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Більшість депутатів 

розпочали 

передвиборчу кампанію, 

вiдтак продуктивність 

парламенту стає 

дедалi нижчою

Новий ринок електроенергії, який 

готуються запровадити в Україні, 

може виявитися лише імітацією 

реформ, а кіловати для споживачів 

можуть стрімко подорожчати

стор. 6» стор. 15»стор. 4»

Терпець у селян, методично грабованих чиновниками Держгеокадастру, час від часу уривається. І тоді вони перекривають дороги.
Фото з сайта radiosvoboda.org.

❙
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Податок для Ахметова

Підтримай Україну — передплати «Україну молоду»!                                                               стор. 3

Чемпіонська 
медаль для діда

Півзахисник національної 

збірної України став 

дворазовим переможцем 

англійської прем’єр-ліги

Виборча Рада 

стор. 7»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,325 грн 

1 € = 29,479 грн

1 рос. руб. = 0,408 грн

Дерибан 
чорноземів 
по-чорному

Місцеві 
очільники 
Держгеокадастру 
продовжують 
ділити угіддя, 
ігноруючи 
інтереси 
«атовців»
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«Вважаємо запровадження в Україні нової «реформи мистецької освіти» руйнуванням 
інтелектуального потенціалу і духовності нашої держави».

Мирослав Скорик, Євген Станкович, Анатолій Кочерга, Богдана Півненко та інші підписанти листа-звернення до президента України

УКРАЇНА МОЛОДА

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Міністерство закордонних справ 
України підготувало дипломатичну 
ноту до Росії із запитанням, коли та 
як можна забрати захоплені в Кер-
ченській протоці судна та 24 ук-
раїнських моряків, про це заявила 
заступниця очільника МЗС України 
Олена Зеркаль 27 травня. Вона кон-
кретизувала: «У ноті ми запитуємо, 
як ми можемо забрати наші кораблі, 
коли та де, як наші консули можуть 
забрати наших хлопців iз Лефортово 
(СІЗО в Москві. — Ред.)».
 Також МЗС звернеться до за-
кордонних партнерів і закличе всіх 
міністрів закордонних справ зверну-
тися до Росії з вимогою виконати рі-
шення трибуналу, додала заступни-
ця міністра зовнішньополітичного 
відомомства.
 Тим часом суд Москви вже від-

хилив апеляції всіх 24 полонених 
українських моряків та залишив їх 
під вартою до кінця липня.
 Нагадаємо, 25 травня Міжнарод-
ний трибунал ООН iз морського права 
наказав Росії звільнити 24 захоплених 
українських моряків та повернути три 
кораблі. Таке рішення є тимчасовим 
заходом у справі за позовом України 
щодо порушення імунітетів трьох ук-
раїнських військово-морських кораб-
лів i 24 членів їхніх екіпажів.
 Військові кораблі «Бердянськ», 
«Нікополь» i буксир «Яни Капу» ста-
ли «трофеєм» російських військових 
у листопаді 2018 року поблизу Кер-
ченської протоки. Кілька українсь-
ких морякiв під час обстрілу отрима-
ли поранення.
 Українців звинуватили у спробі 
незаконного перетину російського 
кордону озброєною групою. Російсь-
кий суд уже кілька разів продовжу-

вав їм арешти.
 Україна заперечує висунуті мо-
рякам звинувачення, вважає затри-
маних моряків військовополонени-
ми і разом із міжнародною спільно-
тою вимагає їхнього звільнення.
 Раніше голова української делега-
ції в Міжнародному трибуналі, заступ-
ник міністра закордонних справ Оле-
на Зеркаль заявила, що, захопивши 
українські кораблі, Росія «порушила 
основний принцип імунітету військо-
вих кораблів, гарантований Конвен-
цією ООН iз морського права». Пред-
ставниця України наголосила: «Ми 
надали Росії всі можливості для вирі-
шення спору дипломатичними засоба-
ми. Але ми, на жаль, не змогли досяг-
ти позитивного результату після кіль-
кох місяців виснажливої роботи».
 Дипломат звернула увагу суду, 
що військові кораблі та їхній персо-
нал не можуть заарештовувати пра-
воохоронні органи іноземних де-
ржав, оскільки, за міжнародним за-
конодавством, вони мають імунітет. 
«Шкода, завдана Україні, її військо-
во-морським суднам та членам їх екі-
пажів, є серйозною та зростає з кож-
ним днем», — зазначила вона.
 Однак у Кремлі заявили, що Росія 
не збирається виконувати рішення 
Трибуналу ООН щодо українських 
моряків. ■

РЕЗОНАНС

Концерн 
забезпечення і 
махінацій
Чи ліквідують Укроборонпром
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Проблеми корупції не нові для нашої держа-
ви, й нечисті на руку чиновники частенько неза-
конно збагачуються за державний кошт. Тож і не 
дивно, що такий «монстр», як державний кон-
церн «Укроборонпром», потрапив у фінансові 
скандали, через які вже кілька місяців тривають 
дискусії щодо його майбутнього. А варіантів про-
понується декілька, зокрема і досить радикаль-
ний — повна ліквідація концерну. За будь-яко-
го розвитку подій хотілося б, щоб на мільйонні 
оборудки, які були викриті у розслідуванні жур-
налістів, та сотні кримінальних справ у Генпро-
куратурі закрити очі не вдалося. 
 Нагадаємо, що Укроборонпром — це 
об’єднання багатопрофільних підприємств різ-
них галузей оборонної промисловості України. До 
складу концерну входять наукові установи та 9 
підприємств, які здійснюють господарську діяль-
ність у сфері розроблення, виготовлення, реаліза-
ції, ремонту, модернізації та утилізації озброєн-
ня, військової і спеціальної техніки та боєпри-
пасів, а також беруть участь у військово-техніч-
ному співробітництві з іноземними державами. 
Концерн підпорядковується Міністерству оборо-
ни. 
 Ще 24 квітня група нардепів подала у Верхов-
ну Раду проект закону (№10248), де передбачено 
можливість ліквідації ДК «Укроборонпром». Се-
ред ініціаторів законопроекту «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо запроваджен-
ня принципів прозорості та публічності у сфері 
формування та реалізації державної військово-
промислової політики»: Сергій Пашинський, 
Іван Вінник, Тетяна Чорновол, Вадим Кривенко, 
Андрій Левус, Андрій Тетерук та Юрій Береза. 
Законопроектом запропоновано внести зміни до 
Закону «Про особливості управління об’єктами 
держвласності в оборонно-промисловому комп-
лексі» в частині ліквідації ДК «Укроборонпром» 
та підпорядкування підприємств-учасників кон-
церну центральному органу виконавчої влади. 
 У свою чергу, в уряді два тижні тому зажада-
ли міжнародного аудиту. «Ми ухвалили рішення 
про те, щоб зобов’язати «Укроборонпром» упро-
довж десяти днів завершити всі переговорні про-
цедури з аудиторськими компаніями, визначити 
переможця та розпочати публічний фінансовий 
аудит компанії», — заявив прем’єр-міністр Ук-
раїни Володимир Гройсман. 
 Як зазначила керівник Незалежного антико-
рупційного комітету з питань оборони Олена Тре-
губ, «міжнародний аудит стосується не тільки фі-
нансів. Він також мав проаналізувати всю систе-
му, як працює Укроборонпром, але перевірку досі 
не зробили, хоча вже минуло два роки. Спочатку 
не могли знайти аудиторів, потім не могли нор-
мально технічне завдання виписати, а наприкін-
ці сказали, що немає грошей».
 Розділилися думки щодо долі концерну у 
воєнного експерта Олександра Поліщука та рад-
ника президента України й екс-міністра економі-
ки Айвараса Абромавичуса. Перший вважає, що 
«якщо ми зберігаємо Укроборонпром як держав-
ний концерн і бачимо перспективи щодо його по-
дальшого розвитку, тоді, можливо, питання ауди-
ту потрібне. Але на сьогодні я не бачу необхідності 
в збереженні самої структури Укроборонпрому як 
структури, котра буде здійснювати управління 
оборонною промисловістю, що існує в Україні». 
А ось Абрамовичус стверджує, що треба зупини-
ти будь-які дискусії на даному етапі щодо ліквіда-
ції. Він каже: «Я вважаю, що ті, які пропонують 
це зробити, якраз хочуть сховати кінці у воду і не 
провести міжнародний аудит».
 За результатами останнього аудиту, опуб-
лікованими рік тому, майже половина підпри-
ємств Укроборонпрому — неефективні. Як нещо-
давно заявили в РНБО, на керівництво Укробо-
ронпрому очікує перевірка на поліграфі, це сто-
сується і керівників підприємств, які входять до 
його складу. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Новообраний президент 
країни вперше відвідав 
оборонні позиції українсь-
кого війська. Разом iз ним 
у районі Станиці Лугансь-
кої та Щастя перебували 
командувач Об’єднаних 
сил генерал-лейтенант 
Олександр Сирський, на-
чальник генерального 
штабу — головнокоманду-
вач Збройних сил України 
генерал-лейтенант Руслан 
Хомчак i представники си-
лових структур, залучених 
до участі в ООС.
 Глава держави поспіл-
кувався з бійцями щодо 
побутових умов, якості 
харчування, забезпечен-
ня технікою, житлом і со-
ціальним пакетом, уком-
плектування підрозділів. 
Оглянувши побутові умо-
ви, в яких перебувають за-
хисники, Володимир Зе-
ленський відзначив необ-
хідність покращення за-
безпечення.
 Користувачі мережі 
«Фейсбук» звернули ува-
гу на демаскуючу світлу 
блакитну сорочку верхов-
ного головнокомандувача 
та відсутність бронеплит 
у чохлі бронежилету, які 
були на ньому під час візи-
ту на передову, як зазначе-
но у прес-релізі адмініст-
рації президента, за 400 
метрiв від супротивника. 

Прихильники президента 
Зеленського, навпаки, вис-
ловлювали йому підтрим-
ку, що він, не будучи вій-
ськовим, бути ним і не на-
магається. 
 Власне, на фронті ми-
нулої доби було спокійні-
ше, ніж зазвичай. Обстрі-
ли були одиночними, із за-
боронених калібрів ворог 
використовував лише міни 

калібру 82 мм. Стріляли по 
наших захисниках також 
iз гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних ку-
леметів i стрілецької зброї.
 На Донецькому на-
прямку обстріли вели поб-
лизу населених пунктів 
Березове та Мар’їнка. На 
Луганському найгарячі-
ше було поблизу населених 
пунктів Миколаївка друга, 

Південне, Майорськ.
 За даними розвідки 
Об’єднаних сил, 27 травня 
чотирьох окупантів було 
поранено. Втрат серед ук-
раїнських військовослуж-
бовців немає. 
 Об’єднані сили надійно 
контролюють противника 
на лінії зіткнення, дотри-
муючись при цьому умов 
припинення вогню. ■

НА ФРОНТІ

Гарант поїхав на війну
Володимир Зеленський уперше побував 
на оборонних позиціях війська

■

ЗА ҐРАТАМИ

Піратам закон не писаний
Україна хоче знати, коли РФ виконає 
рішення Трибуналу  ООН

■

Тетяна МІЩЕНКО

 Композитори Євген 
Станкович і Мирослав Ско-
рик, оперний бас Анатолій 
Кочерга, диригент Володи-
мир Шейко, скрипалька 
Богдана Півненко і ще де-
сять достойників музичної 
вітчизняної спільноти під-
писали лист президентові 
України з проханням зва-
жити на вимоги понад 11 
тисяч підписантів петиції 
на сайті Кабінету Міністрів 
України, якою вимагають 
скасувати наказ Міністер-

ства культури № 352 від 
24 квітня 2019 року, за-
провадження якого спри-
чинить катастрофічні на-

слідки руйнації системи 
мистецьких шкіл. Відо-
мі в Україні та світі пред-
ставники творчої еліти за-

кликають призупинити ре-
форму мистецької освіти у 
тому вигляді, як її нині за-
проваджує Міністерство 
культури.
 «Складається вра-
ження, що люди, які готу-
вали цю «реформу», ніко-
ли не мали відношення до 
педагогічної роботи з учня-
ми. Вони не вважають за 
потрібне спиратися на ба-
гаторічний досвід виклада-
чів-практиків, а всіма за-
собами намагаються диск-
редитувати його цінність», 
— йдеться у листі. ■

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Зважте на досвід 
Мирослав Скорик й Анатолій Кочерга 
підписали лист проти нинішньої 
реформи мистецьких шкіл

■

Володимир Зеленський на передовій.❙
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,

до кінця року — 375 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,

до кінця року — 495 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,

до кінця року — 138 грн. 66 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.

 «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 липень 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 друге півріччя 
можна до 18 червня 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■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Покровська виправна колонія №17 
почала випускати фігурні ковані решіт-
ки на вікна, що мають оригінальний ди-
зайн. Освоїти новий вид продукції вип-
равному закладу допомогло замовлення 
Пришибської сільської ради, яка прово-
дила ремонт у місцевому будинку культу-
ри. За виконану роботу тут отримали біль-
ше.  «Ми плануємо продовжити спів-
працю із замовниками, щоб збільшувати 
обсяги продукції, — повідомив начальник 
колонії Андрій Ольховський. — Це спри-
ятиме наповненню спеціального фонду ус-
танови, а також надасть додаткові можли-
вості засудженим заробляти кошти».
 Працюють з металом і в харківській 
в’язниці №43, де цього року почали ви-
готовляти каркаси для шкільних стіль-

ців та парт. «Протягом багатьох років усі 
знають наше підприємство як надійного 
партнера з виконання найрізноманітні-
ших замовлень, — каже начальник ус-
танови Дмитро Фендриков. — Саме тому 
в нас постійно ведеться робота з пошуку 
нових видів виробництва». Як повідоми-
ли в адміністрації, «шкільна» продукція 
за квартал принесе прибуток на суму 258 
тисяч гривень. 
 А жінки у Качанівській колонії зай-
маються, в основному, швейним вироб-
ництвом. Традиційно тут виготовляють 
білизну, верхній одяг та спеціальну фор-
му. Але з початку війни на Донбасі в ус-
танові отримали замовлення для потреб 
Міністерства оборони. Йдеться про 20 
найменувань виробів, серед яких — чох-
ли для бронежилетів, транспортні сумки, 
головні убори та костюми. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Поїздка за кордон на 
відпочинок чи у справах 
може принести не лише 
насолоду, а й моторошні 
враження унаслідок до-
рожньо-транспортних 
пригод. Так, у ніч на 26 
травня в Польщі, поблизу 
містечка Альверня, згорів 
автобус, який їхав із Киє-
ва до Праги. Близько 70 

громадян України еваку-
ювали. На щастя, як пові-
домили співробітники 
митниці Краківської до-
рожньої комісії, жертв і 
постраждалих унаслідок 
пожежі немає. Усіх ева-
куйованих відправили до 
стоянки обслуговування 
пасажирів i надали їм за-
пасний транспорт.
 Як з’ясувалося, при-
чиною загоряння стали 

несправностi у двигуні. 
Автобус згорів ущент, а 
пожежа була настільки 
сильною, що під машиною 
навіть прогорів асфальт й 
утворилась чимала діра.
 Напередодні, 25 трав-
ня, сталася ще одна до-
рожньо-транспортна при-
года у Польщі, внаслідок 
якої постраждали дві сту-
дентки варшавських вузів 
з України. За повідомлен-
ням посольства України в 
Польщі, аварія трапила-
ся в районі Долини Слу-
жевської, постраждалі 
отримали тяжкі травми і 
перебувають у лікарні. До 
них уже прибули родичі, 
в лікарні обох студенток 
відвідала консул, яка пос-
пілкувалася з дівчатами 
та їхніми батьками. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Щасливо закінчилася 
історія зi зникненням 4-річ-
ного Богдана Шинкарен-
ка, який пропав минулих 
вихідних неподалік Жаш-
кова Черкаської області. 
Пошуки малюка тривали 
майже добу й увінчалися 
успіхом. Малого знайшли 
живим і здоровим.
 Як розповідає «УМ» 
Костянтин Проценко, реч-
ник головного управління 
ДСНС у Черкаській області, 
у неділю близько 14 години 
до жашківських рятуваль-
ників від працівників На-
ціональної поліції надійш-
ло повідомлення про те, 
що у селі Олександрівка із 
приватного домоволодіння 
на вулиці Садовій зник 4-
річний хлопчик. Терміно-

во на пошуки дитини були 
залучені всі співробітники 
Жашківського районного 
сектору управління ДСНС. 
 «Спеціально створе-
ний мобільний штаб, оп-
рацювавши наявну інфор-
мацію та оцінивши обста-
новку, визначив найбільш 
вірогідний напрямок по-
шуків та район, де їх про-
водити. До розшуку Богда-
на, крім рятувальників та 
представників національ-
ної поліції, були залучені 
й місцеві жителі та добро-
вольці», — зазначає Кос-
тянтин Петрович.
 Пошуки динини, які 
велися кількома групами, 
були ускладнені тим, що 
малий через вади мовлення 
не міг відгукнутися на кри-

ки дорослих. Але попри зу-
силля кількох пошукових 
груп, які безперервно про-
водили огляд місцевості й 
не припинили цього навіть 
вночі, до ранку це ніякого 
результату не дало. 
 «Наступного дня зі схо-
дом сонця до пошуків до-
лучилися ще кілька груп з 
числа добровольців. Близь-
ко 11-ї години одна з них 
оглядала лісосмугу і натра-
пила на зниклого хлопчи-
ка, який був переляканий i 
плакав. Місце, де знайшли 
Богдана, — за кілька кі-
лометрів від батьківської 
хати», — наголошує Кос-
тянтин Проценко. 
 Пошуки малюка, у 
яких були задіяні більше 
80 людей, тривали без ма-
лого 21 годину. Силами 
пошуковців було ретель-
но оглянуто кілька гек-
тарів місцевості зі склад-
ним ландшафтом. Одразу 
після того як дитину було 
знайдено, її передали до 
рук лікарів швидкої ме-
дичної допомоги. З пере-
охолодженням організму 
хлопчика було госпіталізо-
вано до центральної район-
ної лікарні. 
 «Наразі стан здоров’я 4-
річного Богдана задовіль-
ний. Нині хлопчик прохо-
дить обстеження», — під-
сумовує Костянтин Пет-
рович пошукову історію, 
яка завершилася так 
щасливо. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 У місті Зміїв на Харків-
щині 15-річний випускник 
місцевого ліцею застрелив 
себе з рушниці, яка у зібра-
ному вигляді зберігалася у 
будинку. Тіло внука знай-
шов дідусь. Поруч лежа-
ла передсмертна записка 
для батьків із коротким 
повідомленням: «У вас є 
про кого турбуватися». 
Наразі правоохоронці від-
крили кримінальне прова-
дження за статтею умисне 
вбивство з поміткою «са-
мовбивство». Що змуси-
ло хлопця піти на такий 

крок, поки що невідомо. 
Одна з версій, яку озвучу-
ють односельці, пов’язана 
з невдалим складанням 
ЗНО для вступу до вишу. 
Відомо також, що покій-
ний був сином заступни-
ка міського голови цього 
районного центру. 
 А днем пізніше схожа 
трагедія сталася в місті 
Ізюм. Там 17-річний юнак 
стрибнув iз сьомого повер-
ху недобудованого будин-
ку, посварившись iз дівчи-
ною через ревнощі. Помер 
він у кареті швидкої допо-
моги, оскільки в момент 
падіння отримав травми, 
несумісні з життям. 

 Загалом в Україні ви-
падки суїциду, на жаль, 
перестали бути рідкісним 
явищем. За останні п’ять 
років добровільно пішли з 
життя понад 15 тисяч осіб. 
Найбільше таких випадків 
було зареєстровано у 2013 
році — 8814, найменше 
(637) — у 2018-му. Тен-
денція нинішнього року 
теж тривожна — за пер-
ші три місяці вже відкри-
то 127 аналогічних кримі-
нальних проваджень. 
 Серед причин, які зму-
шують людей піти на та-
кий крок, фахівці нази-
вають особисті емоційно-
психологічні проблеми, 
зниження матеріально-
го рівня, відсутність віри 
у завтрашній день. Остан-
нім часом до списку потен-
ційний загроз додалася й 
участь у бойових діях на 
Донбасі, оскільки не всім 
військовослужбовцям 
вдається швидко адапту-
ватися до мирного життя. 
■

НА ДОРОГАХ

Дим з-під колес
Майже сім десятків українців 
евакуювали через пожежу

■

Після нічного блукання 
Богданчик тепер у безпеці.
Фото надане прес-службою

головного управління ДСНС 

у Черкаській області.

❙
❙
❙
❙
❙

ПРИГОДА

Малюк 
і ніч
4-річного 
Богданчика 
знайшли живим і 
неушкодженим

■

ОВВА!

Трудодні за ґратами
Виправні колонії виконують спеціальні замовлення

■

ТРАГЕДІЯ

Перерване життя
Підліток наклав на себе руки 
нібито через низький бал ЗНО

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаські школярі, які серйозно за-
хоплюються моделюванням робототех-
ніки, днями повернулися з турецько-
го міста Ізмір. Там проходив міжнарод-
ний фестиваль-змагання з моделювання 
і робототехніки First Lego League. За ре-
зультатами змагань команди Черкащи-
ни заслужено отримали почесні нагоро-
ди, повідомили «УМ» в управлінні освіти 
і науки облдержадміністрації. І це серед 
92 команд з усього світу, які брали участь 

в інтелектуальних змаганнях для талано-
витих дослідників і лідерів думок.
 Черкащину на фестивалі у Туреччині 
представили команди Brains On Черкась-
кої загальноосвітньої санаторної школи-
інтернату та Elves  Коробівського навчаль-
но-виховного комплексу із Золотонісько-
го району. У номінації «Командна робо-
та» третє місце посіла команда Brains On, 
а Кубок від мера міста Ізмір за «Представ-
лення та оригінальні костюми» отримала 
команда Elves, констатують в управлінні 
освіти і науки Черкаської ОДА. ■

Команда юних черкаських робототехніків на міжнародному фестивалі у Туреччині.
Фото надане прес-службою Черкаської ОДА.

