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Україна відзначає 200-ліття Пантелеймона Куліша. Таким постає достойник української справи перед сучасниками на території історико-меморіального музею-заповідника «Ганнина Пустинь» —
маєтку Білозерських-Кулішів на хуторі Мотронівка на Чернігівщині (нині це частина села Оленівка), де письменник жив iз дружиною Ганною Барвінок з 1883 року та був захоронений.
Фото з сайта samumray.in.ua.
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Доба великих феєрверків
До університетів 

Херсонщини зараховано 

понад 300 кримчан: 

молодь обирає якісне 

навчання в Україні 

Подалі від окупантів

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,735 грн 

1 € = 28,776 грн

1 рос. руб. = 0,395 грн

Святе Письмо 
і «кулішівка»

200 років тому 
народився 
Дон Кіхот 
української 
справи 
Пантелеймон 
Куліш
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«Командування російсько-окупаційних військ використовує досягнуті домовленості щодо 
повного припинення вогню для відновлення та нарощування боєздатності з’єднань і частин 1 
(Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ». 

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Минулої доби підрозді-
ли Об’єднаних сил  дотриму-
валися сталого режиму при-
пинення вогню. Натомість 
збройні формування Росій-
ської Федерації та їхні посі-
паки двічі порушили заборо-
ну на використання будь-якої 
зброї. Противник відкривав 
вогонь по наших захисниках 
зі стрілецької зброї.
 На донецькому напрямку, 
де діє оперативно-тактичне 
угруповання «Схід», против-
ник здійснив обстріл позицій 
Об’єднаних сил поблизу Во-
дяного. Поряд із Богданівкою 
ворог вів вогонь з озброєння 
БМП, станкового протитанко-
вого гранатомета, великокалі-
берного кулемета та стрілець-
кої зброї.

 На луганському напрям-
ку, за який відповідає опера-
тивно-тактичне угруповання 
«Північ», позиції наших за-
хисників були обстріляні не-
подалік Південного.
 За минулу добу внаслідок 
підриву на невідомому вибу-
ховому пристрої один війсь-
ковослужбовець отримав по-
ранення. А 6 серпня о 10:20 
російські окупанти розпочали 
обстріл iз РПГ (ручних грана-
тометів) поблизу Павлополя. 
Внаслідок обстрілу загинуло 
четверо наших військових. 
«Із сумом повідомляємо, що 
внаслідок ворожих обстрілів 
сьогодні, за наявною інформа-
цією, четверо наших героїв от-
римали поранення, несумісні 
з життям», – сказав полков-
ник Гуцуляк на брифінгу вчо-
ра о 12:30. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Як говорять у народі, 
«хто гарно працює, той 
добре відпочиває». Але 
реалії української полі-
тики трохи інші. Тут до-
тримуються принципу 
«хто гарно вчиться, той 
отримує хорошу поса-
ду». Ще під час семиден-
ного навчання у Трускав-
ці керівник партії «Слуга 
народу» Дмитро Разум-
ков підтвердив інформа-
цію про те, що він може 
стати головою Верховної 
Ради України. Його за-
ступником можуть при-
значити представника 
президента у Верховній 
Раді Руслана Стефанчу-
ка. Підприємець i влас-
ник ІТ-компанії, а також 
четвертий номер у спис-
ку «Слуги народу» Да-
вид Арахамія є головним 
кандидатом на очільни-
ка фракції «Слуга наро-
ду» у парламенті. Щоб 
контролювати проце-
си у фракції, її поділять 
на 15 груп, які очолюва-
тимуть 15 депутатів, а 
якщо конкретніше — 15 
заступників голови фрак-
ції. Серед них — рестора-
тор Микола Тищенко, ан-
тикорупціонерка Галина 
Янченко, «кварталівець» 
Юрій Корявченков, відо-
мий як Юзік, та ще 12 ін-
ших «слуг народу». Тоб-

то виглядатиме це як гру-
пи студентів, у кожної з 
яких буде свій староста. 
Основні завдання заступ-
ників керівника фракції 
— інформувати та пові-
домляти депутатів про рі-
шення та основні зміни у 
партії.
 Окрім цього, жур-
налісти видання «Но-
воє врємя» опублікували 
список претендентів від 
«Слуги народу» на поса-
ди в комітетах Верховної 
Ради. За попередньою 

інформацією, комітетів 
буде 20. У Верховній 
Раді восьмого скликання 
їх було на сім більше. Се-
ред очільників комітетів 
буде генеральний про-
дюсер телеканала «1+1» 
Олександр Ткаченко — 
він відповідатиме за ін-
формаційну політику 
країни; власник приват-
ної клініки «Борис» Ми-
хайло Радуцький, якому 
ще кілька днів тому про-
рокували посаду очіль-
ника МОЗ, може очоли-

ти Комітет iз питань охо-
рони здоров’я. Данило 
Гетьманцев, Андрій Ге-
рус, Богдан Яременко, 
Ірина Венедиктова та ще 
14 кандидатів можуть 
очолити інші коміте-
ти Верховної Ради. Втім 
цей список, який опублі-
кували журналісти, поки 
не підтвердили в партії 
«Слуга народу», тому до 
3 вересня, коли має від-
бутися перше засідання 
Верховної Ради, усе ще 
може змінитися. ■

Є ПРОБЛЕМА

Накапають чи ні
Новий ринок електроенергії і 
збитки водоканалів
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Кінець епохи бідності, обіцяний новою вла-
дою, вочевидь настане ще не скоро для пересічно-
го українця. Одним із «сюрпризів», про які нещо-
давно повідомила Асоціація водоканалів України, 
стало запровадження з 1 липня нової моделі ринку 
електроенергії, і як результат — миттєве здорож-
чання електроенергії для підприємств на 25%, що 
стало критичним для галузей водопостачання та 
теплопостачання. За принципом доміно рано чи 
пізно все це вдарить по наших із вами гаманцях.
 Щоправда, Нацкомісія, котра здійснює де-
ржавне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг і регулює діяльність 100 водо-
каналів України, збільшивши тариф на електрое-
нергію, поки що не підняла тарифи на водопоста-
чання та водовідведення для населення, але ж iще 
«не вечір». Через ці новації регулятора лише за ли-
пень водоканали зазнали збитків у розмірі близь-
ко 200 млн гривень. І основною їх причиною стало 
встановлення нового тарифу на передачу електрое-
нергії, який зріс майже на 600% (із 6 до 37 копійок 
за кВт). 
 Тож днями в Укрінформі відбулася пресконфе-
ренція незадоволених «водоканальників». «У діях 
Національної комісії вбачаються ознаки статті 219 
кримінального кодексу України — зумисне дове-
дення до банкрутства великої групи комунальних 
підприємств. Через несвоєчасне регулювання вар-
тості комунальних послуг і постійне здорожчання 
електроенергії сьогодні 100% водоканалів мають 
шалені збитки. За це хтось має відповісти», — за-
явила віцепрезидент Асоціації «Укрводоканалеко-
логія» Ольга Бабій.
 Варто наголосити, що водоканали та теплопос-
тачальні підприємства не перебувають у державній 
власності, а належать містам. І, щоб не допустити 
припинення їхньої роботи, міська влада дотує під-
приємства з місцевих бюджетів, але робити це пос-
тійно просто неможливо. До того ж нові правила пе-
редбачають, що всі підприємства мають надавати 
передоплату за електроенергію. Якщо в липні водо-
канали ще змогли назбирати кошти для авансових 
платежів, то грошей на передоплату в серпні підпри-
ємства вже не мають.
 «Нас змушують сплачувати авансом за елект-
роенергію, натомість ми не маємо права брати гро-
ші зі споживачів наперед, бо це заборонено законо-
давством. Складається враження, що цей ринок вве-
ли спеціально для приватних енергокомпаній, щоб 
вони продовжували отримувати свої надприбутки, 
— додає президент асоціації «Теплокомуненерго» 
Арсентій Блащук. — Із 2016 року регулятор завдав 
галузі теплопостачання збитків на 19 мільярдів гри-
вень».
 «Ми хочемо попередити: з 20 серпня деякі міс-
та вимушені будуть перейти на погодинну подачу 
води, щоб скоротити витрати на електроенергію. 
Якщо ж ситуація не буде вирішена шляхом законо-
давчого корегування, водоканали відключатимуть 
від електропостачання. Припинення водопостачан-
ня та водовідведення матиме непередбачувані тех-
ногенні та екологічні наслідки для міст України», 
— продовжує Ольга Бабій.
 Як зазначили водопостачальники, якщо питан-
ня не буде вирішено комплексно до жовтня, то від-
ключення водоканалів від електрики призведе та-
кож до неможливості здійснювати теплопостачання 
в населених пунктах країни. Тож асоціація «Укрво-
доканалекологія» вбачає лише два можливі шляхи 
у розв’язаннi цього гордієвого вузла: збільшити та-
рифи на водопостачання та водовідведення, а також 
теплопостачання на 20%; або ж дозволити водока-
налам i теплопостачальним підприємствам купува-
ти електроенергію за ціною 1,68 грн.
 В асоціації поскаржилися, що до сьогодні на 
жодне звернення до Нацкомісії відповіді не було, 
тому регулятор врешті повинен публічно поясни-
ти, що має намір робити. Також асоціація «Укрво-
доканалекологія» звернулася до прокуратури, СБУ, 
Ради національної безпеки і оборони України, офісу 
президента та Кабінету Міністрів із проханням тер-
міново втрутитись у цю непросту ситуацію.
 Додамо, що у Львові погодинне постачання води 
практикується вже не один рік і нічого — люди 
звикли... ■

■

ПРИЗНАЧЕННЯ

 Указом президента Зеленського Олександра Сирсько-
го звільнено з посади командувача Об’єднаних сил. Но-
вим керівником ООС став Володимир Кравченко. З 2017 
року генерал-лейтенант був командувачем військ опера-
тивного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.
 Станом на початок війни  був  першим заступником 
командира 13-го армійського корпусу Сухопутних військ 
ЗСУ.

ДО РЕЧІ

 За інформацією Головного управління розвідки 
Міністерства оборони України, командування російсько-
окупаційних військ використовує досягнуті домовленос-
ті щодо повного припинення вогню для відновлення та 
нарощування боєздатності з’єднань і частин 1 (Донецьк) 
та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, на захоплених під-
приємствах силами ремонтно-відновлювальних підроз-
ділів російсько-окупаційних військ у терміновому поряд-
ку розпочато роботи з поточного ремонту та відновлення 
військової техніки, зокрема танків. Окупанти розгорнули 
додаткові пункти ремонту озброєння та військової тех-
ніки, продовжують постачання з території РФ зброї, ма-
теріально-технічних засобів військового призначення та 
пального. Також є інформація, що на озброєння розвіду-
вальних підрозділів 1 та 2 АК надійшла чергова партія 9-
мм безшумних снайперських гвинтівок ВСС. Окрім того, 
під виглядом гуманітарної допомоги від російських во-
лонтерських організацій підрозділи російсько-окупацій-
них військ отримали прилади нічного бачення, біноклі, 
комплекти військового обмундирування та індивідуальні 
аптечки.

■

■

НА ФРОНТІ

Ворог переозброюється 
в тиші
Російські окупанти використовують 
режим припинення вогню на Донбасі
 для ремонту військової техніки

■

Зедепутати вже поділили «портфелі» між своїми у комітетах Верховної Ради.❙

ВІДДІЛ КАДРІВ

Парламентська ієрархія
Хто претендує на ключові посади у Верховній Раді та її комітетах

■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На лінії розмежування, що проля-
гає між підконтрольною та окупова-
ною територіями України, і нині про-
живають люди, які з різних причин 
не змогли виїхати за межі так званої 
«сірої зони». Тут фактично немає ін-
тернету й українського телебачення, 
тому про новини вони дізнаються із 
російських каналів та медіаресурсів 
ОРДЛО. 
 Аби змінити ситуацію, благодій-
ний фонд «Карітас Маріуполь» го-
тується до випуску україномовної га-
зети «Громада». «Найперша функція 
друкованого видання — інформацій-
на. Тобто, куди людині звернутися у 

разі чого; хто за що відповідає у кон-
кретному селі, — повідомив дирек-
тор Ростислав Спринюк. — Напри-
клад, немає освітлення у селі або не-
має води. До кого звернутися? У нас 
люди не знають, яка гілка влади за 
що відповідає. Друге — ми не буде-
мо «Антифейком» чи «Стопфейком». 
Ми будемо подавати правдиву інфор-
мацію, щоб людина сама змогла об-
думати її. Тобто будемо виховува-
ти критичне мислення. Це важливо, 
тому що багато мас-медіа подають ін-
формацію однобоко, як недоправду, 
пропаганду».
 За дотриманням об’єктивності 
слідкуватимуть німецькі фахівці, 
що мають досвід роботи у незалеж-

них ЗМІ. У редакції працюватиме 
шість штатних і близько 30 поза-
штатних співробітників. Наклад ви-
дання досить великий — 30 тисяч 
примірників для Донецької облас-
ті і трохи більше — для Луганської. 
Розповсюджуватимуть «Громаду» 
Укрпошта та військово-цивільні ад-
міністрації. Окрім місцевих новин, 
у газеті розповідатимуть про події у 
світі та в Україні. Редакція також 
планує створити згодом й електрон-
ну версію друкованого видання. 
 Це вже далеко не перший бла-
годійний проект, який «Карітас 
Маріуполь» реалізовує на лінії роз-
межування. Кілька років поспіль 
фахівці фонду шукають на тери-
торії цих населених пунктів підзем-
ні джерела питної води і облашто-
вують там автономні водозабори. 
Потреба в таких криницях виник-
ла через сильне забруднення місце-
вих колодязів та часті пошкоджен-
ня водоканалів. У Маріуполі та-
кож діє медичний пункт «Каріта-
су», який надає мешканцям «сірої 
зони» медичну допомогу. Йдеть-
ся про домашню опіку над літніми 
людьми, видачу ліків, продуктових 
та гігієнічних наборів. ■

Знову бджоли падають
 Українські бджолярі втратили 120 мільйонів 
гривень прибутку через загибель близько 40 ти-
сяч бджолиних сімей після отруєння пестицида-
ми, заявила Тетяна Сушко, виконавчий директор 
Спілки пасічників України. «Одна бджолосім’я 
коштує від 2,5 до 3 тис. грн. Помножте на кіль-
кість бджолосімей, які вже загинули, і ви от-
римаєте цифру втрат. Випадки отруєння трива-
ють, оскільки аграрії вносять неякісні, а іноді 
і фальсифіковані препарати на соняшник і ку-
курудзу», — зазначила Сушко. За її слова-
ми, у Спілці бджолярів ще підраховують збит-
ки, яких зазнали пасічники через втрату воску і 
меду. При використанні пестицидів негативний 
вплив на бджіл стає неминучим: комахи втрача-
ють здатність аналізувати нові запахи, втрача-
ють пам’ять і не можуть добувати собі їжу. Про-
блема ця не обійде й городян, бо отруєний мед 
потрапляє на наші прилавки. Європейський ри-
нок, на який так важко пробивалися наші пасіч-
ники, може закритися, а казна не дорахується 

валюти, бо мед від бджіл, що вижили, наївшись 
хімії, також отруєний. В Європі продукт, отрує-
ний пестицидами, не приймають. Зрештою, без-
відповідальність аграріїв при обробках посівів 
сільськогосподарських культур пестицидами, 
ігнорування ними вимог Закону України «Про 
бджільництво» вдарить по них самих, зазнача-
ють у Державній службі з питань безпеки хар-
чових продуктів і захисту споживачів.

Чи втримається азотна монополія?
 Цього тижня Антимонопольний комітет Ук-
раїни має розглянути справу про зловживан-
ня монопольним становищем на ринку міне-
ральних азотних добрив ПАТ «Азот», ПрАТ 
«Сiверськодонецьке об’єднання Азот», ПрАТ 
«Рівнеазот», ТОВ «НФ Трейдінг Україна», які 
входять до групи компаній «Остхем». Всеук-
раїнська аграрна рада, яка представляє інте-
реси малого та середнього аграрного бізнесу, 
вважає необхідною ліквідацію монополії гру-
пи компаній «Остхем» та чекає на відповід-

не рішення АМКУ. Впродовж останніх чотирь-
ох років саме ВАР активно наполягала на роз-
формуванні монополії «Остхем», яка призве-
ла до штучного завищення цін на добрива в 
Україні. Так, у 2016 році ціна азотних добрив 
на внутрішньому ринку перевищувала серед-
ні індикативні ціни на 25-52 відсотки, а в 2017 
році різниця зросла до 58-90 відсотків. У 2018 
році внутрішні українські ціни перевищували 
світові на 24-51 відсоток. За даними Інституту 
аграрної економіки, у 2016 році аграрії пере-
платили за добрива 3,8 млрд грн, а у 2017 році 
— 7,9 млрд грн. Руйнування монополії — це 
можливість становлення ринкової ціни на мі-
неральні добрива в Україні та питання безпеки 
і родючості українських ґрунтів. Адже ситуа-
ція зі штучно завищеними цінами на вітчизняні 
добрива призвела до того, що аграрії змушені 
їх кількість зменшувати. Це прямо вплинуло й 
на обсяги виробленої та експортованої продук-
ції. Відтак наразі аграрії сподіваються на спра-
ведливе рішення АМКУ у даній справі.

ОСВІТА

Подалі від 
окупантів
До університетів Херсонщини 
зараховано понад 300 
кримчан: молодь обирає 
якісне навчання в Україні 
Ірина КИРПА

 Випускники кримських шкіл усе актив-
ніше штурмують навчальні заклади Хер-
сонської області з метою отримати українсь-
ку освіту. Влітку цього року більше 300 
кримчан отримали почесний статус студен-
та українського вишу.
 — Із 3 червня по 27 вересня в Херсонсь-
кій області працюють освітні центри «Крим 
— Україна» на базі Херсонського держуні-
верситету, Херсонського національного 
технічного університету, Херсонського де-
ржавного аграрного університету, Херсонсь-
кої державної морської академії та філії На-
ціонального університету кораблебудуван-
ня імені адмірала Макарова, — розповів ди-
ректор департаменту освіти, науки та молоді 
ОДА Євген Криницький. — На базі цих ви-
щих навчальних закладів абітурієнти змог-
ли отримати необхідну інформацію для всту-
пу до вишу, скориставшись спрощеною про-
цедурою вступу.
 На даний час безплатну освіту в Хер-
сонській області отримують понад 1 тис. 
400 переселенців із тимчасово окупованих 
Росією територій України. З них дошкільну 
освіту отримують 200 дітей, загальну серед-
ню — 648 дітей, професійну та вищу — 551 
студент. Найбільше студентів та учнів серед 
переміщених осіб проживають та навчають-
ся у Херсоні.
 В Україні студенти з числа ВПО мають 
право на допомогу від держави, у тому числі 
у вигляді виплати соціальної стипендії.
 — Головне питання, яке цікавить 
абітурієнтів-бакалаврів, чи можуть вони 
продовжити навчання у магістратурі ук-
раїнського вишу, маючи диплом бакалав-
ра, виданий вишем «ЛНР» або «ДНР». Від-
повідь однозначна — ні, — розповів адвокат 
Харківської правозахисної групи Володи-
мир Глущенко. — Дипломи та інші освітні 
документи, видані на окупованих територіях 
Донецької та Луганської областей, недійсні. 
Вони не визнаються та не мають юридичної 
сили ані в Україні, ані в інших країнах. Од-
нак, якщо студент на момент 2014 року нав-
чався у вищому навчальному закладі на те-
риторії Донецької та Луганської областей, 
які опинилися під окупацією, він може про-
довжити навчання у будь-якому виші Украї-
ни у порядку відновлення.
 Нагадаємо, що абітурієнти з Криму та 
Донбасу мають право на вступ до українсь-
ких вишів за спрощеною процедурою (без 
ЗНО, українського паспорта та атестата). До-
статньо звернутися у спеціалізовані освітні 
центри.
 За словами заступника міністра освіти і 
науки Юрія Рашкевича, центри «Крим-Ук-
раїна»  відкриті на базі 35 закладів вищої ос-
віти у восьми областях країни: Одеській, Ми-
колаївській, Запорізькій, Херсонській, Хар-
ківській, Львівській, Дніпропетровській, а 
також у Києві. 
 А центри «Донбас-Україна» діють на базі 
більш як 40 вишів, переміщених із зони ООС 
та розташованих на підконтрольній Україні 
території Луганської та Донецької областей. 
Це міста Бахмут, Вінниця, Дніпро, Крама-
торськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костян-
тинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, 
Маріуполь, Рубіжне, Сіверськодонецьк, 
Старобільськ, Слов’янськ, Торецьке.
 Більш докладний перелік цих центрів з їх 
адресами та контактами розміщено на сай-
ті Міністерства освіти та науки у розділі 
«Мешканцям Донбасу та Криму». Люди, 
які мають статус ВПО, можуть з’ясувати 
всі питання, пов’язані з участю у вступ-
ній компанії до українських вишів, у опе-
раторів безкоштовної гарячої телефонної 
лінії Міністерства освіти та науки за теле-
фоном: 0 800 504 425. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Важлива подія у громадському і 
культурному житті Черкащини — у 
Золотоноші відкрили меморіальну 
дошку Михайлу Злобинцю, громад-
ському та політичному діячу доби 
Української революції 1917—1921 
років, поету, бандуристу й педаго-
гу, який народився у цьому місті у 
1885 році. 
 Автором меморіальної дошки 
є заслужений художник України 
Іван Фізер.
 «Встановлення цієї дошки увіч-
нює пам’ять про тих людей, які 
століття тому відстоювали ідею ук-
раїнської державності. І серед них 
— Михайло Олександрович Злоби-
нець, ще відомий під псевдоніма-
ми Злобинців або Домонтович. Він 
боровся за відродження українсь-
кої національної культури і її ут-
вердження своєю головною зброєю 
— словом і піснею», — розповідає 
Василь Мельниченко, професор 
Черкаського національного уні-
верситету імені Богдана Хмельни-
цького, який очолює обласну спіл-
ку краєзнавців. 
 За його словами, у ті далекі роки 
української історії Михайло Злоби-

нець  розумів, що революція відбу-
вається не тільки на полі бою, а й у 
свідомості українців. Тож усе своє 
життя він присвятив справі про-
світництва, формування національ-
ного світогляду своїх земляків.
 «Ще навчаючись у Київському 
університеті, Михайло Злобинець 
організував студентський ансамбль 
бандуристів, який у 1906—1909 ро-
ках з успіхом виступав у Києві, зок-
рема на Шевченківських святах. 
Цікавився етнографією, збирав і за-
писував від кобзарів українські на-
родні пісні та думи. Був майстром із 
виготовлення бандур», — веде далі 
Василь Миколайович.
 Він каже, що потім Михай-
ло Злобинець вчителював у Золо-
тоніській чоловічій гімназії, про-
довжував займатися музикою і спі-
вом, всіляко популяризував коб-
зарське мистецтво, підготував 
перший в Україні «Самонавчитель 
гри на кобзі або бандурі» та підруч-
ник з арифметики, став засновни-
ком товариства «Просвіта», фун-
датором українських газет «Вільне 
слово» та «Вісті Просвіти», видав 
низку політичних праць, збірник 
революційних пісень, нариси з іс-
торії Золотоніщини, виступав про-
ти русифікації і відстоював ідеали 

української державності. Михай-
ла Злобинця, як і багатьох борців 
за волю України, спіткала трагічна 
доля — він був репресований, жит-
тя обірвалося у 1937 році.
 Про Михайла Злобинця чер-
каські краєзнавці видали книжку 
«Бандури пісня недоспівана...», 
яка торік була відзначена обласною 
краєзнавчою премією імені Михай-
ла Максимовича. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Газета для «сірої зони»
Благодійний фонд починає випуск друкованого 
органу українською для сіл, 
через які проходить війна

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Автором меморіальної дошки 
Михайлу Злобинцю є заслужений 
художник України Іван Фізер.
Фото Василя МЕЛЬНИЧЕНКА.
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ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Він боровся з русифікацією
У Золотоноші відкрили меморіальну дошку 
Михайлу Злобинцю

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

В Україні різко дорожчає орен-
да житла. І хоча економісти 
називають такий процес зако-
номірним наслідком зростання 
економіки, отже й рівня життя, 
— лунають і зовсім інші заяви. 
За якими, мовляв, причини та-
кого явища — у неврегульо-
ваності ринку, у тому, що він 
переважно перебуває в «тіні». 
Водночас з’являються плани 
врегулювати проблему на зако-
нодавчому рівні. 

