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Міністр фінансів про реформи  в  держуправлінні, 
верховенство права, поліпшення бізнесклімату

Чорнобиль укотре 
об’єднує зусилля 

ПАРТНЕРСТВО. Задля подальшої співпраці з міжнародною 
спільнотою з ініціативи уряду України 26 листопада 2020 ро-
ку рада директорів ЄБРР створила фонд Рахунок міжнародної 
співпраці для Чорнобиля (РМСЧ). І цього тижня під час засідан-
ня асамблеї вкладників цієї організації, яка відбулася за участі 
Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оголошено про початок ді-
яльності фонду. ЄБРР представив завдання та цілі РМСЧ, зо-
крема рішення, що має ухвалити асамблея на найближчу пер-
спективу.

«Завдяки надійній підтримці й розумінню міжнародної спіль-
ноти глобальних викликів нам вдалося побудувати та ввести 
в експлуатацію новий безпечний конфайнмент над об’єктом 
«Укриття» та сховище відпрацьованого ядерного палива 
СВЯП-2 Чорнобильської АЕС. Ці об’єкти протягом 100 років на-
дійно захищатимуть людей та довкілля від негативного впливу 
аварії», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабі-
нету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Введення в експлуатацію цих об’єктів, переконаний він, ста-
ли важливими подіями у розвитку науково-технічного прогресу 
не лише в Україні, а й у світі.

СЕРГІЙ МАРЧЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

200 млн грн
уже спрямовано на державну підтримку 

ФОПів і найманих працівників задля 
виплати карантинних 8 тисяч гривень

«Зараз уряд і Міністерство 
фінансів роблять все 

можливе для виконання 
умов програми  

та отримання другого 
траншу від ЄС  

у вересні 2021 року».

З 1 травня 100% 
субсидій стануть 
готівковими

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Усім отримувачам слід  
із травня подати нову заявку для проведення верифікації  
за оновленими правилами
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СУСПІЛЬСТВО

На окупованій території Донбасу 
смертність від COVID-19 найвища 
в Європі, а представники «влади» 
розповідають про остаточну 
перемогу над пандемією

ПО ТОЙ БІК

Патронатна родина, 
яка підтримує дитину 
та її сім’ю, стає 
доброю альтернативою 
дитбудинкам та інтернатам

ЦИТАТА ДНЯ
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Весна квапить дорожників
ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО. Служба автомобільних доріг Рівненщини за підтримки держави 
розпочала масштабні перетворення 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Щойно зійшов сніг, як на доро-
гах Рівненщини закипіла ро-

бота. Північний об’їзд навколо Рів-
ного, де всі працюють цілодобо-
во, нагадує величезний мурашник. 

Це один з головних об’єктів прези-
дентської програми «Велике будів-
ництво». Він готовий уже на 80%. 

«А це означає, що місто нарешті 
зітхне з полегшенням, розванта-
жившись від великовагового габа-
ритного транспорту, який поки що 
курсує його вулицями, — каже на-

чальник служби автомобільних до-
ріг у Рівненській області Олексій 
Востріков, який багато часу прово-
дить на об’єкті. — Його планують 
здати 2022-го, але, гадаю, впорає-
мося раніше, до кінця цього року».

Північна об’їзна — своєрід-
на візитівка обласного центру 

і довгоочікувана магістраль, 
яка розвантажить чвертьміль-
йонне місто на 5—7 тисяч авто-
мобілів щодоби і збереже його 
дов кілля. Тобто те, про що ба-
гато років мріяли містяни, стає 
реальністю. Проблем з фінан-
суванням, запевняють у служ-

бі, немає.  Частенько відві дує 
об’їзну й голова Рівненської 
ОДА Віталій Коваль. Прига-
дую, саме тут він зустрівся з 
журналістами торік у вересні 
на пресконференції з на-
годи першого року робо-
ти на посаді. 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 413 
Київ

Про внесення зміни до пункту 4 
 постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 липня 2020 р. № 667
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня  

2020 р. № 667 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скра-
пленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та 
промислових цілей» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2046; 2021 р.,  
№ 12, ст. 506), замінивши слово «травня» словом «листопада».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 416 
Київ

Про внесення змін в додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 30 січня 2019 р. № 55 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р.  