❙
❙

НАШІ

Інтелект на висоті
Юні черкаські робототехніки кращі поміж 92 команд

■
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КОЛІЗІЇ

21 липня — 
під загрозою
У ЦВК заявили: 
без внесення змін 
до Закону «Про державні 
закупівлі» комісія може 
не встигнути підготуватися 
до голосування
Катерина БАЧИНСЬКА

 В Україні офіційно стартувала передви-
борча кампанія. Реклама, прес-конферен-
ції, заяви політиків та формування партій-
них списків. Проте, незважаючи на таку 
активність серед політичних діячів, у ЦВК 
заявили — вибори під загрозою. Адже без 
змін у законодавстві волевиявлення може 
не відбутися. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук 
заявила, що ЦВК не встигне підготуватися 
до виборчого процесу. Ідентична ситуація 
була під час президентської кампанії, про-
те тоді у Центрвиборчкомі змогли знайти 
вихід. Якщо Верховна Рада не внесе зміни 
до законодавства «Про публічні закупівлі», 
вибори доведеться проводити восени. 
 Відповідно до процедури, ЦВК має через 
тендер закупити послуги з виготовлення ви-
борчих бюлетенів, канцелярію та інше при-
ладдя для виборчого процесу. Цю процедуру 
необхідно проводити на відкритих торгах. 
Та ось тут і починаються головні проблеми 
— мінімальний строк відкритих торгів ста-
новить від 27 до 48 календарних днів. Усе 
залежить від суми закупівель. Зважаючи 
на те, що парламентські вибори обійдуться 
ЦВК набагато дорожче за президентські — 
зрозуміло, що на це необхідно буде близь-
ко 48 днів. А оскільки в країні оголошено 
дострокові парламентські вибори, то сама 
кампанія триватиме 58 днів. Тому ЦВК аж 
ніяк не встигне до виборів провести тендер 
і виготовити бюлетені, заявила пані Сліпа-
чук. «Ми неодноразово говорили про це. 
Ми ще під час президентської кампанії ак-
центували на тому, що небхідні зміни до за-
кону. І зараз повторюємо — за цією проце-
дурою ми не встигнемо провести виборчий 
процес», — заявила голова ЦВК Тетяна Слі-
пачук. Тому єдиним виходом у ЦВК назва-
ли — внести зміни до законодавства і по-
вернути систему 1998 року. Зміни відбули-
ся три роки тому, коли в лютому 2016 року 
був встановлений новий порядок здійснен-
ня таких закупівель. Він має занадто дов-
гі для виборчого процесу строки тендерних 
процедур. Раніше, за старим законом, тен-
дери під час виборчої кампанії проходили за 
спрощеною процедурою, проте у 2016 році 
ситуація змінилася. Тоді на це не звернули 
уваги, адже не відбувалося ніяких виборчих 
процесів. Активно про спрощену процедуру 
почали говорити лише під час президентсь-
кої кампанії. 
 У свою чергу, заступник міністра еко-
номрозвитку і засновник системи «Прозо-
ро» Максим Нефьодов заявив, що Тетяна 
Сліпачук «лукавить», і вибори мають від-
бутися в терміни, без внесення змін до за-
конодавства. Він заявив, що виведення по-
зачергових виборів в Україні з-під проце-
дур системи закупівель Prozorro можли-
ве як через рішення Верховної Ради, так і 
через внесення змін до наказу Міністерс-
тва економічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни.
 Не переймаються ситуацією і в коман-
ді нового президента Володимира Зеленсь-
кого. Голова партії «Слуга народу» Дмит-
ро Разумков заявив, що у ЦВК таки знай-
дуть можливість підготувати вибори. «Тут 
головне бажання. Немає ніяких питань 
щодо ресурсів. Депутати провалили це го-
лосування, тому ми вкотре побачили ре-
альну ВРУ. Ще є шанс змінити ситуацію, у 
них є шанс. Тому чекатимемо на голосуван-
ня цього тижня. Якщо ж не проголосують 
таки — то я певен, ЦВК знайде механізм, 
щоб усе зробити правильно та ефективно», 
— заявив Разумков. ■

■ Катерина БАЧИНСЬКА

То хто каже неправду?
 Імпічмент президенту, 
відкриті списки, нове ви-
борче законодавство та від-
ставка уряду. Ще в понеді-
лок, під час погоджуваль-
ної Ради, продуктивність 
депутатів на словах просто 
зашкалювала. Запланува-
ли парламентарії й справді 
чимало. Адже менше двох 
місяців залишилося пра-
цювати Верховній Раді 8-
го скликання. Тому і пла-
ни депутатів щодня стають 
дедалi більшими. І незва-
жаючи на всю продуктив-
ність i бажання працювати, 
яке ж засідання без свар-
ки? Спікер парламенту Ан-
дрій Парубій звинуватив 
представника президента 
у Верховній Раді Руслана 
Стефанчука у дискредита-
ції парламенту. Причиною 
стала заява Зе-команди, що 
депутати зірвали домовле-
ності щодо виборчого зако-
нодавства і спеціально про-
валили голосування в ми-
нулу середу стосовно пони-
ження прохідного бар’єра 
до 3% та анулювання «ма-
жоритарки». Яблуком роз-
брату між президентом і 
депутатами стали закриті 
списки. «Я хочу заявити, 
як учасник цієї зустрічі, я 
почав її зі слів, що має вес-
тись стенограма зустрічі. Я 
вкотре повторюю — ніяко-
го компромісу або консен-
сусу між депутатами та Зе-
ленським не було досягну-
то стосовно закритих спис-
ків. Ми як виступали, так і 
виступаємо проти закритих 
списків. Тому попрошу ко-
манду президента надалі не 
дискредитувати найвищий 
законодавчий орган Украї-
ни і голів фракцій. Я вима-
гаю публічно надання сте-
нограми наших консуль-
тацій», — зазначив спікер 
Андрій Парубій. 
 І справді, весь конфлікт 
могла б вирішити стеног-
рама зустрічі президента із 
лідерами парламентських 
сил. Але її, на вимогу депу-
татів, адміністрація прези-
дента так і не надала. Зни-
зуючи плечима, представ-
ник президента у Верхов-
ній Радi Руслан Стефанчук 
заявив, що з цим парламен-
том буде важко працювати: 
«Зеленський уже зазначив, 
більше так Рада не функ-
ціонуватиме. Більше кноп-
кодавства не буде. Де буде 
порушена процедура — Зе-
ленський не буде підпису-
вати законопроекти». Про-
те про стенограму — ні сло-
ва. 

Імпічмент і виборчий 
кодекс. Бути чи не бути? 
 Пріоритетом цього тиж-
ня спікер назвав закон про 
імпічмент президенту та 
нове виборче законодавс-
тво. Тому і закликав депу-
татів підтримати зміни до 
чинного Виборчого кодек-
су. Уже в середу профіль-
ний комітет має підготува-
ти до розгляду Виборчий ко-
декс iз нормою про відкриті 
списки: «На жаль, ми стали 
свідками, що перша законо-
давча ініціатива президента 
була про закриті списки. Я 
не міг своїм очам повірити, 
але, власне, так воно і було, 
тому, на жаль, немає дові-
ри до реформаторських на-
мірiв команди президента.  

І тому, власне, цей склад 
Верховної Ради, я переко-
наний, має прийняти закон 
про відкриті списки. Наго-
лошую ще раз: він стосуєть-
ся і виборів у парламент, і 
в органи місцевої влади. Це 
наш обов’язок!».
 Головна ж проблема у 
тому, що Виборчий кодекс 
— дуже об’ємний. До нього 
вже подали 4 тисячі попра-
вок, кожну з яких, за пра-
вилами, треба розглядати 
окремо. Наприклад, закон 
про мову, поправок у якому 
було вдвічі менше, розгля-
дали близько двох місяців. 
Незважаючи на такі термі-
ни, в Опозиційному блоці 
проблем у цьому не бачать. 
Кажуть: якщо дуже треба, 
то можна й встигнути. «Ми 
підтримували та будемо 
підтримувати пропорційну 
систему з відкритими спис-
ками. Там і справді чотири 
тисячі поправок, але все це 
можна пройти. Коли хоті-
ли — проходили і швидше. 
Тому зараз депутатам варто 
не розслаблятися, а плідно 
працювати, щоб прийняти 
цей закон», — заявив голо-
ва фракції «Опозиційний 
блок» Олександр Вілкул. 
 Окрім виборчого кодек-
су, за словами Парубія, 
Рада восьмого скликання 
зобов’язана прийняти за-
кон про імпічмент. «У нас 
був план розглянути закон 
про імпічмент. Під час ви-
борчої кампанії на цьому 
неодноразово наголошу-
вав ще кандидат у прези-
денти Володимир Зеленсь-
кий. Його команда постій-
но говорила, що це неко-
ректно — розглядати закон 
між першим та другим ту-
ром. Ми дочекалися друго-
го туру. Але парламент не 
може чекати безкінечно, 
ми повинні приймати рі-
шення». Парубій зазначив, 
що в Зеленського є три дні 
для внесення президент-
ського законопроекту. «Я 
тільки нагадаю, що ми роз-

глядаємо не окремий закон 
про імпічмент. Ми розгля-
даємо закон про Тимчасові 
слідчі комісії. Оскільки це 
також має слідча комісія 
робити, передбачена також 
позиція і про імпічмент. І 
вже в середу комітет перей-
де до його розгляду. Я хочу 
наголосити, що президент 
має ще три дні. Ми даємо 
три дні на те, щоб була вне-
сена його версія. Якщо його 
версія внесена не буде, ми 
розпочнемо розгляд у дру-
гому читанні депутатсько-
го законопроекту», — додав 
він. Альтернативний зако-
нопроект мають у коман-
ді Зеленського. Проте коли 
планують його вносити в 
Раду — поки не повідомля-
ють. «Законопроект про ім-
пічмент у нас готовий. Ми 
вважаємо, що це має бути 
окрема комплексна проце-
дура», — заявив представ-
ник президента у Верховній 
Раді Руслан Стефанчук.

Планували багато — 
зробили мало
 Проте слова словами, 
але через виборчий процес 
і відсутність більшості де-
путатів у залі засідань ро-
бота парламентаріїв учора 
звелася до нуля. Більшість 
законопроектів, які вино-
сили на розгляд, або ж про-
валювали, або ж відклада-
ли через недостатню кіль-
кість голосів. На засіданні 
у вівторок Верховна Рада 
відхилила законопроект 
щодо звільнення органів 
місцевого самоврядування 
від сплати авансового внес-
ку для проведення вико-
навчих дій. Документ під-
тримали 69 народних депу-
татів. Також парламентарії 
відхилили законопроект, 
що визначав джерела фі-
нансування додаткової від-
пустки учасникам бойових 
дій та особам з інвалідністю 
внаслідок війни. За ухва-
лення рішення у першому 
читанні проголосували 185 

народних депутатів. Як за-
значила заступник міністра 
соціальної політики Олек-
сандра Чурхіна, його ухва-
лення дало б змогу учасни-
кам бойових дій отримува-
ти у разі необхідності до-
даткову відпустку. Єдине, 
за що вдалося проголосува-
ти депутатам, — це урядо-
вий проект постанови про 
зміни встановлення меж 
міста Горлівка та Бахмут-
ського району Донецької 
області. Завдяки цій поста-
нові вдасться упорядкува-
ти адміністративно-тери-
торіальні відносини в умо-
вах проведення ООС на те-
риторії Донецької області.

Чи піде уряд?
 Але все, про що так ба-
гато говорили — і вибор-
чий кодекс, і відкриті спис-
ки, і закон про імпічмент — 
цього тижня не розгляда-
тимуть. Адже, за словами 
Парубія, цього тижня зга-
дані законопроекти прой-
дуть розгляд лише в комі-
тетах. Проте голова Вер-
ховної Ради запевнив, що 
поставить на розгляд Виб-
орчий кодекс негайно піс-
ля рішення Комітету ВР iз 
питань правої політики та 
правосуддя, який має під-
готувати документ до дру-
гого читання. «Тільки з 
рішенням комітету може 
бути розгляд. Тому закли-
каю вас: у середу — розгляд 
на комітеті, і невідкладно, 
я поставлю на розгляд Виб-
орчий кодекс з відкритими 
списками», — заявив Па-
рубій. Невідкладним пи-
танням цього тижня також 
є відставка Володимира 
Гройсмана. А от за неї голо-
суватимуть уже в четвер — 
чи вистачить голосів та чи 
піде уряд у відставку, стане 
відомо уже під кінець тиж-
ня. Проте, що точно мож-
на зрозуміти — чекати про-
дуктивної роботи від парла-
ментаріїв у найближчі два 
місяці — точно не варто. ■

Учорашній день парламенту: великі плани — малі результати.
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙

ПАРЛАМЕНТ

Виборча Рада 
Більшість депутатів розпочали 
передвиборчу кампанію, вiдтак продуктивність 
Верховної Ради стає дедалi нижчою

■
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Українці сплачують страхові 
внески у Польщі
 Кількість іноземців, за яких поль-
ські працедавці сплачують внески на 
соціальне страхування, постійно збіль-
шується. Нині внески в Польщі сплачу-
ють майже 610 тис. іноземців, повідом-
ляє Управління соціального страхування 
(ZUS) за підсумками першого кварталу 
2019 року. За словами Марії Кузьняк з 
Управління соцстраху, на кінець першого 
кварталу цього року внески сплачувало 
609 тисяч осіб, з яких майже три чверті 
— понад 454 тисячі — це громадяни Ук-
раїни. Тобто ці люди працюють легаль-
но й офіційно та в майбутньому можуть 
претендувати на пенсійне забезпечен-
ня й інші соціальні виплати. За слова-
ми Кузьняк, другою за чисельністю гру-
пою іноземців, котрі сплачують страхові 
внески у Польщі, є білоруси — їх 36 ти-
сяч. 

Мадуро анонсував 
парламентські вибори 
 Президент Венесуели Ніколас Ма-
дуро анонсував проведення в країні ви-
борів до парламенту — Національної 
асамблеї, яка наразі перебуває в опо-
зиції до Мадуро. Він додав, що вибори 
потрібно провести «вже зараз». Гостра 
фаза протистояння триває у Венесуелі з 
січня, коли Гуайдо, голова парламенту 
країни, звинуватив Мадуро в узурпації 
влади й оголосив себе тимчасовим ви-
конувачем обов’язків президента, склав-
ши президентську присягу. 

Спалах насилля у в’язницях 
Бразилії
 Щонайменше 55 в’язнів загину-
ли внаслідок спалаху насилля у чоти-
рьох в’язницях на півночі Бразилії. Усі 

пенітенціарні установи, про які йдеть-
ся, розташовані у штаті Амазонія. Пра-
воохоронці штату знайшли в понеділок, 
27 травня, щонайменше 40 тіл з ознака-
ми задушення. Ще 15 в’язнів загинули 
26 травня в одній із в’язниць неподалік 
міста Манаус — столиці Амазонії. Таким 
чином, насильницькі сутички тривають 
уже кілька днів, передає інформагенція 
«Франс Пресс». Втручання військової 
поліції дозволило уникнути ще більшої 
кількості жертв. Влада штату пообіця-
ла збільшити кількість правоохорон-
ців, які мають покласти край сутичкам. 
У в’язницях Бразилії регулярно зчиня-
ються криваві бунти з десятками жертв.
Так, у січні 2017 року в пенітенціарній ус-
танові Анісіо Жобім під час бунту заги-
нуло 56 людей. Члени банд, які ворогу-
ють між собою, билися майже 20 годин. 
184 в’язні втекли. Бразилія посідає третє 
місце у світі за кількістю ув’язнених. 

Кнесет Ізраїлю зробив 
перший крок до 
саморозпуску
 Парламент Ізраїлю — Кнесет — у 
понеділок, 27 травня, підтримав у пер-
шому читанні законопроект про само-
розпуск й організацію позачергових ви-
борів, повідомляє видання «Тайм соф 
Ісраел». Законопроект внесла партія 
прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху 
«Лікуд» після того, як коаліційні пере-
говори зайшли у глухий кут. Позачер-
гові вибори можуть бути призначені на 
17 вересня. Але законопроект ще мають 
ухвалити у другому та третьому читан-
ні. Голосування щодо цього, найімовірні-
ше, відбудеться сьогодні, якщо коаліцію 
все-таки не вдасться утворити. Саме 29 
травня спливає термін для формування 
більшості у Кнесеті. ■

ГРОШІ

Нові і хрусткі
Введено в обіг оновлені банкноти 
номіналом 100 і 200 євро

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учора в японському місті 
Кавасакі озброєний ножами чо-
ловік напав на групу школярів, 
які чекали автобус. Нападаючи 
на дітей, чоловік кричав «Я вас 
повбиваю». Внаслідок нападу 
двоє людей загинули, 16 отри-
мали поранення. Серед потерпі-
лих — 13 дівчаток, учениць міс-
цевої приватної школи. П’ятеро 
з них перебувають у тяжкому 
стані. Поліція підтвердила заги-
бель однієї дівчинки та доросло-
го чоловіка, який, ймовірно, був 
батьком однієї зі школярок.
 Підозрюваний, за пові-
домленнями, трохи старше 50 
років, завдав собі удар ножем у 
горло. Його заарештували, про-
те чоловік помер від отримано-
го поранення. Поліція не роз-
криває особу нападника. Моти-
ви його вчинку також наразі не-
відомі.
 За інформацією японсь-
кої телерадіокомпанії NHK, 
поліція виявила два ножі на 
місці події. Представник по-
жежної служби Кавасакі розка-
зав «Франс Пресс», що повідом-
лення про напад на школярів 
надійшло о 7:44 ранку за міс-
цевим часом. Водій шкільного 
автобуса розповів NHK, що ба-
чив, як підозрюваний набли-
жається до черги школярів, які 
саме чекали автобус в одному з 
житлових районів міста.
 Прем’єр-міністр Японії Сін-
зо Абе висловив співчуття ро-
динам загиблих та поранених. 
Глава уряду заявив, що зробить 

усе можливе для безпеки дітей 
у країні. Він дав необхідні роз-
порядження відповідним мініс-
терствам і відомствам. 
 Рівень злочинності в Японії 
— один із найнижчих у світі, 
але останнім часом зросла кіль-
кість нападів із застосуванням 
холодної зброї. У 2016 році в 
центрі для людей iз психічни-
ми захворюваннями колишній 
працівник поранив ножем 19 

людей. Як повідомляється, він 
сказав, що хотів, аби люди з об-
меженими можливостями зник-
ли.
 У 2008 році чоловік в’їхав 
на фургоні у жвавий район в 
Токіо, після чого почав завда-
вати ударів ножем пішоходам. 
Тоді загинуло семеро людей. У 
2001 році чоловік з ножем напав 
на школярів у Осаці. Тоді заги-
нуло восьмеро людей. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Австрійський пар-
ламент висловив не-
довіру канцлеру Авс-
трії Себастіану Курцу 
та очолюваному ним 
консервативному уря-
ду, відправивши його 
таким чином у відстав-
ку. Відповідне рішення 
більшість депутатів ух-
валила  під час позачер-
гового засідання. Для 
того щоб вотум недові-
ри відбувся, необхідна 
проста більшість голо-
сів у парламенті. Авс-
трійська народна пар-
тія Курца отримала хо-
роші результати на ви-
борах до Європейського 
парламенту, але навіть 
це йому не допомогло. 
 Це перше з 1945 
року успішне голосу-
вання за висловлен-
ня вотуму недовіри 
прем’єру чи уряду в іс-
торії Австрії, наголо-
шує «Німецька хви-
ля». Тепер 32-річний 
Курц буде змушений 
залишити свою поса-
ду після майже півтора 
року перебування при 
владі. Він був наймо-
лодшим лідером краї-
ни у світі.
 Про плани оголоси-
ти вотум недовіри уря-
ду Курца стало відо-
мо напередодні. Про це 
розповiв голова ниж-
ньої палати парламен-
ту Вольфґанґ Соботка. 
Пропозицію висловити 
недовіру Курцу подала 

на голосування неве-
лика опозиційна пар-
тія «Зараз» (раніше — 
«Список Пільца». — 
Ред.). Однак за вислов-
лення недовіри не лише 
Курцу, а й усьому уря-
ду виступили австрій-
ські соціал-демократи.
 Ухвалення цього 
рішення стало можли-
вим завдяки тому, що 
разом з опозиційною 
Соціал-демократич-
ною партією Австрії 
свої сили об’єднала 
Австрійська партія 
свободи (АПС), яка до-
недавна залишалася у 
правлячій коаліції з 
консерваторами Кур-
ца. Її вихід iз коаліції 
відбувся внаслідок 
політичної кризи, що 
розпочалась після оп-
рилюднення німець-
кими ЗМІ відеозапису 