Стрибок довжиною у рік 
 За даними аналітиків, у на-
шій державі, зокрема у столи-
ці, за останні 12 місяців суттє-
во зросли ціни на оренду житла 
на всіх без винятку сегментах 
ринку. Однокімнатні подорож-
чали для своїх клієнтів на 43%, 
двокімнатні — у середньому на 
третину. А от найменш затребу-
вані трикімнатні подорожчали 
на 44%.
 Найбільшим попитом уже 
тривалий час у нас користують-
ся однокімнатні квартири. На 
порталах, де розміщують оголо-
шення про оренду, таких пропо-
зицій — 47% від загальної кіль-
кості. Такої ж думки і аналітик 
ринку нерухомості Сергій Кос-
тецький, який стверджує: най-
більший попит у нашій країні 
мають саме дешеві однокімнат-
ні квартири, цінова політика 
оренди яких коливається від чо-
тирьох до восьми тисяч гривень 
на місяць. Виходячи з даних 
сайтів, які пропонують орен-
ду, стає зрозумілим і ще кілька 
чинників, які впливають на ціну 
оренди житла. На сьогодні голо-
вними характеристиками жит-
лоплощі є ремонт і місце розта-
шування. Якщо, за словами Кос-
тецького, квартира розташована 
в центрі Києва, хоч і без сучасно-
го ремонту, її ціна становитиме 
щонайменше десять-дванадцять 
тисяч гривень. Якщо ж клієнт 
захоче жити в квартирі у центрі 
ще й з євроремонтом, за її оренду 
потрібно буде заплатити близь-
ко тисячі доларів. 
 Що ж стосується регіонів, 
які розташовуються на берегах 
Чорного моря, то, наприклад в 
Одесі, вартість оренди житла ся-
гатиме столичних показників. 
Більш лояльною цінова політи-
ка оренди житла є у Львові. Там 
за однокімнатну квартиру, яка 
розташовується поблизу цент-
ру та ще й має непогані умови, 
потрібно буде заплатити близь-
ко шести тисяч гривен.
 На другому місці, за даними 
аналітиків, опинилися двокім-
натні, на третьому — трикім-
натні, які займають 14% рин-
ку. Але найцікавішим показ-
ником є коефіцієнт відповіді на 
подані оголошення. І тут немає 
рівних однокімнатним кварти-
рам: на них відгукується 58% 
потенційних клієнтів. 

Ціна життя у чужому
 Про те, що ринок стрім-
ко зростає, можна судити хоча 
би зі статистики в найдорож-
чому київському районі — Пе-
черському. Останнім часом вар-
тість оренди трикімнатної квар-
тири тут сягає 40 600 гривень. 
Хоча ще рік тому вона не пере-
вищувала 15 тис. гривень. 
 Лише у травні нинішньо-
го року вартість оренди у Києві 
зросла на 14,1% у річному 
вимірі. Про це свідчать дані чер-
вневого макроекономічного та 
монетарного огляду Національ-
ного банку України. «Дещо зрос-
ли темпи подорожчання послуг 
(до 14,1% рік до року) під впли-
вом подальшого зростання за-
робітних плат і стійкого спожи-

вчого попиту. Зокрема, приско-
рилося зростання вартості орен-
ди житла, ресторанів і готелів, 
відпочинку в санаторно-курор-
тних установах, послуг хімічної 
чистки», — йдеться в огляді ре-
гулятора. 
 Найцікавіше ж у цій ситуації 
— інше. Динаміка подорожчан-
ня свідчить, що вартість оренди 
піднімається навіть зараз, вліт-
ку. Тобто, у традиційно низький 
сезон. Що ж стосується початку 
осені, коли ціни завжди зрос-
тали, то в 2019 експерти очіку-
ють суттєво нового подорожчан-
ня оренди. Як, до речі, і купівлі-
продажу нерухомості. 
 Таку тенденцію аналітики 
ринку нерухомості України на-
зивають традиційною. Пояснен-
ня просте: восени стартує новий 
діловий сезон, «генеруються» 
робочі сили і починається так 
званий новий етап життя. Тен-
денцію підсилюють також старт 
нового навчального року, закін-
чення літніх відпусток, вели-
ка кількість переїздів населен-
ня, пов’язаних зі зміною робо-
ти чи початком навчання у ви-
шах. Тож, саме на початку осені 
попит на житло зростає в кілька 
разів практично миттєво, а ра-
зом із ним зростає і ціна на не-
рухомість.

Коли орендодавець — 
держава
 Влада за цих обставин нама-
гається диктувати свої правила 
гри. В Міністерстві регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства завершується розроб-
ка законопроекту, який, за за-
думом його розробників, наре-
шті запровадить дієвий, не «ті-
ньовий» ринок орендного житла 
в Україні. За словами заступни-
ка міністра Мінрегіонбуду Лева 
Парцхаладзе, новий документ 
має визначити механізми для 
взаємодії орендарів та орендо-
давців.
 За словами чиновника, сьо-
годні із загального обсягу орен-
дного житла в Україні близько 
90% перебуває в тіні і не підля-
гає під жодні регуляторні акти. 
«Сьогодні в Європі приблизно 
60-70% всього житлового фон-
ду — орендне. Причому в Ук-
раїні цей відсоток офіційно не 
перевищує 5-10%. І цю ситуа-
цію потрібно змінювати. Ми хо-
чемо законодавчо врегулюва-
ти це питання, створити чіткі 
та справедливі правила на цьо-
му ринку», — зазначив заступ-
ник міністра, додавши, що ефек-
тивне впровадження цього рин-
ку може істотно вплинути на 
зниження орендної плати, яке, 
у свою чергу, сприятиме залу-
ченню нових інвестицій, стиму-
люватиме розвиток житлового 
будівництва та галузі в цілому.
 Державні чиновники обіця-
ють, що після того, як вони за-
провадять прозорі й чіткі умови 
роботи, вартість оренди квад-
ратного метра суттєво знизить-
ся. «У підсумку вартість такого 
житла, в порівнянні з ринковою, 

може бути на понад третину де-
шевшою для соціально незахи-
щених груп населення і праців-
ників соціальної сфери», — на-
голосив Парцхаладзе. Назагал, 
нинішня команда будівельного 
відомства планує втілити кілька 
варіантів роботи на ринку орен-
ди. З одного боку, у нашій де-
ржаві існуватиме муніципаль-
не орендне житло, замовника-
ми якого є місцева влада. Його 
розподілятимуть чиновники мо-
лодим сім’ям, працівникам со-
ціальної та бюджетної сфер, ін-
шим молодим фахівцям. Буде 
також орендне житло, яке пере-
буватиме на балансі централь-
них органів державної влади, в 
тому числі відомств, — його на-
даватимуть своїм співробітни-
кам на час роботи або служби. І, 
нарешті, існуватиме комерцій-
не орендне житло, яке будувати-
муть приватні компанії і здава-
тимуть його в оренду. 
 Якщо говорити простіше, 
то ідея міністерства полягає у 
тому, що держава за допомогою 
привабливих для забудовників 
форм і методів роботи планує 
набудувати в Україні і насам-
перед у Києві велику кількість 
дешевого орендного житла, яке 
мало би збити загальну ринкову 
ціну. 
 Чи вдасться реалізувати цей 
проект — питання дуже супере-
чливе. З одного боку, непрос-
то буде досягти такого великого 
обсягу зданої площі, з другого 
—  невідомо, як поставиться до 
проекту нове, «зелене», керів-
ництво Мінрегіонбуду.

Відновити «доходні доми»
 Робота над законопроектом 
і сама ідея «орендних домів» іс-
нує вже понад рік. З іншого боку, 
маємо вже і пул девелоперських 
компаній, які готові включити-
ся у схему. Маючи, відповідно, 
певні гарантії від держави. 
 Аналітики хочуть прочитати 
у новому законі, який уже най-
ближчим часом має з’явитися у 
Верховній Раді перед очима но-
вої парламентської більшості, 
низку важливих нюансів. Нап-
риклад, чи зможе орендар вику-
повувати житло? Хто може бу-
дувати такі будинки і на яких 
умовах? Як вибрати забудовни-
ка? Чи потрібно створювати для 
таких будівельників пільгові 
умови? Хто — орендар чи орен-
додавець — мусить сплачувати 
«комуналку»? 
 Відомо, що автори законо-

проекту наполягають на певних 
умовах. Наприклад, розірвати 
угоду оренди можна буде тільки 
в разі закінчення її терміну, а це, 
як вважають експерти, може від-
штовхнути потенційних клієн-
тів, адже замість пільгових умов 
може перетворитися на своєрід-
ну житлову кабалу. Завершення 
угоди може настати також через 
банкрут ство, знищення майна, 
смерті або ліквідації юридичної 
або фізичної особи, яка володіє 
будинком. 
 Крім того, орендар повинен 
оформити страховку на житло, 
а власник квартири мусить за-
реєструвати його за місцем про-
живання. Підвищувати вартість 
оренди можна тільки раз на рік, 
а для цього потрібно попереди-
ти орендаря письмово за місяць 
з обґрунтуванням підвищення. 
 Особливість України у ць-
ому напрямку — нульовий до-
свід, як позитивний, так і не-
гативний. Абсолютними ліде-
рами орендного ринку в Європі 
вважають Німеччину, Австрію 
і Чехію. Там найпопулярнішим 
форматом оренди стали «при-
буткові будинки», які свого часу 
були, до речі, широко розповсю-
джені, зокрема й у Києві. Жит-
ло у таких будинках, переважно 
це від 4 до 20 квартир, призна-
чено лише для оренди, серед-
ня прибутковість — від 4 до 6% 
на рік. Експерти вважають, що 
відновити такий формат роботи 
у Києві теоретично можна. При 
цьому нагадують умови, за яки-
ми працюють у Німеччині: орен-
дарів зобов’язують продовжува-
ти термін договору оренди, що 
зменшує ризик раптового з’їзду 
наймача. 
 Ще один варіант — будинок 
для біженців, який орендує де-
ржава. Контракт довгостроко-
вий, на 20-25 років, після за-
кінченню терміну оренди влада 
бере на себе зобов’язання з ви-
конання капітального ремон-
ту. Для України, яка зазнала 
збройного нападу з боку Росії, 
така форма роботи могла би ви-
явитися затребуваною. Особ-
ливо, враховуючи, що війна на 
сході, на жаль, не завершена, і 
у найближчій перспективі не-
має підстав вести мову про точ-
ну дату закінчення війни. Тому 
кількість постраждалих від 
конфлікту може зростати ще 
тривалий час, хоча вже і сьо-
годні таких осіб нараховується 
близько 1,5 млн. осіб... Утім, з 
точки зору бізнесу, як заявля-

ють експерти, подібні ідеї є не 
надто прибутковими, а тому не 
особливо популярні. 
 Існує варіант під умовною 
назвою «Апарт-готель», або 
«кондомініум», коли у нерухо-
мості інфраструктура готель-
ного типу, але саме житло — та 
сама квартира. 
 Утім, для запуску амбітно-
го проекту Мінрегіонбуду тре-
ба не лише працювати із забу-
довниками, а й ухвалити низ-
ку законодавчих положень, про 
які наразі ніхто особливо не пе-
реживає. Особливо тих, які сто-
суються виходу галузі із «тіні». 
Наприклад, у Грузії орендода-
вець звільнений від сплати по-
датків, якщо його дохід не пе-
ревищує 17 тис. доларів на рік. 
В Україні такого положення не-
має. Саме тому, на думку біль-
шості експертів, зареєстрова-
ний у Верховній Раді закон «Про 
орендне житло» від 2015 року, 
який повинен був вивести ри-
нок оренди з тіні, а також реалі-
зувати потребу в житлі для зда-
чі, не спрацював.
 Назагал українські девело-
пери до ідеї Мінрегіонбуду став-
ляться із деяким скепсисом. 
Учасники однієї із нарад з пред-
ставниками міністерства ще во-
сени минулого року зазначали: 
влада веде мову переважно про 
формування реєстру орендного 
житла. Тобто, якщо забудовник 
прийшов, отримав пільги, зем-
лю, збудував там, то 10% жит-
лового фонду відходить державі. 
І вона виставляє квартири лота-
ми. Але ніхто не знає, як це по-
винно працювати, проект змін 
сирий, але статистика свідчить, 
що існує велика потреба. ■

ЖИТЛОВА ПРОБЛЕМА

Око — на квадратний метр
Держава планує стати 
гравцем на ринку 
орендного житла: 
щоб і заробити, і 
знизити ринкові ціни

■

ЦИФРИ І ТЕНДЕНЦІЇ

 Київ запрошує...
 У першому кварталі 2019 року на 
первинному ринку житлової нерухо-
мості Києва було встановлено новий 
трирічний рекорд за кількістю нових 
об’єктів, зданих в експлуатацію. Так, 
у січні-березні на ринку з’явились чо-
тири нових великих проекти сумар-
ною кількістю 2039 квартир, загаль-
ною площею понад 133 тисяч квадрат-
них метрів, що в 2-3 рази перевищує 
показники аналогічних періодів 2016-
2018 років.
 Ціни на квартири на первинному 
ринку в I кварталі 2019 року, в порів-
нянні з аналогічним періодом минуло-
го року, зросли на 5,4%, на вторинно-
му — на 10,3%.

■

Держава, побачивши, як вигідно здавати в оренду квартири у Києві, також хоче взяти у цьому участь.
Фото з сайта blogspot.com.

❙
❙
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Політика 
провалу 
Кожен шостий першокласник 
у Німеччині не знає 
німецької мови
Ігор ВІТОВИЧ

 Майже 16% цьогорічних першокласни-
ків у Німеччині не знають державної мови. 
Такі дані оприлюднив у понеділок, 5 сер-
пня, співголова правлячої фракції ХДС-
ХСС у Бундестазі Карстен Ліннеманн за 
результатами досліджень у півмільйон-
ному місті Дуйсбург на заході Німеччи-
ни. Політик також пропонує не прийма-
ти до початкових шкіл цих дітей, а нато-
мість — скеровувати їх на спеціальні підго-
товчі заняття.«Будемо говорити відверто: 
дитині, яка ледве говорить і не розуміє ні-
мецької, немає чого робити в початковій 
школі», — заявив Ліннеманн в інтерв’ю 
газеті «Райніше Пост». 
 Заступник голови фракції християнсь-
ких демократів у німецькому парламенті 
пан Ліннеманн радить запровадити в Ні-
меччині заходи, які вже діють в Австрії. 
Там майбутні «першачки» зобов’язані 
пройти тест зі знання німецької мови. 
Якщо ці знання виявляться недостатніми, 
то учнів відправляють до спеціальних шкіл 
з окремою програмою навчання. 
 Ліннеманн попереджає, що занадто 
високий відсоток дітей, які не знають де-
ржавної мови, призводить до виникнення 
паралельних суспільств. Батьки учнів, які 
мають достатньо коштів, усе частіше від-
правляють своїх дітей до приватних шкіл, 
оскільки рівень навчання у державних по-
чаткових школах, в яких частина дітей не 
знає державної мови, постійно падає, аргу-
ментує депутат від ХДС. 
 І все це є провалом політики мульти-
культури (в Німеччині для простоти ви-
мови її називають «мультікульті»), який 
пропагувала канцлера Ангела Меркель. 
Мовляв, мігранти швидко інтегруються в 
німецьке суспільство і з часом компенсу-
ють витрати на своє  утримання на час та-
кої інтеграції. Але вода з олією ніяк не змі-
шується. 
 Ангела Меркель виходила з міркувань, 
що мігранти стануть «свіжою кров’ю», 
поліпшать катастрофічну демографічну си-
туацію, особливо на сході Німеччини. Але 
цього не сталося. Східна Німеччина, тобто 
територія колишньої Німецької Демокра-
тичної Республіки, перетворюється на таку 
собі глибинку, з якої активно виїздять люди. 
Бо й через 30 років після об’єднання двох ні-
мецьких держав в одну єдину рівень життя 
на території колишньої НДР все ще нижчий, 
ніж на території Західної Німеччини. Схід-
ні німці виїздять на західні землі в пошуках 
кращого життя. 
 Нещодавно оприлюднений звіт дрез-
денського філіалу Інституту досліджень 
економіки свідчить, що в федеральних зем-
лях, які колись входили у НДР, на цей час 
мешкає 13,9 мільйона осіб. Це стільки ж, як 
далекого 1905 року. А на момент об’єднання 
Німеччини в 1990 році населення НДР ста-
новило 16,6 мільйона осіб. Упродовж най-
ближчих 15 років кількість населення Схід-
ної Німеччини скоротиться ще на 12%.
 Натомість на території «старої» ФРН 
на цей час мешкають 68,7 мільйона осіб — 
найбільше за всю німецьку історію. Якби 
темпи демографічного приросту на сході 
i заході були рівними, то найбільші міста 
сходу Дрезден і Лейпциг на цей час мали 
б нараховувати вже більше мільйона меш-
канців. А насправді нараховують десь по 
550 тисяч. 
 І, за задумом Ангели Меркель, пана-
цеєю мали стати мігранти, які заселили 
б Східну Німеччину. Але так не сталося. 
Якщо ці «гнані і нещасні» не побажали за-
лишитись у менш заможних країнах Євро-
пи, а обов’язково прямували саме до Німеч-
чини з її високою соціальною допомогою, 
то й у Німеччині вони вибирають більш за-
можну західну частину. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Услід за Україною та Ка-
захстаном вибухи на війсь-
кових складах пролунали й 
у Росії. У понеділок, 5 сер-
пня, в Ачинському районі 
Красноярського краю ста-
лася пожежа на військово-
му арсеналі, що спричинило 
детонацію снарядів. Через 
це в регіоні був запровадже-
ний режим надзвичайної си-
туації. Внаслідок інциденту 
12 осіб були доправлені до 
лікарень iз пораненнями, 
четверо з них — військово-
службовці. Джерело у МНС 
Росії повідомило про одного 
загиблого військового, але в 
міноборони Росії цю інфор-

мацію спростували. 
 За даними ТАСС, по-
жежа охопила два майдан-
чики, на яких зберігалися 
25 тис. боєприпасів, утім 
інші джерела зазначають, 
що на складі — до 40 тис. 
боєприпасів. Джерело аген-
ції ТАСС стверджує, що ос-
колки від снарядів розліта-
лися на відстань до 15 кіло-
метрів. 
 У населених пунктах у 
радіусі 20 кілометрів через 
надзвичайну ситуацію було 
оголошено евакуацію, зага-
лом відселено 11 тисяч лю-
дей. 
 Пожежні команди поча-
ли гасити пожежу на складі 
боєприпасів лише у вівто-

рок, 6 серпня, коли припи-
нились вибухи. Про це пові-
домила місцева адміністра-
ція Красноярського краю 
Росії. «Близько двох годин 
тому ми ще чули вибухи. За-
раз уже ні. Вибухи зупини-
лися», — повідомили вчора 
в адміністрації. Проте ева-
куйованим мешканцям учо-
ра зранку ще не дозволяли 
повертатися до своїх домі-
вок, адже внаслідок вибухів 
снаряди, що не здетонува-
ли, могли розлетітися дале-
ко за межі складів, тому те-
риторія лиха може бути не-
безпечною для цивільних. 
Незважаючи на заборону, 
місцеві почали самовільно 
повертися додому, адже по-

боюються мародерства. 
 Заступник міністра обо-
рони Росії, генерал армії 
Дмитро Булгаков уже на-
звав попередню причину по-
жежі на складі в Ачинсько-
му районі, повідомляє РІА 
«Новості». Це, за його сло-
вами, людський чинник. 
«Точніше скажуть слідчі 
органи та прокуратура», — 
сказав він. І додав, що арсе-
нал буде розформований. 
 Учора губернатор Крас-
ноярского краю Олександр 
Усс уточнив, що після вибу-
ху боєприпасів на військово-
му складі поблизу Ачинська 
одна людина зникла безвіс-
ти. За його словами, йдеть-
ся про цивільну особу. ■ 
 

А ТИМ ЧАСОМ...

 Основною причиною пожеж 
у Сибіру називають необереж-
не поводження з вогнем. Про це 
повідомляє ТАСС iз посиланням 
на МНС Росії. За словами пред-
ставника відомства, авіарозвід-
ка показала, що більшість дже-
рел загорання розташовані поб-
лизу доріг. «Це дає підстави при-
пустити, що основною причиною 
виникнення природних пожеж 
стало необережне поводжен-
ня людини з вогнем», — кажуть 
у МНС. Раніше, нагадаємо, чи-
новники називали причиною по-
жеж аномально спекотну погоду і 
сухі грози (з блискавкою, але без 
дощу). Як повідомляє російське 
«надзвичайне» відомство, за ми-
нулий тиждень площу пожеж уда-
лося скоротити на 25 відсотків, 
або на 1 мільйон гектарів. Наразі 
площа активного горіння стано-
вить близько 57 тисяч гектарів, 
зазначає «Лента.ру». До гасіння 
залучені понад 4 тисячі людей і 
400 одиниць техніки. 