№ 55 «Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування 
державного значення» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 13, ст. 472), зміни, що 
додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 416

ЗМІНИ, 
що вносяться в додаток до постанови Кабінету Міністрів України  

від 30 січня 2019 р. № 55

1. У розділі «Міжнародні автомобільні дороги»:
1) виключити такі позиції:

«Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград через 
мм. Дніпро, Донецьк)

М-04 640,5

Обхід м. Дніпра 16,5
Під’їзд до м. Луганська 1,8
Разом 658,8»;
«Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (через 
м. Вінницю)

М-12 774,4

Під’їзди:
до м. Вінниці 1,4
до м. Хмельницького 7,7
Під’їзд до аеропорту «Хмельницький» 0,7
Разом 784,2»;

2) після позиції

«Харків — Красноград — Перещепине — /М-18/ М-29 197,5
Під’їзд до М-18 2,4
Разом 199,9»

доповнити такою позицією:

«Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине  
(через мм. Вінницю, Кропивницький)

М-30 1418,2

Під’їзди:
до м. Вінниці 1,4
до м. Хмельницького 8
Під’їзд до аеропорту «Хмельницький» 0,7
Обхід м. Дніпра 16,5
Під’їзд до м. Луганська 1,8
Разом 1 446,6»;

3) позицію

«Загальна протяжність міжнародних автомобільних доріг 9 311,2»

замінити такою позицією:

«Загальна протяжність міжнародних автомобільних доріг 9 314,7».

«Контрольно-пропускний пункт «Дитятки» —  
контрольно-пропускний пункт «Прип’ять»

Р-05 37

Під’їзди: 

до державного спеціалізованого підприємства 
«Чорнобильська АЕС»

4

до с. Страхолісся 28,5

до с. Старі Соколи 17

Разом 86,5

Контрольно-пропускний пункт «Чорнобиль» —  
контрольно-пропускний пункт «Овруч»

Р-06 63,4

Під’їзди: 

до м. Прип’яті 24,9

до с. Буряківка 2,5

до с. Мар’янівка 18,4

до м. Чорнобиля 2,8

Разом 112»;

2) позицію

«Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» — 
Сватове — Лисичанськ — Луганськ

Р-66 218»

замінити такою позицією:

«Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» — 
Сватове — Лисичанськ — Луганськ

Р-66 231,5»;

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Доне-
цької області у складі: головуючого судді Гноєвого С. С., суддів  
Костромітіної О. О., Міхєєвої І. М., розглядає справу за криміналь-
ним провадженням № 22018050000000177 за обвинуваченням Лар-
кіна Олександра Миколайовича, 23 лютого 1975 року народжен-
ня, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України (справа № 237/4298/18, проваджен-
ня № 1-кп/265/164/21).

Обвинувачений Ларкін Олександр Миколайович викликається на 
12 травня 2021 року о 12-45 годині до суду (87505, м. Маріуполь,  
пр. Перемоги, 6, каб. № 209) для участі у розгляді справи по суті. 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 227/8/21) за обвинувачен-
ням Панченка Андрія Ігоровича, 14 березня 1983 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Панченко Андрій Ігорович, 14 березня 1983 року 
народження, останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Сніжне, вул. Шахматова, буд. 18, кв. 1, викликається на 11.00 го-
дину 11 травня 2021 року до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, кабінет № 2, для участі у підготовчому судовому 
засіданні по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Мацишин Л. С.

Відкрито спадщину  
після смерті 30.10.2020 

ЛАНДАУ  
ВАДИМА ЮХИМОВИЧА, 

09.05.1945 р.н. 
Викликаються  

спадкоємці.  
Приватний нотаріус 
Київського міського 
нотаріального округу 
Глушко Л. В., м. Київ,  

вул. Пирогова, 8, кв. 4.

Приватний нотаріус 
Краснокутська Г.О. по-
відомляє, що розшуку-
ються спадкоємці після 
померлого 09.11.2020 
ПРИЗ ВОЛОДИМИРА 
ВОЛОДИМИРОВИЧА, 

30.12.1955 р.н. 
Всіх, кого стосується 

ця інформація, прохан-
ня звертатися за адре-
сою: м. Київ, вул. Бе-
резняківська, 4/1.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє 

про втрату бланку 

суворої звітності 

полісу ОСЦПВ 

в кількості 1(одна) 

шт.: АР 0871478. 