прихованою камерою, 
зробленого під час роз-
мови вже колишньо-
го віце-канцлера Авс-
трії, лідера Австрій-
ської партії свободи 
(АПС) Гайнца-Крістіа-
на Штрахе та екс-гла-
ви парламентської 
фракції АПС Йоганна 
Ґуденуса з невідомою 
жінкою на віллі на ост-
рові Ібіца в липні 2017 
року.
 На відео Штрахе 
обіцяє своїй співроз-
мовниці, яка предста-
вилася «племінницею 
російського олігарха», 
державні замовлен-
ня в обмін на фінан-
сову підтримку на ви-
борах. Зйомка відео, 
ймовірно, була органі-
зована як пастка для 
Штрахе. Штрахе зай-
мав донедавна посаду 

віце-канцлера, а також 
відомий прихильним 
ставленням до Росії. 
Він з однопартійцями 
відвідував анексова-
ний Крим.
 Через скандал 
Штрахе подав у від-
ставку, а канцлер 
Курц оголосив про роз-
пад коаліції між його 
Австрійською народ-
ною партією (АНП) 
та правопопулістсь-
кою АПС. Курц висту-
пив за проведення до-
строкових виборів. Ок-
рім того, він звинува-
тив АПС у підриванні 
політичної репутації 
Австрії. Міністри від 
АПС пішли зі своїх по-
сад. Їх замінили пред-
ставники АНП.
 Президент Австрії 
Александер Ван дер 
Беллен після перего-
ворів із Курцом висту-
пив за проведення до-
строкових виборів у 
вересні. Після вислов-
лення вотуму недові-
ри президент Австрії 
призначив віце-канц-
лера Гартвіґа Льоґе-
ра тимчасовим канц-
лером. Льоґер — член 
правоцентристської 
Народної партії Курца 
і міністр фінансів краї-
ни — виконуватиме 
свої обов’язки, поки не 
буде призначений но-
вий перехідний уряд 
на період до дочасних 
парламентських виб-
орів, на які очікують у 
вересні. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Оновлена «соточка».❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Від учора, 28 травня, у всіх 
країнах єврозони вводяться в 
обіг нові банкноти номінала-
ми 100 та 200 євро. Від старих 
банкнот вони відрізняють-
ся розміром. Змінилась, зок-
рема, ширина купюр — вона 
буде такою ж, що і в банкноти 
номіналом 50 євро. Таким чи-
ном банкомати зможуть скорі-
ше їх обробляти і вони будуть 
легше розміщатися в гаман-
цях громадян, зазначається в 
офіційному повідомленні Єв-
ропейського центробанку. 
 Довжина банкнот залиши-
лась попередньою. Не змінив-
ся і колір: купюра номіналом у 
100 євро залишилась зеленува-
тою, а в 200 євро — жовтувато-
коричневою. Нові гроші також 
мають додаткові елементи за-
хисту. Окрім захисних знаків, 
які видимі оку, нові банкноти 
містять і спеціальні, які може 
зчитувати лише машина. 
 Праворуч розміщені вели-

кий символ євро, архітектурний 
мотив, на голограмі містить-
ся зображення героїні давньо-
грецьких міфів Європи — донь-
ки фінікійського царя Агенора, 
від імені якої походять і назва 
нашого континенту, і назва єди-
ної європейської валюти. 
 Випуск нових банкнот но-
міналів 100 і 200 євро завер-
шує оновлення другої серії єв-
ропейської валюти. Нові ку-
пюри номіналами 5, 10, 20 та 
50 євро запроваджені в обіг 
раніше. Остання — 4 квітня 
2017 року. 
 Старі банкноти будуть та-
кож використовуватися до 
їх природного зносу та вилу-
чення з обігу. Оновлена бан-
кнота в 500 євро випускатися 
не буде, оскільки наприкінці 
минулого року і стару версію 
припинили випускати в обіг. 
Вилучення номіналу зроблено 
з метою ускладнити фінансу-
вання тероризму, нелегальної 
трудової діяльності та кримі-
нальних оборудок. ■

ЖАХ!

Так і не сказав «За що?»
В Японії чоловік напав із ножем на дітей: 
двоє загиблих і 16 поранених внаслідок 
різанини

■

Просто на вулиці медики розгорнули намети для допомоги постраждалим. ❙

ВІДЛУННЯ

Уперше за майже 75 років
Австрійський парламент висловив недовіру уряду

■

32-річний Себастіан Курц був наймолодшим 
лідером країни у світі.

❙
❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Уже трохи більше ніж через мі-
сяць в Україні має запрацюва-
ти новий ринок електроенергії. 
Втім, готовність нашої держа-
ви до нових правил гри зали-
шається, м’яко кажучи, невисо-
кою. А тому існує ймовірність, 
що перехід на новий ринок від-
термінують. Очевидно, що до 
жовтня. Або й пізніше. Втім, до 
закінчення нинішнього року пе-
рехід має відбутися, — це наше 
зобов’язання перед ЄС.

Давайте не поспішайте!
 Позавчора з’явилася заява 
представництва Європейського 
Союзу з рекомендацією відтер-
мінувати впровадження нового 
ринку електричної енергії в Ук-
раїні. Цікаво, що кількома дня-
ми раніше заступник Директо-
ра Європейської бізнес-асоціації 
Світлана Михайловська назвала 
необхідним введення нової мо-
делі оптового ринку електрое-
нергії саме в запланований тер-
мін: з 1 липня. Проте зараз точ-
ка зору Європи змінилася. «На 
обмежений період часу через те, 
що важливі регуляторні норми 
та IT системи ще не готові», — 
заявили у представництві. І наго-
лосили, що запуск нового ринку 
з 1 липня може призвести до його 
неправильного функціонування, 
а отже, бути контрпродуктивним 
щодо інтересів українських спо-
живачів та учасників ринку.
 Як м’яко натякнули європей-
ські дипломати, чи не головною 
перешкодою для змін в енерге-
тиці на даний момент є політич-
на турбулентність у державі. «У 
поточному політичному контек-
сті буде важче забезпечити уп-
равління цією реформою або ж 
втрутитися з метою усунення 
недоліків у випадку такої необ-
хідності», — сказали вони, на-
гадавши, що в 2017 році віта-
ли ухвалення Закону України 
«Про ринок електричної енер-
гії», спрямованого на виконан-
ня зобов’язань у рамках Угоди 
про асоціацію між Україною та 
ЄС та Договору про заснування 
Енергетичного співтовариства.
 «Ми переконані, що реформа, 
передбачена даним законом, при-
несе вигоду українським спожи-
вачам завдяки запровадженню 
прозорості, покращенню ефек-
тивності функціонування рин-
ку та залученню інвестицій. Ми 
продовжуємо підтримувати зу-
силля влади та учасників рин-
ку у впровадженні цієї важливої 
реформи», — написали представ-
ники ЄС у своїй заяві. 
 Напередодні європейського 
застереження кілька народних 
депутатів України зареєструва-
ли законопроект про перенесен-
ня дати запуску ринку на три мі-
сяці: до першого жовтня 2019 
року. Однак експерти впевнені: 
якщо парламент ухвалить таке 
рішення, це буде не остання від-
строчка.

Питання без відповіді 
називаються ризиками
 Впровадити конкурентний 
ринок електроенергії України 
ми мусимо до кінця цього року. 
Адже йдеться про зобов’язання 
держави перед Європейським Со-
юзом. Відстрочка може загрожу-
вати співпраці України з Всесвіт-
нім банком і МВФ. Реформовані 
державні підприємства «Укр-
енерго» і «Енергоринок», від 
яких буде залежати функціону-
вання нового ринку, вже тесту-
ють спеціальні програми. Проте 
проблема не тільки у цьому. 
 Влада намагається або ж ро-
бить вигляд, що намагається 
форсувати запровадження рин-
ку. «Темп підготовки не можна 

послаблювати ні за яких обста-
вин. Уряд зараз робить усе мож-
ливе для того, щоб виконати всі 
зобов’язання», — зазначила за-
ступник міністра енергетики та 
вугільної промисловості України 
з питань європейської інтеграції 
Наталія Бойко.
 Пересічного споживача на-
самперед турбує зовсім тривіаль-
не питання: чи спричинить ре-
формування подорожчення світ-
ла? На нього звучать зовсім різні 
відповіді. Ринкова ціна на елект-
роенергію вже зараз є вищою, ніж 
та, яку платить населення. Різ-
ницю покриває вищий тариф для 
промисловості. Однак від 1 лип-
ня, згідно з законом, усі — і насе-
лення, і підприємства — платити-
муть за ринковою ціною.
 На думку експертів, можли-
во, утримувати тариф для насе-
лення на нинішньому рівні бу-
дуть генеруючі підприємства: 
«Укргідроенерго» та «Енерго-
атом». Уряд пропонує поклас-
ти на них спеціальні обов’язки: 
продавати електроенергію для 
побутових споживачів за старою 
ціною. Деякі політики хочуть, 
щоб спеціальні обов’язки лягли 
на приватні компанії. На думку 
енергетичних експертів, таке рі-
шення — поза законом. Також 
до моменту запровадження рин-
ку в країні повинен з’явитися ме-
ханізм погашення вже наявних 
боргів за електроенергію.
 Існують, утім, й інші питан-
ня, на які наразі немає відпові-
дей. «Чи готові учасники ринку 
працювати в ринкових умовах? 
Де сховані пастки для кожно-
го учасника ринку електроенер-
гії?» — перелічує їх народний 
депутат України Вікторія Вой-
ціцька, наголошуючи, що під 
час підготовки закону поперед-
ня владна команда заклала кіль-
ка мін уповільненої дії для наро-
ду України. «І головна з них — 
відкладені на найближчі місяці 
зростання цін на газ і можлива 
дестабілізація ситуації на ринку 
електричної енергії. І якщо до 
зростання вартості газу населен-
ня хоча б психологічно готува-
ли попередніми рішеннями уря-
ду, то ситуація на ринку електро-
енергії може стати сюрпризом. 

Сюрпризом неприємним і небез-
печним», — зазначає нардеп. 

Капкани на ринковому полі
 «Підводні камені» під ре-
форму енергоринку, за її слова-
ми, почали закладати ще в 2017 
році, коли було ухвалено доволі 
суперечливий Закон «Про ринок 
електричної енергії», що перед-
бачав фактичний відхід від де-
ржавного регулювання цін для 
непобутових споживачів і певну 
лібералізацію ринку для побуто-
вих споживачів. 
 «Нам говорили, що вільний 
вибір постачальників, вільне ці-
ноутворення стимулюватимуть 
конкуренцію. А конкуренція з 
боку постачальників за спожи-
вача буде сприяти зниженню цін 
і підвищенню якості як елект-
роенергії, так і послуг з її поста-
чання, — констатує Войціцька. 
— Ось тільки ніхто не говорив, 
що протягом наступних років 
ринок виробництва і поставок 
електроенергії буде монополі-
зований за активної участі ком-
панії «ДТЕК» Ріната Ахметова. 
А держава в особі призначених 
фактично Петром Порошенком 
АМКУ і НКРЕКУ максимально 
сприятиме посиленню «ринко-
вої» влади однієї приватної ком-
панії».
 Найбільший перекос у так 
званому вільному ринку елект-
ричної енергії полягав у певній 
диспропорції: загальна частка у 
виробництві електроенергії двох 
структур, найбільших виробни-
ків електричної енергії — ах-
метівського «ДТЕК» і державно-
го підприємства «НАЕК» Енер-
гоатом» — коливається між 75 і 
90%. «При цьому теплова гене-
рація України, яка відіграє голо-
вну роль у визначальних сегмен-
тах майбутнього ринку: ринку 
«на добу вперед» і добового рин-
ку, контролюється Рінатом Ле-
онідовичем приблизно на 80%. 
Хто буде конкурувати з «ДТЕК» 
у таких умовах?», — риторично 
запитує Войціцька. 
 Конкуренція, на її думку, 
можлива за умови наявності ім-
портованої електроенергії. Але 
її обсяг на ринку має становити 
щонайменше 20%, щоб імпорт 

став вагомим важелем конку-
ренції. Суто теоретичні 10% ім-
порту, про які говорить глава 
«ДТЕК» Максим Тимченко, на 
ситуацію майже не вплинуть. 
За розрахунками ж оператора 
енергосистеми НЕК «Укренер-
го», тільки наявність відкрито-
го доступу, зокрема для імпор-
тної електроенергії, яка часто є 
дешевшою за вироблену генеру-
ючими компаніями України, є 
запорукою появи реальної кон-
куренції на внутрішньому рин-
ку електроенергетики.

Чотири ринки всередині нового 
ринку…
 Для того, аби новий ринок 
електричної енергії запрацював, 
необхідно вирішити одразу кіль-
ка проблем. Перша з них, — це 
ринок двосторонніх угод. «На 
цьо му ринку продаватиметь-
ся найдешевша електроенергія 
за довгостроковими контракта-
ми. Тут основним гравцем буде 
«Енергоатом», потужності яко-
го не можуть гнучко реагувати 
на зміни обсягу споживання», 
— пояснює Войціцька. 
 Другий ринок — «на добу впе-
ред». Передбачається, що ціни на 
ньому будуть дещо вищими, при-
близно на 10-20%, ніж на ринку 
двосторонніх договорів. «Поста-
чальники і споживачі, які не ма-
ють бажання або можливості за-
здалегідь спланувати обсяги сво-
го споживання, будуть змушені 
купувати електроенергію до-
рожче. На цьому сегменті рин-
ку з’являються генерації, здатні 
гнучко реагувати на зміну попи-
ту. Основним гравцем тут буде, 
очевидно, теплова генерація. Але 
залишиться ніша і для гідрогене-
рації», — каже нардеп.
 Третій ринок — внутрішньо-
добовий. «Це ринок для тих, хто 
не зміг точно спланувати своє 
споживання навіть на добу впе-
ред. Зрозуміло, що ця електро-
енергія буде ще дорожчою. Від-
сотків приблизно на 5-10. Тут та-
кож очікується значна роль ТЕС, 
ТЕЦ, а також гідроенергетики, 
яка повинна була б стати найпо-
тужнішим суб’єктом, який ба-
лансуватиме ринок», — продов-
жує нардеп. 

 Четвертий ринок — це так 
званий штрафний, балансую-
чий. «На цьому ринку закри-
вається розбаланс, неврегульо-
ваний в рамках інших сегментів. 
Зрозуміло, що ця електроенергія 
буде найдорожчою», — резюмує 
Войціцька. 

Тернистий шлях до інвестицій
 У цьому ми бачимо найбіль-
ше гальмо для реформування 
галузі, — найдорожчі сегмен-
ти ринку перебуватимуть фак-
тично під монопольним впли-
вом «ДТЕК». Саме ці ризики, 
ймовірно, мали на увазі євро-
пейські експерти, рекомендую-
чи Україні наразі відтермінува-
ти входження до нового ринку 
електроенергії.
 «Адже мало у кого викли-
кає сумнів, що внаслідок впрова-
дження подібного «ринку» елек-
троенергії в умовах монополіза-
ції галузі та відсутності дійсно 
незалежних антимонопольних 
інституцій означатиме стрімке 
зростання цін на електроенер-
гію упродовж перших місяців 
після лібералізації. Доводило-
ся чути прогнози про усередне-
ний стрибку цін для споживачів 
на 30%, а то і на всі 50%. Хоча 
об’єктивних розрахунків ніхто 
з моменту прийняття закону не 
робив», — каже Вікторія Вой-
ціцька.
 Тим часом, проводити ре-
форми в енергетичній сфері не-
обхідно, адже вони не тільки ма-
ють розв’язати невирішені про-
блеми, а й залучити інвестиції у 
галузь. За словами експерта про-
грами «Енергетика» Українсь-
кого інституту майбутнього Ан-
дріана Прокопіва, після про-
ведення реформ з 2019 по 2030 
рік інвестиції в енергетичний 
сектор нашої держави можуть 
сягнути 29,8 млрд. доларів. Це 
в 11,5 раза більше, ніж без ре-
форм. 
 Щоправда, для того, аби ре-
форма виявилася дієвою і звіль-
нила вітчизняний енергетичний 
ринок від корупційних нашару-
вань, треба зробити ще доволі 
багато. А не лише назвати про-
текціонізм словом «ринок». ■

ШВИДКІСТЬ СВІТЛА

Податок для Ахметова
Новий ринок електроенергії, який готуються запровадити 
в Україні, може виявитися лише імітацією реформ, 
а кіловати для споживачів можуть стрімко подорожчати

■

Нинішній енергетичний ринок в Україні працює на Ріната Ахметова. Й існує величезний ризик, 
що і «новий ринок» залишиться під його впливом.
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Струм на експорт
 Україна за 4 місяці 2019 року зни-
зила експорт електроенергії на 2,7%, 
на 59,3 млн. кВт-год, у порівнянні з 
аналогічним періодом 2018 року — до 
2 млрд. 129,5 млн. кВт-год. При цьо-
му поставки електроенергії з «енерго-
острова Бурштинської ТЕС» у напрям-
ку Угорщини, Словаччини та Румунії 
зросли на 0,01%, на 0,1 млн. кВт-год, 
— до 1 млрд. 420,8 млн. кВт-год. Пос-
тавки ж електроенергії до Польщі зни-
зилися на 18,6%, на 100,8 млн. кВт-
год, — до 440,3 млн. кВт-год.
 Із плюсів — поставки електро-
енергії в Молдову становлять 268,4 
млн. кВт-год, що на 18,2%, на 41,4 
млн. кВт-год, більше, ніж у січні-квіт-
ні-2018. У Білорусь та Росію за цей пе-
ріод українську електроенергію не екс-
портували.
 При цьому Україна за чотири міся-
ці нинішнього року імпортувала з РФ і 
Білорусі 8,7 млн. кВт-год електроенер-
гії проти 11,4 млн. кВт-год у січні-квіт-
ні-2018. Імпорт врахований за контрак-
тами ДП «Енергоринок» як технологіч-
не переміщення, «перетоки».
 Отже, Україна в січні-квітні 2019 
року збільшила виручку від експор-
ту електроенергії на 21,6%, на 23,639 
млн. доларів, у порівнянні з анало-
гічним періодом 2018 року: до 132,97 
млн. доларів. В Угорщині ми зароби-
ли 78,408 млн. доларів, у Польщі — 
31,193 млн. доларів, у Молдові — 
18,054 млн. доларів. Інші країни при-
несли вітчизняним енергетикам ще 
5,315 млн. доларів.

■
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Жатки — з Рівненщини
 У Здолбунові Рівненської області відкри-
ли завод із виробництва жаток Maans. Про 
це повідомив на своїй сторінці у «Фейсбуці» 
екс-голова Аграрної партії України Віталій 
Скоцик. «Обладнані цехи, сотні робочих міс-
ць і наповнення місцевого та національного 
бюджету. Родинна справа Середюків, котра 
виросла тяжкою працею впродовж двадцяти 
років у компанії «Автоленд», втілилась у мо-
дерновий завод із виробництва жаток Maans 
для збирання різних видів зернових i техніч-
них культур до різних видів зернозбиральних 
комбайнів», — написав він.

Росіяни знову в долі?
 Російське ТОВ «Вімм-Білль-Данн Про-
дукти Харчування» оголосило про приму-
совий викуп у міноритаріїв акцій українсь-
кої компанії «Вімм-Білль-Данн Україна», 
що входить до складу одного з найбіль-
ших в Україні виробників продуктів харчу-
вання і напоїв PepsiCo, в рамках процеду-
ри squeeze-out. Про це йдеться в повідом-
ленні української компанії в системі роз-
криття інформації Національної комісії 
з цінних паперів i фондового ринку (НК-
ЦБФР), передає БізнесЦензор. Російсько-
му «Вімм-Білль-Данн Продукти Харчуван-
ня» станом на 24 травня 2019 року безпо-
середньо належить 97,66% загальної кіль-
кості акцій «Вімм-Білль-Данн Україна». АТ 
«Вімм-Білль-Данн» (Москва) безпосеред-
ньо належить ще 1,41% акцій. «Вімм-Білль-
Данн Україна» — великий виробник молоч-
ної продукції, входить у сім’ю одного з най-
більших виробників продуктів харчування і 
напоїв. Минулий рік підприємство закінчи-
ло з хорошими прибутками.

Інвестує ЄБРР
 Європейський банк реконструкції і роз-
витку прийняв концепцію щодо підтрим-
ки українських компаній до 2020 року. Цьо-
го року інвестували лише 1,5 млрд. євро, бо 
отримали недостатньо інвестиційних проек-
тів від бізнесу, повідомила заступник гла-
ви ЄБРР в Україні Марина Петров під час 
Graine Ukraine. «Це питання не одного знако-
вого проекту. Ми працюємо над фінансуван-
ням виробництва вагонів-зерновозів, комуні-
куємо з приватними компаніями. Минулого 
року фінансували УЗ і продовжуємо працю-
вати з електрифікації шляхів до Миколаївсь-
кого та Херсонського портів. Це проект, який 
уже підписаний і скоро буде запущений», — 
розповіла Марина Петров. За її словами, в 
майбутньому ЄБРР розраховує на прийнят-
тя закону про концесії в порту Херсон, щоб 
збільшити потужності українських портів. 
«Ми також проводимо роботу щодо судно-
плавства на Дніпрі, підтримуємо «НІБУЛОН» 
і сподіваємося, що приймуть закони, які доз-
волять гравцям заходити на цей ринок. Кри-
тична ситуація з енергетичними вузлами на 
шлюзах: вони неефективні і стають усе більш 
небезпечними», — зазначає Марина Петров. 
У ЄБРР сподіваються, що український бан-
ківський сектор почне рости, і після реформ 
банки активно кредитуватимуть економіку, 
оскільки в Україні є проблема кредитуван-
ня дрібного бізнесу.

