
Лідер гурту «Тартак» Сашко По-
ложинський записав відеоз-

вернення до військовослужбовців 
Криму, в якому просить їх не зне-
вірюватися. 

Співак звернувся передусім до 
морських піхотинців із 1-го Фео-
досійського батальйону, з якими у 
його колективу склались особливі 
творчі стосунки. 

«Розумію, що зараз ви пере-
буваєте у стані не тільки психоло-
гічного і фізичного тиску, а ще й 
у такому підвішеному стані неви-
значеності», — сказав Сашко. 

«Наскільки я розумію, ні в. о. 
головнокомандувача Збройних 
сил України, ні призначений за 
партійною квотою міністр оборо-
ни не дають вам чітких наказів, як 
ви повинні діяти за цих обставин», 
— додав він. 

Фронтмен «Тартака» пояснив, 
що розуміє, що через цю неви-
значеність і постійне чекання у 
військових можуть виникнути пи-
тання: «Та навіщо це все потрібно? 

Та заради чого? Заради кого?». 
«Мої слова до вас стосуються 

того, що є заради чого та заради 
кого — заради всіх нас, заради 
всіх українців, заради всіх людей 
у всьому світі, які вболівають за 
долю України, заради майбутнього 
нашої держави», — пояснив він. 

Положинський також упевне-
ний, що українці зможуть ство-
рити таку армію, в якій захочеть-
ся служити кожному здоровому, 
повноцінному чоловікові: «Тому 
що це буде престижно, тому що 
це буде перспективно, тому що це 
буде почесно і тому що це буде, зо-
крема, матеріально вигідно». 

Однак співак зауважив, що все 
це — майбутнє, яке починаєть-
ся сьогодні, й усе залежатиме від 
того, як кожен із українців діятиме 
— і військовий, і цивільний. 

«Чи здатен буде витримати це, 
чи не махне рукою, чи готовий буде 
дійсно багато і наполегливо працю-
вати, проявити найкращі якості, 
найкращі чесноти. Врешті-решт, 
зберегти власну гідність, свою 
честь», — пояснив Сашко. 

«Давайте не зневірюватися! Да-
вайте не втрачати надію на те, що 
ми зможемо досягти того життя, 
про яке кожен із нас мріє, — життя 
щасливого, життя успішного. Жит-
тя, в якому не буде чорних смуг, а 
переважно світлі», — додав він. 

«Тримайтеся! Україна з вами! 
Українці з вами!» — підбадьорив 
наостанок Положинcький. 

Сашко сподівається, що змо-
же якось зустрітися з військовими 
особисто. 

На весняні канікули в село Лаврів 
Луцького району приїхали 54 ди-
тини з Миколаївської, Донецької та 
Херсонської областей. Упродовж 
тижня школярі відвідуватимуть 
екскурсії, майстер-класи, розва-
жатимуться та спілкуватимуться з 
волинськими однолітками. 

Таке таборування стало можли-
вим у межах проекту «Єдина Укра-
їна». Ідея організувати відпочинок 
для дітвори зі Сходу та Півдня вини-
кла в єпископа Духовного управлін-
ня християнських церков «Царство 
Боже» в Україні Олександра Рудин-
ця. Він зазначив, що діток вирішили 
запросити на Волинь, аби зламати 
бар’єри, що особливо загострились 
у цей час між жителями Сходу та За-
ходу. 

Цю ініціативу підтримав благо-
дійний фонд «Дитяча місія. Украї-
на». 

— Від ідеї до втілення пройшло 
всього шість днів. За цей час було 
вирішено всі організаційні момен-
ти: знайшли житло, придумали, на 
чому діти спатимуть, що їстимуть 
тощо, — повідала директор фонду 
Людмила Лонюк. — Я побачила, які 

небайдужі наші люди: всі дуже на-
дихнулися цим і робили не лише те, 
що я просила, а набагато більше. 

Так, дітворі організували табір 
на базі Лаврівської ЗОШ І–ІІІ ступе-
нів. Навчальні класи перетворилися 
на затишні кімнати для приїжджих. 
Більше того, самі учні школи готува-
ли все для приїзду гостей, а місцеві 
підприємці допомогли з продукта-
ми. Як поділилася Людмила Лонюк, 
навіть селяни готові були принести 
свої харчі, але цього не дозволяють 
санепідемнорми. 

Організатори табору разом із 
місцевою владою подбали про ці-
каве дозвілля. Діти відвідали замок 
Любарта і арт-галереї у Луцьку, по-
бували в театрі ляльок, стали учас-
никами майстер-класів у музичній і 
художній школах, навчалися танцям 
із ансамблем «Волиняночка», поба-

чили, що таке польова кухня. 
«Відомості» поспілкувались із 

маленькими гостями, коли ті відпо-
чивали в спортивно-розважальному 

комплексі. Всі як один відповідали, 
що перебувати на Заході України їм 
зовсім не страшно і вони б залюбки 
приїхали ще. 

— Я вперше на Волині, — розка-
зує школярка з Миколаєва. — Бать-
ки дуже хотіли, щоб я сюди поїхала, 
вони нітрохи не боялися відпускати 
мене. Та й у класі всі підтримали моє 
бажання відпочити тут. А я, коли 
приїду, розповім їм, як у вас на-
справді добре. У нас у місті набага-
то страшніше, бо розповідають, що 
начебто приїхали якісь бандерівці. 
Люди в це чомусь вірять, певно, че-
рез те, що всі так говорять... 