Вважати зазначений 

бланк недійсним.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Пєліпєя Романа Іго-
ровича, 25.10.1977 року народження, зареєстрованого за адресою: Шев-
ченка, 4/174, м. Луганськ, обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22020260000000006 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 06 травня 2021 року на 12-30 год. за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 19.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Пєліпєя 
Романа Ігоровича у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження останній вважається належним чином ознайомлений з її 
змістом.

Суддя Смотрицький В.Г.

Я, Грецька Г.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотарі-
ального округу, повідомляю, що відкрита спадкова справа після смер-
ті 06 вересня 2020 року 

КУЗНЕЦОВА АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, 
05.05.1949 року народження. 

Спадкоємці можуть звернутися до приватного нотаріуса Дніпров-
ського міського нотаріального округу Грецької Г.В. за адресою: 49027, 
м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд. 9/64 протягом місяця від дня пу-
блікації оголошення.

Південно-західне міжобласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України 

повідомляє, що адміністративною колегією відділення 

05 лютого 2021 року розпорядженням №72/12-рп/к розпочато розгляд 

справи № 72/11-21 відносно ТОВ «ЕРДЕ КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код — 41239462) та ТОВ «ІНОВАЦІЯ ГРУП» 

(ідентифікаційний код юридичної особи — 40366193).

ЦВК ІНФОРМУЄ

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА 

від 27 квітня 2021 року № 166
м. Київ

Про оголошення попередження кандидатам 
у народні депутати України, зареєстрованим 

в одномандатних виборчих округах № 50 
та № 87 на проміжних виборах народних 
депутатів України 28 березня 2021 року

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» (далі — Закон), положення якого згідно з 
підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Виборчого кодексу України щодо організації підготовки та проведен-
ня проміжних виборів народних депутатів України є чинними до наступ-
них чергових або позачергових виборів народних депутатів України, роз-
порядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в на-
родні депутати України (далі — кандидат у депутати) в одномандатному
виборчому окрузі зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня го-
лосування подати до політичної партії, яка висунула відповідного канди-
дата в депутати (крім випадку, якщо кандидата висунуто шляхом само-
висування), та до окружної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт 
про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в 
депутати в одномандатному виборчому окрузі.

Копії вказаних звітів не пізніше наступного дня після їх отримання
надсилаються окружною виборчою комісією Центральній виборчій комі-
сії та Національному агентству з питань запобігання корупції у порядку,
встановленому Центральною виборчою комісією, за погодженням з На-
ціональним агентством з питань запобігання корупції.

Згідно з листами окружної виборчої комісії з виборів народних депу-
татів України одномандатного виборчого округу № 50 (вх. № 21-33-5451 
від 15 квітня 2021 року) та окружної виборчої комісії з виборів народ-
них депутатів України одномандатного виборчого округу № 87 (вх. № 21-
33-5783 від 22 квітня 2021 року) у встановлені частиною шостою стат-
ті 49 Закону терміни до них не подано остаточних фінансових звітів про 
надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у де-
путати, зареєстрованих у відповідних одномандатних виборчих округах 
на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року,
зазначених у додатку до цієї постанови.

Пунктом 7 частини другої статті 61 Закону передбачено, що в разі по-

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, пе-
редбачене частиною першою вказаної статті Закону, оприлюднюється 
Центральною виборчою комісією в загальнодержавних засобах масо-
вої інформації та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Враховуючи викладене, згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України, пунк-
том 1 частини другої статті 30, частиною шостою статті 49, частиною 
дев’ятою статті 50, частиною першою, пунктом 7 частини другої, части-
нами четвертою, сьомою статті 61 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 5, 17 стат-
ті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна ви-
борча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Оголосити попередження кандидатам у народні депутати України, 
зареєстрованим в одномандатних виборчих округах № 50 та № 87 на 
проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року, 
зазначеним у додатку, за порушення розпорядниками поточних рахунків 
виборчих фондів цих кандидатів термінів подання до окружних вибор-
чих комісій з виборів народних депутатів України одномандатних вибор-
чих округів № 50 та № 87 остаточних фінансових звітів про надходження 
та використання коштів виборчих фондів.

2. Копію цієї постанови надіслати Національному агентству з питань 
запобігання корупції.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України» та «Урядо-
вий кур’єр».