Нові продукти
 Агрохолдинг «Авангард» розширив 
свій продуктовий портфель рідкими яєчни-
ми продуктами та яєчними продуктами з сіл-
лю та цукром як добавками. За словами ге-
нерального директора агрохолдингу «Аван-
гард» Наталії Василюк, рідкі яєчні продук-
ти компанія планує продавати переважно в 
Україні. У 2018 році агрохолдинг також по-
чав експортувати тушки курей-несучок на за-
рубіжні ринки. «Упродовж минулого року ми 
реалізували цю продукцію до шести країн 
світу», — уточнила Наталія Василюк.

Полуниці на дорозі
 У Запорізькій області вантажівка з 
кількома тоннами полуниці з’їхала в кювет 
і перекинулася. Як повідомили в прес-служ-
бі Головного управління ДСНС області, при-
года сталася  вночі поблизу села Володими-
рівка Приазовського району.
 Рятувальники на місці встановили, що 
вантажний автомобіль DAF з’їхав у кювет і пе-
рекинувся. Автомобіль перевозив полуницю 
загальною вагою 5 тонн. Із допомогою тросів 
вантажівку перевернули і відбуксирували на 
проїжджу частину. На щастя, ніхто не пост-
раждав. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині зусилля-
ми лісівників відновлено 
унікальне давнє джерело з 
цілющою, із вмістом срібла, 
водою, яке довгий час було 
закинуте. Взялися його ре-
анімувати лісівники Смі-
лянського лісгоспу.
 Як розповіли «УМ» у 
Черкаському обласному 
управлінні лісового та мис-
ливського господарства, 
«срібна» криничка розта-
шована у Мліївському ліс-
ництві неподалік села Дра-
бівка Корсунь-Шевчен-
ківського району.
 «Місцеві старожили й 
досі пам’ятають, як ще ма-
лими втамовували спрагу 
водою, що ввібрала в себе 
пахощі всіх лісових трав. 
Кажуть, тамтешня вода за-
гоювала рани, знімала вто-
му, додавала сил та енер-
гії», — розповідають смі-

лянські лісівники.
 А відновили забуте при-
родне джерело, щоб воно 
й надалі дарувало людям 
життєдайну вологу, май-
стер лісу Іван Савченко, 
помічник лісничого Ві-
талій Чекаленко та лісни-
чий Мліївського лісництва 
Олександр Гарань.
 Біля срібної кринички 
облаштували відпочинко-
ву зону з альтанкою, сто-
лом, лавами, аби всі охочі 
мали змогу не тільки насо-
лодитися кришталево-чис-
тою водою, а й комфортно 

відпочити у лісі. А щоб пе-
реконатися в якості води 
з цього джерела, лісівни-
ки здали проби води на 
експертизу. Результати 
аналізів засвідчили, що 
джерельна вода справді 
насичена іонами срібла і не 
має протипоказань чи об-
межень у щоденному вжи-
ванні. Тож нині кринич-
ка зі срібною водою стала 
улюбленим місцем відпо-
чинку місцевих жителів. 
Адже лісові джерела у тих 
краях відсутні як мінімум 
у радіусі 20 кілометрів. ■

ДОБРА СПРАВА

Срібна криниця
Смілянські лісівники відновили 
давнє цілюще джерело

■

Оксана СИДОРЕНКО

 Комітет Верховної Ради Ук-
раїни з питань аграрної полі-
тики та земельних відносин 
не підтримає прийняття Вер-
ховною Радою проекту Закону 
України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
щодо вдосконалення право-
вого регулювання хутрового 
виробництва в Україні». Про 
це повідомив заступник голо-
ви комітету Олександр Баку-
менко. За його словами, цей 
закон, по-перше, має ознаки 
дискримінації окремих видів 
господарської діяльності, що 
порушує Конституцію Украї-
ни, а також запроваджує над-
мірне та необґрунтоване ад-
міністративне навантаження 
на бізнес. По-друге, прийнят-
тя зазначеного проекту закону 
матиме низку негативних на-
слідків економічного, соціаль-
ного та екологічного характе-

ру не лише для сільського гос-
подарства, а й для економіки 
України в цілому.
 «Прийняття закону 10019 
тягне за собою посилення со-
ціальної напруги у сільській 
місцевості внаслідок втрати пра-
цівниками своїх робочих місць 
та зростання ризику подальшої 
трудової міграції за межі Украї-
ни; повну залежність українсь-
ких споживачів від імпорту си-
ровини для легкої промисло-
вості та готової продукції; ско-
рочення українського експорту 
(оскільки всі 100% продукції 
експортується до ЄС) та змен-
шення валютних надходжень 
в Україну щонайменше у сумі 
$70 млн./на рік; втрати бюдже-
ту за рахунок недоотримання 
податкових надходжень; погір-
шення інвестиційного іміджу 
України, а також необхідності 
здійснення виплати компенса-
ції іноземним інвесторам у сумі, 
яка, за попередніми оцінками, 

складає близько 310 млн./до-
ларів США; погіршення ста-
ну екосистеми внаслідок ви-
никнення проблеми належної 
утилізації 40 тис./тон на рік від-
ходів птахофабрик та рибопере-
робки», — повідомив він.
 Прийняття даного законо-
проекту сприятиме розвитку 
звірівництва в інших країнах, 
на сьогодні 22 країни Євросо-
юзу займаються звірівниц-
твом. Серед країн-членів ЄС 
лідерами у цій сфері є Данія, 
Польща, Нідерланди, Швеція, 
Норвегія, Фінляндія, Литва, 
Латвія, Греція, Іспанія, Італія, 
Франція, Бельгія, Болгарія.

 Серед розвинених країн, 
які не входять до складу ЄС, 
лідерами із виробництва хут-
ра є Канада  та США, а також 
Росія і Білорусь.
 Нагадаємо, що Комітет 
Верховної Ради України з пи-
тань аграрної політики та зе-
мельних відносин 18 грудня 
2018 року прийняв рішення 
підтримати роботу вітчизня-
них звірогосподарств з вироб-
ництва хутра за умови дотри-
мання вимог законодавства 
з недопущення забруднення 
навколишнього середовища і 
захисту тварин від жорстоко-
го поводження. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 У середу, 29 травня, аграрії Черкащи-
ни на добу перекриють дорогу  державного 
значення Київ—Одеса біля посту дорожнь-
ої поліції в Уманському районі області (210-
й кілометр траси). Про це повідомили упов-
новажені Всеукраїнської аграрної ради. 
Сільгоспвиробники протестуватимуть про-
ти свавілля місцевої очільниці Головного уп-
равління Держгеокадастру у Черкаській об-
ласті Ольги Залоги. Її звинувачують у пору-
шенні законодавства в частині невиконання 
рішення судів, а також — у покриванні ко-
рупційних схем, яерез які землю у Черкась-
кі області отримують «потрібні» люди. Тим 
часом ветеранам АТО не вдається отримати 
обіцяну державою земельну ділянку, а міс-
цевим аграріям — дозвільних документів на 
розробку проекту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки у власність, постій-
не користування чи оренду.
 Саме з таким свавіллям зіткнулось ко-
лективне сільськогосподарське підприємс-

тво «Родниківка» Уманського району Чер-
кащини. У 2016 році працівники та пенсіо-
нери КСП звернулись до Головного управлін-
ня Держгеокадастру у Черкаській області із 
заявою надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо приватизації земель де-
ржавного підприємства «Родниківка». Од-
нак одразу отримали відмову. Працівники 
КСП оскаржили її у Черкаському окружно-
му адміністративному суді, який визнав від-
мову обласного Держгеокадастру протиправ-
ною та зобов’язав установу вирішити питан-
ня про надання КСП «Родниківка» дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо при-
ватизації земелельної ділянки.
 «Держгеокадастр подав апеляцію на 
дане рішення, проте апеляційний суд її від-
хилив і залишив у силі рішення окружного 
адміністративного суду. Незважаючи на це, 
рішення не виконувалось. Не змогла доби-
тись результату і державна виконавча служ-
ба, хоча дійшло і до накладання штрафу за 
невиконання рішення суду. При тому, що 
закон на нашому боці, вдіяти ні ми, ні упов-

новажені органи нічого не можуть ось уже 
два роки. Тому, на жаль, єдине, що нам зали-
шається, аби привернути увагу до цієї про-
блеми, — акції протесту. Наперед просимо 
вибачення в усіх, кому спричинимо незруч-
ності», — попередив керівник КСП «Родни-
ківка» Сергій Войченко. 
 У подібній ситуації наразі опинилось і 
КСП «Ягубець», яке знаходиться у Хрис-
тинівському районі Черкащини. Протисто-
яння між чиновницею, сільгопвиробниками 
та атовцями на Черкащині триває давно. Аг-
рарії влаштовували не одну акцію протесту 
з вимогою звільнити Ольгу Залогу, однак ні 
керівництво Держгеокадастру, ні Кабмін до 
цього часу жодним чином на їхні вимоги не 
відреагували.
 Цього разу протестувальники налашто-
вані категорично. На акцію протесту вий-
де понад 200 сільгоспвиробників. Їхні вимо-
ги — виконання рішень суду та звільнен-
ня Ольги Залоги з посади керівника Го-
ловного управління Держгеокадастру у 
Черкаській області. ■

ПРОТЕСТИ

Дерибан чорноземів по-чорному
Місцеві очільники Держгеокадастру продовжують ділити угіддя, ігноруючи інтереси «атовців»

■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Не шубами єдиними...
Парламентарії обирають між бізнесом 
і захисниками тварин

■

Лісівники відновили криничку 
для мандрівників з власної ініціативи.

❙
❙

Хутрове виробництво в Україні поки що конкурентоздатне.❙
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Від свиней — до модерного 
музею
 Скромний вказівник у За-
турцях спрямовує мене у вузь-
ку сільську вуличку, де з-за де-
рев раптом вигулькує будинок 
з білими колонами. Іду довгою 
алеєю через стрій дерев-охо-
ронців, що оберігають музейну 
тишу. Впорядковані алеї старо-
винного парку, квітники і дім, 
що зринає у моїй пам’яті з 90-х 
iще руїною без даху, що світила 
під небом голими ребрами й за-
пустінням. Ось який він тепер 
— єдиний в Україні та світі му-
зей відомого політолога, істо-
рика й ідеолога української де-
ржавності В’ячеслава Липинсь-
кого. З усіх боків оточений се-
лянськими хатами, хлівами, 
стіжками сіна, він видається 
прибульцем з інших світів. На 
цьому клаптику локачинської 
землі справді переплелися різ-
ні епохи, світи і цінності... 
 Те, що родинне гніздо Ли-
пинських не лише вціліло у ви-
хорі воєнних лихоліть, а й всто-
яло перед червоним руйнівним 
котком, можна вважати про-
видінням Божим. Бо радянсь-
ка влада зробила, здавалося, 
все, щоб навіть згадку про Ли-
пинського назавжди стерти з 
пам’яті українців та землі, де 
він народився. У маєтку «поль-
ських панів» совєти розмістили 
радгоспну контору, а в підвалах 
старовинного будинку зберіга-
ли не лише овочі — дехто з пра-
цівників примудрявся трима-
ти там навіть свиней. Дякува-
ти, не отрутохімікати, як зро-
били це в старовинному костелі 
XVII століття, відновленому 
після Першої світової війни 
місцевою шляхтою, і родиною 
Липинських зокрема. У 1931 
році в цьому костелі відспіву-
вали В’ячеслава Липинського, 
коли його прах привезли на рід-
ну землю з Австрії.
 — Навіть прахові Липинсь-
кого червона влада не дала спо-
кою. Родовий гробівець на 24-
й ніші, який був споруджений 
у Затурцях і де він був похова-
ний, знищили у 1945 році. Люди 
бачили розбиту труну з прахом 
Липинського. Місцевий селя-
нин Пилип Зінчук і його сестра 
Марія захоронили останки у зем-
лю, але, де це місце — невідомо. 
Хоча ходила така легенда, що 
ніби приїжджали львів’яни і за-
брали прах Вацлава-В’ячеслава 
через те, що волиняни не змог-
ли належно його пошанувати. 
Це неправда, — розповідає ди-
ректор музею-садиби Липинсь-
кого Віталій Кушнір, один iз тих 
активістів, які доклали чимало 
зусиль для його створення. — У 
1974 році бульдозером зрівняли 
старе польське кладовище, а на 
плитах і надгробках влада роз-
порядилася збудувати ферми 
радгоспу «Правда». На тому міс-
ці, де стоїть сьогодні пам’ятник, 
і був родинний гробівець. На-
щадки роду підтвердили, що 
він розташований був, iмовір-
но, там. Рівно через 60 років піс-
ля смерті Липинського тут пос-
тав міцний дубовий хрест і схи-
лилися українські синьо-жовті 
прапори. Сталося це 14 червня 
1991-го. 

 Уже в часи української не-
залежності, в середині 90-х, ро-
динна садиба у Затурцях знову 
могла зникнути, і вже назавж-
ди: через безгрошів’я племгос-
подарство розрахувалося з фір-
мою, яка виконувала ремонт-
ні роботи в новому адмінпри-
міщенні, колишнім маєтком 
Липинського. І новий власник 
уже збирався все ламати, щоб 
змонтувати там якийсь цех. Та 
місцеві активісти підняли гро-
мадськість — і кошти раптом 
знайшлися, отож садибу вику-
пили у бізнесмена. Сталося це у 
1996 році. 
 Появи тут музею менше 
всього хотіла навіть уже новіт-
ня українська влада. Тому так 
довго йшли до нього Волинь і 
Україна — від середини 90-х 
до 2011 року. Зате дуже хотіли 
цього прості люди. Музей добу-
дували фактично за два місяці 
до 20-річчя української неза-
лежності й урочисто відкрили 
22 серпня. Для тодішньої вла-
ди завершення реконструкції 
затурцівської садиби Липинсь-
кого стало вже справою полі-
тичної ваги. Поспіх, звичай-
но, дався взнаки. І тепер, через 
вісім років, будинок уже пот-
ребує ремонту: сиплеться шту-
катурка, грибок з’їдає фунда-
мент, стіни й підлоги першого 
поверху. Але хтозна, як би все 
повернулося, якби тоді не пос-
пішили. Може, взагалі грошей 
у державній казні більше не 
знай шлося б. А так, як не як, 
він діє і в Затурці їдуть турис-
ти. Не так багато, як хотілося 
б, до 3 тисяч на рік. Але їдуть 
українці та іноземці, відкри-
вають для себе людину, на ім’я 
якої в часи комунізму було на-
кладено табу.

«Не проковтнула нас Варшава, 
не проковтне й Москва»
 Затурці — мальовниче село 
на березі Турії, за свою бага-
товікову історію мало багато 
різних господарів. Тут у 1575 
році народилася Галшка Гуле-
вичівна — донька волинсько-
го шляхтича Василя Гулеви-
ча Єлизавета, відома як одна з 
перших українських мецена-
ток і засновниця Київського 
братства і Києво-Могилянсь-
кої академії. Це вона відпи-
сала свою садибу із землями у 
Києві для заснування нового 
монастиря, шпиталю і школи 
для дітей шляхти і міщан (чу-
довий приклад для насліду-
вання сучасним українським 
багатіям!). Та найпомітніший 
слід в історії Затурців залишив 
рід Липинських. 
 Липинські з’явилися в Ук-
раїні ще у XVII столітті, спо-
чатку на Поділлі, потім розсе-
лилися на території Західної 
України. Прапрадіди Вацла-
ва-В’ячеслава вірою та прав-
дою служили царю, займали 
відповідальні державні й вій-
ськові посади в Російській ім-
перії. У Затурцях Липинські 
прожили сто років, тобто фак-
тично три покоління народили-
ся й жили тут. І залишили по 
собі хорошу пам’ять. 
 Це була культурна, високо-
освічена родина. Батько Вац-

лава був штабс-капітаном са-
перних військ, після Кримсь-
кої війни повернувся у Затурці 
до своїх батьків, започаткував-
ши ще одну родинну гілку Ли-
пинських, у якій всі діти були 
поляками, а найстарший син, 
себто В’ячеслав, вдався україн-
цем. Попри це два брати й сес-
тра поважали його вибір і під-
тримували дружні родинні сто-
сунки.
 — Збираючи експозицію, 
ми навели контакти з пред-
ставниками родини Липинсь-
ких , розкиданої по світу. Ос-
таннім власником маєтку в 
Затурцях був наймолодший 
iз Липинських, Станіслав. Це 
була високоосвічена людина, 
агроном-селекціонер за фа-
хом, який був удостоєний за 
свою працю найвищої нагоро-
ди Польщі — Золотого хреста 
заслуги за внесок у розвиток 
сільського господарства. Його 
господарство увійшло у число 
50 найкращих у Речі Посполи-
тій. Після приходу Червоної 
армії на терени Волині в 1939 
році він iз родиною наступного 
ж дня виїхав до Польщі. І че-
рез два роки вивів новий сорт 
пшениці під назвою «Вигна-
нка». Сини Станіслава і вже 
їхні діти приїздили в Затурці 
у музей не раз. Вони передали 
чимало родинних речей до екс-
позиції. Хоча до останнього не 
вірили, що наш музей буде, — 
каже Віталій Кушнір. 
 Встигла побувати на бать-
ківщині тата й єдина донька 
пана В’ячеслава Єва Липинсь-
ка-Сендзеловська, яка жила в 
Лондоні, а померла в Кракові у 
98-річному віці, тобто прожи-
ла удвічі довше, ніж її батько. 
Вона передала волинським му-
зейникам документи, листів-
ки, фото, особисті речі батька. 
Правда, вони зберігаються не 
в цьому музеї, а в обласному 
краєзнавчому. 

«Хоч і колишній, але 
землевласник і хлібороб»
 До речі В’ячеслав Липинсь-
кий теж закінчив агрономіч-
ний факультет Ягелонського 
(Краків) університету, але іс-
торією захопився у студент-
ські роки, працюючи в там-
тешніх архівах. Як він казав 
про себе, «хоч і колишній, але 
землевласник і хлібороб». І 
теж готувався стати господа-
рем. Але доля повернула інак-
ше. Ще у студентські роки він 
відвідував таємні зібрання зi 
створення Союзу визволення 
України (СВУ) і став автором 
його програмного «Меморіа-
лу», написаному у 1912 році. У 
ньому він говорить, що Росія, 
чи то імперська, чи демокра-
тична, буде одвічним ворогом 
української незалежності. 

 — Галичани, з якими він 
спілкувався, були переважно 
австрофілами. Наддніпрянці 
вважали, що українська авто-
номія має бути тільки в складі 
Росії. І тільки Липинський 
виступав за повну незалеж-
ність України. Впродовж сво-
го свідомого життя він дотри-
мувався одного: Україна має 
бути незалежною. І вірив у 
це, написавши пророчі, по 
суті, слова: «Не проковтну-
ла нас Варшава, не проковт-
не й Москва». За ці думки, як 
свідчить його переписка до 
1914 року, багато хто вважав 
його вар’ятом. Бо в той час 
iще ніхто й не думав, що Ук-
раїна може бути незалежною 
апріорі. І сама ідея видавала-
ся фантастичною. 

Гостини
У рідному селі відомого 

українського діяча вже вісім років 
діє музей-садиба, який 

небайдужі активісти 
відновили з руїн

ВЕЛИКІ УКРАЇНЦІ ■
Ніна РОМАНЮК
Волинська область 

...Коли на серці тривожно, а розум шукає точку опори у вирі нело-
гічностей, що відбуваються з твоєю країною, є потреба підживи-
тися енергетично у тих, хто був велетом духу. Навіть попри хворе 
тіло. Тому їду до В’ячеслава Липинського. Здавалося, знаю про 
цього видатного діяча і великого українця немало ще з 90-х, коли 
вперше почула це ім’я. Мені навіть випало 15 років жити на вулиці 
його імені в Луцьку. Та Липинського, виявляється, треба перечиту-
вати з олівцем постійно... 

