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Зміст: 
(Натисніть на заголовок для переходу на текст) 

 

Загальні питання 
Президент доручив передати МКІП приміщення для музейно-культурного 

центру Марчука 

 

Вшанування пам’яті 
В Україні створили Меморіал цивільних жертв війни з історіями загиблих. – 

Михайло Загородній 

 

Декомунізація та деколонізація 

Як можуть перейменувати 5 станцій метро у Києві – результати опитування. – 

Діана Кречетова 
 

У Харкові обрали нову назву Московського проспекту 
 

У Карпатах демонтували пам’ятник радянським солдатам 

 

Мовні питання 
На Львівщині мер закликав не обслуговувати людей, які принципово 

спілкуються російською мовою. – «Суспільне» 

 

Благодійність. Меценатство 
Київський заклад Squat 17b зібрав понад 600 тис. грн благодійними концертами 
 

У Коломийській малій філармонії відбувся перший концерт (відео) 
 

Художник Нікіта Кадан віддав кошти з Шевченківської премії військовим та 

маріупольцям. – Дмитро Журавель 
 

Джамала виставила на аукціон особливу сукню з «Євробачення». – Вікторія 

Данілеску 
 

Kalush Orchestra обіцяють розіграти нагороду за перемогу на «Євробаченні» на 

благодійному аукціоні. – Ярослав Друзюк 
 

Спеціальний показ фільму «Черкаси» на підтримку Збройних сил України 
 

У Луцьку для підтримки ЗСУ проводять лекції з історії міста 

 

Театр 

Цьогоріч конкурс молодих акторів імені Івана Франка пройде онлайн – МКІП 
 

Репертуарний вакуум у Національній опері. – Антон Жуков 
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Знищили будівлю, але не театр: актори з Маріуполя продовжать виступати в 

Україні. – Олена Барсукова 

 

«Євробачення» 
Kalush Orchestra увійшов до фіналу конкурсу «Євробачення». – К.С. 

 

Візуальні мистецтва 
У Берліні представлять виставку з роботами Etchingroom1. – Настя Попович 

 

Кіномистецтво. Кінопрокат 
«Вітер перегортає сторінки розкиданих від вибуху підручників»: українські 

документаліст(к)и про досвід фільмування війни. – Алекс Малишенко 
 

«Тіні забутих предків» Сергія Параджанова покажуть у кінотеатрах. – Ільків 

Яна 

 

Каннський кінофестиваль 
Нас не знищити, – інтерв’ю з авторами фільму «Памфір» про Канни та 

унікальність українців. – Наталія Гулій 

 

Література. Книговидання 
В Австрії відкрили виставку українських книжок з найкращим дизайном 
 

«Читомо» організовує поетичні читання «Нові вірші війни» 

 

Охорона культурної спадщини 

У Софії Київській відновили реставрацію панно «Місто на семи пагорбах». – 

Настя Попович 
 

росіяни таки вкрали скіфське золото – Офіс генпрокурора. – Олена Барсукова 

 

Бібліотечна справа. Читання 

Найбільша бібліотека Близького Сходу в Абу-Дабі отримала україномовні 

книги 
 

У Луцьку збирають книги для українських біженців у Польщі. – VolWest Group 

 

Релігія 
Волиньрада звернеться до ВРУ щодо заборони УПЦ МП. – «Конкурент» 
 

У Рівненській області хочуть заборонити діяльність УПЦ МП. – RIVNE.MEDIA 
 

Мер Конотопа пояснив, чому в місті заборонили УПЦ МП. – «Главком» 
 

Архиєпископ Рівненський ПЦУ до священнослужителів Моспатріархату: 

Звільніться від духовних тягарів. – «Рівне вечірнє» 
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Кримські колаборанти допомагають Кремлю впливати на свідомість мусульман 

Херсонщини. – «Іслам в Україні» 
 

На Запоріжжі священик УПЦ МП разом з російськими загарбниками святкував 

9 травня. – «Главком» 

 

Зміни релігійних юрисдикцій 
Перша релігійна громада на Богуславщині перейшла з УПЦ МП до ПЦУ. – 

«БогуславFM» 
 

Церква на замку та тітушки: у селі Озеро церква вийшла з УПЦ МП. – Антоніна 

Андрійчук 
 

На Волині нові переходи з УПЦ МП до ПЦУ 
 

Релігійна громада з Володимирщини перейшла до ПЦУ, вже офіційно 
 

Парафія московського патріархату на Рівненщині перейшла в підпорядкування 

ПЦУ. – «Рівне вечірнє» 
 

На Тернопільщині чергова громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ 
 

З московського патріархату до ПЦУ перейшов ще один храм на Хмельниччині 

 

Міжнародне співробітництво  

Американський штат Міссісіпі визнав Хмельницьку область побратимом 

 

Підтримка України у світі 
У Берліні тисячі людей завітали на акцію «Маяк України» 
 

В Берлине покажут знаменитое балетное шоу в поддержку Украины. – Марья 

Гриневич 
 

Відомий естонський політик виконав пісню «Браття українці» на популярному 

телешоу 

 

*** 

 

У рф продають NFT-герби українських міст і підроблену картину Кандинського 

для збору коштів російській армії. – Настя Попович 
 

У Литві хочуть демонтувати основні елементи радянського меморіалу. – DELFI 
 

Нова Зеландія запровадила санкції проти низки російських пропагандистів 
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Загальні питання 
Президент доручив передати МКІП приміщення для музейно-

культурного центру Марчука 

Президент України В. Зеленський доручив Державному управлінню 

справами передати нежитлові будинки на вул. В. Винниченка до сфери 

управління Міністерства культури та інформаційної політики для створення 

музейно-культурного центру сучасного мистецтва І. Марчука. Уряд також має 

опрацювати питання щодо створення музейно-культурного центру сучасного 

мистецтва І. Марчука як державного закладу з віднесенням його до сфери 

управління МКІП, забезпечити виконання необхідних робіт для належного 

облаштування центру, його ефективного функціонування і розвитку. 

