язку зі спра-
вою боротьбистів. Убитий у 
1946 р. Судоплатовим та Май-
рановським, за особистим роз-
порядженням Сталіна, Хру-
щова та Кагановича по дорозі 
з Саратова до Києва.

ПОЛІТПАРНАС

Альтернатива 
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

У селі Яреськи

Йдуть дебати —

Хочуть бабу Хвеську 

В депутати.

Принципова! — кажуть. —

Політично зріла.

З депутатським стажем,

Словом, знає діло.

Борються за бабу блоки, рухи

Звідусіль обсіли, наче мухи.

Одностайна думка від громади —

В депутати бабу до сільської ради.

Голосують дружно всі Яреськи.

Та копилить губи баба Хвеська.

Тупає ногами, крутить головою

І кричить: «Не здамся просто так, без бою.

Як і кожен в залі, власну думку маю.

Вислухать й почути мене вимагаю».

— Говоріть, бабуню, вас громада просить, 

Не тягніть, буль ласка, вибори на носі.

Стала баба Хвеська,

Поклонилась низько:

— Правда ваша, люди,

Вибори вже близько.

Вибачте, що я вам 

Голову морочу.

В депутати більше

Я уже не хочу.

Підніматись вище — такі

Плани маю.

Тому вас сердечно, люди, я благаю.

Користуючись сьогоднішнім моментом.

■

ГЛАС НАРОДУ

«Керівна верхівка в Україні 
повинна стати українською»
Так вважали майже сто років тому українські керівники, 
так повинно бути і зараз

■

НАЦІЯ

Розваги, а не 
розбудова держави
Що обрало населення на президентських 
виборах

■

У кожному місті є свої гайд-парки, «стометрівки», майдани, де 
зазвичай збирається люд на міські святкування, мітинги, концерти 
чи просто променад. У Вінниці таким місцем віддавна є площа 
Париж. Так-так, саме під такою назвою цю площу знають у місті, 
хоча офіційно як її тільки не нарікали: була вона і Катеринівська 
(до революції, звісно ж), і Дзержинського (в радянські роки), й 
Івана Мазепи (в роки Другої світової), і Театральна (донедавна), 
зараз це майдан Небесної сотні, адже саме тут у 2013-му збирався 
вінницький Майдан. 
Проте в народі цю площу так і називають — Париж. Мабуть, це 
пов’язано з потягом до прекрасного у вінничан, адже довкола 
площі розташовані чи не найкрасивіші в місті старовинні будинки, 
адміністративні споруди, ростуть красиві дерева, а також 
розташований водограй, що дає приємну прохолоду влітку. Саме тут 
призначають побачення закохані, відпочивають у затінку каштанів 
літні люди і приходять на громадські акції активні громадяни.

10 УКРАЇНА МОЛОДА
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Що таке самовільне зайняття 
земельної ділянки?
 Це дії, які свідчать про фактичне ви-
користання земельної ділянки за відсут-
ності відповідного рішення органу вико-
навчої влади чи органу місцевого само-
врядування про її передачу у власність 
або надання у користування (оренду) 
або за відсутності вчиненого правочину 
щодо такої земельної ділянки, за винят-
ком дій, які відповідно до закону є пра-
вомірними.

Що таке подвійна державна реєстрація 
права оренди земельних ділянок ?
 Нагадаю, право власності на земель-
ну ділянку, а також право постійного 
користування та право оренди земель-
ної ділянки підлягають обов’язковій 
державній реєстрації. Подвійна дер-
жавна реєстрація права оренди земель-
них ділянок — це наявність двох за-
реєстрованих прав оренди за різними 
орендарями.

Як запобігти подвійній реєстрації?
 Перед укладанням договору оренди 
земельної ділянки та державною реєст-
рацією цього права рекомендую попе-
редньо отримати витяг із Державного зе-
мельного кадастру про таку земельну ді-
лянку задля того, щоб володіти повною 
інформацією.

Як захистити своє право?
 Законодавство передбачає два шля-
хи захисту — у досудовому та судовому 
порядку. Досудовий порядок передбачає 
звернення до:
 — правоохоронних органів;
 — Комісії з питань розгляду скарг у 
сфері державної реєстрації при Мініс-
терстві юстиції України;
 — регіональних оперативних шта-
бів, які працюють у режимі оператив-
ного реагування на спроби рейдерських 
захоплень земель або вирощеного вро-
жаю. Контакти штабів шукайте на сай-
ті Головного територіального управлін-
ня юстиції у вашій області;
 — мобільних точок доступу до систе-
ми безоплатної правової допомоги з ме-
тою повідомлення про факт рейдерської 
атаки та консультування щодо подаль-
ших дій.
 Крім того, реальний власник земель-
ної ділянки може звернутися до суб’єкта 
державної реєстрації прав або нотаріуса 
із заявою про заборону вчинення реєстра-
ційних дій, яка невідкладно реєструєть-
ся в базі даних Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно.

Які скарги розглядає Комісія?
 Мін’юст розглядає скарги: 
 — на рішення державних реєстра-
торів про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 
 — на рішення, дії або бездіяльність 
Головних територіальних управлінь юс-
тиції Міністерства юстиції України (з 
питань розгляду скарг, які належать до 
їх компетенції).
 Проте до компетенції Міністерства 
юстиції України не належить розгляд 
скарг: 
 — на рішення державного реєстрато-
ра про державну реєстрацію прав, коли 
таке право набуто на підставі рішення 
суду; 
 — коли наявний судовий спір; 
 — розгляд скарг на реєстраційні дії, 
проведені на підставі рішення суду.

Який порядок і форма подачі скарги 
до Комісії Мін’юсту?
 Скарга на рішення, дії або бездіяль-
ність державного реєстратора, суб’єкта 
державної реєстрації прав або тери-
торіального органу Міністерства юс-
тиції України подається особою, яка 
вважає, що її права порушено. Скар-
га подається за формою, встановленою 
законом. Вимоги до оформлення скар-
ги розміщені на сайті Міністерства 
(https://minjust.gov.ua/m/4626). 
 Звертаю увагу: скаргу, подану без 
урахування зазначених вимог, Комісія 
по суті не розглядає!

Які строки звернення до Комісії?
 60 календарних днів на рішення, дії 
або бездіяльність державного реєстра-
тора, суб’єкта державної реєстрації; 15 
календарних днів на рішення, дії або 
бездіяльність територіальних органів 
Мін’юсту.
 Відлік часу починається від дня при-
йняття рішення або з дня, коли осо-
ба могла дізнатися про порушення її 
прав.

Які строки розгляду?
 Загальний строк розгляду та вирі-
шення скарги — до 45 календарних днів 
з моменту надходження скарги.  Ко-
місія готує висновок протягом 2-3 тиж-
нів, на підставі якого Мін’юст ухвалює 
рішення у формі наказу.
 Рішення надсилається скаржнику 
протягом 3-х робочих днів з дня його 
прийняття. Особа, яка звернулась зі 
скаргою, не згодна з рішенням Мініс-
терства юстиції України, вона може 
звернутись до суду.

Коли може бути відмовлено 
у розгляді скарги?
 Існує низка випадків, коли Мін’юст 
може відмовити у розгляді скарги, та ви-
падки, коли закон зобов’язує відмовити 
у задоволенні скарги. Найчастіше під-
ставою є недотримання встановлених 
законом вимог до оформлення скарги.

Куди можна звернутись 
по консультацію з питань діяльності 
Комісії Мін’юсту?
 Необхідну інформацію та контакти 
можна знайти на офіційному веб-сайті 
Міністерства за посиланням: https://
minjust.gov.ua/pages/commission_
civil_register.

Як захистити своє право через суд? 
 Особа, чиї права порушено, може 
звернутися до суду з позовом про ска-
сування рішення про державну реєстра-
цію прав, документів, на підставі яких 
проведено державну реєстрацію прав, 
скасування записів про проведену де-
ржавну реєстрацію прав та з позовом 
про звільнення самовільно зайнятої зе-
мельної ділянки.

До якого суду звертатись?
 До господарського суду, якщо сто-
ронами спору є юридичні особи та\або 
громадяни-суб’єкти підприємницької 
діяльності.
 До адміністративного суду, якщо ос-
каржуються рішення, дії чи бездіяль-
ність суб’єктів владних повноважень, 
компетентних у сфері земельних пра-
вовідносин. Усі інші випадки — до судів 
загальної юрисдикції в порядку цивіль-
ного судочинства.