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Держави ЄС  у понеді-
лок, 5 серпня, офіційно но-
мінували Жозепа Борреля 
на посаду верховного пред-
ставника ЄС із безпекової 
та зовнішньої політики, ін-
формує агенція dpa. Цю по-
саду наприкінці жовтня за-
лишить італійка Федері-
ка Могеріні, яка очолюва-
ла європейську дипломатію 
з 2014 року.
 Європейська Рада фор-
мально висунула 72-річно-
го іспанського політика, 
члена Іспанської соціаліс-
тичної робітничої партії 
Борреля на посаду очіль-
ника зовнішньополітично-
го відомства ЄС 26 липня, за 
підтримки щойно призначе-
ної голови Європейської Ко-
місії Урсули фон дер Ляєн. 
Тепер кандидатуру Борреля 
має затвердити Європарла-
мент.
 З червня 2018 року Бор-
рель очолює міністерство 
закордонних справ Іспанії 
в уряді соціаліста Педро 
Санчеса. У 2004—2007 ро-
ках Боррель був спікером 
Європарламенту, а 12 груд-
ня 2008 року був висунутий 

на посаду президента Інсти-
туту Європейського універ-
ситету і отримав її в січні 
2010-го. Загалом, пан Бор-
рель у політиці з 1979 року, 
тобто має великий досвід. 
 Італієць має репутацію 
політика, який уміє домо-
влятися, хоча інколи і не 
зовсім дипломатичними ме-
тодами. 
 В Іспанії Жозепа Борре-
ля шанують, але не в рідній 
Каталонії, де він народив-
ся у невеликому (на три ти-
сячі жителів) селі Ла Побла 
де Сегур, в якому його бать-

ки мали приватну пекарню. 
Настороженість каталон-
ців до Борреля пояснюєть-
ся тим, що він є різким про-
тивником незалежності Ка-
талонії від Іспанії. Але й 
«зрадником національних 
інтересів» не вважають, бо 
Боррель є каталонцем лише 
за народженням, а не похо-
дженням. Адже його батьки 
— вихідці з Аргентини. 
 До приходу в політику 
пан Боррель працював за 
фахом. Він є інженером з 
аеронавтики та професором 
математики. З огляду на 

освіту в 1991—1996 роках 
займав посаду міністра гро-
мадських робіт i транспор-
ту в центральному уряді Іс-
панії. 
 Не завжди політкорект-
на звичка Борреля говори-
ти те, що він думає, нажи-
ла йому ворогів у Москві, 
Вашингтоні, Тель-Авіві та 
Лондоні, зазначає видання 
«Політіко» 4 серпня у стат-
ті «Недипломатичний пос-
ланець Європи». І наводить 
приклади «недипломатич-
них» висловлювань май-
бутнього головного дипло-
мата Європи. Так, Боррель 
назвав Росію «нашим ста-
рим ворогом», чим викли-
кав політичний конфлікт 
між Москвою та Мадри-
дом. Говорячи про амери-
канців, Боррель заявив, 
що вони «вбили лише чо-
тирьох індіанців» перед 
тим, як отримати незалеж-
ність. Це висловлювання 
викликало різке обурен-
ня у правозахисних ко-
лах. Далі Боррель образив 
також адміністрацію До-
нальда Трампа, назвавши її 
політику у Венесуелі «ков-
бойською». «Він не схиль-
ний використовувати цук-
рову дипломатичну мову», 
— розповів про Борреля 
«Політіко» один iз його 
близьких співробітників. 
«Дехто говорить, що він не 
надто дипломатичний. Це 
може бути як його силою, 
так і слабкістю», — сказав 
про Борреля чинний євро-
комісар П’єр Московісі, 
який за головування Бор-
реля в Європарламенті був 
його заступником. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Недипломатичний дипломат
Міністра закордонних справ Іспанії офіційно номінували 
на посаду верховного представника ЄС з безпекової 
та зовнішньої політики

■

Жозеф Боррель вміє домовлятися, 
інколи — недипломатичними методами. 

❙
❙

КАТАСТРОФИ

Доба великих феєрверків
Попередньою причиною вибухів на складі боєприпасів 
у Красноярському краї Росії називають людський фактор

■

Із 20-кілометрової зони поблизу складів відселено всіх мешканців. ❙
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«Інтернаціональні бригади» 
бойовиків
 Є декілька типів іноземців, 
що беруть участь у війні: від во-
лонтерів — до чоловіків та жі-
нок, які одержують платню, 
від незалежних бойовиків до 
професійних військових. Таку 
інформацію підтверджували 
представники робочих груп в 
Україні міжнародних організа-
цій, зокрема ООН.
 Ще у лютому 2015-го уряд 
Італії ухвалив рішення щодо 
змін у законодавстві, які сто-
сувалися посилення заходів бо-
ротьби з тероризмом. Зокрема, 
збільшені терміни покарання 
за причетність до екстремістсь-
кої і терористичної діяльності. 
Кримінальним злочином стає 
не тільки вербування бойови-
ків, а й участь у бойових діях 
на боці терористів. Покаран-
ня за цей злочин — шість років 
ув’язнення.
 Утім, незважаючи на це, 
кількість італійських грома-
дян, які воюють в Україні на 
боці терористів так званих «Л/
ДНР», не зменшується. Моти-
вація участі громадян Італії у 
війні на Донбасі різноманітна: 
від ідеологічних та політичних 
міркувань і до фінансової вина-
городи.
 Ще на початку червня 2014 
року в окупований Донецьк 
прибули перші громадяни 
Італії — представники органі-
зації Millennium. Лука Пінта-
уді і Ораціо Марія Гнерре по-
зували з італійським триколо-
ром на тлі прапора «Новоросії» 
в компанії з «народним губер-
натором» Павлом Губарєвим.
 20 червня 2014 року самопро-
голошений «прем’єр-міністр» 
Олександр Бородай заявив про 
те, що терористи «ДНР» «готові 
прийняти на службу доброволь-
ців з усіх без винятку країн Єв-
ропи, Америки, Азії та Афри-
ки». Фактично з цього моменту 
бере початок формування у ла-
вах терористів так званих «ін-
тернаціональних бригад», кіс-
тяк яких, за задумом російсь-
ких кураторів, мають скласти 
громадяни іноземних держав.
 Із цього моменту аналітич-
ний відділ української громад-

ської ініціативи «Права Спра-
ва» починає збір та аналіз ін-
формації, пов’язаної з діяль-
ністю на території окупованих 
районів Луганської і Донецької 
областей іноземних громадян, 
які воюють на боці терористів 
«Л/ДНР», або без узгодження з 
українською стороною перебу-
вають на окупованій території 
сходу України.
 Так, 28 листопада 2014 року 
пресслужба «парламенту Ново-
росії» повідомляла про прибут-
тя в окупований Донецьк гро-
мадянина Італії Луїджі Фрау. 
На пресконференції він роз-
повів, що має досвід поводжен-
ня зі зброєю і готовий встати 
на захист «ДНР». «Я маю на-
мір розділити з народом Дон-
басу всі тяготи. Якщо потрібно 
буде взяти до рук зброю — я го-
товий до цього. Я готовий іти за-
хищати братній народ», — ска-
зав італієць.
 В окупованому Донецьку 
встиг «засвітитися» і Вітторіо 
Нікола Ранджелоні, 1991 року 
народження, уродженець Лек-
ко. Він позиціонує себе як ко-
респондент новин компанії 
«LNR Сегодня». «Я зрозумів, 
що міліція не відчувала браку 
в бойовиках. Водночас була ве-
личезна інформаційна прогали-
на у висвітленні того, що відбу-
вається насправді тут», — роз-
повідав Ранджелоні. Саме за 
інформаційний супровід дій те-
рористів «ДНР» Вітторіо отри-
мав від ватажка цієї «народної 
республіки» Захарченка бойо-
вий ніж.
 Нагадаємо, 24 листопада 
2015 року в окупованому До-
нецьку без узгодження з ук-
раїнською стороною перебу-
вала з візитом группа італій-
ських політиків. Під час візи-
ту члени делегації мали низку 
зустрічей із ватажками бойови-
ків «ДНР». До складу італійсь-
кої делегації входили: Гуалтье-
ро Мацці, заступник президен-
та провінції Верона, керівник 
партії «Ліга Півночі»; Віто Ко-
менчіні, національний коорди-
натор «Руху молодих паданців 
Венето», радник мерії Верони, 
член правління «Комітету Не-
залежної Венеції» Палмаріно 

Дзокателлі, президент «Комі-
тету Незалежної Венето», віце-
президент Культурної асоціації 
«Венето—Росія», національ-
ний секретар Вільної профспіл-
ки; Едоардо Рубіні, президент 
культурної Асоціації «Європа 
області Венето», заступник пре-
зидента «Комітету незалежно-
го Венето» та Елізео Бертолазо, 
аналітик із геополітики в Інсти-
туті вищих геополітичних до-
сліджень і суміжних наук, член 
Асоціації «Італія—Росія».

Клара украла... правду
 Ще з 2016 року на території 
окупованих районів Донецької 
області почало діяти представ-
ництво організації «Координа-
ційний центр антифашистсь-
кої України», яке очолює гро-
мадянка Італії Клара Стател-
ло, що сповідує комуністичну 
ідеологію. Співробітники цент-
ру організовують протестні ак-
ції і конференції на підтримку 
так званих «Л/ДНР», а глибин-
на суть діяльності — репресив-
на налаштованість проти нез-
годних із сепаратистами і росій-
ськими ставлениками, які не-
законно «новый мир строят» на 
сході України.
 У квітні того ж 2016 року 
депутат парламенту Венеції від 
партії «Ліга Півночі» Стефано 
Вальдегамбері, автор резолю-
ції № 15 «Про визнання пра-
ва кримчан на самовизначен-
ня», і сенатор Паола де Пін без 
узго дження з українською сто-
роною перебували на території 
анексованого РФ Криму, де бра-
ли участь у роботі Ялтинського 
економічного форуму.
 А вже у вересні на території 
окупованих районів Луганської 
області перебувала італійська 
журналістка Олена Барлоцарі, 
яка не повідомляла про свій ві-
зит українські органи, які конт-
ролюють перетин кордонів. Так 
само депутат регіональної ради 
П’ємонт Мауріціо Марроне 
відвідав окуповані проросійсь-
кими бойовиками населені пун-
кти Хрящувате, Новосвітлівка, 
Краснодон і Луганськ. Під час 
пресконференції в окупованому 
Луганську він заявив, що хоче 
відкрити в П’ємонті представ-
ництво «ЛНР», яке буде діяти 
на громадських засадах. Обоє, 
підкреслимо, у законом визна-
ченому порядку не узгоджува-
ли поїздки з українською сторо-
ною. (І далі називатимемо візи-
терів, які проігнорували норми 
українського і міжнародного 
права при в’їзді на окуповану 
територію або захоплену сепа-
ратистами).
 Щедрим на прибічників 
«русского міра» в Україні із 
країни «чобітка» був і жовтень 
2016-го. На Покрову, у День за-
хисників України, 14 жовтня 
без узгодження з українською 
стороною на території окупова-

них районів Донецької облас-
ті перебувала група громадян 
Італії, а саме: Alberto Andreotti, 
Marco Raskol’nikov Fantin, 
Andrea Franchi та Marcello 
Berera. Ці синьйори безпечно 
почувалися у місцях постійної 
дислокації терористів «ДНР» із 
батальйону «Спарта». 
 А 3-10 жовтня на території 
окупованих районів Лугансь-
кої області у складі делегації 
так званих «міжнародних спос-
терігачів» перебував громадя-
нин Італії, уродженець міста 
Сассарі Ріккардо Сотгіа, який є 
прихильником комуністичної 
ідеології. Крім участі у так зва-
ному «праймеріз», громадянин 
Італії був помічений в Алчевсь-
ку, в місцях постійної дислока-
ції терористів «ЛНР» з угрупо-
вання «Привид». 
 У період із 23 по 26 листопа-
да 2016 року без узгодження з 
українською стороною на те-
риторії тимчасово окупованих 
районів Луганської і Донецької 
областей перебувала з візитом 
група підприємців з італійської 
області Венето. До складу цієї 
італійської делегації увійшли: 
Джанматтео Феррарі, віце-
президент Культурної асоціа-
ції «Ломбардія — Росія»; Лука 
Бертоні, секретар Культурної 
асоціації «Ломбардія — Росія»; 
Едді Томат — працює у сферах 
поновлюваних джерел енергії, 
будівництва та інфраструкту-
ри, обладнання для промисло-
вих підприємств, промисло-
вих холодильних установок 
для зберігання харчових про-
дуктів і процесів з регульованої 
температури; Лусіо Кьявега-
то та Паола Пасетто — меблева 
промисловість; Лоріс Ферро — 
електронна промисловість, про-
мислове світлодіодне освітлен-
ня, вуличне освітлення, домаш-
ня автоматизація; Марко Даніе-
ле — торгівля продовольчими 
товарами та винами. 
 Наприкінці 2016 року, у 
грудні, на тимчасово окупо-
ваній території Луганської об-
ласті, перебувала італійська 
делегація у складі журналіс-
та міжнародного інформацій-
ного агентства DONi News Віт-
торіо Ранджелоні та фото-
графа італійського видання 
Parallelozero Бергамаші Місон.
 Далі — ще «цікавіше». 7 лю-
того 2017 року депутат парла-
менту Італії Акілле Тотара пе-
редав прем’єр-міністру Італії 
Паоло Джентоліні «звернен-
ня» ватажків «народних рад» 
«ЛДНР» щодо мирного врегу-
лювання ситуації і припинення 
війни на Донбасі. А серед «по-
чесних гостей» святкування 
«дня усіх трудящих» в окупова-
ному проросійськими бойови-
ками Луганську була депутатка 
Європарламенту від Італії Елео-
нора Форенца, що представляє 
«Партію комуністичного відрод-

ження». У Європарламенті вона 
входить до фракції «Європей-
ські об’єднані ліві/Ліво-зелені 
Півночі». Ще тоді, 1-3 травня 
2017-го, у Луганську гостювали 
у сепаратистів лідер відділення 
компартії в Римі Вінченцо Бел-
лантоні та мер міста Сантоменна 
Максімміліано Воза.

Військова спеціалізація — 
снайпер...
 Чимало громадян Італії на 
території окупованих районів 
Донбасу беруть безпосередню 
участь у боях на боці терористів 
із так званих «Л/ДНР».
 За даними Inform Napalm, 
волонтерського проекту з ін-
формування широкої аудиторії 
про російсько-терористичну 
агресію проти України, на те-
риторії Італії, місто Турин, — 
одна з основних точок вербу-
вання «добровольців» на охоп-
лений війною схід України. 
«Донбаський міжнародний фо-
рум» та група Interunit — це ор-
ганізації, які дієво заохочують 
громадян Італії для участі у 
бойових діях у лавах терористів 
«Л/ДНР». За інформацією 
ЗМІ, ці об’єднання на території 
Італії патронують проросійсь-
кі «праві» партії — «Ліга Пів-
ночі» і «Брати Італії».
 Нагадаємо ще, серія полі-
цейських рейдів у рамках роз-
слідування справи італійських 
праворадикалів i неонацистів, 
які надавали підтримку бойо-
викам на Донбасі чи самі брали 
участь у бойових діях на боці 
проросійських сепаратистів, 
відбулася в Турині, Мілані та 
інших містах Італії нещодавно, 
у середині липня. Правоохорон-
ці тоді  затримали трьох осіб; а 
поряд із виявленою традицій-
ною зброєю, великою кількіс-
тю неонацистської символіки та 
пропагандистських матеріалів 
віднайшли, за повідомленням 
Бі-Бі-Сі, навіть боєздатну ке-
ровану ракету класу «повітря-
повітря». А на початку липня 
цьогоріч суд міста Генуя  виз-
нав винними трьох  чоловіків, 
які воювали на боці бойовиків 
у Донецькій i Луганській облас-
тях. Двоє з них — італієць Ан-
тоніо Катальдо та народжений 
в Албанії Олсі Крутані — про-
ведуть за ґратами 2 роки і 8 мі-
сяців. Третього, громадянина 
Молдови Володимира Врбітчі, 
засудили до 1 року і 4 місяців 
в’язниці.
 Серед громадян Італії, що 
беруть безпосередню участь у 
бойових діях проти ЗСУ у ла-
вах терористів «Л/ДНР», варто 
відзначити Антоніо Катальдо, 
уродженця Кьюзано-ді — Сан-
Доменіко, провінція Авелліно. 
У 2009 році він починав навчан-
ня в Росії і Казахстані, за його ж 
словами, а потім працював в об-
ласті безпеки і розвідки в різних 
частинах світу: Панама, Дубай, 

ТЕРОРИЗМ

Італійські 
«привиди» 
в зоні ООС
Іноземні найманці на стороні незаконних 
збройних формувань на сході України 
воюють за гроші та з ідейно-комуністичних 
міркувань

■

Дмитро СНЄГИРЬОВ

Підрозділи поліції Донецької та Луганської областей зібрали вичер-
пні матеріали, які викривають злочинну діяльність трьох найманців 
з Італії, які за грошову винагороду скоювали злочини проти народу 
України. Про це повідомляв 16 червня заступник глави Нацполіції  
В’ячеслав Аброськін. Іноземцям, за словами посадовця, тоді було 
оголошено підозру за участь у незаконних терористичних форму-
ваннях. Це офіційне підтвердження того, що у новітній російсько-
українській війні на сході України на боці терористів воюють італій-
ці. Чому, скільки і яке покарання за це можуть отримати?

Перші італійські найманці на Донбасі з «народним губернатором» Павлом Губарєвим.❙
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Бейрут, Туніс і багатьох інших країнах. 
Снайпер. Нагороджений двома ордена-
ми так званої «ЛНР». Утім він публіч-
но переконує: «Я не терорист. Я нікому 
не відрубував голову. Я не зробив нічо-
го поганого, приїхавши сюди, щоб допо-
могти населенню».
 Третього серпня 2015 року на ютуб-
каналі news-front.info Вадимом Кан-
делінським було оприлюднено інтерв’ю 
з бійцем 1 МСБ «ДНР», «добровольцем» 
з Італії — Володимиром Вербицьким, 
бойовиком на псевдо «Парма», яке ви-
казує його попереднє місце проживан-
ня. 21-річний нібито економіст-про-
граміст позиціонував себе як активний 
представник «русково міра».
 Серед інших громадян Італії, які є 
прихильниками партії «Ліга Півночі», 
на окупованих територіях сходу Украї-
ни зафіксовано присутність Алессан-
дро Бертоліні, уродженця Венето. Та-
кий собі Олсі Крутані — ветеран Чеч-
ні і власник спортзалу в Мілані, при-
хильник російських бойових мистецтв.
Габріеле Каругаті — з італійського міс-
та Кайрате; із жовтня 2014 року брав 
безпосередню участь у бойових діях про-
ти ЗСУ в складі батальйону «Привид». 
У березні 2015-го його заохотили орде-
ном «За військову доблесть» третього 
ступеня «МО ДНР». На тимчасово оку-
повану територію потрапив через Рос-
тов-на-Дону. В Італії працював охорон-
цем у торговельному центрі, його мати 
— Silvana Marin, секретар офісу правої 
партії «Ліга Півночі» 
 Або. Фацоло Алберто, уродженець 
міста Рома, 07.07.2015 року отримав 
одноразову візу в РФ №230381748. На 
тимчасово окуповану територію пот-
рапив через РФ. Воював у лавах теро-
ристів «ЛНР» батальйону «Привид», 
маючи псевдо «Немо». Із «привидами» 
на Донбасі пов’язаний також і Донеллі 
Альберто із 2015-го, а ще нині 29-річ-
ний Мауріціо Веццосі, який незакон-
но проник на окуповану терористами 
НЗФ територію України через пропус-
кний пункт «Ізварине».
 Уродженець Риму Альберто Фазо-
ло, 1979 року народження, є членом ор-
ганізації «Донбаський міжнародний фо-
рум» — організації, що займається вер-
бовкою громадян Італії для участі у бой-
ових діях на боці терористів «Л/ДНР». 
Фрізарі Массімо Валеріано, 09.01.1988 
р.н., на окуповану територію України 
прибув у червні 2015 року, воює на боці 
«ЛНР». Пьєрті Маріо з міста Брешія 
воює на боці терористів «ДНР», війсь-
кова спеціальність — стрілок. Д’аморе 
Денні, 25-30 років, житель міста Лім-
бьянте, снайпер у рядах НЗФ «ДНР». 
До терористів цього незаконного зброй-
ного формування приєднався і Франчес-
ко Преціузо, 13.03.1985 р.н. 
 Помилково вважати, що на сході Ук-
раїни на боці проросійських терористів 
воюють тільки члени праворадикаль-
них італійських партій та організацій. 
Серед італійських найманців є і пред-
ставники прокомуністичних організа-
цій.
 Скажімо, Еді Онгаро 1976 року на-
родження, що походить із місті Джус-
саго. В інтерв’ю італійським ЗМІ він по-

яснив, що прийняв пропозицію воювати 
на боці проросійських терористів суто 
з матеріальних міркувань, бо був без-
робітним. Брав участь у бойових діях 
проти ЗСУ у складі все того ж батальйо-
ну бо йовиків «Привид».
 У жовтні 2016 року в місцях пос-
тійної дислокації терористів «ЛНР» 
з батальйону «Привид» була зафіксо-
вана присутність громадянина Італії 
Джанп’єтро Сімонетто. Він — послі-
довник і активний учасник ультрако-
муністічного угруповання. У 2007 році 
був заарештований поліцією Італії за 
звинуваченням у незаконному збері-
ганні зброї і боєприпасів. Спецслужби 
«ЛНР» планували залучити його до ви-
світлення «праймеріз» 2 жовтня 2016 
року у якості спостерігача.
 За інформацією місцевих джерел 
аналітичного відділу ГІ «Права Спра-
ва», крім Онгаро, у складі батальйону 
«Привид» були зафіксовані ще два гро-
мадянина Італії, уродженці Турина. На-
разі перевіряється інформація щодо їх 
загибелі під час бойового зіткнення з 
бійцями ЗСУ.

