
Західноукраїнський тур для дуету 
Потапа та Насті стартував пораз-
кою. Інформаційна війна, що її 
розгорнули проти зіркової пари 
волинські активісти, змусили По-
тапа відмінити концерт у Луцьку, 
призначений на 18 квітня. 

Замість шанувальників, наляка-
ні погрозами Потап і Настя зустрі-
лися із столичними журналістами, 
закликаючи їх до інформаційної 
підтримки, адже попереджають: на-
ступні концерти в Рівному, Ужго-
роді та Івано-Франківську можуть 
мати непередбачуване завершення. 

«Квитки в усіх містах продано. 
Сьогодні ми мали б знаходитися в 
Луцьку, де також продано всі квит-
ки в тисячний зал. Тобто ми така 
чудова група, яка в складний для 
суспільства час збирає повні кон-
цертні зали. Але останнім часом 
проти нас почали інформаційну ата-
ку, і ми хочемо розповісти про це, бо 
таке може статися будь з ким з на-
ших колег шоубізу», — почав прес-
конференцію Потап. 

Насправді відео з концерту, 
який начебто відбувся цього року в 
Кремлі, приурочений до Дня радян-
ської армії 23 лютого, — дворічної 
давнини. Це проект «Мирна сотня», 
участь у якому брали десятки укра-
їнських артистів, які закликали росі-
ян до миру та взаєморозуміння ще в 
2014 році, коли агресія країни-сусіда 
тільки набирала обертів. 

Але луцькі активісти мало пере-
ймалися давністю відеозапису, мо-
мент, де Потап без штанів зі сцени 
зізнається в любові братам-росія-
нам, — вирізали із загального кон-
тексту та розповсюдили в супроводі 
гнівного протесту, мовляв, щойно 
цей безштанько на одній сцені з Бас-
ковим в Кремлі виступав, а зараз їде 
гастролювати Західною Україною.   

«Ці активісти нам всіляко погро-
жували. Вони змусили нас відміни-
ти концерт у Луцьку, бо пообіцяли, 
що не дадуть йому відбутися будь-
якими способами: законними чи не-
законними. Ми не боїмося, у нас ки-
дали багатьма різними предметами, 
але ми хвилюємося за глядачів. Не 
можна допускати, аби безпеці наших 
слухачів хтось або щось загрожува-
ло», — зазначив співак. 

Днями телеканал «Рівне1» де-
монстрував сюжет про те, як акти-
вісти добробату «Азов» ініціювали 

заборону виступів Потапа. Особли-
во радикальними намірами серед 
«азовців» вирізнився активіст Дми-
тро Яремчук, котрий, не криючись, 
попередив, що зупинить концерт 
всіма можливими способами. До 
нього відкрито звернувся Потап:

«Хочу нагадати: ми дуже відо-
мий, наголошу, український дует, 
який регулярно їздить з концерта-
ми у понад сорок країн світу. І ми 
жодного разу за два роки воєнного 
конфлікту не були на території Ро-
сії. Дует працював і працюватиме в 
Україні не зважаючи ні на що. Зараз 
я звертаюся до Дмитра Яремчука 
(з моєї легкої продюсерської руки, 
пророкую йому зіркове майбутнє), 
який погрожує будь-якими метода-
ми зірвати наш концерт у Рівному: 
якщо з нами щось станеться, Дми-
тро, — твої погрози почули всі!»  

«Не зрозуміли мій жарт? Я гото-
вий особисто зустрітися та погово-
рити з активістами, хай вони роз-
беруться зі мною. Дмитро Яремчук, 
чому ти не зателефонував, не звер-
нувся до мене? Чому повинні страж-
дати діти, які придбали квитки на 
концерт?  Як вийдуть із зали інвалі-
ди, якщо ви кинете димову шашку? 
А ви кинете, я не сумніваюся. Що 
відбувається в країні, якщо силами 
двох активістів можна заборонити 
абсолютно все?» — наголосив По-
тап. 