Відповідальність за самовільне 
зайняття земельної ділянки
 Громадяни та юридичні особи несуть 
цивільну, адміністративну або кримі-
нальну відповідальність за самовільне 
зайняття земельних ділянок.
 Самовільне зайняття земельної ді-
лянки тягне за собою накладення штра-
фу: на громадян — від 170 до 850 грн.; на 
посадових осіб — від 340 до 1700 грн.
 Самовільне зайняття земельної ді-
лянки, яким завдано значної шкоди її 
законному володільцю або власнику, ка-
рається: штрафом від 3400 до 5100 грн. 
або арештом на строк до 6 місяців.
 Самовільне зайняття земельної ді-
лянки, вчинене особою, раніше суди-
мою за самовільне зайняття земельної 
ділянки або самочинне будівництво або 
групою осіб, або щодо земельних діля-
нок особливо цінних земель, земель в 
охоронних зонах, зонах санітарної охо-
рони, санітарно-захисних зонах чи зо-
нах особливого режиму використання 
земель, карається: обмеженням волі на 
строк від 2 до 4 років або позбавленням 
волі на строк до 2 років.
 Самовільне будівництво будівель або 
споруд на самовільно зайнятій земель-

ній ділянці,яким завдано значної шко-
ди її законному володільцю або власни-
ку карається: штрафом від 5100 до 8500 
грн.; арештом на строк до 6 місяців або 
обмеженням волі на строк до 3 років.
 Самовільне будівництво будівель або 
споруд на самовільно зайнятій земель-
ній ділянці особливо цінних земель, зе-
мель в охоронних зонах, зонах санітар-
ної охорони, санітарно-захисних зо-
нах чи зонах особливого режиму вико-
ристання земель, або вчинене особою, 
раніше судимою за такий саме злочин 
або за самовільне будівництво будівель 
або споруд на самовільно зайнятій зе-
мельній ділянці, карається позбавлен-
ням волі на строк від 1 до 3 років.

Куди звертатися по детальну 
консультацію?
 Якщо у вас залишились питання з 
цього приводу, телефонуйте до контакт-
центру системи безоплатної правової до-
помоги за номером: 0 (800) 213 103, ціло-
добово та безкоштовно в межах України. 
У центрах та бюро надання безоплатної 
правової допомоги по всій країні ви мо-
жете отримати юридичну консультацію 
та правовий захист. ■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 250 грн. 48 коп.,

до кінця року — 438 грн. 34 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 330 грн. 48 коп.,

до кінця року — 578 грн. 34 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на чотири місяці— 92 грн. 44 коп.,

до кінця року — 161 грн. 77 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на червень і наступні місяці 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на червень мож-
на до 18 травня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА■

Як захистити майнові права?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко
Доброго дня! Мій сусід орендує земельну ділянку вже декілька років, але 
тиждень тому до нього приїхали невідомі люди з документами і заявили, 
що віднині вони є орендарями. Він звернувся до поліції, там зареєструва-
ли заяву і більше нічого. Цього року я теж планував узяти землю в орен-
ду, але тепер побоююсь. Підкажіть, як бути?

Петро Василишин

Перед укладанням договору оренди земельної ділянки варто попередньо отримати витяг 
з Державного земельного кадастру.
Фото з сайта dostyp.com.ua.

❙
❙
❙
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Мама співала «Наталку Полтавку»
 Уродженка давнього і багатого своєю 
історією села Графське (нині Вовчансь-
кий район Харківської області; за часів 
радянської влади було перейменоване в 
Перше Радянське), що розкинулося на 
просторах мальовничої Слобожанщи-
ни, стало, за твердженням майбутньої 
артистки, її першим колективним учи-
телем співу, бо у Графському співали 
завжди й усі, незалежно від години доби 
а чи пори року. 
 Саме в цьому селі 12 червня 1931 
року, вдихнувши у своє єство немовляти 
світ, для якого у майбутньому покладе 
на вівтар увесь свій великий артистич-
ний талант, співочий голос, котрий уп-
родовж десятиліть звучатиме з кращих 
сцен земної кулі для людей, в ім’я лю-
бові до рідної землі, прославляючи сві-
тову житницю талантів — рідну Украї-
ну, народилася Євгенія Мірошниченко.
 Спів увійшов у душу маленької Єв-
генії, мабуть, разом із незабутньою пос-
таттю її мами Сусанни, котра ще до 1917 
року виступала у приватному театрі гра-
фа Гендрекова, де з-поміж інших ролей 
залишила по собі пам’ять непереверше-
ної Наталки в опері Миколи Лисенка 
«Наталка Полтавка».
 Дитинство, що стало обпаленим кри-
вавим подихом Другої світової війни. 
Втрата батька, котрий загинув на фрон-
ті. Навчання в Харківському ремісни-
чому училищі та не по-дитячому важ-
ка праця на заводі під гаслом «Все для 
фронту! Все для перемоги!». Усе це мог-
ло скерувати життєву долю Євгенії у ти-
пово радянський штиб її соціального са-
моутвердження. Та у відкритому для 
усього прекрасного нутрі цієї дівчини, 
— за влучним висловлюванням Лесі Ук-
раїнки, — є те, «що в серці не вмирає» — 
її дивовижний голос. Голос, який у кож-
ному її концерті з появою на училищ-
ній, а чи у подальшому заводській сцені 
звучно, яскраво, переконливо засвідчу-
вав, що ця зграбна, миловидна і талано-
вита дівчина жодним чином не народже-
на для заводського верстата. Її заповітне 
місце — сцена, театр, опера.
 У післявоєнний період Євгенію як 
справжній і яскравий талант неодно-
разово делегують на виступи худож-
ньої самодіяльності у Москву. Тут, на 
найпрестижніших сценах столиці, дів-
чині випадає особлива честь співати пе-
ред вождем країни рад Йосифом Сталі-
ним. У 1951 році на концерті, що про-
ходив на сцені Московського Большо-
го театру, почувши у виконанні Євгенії 
«Колискову» Кирила Стеценка, генсек 
був настільки вражений голосом юнки, 
що відразу ж після концерту відзначив 
виконавицю особисто і «дав добро» на її 
навчання справжньому професійному 
співу. 
 На той час Євгенія вже відвідува-
ла заняття з вокалу у Харківському дер-

жавному музичному училищі. Проте 
вона розуміла, що належний вокальний 
вишкіл можна отримати лише у справді 
мистецькому навчальному закладі.
 Мрія здійснилася. Цього ж року Єв-
генія вступає на вокальний факультет 
Київської державної консерваторії ім. 
П. І. Чайковського. Волею долі вона 
потрапляє у клас відомого українсько-
го вокального педагога, учениці велета 
європейської оперної сцени Олександра 
Мишуги, а в минулому ще й неперевер-
шеної солістки Київського оперного те-
атру, народної артистки УРСР, професо-
ра Марії Тессейр-Донець.

«Виїхати з України? Маячня та й годі!»
 Дружина великого українського 
оперного баса Михайла Донця, знищено-
го ще на початку сорокових років жорс-
токою радянською каральною системою, 
Марія Тессейр-Донець стала для Євгенії 
не тільки принагідним педагогом, поза-
як Євгенія володіла рідкісної краси лі-
рико-колоратурним сопрано, а й жін-
кою, яка, затамувавши у своєму серці 
нестерпний біль життєвих втрат, зумі-
ла зберегти для своїх учнів незмірну доб-
роту, любов і ласку.
 Вже у студентські роки Євгенія стає 
лауреаткою одного з найпрестижніших 
у Європі міжнародного конкурсу во-
колістів, що відбувався у Тулузі (Фран-
ція), і здобуває на ньому Велику премію 
і спеціальний кубок Парижа.
 Аж тут трапилась оказія. Настільки, 