Докладніше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3480193-prezident-doruciv-peredati-

mkip-primisenna-dla-muzejnokulturnogo-centru-marcuka.html 

 

Вшанування пам’яті 

В Україні створили Меморіал цивільних жертв війни з історіями 

загиблих. – Михайло Загородній 

Агенція медійного росту «Або» створила Меморіал для зберігання 

пам’яті про загиблих мирних українців від рук російських окупантів. На його 

сайті зібрано історії вбитих людей. Меморіал постійно поповнюється новими 

спогадами. Українці мають змогу долучитися до його формування і поділитися 

історією своїх рідних чи близьких. Для цього необхідно заповнити форму. 

Такий проєкт потрібний у тому числі для документування злочинів військ рф. 

Докладніше: 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/05/10/248580/ 

 

Декомунізація та деколонізація 

Як можуть перейменувати 5 станцій метро у Києві – результати 

опитування. – Діана Кречетова 

Загалом свою позицію щодо нових назв станцій озвучили понад 170 тис. 

громадян. Станція «Берестейська» має носити назву «Бучанська» (37,8% «за» 

цю назву); станцію «Площа Льва Толстого» треба перейменувати на честь 

«Василя Стуса» (27,8%); «Героїв Дніпра» має стати «Героїв України» (38,5%); 

«Мінську» треба назвати «Варшавською» (37,7%); «Дружби народів» – 

«Ботанічною» (36,7%). Докладніше: 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/05/10/248584/ 
 

У Харкові обрали нову назву Московського проспекту 

Закінчилося засідання Топонімічної комісії. За результатами її роботи 

депутатам буде запропоновано перейменувати 4 вулиці: проспект Московський 

– на проспект Героїв Харкова; район Московський – на район Салтівський; 

шосе Бєлгородське – на Харківське шосе; узвіз Бєлгородський – на вулицю 

Героїв Рятувальників. Докладніше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3480193-prezident-doruciv-peredati-mkip-primisenna-dla-muzejnokulturnogo-centru-marcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3480193-prezident-doruciv-peredati-mkip-primisenna-dla-muzejnokulturnogo-centru-marcuka.html
https://life.pravda.com.ua/society/2022/05/10/248580/
https://life.pravda.com.ua/society/2022/05/10/248584/
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https://censor.net/ua/news/3340380/u_harkovi_obraly_novu_nazvu_moskovs

kogo_prospektu 
 

У Карпатах демонтували пам’ятник радянським солдатам 

В селі Яблуниця Івано-Франківської області 9 травня демонтовано 

об’єкт комуністичного режиму. Докладніше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3479642-u-karpatah-demontuvali-

pamatnik-radanskim-soldatam.html 

 

Мовні питання 

На Львівщині мер закликав не обслуговувати людей, які принципово 

спілкуються російською мовою. – «Суспільне» 

Мер Борислава на Львівщині закликав не обслуговувати людей, які 

принципово спілкуються російською мовою. За його словами, вирішив 

звернутися з проханням після того, як кілька людей категорично відмовилися 

говорити державною мовою. Рекомендація найперше стосується працівників 

сфери обслуговування та соціальних працівників. «Навіть доходить до абсурду 

– у деяких випадках вимагають, щоб їм надавали перекладача, або 

використовують некоректні висловлювання щодо української мови. Це 

спонукало до звернення», – каже І. Яворський. Мер Борислава додає, до того, 

що частина вимушених переселенців російськомовна, загалом ставляться з 

розумінням. Тому у закладах освіти організували курси, де охочі можуть 

вивчати українську мову. Докладніше: 

https://dilo.net.ua/novyny/na-lvivshhyni-mer-zaklykav-ne-obslugovuvaty-

lyudej-yaki-pryntsypovo-spilkuyutsya-rosijskoyu-movoyu/ 

 

Благодійність. Меценатство 
Київський заклад Squat 17b зібрав понад 600 тис. грн благодійними 

концертами 

За останній місяць у столичному закладі Squat 17b регулярно проходили 

благодійні концерти. Виступами А. Слєпакова з «Вагоновожатих», Ukiez, Root 

Fruit Combo та інших музикантів вдалося зібрати понад 600 тис. грн, які 

перерахували ЗСУ, а також волонтерським та медичним організаціям. 

Докладніше: 

https://platfor.ma/kyyivskyj-zaklad-squat-17b-zibrav-ponad-600-tys-grn-

blagodijnymy-kontsertamy/ 
 

У Коломийській малій філармонії відбувся перший концерт (відео) 

Приміщення, яке звикли називати «Сокіл», кілька тижнів звільняли від 

непотребу волонтери та митці. На першому благодійному концерті 

Коломийської малої філармонії виступили заслужені артисти України, солісти 

Національної опери України П. та П. Приймаки, соліст Дніпровського 

академічного театру опери та балету С. Адамян, соліст Національної опери 

України М. Губчук, соліст Національного президентського оркестру О. 