Свій протест рівняни поясню-
ють тим, що після окупації Криму 
та вводу військ на Схід дует поїхав 
до країни-агресора по нагороди. Але 
відео, як говорилося вище, — не ак-
туальне, а Потап пропонує: 

«Шоу-бізнес — це те, що ми 
вміємо робити. Намагаємося роби-
ти це якісно. І не треба говорити, 
що в країні війна, гинуть хлопці, а 
ми тут співаємо і танцюємо. Допо-
могти хлопцям на передовій можна 
своєю працею. Давайте виконувати 
свою роботу, а не списувати на війну 
власну неспроможність і заздрість. 
Не любите наш колектив – просто 
не купуйте квитки, але погрожувати 
безпеці українських громадян — до-
пустити цього не можу».

Його слова Настя підтримала 
проханням «як дівчинка»: 

«Ми співаємо російською, бо так 
склалося історично, хоча я та мій 
батько — корінні кияни. Як дівчи-
на, як майбутня мати, я прошу: не 
кидайте петарди, інші піротехнічні 
засоби під час наших концертів. Си-
туація в Україні від цього кращою не 
стане. Потап і Настя — це не осно-
вна проблема країни». 

Потап також детально проко-
ментував ситуацію, що склалася в 
Луцьку:

«Активісти натиснули на дирек-
тора театру, наляканий, він відмо-
вився підписувати дозвіл на прове-

дення концерту. Ми телефонували у 
всі місцеві осередки партій: «Само-
поміч», «Свобода» та інші сказали 
нам чітко, що активісти — не їхні 
люди, а двоє самодурів. Через них 
концерт відмінили. Ми відмінили, а 
не нам заборонили. Бо заборонити 
захід згідно з Конституцією України 
можна в єдиному випадку: якщо на 
концерті відбуваються заклики про 
відміну конституційного ладу в кра-
їні. Я  намагався знайти серед «пи-
ришок-пупиришок» щось схоже, але 
не зміг».  

Потап погодився, аби протест 
активістів був спрямований про-
ти нього конкретного, мовляв, хай 
стріляють, це додасть йому попу-
лярності: 

«Але як вивести із залу дітей-ін-
валідів у разі чого, я не знаю. При-
нагідно звертаю увагу правоохо-
ронних органів: це нормально, не 
криючись, озвучувати такі погрози в 
теперішньому часі? І не дай Бог при-
криватися фразою, що в країні війна 
і хлопці гинуть — це буде в десят-
ки разів більшим кощунством, ніж 
будь-який виступ  Насті й Потапа з 
штанами чи без. Це відкрита погроза 
безпеці мирних людей, сказана укра-
їнським громадянином, активістом. 
Хіба це не тероризм, не екстремізм? 
А ви знаєте, що таке налякана маса 
людей, яка тікає до виходу? Діма 
Яремчук, ти станеш дуже популяр-

ною людиною, якщо на нашому кон-
церті щось станеться. Навіть якщо 
теракт зробиш не ти». 

Артисти також розповіли, що 
протягом двох років війни на Донба-
сі їм п’ять разів пропонували пред-
ставляти Росію на «Євробаченні» та 
один — звання заслужених артистів 
Росії.

«Артист завжди повинен 
пам’ятати, громадянином якої кра-
їни він є. Нашої ноги там не ступа-
ло два роки, звісно, ми відмовилися 
від усіх пропозицій. Щоб потім нам 
заборонили співати в Луцьку?», — 
обурюється зірка.  

На думку Потапа, «замовників» у 
його інформаційному цькуванні два 
— заздрість і небажання працювати:

«Насправді, хто б не замовляв 
інфоатаку — він не справиться. Ві-
йна спрямована не конкретно проти 
нас, а проти таких, як ми. Ми вкрай 
незручні люди зараз для всіх. Бо по-
ляризується думка суспільства. Два 
радикальних полюси, а такі, як ми, 
вміємо вдало балансувати посереди-
ні. Розмовляємо двома мовами, їзди-
мо в різні міста, спілкуємося з усіма. 