наскільки був відчутним поступ Євгенії 
в опануванні найвищих вершин та тон-
кощів вокального мистецтва, настільки 
ж талановита студентка аж ніяк не мог-
ла впустити у своє єство «премудрощі» 
іншого ґатунку — вщент заполітизова-
них і заідеологізованих дисциплін, як-то 
«Історія КПРС», «Ленінський історич-
ний матеріалізм», «Ленінський діалек-
тичний матеріалізм», «Політекономія 
соціалізму» тощо. Сучасному студен-
тові навіть важко повірити, що колись 
щось подібне узагалі могли вивчати, а 
це ще й було обов’язковим для вивчен-
ня. Отож витрачання часу на опануван-
ня цих предметів, як вважала Євгенія, 
було надаремним, але без них, на вели-
ке її розчарування (зрештою, й не тільки 
її), не обходилася жодна навчальна про-
грама жодного навчального закладу, які 
діяли в умовах СРСР.
 Тому за неуспішність із тих «недо-
торканно обов’язкових» дисциплін Єв-
генію тричі виключали з консерваторії 
(!). Можливо, якби не вроджена сила 
волі й наполегливість у досягненні пос-
тавленої мети, Мірошниченко могла б 
ніколи й не закінчити там навчання. Але 
саме через свою непоступливість Євгенія 
після кожного свого відрахування зна-
ходила сили знову поновлюватися в кон-
серваторії. І лише у 1957 році врешті за-
вершила навчання. Щоправда, консер-
ваторський диплом вже відомій оперній 
співачці Євгенії Мірошниченко вручать 

тоді, коли вона стане народною артист-
кою УРСР.
 Та, попри все, в 1957 році Євгенія Мі-
рошниченко стає солісткою Київського 
державного академічного театру опе-
ри та балету ім. Т. Г. Шевченка. А ста-
лося це у дуже цікавий спосіб. Випуск-
ний державний іспит у консерваторії з 
фаху Євгенія складає на сцені столичної 
опери в партії Віолетти («Травіата» Дж. 
Верді). Відтоді Євгенія Мірошниченко 
стала єдиною оперною співачкою, в ре-
пертуарі якої Віолетта звучатиме аж со-
рок років поспіль. 
 Із тих пір кожен вихід на сцену моло-
дої, привабливої й незрівнянної співач-
ки стає справжнім святом як для слуха-
чів, так і для тих, хто разом із Євгенією 
Мірошниченко мав за велике щастя тво-
рити справжнє диво оперного мистецтва. 
Лючія («Лючія ді Ламмермур» Г. Доні-
цетті), Лакме («Лакме» Л. Деліба), Ца-
риця ночі («Чарівна флейта» В. А. Мо-
царта) стали коронними партіями ви-
конавиці на столичній оперній сцені, в 
яких яскрава і неповторна Євгенія Мі-
рошниченко не знала рівних як в Ук-
раїні, так і в СРСР. А її Венера («Енеї-
да» М. Лисенко), Розіна («Севільський 
цирульник» Дж. Россіні), Манон («Ма-
нон Лєско» Ж. Массне), Мюзетта («Бо-
гема» Дж. Пуччіні), Лейла («Шукачі 
перлів» Ж. Бізе), Джільда («Ріголетто» 
Дж. Верді) були наділені такою життє-
вою правдою, що змушували публіку в 

ПОСТАТЬ

Незрівнянна: 
харизма сопрано 
Оперна діва Євгенія Мірошниченко мала проблеми 
у консерваторії через «Ленінський історичний 
матеріалізм», 40 років поспіль співала партію Віолетти 
з «Травіати» і здолала страшний діагноз

■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Нещодавно у Києві встано-
вили меморіальну дошку ле-
генді оперної сцени Євгенії Мі-
рошниченко. Автор барельєфа 
— скульптор Іван Мельничук. 
 Пам’ять про велику спі-
вачку, викладача НМАУ імені 
Петра Чайковського, ідейно-
го засновника Київської малої 
опери, жінки, яка зробила не-
оціненний внесок у розвиток 
української музичної культури, 
поєднує багатьох людей різ-
них поколінь. Золотий голос, 
Герой України, народна артис-
тка СРСР, народна артистка Ук-
раїни, лауреат Дер жавної пре-
мії імені Тараса Шевченка — 
все це Євгенія Мірошниченко. 
 На відкритті меморіаль-
ної дошки на фасаді будинку 
по вулиці Терещенківській, 5 
— де мешкала відома у світі 

українська оперна діва, ректор 
Національної музичної академії 
імені Петра Чайковського Мак-
сим Олегович Тимошенко кон-
статував: «Євгенія Мірошни-
ченко була великою людиною, 
патріотом». Також повідомив, 
що напередодні відкрили ме-
моріальну дошку на класі № 20 
навчально-мистецького закла-
ду, де викладала Євгенія Се-
менівна, додавши, що це золо-
та сторінка історії НМАУ ім. П. 
І. Чайковського. 
 «Це нарешті сталося, але 
чого мені не вистачає, і завж-
ди буде не вистачати в Києві, 
це самої Євгенії. Вибачте за 
фамільярність, вона не люби-
ла пишних слів, вона була про-
ста», — сказав кінорежисер 

Олег Бійма, який у 1978 році 
зняв про Євгенію Мірошничен-
ко музичний фільм «Образи», 
а у 1980-му — «Лючія ді Лам-
мермур».
 «Саме вона мене врятувала 
як співачку, тому що на той час 
від мене відмовилися усі викла-
дачі. Вона та єдина, хто взяла 
мене до свого класу. Якщо я 
скажу, що дуже їй вдячна, то це 
я зовсім мало скажу», — роз-
повіла Ольга Нагорна, Народ-
на артистка України. Учениці 
Євгенії Мірошниченко завжди 
приходили до неї додому на за-
няття, як до власної домівки.
 У квітні виповнилися 10-ті 
роковини з дня смерті уславле-
ної артистки, володарки надз-
вичайного сопрано. 

Барельєф на Терещенківській, 5 у Києві.
Фото з сайта ukrinform.ua.

❙
❙

ПАМ’ЯТЬ

«Завжди буде 
не вистачати Євгенії»
У столиці про 
легенду оперної 
сцени нагадують 
меморіальні 
дошки 

■

Роман БЕРЕЗА

Її голос порівнювали зі звучанням найніжнішої у світі флейти. Її вроджена жіноча 
краса набула статусу артистичної еталонності, рівнятись на яку прагнуло не одне 
покоління артисток. Дивовижний талант неперевершеної оперної діви Євгенії Мі-
рошниченко став символом українського оперного мистецтва, який, іще за життя 
співачки, переступив межі України і сягнув усього земного простору.

Лючія (Євгенія Мірошниченко) в опері Гаетано Доніцетті «Лючія ді Ламмермур».❙

Початок творчої кар’єри. Євгенія 
Мірошниченко — Венера (опера 
Миколи Лисенка «Енеїда»).

❙
❙
❙
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глядацькій залі театру не соромлячись 
плакати. Ба, більше, неймовірна слава 
прем’єр-солістки Євгенії Мірошничен-
ко за кілька років роботи в театрі на-
була такого розголосу, що оперні фани 
Києва та гості міста вистоювали чергу 
за квитками на виставу за участю улюб-
леної співачки, яка іноді простягалась 
від вулиці Володимирської до Хреща-
тика (!). А ще, коли поруч із Мірошни-
ченко на сцені були її зоряні партне-
ри — Борис Гмиря, Михайло Гришко, 
Єлизавета Чавдар, Микола Ворвулєв, 
Лариса Руденко, Дмитро Гнатюк, Юрій 
Гуляєв, Анатолій Солов’яненко, Гізе-
ла Ципола, Анатолій Кочерга, Василь 
Третьяк, Анатолій Мокренко, Костян-
тин Огнєвий та інші, то вечір, проведе-
ний у Київській опері, ставав для кож-
ного слухача справжнім і незабутнім.
 1961 року Євгенія Мірошниченко 
проходить стажування на славетній 
оперній сцені світу міланського теат-
ру «Ла Скала» у класі відомої італійсь-
кої оперної співачки та вокального пе-
дагога Ельвіри дель Ідальго. Після по-
вернення з Італії Мірошниченко безу-
пинно отримує запрошення на роботу 
в найкращі оперні трупи Союзу. Од-
нак щоразу після категоричної відмо-
ви артистки прийняти їхню пропози-
цію адміністрація, зокрема Московсь-
кого «Большого» та Ленінградсько-
го «Кіровського» оперних театрів, не 
йняла віри, як можна відмовлятися від 
такого доленосного шансу, який трап-
ляється у житті справжнього артиста, 
можливо, раз у житті.
 Утім завжди стильна, вишукана, 
мудра і горда Євгенія Мірошниченко 
не могла покинути не те що Україну, а 
навіть квартиру в тому ж місті, де меш-
кала, і завжди стверджувала: «Виїхати 
з України! Маячня, та й годі! Забудьте, 
і більше не просіть!»