Форкушак, оперні співаки Ю. та Ю. Михайлюки, Чернівецька обласна 

філармонія імені Гнатюка, хор Луганської обласної філармонії, струнний 

https://censor.net/ua/news/3340380/u_harkovi_obraly_novu_nazvu_moskovskogo_prospektu
https://censor.net/ua/news/3340380/u_harkovi_obraly_novu_nazvu_moskovskogo_prospektu
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3479642-u-karpatah-demontuvali-pamatnik-radanskim-soldatam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3479642-u-karpatah-demontuvali-pamatnik-radanskim-soldatam.html
https://dilo.net.ua/novyny/na-lvivshhyni-mer-zaklykav-ne-obslugovuvaty-lyudej-yaki-pryntsypovo-spilkuyutsya-rosijskoyu-movoyu/
https://dilo.net.ua/novyny/na-lvivshhyni-mer-zaklykav-ne-obslugovuvaty-lyudej-yaki-pryntsypovo-spilkuyutsya-rosijskoyu-movoyu/
https://platfor.ma/kyyivskyj-zaklad-squat-17b-zibrav-ponad-600-tys-grn-blagodijnymy-kontsertamy/
https://platfor.ma/kyyivskyj-zaklad-squat-17b-zibrav-ponad-600-tys-grn-blagodijnymy-kontsertamy/
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ансамбль «Дивертисмент», оркестр народних інструментів «Трембіта» та 

струнний ансамбль імені Грабець. Зібрані кошти передали на потреби 10 

ОГШБр. Докладніше у відео: 

https://www.ntktv.ua/news/u_kolomyys%60kiy_maliy_filarmoniyi_vidbuvsya

_pershyy_kontsert_video/ 
 

Художник Нікіта Кадан віддав кошти з Шевченківської премії 

військовим та маріупольцям. – Дмитро Журавель 

Український художник переказав кошти з Шевченківської премії на 

потреби евакуйованих з Маріуполя українців та одного з військових підрозділів, 

що боронить нашу країну. Докладніше: 

https://shotam.info/khudozhnyk-nikita-kadan-viddav-koshty-z-

shevchenkivskoi-premii-viyskovym-ta-mariupoltsiam/ 
 

Джамала виставила на аукціон особливу сукню з «Євробачення». – 

Вікторія Данілеску 

Українська співачка виставила на аукціон Catawiki сукню, в якій 

відкривала «Євробачення 2017». Усю виручку обіцяє передати ЗСУ та 

постраждалим від війни українцям. Докладніше: 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1976234-dzhamala-vistavila-na-auktsion-

osoblivu-suknyu-z-yevrobachennya 
 

Kalush Orchestra обіцяють розіграти нагороду за перемогу на 

«Євробаченні» на благодійному аукціоні. – Ярослав Друзюк 

Гурт Kalush Orchestra пообіцяв за умови перемоги на конкурсі розіграти 

на благодійному аукціоні статуетку переможців, а гроші віддати на потреби 

України. Докладніше: 

https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/325815-kalush-

orchestra-obitsyayut-rozigrati-nagorodu-za-peremogu-na-evrobachenni-na-

blagodiynomu-auktsioni 
 

Спеціальний показ фільму «Черкаси» на підтримку Збройних сил 

України 

15 травня в Кам’янець-Подільському кінотеатрі «Дружба» відбудеться 

показ художнього фільму «Черкаси» режисера Т. Ященка про оборону 

однойменного морського тральщика, заблокованого російськими військами в 

бухті Донузлав у березні 2014 року під час анексії Криму. Стрічку представить 

виконавець однієї із головних ролей Є. Ламах. Показ пройде в рамках 

Міжнародного кінофестивалю «Бруківка» та проєкту «FILM AIR FROM 

UKRAINE» для збору коштів у фонд «Український мистецький фонд» на 

допомогу Збройним силам України. Також зазначається, що кіношний екіпаж 

тральщика «Черкаси» чинить опір і у реальному житті. Актори та учасники 

знімальної групи фільму поповнили ряди захисників України. Є. Авдеєнко, Р. 

Семисал, М. Воскобойник, О. Каціон, Р. Коваль, О. Щербина та монтажер 

режисерської версії фільму В. Онисько боронять нашу землю зі зброєю в руках. 

Докладніше: 

https://www.cinema.in.ua/pokaz-filmu-cherkasy/ 

https://www.ntktv.ua/news/u_kolomyys%60kiy_maliy_filarmoniyi_vidbuvsya_pershyy_kontsert_video/
https://www.ntktv.ua/news/u_kolomyys%60kiy_maliy_filarmoniyi_vidbuvsya_pershyy_kontsert_video/
https://shotam.info/khudozhnyk-nikita-kadan-viddav-koshty-z-shevchenkivskoi-premii-viyskovym-ta-mariupoltsiam/
https://shotam.info/khudozhnyk-nikita-kadan-viddav-koshty-z-shevchenkivskoi-premii-viyskovym-ta-mariupoltsiam/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1976234-dzhamala-vistavila-na-auktsion-osoblivu-suknyu-z-yevrobachennya
https://www.unn.com.ua/uk/news/1976234-dzhamala-vistavila-na-auktsion-osoblivu-suknyu-z-yevrobachennya
https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/325815-kalush-orchestra-obitsyayut-rozigrati-nagorodu-za-peremogu-na-evrobachenni-na-blagodiynomu-auktsioni
https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/325815-kalush-orchestra-obitsyayut-rozigrati-nagorodu-za-peremogu-na-evrobachenni-na-blagodiynomu-auktsioni
https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/325815-kalush-orchestra-obitsyayut-rozigrati-nagorodu-za-peremogu-na-evrobachenni-na-blagodiynomu-auktsioni
https://www.cinema.in.ua/pokaz-filmu-cherkasy/
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У Луцьку для підтримки ЗСУ проводять лекції з історії міста 

Спільний проєкт Луцької міської ради, Волинського краєзнавчого музею 

і краєзнавців «Історія має значення!» триває. Усіх охочих запрошують відвідати 

лекції з історії Луцька. Найближча відбудеться 13 травня. Вартість – внесок на 

підтримку ЗСУ. Докладніше: 

https://kultura.rayon.in.ua/news/512413-u-lutsku-dlya-pidtrimki-zsu-

provodyat-lektsii-z-istorii-mista 

 