Музей Липинського у Затурцях. ❙

Директор музею Віталій Кушнір.❙

Липинський з русалівськими селянами.❙
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Про Левка Зануду, русалівські 
рушники і рукописи, що 
згоріли 
  Серед багатьох фотографій, 
виставлених у виставкових за-
лах музею, не може не привер-
нути увагу колоритне фото, на 
якому пан В’ячеслав iще геть 
молодий, у скромній маринар-
ці, стоїть на тлі хати під стрі-
хою пліч-о-пліч із трьома сіль-
ськими чоловіками, майже ні-
чим від них не відрізняючись. 
Цей знімок зроблено у селі Ру-
салівка, що неподалік Умані. У 
цьому куточку Черкащини, на 
хуторі Русалівські Чигарі над 
Чортовим яром, господарював 
його дядько Адам Рокицький, 
у якого не було дітей. 
 Саме в Русалівці Липинсь-
кий отримав травму, яка згодом 
переросла у велику проблему зі 
здоров’ям. У дядька були добрі 
коні, а В’ячеслав дуже любив 
верхову їзду. Під час змагань 
він упав iз коня й сильно вда-
рився грудиною. Згодом почав 
хворіти, підхопив пневмонію, а 
пізніше почалися сухоти. 
 Після смерті дядька племін-
ник успадкував його хутір, 170 
гектарів землі й почав тут гос-
подарювати. Навіть хату нову 
почав зводити, плануючи зви-
ти на цій мальовничій землі 
своє родинне гніздечко. Пере-
віз із Кракова бібліотеку й ар-
хів, планував невдовзі при-
везти і дружину з донькою. Не 
встиг — почалася Перша світо-
ва війна. Липинського як офі-
цера запасу мобілізували до вій-

ська. І це його фото з селянами, 
напевне, було прощальним. Уп-
равляючим свого маєтку він за-
лишив Левка Зануду (на фотоз-
німку — дядько з бородою пра-
воруч від Липинського), життя 
якого обірвала більшовицька 
шабля — у 1918 році червоні 
відрубали Левкові голову. А у 
1920 році Липинський присвя-
тить йому свою працю «Украї-
на на переломі», у посвяті напи-
савши: «Другу і селянину Лев-
ку Зануді, який загинув від рук 
українських руїнників». 
 — Кажуть, ніби Левко при-
копав частину бібліотеки Ли-
пинського і його архіви, се-
ред яких була й готова до дру-
ку тритомна історія України, 
— продовжує Віталій Кушнір. 
— Історик так більше її не від-
новив, лише одну частину вс-
тиг видати брошурою «Україна 
на переломі», що охоплює пе-
ріод 1647—1649р.р. Русалівсь-
ке господарство все згоріло. 
Рушники, які були в будин-
ку, казав мені сільський голо-
ва Русалівки, коли я був там 
у 2004 році, ніби забрала дру-
жина Левка. Напевне, то були 
волинські рушники. І разом із 
тими рушниками село згоріло 
повністю вже в роки Другої сві-
тової під час Корсунь-Шевчен-
ківської операції. Так мені ска-
зали. Не село згоріло, а село з 
рушниками. Вловлюєте різни-
цю? Навіть у таких деталях де-
монструється повага до люди-
ни, яка зов сім недовго жила там 
сто років тому, а в пам’яті селян 

живе й досі. Ми були в Русалів-
ці двічі — у 2004-му і 2013 ро-
ках. Спогади неймовірні! Сіль-
ський голова цього села Павло 
Лесь у листі мені писав: «Ішов 
по селу Липинський — чемно ві-
тався із селянами. Менше гово-
рив, більше слухав. Любив слу-
хати народні пісні». У той час 
царський уряд зобов’язував по-
міщиків відводити великі пло-
щі під цукровий буряк і треба 
було багато робочих рук. Дово-
дилося наймати на роботу сіль-
ських дівчат. Якщо сусідні по-
міщики платили по 1 копійці за 
сотку, дядько Адам Рокицький 
— по 1,5, то В’ячеслав Казими-
рович платив по 2 копійки. Ще 
й пригощав дівчат солодощами. 
І такі спогади передаються в Ру-
салівці з покоління у поколін-
ня. До речі, у шкільному музеї 
Русалівки є куточок, присвя-
чений Липинському, і місцеві 
учні знають, хто він такий. 

 «Моя Україна вмерла. Мені 
немає до кого вертатися»
 У 1918 році кандидатуру 
Липинського як найдостойні-
шу пропонували в український 
уряд на пост міністра закордон-
них справ. Але він відмовився і 
обійняв скромнішу посаду над-
звичайного посланника і пов-
новажного міністра УНР при 

цісарському дворі у Відні (у Во-
линському краєзнавчому музеї 
зберігається уповноважуюча 
грамота, яку передала донька 
Липинського). Він сам формує 
склад посольства, ратифіку-
ються три мирні договори з 
країнами так званого четверт-
ного союзу, тобто Туреччиною, 
Болгарією, Німеччиною. Роз-
глядається також питання ра-
тифікації договору з Австрією, 
але імперія Габсбургів розпа-
дається, а на її уламках утво-
рюються нові держави. Три ра-
тифіковані мирні договори свід-
чать про те, що Україну визна-
вали як незалежну державу. 

 Після усунення від влади 
гетьмана Скоропадського Ли-
пинський ще деякий час про-
довжує працювати послом, хоч і 
терпить постійні нападки з боку 
Винниченка. Через незгоду з 
політикою Директорії та уряду і 
після того, як за наказом Петлю-
ри було розстріляно Петра Бол-
бочана, якого Липинський вва-
жав найсильнішим українсь-
ким військовиком, котрий стри-
мував більшовицький наступ 
на Україну, Липинський подає 
ноту протесту і залишається на 
еміграції. Йому часом закида-
ли, мовляв, якщо ти такий ук-
раїнський патріот, то чого ж не 
вертаєшся додому? Він відпові-
дав: «На Волині в мене нічого 
немає. Мій маєток в Уманщині 
під більшовиками. Моя Украї-
на вмерла. Мені немає до кого і 
до чого вертатися».

Чому за архівом Липинського 
полювала радянська 
контррозвідка 
 Але навіть після поразки 
української революції, після 
розчарувань у колишніх поб-
ратимах він, тяжко хворий, в 
Австрії продовжує українську 
справу: організовує політичну 
організацію «Союз хліборобів-
державників», видає друкова-
ний її орган «Хліборобська Ук-
раїна», пише статті й публіцис-
тичні праці. Саме хліборобсь-
кий клас, який глибоко ввібрав 
у себе традиції, культуру, мову, 
мав би бути, на його думку, ос-
новою української держави. Ро-
зуміли це, на жаль, і наші воро-
ги, які знищили хліборобський 
клас в Україні голодомором та 
репресіями. Хворому на сухоти 
Липинському треба добре хар-
чуватися, а він усі кошти пере-
дає на видання «Хліборобської 
України». Навіть розводить ку-
рей і продає їх, щоб вийти з фі-
нансової скрути. І ця самовід-
даність вражає! 
 — В останні роки життя Ли-
пинський тісно спілкувався 
з Андреєм Шептицьким. Їхні 
погляди на українське майбут-
нє багато в чому збiгалися, хоч 
один був римо-католиком, а ін-
ший греко-католиком. Із Шеп-
тицьким він уклав угоду, що пе-
редає свої незавершені праці, 
листування для потреб історич-
ного музею у Львові, який Шеп-
тицький заснував. З умовою, 
що доступ до цих документів 
стане можливий через 10 років 
після смерті Липинського. На-
томість той дав гроші йому на 
лікування. Липинський помер 
14 червня 1931 року в санаторії 
«Вінервальд», що поблизу Від-
ня. А через десять років почала-
ся війна між СРСР і Німеччи-

ною. Архів залишався у церкві 
святої Варвари у Відні. У 1945 
році після закінчення війни ра-
дянський комендант Відня по-
чав пошук архіву Липинсько-
го. Напевне, для СРСР він ста-
новив небезпеку. Бо В’ячеслав 
Липинський був переконаний, 
що фашистська й комуністич-
на ідеології — сестри, вони під-
бурюють маси на братовбивчу 
боротьбу, руйнують основи де-
ржавності. Архів перевозять 
до кафедрального собору свя-
того Стефана у Відні, але ра-
дянські щупальця дотягнулися 
й туди. Тоді документи вивозять 
в гірські райони, де вони збері-

галися в одній із церков. І лише 
в середині 60-х років їх оцифру-
вали і в капсулі дипломатичної 
місії переправили за океан. На 
основі цих документів у Філа-
дельфії було засновано Схід-
ноєвропейський інститут імені 
В’ячеслава Липинського. Ок-
рім архівів Липинського, там 
були ще й архіви Скоропадсь-
кого і Богдана Лепкого. Доку-
менти останнього передано в Бе-
режани. Не знаю, що з архівом 
Скоропадського, а от оригіна-
ли архіву Липинського зберіга-
ються як власність українсько-
го католицького університету в 
Ватикані. Волинські краєзнав-
ці зверталися з листом до вла-
дики Любомира Гузара з про-
ханням посприяти повернен-
ню оригіналів цих документів 
в Україну. Святійший відповів, 
що прийде час — і вони повер-
нуться... Будемо сподіватися, 
— не втрачає надію директор 
меморіального музею великого 
українця Віталій Кушнір. 
 Як і те, що українці почнуть 
читати Липинського. Поки що 
його праці виходять у нас ти-
ражем по одній тисячі екземп-
лярів. Зате дуже модно його ци-
тувати! Жоден солідний виступ 
не обходиться без цитати пана 
Вацлава-В’ячеслава. А тво-
ри його читали? А думки його 
знаєте? Напевне, що ні. Бо якби 
читали, то завжди пам’ятали б 
його слова: «Навчіть їх любити, 
а не ненавидіти один другого. 
Скажіть їм, що Україна — це не 
рай земний, бо раю на землі не 
може бути — а найкраще вико-
наний обов’язок супроти Бога і 
людей. І скажіть їм, що Україна 
не сотвориться хитрими спеку-
ляціями, а тільки великим і ор-
ганізованим ідейним поривом і 
що організацію містичної сили 
такого пориву дає чуття міри, 
яке єсть в одній лише христи-
янській релігії. Скажіть їм, що 
Україна — це перш за все дух, 
а не матерія, і що тільки пере-
могою духу може бути з хао-
су матерії сотворено щось, що 
єсть, що має свою душу, що іс-
нує — власне Україна» («Лис-
ти до братів-хліборобів»). Хіба 
не актуально для України сьо-
годнішньої? І про виконаний 
обов’язок, і про хитрі спекуля-
ції, і про дух українства, що на-
роджується там, на передовій, 
де виборюється новітніми ук-
раїнцями воля і доля України. 
 Усе правда, ніби про нас 
нинішніх написано: «Якби нас 
було не 40 міліонів, а 1 міліон 
і якби ми жили в якихось пус-
тинних горах, або болотах, а не 
на найкращій в Европі землі, 
то, «діставши» відповідну суму 
франків, марок чи стерлінгів 
та трохи «вже готової» поліції, 
можна було від біди завести у 
нас свій державний лад і поря-
док. Але маючи землю, за яку 
власне б’ються між собою ті зов-
нішні сили, яких ми для полі-
тичного визволення тієї землі 
хочемо вжити, і маючи замість 
свідомої, зорганізованої нації 
сорок міліонів національно не-
усвідомлених, а політично зба-
ламучених різними демагога-
ми, взаємно себе ненавидячи і 
ненавидячи усяку владу оди-
ниць, розбитих зверху на сотні 
ворогуючих «партій», а знизу 
на тисячі воюючих між собою 
«республік» – трудно допусти-
ти, щоб у сучасній виснаженій 
і хворій Европі знайшлась поза 
нами сила, яка-б, всупереч ін-
шим ворожим до нас силам і 
всупереч нам самим, збудувала 
для нас на нашій землі держа-
ву і зорганізувала нас в модерну 
європейську націю». Липинсь-
кого можна цитувати безкінеч-
но. І все буде в точку. ■

Один із залів музею.❙

«Україна — це перш за все дух, а не матерія, і що 
тільки перемогою духу може бути з хаосу матерії 
сотворено щось, що єсть, що має свою душу, що 
існує — власне Україна».

в Липинського

Родинний маєток у 30-х роках.❙



НЕПЕДАГОГІЧНЕ

«Вчителько 
моя, зоре 
світова...»
Чи завжди добра й 
толерантності навчають 
наших дітей у школах?
Володимир КАЇРА
с. Темрюк, Нікольський район, Донецька об-

ласть

 Нещодавно в інтернеті один чи 
то політолог, чи то політтехнолог 
заявив, що якби його воля, він би 
всіх можновладців помістив у га-
зову камеру. Вочевидь, за цю за-
яву його і запросили на телеканал 
ZIK до пані Влащенко. До честі ін-
ших запрошених, вони сказали, що 
з такою людиною за один стіл не ся-
дуть, і вийшли зі студії. Залишився 
у небораки тільки один співрозмов-
ник — представник Опоблоку. Як 
кажуть, який ішов, такого й стрів. 
Трохи згодом той самий телеканал, 
та сама ведуча, але вже інший пред-
ставник Опоблоку, кандидат у пре-
зиденти, кричав: «Ми вас всєх по-
садім в Лук’яновскоє СІЗО!» Отож 
він був на той час лише кандида-
том, а вже вважав, що він «Бог, і 
цар, і воїнський начальник».
 Ми дивуємось, звідки в нашій 
Україні з’являються такі особини. 
Спробую пояснити це одним допи-
сом у тому ж таки інтернеті. Пере-
даю мовою оригіналу: «Крах той 
нации, которая забывает обычаи и 
традиции своего народа. Как мож-
но поздравлять нас и праздновать 
католическое Рождество, когда мы 
— православные?» Що ж, кожен 
може мати власну думку про ту чи 
іншу подію, і все, здавалося б, ні-
чого, та тільки от це написала вчи-
телька Темрюцької школи. Мож-
на тільки собі уявити, чого вона 
вчить діток у школі, які відносини 
пропагує між своїми вихованцями. 
До речі, якщо говорити про «обы-
чаи и традиции», то батьки авторки 
допису — щирі українці, та й шко-
лу вона закінчувала українську, а 
в інтернеті чомусь виступає на «об-
щєпрінятом».
 Ну а що ж просвітницьке на-
чальство? Та про нього давно вже 
сказав Тарас: 
 «А братія мовчить собі,
 Витріщивши очі!
 Як ягнята: «Нехай, каже,
 Може, так і треба».
 Освітянська братія багато го-
ворить про новації, про нові пере-
дові методи навчання, і в  словесній 
тріскотні десь відходить на задній 
план іще одне надважливе завдан-
ня школи — виховання підроста-
ючого покоління. А в цій царині 
школі потрібно відводити надваж-
ливу роль, важливішу навіть, ніж 
роль батьків. Ми проводимо люс-
трації суддів, правоохоронців, а 
чи не час провести люстрацію вчи-
телів, викладачів вишів, у яких 
процвітає махровим цвітом коруп-
ція, хабарництво, де, щоб здати ек-
замен чи залік, треба «отстєгнуть» 
викладачеві, а вища освіта часто-
густо визначається не знаннями ви-
пускників, а дипломами, куплени-
ми за гроші.
 Знайомився з передвиборчими 
програмами кандидатів у прези-
денти. Так от, про виховання під-
ростаючого покоління там у кращо-
му разі «слова, слова, слова». Чи не 
тому й з’являються серед нас люди-

ноненависницькі ідеї? ■

■

Володимир ГЕТЬМАН, кандидат 
географічних наук, доцент кафедри 
заповідної справи Державної екологічної 
академії післядипломної освіти 
та управління при Міністерстві екології 
та природних ресурсів України
Київ

 Передусім, що таке мораль? Найбільш 
коротке і водночас недосяжне звичайно-
му розуму за глибиною визначення цьо-
го поняття дали філософ Іммануїл Кант: 
«Мораль — розум волі» і поет Генріх Гей-
не: «Мораль — розум серця». Що розумі-
ти під цими словами, які є філософською 
конструкцією захмарної висоти?
 Мораль — одна з форм суспільної сві-
домості. Саме слово за походженням ла-
тинське і означає в перекладі mores — зви-
чаї. 
 Оскільки все в земному бутті побудова-
не на протилежностях (діалектичний за-
кон єдності і боротьби протилежностей), 
то антиподами треба розуміти поняття мо-
ралі та аморалі. Моральним вираженням 
цього закону діалектики є боротьба добра 
і зла, яку визнав основою світу ще у VІІ ст. 
до н. е. засновник давньоіранської релігії 
— зороастризму — пророк Заратуштра 
(Зороастр).
 Що ставиться зараз за взірець, мораль-
ну цінність суспільства? Купівля-продаж 
усіма, без сорому, людських благ, міщанс-
тво і споживацьке відношення до життя, 
власні честолюбні інтереси — з одного боку, 
чи високі духовні (біблійні) якості: мудрість 
(як тісне поєднання високого розуму і люд-
ської доброти), порядність, щирість, відва-
га та багато інших людських чеснот — з 
другого? Тобто, що важливіше в людсько-
му житті — матеріальне чи духовне багатс-
тво? Якщо так ставити питання, то мораль 
теперішнього українського суспільства тре-
ба змінити на 180 градусів. 
 Мудрість як інтегральна морально-
етична категорія включає, як зазначало-
ся, поняття розуму і добра. «Перманен-
тною властивістю розуму, — говорив І. 
Кант, — є добро». «Розум, позбавлений 
добра, — за словами В. І. Вернадського, — 
приречений на загибель». Що таке добро 
(як моральна категорія), доброта (як риса 
характеру)? Це згода волі з совістю, — го-

ворить древня китайська мудрість. А що 
таке совість? Це страх перед Богом і людь-
ми. А воля індивідуума, сильного характе-
ру (якого так благає знедолена Україна) — 
то є сила Духу, Духу рідної землі. 
 Китайський мислитель, один із творців 
філософії і релігії даосизму Ян Чжу (близь-
ко 440—360 рр. до н. е.), автор трактату 
«Ле-цзи», справедливо вважав, що кож-
ний, хто прагне слави, повинен бути без-
корисним. Для такого не існує особистого, 
він уже не належить собі, а тільки людям. 
Найбільше багатство цієї людини — без-
смертя у пам’яті народу, а стиль життя — 
пекельна праця на користь суспільства.
 Наукові джерела свідчать, що єдність 
морально зрілого народу (етносу) і його 
природного середовища життя (довкілля) 
є фундаментальною властивістю біосфери 
Землі. Як вища філософська єдність вона 
названа французом Тейяром де Шарденом 
Духом землі, а швейцарцем Карлом Густа-
вом Юнгом — архетипом. Автором це по-
няття трактується як вростання і злиття 
життєвої долі кожної людини з долею зем-
лі, на якій вона проживає, заповітної землі. 
Моя доля і доля моєї землі — невіддільні. 
Втрата такої єдності рівноцінна занепаду 
етносу, культури, цивілізації загалом. Дух 
рідної землі із силою Закону визначає стиль 
життя, стереотип поведінки людини. 
 Особливо значущими для розуміння 
вище сказаного є природно-заповідні те-
риторії, заповідні ландшафти. Це — святі 
місця, там живе Бог. Там народжуються 
високі почуття, вільне світосприйняття, 
там думка сягає найвищих вершин.
 Отже, свята заповідна природа має ще 
багато неусвідомлених людиною ціннос-
тей. Через неповноту та поверховість су-
часних знань вони не можуть бути вияв-
лені на даний час. Багато що в нашому 
житті апріорне, перебуває за межами люд-
ського досвіду.
 Заповідний (національний, етнічний) 
ландшафт містить у собі високий інфор-
маційно-виховний потенціал (актуал). 
Він вражає, звеличує... Людина, вбираю-
чи в себе враження від його споглядання, 
збагачується духовно і розумово. У такому 
«діалозі» здійснюється, відповідно, інфор-
маційний (інтелектуальний) і духовний 
(чуттєвий) контакт людини з природою. 

 Так, дослідники Пустині у Феофанії 
м. Києва (Н. Сементовський, 70-ті роки 
XIX ст.) відзначали, що людина, приби-
та найтяжчим горем, прийде сюди і, спог-
лядаючи красу навколишньої місцевості, 
знайде духовне полегшення. Вона відчує 
незворушний спокій. Бо все тут дихає гли-
бокою святинею. Це справжня чернецька 
пустинь серед розкішної природи... У ній 
ми ближче до самого Бога. Крім усього 
того, краса природи лікує людську душу.
 За твердженням англійського дослід-
ника Арнольда Д. Тойнбі, історію треба не 
просто читати, розуміти, а й пережити ще 
раз — психологічно. Поділюся враження-
ми від службового відрядження у біосфер-
ний заповідник «Асканія-Нова». Однієї 
ночі пішов у заповідний степ. Напочатку 
було якось моторошно, незвично. Сам на 
сам уночі, наодинці з диким степом. Чо-
мусь довго не сходило сонце. Врешті, під-
ходжу до скіфського кургану. Обережно 
наближаюсь до прадавнього кам’яного 
ідола. Його очима на мене дивляться пе-
ретерті у порох жорнами історії насельни-
ки цих степів: алани, готи... люди ямної 
і катакомбної археологічних культур ... І 
враз — виповзає червона діжа Сонця. Дух 
Землі і Всесвіту зійшлись на кургані! 
 Отже, святилищами, свого роду при-
родними каплицями, де здійснюється 
дійство духовного єднання (та очищення) 
сучасних Homo sapiens зі світом, що існу-
вав, і прийшлим (прийдешнім) та створе-
ною Богом природою — повинні стати за-
повітні місця дикої природи. За словами 
класиків філософії, людина вийшла з при-
роди, і тепер, хоч у формі спілкування із 
заповідними місцями, мусить підтриму-
вати з нею духовний зв’язок, втрата якого 
призводить до бездуховності (що вже спос-
терігаємо). Будемо вірити, що наш талан і 
наш Дух землі ще живі у збережених при-
родних і культурних скарбах національ-
них заповідних ландшафтів. 
 Заповідна природа — скарбниця висо-
кої людської моралі і мудрості. Це життє-
дайне джерело духовного спокою і божої 
благодаті, примирення зі світом зла і доб-
ра, ненависті та любові. Це святі місця, де 
здійснюється пошук і вершиться таїнство 
єднання зі світом неземним, починається 
дорога до вічності, до Бога. ■

ПОЛІТПАРНАС

Світ ділиться 
Адель СТАНІСЛАВСЬКА
Івано-Франківськ

Світ ділиться й ділиться на категорії:
елітними звуться 
й простими.
А правда витає собі
посередині — десь поміж
тими і сими.
Бо що визначає елітність чи
прОстість
і за якими ознаками?
Приходимо голі однаково 
в «гості» —
лишаємо тут всю
знаковість.
Бо там не потрібно — межа
межею.
І, кажуть, в ціні лиш єдине:
то людяність, там-бо ніяк 
без неї.
Се мірка для ймення —
людина.
Природа не творить
елітних чи прОстих,
се хворі мозкові блуди.
І хмара безмірних понтів і злості 
між тих, що зовуться
«люди»... ■

■
Старовинний 

віадук поблизу 

Ворохти, 

збудований ще 

за «бабусі» 

Австрії, не 

перестає 

вражати своєю 

монументаль-

ністю і красою, 

надійністю 

і чудовою 

локацією, 

що сприяє 

його фото- і 

кіно-«геніч-

ності». Адже 

ця споруда, 

зведена ще за 

часів Австро-

Угорської 

імперії понад 

сторіччя тому, 

потрапляє в 

об’єктиви не 

лише фотогра-

фів-любителів, 

а й у кадри му-

зичних кліпів 

та кінофільмів.