4. Цю постанову довести до відома кандидатів у народні депутати 
України, вказаних у додатку, шляхом оприлюднення на офіційному веб-
сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії О. ДІДЕНКО
Додаток 

до постанови Центральної виборчої комісії 
від 27 квітня 2021 року № 166

ПЕРЕЛІК  
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих  

в одномандатних виборчих округах № 50 та № 87 на проміжних 
виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року, яким 

оголошено попередження 

Одномандатний виборчий округ № 50

3) позицію

«Загальна протяжність регіональних автомобільних доріг 8 492,6»

замінити такою позицією:

«Загальна протяжність регіональних автомобільних доріг 8 704,6».

3. У розділі «Територіальні автомобільні дороги»:
1) виключити такі позиції:

«Дніпро — Магдалинівка — Котовка Т-04-10 72,6»;
«П’ятихатки — Апостолове — Зеленодольськ Т-04-19 127,3»;

2) позицію

«Миколаїв — Жидачів — Калуш Т-14-19 64»

замінити такою позицією:

«Миколаїв — Жидачів — Калуш Т-14-19 72,7»;

3) позицію

«Загальна протяжність територіальних автомобільних доріг 21 661»

замінити такою позицією:

«Загальна протяжність територіальних автомобільних доріг 21 469,8»;

4) позицію

«Загальна протяжність автомобільних доріг державного значення 46 640»

замінити такою позицією:

«Загальна протяжність автомобільних доріг державного  
значення

46 664,3».
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6 +11 +15 +20 Черкаська +5 +10 +15 +20
Житомирська +6 +11 +15 +20 Кіровоградська +6 +11 +15 +20
Чернігівська +5 +10 +14 +19 Полтавська +4 +9 +14 +19
Сумська +4 +9 +13 +18 Дніпропетровська +5 +10 +15 +20
Закарпатська +6 +11 +15 +20 Одеська +6 +11 +15 +20
Рівненська +5 +10 +15 +20 Миколаївська +5 +10 +14 +19
Львівська +6 +11 +13 +18 Херсонська +6 +11 +15 +20
Івано-Франківська +6 +11 +15 +20 Запорізька +5 +10 +14 +19
Волинська +6 +11 +14 +19 Харківська +4 +9 +15 +20
Хмельницька +5 +10 +15 +20 Донецька +5 +10 +14 +19
Чернівецька +5 +10 +15 +20 Луганська +4 +9 +15 +20
Тернопільська +6 +11 +14 +19 Крим +6 +11 +15 +20
Вінницька +6 +11 +17 +22 Київ +9 +11 +17 +19

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  

справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 12.05.2021р.

у справі за обвинуваченням: Голобородько  
Ігор Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5  
ст. 191 КК України

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41. 
Зала судового засідання 3 

Кому: Ведута Ігор Володимирович 
вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати пас-
порт та інші документи,  
які підтверджують особу та її по-
вноваження

Суддя:                                                                                                                                       Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передба-

чені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України,  
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача  

та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта —  
статтею 327  КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  

справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 12.05.2021р.

у справі за обвинуваченням:  
Голобородько Ігор Валентинович за ч. 5  
ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5  
ст. 191 КК України 

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41.
Зала судового засідання 3 

Кому: Голобородько Ігор  
Валентинович
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, 
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати пас-
порт та інші документи, які під-
тверджують особу та її повнова-
ження

Суддя:                                                                                                                                     Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпові-
дача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-

редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України,  
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача  

та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

«Жало — що лянцет хірурга»
ДРУГА КНИГА. Вийшло продовження антології сатири і гумору 
української діаспори «Право на сміх»

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА 
для «Урядового кур’єра»

Продовження антології, яке 
вийшло у видавництві 

«Либідь» за підтримки Між-
народного фонду «Відроджен-
ня», називається «Гуморис-
тика «Мітли» і «Комара/Їжа-
ка». Упорядкування, написан-
ня передмов до всієї когорти 
книжок і до кожного тому здій-
снив видатний літературозна-
вець, майстер слова академік 
НАН України, Герой України 
Іван Дзюба. 

Дві особливості 
гумористичного 
потоку

Про початок виходу анто-
логії сатири і гумору україн-
ської діаспори «Право на сміх» 
— глобального проєкту, який 
відкриває не відомий досі ве-
ликий пласт української куль-
тури, що розвивалася за кор-
доном, ми розповідали в «Уря-
довому кур’єрі» від 4 черв-
ня 2020 року. Тоді йшлося про 
унікальний сатирико-гумо-
ристичний журнал «Лис Ми-
кита», який видавав (спочатку 
в Європі, а потім у США) понад 
40 років (1948—1990) колиш-
ній львів’янин, карикатурист, 
в еміграції — засновник, автор 
і редактор цього популярного 
часопису Едвард Козак. 