Театр 

Цьогоріч конкурс молодих акторів імені Івана Франка пройде онлайн – 

МКІП 

Цьогоріч узяти участь у творчому змаганні можна винятково з текстами, 

створеними після 24 лютого 2022 року, які є рефлексією на російську агресію та 

події в Україні. За інформацією Державного агентства України з питань 

мистецтв та мистецької освіти, у конкурсі мають право брати участь професійні 

актори театрів та концертних організацій віком до 35 років та студенти вищих 

навчальних закладів культури і мистецтв віком від 15 років. Виступи учасників 

відбуваються у двох категоріях: юніори та професіонали. Докладніше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3480060-cogoric-konkurs-molodih-

aktoriv-imeni-ivana-franka-projde-onlajn-mkip.html 
 

Репертуарний вакуум у Національній опері. – Антон Жуков 

«Все частіше в українському медіапросторі виникає питання, пов’язане з 

російсько-імперською культурною спадщиною. Багато українських артистів та 

концертних організацій вже відмовилися від російсько-радянського репертуару. 

Але існує репертуарна проблема, набагато гостріша за „російське питання”. 

Безпосередньо дотичними до її пролонгування є культурні інституції та 

виконавці». Автор, артист оркестру Національної опери України ім. Т. Г. 

Шевченка, контрабасист, аналізує формування репертуарної політики 

зазначеного закладу, пропонує публічне її обговорення та спробу 

переосмислення. Докладніше: 

https://theclaquers.com/posts/9046 
 

Знищили будівлю, але не театр: актори з Маріуполя продовжать 

виступати в Україні. – Олена Барсукова 

Російські окупанти знищили будівлю Маріупольського драматичного 

театру, але сам театр продовжить працювати. Маріупольська трупа виступатиме 

у музично-драматичному театрі в Ужгороді. Про це розповів начальник 

Донецької обласної військової адміністрації П. Кириленко. «Розкиданий по всій 

країні та по закордонах колектив маріупольського театру, переживши блокаду 

та знищення міста, тепер має свій тимчасовий прихисток», – зазначив він. За 

його словами, митці зможуть працювати на Закарпатті стільки, скільки це буде 

необхідно. «Дякую своєму закарпатському колезі В. Микиті та ужгородським 

театралам за підтримку театралів Маріуполя. Взаємодопомога серед українців 

навіть найвіддаленіших регіонів – це те, що завжди нас рятуватиме, і чого 

https://kultura.rayon.in.ua/news/512413-u-lutsku-dlya-pidtrimki-zsu-provodyat-lektsii-z-istorii-mista
https://kultura.rayon.in.ua/news/512413-u-lutsku-dlya-pidtrimki-zsu-provodyat-lektsii-z-istorii-mista
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3480060-cogoric-konkurs-molodih-aktoriv-imeni-ivana-franka-projde-onlajn-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3480060-cogoric-konkurs-molodih-aktoriv-imeni-ivana-franka-projde-onlajn-mkip.html
https://theclaquers.com/posts/9046
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ніколи не збагне росія. Разом ми збережемо нашу культуру і неодмінно 

повернемо свій театр додому!», – наголошує П. Кириленко. Джерело: 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/05/10/248586/ 

 

«Євробачення» 
Kalush Orchestra увійшов до фіналу конкурсу «Євробачення». – К.С. 

У першому півфіналі взяли участь 17 країн, до фіналу, що відбудеться 

14 травня, пройшли десять. Докладніше: 

https://zaxid.net/yevrobachennya_2022_kalush_orchestra_uviyshov_do_finalu

_n1542532 

 

Візуальні мистецтва 
У Берліні представлять виставку з роботами Etchingroom1. – Настя 

Попович 

10 травня київський дует графікинь Etchingroom1, до якого належать 

К. Ярош й А. Ходькова, представили виставку «It was crowded yesterday» у 

берлінській галереї «ArtEast Gallery». Проєкт містить роботи, створені після 

повномасштабного вторгнення рф. Виставку можна буде відвідати до 30 червня. 

Докладніше: 

https://supportyourart.com/news/v-berlini-predstavlyat-vystavku-z-robotamy-

etchingroom1/ 

 

Кіномистецтво. Кінопрокат 
«Вітер перегортає сторінки розкиданих від вибуху підручників»: 

українські документаліст(к)и про досвід фільмування війни. – Алекс 

Малишенко 

«Українські документаліст(к)и фільмують війну з 2014 року, тому 

набутий досвід дав їм змогу швидко включитися у роботу після нападу росії 24 

лютого. Вони знімали та знімають по всій Україні: у відносно мирному Львові, у 

Бучі й Ірпені, де були вчинені жахливі військові злочини, у розтрощеному 

Чернігові та забитих вокзалах різних міст. Специфіка роботи режисерів 

документального кіно у тому, що, на відміну від журналістів, вони не можуть 

швидко показати результат своєї праці. Створення їхніх фільмів займає місяці, а 

то і роки…». Автор розповідає, через що проходять автор(к)и документального 

кіно, про різноманітні досвіди зйомок. Наведено коментарі А. Горлової, А. 

Литвиненка, О. Журби, Ю. Грузінова, Л. Сміт. Докладніше: 

https://lb.ua/culture/2022/05/11/516221_viter_peregortaie_storinki.html 
 

«Тіні забутих предків» Сергія Параджанова покажуть у кінотеатрах. – 

Ільків Яна 

19 травня в українських кінотеатрах вийде відреставрована версія фільму 

С. Параджанова «Тіні забутих предків». Подивитися стрічку можна буде в 

Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах у мережах кінотеатрів «Планета кіно», 