Це не мій ворог. Це ворог всього 
нашого суспільства. Зветься він за-
здрість і небажання працювати. По-
чніть працювати, хочете допомогти 
країні — йдіть працюйте. Заздрість 
завжди шукає когось винуватого».

Наостанок Потап прокоменту-
вав інцидент, який виник в неділю, 
17 квітня, між ним та Святославом 
Вакарчуком під час ефіру «Голос 
країни», де, на думку журналістів, 
Потапа показали з позиції, не надто 
вигідній для репутації українського 
співака. 

«Для Слави показали все пре-
красно. Він вміє з усього зробити 
перлину та вишиванку. Я за це його 
поважаю. Він все-таки легенда, сим-
вол справжньої України. Мене в 
«Голос» запросили як антипод. А я 
виявився кращим, ніж того чекали 
від мене. Я тепер завжди мушу дово-
дити, що я кращий. Все через ті шта-
ни, які досі згадують. Мені вдягнути 
жовто-блакитні штани з вишитим 
«вибачте»? Зняти їх і просити проба-
чення? Це перекручений жарт, вирі-
заний, вивернутий, до речі, каналом 
«1+1». За що я буду їм «вдячний» усе 
життя», — зазначив співак.

Христина ЛОМЕНКО
спеціально для «Відомостей»
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Стільки мільйонів доларів золотом заро-
била компанія Apple на переробці «айфо-
нів».  У 2015 році Apple отримала зі старих 
«айфонів» і комп’ютерів 999,7 кілограма зо-
лота. Всього Apple вдалося витягти більше 
27,5 тис. тонн цінних матеріалів.

ПОТАП: Я тепер завжди мушу доводити, що я кращий. 
Усе через ті штани…

Надія Савченко 
припиняє голодування
Про це повідомила сестра льотчиці Віра 
Савченко після зустрічі з Президентом 
України Петром Порошенком. У той час, 
коли родина перебувала в Президента, 
до Надії Савченко в СІЗО зайшли укра-
їнські консули. Надії вдалося поспілку-
ватись із Порошенком. В Адміністрації 
Президента підтвердили інформацію, 
що Савченко припиняє голодувати після 
розмови із головою держави. 

У Ковельському районі «Таврія» 
з’їхала в кювет. Є потерпілі
На автодорозі Київ–Ковель–Ягодин, поблизу села Уховецьк 
Ковельського району Волинської області, автомобіль «Таврія» 
з’їхав у кювет. Водій травмувався. За кермом авто перебував 
53-річний житель селища Голоби. Ймовірно, він не впорався 
з керуванням. Водій транспортного засобу отримав тілесні 
ушкодження. Медики діагностували в постраждалого скаль-
повану рану лобної ділянки голови, різані рани носа та під-
боріддя. Крім того, 17 квітня в райцентрі Камінь-Каширський 
Opel Vivaro врізався в електроопору. Водія госпіталізували в 
реанімацію.

Начальник відділу Львівського 
військкомату попався на хабарі

У Слов’янську 
затримано 
заступника  
«народного мера» 
Миколаївки

Вбили через те, що не зварила борщу

У 600 доларів США майор оцінив 
ухилення від строкової служ-

би та видачу військового квитка з 
відміткою щодо непридатності до 
військової служби.

За матеріалами, зібраними 
працівниками Управління захисту 
економіки (УЗЕ) Нацполіції щодо 
корупційних дій посадовцями од-
ного з райвійськкоматів м. Львова, 
військовою прокуратурою Львів-
ського гарнізону відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 14, 
ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправо-
мірної вигоди службовою особою) 
Кримінального кодексу України.

Встановлено, що начальник 
відділу за відстрочку від про-
ходження строкової служби в 
Збройних силах України та видачу 
військового квитка із відміткою 
щодо непридатності до військової 
служби у мирний та військовий час 
вимагав від громадянина неправо-
мірну вигоду.

Зустріч військовий призначив 
неподалік комісаріату.