ДУМКИ ВГОЛОС

Заповідна мораль і мудрість
Що про це говорили великі уми минулого

■
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Василь ТАВР

 Російський слідчий 
пропонує тяжкохворо-
му кримськотатарсько-
му активісту Едему 
Бекірову, якого росій-
ська окупаційна влада 
звинувачує у незакон-
ному зберіганні боєпри-
пасів та вибухівки, виз-
нати провину в обмін на 
зміну запобіжного захо-
ду з утримання в СІЗО на 
домашній арешт.
 «Під час ознайом-
лення захисту з експер-
тизами слідчий укотре 
запропонував Бекірову 
визнати провину. Виз-
наєш вину — відразу до-
машній арешт. Едем-ага 
повторив, що він не ро-
бив того, що йому заки-
дають, і взагалі ніколи 
в житті такої кількості 
боєприпасів не бачив, — 
повідомив у коментарі 

виданню «Крим.Реалії» 
адвокат Бекірова Іслям 
Веліляєв. — Я, як адво-
кат, запитав слідчого, 
що буде далі після виз-
нання провини? Просто-
го визнання мало. Далі 
вони зажадають назва-
ти прізвища наших лі-
дерів як замовників».
 За словами адвока-
та, слідство перебуває на 
стадії завершення, але 
слідчий навмисно затя-
гує слідчі заходи, які за-
лишилися, щоб були під-
стави для продовження 

арешту Бекірову: «Тер-
мін у СІЗО добігає кінця 
— ніякі заходи слідчий 
не проводить, процес за-
тягується. Сподіваюся, 
цього разу суд нас почує 
і переведе Едема-ага під 
домашній арешт. Захист 
зі свого боку робить для 
цього всі необхідні дії».
 Нагадаємо, що стан 
здоров’я кримськота-
тарського активіста, 
інваліда першої групи 
Едема Бекірова i досi 
стабільно важкий. Зок-
рема, нещодавно пан 

Бекіров сказав адвока-
ту: «Мені треба вийти, 
бо помру».
 Окупанти затрима-
ли Едема Бекірова 12 
грудня 2018 року на ад-
міністративному кор-
доні з Кримом. Його ут-
римують у Сімферополь-
ському СІЗО у справі про 
«зберігання і передачу 
вибухонебезпечних ре-
човин і патронів». Чер-
гове засідання щодо про-
довження терміну ареш-
ту Бекірова призначено 
на 5 червня. ■

Іван БОЙКО

 Генпрокурор Юрій Лу-
ценко, на відміну від прем’єр-
міністра Володимира Грой-
смана, не настільки поспіш-
но відреагував на інавгура-
ційну промову новообраного 
президента Володимира Зе-
ленського, у якій той закли-
кав урядовців подати заяву 
про відставку, а Верховну 
Раду — звільнити з посади 
очільника ГПУ.    
 Якщо пан Гройсман узяв 
ручку і написав відповідну 
заяву на адресу Ради, то пан 
Луценко більше воліє вдава-
тися до розмірковувань про 
те, що саме він (та ще коле-
ги з керівництва інших пра-
воохоронних органів) мають 
проконтролювати, щоб пар-
ламентські вибори відбули-
ся чесно і законно. Ну і, звіс-
но ж, які там амбіції, посада 
генпрокурора потрібна йому 
ще й для того, щоб не допус-
тити реваншу окремих пред-
ставників режиму Янукови-
ча, які з перших днів прези-
дентства Зеленського почали 
підіймати голову. 
 В ефірі програми «Свобо-
да слова» на ICTV минулого 
понеділка Луценко розповів, 
що піде у відставку після пар-
ламентських виборів.
 «Я вважаю, що треба пова-
жати вибір українського на-
роду, який обрав нового пре-
зидента, але це не означає, 
що в один день усі мають піти 
у відставку, бо Конституція 
і закони України обумовлю-
ють, хто має піти у відставку, 
а хто дещо пізніше повинен 
прийняти відповідне рішен-
ня, — висловив свою думку 
генпрокурор. — Для себе таке 
рішення я прийняв, вважаю, 
що моє завдання разом із ко-
легами з правоохоронних ор-
ганів — провести ще не тільки 
чесні президентські, а й чесні 
парламентські вибори, і після 
цього я піду у політику — не в 
списки будь-яких партій, а до 
людей, з якими буду працю-
вати над своїм баченням роз-
витку України».
 При цьому він нібито не 
боїться втратити «будь-яку 
депутатську недоторкан-
ність», бо пан Луценко запев-
няє, що «завжди вважав, що 
центр української політики 
знаходиться не під куполом 
Верховної Ради, а на вулиці, 
там, де вона насправді слугує 
людям». 
 Щодо дати відставки, то 
Юрій Луценко вочевидь на-
цілився на серпень, бо саме 
після парламентських ви-
борів, наприкінці липня, но-
вообраний парламент ще має 
сформувати свої керівні ор-
гани, утворити коаліцію, об-
рати уряд і ухвалити рішен-
ня про нового генерального 
прокурора.

 Серед іншого, пан генпро-
курор поділився своїми ост-
рахами щодо проявів реван-
шу колишніх «регіоналів». 
За його словами, народний 
депутат Нестор Шуфрич по-
дав до ГПУ заяву про вчинен-
ня державної зради екс-пре-
зидентом Петром Порошен-
ком та колишнім секретарем 
РНБО Олександром Турчи-
новим.
 «Останні дні діячі мину-
лого почали закидати нас де-
сятками заяв про скоєння 
злочину. Одну з них я взяв 
із собою. Відомий пан Шуф-
рич приніс у ГПУ заяву про 
скоєння Турчиновим і Поро-
шенком злочину. За його за-
явою, вони посміли дати на-
каз військам стріляти у тих, 
хто окуповував нашу землю, 
а отже, мають відповісти, як 
він вважає, за статтею 111 
Кримінального кодексу — це 
державна зрада», — розповів 
Луценко.
 Генпрокурор зазначив, 
що вважає подання такої за-
яви Шуфричем проявом ре-
ваншу. Мало цього, він вва-
жає, що заяви від представ-
ників режиму Януковича до 
правоохоронних органів є од-
нією з причин, чому він не по-
дав у відставку.
 «Це не про Турчинова і 
не про Порошенка. Це про 
тисячі убитих і сотні тисяч 
синів, які пройшли фронт. 
Це спроба переписати іс-
торію і зробити злочинцями 
тих, хто любить і боронить 
свою країну. І я залишати-
мусь тут, незважаючи на те, 
що це не дуже популярна по-
зиція, щоб ці заяви нічого не 
мали спільного із законом», 
— пояснює генпрокурор.
 Нагадаємо, що на мину-
лому тижні керманич ГПУ 
під час зустрічі з президен-
том Володимиром Зеленсь-
ким обговорював з ним робо-
ту Генпрокуратури, основні 
завдання у боротьбі з коруп-
цією та як перекрити голо-
вні її джерела — держсектор, 
митницю, рейдерство, афери 
із землею тощо.
 В інтерв’ю Liga.net ми-
нулої п’ятниці пан Луцен-
ко також заявив, що не зби-
рається «прогинати хребта» 
за будь-яку посаду, але й по-
давати у відставку через уль-
тиматуми теж не буде.
 «У відставку, звичайно, 
у свій час піду. Але не через 
ультиматуми. Хочу, щоби пе-
редача цих досягнень відбу-
лася у законний, спокійний 
спосіб, бо будь-які револю-
ційні потрясіння, як правило, 
знищують розпочаті процеси 
і кримінальні провадження», 
— сказав Луценко.
 І додав, що для політич-
ної культури України спад-
коємність влади є бажаною. 
■

Іван БОЙКО 

Колишній заступник гла-
ви адміністрації прези-
дента Віктора Януковича 
Андрій Портнов ніяк не 
вгамується: лише протя-
гом тижня після повер-
нення в Україну подав до 
Державного бюро роз-
слідувань уже четверту 
заяву про «злочини» ко-
лишнього керівника де-
ржави Петра Порошенка.

Головне — кількість, 
а не якість
 «Сьогодні ми зверну-
лися з четвертою заявою 
про злочин Порошенка 
— спробу узурпації ним 
судової влади», — напи-
сав Портнов на власному 
Telegram-каналі мину-
лого понеділка.
 Зокрема, Портнов 
прикріпив до допи-
су шість сторінок пода-
ної скарги, де вказуєть-
ся, що Порошенко ніби-
то незаконно призначив 
двох членів Вищої ради 
правосуддя за президент-
ською квотою.
 На думку одіозно-
го юриста, Порошенко 
видав указ, яким змі-
нив правила проведення 
конкурсу до ВРП і вста-
новив, що якщо конкур-
сна комісія не може виз-
начитися з рекомендова-
ними на посади канди-
датурами, то президент 
може прийняти рішен-
ня самостійно.
 Відтак Андрій Порт-
нов стверджує, що указ 
не мав юридичної сили 
на момент його застосу-
вання, що свідчить про 
незаконність дій Поро-
шенка. Тому він вима-
гає внести до ЄРДР відо-
мості про правопорушен-
ня Порошенка за ст. 109 
(дії, спрямовані на на-
сильницьку зміну чи по-
валення конституційно-
го ладу або на захоплен-

ня державної влади) і  
ст. 382 (невиконання су-
дового рішення) ККУ і 
розпочати відповідне до-
судове розслідування.
 Нагадаємо, що 20 
травня, одразу після інав-
гурації президента Зе-
ленського, Андрій Порт-
нов подав до Державного 
бюро розслідувань заяву 
зі звинуваченням попе-
реднього президента Ук-
раїни Петра Порошенка 
у скоєнні злочину, яким 
вважає наказ відправити 
у похід кораблі ВМС че-
рез Керченську протоку, 
який закінчився захоп-
ленням у полон моряків 
і кораблів. Тим самим він 
намагався «відбілити» де-
ржаву-агресора, поклав-
ши всю провину винятко-
во на Порошенка. 
 Правову нікчемність 
цієї скарги на Порошен-
ка вже за кілька днів, 25 
травня, засвідчив Три-
бунал ООН у Гамбурзі, 
створений у відповід-
ності до Конвенції ООН 
з морського права, який 
зобов’язав Росію негайно 
звільнити захоплених у 
Керченській протоці ук-
раїнських моряків та 
дозволити їм повернен-
ня в Україну. Також суд 
вимагає від Росії звіль-
нити три затримані ук-
раїнські кораблі: «Ніко-
поль», «Бердянськ» та 
«Яни Капу».
 Але скандально відо-
мий радник Януковича 
вирішив «брати» кіль-

кістю, а не якістю: 24 
травня Портнов подав до 
ДБР ще одну заяву про-
ти Порошенка, яка сто-
сується відмивання кош-
тів, легалізації незакон-
них доходів і несплати 
податків.

Хлопче, чиїм будеш?
 Раніше «УМ» ставила 
риторичне питання: хто 
дав гарантії недоторкан-
ності в Україні колишньо-
му втікачу, якою є місія 
Портнова щодо поперед-
нього керівництва де-
ржави і в чиїх інтересах 
він так сміливо діє. 
 Із відповіддю не за-
барився інший втікач, 
який також повернувся 
до України напередодні 
інавгурації Зеленсько-
го після двох років «по-
невірянь» світами — олі-
гарх Ігор Коломойський, 
з яким пов’язують ново-
обраного президента Во-
лодимира Зеленського. 
 Зокрема, в нещодав-
ньому інтерв’ю «УП» 
Ігор Коломойський роз-
повів, що колишній рад-
ник Януковича Андрій 
Портнов допомагає йому 
з деякими юридичними 
питаннями. Мовляв, не-
щодавно він бачився з 
Портновим, пив із ним 
каву і розмовляв про 
«одне юридичне питан-
ня, пов’язане із закор-
донними процесами».
 «Він мені там допо-
магає у дечому. Він так 
змужнів у цьому питан-

ні, коли він відбивався 
від 800 гривень, від усіх 
міжнародних санкцій, то 
він пройшов серйозний 
шлях, — каже пан Коло-
мойський. — Думаю, сьо-
годні це фахівець №1 по 
тому, як відбиватися від 
необґрунтованих і при-
думаних звинувачень. Ви 
ж розумієте, що людину 
звинуватили в тому, що 
він вкрав свою зарплату 
в 800 гривень».
 Водночас він не уточ-
нив, у якій саме справі 
йому допомагає Порт-
нов (який свого часу та-
кож попрацював голо-
вним юристом команди 
Юлії Тимошенко), лише 
зазначив, що він йому 
«юридично допомагає 
років 20». Олігарх та-
кож підтримує Порт-
нова у тому, що той по-
дає заяви у ДБР, НАБУ, 
ГПУ на Петра Порошен-
ка і його оточення.
 «Не засуджую точно. 
Скоріше так, морально 
я на його боці, дуже під-
тримую. А в деяких пи-
таннях просто підтри-
мую. Тому що було кіль-
ка ситуацій, в яких По-
рошенко міг спокійно 
розпорядитися і пере-
стати його переслідува-
ти. А він продовжував 
переслідувати. Особис-
то Порошенко», — вва-
жає Коломойський.
 Зауважимо, що сто-
совно Портнова ук-
раїнські правоохорон-
ці розслідували не лише 
епізод про 800 гривень. 
Спочатку щодо цього 
персонажа розслідува-
лося кримінальне про-
вадження за статтею 
«державна зрада». Ген-
прокуратура розшуку-
вала Портнова за звину-
ваченням у причетності 
до масових вбивств ак-
тивістів на Майдані у 
2014 році.
 А прокуратура Кри-
му перевіряла причет-
ність Портнова до пос-
танови Верховної Ради 
Криму під час почат-
ку окупації півостро-
ва. Утім здібний юрист 
Портнов, використову-
ючи юридичні зачіпки 
і недосконале законодав-
ство, а інколи і свої старі 
зв’язки серед суддів, 
зняв усі обвинувачення 
через суд. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Наклеп в обмін на життя 
Російські окупанти пропонують політв’язню Едему 
Бекірову визнати провину в обмін на домашній арешт

■

КОЛИШНІ

Пусти Портнова в Україну...
Екс-радник Януковича допомагає олігарху 
Коломойському і не втомлюється подавати скарги 
на Порошенка

■

Андрій Портнов допомогає Ігорю Коломойському 
в юридичних питаннях.

❙
❙

ОРГАНИ

Генпрокурор 
не поспішає у 
відставку
Юрій Луценко залишить крісло 
керманича ГПУ лише після 
парламентських виборів, бо хоче 
спадковості влади

■
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«Генії не живуть у кубиках-рубиках, 
їм треба відчувати пори року, 
а ще — ходити босоніж по землі».

Петро Кралюк
філософ, письменник, публіцист

УКРАЇНА МОЛОДА

МЕДІА ДЛЯ МАС

На хвилях 
Бетховена і Баха
З’явилася перша радіостанція 
класичної музики

■

 Страшенно боюся тов-
стих книг!.. Мабуть, як 
і все моє покоління і по-
коління після мене. Пев-
но, через те, що не трима-
ла в руках праць Маркса, 
Енгельса, Леніна... Тоб-
то тримала, бо ж вчила-
ся на філософа, то треба 
було якось хоча б «по діа-
гоналі» пройтися... Все 
якось там незрозуміло і, 
насправді, без нон-фікше-
ну, — точно кажуть старі 
люде — розмір не має зна-
чення. Але ж то філосо-
фія, думки пантеону ідео-
логів свого часу і народу... 
Ще кажуть, що не святі 
горщики ліплять. Але ж 
то таки ліплять! Святі, 
боги, харизматичні ліде-
ри ліплять цілі суспільс-
тва, цивілізації, громад-
ськість, інституції. От 
тільки з націями щось не 
виходить. Значить, вона 
— не голем, а сформована 
сталість. 
 Але повернуся до тов-
стих книг. Петро Кралюк 
«Каган і хохлята». «...
На радісне й благосне чи-
таніє» — автограф від ав-
тора, патріарха сучасної 
української філософсь-
кої думки і скромного ка-
нонічного філософа, який 
робить революцію стерео-
типів та закостенілих ста-
лостей. Петро Михайло-
вич — мій викладач з Ос-
трозької академії. Знаю 
його сто років, як міні-
мум — п’ятнадцять. Не-
сміливе провінційне дів-
ча на першій лекції ха-
ризматичної особистості: 
одночасно рвало на мот-
лох і бунтувало все всере-

дині — як можна запере-
чувати те, що є?! Але дів-
чинка росла і збивала ноги 
об каміння консерватив-
ності і застарілих ціннос-
тей, які з мораллю та всес-
вітнім Добром не мають 
нічого спільного. І з часом 
розуміла, що все у світі 
відносне, що все як не за 
Фройдом, то за Ніцше...
 Кралюк — абсолютно 
не «історико-любительсь-
кий» автор, однозначно. 
Швидше навпаки: якщо 
починати цікавитися іс-
торією України, то тіль-
ки після прочитання хоча 
б одного-двох видань цьо-
го автора. У теологічній 
сфері є пропедевтичний 
етап — штудіювання тлу-
мачень Святого письма, а 
потім уже можна перей-
ти до читання та вивчення 
Великих Книг. Через це і 
зберігається істинність по-
зиції. Чи істинна та істина 
апріорі — це не так важли-
во для традиційної світог-
лядності соціуму. Але на 
те вона й релігія, щоб пер-
соніфікуватися в істину. 
В історії — з точністю до 
навпаки, вона шукає влас-
ної персоніфікації. Тому й 
одягають Тараса Григоро-
вича у кожуха, Гоголя — 
в шаровари, а козаків — 
у спортивні костюми з на-
писом «За здоровий спосіб 
життя», а підниз — чернечі 
парамани. Персоніфікація 
історико-політичного бл... 
блудства в Петра Кралю-
ка — як мінімум, містифі-
кована. Вона має свої від-
повідники за суттю, зміс-
том, характерним напов-
ненням. 

 Якщо політична ва-
гомість-важливість, якої 
надає тимчасове (до пер-
шої ж поразки) політич-
не середовище, є історич-
ним абсурдом і одноден-
ним явищем, то чому це 
не подати як мастурбацію 
цієї ж особистості — голо-
вний кіт країни Спікер, 
домашній улюбленець 
голови Партії любителів 
котів, подає приклад ко-
там свого середовища зай-
нятися онанізмом після 
невдалої спроби обабури-
ти єдину в місті притомну 
кішку Фелісію, що мис-
лить, як нормальна адек-
ватна людина і дивуєть-
ся усім збоченням дво-
ногих ссавців. Зрештою, 
й сама ідея партії — хи-
мерне, абсурдне зборище 
божевільних позицій та 
неадекватних ідей, під-
триманих зомбованими 
роботягами, з яких прос-
то стібаються їхні ліде-
ри, верхівка тимчасово-
го завуальованого під іс-
тину проекту власної лі-
дерської самореалізації. 
 Особисто мені, як при-
хильниці гендерної полі-
тики, образ мудрої кіш-
ки в повісті Петра Ми-
хайловича «Фелісія» (як 
ідеал притомного жіноц-
тва в історії цивілізацій) 
надзвичайно сподобався! 
Чого не скажеш про голо-
вну героїню з оповідання 
«Ґандзя люба», котра, ке-
руючись німфоманічною 
позицією власного лібі-
до чи то пак — пошука-
ми звичайного жіночого 
щастя крізь призму влас-
ної історичної неусвідом-
леності, так і померла 
(мабуть), будучи виключ-
но вагінальним утворен-

ням для ідеологічних фа-
лосів та сплеску політич-
ної сперми. 
 Щодо політичної спер-
ми. Виявляється, існу-
ють не просто коїтуси, а 
й шлюби між Соціаліз-
мом і Диктатурою та Ко-
мунізмом і Демократією. 
І все це сни великих сві-
ту цього. Мені згадалися 
слова однієї знайомої арт-
вумен — «проснулася від 
того, що мене...». Дивно, 
все так дивно, що істо-
рико-соціальний процес 
сублімує, маючи влас-
ні конкретні сутності, 
плоті, єства, але зовс-
ім не дивує, що політика 

переважно займається ін-
цестом і абсолютно не ви-
користовує для власного 
повноцінного самозаплід-
нення досвід та історичну 
кон структивність. Врято-
вувати може тільки реін-
карнація, як у «Фінішно-
му топінамбурі», — з ідео-
логічної проституції до 
політичної неосвіченості. 
Жоден із цих варіантів не 
рятує від самознищення, 
але виникає хоча б неза-
ангажоване мислення.
 Безумовно, «родзин-
кою» книги є художній 
образ історично свідомо-
го чиновника чи особи 
приналежної до політи-