Чому найманці недосяжні для 
правоохоронців?
 Показово, що об’єднавчим елемен-
том, навколо якого гуртуються різні 
за ідеологічними поглядами найман-
ці з Італії, виступають російські «куль-
турні центри», які у великій кількості 
і якості функціонують на території цієї 
країни. Іноді це нагадує театр абсурду. 
Так, наприклад, 27 лютого 2016 року в 
Москві за підтримки «Союзу Доброволь-
ців Донбасу», який очолює сумнозвіс-
ний Бородай, пройшла так звана «між-
народна добровольча конференція».
 Італію на цій «конференції» пред-
ставляла Ірина Вихрова, президент ор-
ганізації «Сперанза». За словами назва-
ної «синьйори», в Італії ЗМІ блокують 
інформацію про події на Донбасі. Тому 
її організація докладає всіх зусиль для 
прориву інформаційної блокади шля-
хом проведення конференцій, виставок 
та інших заходів.
 Слід зазначити, що розслідування 
конкретних злочинів найманства в Ук-
раїні не було. Лише кількох бойовиків 
звинуватили побічно в порушенні тери-
торіальної цілісності України, незакон-
ному перетині її кордону, участі у діяль-
ності терористичних груп і організацій, 
в незаконно організованих збройних 
формуваннях. До таких невтішних для 
української сторони висновків дійшли 
представники Організації Об’єднаних 
Нації за результатами візиту в Україну 
ще у 2016 році. Відтоді, на жаль, мало 
що змінилося.
 «Робоча група рекомендує уряду 
України скласти план дій і стратегію 
щодо виявлення участі іноземних най-
манців у конфлікті в межах Мінських 
протоколів», — радила членкиня робо-
чої групи ООН з питання використання 
найманців, експерт в області прав лю-
дини Патрісія Аріас. Такі рекомендації 
експертів ООН — це оцінка з боку сві-
тової спільноти бездіяльності українсь-
ких спеціальних служб і правоохорон-
них органів. ■

З чого почати? 
 Перш за все необхідно обрати код запланова-
ної діяльності за Класифікатором видів економіч-
ної діяльності (КВЕД). Перелік КВЕДів можна знайти 
на сайті Державної служби статистики України http://
kved.ukrstat.gov.ua.
 Далі необхідно підготувати заяву та інші докумен-
ти для реєстрації себе як фізичної-особи підприєм-
ця.
 Одночасно заявник може обрати спрощену систе-
му оподаткування та/або реєстраційну заяву про доб-
ровільну реєстрацію як платника податку на додану 
вартість (ПДВ).
Куди звернутися?
 Реєстрацію фізичних осіб-підприємців уповнова-
жені здійснювати суб’єкти державної реєстрації:
 — виконавчі органи сільських, селищних та місь-
ких рад (у разі прийняття відповідною радою рішення 
про набуття таких повноважень), Київська та Севасто-
польська міські, районні, районні у містах Києві та Се-
вастополі державні адміністрації;
нотаріуси;
 — акредитовані суб’єкти (підприємства, які ма-
ють акредитацію Міністерства юстиції України).
 Державна реєстрація проводиться незалежно від 
місця знаходження фізичної особи в межах Автоном-
ної Республіки Крим, області, міст Києва та Севасто-
поля.
 Тобто, якщо особа, яка бажає зареєструватися 
як фізична особа-підприємець мешкає на території 
Київської області, вона може звернутися до будь-яко-
го суб’єкта державної реєстрації в межах Київської об-
ласті.
 Якщо документи для державної реєстрації по-
дані в електронній формі, то державна реєстрація на 
підставі таких документів проводиться незалежно від 
місцезнаходження фізичної особи в межах України.
Як подати документи?
 Існують дві форми подання документів для де-
ржавної реєстрації:
 — паперова форма. Документи подаються осо-
бисто заявником або поштовим відправленням;
 — електронна форма. Документи подають-
ся заявником через портал електронних сервісів за 
посиланням: https://online.minjust.gov.ua.
Як проводиться державна реєстрація ФОП 
онлайн?
 Зареєструвати ФОП онлайн можна дуже швидко 
і без зайвої бюрократії. Для цього потрібно:
 — зареєструватися на сайті;
 — увійти в персональний кабінет;
 — сформувати заяву;
 — підписати заяву шляхом накладення власного 
кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
 — відправити заяву;
 — отримати документ.
 До заяви додати оригінали електронних докумен-
тів для державної реєстрації, опис поданих заявником 
документів для державної реєстрації, сформований за 
допомогою програмних засобів ведення Єдиного де-
ржавного реєстру (ЄДР).
 Зауважу, що сформовані заяви з додатками за 
допомогою програмних засобів ведення Єдиного де-
ржавного реєстру блокуються для можливості редагу-
вання. Моментом прийняття заяви та документів вва-
жається дата і час реєстрації заяви у ЄДР.
 Також звертаю увагу: якщо відповідно до зако-
нодавства для проведення реєстрації ФОП необхідно 
подати документи, що підлягають нотаріальному пос-
відченню (наприклад, нотаріально засвідчена пись-
мова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальни-
ка чи органу опіки та піклування для фізичної особи, 
яка досягла шістнадцяти років і має бажання займа-
тися підприємницькою діяльністю, або нотаріально 
посвідчений договір про створення сімейного фер-
мерського господарства), реєстрація здійснюється 
на підставі документів, поданих у паперовій формі. 
Це пояснюється тим, що державний реєстратор за за-
явою в електронній формі проводить державну реєст-
рацію винятково на підставі оригіналів електронних 
документів для державної реєстрації. 
Який строк розгляду документів?
 Розгляд документів, поданих для державної 
реєстрації, здійснюється впродовж 24 годин після їх 
надходження, крім вихідних та святкових днів.
Які вимоги до оформлення документів? 
 Документи, які подаються для державної реєст-
рації ФОП, мають відповідати таким вимогам:
 — викладені українською мовою та додатково, за 
бажанням заявника, — іншою мовою (крім заяви про 

державну реєстрацію). Документ, викладений інозем-
ною мовою, повинен бути перекладений на українську 
мову із засвідченням правильності перекладу;
 — текст документів має бути написаний розбір-
ливо (машинодруком або від руки друкованими літе-
рами);
 — документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші виправлення, 
не обумовлені в них, орфографічні та арифметич-
ні помилки; заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги однозначно тлума-
чити їх зміст;
 — документи в електронній формі мають бути 
оформлені згідно з вимогами, визначеними законо-
давством;
 — заява про державну реєстрацію підписується 
заявником. У разі подання заяви про державну реєст-
рацію поштовим відправленням справжність підпису 
заявника повинна бути нотаріально засвідчена.
Скільки це коштує? 
 Реєстрація фізичної особи - підприємця здійс-
нюється безкоштовно.
Чи може бути відмовлено в державній 
реєстрації ФОП?
 Так, існують підстави, за якими може бути відмо-
влено у реєстрації ФОП, зокрема:
 — документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;
 — у Єдиному державному реєстрі містяться ві-
домості про судове рішення щодо заборони у прове-
денні реєстраційної дії;
 — не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів впродовж встановленого строку;
 — наявні обмеження на зайняття підприємниць-
кою діяльністю, встановлені законом;
 — наявність в Єдиному державному реєстрі за-
пису, що фізична особа вже зареєстрована як ФОП;
 — подані документи суперечать вимогам за-
конів.
 Повідомлення про відмову у проведенні держав-
ної реєстрації повинно містити посилання на конкретну 
норму законодавства із зазначенням, що саме пору-
шено під час оформлення та подання документів. Від-
мова у державній реєстрації здійснюється впродовж 
24 годин після надходження документів, поданих для 
державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. 
Після усунення причин, що були підставою для відмо-
ви в державній реєстрації, заявник може повторно по-
дати документи для державної реєстрації.
Чи можна оскаржити рішення про відмову у про-
веденні державної реєстрації ФОП?
 Так, до Міністерства юстиції України та до його 
територіальних органів можуть бути оскаржені рі-
шення, дії або бездіяльність державного реєстрато-
ра, суб’єкта державної реєстрації, впродовж 60 кален-
дарних днів iз дня прийняття рішення, що оскаржуєть-
ся, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися 
про порушення її прав відповідною дією чи бездіяль-
ністю.
 Територіальний орган Мін’юсту розглядає скарги 
стосовно державного реєстратора, суб’єктів держав-
ної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у ме-
жах території, на якій діє відповідний територіальний 
орган.
 Також, звичайно, рішення, дії або бездіяльність 
державного реєстратора, суб’єкта державної реєстра-
ції можуть бути оскаржені в суді.
Що потрібно робити далі після реєстрації?
 Після того, як фізична особа зареєструвалася під-
приємцем їй потрібно звернутися до органів Держав-
ної фіскальної служби для подальшої реєстрації як 
платника податку.
Куди звертатися по детальнi роз’яснення?
 Якщо у вас залишились питання, будь ласка, те-
лефонуйте до контактцентру системи безоплатної пра-
вової допомоги за номером: 0 (800) 213 103 (цілодо-
бово та безкоштовно в межах України). В центрах та 
бюро надання безоплатної правової допомоги по всій 
Україні ви можете отримати юридичну консультацію та 
правовий захист. ■

У травні 2017 року без узгодження з українською стороною в окупованому Луганську 
перебували лідер відділення компартії в Римі Вінченцо Беллантоні 
та мер міста Сантоменна Максімміліано Воза.
Фото з відкритих джерел.

❙
❙
❙
❙

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА■

Як зареєструвати ФОП?
Відповідає міністр юстиції Павло Петренко
Доброго дня, пане міністре! Звертаюся до вас iз проханням роз’яснити процедуру державної реєстра-
ції фізичних осіб-підприємців. Які документи необхідно підготувати і чи можу я зробити це онлайн?

Сергій Никоненко



ГЛАС НАРОДУ

Історію треба 
знати...
Особливо політикам
Антон КАДЕНЮК
Житомир

 Напередодні Дня перемоги на одному з антиук-
раїнських каналів прозвучав окрик «А помните сорок 
первый год!..» Розмірковуючи над цим «криком душі», 
виникла думка відповісти через наймасовішу в країні 
газету. Автором цього окрику був постійний спікер ка-
налів 112, «Ньюзван» соціаліст Кива. Важко сказа-
ти, чи були на цій передачі присутніми ті, хто насправ-
ді пам’ятає 41-й рік, але Кива не міг його пам’ятати з 
простої причини — на той час він ще навіть не наро-
дився. Для таких завсідників антиукраїнських телека-
налів, як Шуфрич, Кива, Рабінович, Пальчевський, для 
яких ці канали завжди гостинно відкриті, я, як людина 
народжена до війни, хочу сказати, що, на відміну від 
них, добре пам’ятаю, що відбувалося 78 років тому — у 
1941-му. Перед цим хочу нагадати цим «спікерам», що 
Друга світова почалася не в 41-му, а 1 вересня 1939 р., 
коли німецькі війська напали на Польщу (на той час у 
лавах Війська Польського воювало 110-120 тис. україн-
ців, які проживали на теренах Західної України). Бук-
вально через 10-12 днів радянські війська почали оку-
пацію Польщі вже з другого боку. Запорукою «успіху» 
анексії Польщі можна вважати спільний парад радянсь-
ких і німецьких військ у Бресті в 1939 р. А вже 22 чер-
вня 1941-го Німеччина напала на Радянський Союз. Ус-
пішний наступ фашистських військ підтвердила битва 
у трикутнику Луцьк—Дубно—Броди 23-29 червня. Го-
лодні, роззуті, погано озброєні проходили через наше 
село радянські воїни, а селяни, в тому числі й моя мама, 
виносили на дорогу хто що міг, підгодовуючи солдатів, 
які відступали. Ось таким був 41-й рік, пане Кива!
 Ще страшнішими були бої за Київ 23-26 вересня, 
які завершилися «котлом» під нашою столицею, в 
який потрапило 660 тисяч (!) наших воїнів. Це був ре-
зультат тої страшної агресивної політики Сталіна і його 
партії, яким мало було Польщі у вересні 1939-го, тому 
вже наприкінці того ж року вони напали на Фінляндію. 
За наказом Сталіна з українців було сформовано дві 
стрілецькі дивізії, які вирушили у Країну Суомі, одна 
з цих дивізій потрапила в оточення і загинула. Ця га-
небна війна тривала всього лише пару місяців (до бе-
резня 1940-го), але в ній ні за що загинуло 40 тисяч 
українців.
 Згадуючи війну 1939-45 рр., подібним до Киви спі-
керам потрібно знати й говорити, що це був найкриваві-
ший збройний конфлікт у світовій історії, який забрав 
життя від 50 до 80 мільйонів жителів землі, зокрема ук-
раїнців загинуло 8-10 мільйонів. Завершення цих кри-
вавих подій у СРСР відзначали 9 травня, а також 3 ве-
ресня — днем перемоги над Японією. Для тих, хто не 
вчив історію, нагадаю, що у травні 1947 р. вересневий 
день перемоги над Країною Східного Сонця було ска-
совано й оголошено робочим днем. Наприкінці того ж 
1947-го скасували як вихідний день і 9 травня — тоді 
президія Верховної Ради СРСР у документах згадува-
ла про «свято перемоги над Німеччиною» як пересіч-
ну подію з маленької літери. Звісно ж, ветерани війни, 
яких на той час були мільйони, святкували цей день як 
могли, з власної ініціативи — держава їм не заважали, 
але й не допомагала. Про «безсмертні полки» ж узагалі 
не йшлося. На мій погляд, такий принцип вшанування 
полеглих і відзначення дня перемоги мав би діяти і за-
раз, а не обсмоктувати тему перемоги, використовуючи 
цю дату у власних цілях. Хоче пан Кива святкувати день 
перемоги — хай святкує, але нехай не нав’язує мені.
 День перемоги не святкували і за Хрущова, коли 
ж побудова комунізму забуксувала, то потрібно було 
знайти привід вихвалятися своїми здобутками, тому й 
вигадали святкування Дня перемоги. У 1961 р. Києву 
присвоїли звання міста-героя, а через чотири роки по 
тому — нагородили й Москву цим званням. Путінська 
ж Росія перетворила 9 травня на головне свято країни 
— «Дєнь Побєди», змушуючи навіть діток у садочках, 
обв’язаних «колорадськими» стрічками, марширува-
ти під воєнізовані пісні. Ідеологи Путіна, заготував-
ши мільйони георгіївських бантиків, нав’язавши своїй 
країні «безсмертні полки», через ось таких «спікерів» 
на антиукраїнських каналах на кшталт Киви, Влащенко, 
Голованова та інших задурманюють голови довірливих 
українців, закликаючи виходити й нам на так звані мар-
ші «безсмерних полків». Нагадаю, що така середньо-
азійська країна, як Казахстан, цього року заборонила 
своїм жителям виходити на подібні марші. Наша найде-
мократичніша Конституція дала кожному громадянину 
«право на свободу совісті, світогляду, віросповідання», 
тож не посягайте, пане Кива, на моє право обирати, які 
дні святкувати і яким чином. ■

■ І. МАТІЙЧУК
Львів 

 Корупція — підкупність і продаж-
ність серед державних, політичних і 
громадських діячів, а також урядов-
ців і службовців державного апара-
ту. Корупційно-олігархічні клани 
України і політики-популісти жив-
ляться на шахрайстві, корупції, ха-
барництві. На жаль, за 27 років неза-
лежності ці вади суспільного життя 
країни тільки зростали, влізали у 
кожну шпарину буття.
 Ваучерна приватизація і пайова 
деколективізація призвели до неза-
конного привласнення багатств Ук-
раїни. Представники всіх гілок влади 
донедавна — це переважно представ-
ники тих, хто в 1990-ті роки зумі-
ли приватизувати за безцінь заводи, 
фабрики та інше нерухоме майно і за-
вдяки мішкам грошей керували Ук-
раїною. Демократію перетворили на 
анархію шахраїв, кримінальних зло-
чинців, спекулянтів, «кидал» за при-
нципом «Що не заборонено — те доз-
волено». Ці «бізнесмени» йдуть у 
владу високопосадовцями, чиновни-
ками, депутатами, щоб примножити 
свої статки шляхом корупції та ха-
барництва й перетворити награбова-
не на свою приватну власність. При-
йняті ними закони оберігають їх та 
їхню власність. Вони стали недотор-
канними, нічого не бояться.
 Про реальну боротьбу з шах-
райством, корупцією і повернен-
ня українському народові того, що 
вкрадено олігархічно-політичними 
кланами, ніхто й не думає. Безкар-
ність породжує нову злочинність. На 
критичні, викривальні статті у ЗМІ 
ніякої реакції, спростування чи під-
твердження — вони ж недоторкан-
ні. Зареєстрували майно на батьків, 
дідів, тещ, свекрух, сватів, кумів, а 
самі бідні, мов церковні миші.
 Для прикриття своїх махінацій 
кожен олігарх має свій банк, а для 
обману народу — свою партію, свій 
телеканал чи інший засіб масової ін-
формації. З метою імітації боротьби з 
корупцією та хабарництвом ухвали-
ли закон про фінансування своїх пар-
тій з бюджету України і за рахунок 
платників податків піаряться, витра-
чаючи кошти на політичну рекламу.
 Під тиском західних держав «під-
няли хвилю» створенням антико-
рупційних органів — НАБУ, НАЗК, 
САП тощо, щоб замилити очі креди-
торам, але на цьому все й завершило-
ся. Реальних розслідувань, як наші 
можновладці накопичили свої стат-

ки, немає. З 1,5 млн декларацій чи-
новників і високопосадовців у НАЗК 
за перший рік після створення цього 
органу перевірили лише 91 деклара-
цію!
 Олігархат став організатором та 
натхненником корупційних схем в 
Україні. Що ж може стати дієвим за-
собом у боротьбі з цим злом?
 1. Повернути незаконно привлас-
нене шляхом шахрайства, а також 
придбане за кошти, одержані від ко-
рупції, у державну власність.
 2. Розірвати договори з власника-
ми та користувачами приватизова-
ного чи орендованого державного та 
комунального майна, які недотрима-
лися умов договору приватизації чи 
оренди.
 3. Провести інвентаризацію ру-
хомого та нерухомого майна і зем-
лі, встановити законних власників. 
Занести в Державний реєстр прав на 
майно.
 4. За результатами поданих де-
кларацій про майновий стан і дохо-
ди дослідити, де перебувають підпри-
ємства декларантів і в якому бізнесі 
вони заробили свої статки і де сплати-
ли податки.
 5. Зменшувати корупційні ризи-
ки через удосконалення законодавчо-
нормативних актів та організаційно-
нормативних документів. 
 6. Передбачити законодавчими 
актами подання декларацій усіма 
громадянами України про джерело 
одержаних коштів при придбанні ру-
хомого чи нерухомого майна чи зем-
лі, перерахунку грошей, оформленні 
банківських вкладів тощо, якщо опе-
рація перевищує 12 мінімальних зар-
плат за попередній рік.
 7. Викривати корупціонерів та 
хабарників при одержанні чи даван-
ні хабарів оперативно-пошуковим 
шляхом. Використовувати відео- чи 
аудіофіксацію, письмові чи телефон-
ні повідомлення з підприємств, уста-
нов, фіктивне давання хабара.
 8. Оприлюднювати прізвища ко-
рупціонерів та хабарників у засобах 
масової інформації.

 9. Максимально деталізувати та 
розмежовувати функції, встанови-
ти межі компетенції і взаємодії у бо-
ротьбі з корупцією та хабарництвом 
правоохоронних органів (поліції, 
прокуратури, судів) та антикоруп-
ційних органів — НАБУ, НАЗК, 
САП, ДБР.
 10. Законними і підзаконни-
ми актами передбачити обрання та 
призначення на посади терміном не 
більше 4 років. Прискорена рота-
ція керівників усіх рівнів буде ла-
мати корупційні схеми, які створив 
чиновник, перебуваючи на посаді. 
За наявності політичної волі будь-
який чиновник за чотири роки змо-
же зменшити корупцію і хабарниц-
тво у своєму колективі.
 11. Реально відокремити бізнес 
від влади. Займаєшся бізнесом — 
не можеш бути призначеним чи об-
раним на керівну посаду чи депута-
том.
 12. Ефективною боротьбою з ко-
рупцією і хабарництвом стане тіль-
ки тоді, коли за будь-які коруп-
ційні дії корупціонер чи хабарник 
обов’язково будуть покарані. Не-
ухильне покарання (тюрма, конфіс-
кація майна, позбавлення посади, 
ліцензії, звання, заборона обіймати 
відповідальну посаду чи проводити 
певну діяльність, заборона бути при-
значеним або обраним на відповідні 
посади) стане дієвим у запобіганні 
корупції та хабарництва.
 13. Карати не лише корупціо-
нерів чи хабарників, а й тих чинов-
ників, які сприяли цьому наданням 
неправомірних ліцензій, реєстрації 
фіктивних фірм, прийняттям пра-
вових, адміністративних чи судових 
рішень тощо.
 14. Корупційно-олігархічні кла-
ни України будуть протидіяти будь-
яким змінам, і без насильства, у ме-
жах правових норм, не обійтися. 
Вимоги до законодавчої, виконав-
чої і судової гілок влади боротися із 
шахрайством, корупцією та хабар-
ництвом мають бути постійними і 
системними з боку народу та ЗМІ. ■

МОРАЛЬ І ПРАВО

На кожного олігарха — 
банк, партія і телеканал
Боротьба з корупцією: реальна, а не декларативна

■

ПОЛІТПАРНАС

Дракон-
Закон
Микола ЦИВІРКО
Київ

«Живий, курилка! —
серед ґав в кіоску
уздрівши білу,
констатую просто: 

— Часопис «Тиждень»
і/або «Країна»...
О, краю! Ти ж мій
болю безупинний!

Чому в етері
нашій, рідний краю,
дракон з паперу
раз у раз літає?

Закон про мову —
зветься це де-юре.
Де-факто — знову
щось з макулатури?»

■

8 УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 7 СЕРПНЯ 2019 Я ВАМ ПИШУ...

Доки кремлівські пропагандисти розповідають про небувалий наплив туристів в оку-
пований Крим, українські морські курорти б’ють рекорди відвідуваності. Адже не 
потрібно зайвих слів — варто лише глянути на фото з пляжів на українському узбе-
режжі Чорного чи Азовського морів. Ось один із красномовних фотофактів зі Ска-
довська.
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СЕРЕДА,  7 СЕРПНЯ 2019БРАТИ НАШІ МЕНШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Долають 
океани, 
а перед 
людьми 
безсилі
В Україні різко знизилася 
кількість дельфінів 
у Чорному морі через 
забруднення води 
та браконьєрів
Ірина КИРПА

 За останні 60 років поголів’я морських ссавців 
постійно зменшується через погіршення якості води, 
а також несанкціоноване полювання на тварин із ви-
користанням рибальських сіток, які дельфін не може 
виявити.
 Таких висновків дійшли вчені українського науко-
вого Центру екології моря під час проведення польо-
вих досліджень у рамках проекту ЄС / ПРООН «Поси-
лення екологічного моніторингу Чорного моря: виб-
рані заходи». 
 Фахівці підрахували дельфінів уздовж узбере-
жжя Чорного моря на понад 564 кілометрах, від де-
льти Дунаю до коси Тендри. Результат дослідження 
невтішний: у красивих ссавців погіршилося здоров’я, 
вони гинуть від рук браконьєрів та підприємців, які пе-
ретворили дельфінарії на прибутковий бізнес.
 В оприлюдненому фахівцями Міністерства еко-
логії та природних ресурсів України повідомленні 
сказано про те, що у нашій країні діє близько 19 де-
льфінаріїв, в яких утримують приблизно 80 морських 
ссавців: дельфінів, морських котиків, морських левів, 
моржів.
 Звісно, що жоден із дельфінаріїв не може забез-
печити належних умов перебування, адже морські 
мешканці живуть в обмеженому просторі, де не збері-
гається соціальна структура і вони не можуть прожи-
вати сім’ями, як на волі. Отож у «полонених» послаб-
люються природні інстинкти, погіршується самопочут-
тя від постійного перебування у хлорованій воді.
 Проект Європейського Союзу передбачає прове-
дення спеціального розширеного міжнародного авіа-
обліку дельфінів у Чорному морі з фото- та відеофік-
сацією впродовж двох років. 
 Ці морські дослідження дозволять оцінити стан 
Чорного моря за всіма показниками, передбаченими 
Директивою з морської стратегії ЄС. У дослідженнях 
візьмуть участь учені з України, Болгарії, Румунії, Ту-
реччини та Монако. На думку міністра екології та при-
родних ресурсів України Остапа Семерака, проблеми 
із захистом дельфінів, що мешкають у Чорному морі, 
можна вирішити лише спільними зусиллями фахівців 
різних країн. ■

■

Кіт-арештант
 У п’ятиповерхівці на 
Вітряних Горах помер літній 
чоловік. Сусіди викликали 
рятувальників та поліцію, 
останні потрапили у замкне-
ну квартиру через балкон і 
винесли тіло. Житло, як і 
належить, опечатали... ра-
зом із котом. Там він і про-
жив аж два тижні «під до-
машнім арештом». А не по-
мер від голоду лише завдя-
ки тому, що ловив голубів 
на балконі. Зрештою хтось 
зателефонував до «Команди 
порятунку тварин», і їхній 
працівник по мотузці спус-
тився з даху в квартиру та 
виніс знесиленого кота. Його 
забрала добра бабуся...
 На вулиці Поліській ви-
падкові перехожі почули 
ледве вловимі голоси коше-
нят із занедбаного замкне-
ного складу. Зателефону-
вали «Команді порятунку 
тварин». За допомогою дом-
крата її представники про-
никли всередину. Під зава-
лами сміття знайшли трьох 
померлих i двох живих ко-
шенят, яких також забрали 
чуйні люди...
  Близько другої години 
ночі у двір будинку на вули-
ці Богдана Хмельницького, 
37 забіг кіт, за яким гнали-
ся п’ять собак. Покусана тва-
рина забилася в щілину між 
дверима та решіткою чорно-
го ходу Музею медицини і го-
лосно кричала. Свідок цього 
теж викликав волонтерів-ря-
тувальників, які через дві го-
дини вмовлянь сторожа, ці-
ною покусів і подряпин, діс-
тали пораненого та завез-
ли до клініки «Добродій», а 
звідти — у «Зоолюкс», де в 
чотирилапого діагностували 
зміщення хребта, перелом 
тазу та обрив нирки і взяли-
ся лікувати. На жаль, кіт не-
вдовзі помер...
 Це — лише декілька епі-
зодів із щоденної благород-
ної роботи столичної во-
лонтерської команди, яка 
за майже чотири роки існу-
вання врятувала сотні до-
машніх та диких тварин і 
птахів, серед яких були й 
екзотичні. Допомагали єно-
там та лисицям, котрі забі-
гали в місто, рятували лань, 
яка на стадіоні застрягла 
рогами в сітці, визволяли 
лебедів із пошкодженими 
крилами, котрі замерзали 
на водоймах. А у квартирах 
діставали з різних «пасток» 
хом’яків, пацюків, деко-
ративних кролів та інших 
мешканців. 