Любов Фіделя Кастро
 Натомість лавиноподібні оплески 
щоразу супроводжують виступи слав-
ної українки на оперних і концертних 
сценах Європи, США, Канади, Японії, 
Китаю. Завжди вправні менеджери 
від мистецтва заманюють артистку за-
хмарними гонорарами, пропонують як-
найсприятливіші контракти, нечувано 
комфортні умови праці, проте Євгенія, 
як завжди, зупиняється на святій для 
її серця дорозі додому, у край, в якому 
можуть звучати наймелодійніші у світі 
пісні, в свою Україну. 
 Яскравий, вишуканий одяг, модель-
ні й водночас сповнені шляхетності за-
чіски, підкреслено ексклюзивна косме-
тика, ювелірні прикраси — все це, як і 
багато іншого, завжди становило сут-
ність цієї екзальтованої жінки під час 
кожного її з’явлення на сцені, а чи на 
людях. «Справжній артист на те і є ар-
тистом, щоби ним у будь-яку мить за-
хоплювалися люди!» — ці слова були 
життєвим кредо Євгенії Мірошниченко 
як у театрі, так і в щоденному побуті.
 Однак вольовій, безкомпромісній, 
інколи навіть одержимій Євгенії Мі-
рошниченко так і не вдалося створи-
ти власної міцної і щасливої сім’ї. Три 
шлюби, за кожним з яких не забари-

лося розлучення, все ж подарували 
артистці найдорожче — двох синів. А 
можливо, співачка не так уже й ревно 
мріяла про своє сімейне щастя?
 Двічі у її життя приходило вели-
ке кохання. Перше — в харизматич-
ній особі лідера «острова свободи», 
голови Держради Куби Фіделя Кас-
тро, котрий, вперше побачивши Єв-
генію Мірошниченко на сцені Київсь-
кого оперного театру під час свого ві-
зиту в Україну, вже не міг викресли-
ти її незабутнього образу зі свого серця 
і думок. Дивина, але непорушний, мов 
скеля, Кастро в ролі державного діяча 
Куби перед артисткою враз ставав без-
порадним дитям, з яким всепереможна 
жінка могла робити все, що заманеть-
ся. Врешті, коли стосунки між закоха-
ними дійшли свого апогею і Кастро за-
частив із міждержавними візитами в 
СРСР, зокрема в Україну, найвищому 
керівництву держави стало зрозуміло, 
що за цим нестримним бажанням ку-
бинського лідера вкотре відвідати Краї-
ну Рад стоїть саме велика Мірошничен-
ко... З тих пір з артисткою відбулася 
серйозна розмова на найвищому рівні. 
Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Микола Подгорний поставив перед Єв-
генією питання руба: «Виходь заміж 
за Фіделя... Це сприятиме зміцнен-
ню дружби між нашими державами... 
Але... Але, затям, — Україну доведеть-
ся покинути назавжди... Мабуть, саме 
останні слова очільника Союзу дода-
ли Євгенії сил і мудрості, щоби ситуа-
ція на амурному фронті для закоханих 
отримала своє логічне й безболісне за-
вершення. Мірошниченко вкотре зумі-
ла протистояти спокусі супроти найви-
щих благ і залишитися, як і досі, з Ук-
раїною в серці.
 Вдруге серце великої Мірошничен-
ко затріпотіло, коли під час гастролей 
в Румунії артистка опинилася на сцені 
поруч із найвідомішим баритоном ХХ 
століття, румунським співаком Ніко-
лае Херлею. Після їхнього першого 
спільного виступу великі артисти зро-
зуміли, що вже не зможуть жити одне 
без одного. Відтоді по обидва боки між 
Україною і Румунією линуть листи, 
сповнені найніжніших слів і почувань. 
Для неї у цій країні був тільки він — 
чуйний і талановитий Ніколае, а для 
нього у величезному СРСР — лише 
вона, дзвінкоголоса й неймовірно жі-
ночна Євгенія.
 Невдовзі про стосунки іменитих 
співаків довідався румунський лідер 
Ніколае Чаушеску. А тому, як і у ви-
падку з Кастро, для закоханих постав 
вибір, — або кохання, або ж Батьків-
щина. Розлючений Херля після розмо-
ви з Чаушеску, нервово крокуючи ко-
ридорами бухарестського палацу Чау-
шеску, сказав: «До біса всі ці кордони! 
Хто їх вигадав?! Нехай пропадуть вони 
назавжди разом із тим, хто поділив цей 
світ на держави, візи, політичні й сус-
пільні устрої...»
 А втім, коли пристрасті вгамували-
ся, кожен із закоханих зрозумів, що 
артист лише тоді може бути справж-
нім, якщо у нього є Батьківщина, а в 
ній народ, для якого цьому артистові 

варто жити і творити. 

Перемогла страшну хворобу
 Під завісу свого сценічного життя 
Євгенія Мірошниченко розпочала во-
кально-педагогічну діяльність у своїй 
рідній консерваторії. До слова, доволі 
успішно. Адже серед її учнів нині відо-
мі в України та світі Валентина Степо-
ва, Наталія Шелепницька, Тамара Хо-
дакова, Галина Грегорчак, Ольга Без-
смертна та чимало інших. 
 На початку дев’яностих життя сла-
ветної Євгенії Мірошниченко, як і ба-
гатьох творчих особистостей в умо-
вах молодої Української держави, ста-
ло вельми непростим. 25 травня 1994 
року Євгенія Мірошниченко востаннє 
вийшла на сцену Київського оперно-
го театру. Для свого прощального бе-
нефісу співачка обрала партію Віолет-
ти, з якої колись розпочався її тріум-
фальний шлях в оперному мистецтві. 
Артистка усвідомлювала, що найвищі 
державні звання, відзнаки, премії для 
неї залишилися в минулому, про яке 
можна тільки згадувати й яке вже ні-
коли не повториться. 
 У цей час легендарну Мірошни-
ченко найбільше хвилювало не стіль-
ки нікчемний розмір її професорської 
зарплатні, і навіть не постійна затрим-
ка виплат, як і невеличкої, заробле-
ної важкою працею пенсії. Найбіль-
ше артистку обурювало те, що держав-
ні можновладці найрізноманітнішого 
штибу перестали цінувати справжнє 
мистецтво, а разом із цим забули доро-
гу в театр, філармонію... Опера ж пере-
творилася для більшості із них на руди-
мент мистецтва, який мало що відігра-
вав у їхньому вкрай зматеріалізовано-
му житті.
 Проте велика Євгенія ні на мить 
не втрачала віри у завтрашній день. 
Вона завжди намагалася не зраджу-
вати своєму повсякденному артистич-
ному блиску. І тоді, коли готувала на 
кухні свій улюблений борщ, а чи ка-
пусняк, і тоді, коли до неї на заняття 
приходили її улюблені студенти. «Геть 
цей бісів вік! Життя — прекрасне! Поп-
ри все, потрібно жити!» — любила вона 
повторювати, відганяючи від себе хан-
дру.
 Коли ж у життя артистки віролом-
но увірвався страшний діагноз — он-
кологія, вона прийняла це випробу-
вання долі гордо, заявивши: «Моя лю-
бов до України понад усе. Але від кер-
маничів не проситиму анічогісінько. Я 
знаю, що для них я вже давно стала від-
лунням колишньої слави. І лише для 
своєї землі, для свого народу я ніколи 
не стану чужою».
 І справді, для проведення надсклад-
ної операції в Німеччині найвищі де-
ржавні очільники України, хоча й по-
обіцяли, проте нічим не допомогли...
 Необхідні на операцію кошти, поп-
ри все, зібрали друзі, знайомі ба навіть 
шанувальники таланту співачки з-за 
кордону.
 Подейкують, що в переддень опе-
рації хірург, який мав оперувати Єв-
генію, слухав її голос у запису на ком-
пакт-диску, який співачка йому пода-
рувала одразу, після приїзду в Німеч-
чину. Коли лікар почув у виконанні 
Євгенії Мірошниченко «Казки Віденсь-
кого лісу» Йогана Штрауса, зрозумів, 
що цю операцію необхідно провести 
так, як цього він за все своє професій-
не життя ще ніколи не робив.
 Це може здатися дивом, але Єв-
генія Мірошниченко перемогла страш-
ну хворобу. Вона знову повернулася до 
повноцінного життя, занять, прогуля-
нок, активного спілкування.
 І справді, можна здолати хворобу 
навіть тоді, коли діагноз є найстраш-
нішим. От тільки долі, написаної на не-
бесах, не вдалося обійти ще нікому...
 27 квітня 2009 року серце великої 
артистки раптово зупинилося... Най-
вища нота її життєвого діапазону ста-
ла досягнутою... Чарівна флейта з 
кришталевим голосом великої україн-
ки Євгенії Мірошниченко розпочала 
щемливо вигравати свою нескінченну 
мелодію вічності, яка звучить повсюд-
но у незбагненному концерті неосяж-
ного небесного простору... ■