Керівник миколаївської групи 
пані Катерина повідала, що в їхньо-
му місті й дійсно трохи панікують, 
тому деякі батьки все ж не пустили 
своїх дітей на Волинь. 

До слова, Олександр Рудинець 

повідав, що до нас мали приїхати 
ще 20 школярів із Бердянська, їм на-
віть квитки на потяг придбали. Але 
в останній момент батьки передума-
ли, бо їх хтось налякав, що дітям тут 
голови повідривають.

На переконання пані Катерини 
з Миколаєва, всі, хто погостював у 
нас, зрозуміють, що такі чутки — 
просто вигадки. 

— Ми завжди переконуємо сво-
їх, що насправді немає різниці, якою 
мовою ти говориш, усі українці ро-
зуміють один одного, немає ніяких 
протистоянь і непорозумінь, — ска-
зала вона. 

Луцький міський голова Мико-
ла Романюк зазначив, що влітку, ще 
будуть організовані подібні дитячі 
таборування. За його словами, такі 
заходи варто було проводити ще 
10 років тому, і тоді б, можливо, не 
мали такої ситуації, як зараз. 

Ольга УРИНА 

Кримчани скоро зрозуміють, що 
золоті гори, які їм наобіцяли, — по-
рожні слова. 

Російський музикант і активіст 
Андрій Макаревич іще раз засудив 
рішення щодо захоплення Криму 
Росією. Свої думки лідер гурту «Ма-
шина времени» висловив на власній 
сторінці у «Фейсбуці». 

«Просто вражає, як одним рі-
шенням можна зробити погано всім. 
Україні — у них відняли частину те-
риторії. Росії — ми за умов і так важ-
кої економічної ситуації вішаємо 
собі на шию територію, яка не має 
навіть води, і громадян, які нічого 
не виробляють. Їх треба годувати. 
Кримчанам — вони скоро зрозумі-

ють, що золоті гори, які їм наобіця-
ли, — порожні слова. Російському 
суспільству — його остаточно роз-
кололи на «патріотів» і «зрадників» 
(назви умовні). Світовій спільноті — 
вона злякана і готова вводити санк-
ції навіть собі на шкоду (про шкоду 
Росії вже не говорю). Що ще я про-
пустив?» — написав музикант. 

Легендарний рокер, схоже, нама-
гається хоча б трохи змусити спів-
вітчизників замислитися щодо дій 
Росії стосовно Криму й України. 

Зокрема, артист пропонує всім, 
хто підтримує політику Володими-
ра Путіна, відповісти на просте за-
питання: «Якщо Росія все робить 
правильно, то чому тоді весь світ 
проти?». 

«Панове друзі, недруги, стукачі 
й тролі! Тільки одне питання! Ска-
жіть, якщо ми все робимо правиль-
но, то чому весь світ проти нас? Я 
розумію, що Америка — наш голо-
вний геополітичний опонент, але 
весь світ? Навіть китайці утримали-
ся. Це тому, що ми одні маємо рацію, 
а весь світ — гівно? Хтось серйозно 
думає, що так буває?» — пише він. 

Нагадаємо, від самого початку 
Майдану в Києві Макаревич підтри-
мував українців. 

А нещодавно музикант вийшов 
у Москві на «Марш миру»: Андрій 
Макаревич повісив на одяг жовто-
блакитну стрічку, за що його обізва-
ли «Бандерою». 

Андрій МАКАРЕВИЧ: 

Російські зірки, які скасували концерти 
в Києві, платитимуть штрафи 

Налякані чутками, що їхати в 
Україну нібито небезпечно, 

російські зірки почали скасовува-
ти свої концерти. У зв’язку з цим 
директор Палацу «Україна» розпо-
вів, що вони будуть оштрафовані 
за невиконання умов договору на 
суму 20% від вартості послуг із на-
дання концертного майданчика. 

Концерт Ірини Аллегрової був 
запланований на 15 березня, од-
нак, незважаючи на всі продані 
квитки, артистка таки вирішила 
його скасувати. Таке ж рішення 
прийняли й інші колеги співач-
ки — Володимир Кузьмін, Ірина 
Дубцова, гурт «Чиж і Ко», Надія 
Кадишева. 
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Життя

У Росії скасували всі концерти 
гурту «Бумбокс» 
У РФ скасували концерти української групи «Бумбокс», 
лідер якої Андрій Хливнюк виступав на підтримку Майда-
ну. Про це повідомив продюсер гурту Олексій Согомо-
нов: «Якщо зазвичай у березні у нас 9–11 концертів, із них 
половина в Росії, то зараз немає». Сам Андрій Хливнюк 
днями написав у себе у Facebook: «Буквально кілька слів: 
За 10 років існування «Бумбокс» не зазнав жодних утисків 
за пісні російською в Україні. Брати і сестри, друзі росія-
ни, все це мине. Побачимось». Нагадаємо, артист особис-
то на своєму авто перевозив поранених майданівців. 

Міністр Нищук отримав 
«театральний «Оскар» 
24 березня у столиці відбулася церемонія нагоро-
дження театральною премією «Київська пекто-
раль–2013». Найкращими акторами театру були ви-
знані новоспечений міністр культури Євген Нищук та 
Олексій Вертинський. Міністр Нищук у своїй промові 
пообіцяв колегам, що буде популяризувати і розви-
вати театральне мистецтво в Україні. 

Сашко Положинський підтримав 
українських військових 

Діти зі Сходу та Півдня України 
відпочивають на Волині 

Просто вражає, як одним рішенням можна зробити погано всім 