У команді — дигери 
та альпіністи
 Створили ж «Команду по-
рятунку тварин» двоє небай-
дужих до їх проблем киян — 
Михайло Сторожук та його 
дружина Любов Кравчук, які 
й одружилися завдяки спіль-
ному інтересу. Одного разу, 
розповів чоловік, він допома-
гав Українському центру охо-
рони кажанів рятувати цих ру-
кокрилих на горищі будинку 
на Виноградарі, а Люба відми-
вала їх від мазуту, годувала та 
повертала у сплячку до весни. 
Там молоді люди й познайо-
милися. Дівчина розповіла, 
що все життя допомагала тва-
ринам і навіть навчалася на ве-
теринарному факультеті, але 
покинула його через жорстокі 
експерименти в ході навчан-
ня. А одного разу, коли разом 
о п’ятій ранку знімали з кар-
низа багатоповерхівки кота, 
Люба й запропонувала ство-
рити «Команду порятунку 
тварин». Згодом до неї зібра-
лося десяток різних за фахом, 
але таких же чуйних до потреб 
тварин хлопців та дівчат.
 — За освітою я інженер 
комп’ютерних технологій, а 
за самоосвітою — ентомолог, 
— розповів Михайло. — Ще 
в школі був юннатом при зоо-
парку, а навчаючись у КПІ, 
продовжував наукову роботу 
в його лабораторії. Паралель-
но захопився дигерством, спе-
леологією, альпінізмом, тож 
підробляв утепленням фа-
садів, а іноді й допомагав зня-
ти кота з дерева чи рятував iще 
когось. Так і «підсів» на це за-
няття, яке стало другою робо-
тою, адже основна — в «Киї-
венерго», де працюю інжене-
ром-аналітиком після того як, 
будучи дигером, виявив бага-
то протікань гарячої води і 
розповів про це керівництву 
підприємства. Люба ж вихо-
вує маленьку донечку, а в на-
шій команді працює старшим 
рятівником, лікує тварин, як 
і я. Вдома в нас проживають 
врятовані чотири черепахи, 
три собаки, дві білки, жаба та 
зо два десятки котів. 
   Головною ж причиною 
взятися за цю справу Михай-
ло вважає те, що працівни-
ки ДСНС не зобов’язані ря-
тувати тварин, які потрапи-
ли в біду, комунальна служ-
ба «Тварини в місті» також 
цим не переймається, а інші 
зоозахисники не мають пот-
рібних навичок і споряджен-
ня для порятунку тварин. 
У їхньої ж команди, більшу 
частину якої складають ди-
гери з клубу «Акіс» i спелео-

логи, є все необхідне для ро-
боти на висоті й під землею, а 
також рішучість і сміливість. 
Вони використовують випу-
щені ще в радянські часи та 
самотужки відремонтовані 
автівки: «РАФ», «Волга», 
«Жигулі», «Москвич». Ма-
ють спорядження для робо-
ти на висоті, костюми хіміч-
ного захисту, спецодяг, на-
дувні човни, рятувальні жи-
лети, мотузки, перфоратори, 
болгарки, відбійний молоток, 
ножиці по металу, рятуваль-
ний домкрат і ще багато чого, 
а також  спецзасоби для від-
лову тварин: сачки, сітки, 
пристрій для відстрілу шпри-
ців зі снодійним.
  Проте навіть iз хорошими 
професійними навичками та 
відносно непоганою екіпіров-
кою, членам «Команди поря-
тунку тварин» іноді доводить-
ся ризикувати життям. Так 
буває, коли потрібно спус-
катися на мотузці з даху ба-
гатоповерхівки чи проника-
ти у вузький каналізаційний 
отвір. Якось Люба Кравчук 
діставала собаку, який упав у 
зливостічний колектор. Коли 
вже почала його піднімати, то 
надворі раптом почалася зли-
ва, і колектор швидко запов-
нився водою. Собака ледь не 
потонув, та й рятувальниця 
мало не захлинулася і ледве 
встигла піднятися на повер-
хню на страхувальній мотуз-
ці. Пса ж підняли трохи піз-
ніше — він виплив у наступ-
ному оглядовому колодязі...

 Виклики бувають різні
  «Профіль» же допомоги 
у волонтерів різноманітний. 
Найчастіше доводиться зні-
мати котів із карнизів чи ві-
кон, куди вони потрапляють, 
стрибаючи за пташками, або 
застрягають між відкритими 
на провітрювання метало-
пластиковими рамами. Для їх 
порятунку доводиться прояв-
ляти неабияке уміння з аль-
пінізму. Також часті випадки 
падіння котів чи собак у зли-
востічні колектори, вентиля-
ційні шахти, колектори теп-
лотрас, сміттєпроводи, різні 
технологічні отвори в стінах 
квартир тощо. Тут уже знадо-
бляться дигерські навички. 
Іноді доводиться виплутува-
ти котів чи собак із колючого 
дроту чи сітки, діставати з ка-
люжі смоли, капканів. 
  Оскільки часто рятують 
поранених або хворих тварин 
чи птахів, то останнім потріб-
не кваліфіковане лікування. 
Свого ветеринарного закладу 
в команди немає, тож волон-
тери співпрацюють із комер-
ційними клініками. Скажі-

мо, птахів віддають орнітоло-
гам у міні-притулок «Садиба 
Нюшаніково»  —  так було, 
наприклад,  із совою, яку 
вони підібрали на вулиці 
Білицькій. Тварин поміща-
ють у клініки «Добродій» чи 
«Зоолюкс», що потребує чима-
ло коштів. Тож, якщо не вис-
тачає власних грошей, волон-
тери оголошують їх збір через 
соціальні мережі. За свою ж 
роботу вони беруть суто сим-
волічну плату — 200 гривень 
за наземну, 300 — за підзем-
ну, 400 — за висотну і до 500 
— якщо доводиться застосо-
вувати складну техніку. 
 «Проте ми ні з кого не ви-
магаємо грошей, — говорить 
Михайло. — І якщо бачимо, 
що людина дійсно не може 
нам заплатити за свого улюб-
ленця чи тварина бездомна, 
то рятуємо її безкоштовно. 
Працюємо майже цілодо-
бово, й отримуємо по 10-15 
викликів, але виїжджаємо 
не на всі — часто просто під-
казуємо людям, як самим 
допомогти тварині. Бувають 
і курйозні випадки. Якось 
навіть відмовляли співробіт-
ника поліції, котрий  хотів 
підстрелити з газового пісто-
лета бродячого собаку, яко-
го злякався. На майдані Не-
залежності колись довелося 
буквально силою відбирати 
у мітингувальників лелеку, 
якого вони годували сосис-
ками, що для птаха шкідли-
во. А в одному із сіл Вишго-
родського району виплуту-
вали самця лані, який за-
стряг рогами у волейбольній 
сітці на стадіоні та простояв 
три дні, доки нам не зателе-
фонували. Він був наляка-
ний і нікого не підпускав — 
довелося стріляти шприцом 
зi снодійним». 
 Зважаючи на те, що кіль-
кість тварин у Києві зростає, 
відповідно й усе більше їх 
потребує допомоги, яку надає 
мало хто, «Команда порятун-
ку тварин» реєструється як 
громадська волонтерська ор-
ганізація. А також сама не 
відмовилася б від допомоги 
міської влади щодо техніч-
ного та матеріального забез-
печення, оскільки робить ко-
рисну страву для міста і його 
мешканців. Можлива й під-
тримка небайдужих до про-
блем тварин у місті меценатів 
та однодумців, які можуть 
працювати разом із нами або 
підсобити транспортом чи чи-
мось іншим. А ще  в команді 
мріють навчати інших допо-
магати братам нашим мен-
шим як у Києві, так і в інших 
містах, щоб відкрити там свої 
філії. ■

Любов до тварин завжди взаємна.
Фото з сайта kmlvm.com.ua.

❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Чіпу й Дейлу поспішають 
на допомогу
Волонтерська команда у столиці рятує 
життя чотирилапим i пернатим, 
які потрапили в біду

■

ДОВІДКА «УМ»

 У Чорному морі мешкає три види морських 
ссавців: дельфін звичайний, або дельфін-білобоч-
ка, афаліна та морська свиня.
 Уздовж українського узбережжя Чорного моря 
дельфін-білобочка є найпоширені шим ви дом  (1  тис. 
170 особин), але зустрічали його вчені рідше за 
морських свиней, бо свині живуть самотньо або у 
невеликих зграях, на відміну від товариських біло-
бочок. Афалін нарахували 930 особин, але під час 
моніторінгу вчені зустріли їх лише 13 разів.
 Фахівці з Міністерства екології та природних 
ресурсів України особливо відзначають той факт, 
що, згідно з Директивою ЄС про морські стратегії, 
здоров’я дельфінів є одним із показників здоров’я 
Чорного моря.
 Ці розумні ссавці відрізняються від інших тим, 
що здатні розрізняти до 60 слів, з яких можна 
скласти до 2 тисяч речень. Дельфіни не живуть на 
самоті. Вони мають складну соціальну структуру 
та широкий діапазон емоцій, зокрема й почуття гу-
мору. 
 Середня швидкість, з якою пливе дельфін, ста-
новить від 5 до 13 кілометрів за годину, а деякі 
дельфіни можуть пересуватися зі швидкістю до 32 
кілометрів на годину.

■

Микола ПАЦЕРА
Київ

Виявляється, у нашому місті є рятувальники не лише людей, 
а й тварин та птахів. На жаль, це не комунальна служба «Тва-
рини в місті», яка в основному займається лише відловом 
бродячих котів та собак. Таку команду створили молоді во-
лонтери, які вже врятували сотні братів наших менших.
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«Києве мій...»
 13 листопада 2014 року спецiальна 
сесiя Київської мiської ради ухвалила рi-
шення: офiцiйним гiмном Києва вважати 
пiсню композитора Ігоря Шамо та поета 
Дмитра Луценка «Києве мiй». З цiєї наго-
ди до Києва прилетiла з Нiмеччини Тама-
ра Шамо — дочка композитора. Збентеже-
на виявленими шанами, вона сидiла в пре-
зидiї, а в кулуарах її буквально закидали 
квiтами. Вона помiтно нiяковiла, мовляв, 
я тут нi до чого, це все тато, тато...
 Не без проблем я пробився до неї, аби 
сповiстити приємну новину: як член Ко-
мiсiї Київради з топонiмiчних назв, як ав-
тор довiдникiв «Вулицi Києва» я разом iз 
кiлькома ентузiастами зiнiцiював подання 
про перейменування бульвару Олексiя Да-
видова (голова Київського мiськвиконко-
му, винуватець Куренiвського потопу 1961 
року) на бульвар Ігоря Шамо, а також про 
перейменування вулицi Крейсера «Авро-
ри» на вулицю Дмитра Луценка. Виходя-
чи з того, що в Києвi щойно стартувала мас-
штабна декомунiзацiя вуличних назв, це 
питання можна вважати вирiшеним. Тож 
бульвар Ігоря Шамо з’явиться у Днiпровсь-
кому районi Києва, а вулиця Дмитра Лу-
ценка — в Голосiївському.
 І знову Тамара Ігорiвна розчулилася 
i навiть витягла хустинку, а я висловив 
надiю на iнтерв’ю з нею. Але iнтерв’ю — 
далi, зараз же про те, що передувало появi 
славнозвiсної пiснi...
 Коли нiмцi розробляли план «Барба-
росса» — стратегію нападу на СРСР, вони 
розраховували не пiзнiше вересня 1941 
року, тобто до настання зими, окупувати 
Москву. Та сталося iнакше — найперший 
удар нiмецьких танкових армiй прийняла 
на себе не росiйська столиця, а українсь-
ка: цивiльне населення Києва в короткий 
строк вирило три лiнiї оборони, оточивши 
місто добре обладнаними укрiпрайонами, 
що дало змогу стримати танки ворога на 
цiлих три мiсяцi. Для Москви це був коло-
сальний виграш часу, завдяки чому вона, 
непiдготовлена до вiйни, змогла органiзу-
вати й змiцнити оборону як з повiтря, так 
i з основних шляхiв пiдступу.
 Подвиг киян був гiдно вiдзначений на 
найвищому рiвнi, щоправда, лише через 
20 рокiв. 21 червня 1961 року голова Пре-
зидiї Верховної Ради СРСР Леонiд Бреж-
нєв пiдписав указ, який нинi зберiгається 
в Музеї iсторiї Києва: «За проявлений ге-
роїзм трудящими мiста Києва в боротьбi 
з нiмецько-фашистськими загарбниками 
при оборонi столицi Радянської України в 
липнi-вереснi 1941 року нагородити мiсто-
герой Київ орденом Ленiна».
 1961-й — рiк виходу указу — ознамену-
вався масовим штурмом космiчного про-
стору, i Леонiд Брежнєв без упину чiпляв 
зiрки героїв вiдважним космонавтам, а в 
травнi наступного, 1962-го, року вiн наре-
штi змiг вибратися до Києва. Далi продов-
жить Тамара Ігорiвна Шамо:
 — Я була ще школяркою, але тi неза-
бутнi днi пам’ятаю добре. Тато прийшов 
додому дуже роздратований. Київська 
мiська парторганiзацiя виступила з пат-
рiотичним почином: «Митцi столицi — 
трудящим вугiльного Донбасу». Не знаю, 
як iншi митцi, але тато мав на пiв року виї-
хати до Ворошиловграда (нинi Луганськ). 
Але ж вiн щойно пiдписав контракт iз Чер-
нiвецьким музично-драматичним театром 
i мав написати музику до п’єси Ольги Ко-
билянської «У недiлю рано зiлля копа-
ла».
 Виїхати на Донбас — означає зiрвати 
прем’єру, не виконати вже пiдписаний 
контракт, за який уже й аванс отримав. І 
тато вирiшив звернутися до мiнiстра куль-
тури. Щойно поклав перед собою аркуш 
паперу, щойно вивiв «Мiнiстру культури 
Української РСР тов. Бабiйчуку Р. В.», як 
задзвонив телефон i жiночий голос мовив 
тоном наказу: «Ростислав Володимирович 
просить вас негайно приїхати до нього».
 Тато знизав плечима, мовляв, мiсти-
ка та й годi, i одразу поїхав у мiнiстерство. 
Мiнiстр був помiтно схвильований й одра-
зу перейшов до дiла:
 — Ігоре Наумовичу, за два-три днi до 
Києва приїде Брежнєв, аби вручити мiсту 
орден Ленiна. Оскiльки йтиметься не про 

Україну, а про Київ, на урочистостях має 
пролунати не Гiмн України, а саме гiмн 
Києва, якого в нас немає. Прошу вас, об-
лиште всi справи, створiть цей гiмн.
 Завдання не з простих, до того ж часу 
обмаль. Що ж робити? І тато, вийшовши 
вiд мiнiстра, просто на пiдвiконнi почав пи-
сати гiмн. Робив це без зайвих зусиль, бо 
музика, як вiн казав, сама переслiдувала 
його.
 Стосовно того, хто напише текст, двох 
думок не було: звичайно, фронтовий поб-
ратим, з яким служили в однiй частинi, — 
Дмитро Луценко, на вiршi якого тато вже 
на той час написав чимало пiсень.
 Дмитро Омелянович без вагань узявся 
до справи. І хоча вiн не був киянином, а на-
родився у Пирятинi Полтавської областi, 
усе ж написав досить пристойний текст, у 
якому були i канни, й каштани, й любов. І 
раптом заминка: не виходить рефрен, тобто 
приспiв. І зовсiм випадково пригадав фра-
зу, яку почув, гуляючи на Володимирськiй 
гiрцi, коли один iз туристiв, оглянувши 
Київ iз висоти, мовив захоплено: «Як тебе 
не любити, Києве!..»
 «Ось вiн, приспiв», — зрадiв Дмитро 
Омелянович, i тато також схвалив цi простi 
та щирi слова. Отак i з’явився гiмн Києву.
 ■ Як зустрiли пiсню кияни, зрештою, й 
українцi, хто був її першим виконавцем?
 — «Києве мiй» — глибоко лiрична пiс-
ня, написана у формi вальса, у нiй навiть 
натяку немає на пафоснiсть та урочистiсть 
гiмну, що не раз закидали татовi, але вiн 
стояв на своєму: це якраз те, що треба 
Києву, бо «холоднi» гiмни не залишають 
слiду в душi, а лiрична пiсня живе, бо хви-
лює та зворушує.
 Щодо перших виконавцiв, то ними став 
непевершений дует Костянтина Огнєвого 
та Юрiя Гуляєва. Ви не уявляєте, що кої-
лося в Театрi опери та балету пiсля вручен-
ня Києву найвищої вiдзнаки! На противагу 
замовним вiршам (i пiсням) про героїзм i, 
звичайно, роль партiї, як запоруки всiх пе-
ремог, раптом лунає зовсiм iнша пiсня, яка 
зворушує найпотаємнiшi струни душi... А 
приспiв «Як тебе не любити, Києве мiй» 
раз у раз пiдхоплював увесь зал.
 ■ Чому вибiр мiнiстра культури припав 
саме на Ігоря Шамо?
 — Ростислав Володимирович Бабiйчук 
важав, що пiсню про Київ (за задумом гiмн) 
має створити композитор, який народився 
у Києвi, а тато був корiнний киянин: вiн на-
родився на вулицi Малiй Василькiвськiй 
(нинi Шота Руставелi), пiзнiше ми переїха-
ли на вулицю Челюскiнцiв (нинi Костьоль-
на). Маючи яскраво вираженi музичнi на-
хили, тато вступив до Київської консер-
ваторiї, де його наставниками були такi 
композитори-корифеї, як Левко Ревуць-
кий, Борис Лятошинський, пiзнiше — 
ректор консерваторiї Андрiй Штогарен-
ко. Усi вони розгледiли обдарування Іго-
ря Шамо i ставилися до нього з усiєю при-
язню. Вони й посприяли тому, щоб тата, 
ще студента третього курсу консерваторiї, 
прийняли до Спiлки композиторiв Украї-
ни — безпрецедентний випадок!
 ■ Як сталося, що в роки вiйни Ігор На-
умович був вiйськовим медиком? Є навiть 
фото, де вiн, iще зовсiм молодий, знятий у 
бiлому халатi...
 — До музики вiн прийшов не одра-
зу. Уже з дитинства (вiн народився 1925 
року) мрiяв стати лiкарем, у розпал вiйни 
(1942 року) закiнчив в Уфi медичне учи-
лище, а коли почув вiршi однополчанина 
Дмитра Луценка, то одразу вiдчув, що це, 
по сутi, музичнi твори. Отак вони разом 
i працювали, i з естради лунало: «Музи-
ка Ігоря Шамо, вiршi Дмитра Луценка). 
Разом вони створили i такi пiсеннi шедев-
ри, як «Осiннє золото», «Три поради» та 
iншi.
 Але було б неправильно сприймати Іго-
ря Шамо як композитора-пiсняра. У його 
творчому доробку — десять романсiв на 
вiршi Тараса Шевченка, дванадцять кон-
цертних п’єс для бандури, сюїти «Ук-
раїнська класична», багато iнших сим-
фонiчних творiв.
 Має право на життя й така версiя: Рос-
тислав Бабiйчук ранiше був другим секре-
тарем Львiвського обкому партiї. І коли в 
Театрi опери та балету вiн прослухав та-
товi квартети та хори на слова Івана Фран-
ка, а особливо глибоко народнi «Гуцуль-
ськi акварелi», сповненi неповторної кар-

патської мелодики, то, ставши мiнiстром 
культури УРСР, Ростислав Володимиро-
вич доручив саме Ігорю Шамо написати 
гiмн Києву, який у татовiй трактовцi по-
лонив душу й серце кожного слухача.
 ■ Як я розумiю, шана й слава, любов i 
популярнiсть не обiйшли Ігоря Наумови-
ча...
 — Уже пiсля першого виконання пiс-
нi «Києве мiй» такими видатними майс-
трами, як Костянтин Огнєвий та Юрiй 
Гуляєв, Ігор Шамо зазнав, я б сказала, не-
чуваної слави. Ось складена мною корот-
ка хронологiя: заслужений дiяч мистецтв 
УРСР, народний артист УРСР, лауреат 
Республiканської комсомольської премiї 
iм. Миколи Островського, лауреат Держав-
ної премiї УРСР iм. Тараса Шевченка, ор-
дени Дружби народiв, «Знак пошани», «За 
трудову доблесть», почесний громадянин 
Києва — i це, я думаю, ще не все.
 Додайте до цього приязне ставлен-
ня влади, всенародну любов, занесення 
до «Червоної книги росiйської естради». 
Тато ревно слiдкував, щоб шана i нагороди 
не оминули Дмитра Омеляновича Луцен-
ка.
 ...Улiтку 1982 року у вiцi 57 рокiв тато 
тяжко захворiв. І коли зрозумiв, що жити 
йому залишилося недовго, то просто в лi-
карнянiй палатi написав сповнений туги й 
щему музичний твiр «Я з вами був i буду 
кожну мить».
 І справдi, хiба ж то не Ігор Шамо прися-
гається сьогоднi рiдному мiсту:
 Буду мрiяти й жити на крилах надiй.
 Як тебе не любити, Києве мiй!