Євгенія Мірошниченко — Лючія ді Ламмермур в однойменному фільмі (1980 р.).❙

ВИСОКА НОТА

Зірки біля 
Софії
У Києві заспівають для 
всіх сопрано Людмила 
Монастирська і баритон 
Андрій Бондаренко

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Біля стін Святої Софії у Києві в День Єв-
ропи, 19 травня, відбудеться гала-концерт 
українських зірок світової оперної сцени: 
Людмили Монастирської, Андрія Бонда-
ренка, Валентина Дитюка, Сергія Магери, 
Тараса Штонди. Зірки сучасності співати-
муть у супроводі Симфонічного оркестру 
Національної філармонії України під ору-
дою головного диригента проекту Миколи 
Дядюри та запрошеного диригента Дмитра 
Логвіна. У концерті open-air візьме участь і 
Національна академічна хорова капела Ук-
раїни «Думка» під керівництвом головно-
го диригента Євгена Савчука, яка святкує 
цього року своє 100-річчя. Програма скла-
датиметься з найпопулярніших творів сві-
тової класики Моцарта, Верді, Доніцетті, 
Россіні, Бізе, Гуно, Лисенка і Бетховена.
 Цим оперним українським зіркам апло-
дують глядачі найпрестижніших театрів : 
«Ла Скала», «Метрополітен-опера», «Ко-
вент-Гарден», Цюріхської та Берлінської 
опер та багатьох інших. Український гля-
дач позбавлений можливості часто зуст-
річатися з прекрасним мистецтвом в Ук-
раїні. А на Софійській площі голоси Люд-
мили Монастирської, Андрія Бондаренка, 
Валентина Дитюка, Сергія Магери, Тараса 
Штонди зможуть почути всі бажаючі. 
 Ті, хто прагне звучання арій у сті-
нах театру, можуть ще спробувати купи-
ти квитки на постановки у Національній 
опері України з участю вітчизняних зірок 
сучасності. 16 травня — одноактна опера 
«Моцарт і Сальєрі» (М. Римський-Корса-
ков), секрет успіху якої полягає в тому, 
що постановка свого часу була зроблена 
на двох яскравих солістів: метра оперної 
сцени Тараса Штонду (Сальєрі) та молодо-
го, але вже знаного тенора Валентина Ди-
тюка (Моцарт). Бас Тарас Штонда партією 
Сальєрі відзначав 25-річчя творчої діяль-
ності та свій 50-річний ювілей.  Творчий 
тандем цих двох солістів можна буде по-
чути також в опері «Фауст» 29 травня, де 
співаки виконують головні партії — Ва-
лентин Дитюк (Фауст), Тарас Штонда (Ме-
фістофель).
 В опері «Ріголетто» (Дж.Верді)  22 трав-
ня співатимуть Валентин Дитюк (Герцог 
Мантуанський) та Сергій Магера (Граф 
Монтероне). А 25 травня в опері «Євгеній 
Онєгін» Петра Чайковськовсько, яка з нез-
мінним успіхом iде на столичній сцені біль-
ше 30 років, головну партію Онєгіна вико-
нає оксамитовим баритоном Андрій Бонда-
ренко, запрошений у рамках проекту «Ук-
раїнські оперні зірки у світі». ■

■

Людмила Монастирська❙
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Румба з румбамбаром
 Ще наші бабусі знали, що 
румбамбар (він же ревінь) — 
добрий для шлунка, кишечни-
ку, жовчного і сечового міху-
рів, нирок. А ще — розріджує 
й очищає кров, поліпшує на-
стрій, стабілізує серцебиття. 
Корисний він для чоловіків по-
хилого віку, та й для жінок у 
період вікових змін, особливо 
якщо він ускладнений невроза-
ми і тривожним настроєм. Ну 
й для тих, хто «рахує калорії»: 
він сприяє схудненню.
 Пироги з ревенем не можуть 
бути несмачними апріорі, хто 
би і як їх не готував. Якщо порі-
зати ревінь на кубики, обкатати 
в цукрі, викласти на шар будь-
якого тіста, яке вам до вподо-
би: пісочного, дріжджового, 
шарового, дієтичного (з борош-
на грубого помелу з висівками) 
і спекти — уже можна сміливо 
скликати гостей, вони навіть 
на аромат весняної випічки по-
ведуться. Ну а якщо ще й зна-
ти «особливий» рецепт… З та-
кими нас наразі ознайомлять 
кулінарні майстрині.

Пиріг під «дашком»
 Такий пропонує спекти 
львів’янка Світлана Яремчук.

 

Потрібно: 5 яєць, цукор — 
250 г (150 г до тіста і по 2 столові 
ложки до білків і ревеню), 150 
г масла, 150 г сметани чи кефі-
ру, борошно пшеничне вищо-
го ґатунку — 160 г (1 склянка), 
терта цедра 1 лимона, ревінь — 
300 г (4-5 пагонів).
 Жовтки збити з цукром, до-
дати сметану, 100 г масла, па-
кетик порошку для випічки, бо-
рошно. Тортівницю змастити 
маслом, викласти тісто, а звер-
ху — подрібнений ревінь, і пек-
ти 25 хвилин при 170 градусах. 
 Тим часом збити 5 білків iз 
неповною склянкою цукру, до-
дати цедру, викласти на недопе-
чений пиріг і пекти ще 25 хви-
лин при 150 градусах.

Пляцок ревеневий, 
з мигдалем і малиною
 Ну раз пішла, як кажуть, 
така гулянка, пропоную спек-
ти пляцок iз ревеню. Не мені по-
яснювати, яке свято може ство-
рити наявність цієї смачної ви-
пічки: пляцки там, де свято. 
Львів’янка Ольга Дудник про-
понує чудовий рецепт такого 
свята. 
 Отже, тісто: 200 г борошна, 
50 г крохмалю, 200 г охолодже-
ного масла, 50 г цукру, дрібка 

солі, 1/2 ч. л. розпушувача, 1 ч. 
л. кориці, 4 жовтки.
 Швидко замісити тісто і 
поставити на годинку в холо-
дильник. Тісто можна зберіга-
ти день-два, необов’язково од-
разу пекти. Форму (приблиз-
ні розміри 26/30 см) застелити 
пергаментом, руками виклас-
ти і розрівняти тісто. Пекти 20 
хвилин при 170 градусах.
 Тим часом робимо начин-
ку: 500 г румбамбару порізати 
на шматочки 1-2 см, змішати з 
трьома ст. л. крохмалю і 1/2 ч. 
л. кориці. Тоді додати малино-
вий джем (приблизно 200 г).
 Збити окремо 4 білки (жовт-
ки ми дали до тіста) з 200 г цук-
ру. Коли вже збили, то легенько 
додаєте і вимішуєте 1 ст. л. кро-
хмалю.
 Коли тісто спеклося, витя-
гаємо його і змащуємо мали-
новим джемом (ще приблизно 
150 г), зверху викладаємо масу 
з румбамбаром, а потім — збиті 
білки. Посипаєте мигдалевими 
пластівцями.
 Пекти пляцок ще 20 хвилин 
при 170 градусах, потім тем-
пературу зменшити до 60 гра-
дусів і включити на духовці ре-
жим термообігу і підсушити ще 
20 хвлин. Тоді духовку виклю-

чити і в ній дати остигнути на-
шому пляцку.