«Мультиплекс» та київському кінотеатрі «Жовтень». Докладніше: 

https://liroom.com.ua/films/tini-zabutih-predkiv/ 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/05/10/248586/
https://zaxid.net/yevrobachennya_2022_kalush_orchestra_uviyshov_do_finalu_n1542532
https://zaxid.net/yevrobachennya_2022_kalush_orchestra_uviyshov_do_finalu_n1542532
https://supportyourart.com/news/v-berlini-predstavlyat-vystavku-z-robotamy-etchingroom1/
https://supportyourart.com/news/v-berlini-predstavlyat-vystavku-z-robotamy-etchingroom1/
https://lb.ua/culture/2022/05/11/516221_viter_peregortaie_storinki.html
https://liroom.com.ua/films/tini-zabutih-predkiv/
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Каннський кінофестиваль 
Нас не знищити, – інтерв’ю з авторами фільму «Памфір» про Канни та 

унікальність українців. – Наталія Гулій 

Світова прем’єра дебютної стрічки «Памфір» режисера Д. Сухолиткого-

Собчука відбудеться в програмі Каннського міжнародного кінофестивалю 

«Двотижневик режисерів». Фільм став одним із 23 ігрових картин з усього світу, 

які відібрано до участі. В інтерв’ю режисер Сухолиткий-Собчук та продюсерка 

О. Костіна розповідають про картину, участь російської стрічки «Дружина 

Чайковського» в програмі Канн та підтримку України від Європейської академії. 

Докладніше: 

https://kino.24tv.ua/nas-ne-znishhiti-intervyu-avtorami-filmu-pamfir-pro-

kanni-unikalnist_n1974028 

 

Література. Книговидання 
В Австрії відкрили виставку українських книжок з найкращим дизайном 

10 травня у місті Інсбрук в Австрії відкрито виставку «Найкрасивіші 

книги Австрії та України». Про це повідомили на фейсбук-сторінці дизайн-

форуму WEI SRAUM, у межах якого відбувається виставка. В експозицію 

потрапили видання, які перемогли у конкурсі «Найкращий книжковий дизайн-

2021»: «Куди і звідки» творчої майстерні «Аґрафка», «Як будувати на віки. 

Архітектура поза часом» Крістофера Александра, «НАРБУТ. Студії. Спогади. 

Листи. [Реконструкція знищеного 1933-го року «Нарбутівського Збірника»]» та 

ін. Українські видання на виставці буде представлено вперше. Вона 

проходитиме за підтримки міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» та 

Франкфуртського книжкового ярмарку. «Ці книжки розповідають про 

надзвичайно цікаву дизайнерську сцену, яка зараз розкидана по всій Європі 

через війну або наражається на великі небезпеки локально. Нинішня війна росії 

проти України також є культурною війною, яка прагне стерти культурну 

автономію України. У межах наших можливостей нашої дисципліни ми хотіли б 

зробити внесок у те, щоб зробити його видимим, навіть якщо він може бути 

лише мінімальним», – наголошують організатори. У подіях форуму візьмуть 

участь Р. Романишин та А. Лесів (студія «Аґрафка»), Л. Гуєвська, артдиректорка 

Мистецького арсеналу, С. Шубмель, графічний дизайнер, автор книжки «Kyiv 

Type» про культуру дизайну української столиці. Виставка триватиме до 10 

червня. Джерело: 

https://chytomo.com/v-avstrii-vidkryly-vystavku-najkrashchykh-ukrainskykh-

dyzajnerskykh-knyzhok/ 
 

«Читомо» організовує поетичні читання «Нові вірші війни» 

Вони стануть продовженням проєкту «Читомо» із добірками віршів про 

війну. На двомовних читаннях можна почути українською та англійською вірші 

М. Савки, О. Брагіної, В. Махна та ін. Твори з цієї добірки виходили окремою 

антологією у Лондоні (англійською) та Каїрі (арабською). Докладніше: 

https://kino.24tv.ua/nas-ne-znishhiti-intervyu-avtorami-filmu-pamfir-pro-kanni-unikalnist_n1974028
https://kino.24tv.ua/nas-ne-znishhiti-intervyu-avtorami-filmu-pamfir-pro-kanni-unikalnist_n1974028
https://chytomo.com/v-avstrii-vidkryly-vystavku-najkrashchykh-ukrainskykh-dyzajnerskykh-knyzhok/
https://chytomo.com/v-avstrii-vidkryly-vystavku-najkrashchykh-ukrainskykh-dyzajnerskykh-knyzhok/
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https://chytomo.com/chytomo-orhanizovuie-poetychni-chytannia-novi-virshi-

vijny/ 

 

Охорона культурної спадщини 

У Софії Київській відновили реставрацію панно «Місто на семи 

пагорбах». – Настя Попович 

Як повідомляє заступник генерального директора Національного 

заповідника «Софія Київська» В. Кириленко, реставратори, художники А. 

Остапчук і К. Петрачек відновили роботу над панно «Місто на семи пагорбах» 

після двомісячної перерви. Його створено у 1980 році художницею та 

керамісткою-монументалісткою Г. Севрук. З 1986 до жовтня 2020 року обʼєкт 

перебував у готелі «Турист». Під час ремонту у 2020 році адміністрація готелю 

вирішила демонтувати панно, оскільки воно «не вписувалося в інтер’єр». 