Серед публікацій першого 
лисячого номера читаємо лист 
наче від переселенця, що опи-
нився в одній із «полуднево-
американських республік»: 
«Не дають нам вороги лука-
ві збудувати державу на влас-
ній землі, то ми тепер скрізь, по 
всьому світі будемо закладати 
Україну».

В одній із «полудневоаме-
риканських республік», а са-
ме Аргентині, й народився ілю-
стрований журнал сатири і гу-
мору «Мітла». Він, як і інші ви-
дання за межами батьківщини, 
активно, гостро і дотепно роз-
будовував Україну в душах 
і конкретному житті, побу-
ті, умовах переселенців. Те са-
ме робив і двотижневик сати-
ри, карикатури і гумору «Ко-
мар/Їжак», який у перші пово-
єнні роки виходив у Німеччині, 
а потім Канаді та США. 

Упорядник помітив дві ха-
рактерні особливості «україн-
сько-діаспорного гумористич-
ного потоку». Перша: «навряд 
чи можна згадати хоч одну ді-
аспору, крім української, яка 
б повноцінно володіла майже 
всіма відомими у світовій лі-
тературі жанрами гумористи-
ки» (літературознавець, істо-
рик літератури Ігор Качуров-
ський, на якого посилається 
Іван Дзюба, налічує 12 таких 
жанрів). 

А друга особливість та, що 
«він охопив усі континенти 
планети, за винятком хіба Аф-
рики, хоч і це питання осмис-
лення для наступних дослід-
ників. Європа, Північна Аме-
рика, Південна Америка, Ав-

стралія… Скрізь виходили 
українські гумористичні жур-
нали або інші гумористичні ви-
дання, позначені як україн-
ським менталітетом, так і да-
леко не українською реальніс-
тю країни, де українці шукали 
собі притулку».

Мете «Мітла»
Журнал «Мітла» виходив у 

Буенос-Айресі з 1948 по 1976 
рік у видавництві Юліяна Се-
редяка, а поширювали його се-
ред діаспорної спільноти в Єв-
ропі, США, Австралії. Майже 
три десятки років його існуван-
ня вмістили в себе багато подій 
у країнах, де жила діаспора, і в 
Радянському Союзі, за життям 
у якому пильно стежили від-
лучені від рідної землі.  

Ось поетично-сатиричний 
екскурс поствоєнними рока-
ми Івана Евентуального, яко-
го знають ті, хто читав перший 
том антології про «Лиса Мики-
ту». Уривок з вірша «Нарадо-
манія», в якому йдеться про те, 
як ділили світ переможці:

Починали в Тегерані
Присягались на Корані
Роздушити гітлеризм
Як брудний занадто «ізм».
Згодом радились у Ялті
(В свідки взявши хрест 
на Мальті)…
…Над всесвітніми ділами
Довго думали в Потсдамі,
А у висліді пожер
Шість держав СРСР.

Про долю тих, хто повер-
нувся в Радянський Союз, — 
замальовка «Лист з СССР»: 
«Григорій Капуста більш два-
дцяти років проживав у Ар-
гентині, — пише безіменний 
автор. — За цей час доробив-
ся невеличкого майна. Мав ха-
тину, свою справу. Але не ті-
шило його таке життя, бо захо-
пився прогресом в СРСР, про 
який начитався в тутешніх ко-
муністичних газетах. Захотів 

жити вільним життям совєт-
ського громадянина. Непросто 
це йому було, але одержав ра-
дянську візу. Спродав усе своє 
майно. У місцевому клубі ім. 
Маяковського справили йому 
урочисте прощання, передали 
вітання «батькові всіх трудя-
щих» і попросили написати, як 
добереться, про все, як там є…

Нарешті через вісім місяців 
громада отримала листа. Гри-
горій писав, що радянська вла-
да зустріла його як рідного си-
на, тут прекрасне життя, їжі, 
одягу, взуття — повні крамни-
ці, і будинки, і авто, і телевізори, 
тож не вірте брехунам-фашис-
там, а клопочіться про дозвіл і 
їдьте сюди, в Україну! А тільки 
не забудьте купити собі і своїм 
дітям валізи. І називає адресу, 
де це найкраще зробити.