З цільнозерновим борошном
 Може, я помиляюся, але все 
ж думаю, що пирогів багато не 
буває. Якщо ж виникає побою-
вання щодо витривалості в цьо-
му смачному процесі талії в ме-
жах допустимого (у мене вини-
кає, визнаю), змінюємо трохи 
тактику: додаємо продуктів з 
низьким глікемічним індексом, 
більше фруктів-овочів, тобто 
клітковини, борошно грубого 
помелу, висівки. 
 Отож апельсиново-завар-
ний, iз висівками. Спочатку 
робимо корж-основу. У кухон-
ному комбайні перемелюємо 
по 100 г пшеничного і цільно-
зернового борошна, чайну лож-
ку будь-яких висівок, додаємо 
чверть чайної ложки мелено-
го кардамону, 2 столові ложки 
цукру, дрібку солі, 70 г верш-
кового масла і яйце. Усе пере-
мішуємо. Якщо тісто не фор-
мується, треба долити тріш-
ки холодної води. Формуємо з 
тіста кулю і придавлюємо, щоб 
вийшов диск. Загортаємо ку-
хонною плівкою і ставимо в хо-
лодильник мінімум на годину. 
Далі розкачати тісто товщиною 
6-7 мм. Перекладаємо його у 
форму для випічки і проколює-
мо поверхню за допомогою ви-
делки. Випікаємо 10-15 хвилин 
при температурі 180 градусів.

 Для начинки потрібно сік 
одного апельсина, 2 столові 
ложки меду, 7-8 середніх сте-
бел ревеню, 3 яйця, 100 г цук-
ру, 120 г сметани, 60 мл моло-
ка, половина чайної ложки кар-
дамону, чайна ложка ванільного 
екстракту. Спочатку доводимо 
до кипіння апельсиновий сік зі 
120 мл води. Додаємо почище-
ний і порізаний на маленькі ку-
бики ревінь і варимо хвилини 
дві. Витягуємо ревiнь за допо-
могою шумівки і перекладаємо 
у миску. Продовжуємо готувати 
сік, поки утвориться соус (хви-
лин 15 на повільному вогні). Зні-
маємо з вогню і додаємо мед.
 Окремо збиваємо яйця, 
цукор, сметану, молоко, до-
даємо кардамон і ваніль, а 
потім починаємо формува-
ти пиріг. Викладаємо ревінь 
рівним шаром на спечений 
корж. Покриваємо кремом і 
ставимо у духовку, щоб пи-
ріг підрум’янився (на 20-40 
хвилин — залежно від розмі-
ру пирога). Дістаємо з духов-
ки і, дочекавшись, щоб пиріг 
охолов, поливаємо апельсино-
вим соком і посипаємо цукро-
вою пудрою.
 Скоро вже й літо, будуть 
ягоди й фрукти, будуть нові 
пироги. А наразі печімо реве-
неві, нехай ароматна весняна 
випічка тішить і збирає гар-
них людей за столом! Смачно-
го! ■

ДО СЕЗОНУ

Весна у випічці 
Печемо пироги з ревенем

■

Пиріг Світлани Яремчук.❙

Пляцок Ольги Дудник.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Торти необов’язково пекти, їх 
справді можна побудувати, як каже 
моя племінниця Аліна, — скон-
струювати. Нещодавно ми знайшли 
гарний рецепт торта з крекеру від 
львів’янки Наталі Яремко — вдав-
ся на славу! Тому й рекомендуємо. 
 За рецептом господині зі Львова, 
потрібно: 2 пачки вершкового кре-
керу, склянка цукру, 500 мл сме-
тани, пакетик желатину, склянка 
горіхів, консервовані вишні.

 Форму застелити харчовою плів-
кою. Крекер і горіхи подрібнити і 
перемішати. Сметану збити з цук-
ром і додати розчинений у гарячій 
воді желатин, перемішати та вили-
ти до крекеру з горіхами. Трішки 
зачекати. Як тільки почне гусну-
ти — викласти 1/3 частину у фор-
му, зверху — вишні, знову маса, — 
вишні, — маса. Зверху потерти шо-
колад. Поставити у холодильник до 
застигання.
 Це не так і складно, приготуйте! 
Нехай смакує вам і гостям! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Як може взагалі підвести когось борщ? 
Кожна господиня, яка вміє варити смачні 
борщі, отримуватиме лише компліменти і 
подяки. Он якраз щавель заряснів на полях-
городах, а значить, час варити щавлеві бор-
щі. 
 Тернополянка Ірина Бородіна ділиться 
чудовим рецептом. 
 На 4-5-лiтрову каструлю борщу потрібно: 
600 г ребер свинячих (ребра беру нежирні, як 
кісточки, щоб був смачний бульйон, їх потім 
викидаю, чи 300 г, якщо гарні, з м’ясом), 3-4 
великi картоплини (чи 7-8 невеликих), 2 мор-
кви середні, 3-4 помідори середні, 7-8 яєць, 
500 г щавлю і шпинату, пучок петрушки і 
кропу.
 Зварити м’ясний бульйон, найкраще на 
свинячих реберцях (кісточки обібрати і ви-
кинути, м’ясо повернути в бульйон). Додати 
нарізану кубиками картоплю. Коли картоп-
ля готова, додати молодий шпинат і щавель, 
порізаний великими шматками. Окремо зро-
бити засмажку: моркву натерти на грубій 

терці, трошки обсмажити на олії, зменшити 
вогонь, додати помідор, нарізаний кубика-
ми без шкірки (у помідорів надрізати шкір-
ку навхрест і опустити в киплячий бульйон 
на 2 хвилини, потім витягнути ложкою й об-
лити холодною водою, шкірка легко зніметь-
ся), все протушкувати хвилин 15. Додати за-
смажку до бульйону, зварити яйця, порізати 
грубими кубиками, теж — у каструлю (дех-
то любить додавати крупу, рисову чи якусь 
іншу, я не додаю). При подачі додати поло-
винку яйця, ложку сметани, посипати кро-
пом і петрушкою. У нас удома замість шпи-
нату додавали молоду кропиву. Смачного! ■

Сезон зеленого борщу відкрито!❙

ПЕРША СТРАВА

Ні в спеку, ні в дощ не підведе 
щавлевий борщ!
Готувати його навчить 
тернополянка Ірина Бородіна

■

Торт з крекеру готується швидко і просто.❙

НА ДЕСЕРТ

Побудую тобі торт!
Рецепт смаколика, який не потрібно пекти

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Не знаю, як кому, а для мене період молоденького, 
хрумкого, соковитого ревеню — це чудова частина 
весни, яку я особливо чекаю. Коли не тільки тішиш-
ся її квітами, садами, співами пташок, які нарешті 
опинилися вдома, а й смаками — весняними, за яки-
ми особливо скучили за зиму. І от з’являється він 
— ревінь, і все стає на свої місця: на столі займає 
чільне місце ревеневий пиріг, у склянках — компот 
iз ревеню і ягід, які ще віднайшлися в холодильни-
ку заморожені. Але це ще не все: салати, супчики, 
соуси до м’яса: він прикрасить і додасть особливої 
пікантності, весняної кислинки, соковитості всьо-
му, що готуєте. 
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«Усі знають, що наша команда націлена тільки на найвищі результати, 
тому «Мотор» повинен перемагати».

Микола Степанець
головний тренер ГК «Мотор» (Запоріжжя)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Новітня історія ігрових 
видів спорту в Україні має ці-
каву особливість — переважна 
більшість турнірів проходить 
під домінуванням однієї коман-
ди, котра з року в рік, не маю-
чи собі рівних, незмінно утри-
мує титул найсильнішого ко-
лективу країни. В окремих ви-
падках перевага флагмана має 
настільки вражаючий вигляд, 
що його участь в національно-
му чемпіонаті перетворюється 
на просту формальність.
 Був час, коли окремі колек-
тиви, на дві голови переважаю-
чи конкурентів і більшою мірою 
концентруючись на змаганнях 
у відкритих міжнародних тур-
нірах, згадували про національ-
ну першість лише для того, аби 
оформити тут титул чемпіона 
України, котрий слугував пе-
репусткою для участі в єврокуб-
ках.
 За таким принципом кілька 
років функціонував волейболь-
ний «Локомотив» із Харкова, 
котрий, змагаючись у Відкри-
тому чемпіонаті Росії, до ук-
раїнського чемпіонату повер-
тався лише на його закiнчен-
ня — як обов’язковий учасник 
«плей-оф». Щось подібне свого 
часу практикував і хокейний 
«Донбас». Тримаючи головну 
команду в Континентальній 
хокейній лізі, на внутрішній 
арені чемпіонські повноважен-
ня донецького клубу захищала 
його «друга» команда.
 Сьогодні за особливим по-