Адміністрація Національного заповідника «Софія Київська» забрала об’єкт, 

оскільки він розповідає історію стародавнього Києва. Зокрема, тут зображено 

князя Ярослава Мудрого з донькою Анною, княгиню Ольгу, Агапіта 

Печерського, літописців й іконописців в оточенні храмів. Наразі більшу 

частину панно вже відреставровано, а після завершення робіт його можна буде 

побачити у виставковій залі консисторії Софії Київської. Джерело: 

https://supportyourart.com/news/u-sofiyi-kyyivskij-vidnovyly-restavracziyu-

panno-misto-na-semy-pagorbah/ 
 

Росіяни таки вкрали скіфське золото – Офіс генпрокурора. – Олена 

Барсукова 

В Україні розпочато кримінальне провадження за фактом викрадення 

національних цінностей з Мелітопольського краєзнавчого музею, яке вчинили 

військові рф. Докладніше: 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/05/10/248597/ 

 

Бібліотечна справа. Читання 

Найбільша бібліотека Близького Сходу в Абу-Дабі отримала 

україномовні книги 

Дитяча бібліотека Абу-Дабі (ОАЄ) отримала у подарунок від діаспори й 

Міністерства закордонних справ України набір дитячих книг українською 

мовою та про Україну. Докладніше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3480356-najbilsa-biblioteka-

blizkogo-shodu-v-abudabi-otrimala-ukrainomovni-knigi.html 
 

У Луцьку збирають книги для українських біженців у Польщі. – VolWest 

Group 

У Луцьку збирають книги для тимчасово переміщених осіб, які 

проживають у місті Гданськ (Польща). Приймають видання для дітей та 

дорослих, щоб сформувати бібліотеку у Гданську. Докладніше: 

https://kultura.rayon.in.ua/news/512509-u-lutsku-zbirayut-knigi-dlya-

ukrainskikh-bizhentsiv-u-polshchi 

 

https://chytomo.com/chytomo-orhanizovuie-poetychni-chytannia-novi-virshi-vijny/
https://chytomo.com/chytomo-orhanizovuie-poetychni-chytannia-novi-virshi-vijny/
https://supportyourart.com/news/u-sofiyi-kyyivskij-vidnovyly-restavracziyu-panno-misto-na-semy-pagorbah/
https://supportyourart.com/news/u-sofiyi-kyyivskij-vidnovyly-restavracziyu-panno-misto-na-semy-pagorbah/
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/05/10/248597/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3480356-najbilsa-biblioteka-blizkogo-shodu-v-abudabi-otrimala-ukrainomovni-knigi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3480356-najbilsa-biblioteka-blizkogo-shodu-v-abudabi-otrimala-ukrainomovni-knigi.html
https://kultura.rayon.in.ua/news/512509-u-lutsku-zbirayut-knigi-dlya-ukrainskikh-bizhentsiv-u-polshchi
https://kultura.rayon.in.ua/news/512509-u-lutsku-zbirayut-knigi-dlya-ukrainskikh-bizhentsiv-u-polshchi
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Релігія 
Волиньрада звернеться до ВРУ щодо заборони УПЦ МП. – «Конкурент» 

В апараті обласної ради зареєстровано проєкт рішення про звернення до 

ВРУ щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні, скасування в установленому 

законодавством порядку статутів та державної реєстрації релігійних громад 

УПЦ МП на території Волинської області, виходу з лав УПЦ МП та побудови 

єдиної ПЦУ. У тексті звернення депутати висловлюють переконання, що в 

умовах розв’язаної росією війни проти України, УПЦ «МП як частина РПЦ є 

останнім форпостом з підтримки держави-агресора. Крім того, росія цинічно 

використовує УПЦ МП і її вірян та священнослужителів (які часто самі цього до 

кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів 

„руского міра”». Докладніше: 

https://risu.ua/volinrada-zvernetsya-do-vru-shchodo-zaboroni-upc-

mp_n129099 
 

У Рівненській області хочуть заборонити діяльність УПЦ МП. – 

RIVNE.MEDIA 

На сайті Рівненської обласної ради зареєстровано проєкт звернення 

Рівненської облради до Верховної Ради України та Рівненської ОДА щодо 

заборони діяльності УПЦ МП на території області. Докладніше: 

https://risu.ua/u-rivnenskij-oblasti-hochut-zaboroniti-diyalnist-upc-

mp_n129085 
 

Мер Конотопа пояснив, чому в місті заборонили УПЦ МП. – «Главком» 

Мер міста Конотоп Сумської області А. Семеніхін переконаний, що не 

мав права самоусунутись в питанні заборони УПЦ МП хоча б на території 

очолюваної ним громади. На його думку, всі давно знають, що московський 

патріархат, який діє в усіх українських регіонах, є агентурною мережею ФСБ на 

території України – в рясах. Однак центральна влада навіть попри початок 

повномасштабної війни досі не ухвалила заборону Церкви ворожої держави, 

хоча депутати вже розробили з цього приводу кілька законопроєктів. 

Докладніше: 

https://risu.ua/mer-konotopa-poyasniv-chomu-v-misti-zaboronili-upc-

mp_n129097 
 

Архиєпископ Рівненський ПЦУ до священнослужителів 

Моспатріархату: Звільніться від духовних тягарів. – «Рівне вечірнє» 

Архиєпископ Рівненський ПЦУ Іларіон вдруге звернувся до вірян та 

священників московського патріархату з проханням об’єднатися. Наведено 

текст звернення. Докладніше: 

https://risu.ua/arhiyepiskop-rivnenskij-pcu-do-svyashchennosluzhiteliv-

mospatriarhatu-zvilnitsya-vid-duhovnih-tyagariv_n129104 
 

Кримські колаборанти допомагають Кремлю впливати на свідомість 

мусульман Херсонщини. – «Іслам в Україні» 

Для встановлення окупаційного режиму на Херсонщині та завоювання 

лояльності місцевих жителів Кремль активно використовує кримських 

https://risu.ua/volinrada-zvernetsya-do-vru-shchodo-zaboroni-upc-mp_n129099
https://risu.ua/volinrada-zvernetsya-do-vru-shchodo-zaboroni-upc-mp_n129099
https://risu.ua/u-rivnenskij-oblasti-hochut-zaboroniti-diyalnist-upc-mp_n129085
https://risu.ua/u-rivnenskij-oblasti-hochut-zaboroniti-diyalnist-upc-mp_n129085
https://risu.ua/mer-konotopa-poyasniv-chomu-v-misti-zaboronili-upc-mp_n129097
https://risu.ua/mer-konotopa-poyasniv-chomu-v-misti-zaboronili-upc-mp_n129097
https://risu.ua/arhiyepiskop-rivnenskij-pcu-do-svyashchennosluzhiteliv-mospatriarhatu-zvilnitsya-vid-duhovnih-tyagariv_n129104
https://risu.ua/arhiyepiskop-rivnenskij-pcu-do-svyashchennosluzhiteliv-mospatriarhatu-zvilnitsya-vid-duhovnih-tyagariv_n129104
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колаборантів. Так, для впливу на кримських татар, які живуть у Генічеському 