Послухали новоспечено-
го радянського громадянина, 
пішли до вказаного магазину, а 
там похоронне бюро, де прода-
ють труни. Таке ось порівнян-
ня знайшов автор листа, аби 
підтвердити свої слова про те, 
як добре жити в СРСР».

Звичайно, тематична палі-
тра «Мітли» більш різнома-
нітна, ніж те, про що йдеть-
ся в наших прикладах. І писа-
ли в журналі не тільки про да-
лекий СРСР, а й про сварки та 
диспути між політично різни-
ми групами (українці скрізь 
однакові!), і про гумор і сати-
ру в УПА, повстанські «час-
тушки», створення 1944 року 
діаспорного журналу «Укра-
їнський перець», на протива-
гу якому «відновляють у Києві 
гумористичний журнал «Чер-
воний перець», пізніше просто 
«Перець». А для цього «спро-
ваджують із заслання відомого 
українського гумориста Оста-
па Вишню й наказують йому 
писати гумористичні фейле-
тони проти українського ви-
звольного руху».

Бачимо серед авторів і дійо-
вих осіб Богдана Лепкого, Ва-
силя Барку, Ганну Черінь, ін-

ших письменників, котрі опи-
нилися в діаспорі. Звертаю-
чись напередодні 1975 року до 
читачів, видавництво Юлія-
на Середяка, що видавало ще 
й календар-альманах з одно-
йменною назвою, писало: «Гу-
мор і сатиру як вияв твор-
чої наснаги вільної людини не 
можна замкнути в парагра-
фах цензури». У вільному сві-
ті, скрізь, де живуть українці, 
процвітає вільний гумор і са-
тира, що дозволяє посміятись 
із власних і чужих хиб, що до-
зволяє посміятись не раз крізь 
сльози».  

Як поєднати 
Комара з Їжаком?

Для видавців двотижневи-
ка сатири, карикатури і гумо-
ру, який з 1946 по 1949 рік ви-
ходив у Німеччині у видавни-
цтві «Видавнича спілка «Ско-
морох», те не було проблемою. 
Його гасло: «Кусає і коле двічі 
у місяць». 

З 1949 року журнал вихо-
див у Канаді та США у ви-
давництві І. Тиктора  під ре-
дагуванням М. Левицького. 
Як зазначає академік Іван 
Дзюба, журнал намагався 
продовжити традиції львів-
ського «Комара» (1933—
1939). На його сторінках 
друкували сатиричні твори 
на злободенні теми — вірші, 
пародії, епіграми.

«Однак наша ціль — не є 
тільки «гумор для гумору, але 
хочемо легкою усмішкою взя-
ти на вістря шпильок «Їжака» 
деякі явища нашого… життя», 
— написано від імені редакції 
видання перед виходом жур-
налу 1946 року.

А в жартівливому свідоцтві 
про народження Їжака йдеть-
ся, що характер у нього спра-
ведливий, непідкупний, жар-
тівливий, добрячий, але дуже 
шпилькуватий. Особливі озна-
ки: пронирливий, пронизли-
вий і невтомний. 

1947 року вже був спільний 
продукт: «Запроторений Ко-
мар/Їжак». З’явилося біль-
ше політичної сатири. Напри-
клад, сатиричне досліджен-
ня «Холуй (Матеріял до істо-
рії і психології холуїзму)», са-
тиричне передбачення «Ленін 
перед народним судом» (слід-
чий запитує його: «Чи ти не 
писав, що Москва є тюрмою 
народів?»). Друкували бага-
то гострих карикатур: про-
ти тоталітаризму, тогочасних 
компартійних лідерів, життя 
українців — і в Радянському 
Союзі, і на чужині. 

«У рідних землях порівню-
вали моє жало до операційно-
го лянцета хірурга, — писали 
в журналі. — І зовсім правиль-
но, бо причинитися в міру моїх 
скромних сил до оздоровлен-
ня нашого національного орга-
нізму — це ж було, є і буде моє 
єдине завдання».    

І «Мітла», і «Комар/Їжак» 
сприяли оздоровленню націо-
нального організму з усіх своїх 
сил і талантів. 
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