рядком денним в українсько-
му спорті живе беззаперечний 
лідер вітчизняного чоловічого 
гандболу — запорізький «Мо-
тор». Відтоді, коли в 2013 році 
«мотористи» вперше здобули 
національне «золото», керів-
ництво клубу сприяє тому, аби 
запорізькі гандболісти макси-
мально успішно виступали в 
Лізі чемпіонів. Відтак у націо-
нальній першості «Мотор» має 
в якійсь мірі поблажливий тур-
нірний розклад, проводячи пе-
реважну більшість матчів регу-
лярного сезону вже після завер-
шення своїх виступів на євро-

арені. Як результат, упродовж 
певного часу, маючи за спи-
ною малу кількість зіграних 
матчів, «Мотору» доводиться 
посідати в турнірній таблиці 
вітчизняної суперліги незвич-
но низькі місця. Проте, щой-
но відбувається вирівнювання 
кількісного показника прове-
дених матчів, стає зрозумілим, 
що «мотористи» й надалі зали-
шаються беззаперечно кращим 
колективом українського чо-
ловічого гандболу. 
 В останні роки головна ін-
трига ЧУ обертається навко-
ло можливості проведення так 

званого «золотого» «плей-оф» 
за участі двох перших команд 
регулярного сезону.
 Проте ще жодного разу за-
діяти особливий пункт нового 
регламенту, згідно з яким ду-
ель першої та другої команд 
відбудеться, коли на фініші 
«регулярки» їх розділятиме 
менше семи очок, організато-
рам суперліги не вдалося.
 Основним опонентом «Мо-
тора» в чемпіонській гонці вже 
багато сезонів поспіль зали-
шається ЗТР — і кожного разу 
битву за «золото» в запорізь-
кому дербі з великою перева-

гою виграють «мотористи». У 
нинішньому регулярному се-
зоні ЗТР не виграв у потужних 
земляків, які демонструють 
на внутрішній арені стовідсо-
тковий результат, жодного з 
чотирьох очних протистоянь. 
Відтак можливістю скоротити 
восьмиочкову фору від «Мото-
ра» й зіграти з ним «золотий» 
«плей-оф» «Запоріжтрансфор-
матор» знову не скористався. 
Логіка ж функціонерів ФГУ 
зрозуміла: якщо ключовий 
претендент на чемпіонство не 
може відібрати у головного фа-
ворита бодай одне очко у «ре-
гулярці» — про який додатко-
вий «плей-оф» узагалі йдеть-
ся. Ну а «Мотору» для того, аби 
юридично оформити своє сьоме 
поспіль чемпіонство, залиши-
лося провести останній матч у 
сезоні, в якому підопічним Ми-
коли Степанця протистоятиме 
сьомий колектив чемпіонату 
— «ЗТР-Буревісник». При цьо-
му втрачати свої перші очки в 
заключному поєдинку чемпіо-
нату «Мотор» не планує. «Усі 
знають, що наша команда на-
цілена тільки на найвищі ре-
зультати, тому «Мотор» пови-
нен перемагати», — наголосив 
Степанець. 

* * *
 Тим часом у жіночій су-
перлізі свій п’ятий поспіль 
чемпіонський титул здобула 
львівська «Галичанка», яка 
вкотре випередила ужгородсь-
кі «Карпати». ■

ГАНДБОЛ

Націлені на вершину
Запорізькому «Мотору» залишилося зробити невеликий крок до виграшу сьомого 
поспіль чемпіонства

■

Здобуваючи неоціненний досвід у Лізі чемпіонів, надалі гандболісти «Мотора» без особливих проблем 
долають своїх суперників у національній першості.
Фото handball.motorsich.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Суперлі-
га. Чоловіки. «Мотор» — ЗТР — 
31:25, «Мотор» — «Донбас» — 
37:21.
 Турнірне становище: «Мо-
тор» — 62 (31 матч), ЗТР — 56 (32), 
ЗНТУ-ЗАБ — 43 (31), «Донбас» — 
38 (31), «Одеса» — 32 (31), «Пор-
товик» — 20 (31), ЗТР-Буревіс-
ник — 19 (30), «Авіатор» — 8 (31), 
КДЮСШ-ЛДУФК — 2 (32).

■

 Григорій ХАТА

 Після того, як відгриміли баталії в ни-
жчих за рейтингом хокейних дивізіонах 
світу, черга з’ясовувати стосунки дійш-
ла й до найкращих збірних планети. У 
нинішньому році чемпіонат світу в еліт-
ній лізі приймає Словаччина. По вісім 
збірних змагаються на льодових аренах 
у Братиславі та Кошице для того, аби ра-
зом iз майбутніми учасниками чвертьфі-
налів визначилася й пара невдах «мун-
діалю», котра наступного сезону буде 
змушена повернутися до другого за си-
лою дивізіону.
 Після стартових поєдинків у групі А 
без набраних залікових балів залишаєть-
ся лише одна збірна. Торік хокеїсти з Ве-
ликої Британії вибороли собі право поз-
магатися в когорті найсильніших націо-
нальних колективів світу, відтак їхній 
слабкий старт у новому для себе дивізіоні 
виглядає цілком зрозумілим. Зрештою, 
ні з міцними німцями, котрим дебютан-
ти елітної ліги програли з рахунком 1:3, 
ні, тим паче, з потужними канадцями, 
котрі розгромили хокеїстів з Туманного 
Альбіону — 8:0, британці на рівних на-

разі змагатися не можуть. Не виключено, 
що після короткого знайомства з сильни-
ми хокейного світу цього збірна Великої 
Британії буде змушена знову поверну-
тися до нижчої ліги. Їхні основні конку-
ренти в боротьбі за збереження прописки 
в еліті — французи та данці — вже роз-
жилися важливими очками, натомість 
у британців iз кожним туром можливос-
тей «розмочити» очковий рахунок буде 
все менше й менше. 
 Водночас п’ятірка інших учасників 
октету активно штовхається за чотири 
перші місця в групі. І, наразі, п’ятим зай-
вим у цих розборках залишаються госпо-
дарі «мундіалю» — словаки, котрі після 
стартової перемоги над командою США 
(4:1) в наступних іграх зазнали поразок 
від фінів (2:4) та канадців (5:6). Останні, 
до слова, вирвали перемогу над словака-
ми за дві секунди до завершення третього 
періоду, чим неабияк розгнівили місце-
вих шанувальників хокею. Після матчу, 
коли виконувався гімн на честь команди-
переможниці, словацькі уболівальники 
освистали канадців та закидали лід різ-
ним непотребом.
 Схоже «класове» розшарування спос-

терігається й у групі «В», де, щоправда, 
одразу три команди не мають набраних 
балів. У трикутнику Австрія — Норвегія 
— Італія найбільш слабкою ланкою виг-
лядають італійці, котрі лише рік тому 
підвищилися в класі. У перших двох мат-
чах збірна Італії пропустила від швейцар-
ців та шведів 17 шайб, чим яскраво за-
свідчила масштаби прірви між лідерами 
та аутсайдерами елітного «мундіалю». 
 При цьому таким собі п’ятим зай-
вим у групі «В» виглядає збірна Латвії, 
котрій неймовірно тяжко буде змагати-
ся з командами Росії, Чехії, Швейцарії й 
Швеції за чвертьфінальні місця. Відзна-

чимо, що саме шведські хокеїсти виступа-
ють на словацькому ЧС як чиннi чемпіо-
ни світу. Загалом, «Тре Крунор» виграли 
два останні «мундіалі», однак їхня готов-
ність і надалі утримувати чільну позицію 
у світовому хокеї опинилася під питан-
ням. Нинішній планетарний форум шве-
ди розпочали з несподіваної поразки че-
хам (2:5). Досить потужно в Словаччині 
виглядають росіяни, котрі з кривдника-
ми чинних чемпіонів світу «розібралися» 
більш ніж упевнено — 3:0. Власне після 
трьох турів російські хокеїсти залиша-
ються на ЧС-2019 єдиним колективом, 
що йде без втрат. ■

ХОКЕЙ

Різнонаправлені вектори
 На «мундіалі» за участі кращих хокейних збірних 
яскраво проявляється «класова нерівність»

■

Британським хокеїстам неймовірно тяжко буде втриматися в елітному дивізіоні.
Фото з сайта www.iihf.com.

❙
❙
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 — Скільки разів я просив: якщо 
граєте на похоронах, то хоча б облич-
чя робіть сумні. Леве Мойсейовичу, 
це стосується вас у першу чергу. І 
чого ви в долоні плескали?
 — Я тарілки вдома забув.