«Рiдна мати моя...»
 Державну премiю України iм. Тара-
са Шевченка (нинi Нацiональна) заснова-
но 1961 року. А вже через рiк — 9 берез-

ня 1962 року — було названо iмена перших  
лауреатiв. Ними стали поет Павло Тичи-
на, письменник Олесь Гончар, компози-
тор Платон Майборода. Павло Григорович 
високим поетичним стилем вiддав належ-
не керiвнiй ролi рiдної партiї (цикл вiршiв 
(«Партiя веде»), Олесь Терентiйович висо-
ко оцiнив визвольну мiсiю Червоної (зго-
дом Радянської) армiї (роман «Прапоро-
носцi»), а Платон Ілларiонович оспiвав 
(у прямому сенсi цього слова) велич ук-
раїнської матерi, яка виряджала в доро-
гу далеку рiдного сина i рушник вишива-
ний на щастя, на долю дала.
 Пiсню спершу сприйняли як народ-
ну (а це найвища похвала для компози-
тора), вона й справдi одразу пiшла «в на-
род», тим паче що виконували її само-
дiяльнi та аматорськi колективи. Та от 
до Платона Майбороди завiтали троє не-
знайомих чоловiкiв. Вiдрекомендували-
ся: Михайло Грицюк, Анатолiй Фуженко 
та Юлiй Синькевич — усi скульптори, ав-
тори пам’ятника Тарасу Шевченку в Мос-
квi, який у червнi буде урочисто вiдкрито 
до 150-рiччя з дня народження поета.
 «Чому ж у червнi? — здивувався Май-
борода, — увесь свiт знає, що день народ-
ження поета 9 березня...»
 «Коли б ви знали, якi випробування 
залишилися позаду... Ми пройшли три-
надцять художнiх рад... Три-на-дцять! Ми 
викликали ревнощi у визнаних країною 
скульпторiв, якi прагнули пам’ятником 
Кобзаревi уславити не так Шевченка, як 
себе. І лише пiсля того, як на наш бiк став 
видатний український митець Іван Кава-
лерiдзе, нас залишили у спокої».
 «І то не все, — додав Михайло Грицюк. 
— Художнi ради не прийняли того факту, 
що в нас на постаментi Шевченко стояти-
ме в образi «окриленого поета», адже він 

ТАЛАНТИ■

Золоті слова. 
Як створювали українськi пiснi-шедеври

Ігор Шамо i Дмитро Луценко.❙

Олександр Бiлаш i Дмитро Павличко.❙
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був академiком i мав право носити так зва-
ну «крилатку» — накладну шинелину для 
людини з академiчним ступенем. До нас 
так Шевченка нiхто не зображав».
 «А до вас, Платоне Іларiоновичу, — 
пiдсумував Анатолiй Фуженко, — видат-
ного українського композитора, першо-
го серед композиторiв лауреата Шевчен-
кiвської премiї, ми завiтали, аби запро-
сити до Москви на вiдкриття пам’ятника 
Тарасу...»
 Коли скульптори пiшли, Майборода 
подумав: якщо вiн i поїде до Москви, то 
лише з Андрiєм Малишком, своїм постiй-
ним спiвавтором.
 10 червня 1964 року Майборода та Ма-
лишко прибули до Москви. Вони не сподi-
валися на якусь зустрiч, але на перонi 
Київського вокзалу на них буквально на-
кинувся народний артист СРСР Іван Коз-
ловський:
 — Платоне, Андрiю! — збуджено ви-
гукував вiн, — ви створили фантастичну 
«Пiсню про рушник», яка круто змiнила 
моє сценiчне життя.
 Поки їхали, Іван Семенович пояснив: 
ось уже 30 рокiв вiн на сценi Большого те-
атру. Проспiвавши всю росiйську класи-
ку, вiн, уродженець Київщини, скучив за 
рiдною українською мовою. І тому свiй по-
дальший репертуар сформував на основi 
творчого доробку Майбороди та Малишка 
i переходить до концертної дiяльностi...
 Далi надаю слово канадсько-українсь-
кому публiцисту Петровi Кравчуку: «10 
червня 1964 року всiм нам здавалося, нiби 
Москва перетворилася на столицю Украї-
ни: приїхали люди з усiх областей Ук-
раїни, а також багато росiян i москвичiв, 
якi мали українське корiння. А до готе-
лю «Україна», бiля якого мали вiдкрити 
пам’ятник Шевченку, важко було навiть 
наблизитися.
 Чекали довго. Аж от на червонiй 
дорiжцi, що вела до пам’ятника Шевчен-
ку, з’явилися обидва лiдери — Союзу РСР 
Микита Хрущов, Української РСР — Пет-
ро Шелест. Обидва в українських виши-
ванках, вони були бiльше схожi на замож-
них українських селян, нiж на найвищих 
посадових осiб.

«Спадає бiле полотно — 
пам’ятник вiдкрито!»
 А далi — грандiозний концерт ук-
раїнських художнiх колективiв на голо-
внiй сценi СРСР — в Большому театрi. В 
українськiй версiї «Торонто-геральд» Пет-
ро Кравчук зазначає: «Справжньою окра-
сою концерту стала «Пiсня про рушник». 
Івана Козловського викликали й викли-
кали, у декого я бачив сльози на очах».
 У фондах Українського державного 
музею музичного, театрального й кiно-
мистецтва зберiгаються й такi вiдгуки: 
«Андрiй розповiдав менi, що пiсню лю-
бив iз самого дитинства, нiколи з нею не 
розлучався, i саме любов до пiснi надиха-
ла його на створення давнiх поезiй, а Пла-

тон одразу вчував у них чарiвну мелодiю. 
«Рiдна мати моя» — глибоко лiрична пiс-
ня, це пiсня-дума, пiсня-балада, обидва 
автори мають завдячувати, в першу чер-
гу, своїм матерям, бо вони знали багато 
українських народних пiсень й iз задово-
ленням спiвали їх дiтям».
 Іван Козловський, народний артист 
СРСР, солiст Державного академiчно-
го Большого театру: «Апофеозом поезiй 
про матiр є вiрш Малишка «Рiдна мати 
моя». Окрилена чарiвною мелодiєю Май-
бороди, пiсня набула всенародної пору-
лярностi, спiвають її не лише українцi, 
а й навiть тi, хто не знає нашої мови. Але 
найкраще вона звучить саме українсь-
кою, бо її образнiсть тримається на ук-
раїнському рушниковi, з яким в україн-
цiв пов’язане все — вiд народження до 
останнього шляху».
 Костянтин Данькевич, композитор, 
народний артист СРСР та УРСР, лауреат 

Шевченкiвської премiї: «Рiдна мати моя» 
сприймається як монолог сина, який зна-
ходить найнiжнiшi слова, щоб подякува-
ти любiй матерi за її турботу, вiрну лю-
бов i ласку. Пробували перекласти пiс-
ню росiйською — не виходить, бо таке 
поняття, як «рушник вишиваний» одра-
зу викликає в уявi канонiчну українську 
глибинку, а сам рушник є невiд’ємним 
символом українства».
 Борис Штоколов, солiст Ленiнград-
ського (Марiїнського) театру опери i ба-
лету, народний артист СРСР: «...У Києвi, 
на вулицi Ярославiв вал, 21, окремо стоїть 
ошатний двоповерховий будинок, який 
виблискує вивiскою «Музична школа». 
Пiд керiвництвом досвiдчених наставни-
кiв дiти та пiдлiтки опановують тут тво-
ри Шуберта, Гайдна, Вiвальдi. І нiхто з 
педагогiв i репетиторiв не має наймен-
шої гадки про те, що в цих стiнах народи-
лася легенда української пiснi — «Рiдна 
мати моя». Саме сюди в голодному 1946 
роцi з Глобинського району, що на Пол-
тавщинi, приїхали двоє братiв — Георгiй 
i Платон Майбороди. На чорнiй закiптю-
женiй стiнi вивели уламком цегли: «Му-
зичне училище». Нижче бiлiв папiрець, 
який роз’яснював, що кожен учень має 
прийти з власним музичним iнструмен-
том, бо в училищi нема геть нiчого, навiть 
стiльця, лише порожнi холоднi класи.
 І хоч як це дивно, але люди почали 
приходити: хто з бандурою, хто з домб-
рою, хто зi скрипкою, а один принiс i таку 
розкiш, як баян. Звали його Андрiй Ма-
лишко. Розповiв, що вiн родом з Обухова, 
що на Київщинi, народився в робiтничiй 
сiм’ї. Вiдслужив в армiї, пiсля закiнчен-
ня Київського iнституту освiти працював 
учителем в Овручi.
 — Що ви умiєте? — перебив його Май-
борода.
 — Багато чого, — похвалився Малиш-
ко, — вчуся грати на баянi, трохи спiваю, 
пишу вiршi.

 — Вiршi? — пожвавiшав Майборода, 
бо це було саме те, чого йому не вистача-
ло, адже старший брат Георгiй почав пи-
сати опери, а пiснi давно заполонили сер-
це Платона.
 Отак вони й зустрiлися — поет i ком-
позитор, i наслiдком їхньої зустрiчi ста-
ли справжнi витвори пiсенного мистец-
тва, якi з’являлися один за одним: «Кол-
госпний вальс», «Ми пiдем, де трави по-
хилi», «Київський вальс», «Ти, моя вiрна 
любов», «Стежина», «Вчителько моя», 
«Гаї шумлять бiля потоку», «Журавлi», 
«Бiлi каштани», «Колискова», «Проляг-
ла дорiженька»...
 А предтечею знаменитої «Пiснi про 
рушник» став вiрш «Материнська»:
 Бувало мати, Ївга Базилиха —
 До неї й досi спагадом лечу, —
 В зимовий вечiр заспiває стиха
 І доведе малого до плачу.
 Платон Майборода порадив Малиш-
ковi вiдiйти вiд образу своєї матерi, а ви-
вести її такою, щоб кожен українець 
впiзнав у нiй свою.
 І це було зроблено: пiсня «Рiдна мати 
моя» зачарувала всю Україну, i хоча її пе-
рекладено тридцятьма мовами свiту, най-
краще вона звучить саме українською.
 P. S. 17 лютого 1970 року Андрiй Са-
мiйлович Малишко пiшов iз життя... Пi-
шов катастрофiчно рано, у вiцi 58 рокiв. 
Через кiлька мiсяцiв Київський мiськви-
конком ухвалив рiшення: вулицю Вищеду-
бичанську в Днiпровському районi перей-
менувати на вулицю Андрiя Малишка. 
Уже в наш час, коли почалася декомунi-
зацiя назв i понять, Київрада переймену-
вала вулицю Маршала Будьоного в Шев-
ченкiвському районi на вулицю Платона 
Майбороди, провулок Дзержинський у Пе-
черському районi на провулок Івана Коз-
ловського.

«Два кольори мої, два кольори...»
 Цю дивовижну пiсню створили Олек-
сандр Бiлик i Дмитро Павличко. Я мав 
щастя зустрiчатися з ними обома, але 
найперше знайомство було заочним: на 

початку 60-х рокiв вийшов фiльм «Ро-
ман i Франческа». Фiльм посереднiй, 
касового успiху не мав, тож єдине, що 
запам’яталося, так це глибоко лiрична 
пiсня, яку пiдхопила вся Україна:
 Впали роси на покоси,
 Засвiтилися навколо.
 Там дiвча ходило босе,
 Бiлу нiжку прокололо...
 От тодi з естради i в радiоефiрi вперше 
пролунали поруч їхнi iмена — Олександр 
Бiлаш, Дмитро Павличко...
 І їхня наступна пiсня — «Два кольо-
ри» — удостоїлася Республiканської 
премiї iм. М. Островського, яка була тодi 
дуже престижною i за значимiстю йшла 
одразу пiсля Державної премiї iменi Та-
раса Шевченка.
 Не одержавши нiякого доручення 
вiд керiвництва молодiжної газети, де я 
тодi працював, вiдчув гостру потребу роз-
повiсти про молодого амбiтного лауреата. 
Аби зустрiтися з ним, довелося їхати аж 
у Ворзель, де розташовувався Будинок 
творчостi композиторiв.
 Лiсник Петро, водночас i сторож, при-
вiв мене до котеджу, де не так вiдпочивав, 
а бiльше — працював Олексанлр Бiлаш. 
І я негучно постукав у дверi. Вiдчинив їх 
особисто господар. Навiть не розпитав-
ши, хто я, звiдки i для чого потурбував 
його, привiтно посмiхнувся: «Заходь-
те».
 Олександр Іванович був у пiднесеному 
настрої, бо вже знав, що став лауреатом. 
Людина публiчна, вiдкрита, вiн звик до 
уваги преси, але розмову почав не з себе, 
а як голова Київського вiддiлення Спiл-
ки композитоiв України — з успiхiв своїх 
колег-композиторiв. Цього разу його бук-
вально приголомшила наймолодша член 
Спiлки композиторка Юлiя Рожавська: 
 — Я неголосно проспiваю вам її ше-
девр, i ви все зрозумiєте:
 Летять в небi чайки i вдень, i вночi
 В синю даль, в синю даль,

 А серце менi шепоче:
 «Кинь печаль, кинь печаль...»
 — Я часто запитую себе: як змогла ця 
молода тендiтна жiнка, мешканка вели-
кого мiста, так органiчно й трепетно вiд-
творити в пiснi найнiжнiшi людськi по-
чуття?.. Тож прошу вас: якщо писатиме-
те щось, не оминiть це юне обдарування та 
її «Чайки». Якщо ж скажете кiлька слiв i 
на мою адресу, буду вдячний.
 — Але для того ви повиннi бодай щось 
розповiсти про себе.
 — Що ж, спробую. Народився, на щас-
тя, в музичнiй сiм’ї: мати Євдокiя Анд-
рiївна мала найкраще сопрано в нашому 
Глобинському районi, батько Іван Пана-
сович спiвав гiрше, зате чудово грав на 
струнних — мандолiнi, балалайцi, гiтарi. 
Маючи такий родовiд, я 1946 року подав 
документи до Полтавського музичного 
училища, але не був зарахований через... 
вiдсутнiсть слуху. Ви не можете собi уяви-
ти розпач п’ятнадцятирiчної людини, яка 
вiдчула примарнiсть своїх музичних уст-
ремлiнь. Можна було, звичайно, пiти на 
агронома або сiсти за штурвал комбайна, 
але все, крiм музики, було не моє.
 І я роблю нову, цього разу вдалу спро-
бу: 1948 року вступаю до Житомирського 
музичного училища iменi Косенка. Щас-
тя було безмiрним, але я гостро вiдчув пот-
ребу у викладачах високої квалiфiкацiї, 
тож, переїхавши до Києва на свiй страх i 
ризик, нiкому не вiдомий, я вступаю на 
вечiрнє вiддiлення (бо вдень заробляв на 
шмат хлiба) консерваторiї iменi Чайковсь-
кого, а там традицiйно була дуже сильна 
кафедра композицiї.
 — «Пiсня «Два кольори» уславила 
вас i вашого спiвавтора, її пiдхопила вся 
Україна, i цiлком слушно вам обом було 
присуджень премiю iменi Миколи Ост-
ровського. Як створювали цю легендар-
ну пiсню?
 — Пiсля того як ми з Павличком на-
писали пiсню для фiльму «Роман i Фран-
ческа» i вона здобула всенародну попу-
лярнiсть, ми вирiшили спiвпрацювати й 
надалi. Невдовзi трапилася нагода, яка 
несподiвано пiдказала нову оригiнальну 
тему, яку й вiдобразили «Два кольори»: 
нас iз Павличком запросили на зустрiч 
громадськостi Києва з першим космонав-
том планети Юрiєм Гагарiним. Час спли-
вав, Гагарiн затримувався. Попереду нас 
сидiла жiнка в українському нацiональ-
ному вбраннi — вона мала пiднести кос-
монавту традицiйнi хлiб-сiль. Ми зверну-
ли увагу на вбрання цiєї жiнки — в ньо-
му переважали два кольори — червоний 
i чорний. «Червоний — то любов, а чор-
ний то журба», — раптом каже Павлич-
ко, а я спiймав себе на думцi про те, що це 
основна думка майбутньої пiснi. Ми од-
разу приїхали сюди: у Ворзельський бу-
динок творчостi, а поки їхали, Павличко 
коментував: «Червоний i чорний кольо-
ри — це традицiйнi барви української ви-
шивки, якi не змiнювалися впродовж ти-
сячолiть. Вишитi здебiльшого червоними 
i чорними нитками, вiзерунки означали 
переплетiння в людському життi радiсних 
i сумних моментiв».
 І тiльки-но я сiв за рояль, ми одразу 
зрозумiли, що вийшло в нас непогано...
 ...До Олександра Івановича Бiлаша 
люди не приходили хiба що вночi, а впро-
довж дня — з ранку i до вечора — тут зби-
ралися таланти та iнтелектуали найви-
щого ґатунку. Не став винятком i той 
пам’ятний день, коли на запрошення гос-
подаря я завiтав до його помешкання по 
вулицi Пушкiнськiй, 34, аби передати 
свою статтю про нього. У меншiй кiмнатi 
впадав у вiчi стiл, прикрашений пляшка-
ми коньяку, але гостi надали перевагу ве-
ликiй кiмнатi — тiй, де стояв рояль. Не че-
каючи прохань чи запрошень, Олександр 
Іванович сiв за рояль, а поруч у концерт-
нiй позi став професор Київської консер-
ваторiї, народний артист СРСР та Украї-
ни Анатолiй Мокренко.
 Очiкувати на тишу було марно, всi го-
монiли, але могутнiй баритон Анатолiя 
Юрiйовича зачарував усiх:
 Як я малим збирався навеснi
 Пiти у свiт незнаними шляхами
І всi разом:
 Сорочку мати вишила менi
 Червоними i чорними,
 Червоними i чорними ниткам...
 І то було найкраще, що я чув у своєму 
життi. ■

І ноти
Платон Майборода та Андрiй Малишко.❙

Апофеозом поезiй про матiр є вiрш Малишка «Рiдна мати моя». Окрилена 
чарiвною мелодiєю Майбороди, пiсня набула всенародної порулярностi, 
спiвають її не лише українцi, а й навiть тi, хто не знає нашої мови. 
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Оксана СУПРОНЮК, 
кандидат філологічних наук

Історія будь-якої країни — це імена і 
події. Одним із найбільш знакових до-
стойників, що репрезентують історію 
України, є Пантелеймон Куліш, 200-літ-
тя якого вшановуємо 7 серпня, ключо-
ва постать українського національного 
відродження у ХІХ—ХХ століттях. 

Український європеєць ХІХ століття
 Уродженець сотенного козацько-
го Вороніжа Глухівського повіту Чер-
нігівської губернії (тепер це селище 
міського типу у Шосткинському районі 
Сумщини) був подвижником, енцик-
лопедистом, особистістю масштабу 
епохи діячів італійської епохи Відро-
дження. Життя його було шекспірівсь-
кого розмаху. Письменник, поет, дра-
матург, історик, фольклорист, етног-
раф, мовознавець, перекладач, кри-
тик, публіцист, редактор, видавець. 
Він — автор абетки української мови 
(«кулішівки»), що лягла в основу су-
часного українського правопису, пер-
шого україномовного історичного ро-
ману «Чорна рада», автор першого пе-
рекладу «Біблії» українською мовою і 
тринадцяти п’єс Шекспіра. 
 Одним з основних мотивів творчості 
Пантелеймона Куліша в 80—90-х ро-
ках XIX століття стало попередження 
про те, що найбільшу загрозу для роз-
витку культури й цивілізації стано-
вить сваволя темної озброєної юрби. Це 
попередження актуальне й у наш час. 
Тому у день ювілею ми згадуємо його 
як людину, яка несла світло культури 
і просвітництва в народні маси, яка ут-
верджувала Україну в загальному колі 
країн світу.
 За причетність до Кирило-Ме-
фодіївського братства Пантелеймона 
Куліша ув’язнили і відправили у три-
річне заслання. Це чи не найпоширені-
ша інформація про достойника у ра-
дянські часи. Чому?
 Засвоєння творчої спадщини Кулі-
ша йшло з великими труднощами. Про-
цес становлення українського культур-
ного поля та політичного життя був 
важким і складним: Російська імперія 
хотіла бачити смиренну Малоросію. 
Постать Куліша —  яскрава, драматич-
на, сповнена протиріч, як і той історич-
ний час, в якому йому випало жити й 
працювати. Інтеграція його в канон на-
ціональної пам’яті відбувалася довго 
і з великими перебоями, що було від-
дзеркаленням конфліктів і протиріч у 
самому новітньому українстві. 
 Знаменно, що під час загальнокуль-
турного підйому в Україні 1920-х саме 
творчість і постать Куліша привертала 
чи не найбільшу увагу чільних пред-
ставників того, потім розстріляно-
го, відродження України. Інтуїтивно 
і програмово вони відчували, що саме 
Куліш був центральною проблемою у 
становленні української ідентичності 
для Російської імперії, у національно-
му русі ХІХ століття. 
 Микола Хвильовий зазначав: «Що 
ж до науки, до політики й культури в 
широкому розумінні слова, то тут біль-
шого за Куліша я не бачу. Здається, 
тільки він один маячить світлою пля-
мою з темного минулого. Тільки його 
можна вважати за справжнього євро-
пейця, за ту людину, яка наблизилась 
до типу західного інтелігента».

Загрожував існуванню Російської 
імперії
 У радянській Україні ім’я Панте-
леймона Куліша було проскрибоване. 
У 1930—80-х його було затавровано як 
буржуазного націоналіста, а творчість 
вилучено з наукового процесу. Видан-
ня творів й осмислення його творчості 
дослідниками українського зарубіжжя 

свідчить, що там шукали відповіді на 
багато питань, які були заборонені в 
радянській Україні. Прослідкувати 
це можна на виставці «Пантелеймон 
Куліш — ключова постать у станов-
ленні модерної української культури» 
у Києві, яка до 1 вересня триватиме у 
залі зарубіжної україніки Національ-
ної бібліотеки України імені Володи-
мира Вернадського (у корпусі, що на 
вулиці Володимирській).
 Одне з питань, поставлених Панте-
леймоном Кулішем, — як нам вийти 
зі стану колоніалізму. Так, професор 
Юрій Бойко-Блохін у представленій 
на виставці праці «Великий клясик 
української літератури П. О. Куліш» 
(Мюнхен; Чернівці, 1997, с. 7—8) від-
значає, що саме Куліш викликав су-
цільну настороженість у російських 
демократично-ліберальних колах, ос-
кільки його образ як людини, ліде-
ра Кирило-Мефодіївського братства, 
у своїй основі заперечував існування 
Російської імперії. 
 Пантелеймон Куліш нагадував 
росіянам, що вони в культурній ділян-
ці для розбудови імперії користували-
ся вже два століття українськими ду-
ховними силами, і це свідчило, на його 
думку, що коли росіянам в державі має 
належати політично-адміністративне 
керівництво, то легальний примат у 
культурному житті держави треба пе-
рекласти на українські кадри, для ук-
раїнців має бути забезпечене духов-
не життя. З цих думок Куліш творив 
підґрунтя лібералізму, його етичний 
бік тоді, коли в Росії лібералізм наби-
рав характеру досить поверхової моди. 
Зі своєю етичною програмою українець 
ішов у російські інтелігентські кола, 
шукав приязні, розуміння, але не зна-
ходив їх — і став лицарем сумного об-
разу — новітнім Дон Кіхотом. 
 Дмитро Чижевський підкреслю-
вав, що «внутрішню цілість і ціліс-
ність Куліша становила ідея України» 
(Нариси з історїї філософії на Україні, 
Київ, 1992, с. 156). Ця ідея, попри всі 
суперечності сприйняття й відтворен-
ня світу письменником, надає внут-
рішньої єдності творчості Куліша. Го-
ловним його атрибутом ідеї України є 
«серце», «історія», «культура», «на-
родна мова», «єдність з природою», 
«жіночність». Куліш усе своє життя 
шукав шлях до очищення України (Ук-
раїни-серця, України-історії, України-
мови, України-природи, України-жін-
ки) від усього, що є для неї зовнішнім, 
чужим, ворожим.