ки, гіперболізована істо-
рична та культурна осві-
ченість, самоідентифіка-
ція, самоусвідомлення. 
Головнокомандувач із 
повісті «Фабрика(ція)» 
та оцифрований мозок-
субстанція одного сучас-
ного узурпатора-визволи-
теля з «Кагану і хохлят» 
— чи не зависокою ерудо-
ваністю та всеобізнаніс-
тю суспільство наділяє 
маріонеток власного ото-
чення?.. Що було б, якби 
вони справді так кумека-
ли в історії свого народу! 
Можливо, тоді суспіль-
ство не шукало би симу-
ляторів, засобів для влас-
ного історичного БДСМу, 
створення ідолів, яких 
освячує, а потім, після 
ігрищ, не може позбутися 
(бо ж освячені!) і ставить 
на покуті рівної віри, де-
ржавотворства, власного 
становлення... 
 Петро Кралюк — фі-
лософ, який пропонує до-
ступне нам, поки ще сус-
пільству їдців дешевої 
ковбаси і дорогої цибулі, 
тлумачення власного пог-
ляду на історію, вид збо-
ку, картинку у форматі 
3Д. Бо ж голови в україн-
ців не тільки для того, щоб 
їсти. А для свідомої части-
ни українців (без власно-
го поділу, а на особистий 
розсуд) скажу словами 
одного з героїв даної кни-
ги — Енді Воргола, якого 
оживив мольфар для тлу-
мачення істини нашим су-
часникам: «...ми, україн-
ці, окрім хутірної філосо-
фії, маємо ще філософію 
серця». Певно, почути її 
гуртом, нацією, буде най-
вищим історичним оргаз-
мом! ■

КНИЖКОВА ШАФА

Штудіювання тлумачень святого письма
Канонічний філософ — про історико-соціальну сублімацію та політичний інцест

■

Іра БАКОВЕЦЬКА-РАЧКОВСЬКА, 
письменниця

Євдокія ФЕЩЕНКО

 В українському радіо-
ефірі зазвучала станція з 
класичною та академіч-
ною музикою.  Загалом 
«Ісландія» — це онлайн-
проект, у рамках якого ви-
ходять освітні та культур-
ні передачі, а тепер працює 
і радіостанція. 
 Радіо «Ісландія» віддає 
перевагу перевіреній кла-
сиці. А також пропонує те-
матичні подкасти та шоу, 
де можна дізнатися про 
нові імена в українській 
музиці. Ведучі розповіда-
тимуть про найцікавіших 

сучасних виконавців та 
композиторів, яких точно 
варто послухати.
 «Платформа, яка могла 
б визначати нові напрям-
ки для розвитку класич-
ної та академічної сцени в 
Україні, — цитує програм-
ного директора Олю Дібро-
ву bit.ua. — Точкою відлі-
ку нашої капсули часу стає 
епоха бароко. Ми рухає-
мось через симетрію кла-
сицизму до суму романтиз-
му; від яскравих фарб імп-
ресіонізму — до безмеж-
них космічних просторів 
академічної музики ХХ і 
навіть ХХI століття». ■

Тетяна МІЩЕНКО

 На Черкащині 8 червня вдруге  відбу-
деться культурологічний фестиваль прос-
то неба Kamianka Music Fest, який про-
ходить за ініціативи Центру культурних 
ініціатив Responsible Future «Відпові-
дальне майбутнє» та дієвої підтримки 
Кам’янської міської ради.
 Кам’янка, яку називають «музами 
геніїв місто осяяне», не випадково ста-
ла місцем проведення  фестивалю, адже 
має потужний музичний бекґраунд — 
творчість всесвітньо відомих компози-
торів Петра Чайковського та Кароля Ши-
мановського. Цей населений пункт сміли-
во можна назвати музичною Меккою.
 Упродовж 28 років, з 1865-го по 
1893-й, сюди приїздив до своєї улюбле-
ної сестри Олександри уславлений ком-
позитор Петро Чайковський — потомок 
козацького роду Чайок. Саме у Кам’янці, 
за словами  композитора, він жив, пра-
цював, відпочивав, оновлювався душею, 
розумом і серцем. Почувався ніби вдома, 
був щасливим, натхненним і написав по-
над 30 творів, серед яких: опери «Євгеній 
Онєгін», «Мазепа», «Орлеанська діва», 
балети «Лебедине озеро», «Спляча кра-
суня», фортепіанні цикли «Дитячий аль-
бом», «Пори року» та багато інших.
 У Кам’янці та Вербівці на Черкащині 
часто бував відомий польський компо-

зитор, засновник польської компози-
торської школи ХХ століття Кароль Ши-
мановський (1882—1937), народжений у 
селі Тимошівка цього краю, що став для 
нього сповненою краси і свободи рідною 
домівкою, де проходили безтурботні ди-
тинство і молодість. До слова, ці благо-
словенні місця дали натхнення  багатьом 
композиторам, письменникам, поетам та 
художникам.
 Мета фестивалю «Кам’янка мюзік 
фест» — залучати туристів до великої 
культурної та історичної спадщини міс-
та, підвищувати обізнаність місцевого 
населення і туристів задля збереження 
української культурної спадщини і за до-
помогою музики «достукатися» до нема-
теріальної сутності людської душі.
Головною локацією проведення фесту є 
парк Кам’янського державного історико-
культурного заповідника зі сценою та ві-
домою музичною школою. Враховуючи, 

що в місті  15 років поспіль проводять ди-
тячий конкурс пам’яті Петра  Чайковсько-
го,  логічною є участь у фестивалі дітей 
— переможців конкурсу, які з’їжаються з 
різних містечок і сіл України.
 Цьогоріч хедлайнером класичної 
частини  буде Національний ансамбль 
солістів «Київська камерата» та його 
солістка, народна артистка України Бог-
дана Півненко. Варто згадати, що мину-
лого року неймовірний успіх мав виступ  у 
рамках фестивалю талановитої скрипаль-
ки Мирослави Которович, заслуженого 
артиста України Ігоря Саєнка та яскраво-
го, згуртованого колективу молодих му-
зикантів Арте Хатта.
 У рамках фестивалю діє джазова 
сторінки  Jazz Cosmic Night. Торік висту-
пала група із загадковою назвою Atma 
Winds.  Цьогоріч  запрошено відомий  ко-
лектив із Німеччини Falk Bonitz trio (Тріо 
Фалька Бонітца). ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Кам’янкою натхненні
Край народження опери «Мазепа» і балету 
«Лебедине озеро» збирає поціновувачів музики

■
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Тетяна МІЩЕНКО

 На сцені Національного центру теат-
рального мистецтва імені Леся Курбаса 30 
травня перший соціальний англомовний 
театр ветеранів та волонтерів АТО Project 
W — Veteran, Volunteerand William пре-
зентує для глядачів першу виставу англій-
ською мовою «Дванадцята ніч, або Що за-
хочете» знаменитого Вільяма Шекспіра у 
сучасній обробці.
 Незвичайну ідею придумав, ініцію-
вав та організовує Ігор Касьян. «Як ви ро-
зумієте, ідея не з’являється сама по собі, 
щось має підштовхнути на це, — каже він. 
— Мене турбує слабкий імідж ветеранів 
АТО в країні, популізм та спекуляція вій-
ськовими темами під час війни. На влас-
ному прикладі покажемо, що ветерани та 
волонтери АТО — це не окрема категорія 
людей у суспільстві! Нас не потрібно жалі-
ти, а ми не повинні давати привід для цьо-
го! Палаючі очі, жага до життя, англійсь-
ка за рік та праця на сцені... — усе це мож-
ливо, коли є мета».
 Нагадаємо, життєрадісна та жвава ко-

медія англійського драматурга названа на 
честь дванадцятої ночі після Різдва. Це за-
плутана історія справжнього кохання Віо-
ли, Герцога, Олівії та Себастіана, які про-
ходять випробування долею та гартуван-
ня часом, обростаючи обіцянками та непо-
розуміннями, дивними переодяганнями 
та боязкими натяками, таємною надією та 
палкими зізнаннями. Дійства відбувають-
ся на межі між ілюзією та дійсністю.
 Вистава «Дванадцята ніч, або Що за-
хочете» — приклад того, як зізнання в 
любові до життя, активізують незлам-
ність, віру, дають поштовх на долання но-
вих викликів. Постановка нагадує про те, 
як потрібно цінувати кожну мить буття, 
зберігаючи найголовніше — людяність.
 «Це вистава про перемогу, — каже ре-
жисер-постановник, заслужений артист 
України Олексій Гнатковський. — Пе-
ремогу сили духу над страхом, перемо-
гу віри над сумнівами, перемогу щирості 
над фальшем, зрештою — про перемо-
гу життя над смертю. Це вистава про пе-
ремогу любові! Я захоплююся цими «не-
нормальними», які взялися за, здавало-

ся б, неможливе! Вони ніколи не грали на 
сцені, вони не знають англійської, вони 
все роблять вперше. Але вони взялися 
зіграти Шекспіра «Дванадцята ніч» мо-
вою оригіналу! І вони це зроблять! Вони 
— як малі діти, які безмежно вірять у 
свою гру і цим змінюють світ. Вони пока-
зують «дорослим», які ті смішні... Вони 
доводять, що немає нічого неможливо-
го. Вони показують, що героєм потрібно 
бути кожного дня і у всіх своїх справах. 
Це люди, яким НЕ байдуже. Це вистава-
приклад, вистава-заклик до дій, виста-
ва-маніфест щирості, наївності та доб-
ра!»

 Project W Veteran, Volunteer and 
William — це соціальний проект Су-
часної школи англійської мови English 
Amon People, громадської організації 
«Елеос-Україна» та Івано-Франківсько-
го академічного обласного музично-дра-
матичного театру імені Івана Франка. 
Проект підтримує відомий український 
актор та режисер кримськотатарсько-
го похо дження, заслужений артист АР 
Крим Ахтем Сеітаблаєв, який упевне-
ний: «Це неймовірна  ідея ветеранів ре-
абілітуватися після війни, відкрити в 
собі творчий шлях через постановку те-
атральної п’єси англійською мовою». ■

1 червня — «За двома 
зайцями»
 Не кожній сучасній 
виставі вдається так від-
верто і беззастережно за-
кохати в себе глядачів, як 
це сталося з балетом «За 
двома зайцями» Юрія 
Шевченка. Балетмейстер-
постановник Віктор Лит-
винов знайшов такі вдалі 
прийоми, що «прочитати» 
історію Голохвастого буде 
цікаво навіть незнайомо-
му із сюжетом глядачеві. 
 Згідно із задумом пос-
тановника, у виставі є дві 
ролі Голохвастого — мо-
лодого та старого. Напри-
кінці квітня у ролі стар-
шого з них дебютував 
улюбленець публіки дра-
матичний актор Олек-
сій Вертинський, який 
iз першого виходу підко-
рив глядачів. І от 1 червня 
знову буде щаслива наго-
да побачити зірку кіно та 
театру Олексія Вертинсь-
кого на сцені Національ-
ної опери України. 

7 червня — «Кармен» 
 Попри те, що прем’єра 
опери «Кармен», лібрето 
до якої написали Г. Ме-
льяк і Л. Галеві за моти-
вами однойменної нове-
ли Проспера Меріме, не 
мала особливого успіху, 
з часом вона посіла по-
чесне третє місце в десят-
ці найпопулярніших опер 
у світі. Серед відомих ви-
конавиць головної партії 
— солістка Національної 
опери України Анжеліна 

Швачка, яка визнана од-
нією з кращих Кармен су-
часності. 
 Перший раз Анжеліна 
виконала цю партію у 26 
років, і відтоді її Кармен 
глядачі аплодували сотні 
разів у різних театрах Єв-
ропи і в постановках різ-
них режисерів. 
 У списку головних 
партій в популярних опе-
рах у Анжеліни Швачки є 
ще один образ, який роз-
криває багатогранність 
виконавської майстер-
ності співачки — це роль 
Попелюшки в одноймен-
ній опері Россіні. Ця опе-
ра вирізняється високою 
вокальною складністю, в 
ній можуть виконувати 
партії тільки співачки, 
яким підвладні всі секре-
ти справжнього італійсь-
кого бельканто, і тому на 
сцені Національної опери 
цю постановку можна по-
бачити нечасто. 16 червня 
глядачі отримають пре-
красну можливість знову 
зануритися в казку, сю-
жет якої знайомий з ди-
тинства. Партію Попе-
люшки (Анджеліни) ви-
конує Анжеліна Швачка. 
Анжеліна співатиме Анд-
желіну!

8 червня — «Весілля 
Фігаро» 
 Першоджерелом ба-
лету «Весілля Фігаро», 
поставленого хореогра-
фом Віктором Яремен-
ком на музику Моцарта, 
як і однойменної опери 

композитора, стала п’єса 
французького драматур-
га П’єра де Бомарше «Бо-
жевільний день, або Одру-
ження Фігаро». Вона була 
заборонена в Австро-Угор-
щині, оскільки, на думку 
влади, відверто висміюва-
ла аристократію і несла в 
собі революційні ідеї. Але 
Моцарт був відомим аван-
тюристом, тому ризикнув 
не тільки створити оперу 
по забороненому твору, а й 
поставити її у Відні (1786 
рік).
 На сцені Національ-
ної опери України сюжет 
отримав не менш яскраве 
втілення зовсім в іншому 
жанрі, на основі зовсім ін-
ших виразних засобів. Пе-
редати комедійний сюжет 
і закручені інтриги без тек-
сту, лише мовою танцю — 
завдання не з легких. Хо-
реограф Віктор Яременко 
дав виконавцям, і не тіль-
ки головних партій, ши-
рокий простір для показу 
своєї танцювальної май-
стерності і водночас дав 
змогу заявити про себе як 
творців характерів. 
 І, як годиться, — Фіга-
ро тут, Фігаро там ... Опера 

Дж. Россіні «Севільський 
цирульник» (21 червня, 4-
й прем’єрний показ) пода-
рує не менше позитиву від 
зустрічі з улюбленим ге-
роєм, який не тільки ви-
конує знайомі куплети, а 
й катається на самокаті.

12 червня — «Травіата»
 Коли «Травіата» впер-
ше була виконана 6 бе-
резня 1853-го у Венеції, 
це був відвертий провал. 
Опера не сподобалася ані 
критикам, ані публіці. 
Велика проблема виник-
ла зі співачками: занад-
то пишною була героїня, 
що вмирає від сухот, і всі 
вважали, що це жарт. Ін-
шою проблемою були кос-
тюми: опера виконувала-
ся в сучасному одязі, що 
також було незвично. У 
більш пізньому виконан-
ні все це було змінено. І ось 
тоді опера здобула успіх в 
Італії. Широка публіка 
полюбила її — і в Європі, 
і в Америці. Нині «Травіа-
та», що стала на 160 років 
старшою, одна з найпопу-
лярніших і займає перше 
місце серед усіх виконува-
них у світі опер.

 

Лібрето до опери написав 
Франческо П’яве, в осно-
ву  була покладена п’єса 
Олександра Дюма-сина 
«Дама з камеліями», за-
снована, у свою чергу, на 
напівавтобіографічному 
романі. Прототипом голо-
вної героїні роману була 
реальна жінка, паризька 
куртизанка Марі Дюплес-
сі, що жила в першій поло-
вині XIX століття і в яку 
був закоханий молодший 
Дюма.
 Олександр Дюма-син 
після знайомства з опе-
рою «Травіата» сказав, 
що вже через 50 років ніх-
то не згадав би твір «Дама 
з камеліями», але завдя-
ки Верді він став безсмер-
тним.
 Історію про знамени-
ту куртизанку покладено 
не тільки в основу опери, а 
й балету «Дама з камелія-
ми». 
 Так, 23 червня відомий 
сюжет буде представлений 
балетною трупою. Хореог-
рафію здійснила художній 
керівник балетної трупи 
театру Аніко Рехвіашвілі 
на музику Л. Бетхове-
на, Й. Брамса, І. Пахель-

беля, Г. Форе, Е. Елгара, 
І. Стравінського. Головну 
партію виконає Анастасія 
Шевченко, яка настіль-
ки співпереживає своїй 
героїні, що не може стри-
мати сльози навіть під час 
танцю.

19 червня — «Любовний 
напій» 
 Два тижні — ось скіль-
ки часу знадобилося Гае-
тано Доніцетті, щоб на 
суд глядачів була пред-
ставлена опера «Любов-
ний напій». Зміст твору 
побудовано на низці різ-
номанітних несподіва-
нок, які в підсумку при-
водять головних героїв 
до позитивного резуль-
тату. Прем’єра відбула-
ся на сцені мілансько-
го «Ла Скала» 12 травня 
1832 року. Це був один iз 
найяскравіших прижит-
тєвих творчих тріумфів 
молодого, на той час дуже 
щасливого і натхненного, 
захмелілого від любові до 
дружини Вірджинії Гае-
тано Доніцетті, який пи-
сав цю музику не тільки 
для театру, а й для коха-
ної жінки.
 Опера сповнена тон-
кого гумору, душевних 
переживань і чуттєвості. 
Вона наповнює радістю, 
зачаровуючи своєю лег-
кістю і унікальністю. 
Саме тому ця опера часто 
з’являється на найвідомі-
ших світових сценах як у 
своєму класичному, тра-
диційному вигляді, так і 
в різноманітних сучасних 
інтерпретаціях.
 Партію Неморіно ви-
конає улюбленець столич-
ної публіки — Валентин 
Дидюк, який побалує гля-
дачів ще й партією Рікар-
до в опері Дж. Верді «Бал-
маскарад» (22 червня). І, 
за традицією, виступить 
в тандемі з іменитим Та-
расом Штондою — цього 
разу в одноактній опері С. 
Рахманінова «Алєко» (29 
червня). 
 За матеріалами прес-
служби НОУ. ■

ЧАС «Т»

Уперше дванадцята ніч
Театр ветеранів та волонтерів АТО представляє 
англійською сучасну обробку шекспірівської комедії

■

Ветерани та волонтери АТО на власному прикладі показують, що не є виокремленою 
категорією.
Фото надане організаторами.

❙
❙
❙

АФІША

Класика і креатив
Олексій Вертинський, Анжеліна 
Швачка і Валентин Дидюк на сцені 
Національної опери у червні

■

Зірку кіно та театру Олексія Вертинського можна побачити на сцені Національної 
опери України.
Фото надане НОУ. 

❙
❙
❙

Репертуар першого літнього місяця в Національній 
опері України традиційно багатий постановками, в яких 
усе, як у житті — і сміх, і сльози, і любов. 
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На один-два!
 Тобто смакота за кілька хви-
лин, що особливо актуально 
вранці. Йдеться про тістечка з 
полуницею. Якщо є заздалегідь 
приготовлене (чи куплене) лист-
кове тісто, поріжте його на квад-
ратики 12х12, викладіть на сере-
динку сирну масу (сир розмішай-
те з жовтком і цукром, якщо маса 
рідка — додайте трошки манки, 
можна ванілін, якщо любите), а 
зверху — полуницю, обкатану в 
крохмалі, щоб не потекла. Пос-
тавте в духовку, і поки готуєть-
ся чай чи кава (за хвилин 20), тіс-
течка вже будуть готові! Присип-
те цукровою пудрою і смакуйте!
 Зеня Король зі Львова про-
понує спекти бісквітний рулет із 
полуницею. Процес нормальний 
(тобто нескладний), результат — 
чудовий. Не бачу причин не спек-
ти. Отож потрібно: 4 яйця, по 4 
столові ложки цукру та борошна, 
чайна ложка амоняку. 
 Збити жовтки з цукром, ок-
ремо — білки, все акуратно вимі-
шати, вилити на деко, поперед-
ньо змащене жиром і застелене 
пергаментом. Спекти корж і ще 
гарячим скрутити.
 Крем: 250 г масла збити зі 
склянкою пудри, додати наріза-
ну полуницю.
 Змастити корж. Цей рулет 
втілює багато бажань, підсумо-
вує господиня. 