* * *
 Режисер — драматургу:
 — Я вашу п’єсу прочитав, але 
ставити її не буду. Я, знаєте, против-
ник мату в театрі.
 — Але там немає в тексті мату.
 — У тексті немає. Мат буде в 
залі.

* * *
 Оголошення в дитячому садоч-
ку: «Шановні батьки! Не вірте, будь 

ласка, всьому тому, що розповідає 
ваша дитина про дитячий садочок. У 
свою чергу, ми обіцяємо вам не віри-
ти всьому тому, що вона розповідає 
про вас».

* * *
 Лавка російських казкових 
предметів. Продавець рекламує гус-
лі-самогуди. Покупець просить про-
демонструвати. Продавець iз явним 
небажанням заводить. Інструмент 
починає грати «Сім-сорок». Усі тан-
цюють. Покупець запитує:
 — Це що, російські гуслі?
 — Гуслі російські, але ви не 
уявляєте собі, як важко знайти хо-
рошого настроювача.

Чаруючі голоси як спадок

По горизонталі:
 3. Одна з найдавніших держав 
світу, країна фараонів, мумій і піра-
мід. 6. Тренувальний двобій у боксі. 
7. Ім’я знаменитого радянського кі-
норежисера, творця фільмів «Служ-
бовий роман» та «Карнавальна ніч». 
9. Індійський трактат про мистецтво 
кохання. 11. Річка на Кубані. 13. Де-
сять тисяч у давньоруському війсь-
ку. 14. Український поет-дисидент, 
що помер у Кучино в 1985 році. 16. 
Сорт червоного сухого вина. 17. Під-
тала льодова кірка на поверхні снігу. 
19. Італійська валюта до євро. 20. 
Лідер КНР, друг Сталіна, який сво-
го часу проголосив у Китаї «куль-
турну революцію». 22. Почуття, з 
яким митрополит Іларіон порівню-
вав християнство, протиставляючи 
його єврейському «закону». 25. Ко-
валь, один із героїв «Вечорів на ху-
торі біля Диканьки» Миколи Гого-
ля. 26. Романтичне італійське місто 
з каналами замість вулиць. 27. Сто-
лиця Анголи.
По вертикалі:
 1. Хвороба очей, помутніння 
кришталика ока. 2. «Можна все на 
світі вибирати, ..., Вибрати не мож-
на тільки Батьківщину». (Василь Си-
моненко). 3. Лісник, який опікується 
тваринами. 4. Занадто доскіплива до 
дрібниць людина, формаліст. 5. По-

суд для тривалого зберігання сталої 
температури, який Зеленський сплу-
тав із томосом. 6. Шматочки непро-
зорого скла для мозаїки. 8. Тональ-
ність музичного твору. 10. Готель 
у середньовічній Європі, де можна 
було і поїсти, і переночувати. 12. Ко-
зацький довгий чуб на поголеній го-
лові. 15. Перша назва саркофагу над 
зруйнованим 4-м енергоблоком Чор-
нобильської АЕС. 17. Морська тва-
рина із довгим і гострим рогом. 18. 
Фігове дерево, інжир. 21. Частина 
складних слів, що означає держав-
ну структуру обласного значення. 23. 
Розтоплена маса, що вивергається із 
жерла вулкану. 24. Гуцульський вер-
хній одяг із кошлатого з одного боку 
саморобного сукна. ■

Кросворд №52
від 14 травня

Дара ГАВАРРА 

 Вийшов трейлер біографіч-
ного фільму про Джуді Гарленд, 
власне про останні три місяці ак-
триси. Нинішньому глядачеві це 
ім’я ну зовсім ні про що не гово-
рить. Навіть якщо сказати, що 
Джуді була матір’ю легендарної 
зірки фільму «Кабаре» Лайзи Мі-
неллі, адже і Лайзу далеко не всі 
представники молодого поколін-
ня знають. Проте легенди кіно 
варто знати і пам’ятати, адже ле-
гендарна Джуді Гарленд була не 
лише зіркою культового на той 
час фільму «Чарівник країни Оз», 
знятого, страшно сказати, в дале-
кому 1939 (!) році, коли весь Ра-
дянський Союз млів від перегля-
ду «Волги-Волги» чи «Свинарки 
та пастуха». Вона була ще й спі-
вачкою (що передалося у спадок і 
її не менш зірковій доньці), за що 
отримала чимало нагород у різ-
них галузях мистецтва: «Золотий 
глобус», «Греммі», «Тоні», Мо-
лодіжну нагороду кіноакадемії, 
двічі номінувалася на «Оскара».
 Народилася майбутня зірка в 
провінційному Грандс-Рапідсі, що 
в Міннесоті, у сім’ї бродячих ак-
торів, які в орендованих кінотеат-
рах показували водевільні номе-
ри. Мабуть, саме ці таланти зго-
дом вона, а потім і її діти успад-
кували від батьків. Коктейль із 
ірландської, шотландської та ан-
глійської крові все життя «грав» 
у її судинах, не даючи спокою 
ні актрисі, ні її партнерам, ні, 
тим більше, продюсерам. Джуді 
була іскриста, мов шампанське, 
і хмільна, як шотландське віскі, 

чим нерідко і зловживала.
 Сюжет фільму заснований 
на кількатижневих гастролях 
Гарленд у Лондоні, які були 
присвячені 30-річчю леген-
дарного фільму, що зробив 
із 17-річної актриси зір-
ку світового масштабу. 
В червні 1969 року 47-
річної актриси не стало: 
причина — передозування 
барбітуратів. Чи була ця 
смерть випадковою, чи ак-
триса втомилася від постій-
них особистих пережи-
вань — пересуди не 
вмовкають донині. 
Можливо, новий 
фільм дасть відповіді 
на ці запитання. Гра-
тиме головну герої-
ню оскароносна 
Рене Зеллве-
гер. Прем’єра 
ж відбудеть-
ся у вересні 
в США і на 
п о ч а т к у 
жовтня — у 
Лондоні. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Іноді для того, щоб зробити якийсь 
важливий крок у своєму житті, потрібний 
зовнішній поштовх. Саме так і сталося з 
британцем Крістофером Еггінтоном. Він 
уже кілька років зустрічався зі своєю под-
ругою Сандрою Бідгуд, проте все якось не 
наважувався (чи не поспішав) освідчитися 
їй і запропонувати свою руку і серце. Якби 
не випадок...
 Пара проводила вихідні у містечку 
Рагбі, пише видання «Сан», за улюбленим 
заняттям — риболовлею. Улов виявився не-
поганим, проте молоді люди вирішили час-
тину риби (як це часто прийнято на Заході) 
випустити назад у воду, а собі залишити дві 

рибини на вечерю. Коли ж Сандра патрала 
«здобич», то серед нутрощів знайшла... зо-
лотий перстень. Вона страшенно зраділа 
такій знахідці, а Крістофер не розгубився 
і тут-таки став на коліно і попрохав кохану 
вийти за нього заміж. Згодом він божився, 
що це не він «заклав» у рибину каблучку, а 
вона сама, мабуть, колись заковтнула її. Як 

би там не було, але радісна Сандра відповіла 
згодою стати його дружиною. Та й як інакше 
могло бути — хтозна, чи скоро парубок на-
важився б зробити їй пропозицію, а тут така 
нагода. Не хочеться запідозрювати новоспе-
ченого нареченого, що він скнара, але доля 
сприяла йому — тепер не доведеться вит-
рачатися на обручку. ■

СІНЕМА

Зірка країни Оз
Про легендарну Джуді Гарленд знімуть байопік

■

ШЛЮБНІ ПУТА

Рибальські заручини
Британка спіймала свою «золоту» рибку

■

Джуді 
Гарленд.

❙
❙

16 травня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, помiрнi короткочаснi дощi, 
мiсцями грози. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
+14...+16, удень +22...+24.
Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.
Вiнниця: короткочаснi дощi, грози. Уночi +12...+14, удень 
+22...+24.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +14...+16, удень +21...+23.

14 травня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 17-19 градусiв, у районi Приморського та Оде-
си — 14 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 14.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочаснi дощi. 
Трускавець: уночi +7...+9, удень +17...+19. Моршин: уночi 
+9...+11, удень +18...+20.

Прадід дуету сестер Галини і Людмили Турчак 
співав у церковному хорі Києво-Печерської лаври, 
дід вчився у музично-драматичному інституті імені 
Миколи Лисенка, а батько тридцять років 
був хористом Українського радіо
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