районі, окупанти застосовують практично весь «арсенал» підконтрольних їм 

персоналій. Вдаються навіть до використання селфі колаборантів, зроблених у 

мечетях, щоб продемонструвати нібито «свободу релігійних обрядів» на 

окупованих територіях і співпрацю місцевих мусульман із загарбниками. За 

повідомленням сайту Асоціації реінтеграції Криму, російські пропагандисти 

ширять інформацію про проведення так званим радником голови Криму Е. 

Мусаєвим і «меценатом» Е. Абдураїмовим колективного іфтару в мечеті селища 

Новоолексіївка, нібито спільно з місцевою громадою кримських татар. Мусаєва 

окупанти призначили директором кримської телекомпанії «Міллет», і від 2016 

року він активно відпрацьовує повістку «процвітання кримських татар під 

сонцем Кремля». Асоціація реінтеграції Криму оприлюднювала дані про 

використання Мусаєва російськими спецслужбами на заходах ОБСЄ 2020 року. 

«Те, що після двох місяців репресій на Херсонщині окупанти вирішили 

імітувати з залученням кримської агентури „свободу релігійних обрядів”, не 

дивує. Як не дивує і те, що, за словами очевидців, і Мусаєв, і Абдураїмов 

прибули до Новоолексіївки винятково для фейкової „фотосесії” у мечеті „на 

фоні вірних” на дуже короткий час і не брали участі ні в релігійних церемоніях, 

ні у спілкуванні з місцевими кримськими татарами. Такий „селфі-підхід” у 

релігійних питаннях здивував навіть ветеранів кримськотатарського руху, котрі 

бачили в житті багато різного від прихильників „русского мира” і від 

спецслужб, російських і радянських», – зазначає видання. Водночас окупанти 

залучили муллу мечеті одного з сіл Херсонщини, який давно відомий украй 

проросійськими поглядами – пообіцяли йому «високе кар’єрне зростання» у 

Сімферополі. Докладніше: 

https://risu.ua/krimski-kolaboranti-dopomagayut-kremlyu-vplivati-na-

svidomist-musulman-hersonshchini_n129114 
 

На Запоріжжі священик УПЦ МП разом з російськими загарбниками 

святкував 9 травня. – «Главком» 

У Дніпрорудному (Запорізька область) священик УПЦ МП, настоятель 

храму Успіння Пресвятої Богородиці, протоієрей Сергій Кляхін разом з іншими 

колаборантами святкував 9 травня під прапором рашистів. Про це свідчить одне 

з відео, яке опубліковано у мережі. Докладніше: 

https://risu.ua/na-zaporizhzhi-svyashchenik-upc-mp-razom-z-rosijskimi-

zagarbnikami-svyatkuvav-9-travnya_n129123 

 

Зміни релігійних юрисдикцій 
Перша релігійна громада на Богуславщині перейшла з УПЦ МП до 

ПЦУ. – «БогуславFM» 

Йдеться про вірян храму Казанської ікони Божої Матері у Хохітві 

Київської області. Докладніше: 

https://risu.ua/persha-religijna-gromada-na-boguslavshchini-perejshla-z-upc-

mp-do-pcu_n129121 
 

Церква на замку та тітушки: у селі Озеро церква вийшла з УПЦ МП. – 

https://risu.ua/krimski-kolaboranti-dopomagayut-kremlyu-vplivati-na-svidomist-musulman-hersonshchini_n129114
https://risu.ua/krimski-kolaboranti-dopomagayut-kremlyu-vplivati-na-svidomist-musulman-hersonshchini_n129114
https://risu.ua/na-zaporizhzhi-svyashchenik-upc-mp-razom-z-rosijskimi-zagarbnikami-svyatkuvav-9-travnya_n129123
https://risu.ua/na-zaporizhzhi-svyashchenik-upc-mp-razom-z-rosijskimi-zagarbnikami-svyatkuvav-9-travnya_n129123
https://risu.ua/persha-religijna-gromada-na-boguslavshchini-perejshla-z-upc-mp-do-pcu_n129121
https://risu.ua/persha-religijna-gromada-na-boguslavshchini-perejshla-z-upc-mp-do-pcu_n129121
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Антоніна Андрійчук 

У селі Озеро Луцького (колишнього Ківерцівського) району Волинської 

області люди, попри тітушок і небажання священника підтримати громаду, 

проголосували за перехід Свято-Покровського храму до ПЦУ. Автор розповідає, 

як це відбувалося. Докладніше: 

https://kivertsi.rayon.in.ua/topics/512539-tserkva-na-zamku-ta-titushki-u-seli-

ozero-tserkva-viyshla-z-upts-mp 
 

На Волині нові переходи з УПЦ МП до ПЦУ 

Парафіяни Різдва-Богородичного храму села Кречів та села Мовники 

Литовезької громади прийняли рішення про перехід з московського патріархату 

у ПЦУ. На парафіяльних зборах, які відбулися 8 травня, парафіяни села Обенижі 

Ковельського району ухвалили рішення перейти під юрисдикцію ПЦУ. До ПЦУ 

перейшли й у Щурині. Свято-Миколаївському храму у цьому селі колись 

Рожищенського, а нині Луцького району – 361 рік. Докладніше: 

https://risu.ua/na-volini-novi-perehodi-z-upc-mp-do-pcu_n129082 
 

Релігійна громада з Володимирщини перейшла до ПЦУ, вже офіційно 

Йдеться про громаду Свято-Миколаївського храму села Лудин 

Волинської області. Священник лишився в УПЦ МП. Докладніше: 

https://kultura.rayon.in.ua/news/512201-religiyna-gromada-sela-ludin-

pereyshla-do-ptsu-vzhe-ofitsiyno 
 

Парафія московського патріархату на Рівненщині перейшла в 

підпорядкування ПЦУ. – «Рівне вечірнє» 