18 квітня працівники Управ-
ління захисту економіки (УЗЕ) 
Нацполіції у Львівській області 

спільно з УСБУ та прокуратурою 
затримали майора під час отри-
мання хабара. В автомобілі вій-
ськового працівники поліції ви-
лучили 600 доларів США, які він 
одержав за «допомогу» в непро-
ходженні строкової служби. Гроші 
майор встиг покласти до спеціаль-
но обладнаної схованки під сидін-
ням водія.

Майору-здирнику загрожує 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від 5 до 10 років з по-
збавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до трьох років, 
з конфіскацією майна.

На цей час проводяться заходи 
щодо встановлення інших фактів 
вимагання та одержання затрима-
ним хабарів.

У ході оперативної розробки 
правоохоронці затримали 

27-річного жителя міста Мико-
лаївка, який брав активну участь 
у незаконному збройному фор-
муванні. У квітні 2014 року чо-
ловік вступив до лав бойовиків 
і відразу отримав підвищення — 
посаду заступника «народного 
мера» Миколаївки з «оборони». 
Найманець патрулював вули-
ці, незаконно проводив огляд 
громадян, а також здійснював 
контроль за «несенням служби» 
бойовиками на блокпостах міс-
та. На озброєнні в затриманого 
був автомат Калашникова з бо-
єприпасами до нього. Бойовик 
мав посвідчення «стрілка» так 
званої «ДНР». Коли місто було 
звільнене, самопроголошений 
чиновник втік у РФ. Повернув-
шись через 2 роки, «стрілок» 
сподівався, що про нього всі за-
були. 

У Бродівське відділення поліції, що 
в Львівській області, 15 квітня на-

дійшло повідомлення про тіло жінки 
без ознак життя, виявлене в будинку 
в одному з сіл району. Про виявле-
не тіло правоохоронців повідомила 
фельдшер, котру викликали, аби на-
дати медичну допомогу потерпілій. 
Прийшовши за вказаною адресою, 
медик з’ясувала, що жінка вже три-
валий час мертва. Як у подальшому 
встановили судмедексперти, смерть 
настала «внаслідок набряку головно-
го мозку та крововиливів під оболон-
ку головного мозку».

На місці події працювала слід-
чо-оперативна група.  Як встанови-
ли поліцейські, загибла — 42-річна 
мешканка міста Броди. Будинок на-
лежить 40-річному місцевому меш-
канцю, котрий нещодавно демобілі-
зувався з лав Збройних сил України, 
9 квітня повернувся додому та від 
того часу разом із приятелями «свят-
кував». Разом із чоловіками участь у 
застіллях брала й загибла.

«Коли в чоловіків закінчувалася 
горілка, вони їхали на таксі в Бро-
ди поповнювати «запаси» алкоголю 
та продуктів. Перед однією з таких 
поїздок, 13 квітня, власник будинку 
разом зі своїм 38-річним товаришем, 
наказали жінці прибрати в будинку 

та зварити їсти. Побачивши по при-
їзді, що їхні вказівки не виконані, то-
вариш демобілізованого розлютився 
та наніс жінці удар ногою в голову, 
від чого вона впала на підлогу, а по-
тім завдав ще кілька ударів ногою їй 
в обличчя», — розповів начальник 
Бродівського відділу поліції, підпол-
ковник поліції Йосип Галицький.

Жінка залишилася лежати на 
підлозі, а чоловіки продовжили за-
стілля. Лише під вечір наступного 
дня вони зауважили, що побита не 
подає ознак життя, проте й тоді не 
поспішили покликати на допомогу 
медиків, а зробили це лише вранці, 
15 квітня.

За цим фактом відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 2 ст. 121 
(Умисні тяжкі тілесні ушкодження, 
що призвели до смерті потерпіло-
го) Кримінального Кодексу України. 
Санкція статті передбачає покаран-
ня — позбавлення волі на строк від 
семи до десяти років.

Товаришеві демобілізованого 
власника будинку повідомлено про 
підозру в скоєнні цього злочину. 
Суд обрав для нього міру запобіж-
ного заходу — тримання під вартою. 
Триває досудове розслідування, по-
відомляє відділ комунікації ГУНП у 
Львівській області.