Полуничне втілення бажань — 
кекс і штрудель
 Не знаю, як там хто пов’язує 
полуниці з бажаннями, а для 
мене полуничний штрудель (і 
кекс на пару з ним) — це чудові  
перетворення бажань у дійсність. 
Почнімо з кекса. 
 Розділяємо 5 яєць на жовт-
ки і білки і збиваємо їх окремо 
(до білків додати трішки солі, 
а потім потроху — 200 г цукру, 
жовтки збиваємо з чайною лож-
кою порошку для печива і паке-
тиком ваніліну). З’єднати білки і 
жовтки.
 Засипати склянку добре про-
сіяного борошна (просіювання 
насичує борошно киснем), вимі-
сити і додати 2 столові ложки ку-
курудзяного крохмалю (можна і 
картопляного) та 3 столові лож-
ки рафінованої олії без запаху, 
вимішати і наприкінці можна до-
давати горіхи (хто дуже любить, 
хоча горіхи пекти не бажано), 
мак, родзинки, цукати тощо.
 Форму для кекса змастити 

маслом і присипати сухарями. 
Вилити половину тіста і виклас-
ти порізану полуничку. Залити 
рештою тіста і поставити на 45 
хвилин у розігріту до 180 градусів 
духовку. Коли кекс готовий і охо-
лоджений, полити його шокола-
дом — білим і чорним по черзі — і 
прикрасити також полуничками. 
Чим не кулінарний шедевр?
Святковий штрудель
 Рецепт, який мене не підвів, 
випічка, яка мене не підвела. Так 
я можу сказати про цей варіант 
полуничного кулінарного творін-
ня. З морозивом чи шоколадним 
соусом, із джемом чи вершками 
— він неймовірний!
 Споживати його краще одра-
зу після випікання, поки оболон-
ка не втратила крихкість і спокус-
ливий хрускіт. Бо при зберіганні 
штрудель просочується полунич-
ним соком і дуже розмокає, хоча є 
любителі поласувати саме таким 
смаколиком. 
 Готувати можна різними спо-
собами: замість класичного роз-
тяжного тіста можна використати 
листкове, можна змінити начин-
ку, поєднати полуницю з інши-
ми ягодами, додати домашньо-
го сиру, замість крохмалю мож-
на використати манку. Словом, є 
багато можливостей для смачних 
експериментів.
 Потрібно для тіста: 500 г бо-
рошна, 2 яйця, 300 мл води, 5 сто-
лових ложок олії і трішки солі. 
 Для начинки: 1 кг свіжих по-
луниць, столова ложка лимонно-
го соку, столова ложка крохма-
лю, 5 столових ложок цукру, 100 
г масла, склянка мелених сухарів 
і цукрова пудра для присипки. 
 Начинку готуємо заздалегідь, 
щоб до моменту готовності тіста 
вона теж уже була готова, бо тісто 
швидко підсихає, що небажано.
 Полуницю миємо, обсушує-
мо, нарізаємо навпіл або четвер-
тинками в залежності від величи-
ни ягід, пересипаємо цукром.
 Для більш в’язкої консистен-
ції начинки додаємо картопля-
ний або кукурудзяний крохмаль 
— він смачно і приємно зв’яже 
більшу частину ягідного соку 
при випіканні штруделя.
 Спочатку готуємо прісне роз-
тяжне тісто. У теплій воді (30-35 
градусів) розводимо сіль та вби-
ваємо туди яйце, добре вимішує-
мо.
 Суміш виливаємо у просія-
не борошно, додаємо олію і замі-
шуємо густе однорідне тісто. За-

лишаємо на 30 хвилин, змастив-
ши його поверхню олією, що  вбе-
реже тісто від підсихання.
 Визріле тісто ділимо на дві 
частини, кожну розгортаємо 
в прямокутний пласт товщи-
ною 2 мм, а потім розтягуємо 
руками від центру до прозорос-
ті. Чим тонше розтягнуто тісто, 
тим краще виглядатиме штру-
дель і тим ніжнішою, хрусткі-
шою буде його скоринка.
 Тісто викладаємо на вафель-
ний рушник. На кожен пласт 
тіста наносимо шар розтопле-
ного масла, відступивши по 5-6 
см із боків і залишивши на одно-
му кінці пласта вільними санти-
метрів 15 тіста (це буде верхній, 
хрусткий шар, яким ми завер-
шимо згортання штруделя ру-
летом), решту поверхні приси-
паємо підсмаженими меленими 
сухарями або розкришеним пе-
чивом.
 Сухарі, як і крохмаль, забе-
руть на себе зайвий сік, щоб обо-
лонка штруделя залишилася су-
хою. Поверх сухарів кладемо по-
луничну начинку. Сік, який ви-
пустять полуниці, залишаємо 
в мисці. Його можна провари-
ти на малому вогні 5-7 хвилин 
і при подачі полити штрудель. 
Піднімаємо краї рушничка і та-
ким чином згортаємо тісто, під-
гинаючи бокові краї тіста, щоб 
начинка не підтікала. Зверху 
має бути той край тіста, що за-

лишився вільним від начинки і 
сухарів.
 Викладаємо штрудель швом 
донизу на змащену маслом фор-
му, зверху додатково змащуємо 
маслом та робимо кілька глибо-
ких проколів голкою на кожно-
му штруделі.
 Ставимо форму в розігріту до 
190-200 градусів духовку, випі-
каємо 40-45 хвилин. Виймаємо 
з духовки, перед подачею добре 
посипаємо цукровою пудрою. 
Красиво!

Полуничний тірамісу
 Навіть назва промовиста, чи 
не так? Рецептом цього смако-
лика ділиться Олена Чеснович 

зі Львівщини. 
 Крем: 3 жовтки збити із 100 г 
цукрової пудри, додати ваніль. 
Окремо збиваємо 500 г маскар-
поне з 200 г вершків 20%. Далі 
змішуємо обидві суміші на низь-
ких обертах міксера, поступово 
додаючи швидкості до загустін-
ня. А далі — все за класикою: са-
воярді змочуємо у кавовому си-
ропі, викладаємо у форму, до-
даємо крем і полуницю, далі — 
знову савоярді,   прикрашаємо 
на свій смак. Також можна ро-
бити тірамісу окремо і з апель-
сином, тоді до крему додають 50 
г фрешу і перекладають очище-
ним апельсином. Легко і дуже 
смачно. ■

СЕЗОН РОЗПОЧАТО!

Не сидиться й не лежиться, бо вродила полуниця!
Найсмачніші страви з ароматними ягодами

■

Тірамісу Олени Чеснович.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Нарешті ми дочекалися цього чудового сезону, коли королевою 
втілення кулінарних фантазій стає полуниця. Зі мною в цьому, на-
певне, погодяться всі: ця ягода — симбіоз краси, смаку та користі. 
От якщо й буває гармонія в кулінарії, то для мене вона найчіткіше 
уявляється саме в час дозрівання полуниць. 
Полуницю заслужено вважають одним з основних джерел міне-
ралів для нашого організму, крім того, в ній міститься цілий ком-
плекс вітамінів, у тому числі С і дуже корисні організму вітаміни 
групи В, а ще — багато заліза, магнію, калію, кальцію, цинку, мар-
ганцю, фосфору, кремнію.
Кажуть, що полуниця добре впливає на систему травлення, пок-
ращує апетит, має сечогінну і потогінну дії, а завдяки вмісту в ній 
антиоксидантів сповільнює процес старіння. Звісно, що це — да-
леко не всі переваги диво-ягоди, але нас наразі цікавлять її смакові 
секрети.
Полуницю я би й не готувала: намити чималеньку миску і їсти без 
поспіху, насолоджуючись літом на тарілці. Або нарізати до сирко-
вої маси, або присмачити сметаною з цукром чи без, чи додати до 
морозива, це все для того, щоб не піддавати її термічній обробці, 
— і світ заясніє полуничними ароматами. 
Але полуниці і страв з нею багато не буває, тому в нас будуть і 
вареники, і рулети, і кекси, і салати, і десерти з полуницею. Ці аро-
матно-барвисті миттєвості роблять життя кращим!
Отож, робімо!

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 «Зізнаюся, до окрошки я довгий час ставила-
ся з прохолодою, вважаючи її салатом олів’є зали-
тим певною рідиною, — розповідає про цю запаш-
ну прохолодну літню страву авторка рецепту Інна 
Сотніченко з Чернівців. — Але оскільки чоловік 
у літню спеку дуже полюбляє цю страву і готува-
ти її таки доводиться, то з часом і я була змушена 
розкуштувати її смак, навіть навчилася отриму-
вати задоволення від споживання. Сьогодні ділю-
ся своїм улюбленим варіантом окрошки».
 Потрібно: яйця і картопля — по 4 шт., огірки 
— 2-3 штуки, 200 г нежирної вареної ковбаси, 1 л 
сироватки, 300 г жирної сметани, чайна ложечка 
гірчиці, зелень (кріп, зелена цибуля), сіль і пере-
ць — за смаком. 
 Зваріть яйця і картоплю (в мундирі), ос-

тудіть. Жовтки поки що залиште, а білки і кар-
топлю поріжте, наріжте огірки з ковбасою. Я на-
магаюся нарізати їх однаковими маленькими ку-
биками. За бажанням можна додати і редиску. 
 Жовтки перетріть у блендері з сіллю, перцем, 
гірчицею та сметаною. Гарненько розмішайте з 
сироваткою. Я не змішую усі складові відразу, а 
за потреби розкладаю по тарілках порційно і за-
ливаю сироваткою. Щедро додаю дрібно наріза-
ного кропу та зеленої цибульки. Не забувайте, 
що все має бути гарно охолодженим. І таки ок-
рошка має право на існування: вона добре осві-
жає та втамовує голод, а водночас і спрагу. 
 Смачного! ■

Окрошка Інни Сотніченко.❙

ВАРТО СПРОБУВАТИ

 Літо на порозі!   
 Готуймо 
 по-літньому!
 Окрошка — смачний 
 порятунок у спеку

■

Полуниця не тільки смачна, а й дуже корисна.❙

Штрудель з полуницею не підведе!❙
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«Після Страсбурга не вистачило емоційного заряду. Потрібно було завершити 

матч у другому сеті. Я відмінно зіграла перший, вела гру, все було в порядку. 
Але в другій партії я почала відчувати емоційне спустошення».

Даяна Ястремська
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Широко відкривши двері 
для іменитих іноземних настав-
ників та молодих талановитих 
футболістів, за відносно корот-
кий час консервативний анг-
лійський футбол досяг феноме-
нального результату. У сезоні 
2018/2019 років — уперше в іс-
торії — усі чотири команди в єв-
рокубкових фіналах представ-
лятимуть одну країну — Анг-
лію.
 Водночас прижитися на Ту-
манному Альбіоні не так уже 
й просто. Свого часу, провів-
ши не один успішний сезон в 
Італії, так і не заграв на макси-
мальних обертах в англійській 
прем’єр-лізі Андрій Шевченко. 
Також не зміг на повну розкри-
ти свій бомбардирський потен-
ціал в Англії й інший українсь-
кий форвард Сергій Ребров.
 На переїзд у 2016 році з 
російської Уфи до Манчесте-
ра Олександра Зінченка скеп-
тики взагалі дивилися, як на 
звичайний фарс, прогнозуючи 
молодому півзахиснику збір-
ної України в «Манчестер Сіті» 
кар’єрний провал. Після коро-
тенького знайомства з новобран-
цем головний наставник «МС» 
Хосеп Гвардіола відправив Зін-
ченка в оренду до голландсько-
го ПСВ. Однак уже перед стар-
том наступного сезону іменитий 
іспанський «коуч» заявив, що 
«Сашко як молодий футболіст 
має залишитися у клубі й допо-
могти «Манчестер Сіті» в май-
бутньому». «У мене є відчуття, 
що будемо його використовува-
ти в подальших поєдинках», — 
спрогнозував Гвардіола.
 Зрештою, внутрішнє чуття 
титулованого іспанського тре-
нера не підвело, хоча в сезоні 
2017/2018 років Зінченко знач-
но більше часу провів у резер-
ві, ніж на футбольному полі, 
запам’ятавшись футбольним 
фанатам «МС» епізодом, коли 
під час святкування чемпіонства 
випустив додолу верхню части-

ну чемпіонського трофея.
 Однак нинішній сезон Зін-
ченко сміливо може занести 
собі в актив — 29 проведених 
поєдинків, гол та п’ять резуль-
тативних передач. При цьому 
його команда зібрала на внут-
рішній арені всі можливі тро-
феї, перемігши в чемпіонаті, 
а також у національному Куб-
ку та Кубку ліги. Після цього 
Олександр Зінченко став пер-
шим в історії українцем, котро-
му вдалося стати чемпіоном Ан-

глії більше одного разу. Від-
значимо, що єдиним представ-
ником українського футболу, 
кому до цього вдалося виграти 
англійську прем’єр-лігу, був 
Олег Лужний, який у 2002 році 
допоміг це зробити лондонсько-
му «Арсеналу».
 Розділити радість від свого 
тріумфу Олександр Зінченко 
приїхав на малу батьківщину — 
в Радомишль, що на Житомир-
щині. Маючи ж у своїй колекції 
вже дві медалі чемпіона Англії, 

одну з них Сашко презентував 
своєму діду, про що відзвітував 
у своєму «Інстаграмі».
 При цьому в коментарі жур-
налістам програми «Великий 
футбол» Олександр заявив, що 
не виключає свого цілковито-
го повернення до України. «Не 

виключаю, що колись повер-
нусь у «Шахтар». Але всьому 
свій час. Я завжди мріяв зіграти 
на «Донбас-арені». Це була моя 
дитяча мрія», — відзначив Зін-
ченко, котрий, нагадаємо, є ви-
хованцем футбольної академії 
«гірників». ■

ФУТБОЛ

Чемпіонська медаль для діда
Півзахисник національної збірної України 
став дворазовим переможцем англійської 
прем’єр-ліги

■

21-річний Олександр Зінченко зміг добре адаптуватися до непростих 
умов існування в англійському футболі.
Фото з сайта thesun.co.uk

❙
❙
❙

Олександр Зінченко одну з двох своїх медалей чемпіона Англії 
презентував своєму діду.
Фото з «Інстаграма» футболіста.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Мріяти в житті та спорті не заборо-
няється. Навпаки, найбільших успіхів 
досягають саме активні мрійники. Нова 
зірочка вітчизняного жіночого тені-
су Даяна Ястремська заявила, що мріє 
здобути титулів більше, ніж їх виграв 
легендарний Роджер Федерер. Наразі 
у своєму активі 19-річна тенісистка з 
Одеси вже має три перемоги на турнірах 
WTA, останню з яких вона відсвяткува-
ла минулого «уїк-енду» в Страсбурзі. 
 Проте завершити на мажорній ноті 
ґрунтовий сезон Даяна не змогла. Уже 
на старті «Ролан Гарросу» вона програ-
ла іспанці Карлі Суарес-Наварро, хоча 
й мала всі шанси відсвяткувати успіх 
у двобої з досвідченою суперницею — 
6:2, 6:7 (0:7), 0:6. «Після Страсбурга не 
вистачило емоційного заряду. Потрібно 
було завершити матч у другому сеті. Я 
відмінно зіграла перший, вела гру, все 
було в порядку. Але в другій партії я по-
чала відчувати емоційне спустошення. 
Фізичні сили були, а емоцій не залиши-

лося», — пояснила Ястремська. 
 Утім, «усуху» програвши «тай-
брейк» у другому сеті та не виграв-
ши жодного гейму у Суарес-Наварро в 
третій партії, Ястремська не виглядала 
пригніченою. «Я готова грати й виграва-
ти нові поєдинки й турніри», — заяви-
ла на прес-конференції після вильоту з 
«РГ»-2019 третя тенісистка українсько-
го тенісу.
 Не знайшов аргументів для продов-
ження свого перебування в Парижі й Сер-
гій Стаховський, який у статусі «лакі-лу-
зера» програв стартовий поєдинок в «оди-
ночці» знаному французу Жилю Симону 
— 3:6, 3:6, 4:6. Загалом, Стах ушосте в 
своїй кар’єрі програв Симону, втративши 
ще одну нагоду розмочити «сухий» раху-
нок очних зустрічей з французом, посія-
ним на «РГ» під 26-м номером.
 Попри дві понеділкові невдачі, 
котрих зазнали українські тенісисти у 
Парижі, наші тенісні повпреди мають 
хороші перспективи для тривалого пе-
ребування на «полі бою».
 «Для українського тенісу добре, що 

я зіграю з Катериною Козловою», — на-
передодні поєдинку другого кола заяви-
ла перша тенісистка нашої країни Еліна 
Світоліна.
 За словами прими вітчизняного тені-
су, вона знає Катю з восьми років і прове-
ла з нею чимало спарингів. Утім на тур-

нірах «Великого шолома» дівчата ніко-
ли раніше не зустрічалися. «Буде здо-
рово зіграти зі старою подругою. І для 
українського тенісу добре, що буде та-
кий поєдинок, адже одна з українок точ-
но опиниться в третьому раунді», — на-
голосила Світоліна. ■

ТЕНІС

Емоційний колапс
Залишивши всі сили на переможному турнірі у 
Страсбурзі, третя тенісистка України не змогла 
подолати стартовий етап «Ролан Гарросу»

■

Емоційне виснаження не дозволило Даяні Ястремській переможно завершити двобій 
з Суарес-Наварро в Парижі.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙



КАЛЕЙДОСКОП

Адреналіна ШУГАЙ

 Новоспечене подружжя Потап і Настя Каменсь-
ких одразу після весілля вирушили в романтичну по-
дорож. Свій медовий місяць молодята вирішили про-
вести на одному з турецьких курортів. Перші знімки зі 
свого відпочинку пара вже виклала в «Інстаграмі». На 
них подружжя не приховує своїх почуттів — обіймають-
ся і п’ють шампанське просто на пляжі, а красуня наре-
чена не приховує ще й своїх розкішних форм — Потап 
«наклацав» безліч світлин Насті просто в купальнику. 
 Нагадаємо, пара несподівано побралася просто по-
серед минулого тижня — у четвер, 23 травня. Щоправ-
да, несподівано це було лише для шанувальників По-
тапа і Насті. Бо молодята до останньої миті намагали-
ся тримали все в таємниці. Аж доки не підвів один із 
друзів, натякнувши журналістам, що готується гран-
діозне весілля, підготовка до якого теж проходила в 
цілковитій секретності. Чутки, які стали ширитися мит-
тєво, пара не підтверджувала і не спростовувала, чим 
ще більше підливала олії в огонь інтриги. Вже перед са-
місіньким весіллям 38-річний Потап зізнався, що одру-
жується з колишньою партнеркою по дуету. Та виклав у 
мережу кліп-зізнання у коханні «Константа». 
 Чутки про романтичні стосунки в дуеті «Потап 
і Настя» виникали впродовж 13 років його існуван-
ня постійно. Проте обоє заперечували, що між ними є 
щось більше, ніж робота. До того ж Олексій Потапен-
ко (Потап) був одружений з продюсеркою Іриною Го-
ровою, з якою виховували спільного сина. У 2016 році 
стало відомо, що пара розлучилася, і чутки про «шури-
мури» з Каменських зароїлися з новою силою. Але за 
рік шоу-бізнес сколихнула новина: Потап і Настя став-
лять дует на паузу та розпочинають сольну кар’єру — 
кожен окремо. Розчаровані шанувальники втирали сльо-
зи недовго, бо творча пауза зрештою допомогла обом 
розібратися у своїх почуттях. Тепер Потап і Настя знову 
разом. Та чи повернеться на сцену їхній дует — про це 
обоє мовчать. Знайомі пари тільки натякають: можли-
во, але не зараз. Адже 32-річній Насті вже давно пора 
подумати про нащадків. ■
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 Чоловік приходить додому і ба-
чить за фіранкою босі ноги. До дру-
жини:
 — Це що таке?
 А що ти думаєш, що всі мої 
прикраси, шуби — це на твою за-
рплату?
 — Це що таке?
 А квартира, машина — на твою 
зарплату?
 — Це що таке?
 А як ти думаєш, чому ти отри-
мав таку високу посаду?
 Я останній раз питаю, чому го-
дувальник босоніж стоїть?

* * *
 Покоївка стукає у двері готель-
ного номера:
 — Відчиніть двер, чим ви зай-
маєтеся?
 — Граю на віолончелі.
 — Слава Богу, а ми думали, що 
ви ніжки столу відпилюєте.

* * *
 При здачі курсової:
 — Ви дійсно самі писали курсо-
ву?
 — А ви дійсно витрачаєте наші 
гроші на ремонт кабінету?

Петро Андрійчук: Вірю в правду, закладену в пісню
Музикант — про створення упродовж 18 років енциклопедії українського хорового мистецтва, 
на яку надихнув світлої пам’яті Анатолій Авдієвський

По горизонталі.
 3. Манера говорити, акцент.  6. 
Казка Ганса Християна Андерсена. 7. 
Хвороба кісток, характерна викрив-
ленням ніг чи хребта. 9. Механічний 
пристрій для відтворення звукоза-
пису, попередник програвачів. 12. 
Розрекламоване печиво, яке перед 
тим, як з’їсти, треба вмочити в моло-
ко. 13. Міфічне місто, яким правив 
цар Пріам. 14. Закріплений на місце-
вості знак, що позначає висоту над 
рівнем моря, визначену нівелюван-
ням. 16. Французький композитор, 
автор опери «Фауст». 18. Варіатив-
не за новим правописом написання 
слова «ефір». 20. Слов’янське бо-
жество, покровитель скотарства. 
21. Обласний центр. 22. Давньо-
руський князь, що, за легендою, за-
гинув від укусу змії. 24. Навіс для 
захисту від сонця чи дощу. 28. Ур-
вище. 29. Учасник судового процесу, 
який захищає підсудного. 30. Війсь-
кове звання молодшого командного 
складу в російській царській армії. 
По вертикалі:
 1. Національна валюта Казах-
стану. 2. «Плине ... по Тисині. Мам-
ко моя, не лай мені». (Лемківська на-
родна пісня). 3. Мішечок під дзьо-
бом птахів, у який спочатку потрап-
ляє зерно чи інша їжа. 4. Спеціально 
приготовлена і освячена ароматична 
олія, що використовується в христи-
янстві в таїнстві миропомазання. 5. 

Сорт винограду і біле вино з нього. 
6. Механічний воїн, з яким після До-
нецького аеропорту порівнюють ук-
раїнських бійців. 8. Яловичина, вирі-
зана з міжреберної частини туші. 10. 
Річниця трагедії. 11. Великий малю-
нок на стіні будинку. 15. Селище біля 
Донецька, колишній опорний пункт 
захисників Донецького аеропор-
ту. 17. Відомий східний правитель 
і вчений, онук Тамерлана. 19. Тимча-
сово виконуючий обов’язки монарха 
на час хвороби, відсутності чи до його 
повноліття. 23. Широкий ремінь для 
тягнення чи перенесення вантажів. 
25. Представник народу, що зник, 
про що є згадка в «Повісті врем’яних 
літ». 26. Старовинна іспанська срібна 
монета. 27. Республіка у складі Росій-
ської Федерації. ■

Кросворд №58
від 27 травня

30 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер 
пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +16...+18, 
удень +25...+27.

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +28...+30. Вiн-
ниця: короткочасний дощ. Уночi +13...+15, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +24...+26.

28 травня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 18-24 градуси, поблизу Приморського — 16 
градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 20.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочаснi 
дощi. Трускавець: уночi +10...+12, удень +16...+18. Мор-
шин: уночi +10...+12, удень +16...+18.

МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ

Доспівалися 
Молодята Потап і Настя поїхали 
в романтичну подорож

■

На турецькому пляжі.❙

Потап і Настя. ❙
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