Виставкові раритети
 Книжки, представлені на вистав-
ці, надають інформацію про творчі по-

шуки письменника. Експонується, на-
приклад, одне з ранніх видань творів, 
шість томів, виданих у 1908—1910 ро-
ках у Львові товариством «Просвіта». 
Раніше, 1904-го у Львові в серії «Літе-
ратурно-наукова бібліотека» вийшла 
книжка «Українські оповідання» Пан-
телеймона Куліша, яку підготував Во-
лодимир Гнатюк. 
 Серед раритетних видань Пантелей-
мона Куліша — «Оповідання: Очаківсь-
ка біда. Циган. Мартин Гак. Орися» 
(Джерсі-Ситі; Нью-Йорк, 1917) і «Ори-
ся: оповідання» (Фельдкірх; Форарль-
берг: Вид-во «Заграва», 1947). Дуже 
цінне видання — монографія Дмитра 
Дорошенка про Пантелеймона Куліша 
(друге вид.: Ляйпціг, 1923). 
 Із рідкісних публікацій — видані у 
1922—1923 роках у Берліні «Твори» 
Пантелеймона Куліша, підготовлені 
з супровідними поясненнями Богда-
на Лепкого. Тоді ж, у 1922-му, в Бер-
ліні Богдан Лепкий видав антологію 
української поезії «Струни», куди 
увійшли й Кулішеві вірші. Вони, як 
і інші твори письменника, дають ін-
формацію до питання, як образотво-
рець здійснював європеїзацію худож-
ніх форм нової української літератури 
(жанрових, ритмомелодичних, стро-
фічних). Твори письменника репре-
зентують Куліша як генія-деміурга, 
творця якісно нових форм, як-от Гійом 
Аполінер, Володимир Маяковський, 
Павло Тичина чи Йосип Бродський — 
що є явищем вкрай рідкісним навіть у 
світовій літературі, вважає дослідник 
Євген Нахлік.
 Промова Пантелеймона Куліша на 
похованні Тараса Шевченка у Петер-
бурзі «Немає з нас ні одного достойно-
го» представлена у збірнику-альмана-
ху «Наш Шевченко» у сторіччя смер-
ти Поета: 1861—1961» (Джерсі-Сіті; 
Нью-Йорк: Вид-во «Свобода», 1961).
 Надзвичайно важлива віха в попу-
ляризації імені Куліша й історії Украї-
ни в західному світі — «Вибрані листи 
Пантелеймона Куліша українською мо-
вою писані», які зредагував Юрій Лу-
цький, а вступну статтю написав Юрій 
Шевельов (Нью-Йорк; Торонто: УВАН, 
1984).
 Важливою частиною творчої спад-
щини Куліша є його переклад українсь-
кою мовою «Святого Письма». 1903 
року Британське та закордонне біблій-
не товариство видало першу повну ук-
раїнську Біблію («Святе Письмо Старо-
го і Нового Завіту») у перекладі Пан-
телеймона Куліша, Івана Нечуя-Леви-
цького та Івана Пулюя. На київській 
виставці експонується його перевидан-
ня, здійснене в Берліні у 1908 році. 
 Англомовні публікації про Куліша, 
що поширюють інформацію про нього в 
англомовному світі, представлені пра-
цями провідних вчених-кулішезнавців 
українського зарубіжжя Юрія Луцько-
го і Романи Багрій-Пікулик. На вистав-
ці експонується єдина англомовна на-
уково-популярна біографія Куліша — 
Luckyj George. «Panteleimon Kulish. A 
sketch of his life and times». (New York, 
1983). Юрій Луцький також є автором 
серії статей про творчість Пантелей-
мона Куліша й перекладачем роману 
«Чорна рада» англійською мовою.
 Презентацією на виставці книжки 
вибраних творів Василя Мови-Лимансь-
кого, в якій вперше надрукована його 
інтермедія до Кулішевої драми «Байда, 
князь Вишневецький» — «Куліш, Бай-
да і козаки», науковці віддають шану 
упоряднику збірника, покійному нині 
Віктору Чумаченку, голові «Товарист-
ва української культури Кубані», його 
подвижницькій діяльності на ниві ут-
вердження українознавства на зарубіж-
ній території. Нагадаємо, після револю-
ції гідності в Україні (2014) це Товарис-
тво було розгромлене.

Спадок на 35 томів
 Нова епоха в дослідженні й публі-
кації спадщини Пантелеймона Куліша 
почалася з 2005 року, коли з ініціативи 
професора Гарвардського університету 
Григорія Грабовича та кількох колег-
однодумців (Віктора Дудка, Олеся Фе-
дорука, Василя Івашківа, Володими-
ра Яцюка, Степана Захаркіна) розпо-
чалася робота над науковим проектом 
«Повне зібрання творів П. Куліша» у 
35 томах. Проєкт почав реалізувати-
ся під егідою Українського наукового 
інституту Гарвардського університе-
ту та Інституту критики, і невдовзі до 
нього приєднався Інститут літератури 
імені Тараса Шевченка Академії наук 
України, а також Наукове товариство 
імені Шевченка в Америці та Українсь-
ка вільна академія наук у США. Дру-
куються томи у видавництві «Крити-
ка». 
 До 2019 року підготовлено 3 томи у 
4-х книгах. Головним редактором цьо-
го проекту є Григорій Грабович, а від-
повідальним секретарем — Олесь Федо-
рук, який напрацював два томи Кулі-
шевих листів. Попереду в українських 
науковців ще довгий шлях осягнення 
і введення до наукового обігу праць 
Пантелеймона Куліша, оскільки знач-
на частина його творчої спадщини ще 
не опублікована й зберігається в архі-
вах. 
 Кулішезнавство в сьогоденні офор-
милося в наукову дисципліну, галузь 
гуманітаристики. Практично всі на-
прямки сучасного кулішезнавства 
представлено у збірнику «П. Куліш: 
Матеріали і дослідження» (Львів—
Нью-Йорк, 2000). Відділ зарубіжної 
україніки, презентуючи частину книж-
кової спадщини Пантелеймона Куліша 
і літератури про нього, яку видавали й 
опрацьовували в еміграції, вводить до 
обігу важливий новітній інтелектуаль-
ний ресурс для переосмислення внеску 
цього достойника в розбудову модер-
ної України й утвердження українсь-
кої ідентичності. ■

ДО ДАТИ

Святе Письмо і «кулішівка»
200 років тому народився Дон Кіхот української справи Пантелеймон Куліш

■

Пантелеймон Куліш.
Фото з сайта uk.wikipedia.org.

❙
❙

СЛОВО — ЗБРОЯ

 Українські правопис і мова 
 як руйнівники імперій

 Пантелеймон Куліш — творець фонетично-
го правопису, який ліг в основу сучасного ук-
раїнського. В історії українського письменства 
були різні системи правопису. В XIX столітті, 
коли Україна входила до складу Російської ім-
перії, була запроваджена так звана «ярижка», 
або «максимовичівка», максимально набли-
жені до російської графічної системи, пропону-
вався також фонетичний правопис латинськи-
ми літерами замість кирилиці. 
 Указ російського уряду 1876 року (Емський) 
забороняв українську мову, окрему українсь-
ку абетку. До друку допускалися тільки текс-
ти, написані «без отступления от общерусской 
орфографии». Фундамент російської культу-
ри був українським, і імперці дуже боялися до-
мінування української енергетики в імперській 
культурі, тому все українське офіційно заборо-
нялося.
 Саме Пантелеймон Куліш створив українсь-
кий правопис, який дав оптимальне співвідно-
шення між вимовою та її письмовою фіксацією. 
Тобто в основі її була жива українська мова, 
яка збереглася в народних піснях, у фольклорі, 
у побутовому вживанні. В перспективі цей пра-
вопис мав сприяти об’єднанню української нації 
тоді ще розділеної кордонами Російської і Авс-
тро-Угорської імперій. 

ДУХ І ДУХОВНІСТЬ

 Заповіді — рідною мовою
 Пантелеймон Куліш переклав рідною мо-
вою Святе Письмо. До останнього року життя 
він працював над цим перекладом. Так і помер 
з пером у руці.
 Біблія українською мовою була видана 1903 
року, в переддень революційних подій в Росій-
ській імперії, коли підросійська Україна ніби 
фенікс із попелу, відродилася після багать-
ох століть національного пригнічення. І Кулішів 
переклад Святого Письма зіграв у цьому націо-
нальному відродженні значну роль. Цей пере-
клад збудив загальне зацікавлення не тільки 
заповідями Бога всьому людству, а й до своєї 
рідної мови, був для усього народу класичним 
взірцем літературної мови.

■

■
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«До 1940 року цілком можливо подумки 
прибрати постать Черчілля зі світової іс-
торії й навіть з історії Англії, й при цьому 
загальна картина не зазнає жодних сут-
тєвих змін: бракуватиме трохи блиску 
— не більше того. Так само видається й 
після 1942 року. Якби Черчілль узимку 
1943–1944 років помер від запалення 
легень, яке звалило його на лікарняне 
ліжко в Карфагені по дорозі з Тегерансь-
кої конференції, то це вже не становило 
б суттєвої різниці: велетенські лещата, 
між сталевими губами яких 1945 року 
було розчавлено Німеччину і Європу Гіт-
лера, вже почали стискатися, і вони зро-
били б свою справу як з Черчіллем, так і 
без нього», — написав політичний істо-
рик Себастіан Гаффнер у книжці «Чер-
чілль. Біографія», яка вийшла 1967-го в 
Німеччині, а нині перекладена в Україні. 

 Продовження цього альтернативно-
історичного пасажу таке: «Але 1940 і 
1941 року Черчілль був людиною долі. У 
ці роки його біографія зливається зі сві-
товою історією; неможливо розповіда-
ти про одну без іншої. Усуньте Черчіл-
ля з історії цих вирішальних років — і 
це вже буде геть інша історія». І така 
фальшивка вигулькнула — написана 
Сталіним історія так званої «великої 
вітчизняної війни», де Черчіллю одве-
дено роль зарозумілого статиста. 
 Завершує своє футуристичне припу-
щення Гаффнер так: «Без Черчілля 1940 
і 1941 року цілком можна собі уявити, 
що сьогодні /на час публікації книжки, 
1967/ сімдесятивосьмирічний Гітлер 
сидів би на троні своєї великогермансь-
кої есесівської держави, яка простяга-
лась би від Атлантики до Уралу, а то 
й ще далі». Зрештою, візія німецького 
аналітика посутньо правдива: значну 
частину Європи таки накрила «імперія 
зла» — байдуже, що нею правив не фю-
рер, а генсек. 
 Що ж сталося тоді, 1943-го? «На Те-
геранській конференції /листопад 1943/ 
Рузвельт об’єднався зі Сталіним про-
ти Черчілля». Звісно, то не був кулуар-
ний «договорняк». Просто американсь-
кий президент поставив на тактичну 
вигоду проти стратегічної безпеки. Чер-
чілль обстоював варіант наземної опера-
ції західних союзників на середземно-
морському театрі, з оточенням Гітлера 
через Балкани, що дозволяло на завер-
шальному етапі війни не випустити 
СРСР зі своїх кордонів. Це вимагало від 
США додаткового напруження — вій-
ськового, економічного, мобілізаційно-
го і, зрештою, внутрішньополітичного. 
Рузвельт обрав менш затратний план — 
висадку в Нормандії. Сталіна це цілком 
влаштовувало — у такій конфігурації 
східні межі Європи лишалися йому на 
пограбунок. Так американський праг-
матизм перетворив Росію на світового 
лідера-терориста. Відтоді ані жоден на-
ступний президент США, ні будь-хто з 
європейських державців не зміг дати 
раду із цим глобальним жахом — аж до 
сьогодні.
 Хтозна, може Черчілль зміг би? Оче-
видці згадують, як під час Тегеранської 
конференції, коли стало ясно, що його 
Балканську кампанію відкинуто, ан-
глійський прем’єр ніби воднораз пос-
тарів, «в перервах він понуро говорив 
про майбутню війну, до якої вони те-
пер самі себе прирікають, — про війну 
з Росією». 
 Попри те, що Черчілль був безком-
промісним противником будь-якої 
політики умиротворення, він, до того 
ж, «вважав соціалістів не здатними 

до асиміляції», — іще 1919 року він за-
явив: «Росія перебуває в руках смер-
тельно отруйних змій». І закликав до 
хрестового походу на більшовиків. Та у 
нього, на тоді військового міністра, не 
було повноважень діяти: «Я знав про 
все; але бодай щось зробити не міг». Тоді 
англійський прем’єр Ллойд Джордж 
зіграв таку саму малодушну роль, що 
і Рузвельт у 1943-му — не насмілився 
знищити джерело світової чуми.
 Черчілль довів Другу світову до пе-
ремоги над Гітлером — але вже не за 
своїм, а за Рузвельтовим планом. Ос-
кільки «від боротьби Вінстон Черчілль 
ніколи не міг утриматися», він навіть 
за нових обставин, що значно обмежили 
його вплив на геополітику, вживав пре-
вентивних заходів у межах своєї ком-
петенції: «У травні 1945 року він від-
дав наказ збирати захоплену німецьку 
зброю й тримати її доглянутою, щоб, 
коли виникне така необхідність, її 
можна було знову роздати німецьким 
військовополоненим».
 С. Гаффнер пише про «візіонерську 
ясність» розуму цієї великої людини: 
«В Англії, крім Черчілля, цього ніхто 
не бачив, та хоча Черчілль був наді-
лений проникливістю, він не мав вла-
ди віддавати накази», — це про роки 
вимушеної бездіяльності, що співпа-
ли з приходом Гітлера до влади. Але 
тоді в його руках були тільки два інс-
трументи: промови у парламенті та 
щотижневі колонки у провідних бри-
танських газетах («першокласна жур-
налістика, що ґрунтувалася на добрій 
поінформованості, а міркування були 
проникливими, потужними, блискуче 
сформульованими та висловленими 
навпростець»).
 Себастіан Гаффнер вважає, хоч і не 
висловлює цього буквально: коли б слу-
хали Черчілля — не було би Другої сві-
тової війни. Натомість в середині 1930-х 
у британському уряді цілковито панува-
ла політика умиро творення, котра для 
Черчілля була чи не синонімом лайки. 
В його власних спогадах читаємо: «Са-
мовдоволена глупота та безвідпові-
дальність... Збочений оптимізм... «Уми-
ротворення» в усіх його формах тільки 
заохочує агресію... Заклики до розваж-
ливості та стриманості можуть ста-
ти першими чинниками смертельної 
небезпеки; середній шлях, обраний унас-
лідок бажання мати безпеку і спокій-
не життя, може привести просто до 
осередку небезпеки» (Спогади про Дру-
гу світову війну. Книга І. — К.: Видав-
ництво Жупанського, 2018).

 Власне, Черчілль не розрізняв аж 
так Першу і Другу світові війни: для 
нього вони були однією «Тридцятиліт-
ньою війною» — саме через хибні загра-
вання з агресорами (плюс Муссоліні) у 
тридцяті роки. 1938-го ніхто в Європі 
не послуговувався радянською термі-
нологією про «мюнхенський зговір» — 
більшість політиків та просто виборців 
ейфорійно вітали прем’єра Чемберлена. 
«Цей курс мав принести мир, а приніс 
війну». 
 Так само сталося і внаслідок Теге-
ранської конференції. Так, попервах 
то була «холодна» війна, а от тепер, на 
наших очах, Росія розминається — у 
Грузії, Україні та Сирії — перед повно-
форматно-«гарячою». «Постепенная 
эскалация конфликтности вплоть до 
угрозы конвенциональной войны», — 
чи не найсерйозніший оборонний екс-
перт Володимир Горбулін вважає такий 
негативний сценарій цілком реальним 
(Мой путь в зазеркальє. — К.: Брайт 
Букс, 2019).
 Але наскільки ми можемо довіря-
ти Себастіану Гаффнеру в його широ-
козакроєних висновках? Сам Черчілль 
йому довіряв, хоч і з іншого приводу. 
1938 року Гаффнер емігрував з Берлі-
на до Лондона, де 1940-го опублікував 
книжку «Німеччина: Джекіл і Гайд». 
Щойно вона з’явилася у книгарнях, її 
одразу придбав перший лорд Адмірал-
тейства — Черчілль щойно повернувся 
на державну службу. Глибина політо-
логічного аналізу «феномену Гітлера», 

здійсненого у «Джекілі і Гайді» (плюс 
харизматичний авторський стиль), вра-
зили досвідченого читача Черчілля. І 
він розпорядився обов’язково прочита-
ти книжку усьому керівному складу 
своїх підлеглих.
 Зрештою, це зовсім не ексклюзив-
ний епізод у біографії Черчілля. В його 
спогадах неоднораз натикаєшся на чи-
тацькі рефлексії. Авжеж, Черчілль 
проаналізував більше книжок, аніж їх 
просто прочитали усі українські прези-
денти разом. Пригадаймо, бодай, оце — 
про «Майн кампф: «Коли зрештою Гіт-
лер прийшов до влади, не було книжки, 
яка б заслуговувала ретельнішого вив-
чення з боку політичних і військових 
керівників союзних держав. Там було 
все... То був новий коран віри та вій-
ни». 
 Історія криво посміхається: штудію-
вання Гітлерового трактату лишається 
актуальним і для нинішніх політиків 
— аби зрозуміти «непрогнозованого» 
Путіна. От тільки де знайти уважних 
читачів посеред «маси здорових посе-
редностей» (а в українському варіанті 
ще й не надто здорових)?
 «Вони жили сьогоднішнім днем, від 
ранку до вечора, від виборів до виборів». 
Як у добу зміцнення Гітлера, так і в 
часи вивищення Путіна. ■
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1817 рр. – К.: Темпора, 348 с.(о)
Марк СИДОНІЙ ФАЛКС. Як керувати рабами; Алекс ХАВР. А потім прийшов 
Цезар…. – Х.: Фабула, 176+192 с.(п)

Дослідження / документи

Владислав ГРИНЕВИЧ. Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська 
думка в Україні, 1931–1941. – К.: HREC PRESS, 492 с.(п)

Ярослав ГРИЦАК. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ–ХХ 
століття. – К.: Yakaboo publishing, 656 с.(п)

Сергій ЄКЕЛЬЧИК. Повсякденний сталінізм. Київ і кияни після Великої війни. – К.: 
Laurus, 306 с.(п)

Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети; Собори. 
Лицарі. Міста; Варвари. Християни. Мусульмани. – Х.: Фоліо, 768+672+704 с.(с)

Іван ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ. Історичні есе. У двох томах. – К.: Дух і Літера, 632+624 
с.(п)

Сергій ПЛОХІЙ. Ялта. Ціна миру. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 416 с.(п)

Олена СТЯЖКІНА. Стигма окупації: радянські жінки у самобаченні 1940-х років. 
– К.: Дух і Літера, 384 с.(п)

Біографії / мемуари

АНОНІМ. Жінка в Берліні. – К.: Комора, 304 с.(п)

Себастіан ГАФФНЕР. Черчілль. Біографія. – К.: Видавництво Жупанського, 160 с.(п)

Боріс ДЖОНСОН. Фактор Черчилля: як одна людина змінила історію. – Х.: Віват, 
400 с.(п)

Василь ОВСІЄНКО. Життя як покута. – К.: Кліо, 320 с.(п)

Семен ПІДГАЙНИЙ. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні. – К.: Кліо, 
328 с.(п)

Павло. СКОРОПАДСЬКИЙ. Спомини. – К.: Темпора, 756 с.(п)

Євген СВЕРСТЮК – Валерія АНДРІЄВСЬКА. Листування. Том 1. Том 2 (у двох 
книгах). – К.: Дух і Літера, 712+736+672 с.(п)

Леонід УШКАЛОВ. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов. – К.: Дух і Літера, 
600 с.(п)

■НОМІНАНТ

Альтернатива Мінську:
Черчілль проти Путіна

■
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ОРИГІНАЛЬНО 

Не дерунами єдиними
Буляник — усім картопляним пирогам пиріг!

■СОЛОДКИЙ СТІЛ

Ліниві та смачні
Тандем сиру і ягід

■Сир з ягодами влітку — смач-
ний тандем! Причому в різних 
варіаціях. Достатньо додати 
до сиру улюблених ягід чи 
шматочків фруктів, ложку 
сметани, вершків чи меду — і 
маємо смачний десерт, він же 
корисний сніданок, він же чу-
довий перекус чи вечеря. Якщо 
знайдеться для цієї смачної 
страви на кілька хвилин біль-
ше, можна приготувати, при-
міром, сирник за рецептом ки-
янки Анастасії Хабенко.

Сирничок із ягодами на 
сковороді
 «Швидка, запашна, бар-
виста і корисна страва», — 
заохочує до роботи автор-
ка рецепта. Отож для почат-
ку потрібно покласти у чашу 
блендера сир 5% жирності 
(100-120 г), столову ложку бо-
рошна, яйце, пакетик ваніль-
ного цукру (або мед) та столо-
ву ложку йогурту. Все пере-
мішати — до однорідності. 
 На добре розігріту ско-
ворідку вилити «тісто» (якщо 
треба, то змастити сковорід-
ку маслом). Смажити на се-
редньому вогні 2-3 хвилини. 
Далі розсипати ягоди (вони 
трішки тануть у тісті, бо воно 
ще не застигло до кінця). На-
крити кришкою і вимкнути 
вогонь. Лишити на хвилин 
10 під кришкою, воно дого-
тується на гарячій сковорід-
ці саме (але має бути не дуже 
товстим шаром, десь 0,5 см). 

Лимонний сирник
 «Спекла сирничок! Наре-
шті вдався на всі 100! Супер-
ніжний, у міру солодкий і від-
чувається лимон, усе, як люб-
лю!» — задоволена результа-
том своєї роботи львів’янка 
Юліана Юрій. Звичайно, піс-
ля такого вступу кожному за-
хочеться й собі спекти такий 
смачний кулінарний витвір, 
тому, забігаючи наперед усіх 
цих бажань, Юліана ділиться 
рецептом.
 Інгредієнти: 900 г сиру, 
250 г цукру, 100 г масла, 6 
столових ложок сметани, 
цедра та сік із половини ли-
мона, 3 столові ложки кро-
хмалю, 4 яйця. 

 Сир перемолоти у блендері 
зі сметаною, лимоном, маслом, 
цукром, жовтками та крохма-
лем. Білки збити і додати на-
прикінці. Потім взяти грамів 
150 макової готової маси, до-
дати кілька ложок маси сир-
ної, вимішати і викласти у 
скляну форму першим ша-
ром. Далі частину сиру, виш-

ні (свіжі чи заморожені) по-
містити попередньо на хви-
линку у мікрохвильовку про-
гріти, викласти решту сиру і 
поставити в розігріту до 165 г 
духовку. Пекла годину, форма 
26 см, нічим не змазана, злег-
ка присипана борошном. 
 Отож — за сир і ягоди! 
Святкуймо літо смачно! 

 Ярина Скуратівська — відома радіоведу-
ча — не втомлюється шукати в народі цікаві 
деталі побуту, харчування, роботи та дозвіл-
ля нашого народу в давнину, продовжуючи цю 
чудову традицію своїх батьків. 
 Про смажені огірки, напевне, мало хто 
знає, отож радіоведуча проводить для нас ці-
кавий екскурс-розвідку — з гумором, завзят-
тям, надихаючи готувати давні народні стра-
ви.
 «Це було в сиві-давні часи, коли ще звірі го-
ворили, — інтригує вона із самого початку. — 
В древньому місті партизанської слави, місті-
герої Луцьку, скуштувала я забуту людьми, 
древню, немов світ, створений із зеленої гуди-
ни, оригінальну і незабутню народну страву. 
Звалася та страва «Смажені огірки». Це тепер 
уже розбещене цілорічними цукіні поколін-
ня здорового способу життя може вернути носа 
від простої споконвічної кухні наших предків. 
Після незабутнього і несподіваного смаку тих 
хрумких від борошняної скоринки, ніжних, 
солонуватих кружалець гурка щорічно в той 
самий час у мене виникає непоборний потяг 
знову повторити цей сивочолий рецепт. Сидя-
чи самотиною на дачі, я не змогла опиратися 

цьому голосу поколінь 90-х. Для нього не треба 
випендрьож одноденних ніжинських, беріть 
загублені в хащах жовпляки, сіль, борош-
но, олію і сковороду. Вже повним блаженс-
твом стали міксернуті домашні помідорчики 
з рідною цибулькою та морквинкою у залив-
ці. Відірватись від смажених огірків у томат-
ній заливці неможливо. Бо наші предки зна-
ли, що таке справжній автентичний смак краї-
ни... Передаю далі, аби не згубилась у замож-
ніх віках це оригінальне диво смаку!». 
 Отож ловимо, готуємо і смакуємо! 

ТРАДИЦІЇ 

Смажені... огірки — сивочолий 
рецепт
Як приготувати жовпляки

■

ГОСТРЕНЬКЕ

Сливи з перцем
Не аджика — просто казка!

■

 До м’яса ця надзвичайно аро-
матна аджика, пікантна, цікава на 
смак і справді казково підходить. 
Якраз вродили сливи і перець — 
час нею запастися на зиму. 
 Інгредієнти: 2 кг слив, 200 г час-
нику, 200 г цукру, 3-4 шт. гіркого 
перцю, 2 столові ложки томатної 
пасти, 2 столові ложки солі. 
 Стерилізувати будь-яким спосо-
бом банки і кришки.
 Сливу добре промити і очистити 
від кісточок. Гіркий перець поми-
ти, відрізати хвостики (кількістю 
гострого перцю можна регулювати 
гостроту аджики). Почистити час-
ник. Пропустити через м’ясорубку 
сливу, часник і гострий перець.
 З’єднати мелені сливи, перець 
і часник. Додати цукор, томатну 
пасту і сіль.
 Добре все перемішати і поста-
вити на вогонь. Варити аджику зі 
слив впродовж 20 хвилин, постій-

но помішуючи. Готову аджику роз-
класти в стерилізовані баночки. За-
катати ключем. Перевернути їх до-
гори і вкутати теплою ковдрою до 
повного охолодження. Взимку ма-
тимете літній соус! ■

Сторінку підготувала Тетяна ЗІНЧЕНКО

Аджика зі слив.❙

 Влітку навіть супи особливі. 
Вони якщо не холодні, то барвисті, 
але все одно мають бути з літньою 
«родзинкою». Нею в нашому випад-
ку стануть цукіні. Готуватимемо 
суп-пюре з цукіні — дуже аромат-
ний і дуже літній смачний супчик.
 Інгредієнти: 2 кабачки (цукіні), 
3 картоплини, цибулина, моркви-
на, зелень (кріп, петрушка), 2 зуб-
ки часнику, 2 ст. ложки олії, столо-
ва ложка вершкового масла, лавро-
вий листок, 2 горошини духмяно-
го перцю, чорний мелений перець 
за смаком, сіль за смаком, 1 л води 
(бульйону).
 Приготування: кабачки поріж-
те дрібними кубиками і невелику 
частину відкладіть. Картоплю та-
кож поріжте кубиками, а цибулю 

— півкільцями. Часник пропустіть 
через часничницю. У сотейнику в 
розігрітій олії спасеруйте цибулю і 
часник 5 хвилин. Потім покладіть 
кабачки і, помішуючи, обсмажте 5 
хвилин. Додайте картоплю, пере-
мішайте й обсмажте ще 2-3 хвили-
ни. Залийте овочі гарячою водою 
(бульйоном), додайте спеції, пере-
мішайте, зменшіть вогонь і готуйте 
під кришкою приблизно 15 хвилин. 
Наприкінці покладіть зелень. Від-
кладені кабачки присоліть і обсма-
жте на вершковому маслі 3-4 хвили-
ни. Блендером подрібніть кабачко-
вий суп. Готовий кабачковий суп-
пюре розлийте по тарілках, додайте 
обсмажені кабачки і прикрасьте зе-
ленню. Подавайте із сухариками, 
сметаною чи вершками. Смачного!

ПЕРША СТРАВА

Цукіні чи кабачки? 
Для літа — літній суп

■

 Буляник — закритий картопля-
ний пиріг. Якщо щиро, його можна 
готувати сотнями способів, скільки 
кулінарна фантазія може приду-
мати начинок. А нині, в час, коли 
овочі аж просяться до столу, з са-
мими лише овочами в різних комбі-
націях їх можна готувати і готува-
ти. Та все ж є один чудовий рецепт 
від бойківчанки, кулінарки, педа-
гогині та авторки книги про бой-
ківську кухню Ольги Ганущак — 
там такий пиріг, що просто прича-
ровує гостей!
 Приготуйте його за цим рецеп-
том. 
 Потрібно: 250 г борошна, 100 г 
квасного молока, 1 яйце, 0,5 г соди 
харчової, 0,5 чайної ложки солі.
 Для начинки: 1 кг картоплі, 2 
цибулини, 100 г шкварок, 1 чайна 
ложка солі. З просіяного борошна, 
квасного молока, яйця, соди і солі 
замісити тісто до однорідної маси. 
Розкачати. На середину покласти 
приготовану начинку.
 Начинка. Картоплю відвари-
ти, підготувати пюре. Спасерувати 

цибулю в олії, додати перемелені 
шкварки. Добре вимішати до одно-
рідної маси. Тісто защипати з усіх 
боків так, щоб не було видно начин-
ки. Швом покласти на лист або фор-
му і розрівняти на паляницю. Змас-
тити поверхню пирога яйцем і випі-
кати в печі або духовці до утворен-
ня золотистої скоринки. Випікати 
20-25 хвилин при температурі 200 
градусів.
 І погляньте, яка дивовижна апе-
титна випічка на столі! Кличте гос-
тей!

Буляник Ольги Ганущак.❙

Смажені огірки Ярини Скуратівської.❙

Сирничок з ягодами на сковороді Анастасії Хабенко.❙

Сирник Юліани Юрій.❙
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«Для мене беззмістовною є дискусія про те, як має називатися головний 
орган країни, що опікуватиметься спортом, без відповіді на питання: яку 

модель функціонування спорту ми обираємо».

Ігор Гоцул
президент Федерації легкої атлетики України,
перший заступник міністра молоді та спорту

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Два роки тому Київ уже 
приймав чемпіонат Європи зі 
стрибків у воду, і тоді українсь-
ка збірна продемонструвала 
вельми пристойний результат, 
посівши друге місце в медаль-
ному заліку й перше — в очко-
вому командному протоколі.
 Проте напередодні Олімпіа-
ди в Токіо національна збірна 
України відчутно омолодилася, 
наслідком чого став безмедаль-
ний виступ на чемпіонаті світу-
2019 з водних видів у корейсь-
кому Кванджу.
 Непереконливим вийшов 
старт українських стрибунів у 
воду й на домашньому чемпіо-
наті Європи, котрий на початку 
тижня розпочався у столичному 
Центрі спорту «Ліко». У коман-
дних змаганнях, участь у яких 
від кожної національної коман-
ди брали по чотири спортсмени 
(синьо-жовті кольори захищали 
Вікторія Кесар, Софія Лискун, 
Олег Колодій та Олексій Сере-
да), збірна України посіла лише 
п’яте місце, набравши 377,70 
бала. При цьому золотий ком-
плект нагород дістався німець-
кій збірній, котра з легендарним 
Патріком Хаусдінгом зібрала 
405,50 пункти. «Срібло» отри-
мали росіяни (401,05), «бронзу» 
завоювали представники Вели-
кої Британії (392,00).
 «Чемпіонат Європи — це ос-
танній старт для нас перед тим, 
як ми підемо у відпустку. Ми-
нулого разу в Києві я не пока-
зав хорошого результату. Цього 
ж разу планую виступити кра-
ще. Дві медалі в чотирьох зма-
гальних дисциплінах стануть 
для мене хорошим здобутком», 
— відзначив Хаусдінг.
 Тривалий час одним з основ-
них конкурентів німця на трам-

пліні був іменитий миколаївець 
Ілля Кваша. Проте через пробле-
ми зі здоров’ям він був змушений 
завершити спортивну кар’єру. 
Так само поза змагальним про-
цесом опинилася й титулована 
киянка Юлія Прокопчук, яка, 
народивши первістка, взяла від-
пустку по догляду за дитиною. За 
таких обставин статус лідера ук-
раїнської команди дістався зов-
сім юному, 13-річному, Олексію 
Середі, котрий демонструє не за 
роками зрілий стрибковий по-
тенціал. На нещодавньому ЧС 
він двічі (самостійно й у дуеті) за-
вершував змагання на вишці на 
четвертій позиції. 
 За відсутності на європейсь-
кій першості стрибунів із Ки-
таю у Середи буде значно біль-
ше шансів на здобуття конти-
нентальної медалі, от тільки 
головний тренер «синьо-жов-
тих» Тамара Токмачова хви-
люється, аби на заваді вдалому 
виступу її підопічних у Києві не 
став складний 12-часовий пе-
реліт із Кореї до України. «Це 
було дуже тяжко для всієї на-

шої збірної. Тому є питання: чи 
зможуть наші спортсмени від-
новитися й показати на ЧЄ най-
кращі свої результати», — наго-
лосила Тамара Токмачова.
 Зауважимо, що на київсько-

му ЧЄ спортсмени розіграють 
олімпійські ліцензії в чоти рьох 
індивідуальних дисциплінах. 
Їхніми ж володарями стануть 
переможці змагань на тримет-
ровому трампліні та на вишці. 

При цьому на ЧС у Кванджу віт-
чизняні стрибуни здобули три 
перепустки до Токіо-2020: Се-
реда — на платформі, Олег Ко-
лодій та Вікторія Кесар — на 
триметровому трампліні. ■

Інф. «УМ»

 Нова команда державних управлін-
ців переконана, що в Україні необхідно 
скоротити кількість міністерств і зроби-
ти «уряд компактним». За аналогією до 
британського уряду, де існує міністер ство 
культури, ЗМІ та спорту, в Україні хочуть 
об’єднати в один великий підрозділ Міні-
стерство молоді та спорту, Міні стерство 
культури та Міністерство інформаційної 
політики.
 Звісно, подібна ідея злиття сподоба-
лася далеко не всім. При цьому одними 
з перших, хто «забив тривогу», стали чи-
новники з Міністерства молоді та спорту, 
ідея скорочення котрого наробила най-
більше резонансу.
 «Коли у галузі є свій профільний 
міністр, він може лобіювати її інтереси у 
Кабміні та інших структурах, натомість, 
якщо існуватиме лише один міністр, який 
відповідатиме за всю гуманітарну політи-
ку, акценти розпорошаться», — у комен-
тарі наголосив новообраний депутат Вер-
ховної Ради від партії «Слуга народу» 
Жан Беленюк. Цікаво, що ідея скорочен-
ня «спортивного» міністерства походить 
саме iз серця цієї політичної організації, 

утім віцечемпіон Олімпійських ігор-2016 
iз греко-римської боротьби переконаний, 
що політичними оргпитаннями повинні 
займатися фахівці з цієї царини.
 А президент Федерації легкої атлети-
ки України Ігор Гоцул, який також обій-
має посаду першого заступника міністра 
молоді та спорту Ігоря Жданова, наполя-
гає, що проблема українського спорту не 
в наявності чи відсутності профільного 
міністерства.
 «Для мене беззмістовною є дискусія 
про те, як має називатися головний орган 
країни, що опікуватиметься спортом, без 
відповіді на питання: яку модель функціо-
нування спорту ми обираємо», — відзна-
чає пан Гоцул.
 На своїй сторінці у «Фейсбуці» керів-
ник вітчизняного легкоатлетичного гос-
подарства пояснює: «Ми й досі живемо в 
системі, коли зусилля тренерів та спорт-
сменів на шляху до великих звершень мо-
жуть бути перекреслені або зведені нані-
вець навіть не вказівкою, а лише пог-
лядом одного чиновника. Український 
спорт продовжує перебувати в полоні ста-
рої системи управління, де бал правлять 
не спортсмени, тренери, спортивні клу-
би та федерації з видів спорту (як в усьо-

му цивілізованому світі), а чиновники зі 
своїми особистими інтересами, симпатія-
ми та антипатіями, «політичними доціль-
ностями» тощо». 
 Ігор Гоцул переконаний, що має місце 
справжня інституційна криза українсько-
го спорту, яка є наслідком конфлікту між 
радянським способом управління та при-
нципами ринкової економіки, за якими 
живе країна. Відтак без відповіді на фун-
даментальні питання організації спорту 
країни дискусії про назву міністерства, 
котре опікуватиметься спортом, нагаду-
ють суперечки кріпаків про те, чий хазяїн 
кращий. 
 Погоджується із закликом Гоцула про-
вести в Україні професійну та чесну дис-

кусію щодо сучасного стану спорту та 
шляхи виходу з кризи, в якій він перебу-
ває, й радник «спортивного» міністра Іго-
ря Жданова — Павло Булгак.
 Водночас він акцентує увагу на тому, 
що в разі трансформації «спортивно-
го» міністерства до рівня Департаменту 
спорту в структурі Мінкультурмолодь-
спортінформу, котрий не матиме ні ста-
тусу, ні повноважень, можливостей ви-
вести з кризи вітчизняний спорт просто 
не буде. Із огляду на це, на початку сер-
пня пан Булгак уклав петицію до прези-
дента України, в якій він закликає збе-
регти профільне Міністерство молоді та 
спорту, не допустити його скорочення або 
приєднання до інших міністерств. ■

ОРГПИТАННЯ

Не форма, а зміст
Заступник «спортивного» міністра переконаний, що 
в Україні варто змінювати модель функціонування 
спорту, а не дискутувати над питанням назви 
профільного органу

■

У петиції до президента України Володимира Зеленського просять зберегти 
Міністерство молоді та спорту в старому форматі. 
Фото з сайта kp.ua.

❙
❙
❙

Перший комплект медалей на київському чемпіонаті Європи розіграно в командних змаганнях, 
де господарі басейну посіли п’яте місце.
Фото з сайта df-ua.org.

❙
❙
❙

ВОДНІ ВИДИ

Іспит на лідерство
Домашній чемпіонат 
Європи вітчизняні 
стрибуни у воду 
розпочали з п’ятого 
місця в командному 
турнірі

■
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 Кожен порядний одесит повинен у 
гостях пам’ятати про етикет: виделки хо-
вати в ліву кишеню, ложки — у праву.

* * *
 Учень приходить до рабина:
 — Ребе, я хочу жити вічно, що ро-
бити?
 — Одружуйся.
 — І тоді житиму вічно?
 — Ні, бажання зникне.

* * *
 Помирає старий Абрам. Лежачи 
на смертному одрі, він каже дружині:
 — Знаєш, я все життя був такий 
нещасний.
 — Але ми прожили щасливе жит-
тя, маємо дiтей, онукiв.
 — Скажи мені, скільки ложок 
цукру я завжди клав у чай?

  — Вдома — одну, а в госятх — 
три.
 — Ну ось, а я хотів завжди дві.

* * *
 Зустрічаються Рабинович і Кац-
ман.
 — Ти знаєш, хто був Ісаак Леві-
тан? — запитує Рабинович.
 — Ні, — відповідає Кацман.
 — А хто був Авраам Лінкольн?
 — Теж не знаю.
 — А я знаю, бо щовечора ходжу 
то на лекцію, то в музей.
 — А ти знаєш, хто такий Мойша 
Хаймович?
 — Ні. А хто він?
 — А це той, хто ходить до твоєї 
дружини, поки ти вештаєшся то на лек-
цію, то в музей.

Серцевий ритм
Із початку року в Черкаському кардіоцентрі провели майже 200 операцій

По горизонталі:
 1. Кримсько-татарський народ-
ний танець та фільм Ахтема Сеітаб-
лаєва. 7. Плащ-накидка в часи Русі, 
характерна для князя та дружинни-
ків. 8. Незадовільна оцінка в школі. 
9. Баский кінь. 10. Найбільш демоні-
зований в Росії учасник Другої світо-
вої, від якого вона намагається ря-
тувати Україну. 11. Остання літера 
грецького алфавіту. 12. Поетичний 
прийом, повторення однакових го-
лосних звуків у рядку чи строфі. 16. 
Перший президент Туреччини. 19. 
Сумчатий австралійський ведмедик. 
21. Наречена Гамлета. 22. Чорна ре-
човина з печі, якою намагаються на-
мазати хлопців на Андрія. 23. Удар у 
боксі, яким найчастіше завершуєть-
ся двобій. 24. Отруйна речовина, що 
спричиняє миттєву смерть. 25. Полі-
тична реклама.
По вертикалі:
 1. Прізвище героїні фільму 
«Покровські ворота», яка всіх пов-
чала, як жити. 2. Давньогрецька 
назва бика, що дала назву Крим-
ському півострову. 3. Залізна бал-
ка спеціальної форми, по якій їз-
дить транспорт. 4. Урочиста церков-
на молитовна відправа з читанням і 
співами на честь Христа, Богороди-

ці та окремих святих. 5. Алкогольний 
напій, що складається з суміші вина, 
лікера чи різних фруктових соків із 
додаванням шампанського, сидру, 
мінеральної води та інших газова-
них напоїв. 6. Повна співзвучність. 
8. Вибір між двома можливостя-
ми. 13. Знаменита гора, символ Вір-
менії, яка насправді — у Туреччині. 
14. «... на Гончарівці», знаменита ко-
медія Григорія Квітки-Основ’яненка. 
15. Уособлення краси на думку Мак-
сима Рильського. 17. Давня наз-
ва Тбілісі. 18. Морська тварина, що 
живе у полярних водах. 20. Авто за 
викликом. 22. Річка, яка згадується 
у «Слові про Ігорів похід». ■

Кросворд №86
від 6 серпня

8 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiв-
денно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +18...+20, удень 
близько +29...+31.

Миргород: мiсцями короткочасний дощ, гроза. Уночi 
+15...+17, удень +29...+31. Вiнниця: мiсцями короткочас-
ний дощ, гроза. Уночi +17...+19, удень +30...+32. Одеса: без 
опадiв. Уночi +20...+22, удень +27...+29.

6 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 20-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гро-
за. Трускавець: уночi +14...+16, удень +25...+27. Моршин: 
уночi +15...+17, удень +26...+28.

Дара ГАВАРРА

 Чекаючи на другу дитину, голлівудсь-
ка зірка Енн Хетеуей вирішила долучити-
ся до руху Zero Waste — «нуль відходів». 
Озирнувшись на світ довкола, актриса за-
думалася, яку планету залишить своїм ді-
тям. Що, коли її діти спитають у майбутнь-
ому: мамо, що це довкола нас, для чого це 
все? Енн розуміє, що, народившись у 80-
ті, жила в суспільстві споживачів, коли всі 
намагалися наповнити свій дім новими ре-
чами. Зараз вона різко змінила своє став-
лення до накопичування непотребу. Особ-
ливо забруднює планету, на думку актри-
си, саме кіноіндустрія, у якій працює й пані 
Хетеуей. Під час зйомок чергового фільму 
зірка помітила, скільки довкола відходів: 
одноразові чашки, пластикові пляшки, за-
лишки їжі та інше сміття. Після завершен-
ня зйомок у The Hustle актриса вирішила, 
що вона і її родина перейдуть на безвід-
ходне споживання, адже найменші зміни у 
власному житті (скажімо, відмова від од-
норазового посуду) можуть привести хоч 
і до незначних, проте змін у навколишньо-
му середовищі.

 Нагадаємо, Zero 
Waste — глобальний 
рух, який спрямований 
на повторне використан-
ня ресурсів. Його заснов-
ниця — француженка 
Бея Джонсон — вважає, 
що проблема навіть не в 
переробці сміття, а в за-
побіганні появи його у ва-
шому домі. Сім’я Беї, яка 
віднедавна проживає у 
Каліфорнії,  складається 
з двох дорослих і двох ді-
тей, а за рік залишає піс-
ля себе лише півлітрову 
баночку сміття. Послідов-
ники цього руху є і в Ук-
раїні, тож долучитися до 
нього може кожен бажаю-
чий. Так, засновниця першо-
го в країні магазину товарів у 
стилі «нуль відходів»  OZERO  
Анастасія Мартиненко впевне-
на: якщо ви не можете змінити 
світ, то почніть бодай з себе, 
щоб захистити планету. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Допінгові скандали вже перестали ди-
вувати прихильників спорту, особливо піс-
ля Сочинської олімпіади, коли спортсменів 
дискваліфіковували, можна сказати, пач-
ками. Та російські спортсмени й далі про-
довжують порушувати правила чесної 
конкуренції. Так, Міжнародний союз біат-
лоністів звинуватив головних спортсменів 
збірної Російської Федерації з цього виду 
спорту в порушенні антидопінгових пра-
вил. Згодом цей же союз відмовився про-
водити змагання в Росії до 2022 року. Крім 
того, Центральна прокуратура Австрії про-
водить розслідування щодо п’ятьох спорт-
сменів із Росії, яких підозрюють у шах-
райстві щодо допінгу. 
 Але сказати, що використанням сти-

мулюючих препаратів грішать лише росія-
ни, було б несправедливо — спокусі бути 
першими, сильнішими, спритнішими тощо 
важко протистояти, тож потрапляють на га-
чок стимуляторів спортсмени з різних країн. 
Крім того, тут можуть бути навіть деякі 
«сюрпризи». Як ось, скажімо, нещодавно: 
американський баскетболіст Ді Джей Купер 
мав пройти допінг-тест на медкомісії перед 
так званою натуралізацією, щоб грати за 

боснійську збірну. Та медкомісія була шо-
кована, знайшовши у сечі спортсмена гор-
мон gHC, який буває лише у сечі жінок, та 
й то вагітних! Звісно, баскетболіста чека-
ла безславна дискваліфікація, але гірку 
пігулку розчарування мала би підсолоди-
ти звістка, що він стане батьком, адже сеча 
належала дівчині спортсмена. Та чи стане 
ця звістка доброю для майбутнього татуся, 
якщо він залишиться без роботи? ■

ОВВА!

Догрався з допінгами
Медкомісія констатувала: спортсмен... вагітний

■

ЧИСТА ПЛАНЕТА

Енн Хетеуей хоче 
стати прикладом 
для власний дітей
Ну хоча б у захисті довкілля

■

Енн Хетеуей.❙
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