9 травня відбулися загальні збори релігійної громади Свято-Успенської 

парафії Рівненської єпархії УПЦ МП с. Дорогобуж Рівненського району 

(колишнього Гощанського). На них вирішили змінити канонічну підлеглість, 

тобто перейти до ПЦУ. Докладніше: 

https://risu.ua/parafiya-moskovskogo-patriarhatu-na-rivnenshchini-perejshla-

v-pidporyadkuvannya-pcu_n129098 
 

На Тернопільщині чергова громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ 

Парафія Св. Георгія Побідоносця села Великі Вікнини з московського 

патріархату 9 травня перейшла до ПЦУ. Докладніше: 

https://risu.ua/na-ternopilshchini-chergova-gromada-upc-mp-perejshla-do-

pcu_n129081 
 

З московського патріархату до ПЦУ перейшов ще один храм на 

Хмельниччині 

До ПЦУ приєдналися парафіяни села Воробіївка та села Храбузна Свято-

Покровського храму на Полонщині. Докладніше: 

https://risu.ua/z-moskovskogo-patriarhatu-do-pcu-perejshov-shche-odin-hram-

na-hmelnichchini_n129118 

 

Міжнародне співробітництво  

https://kivertsi.rayon.in.ua/topics/512539-tserkva-na-zamku-ta-titushki-u-seli-ozero-tserkva-viyshla-z-upts-mp
https://kivertsi.rayon.in.ua/topics/512539-tserkva-na-zamku-ta-titushki-u-seli-ozero-tserkva-viyshla-z-upts-mp
https://risu.ua/na-volini-novi-perehodi-z-upc-mp-do-pcu_n129082
https://kultura.rayon.in.ua/news/512201-religiyna-gromada-sela-ludin-pereyshla-do-ptsu-vzhe-ofitsiyno
https://kultura.rayon.in.ua/news/512201-religiyna-gromada-sela-ludin-pereyshla-do-ptsu-vzhe-ofitsiyno
https://risu.ua/parafiya-moskovskogo-patriarhatu-na-rivnenshchini-perejshla-v-pidporyadkuvannya-pcu_n129098
https://risu.ua/parafiya-moskovskogo-patriarhatu-na-rivnenshchini-perejshla-v-pidporyadkuvannya-pcu_n129098
https://risu.ua/na-ternopilshchini-chergova-gromada-upc-mp-perejshla-do-pcu_n129081
https://risu.ua/na-ternopilshchini-chergova-gromada-upc-mp-perejshla-do-pcu_n129081
https://risu.ua/z-moskovskogo-patriarhatu-do-pcu-perejshov-shche-odin-hram-na-hmelnichchini_n129118
https://risu.ua/z-moskovskogo-patriarhatu-do-pcu-perejshov-shche-odin-hram-na-hmelnichchini_n129118
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Американський штат Міссісіпі визнав Хмельницьку область побратимом 

Вперше в історії штат США прийняв таке рішення. Докладніше: 

https://dilo.net.ua/novyny/amerykanskyj-shtat-missisipi-vyznav-hmelnytsku-

oblast-pobratymom/ 

 

Підтримка України у світі 
У Берліні тисячі людей завітали на акцію «Маяк України» 

Захід для українських біженців і волонтерів під назвою «Маяк України» в 

Берліні провели вдруге, а завітали на нього, за оцінками організаторів, майже 6 з 

половиною тисяч людей. Проголошеною метою акції є надіслати сигнал 

людяності та солідарності. Конкретно ж українські біженці змогли отримати 

цілком корисні поради, вирішити побутові проблеми та освітні питання, 

отримати юридичні консультації, обмінятися досвідом, знайти друзів та 

отримати психологічну підтримку. У будинку Markethalle у столичному районі 

Кройцберг було організовано понад 40 стендів від берлінського Сенату, 

неурядових організацій і компаній. Зі сцени до присутніх звернулися бургомістр 

Берліна Франціска Гіффай, відома письменниця К. Петровська та її 86-річна 

мама С. Петровська, яка пережила Голокост, але змушена були тікати з Києва 

від російських загарбників, та інші. У рамках заходу пройшли також 

фандрейзингові кампанії для гуманітарної допомоги Україні та благодійна акція 

«Подаруй українську книгу переселенцю». Книгу українською від будь-яких 

українських видавництв можна було відразу переказати дітям тимчасово 

переміщених осіб або дорослим. Ця акція відбулася за ініціативи IWEK e.V. та 

волонтера Д. Полілуєва-Шмідта. «Маяк Україна» організовано Альянсом 

українських організацій (АУО), організацією GermanDream і створеною після 

початку війни німецькою владою структурою Alliance4Ukraine. Окрім Берліна, 

«Маяк Україна» пройшов також у Котбусі, Ессені, Франкфурті-на-Майні, 

Саарбрюккені та містах у інших країнах. Докладніше: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3480153-u-berlini-blizko-65-tisac-

ludej-zavitali-na-maak-ukraini.html 
 

В Берлине покажут знаменитое балетное шоу в поддержку Украины. – 

Марья Гриневич 

20 травня в рамках ініціативи #supportUkraine у берлінському «Театрі на 

Потсдамській площі» покажуть балетне шоу «Radio&Juliet&Quatro» – симбіоз 

хореографії від Едварда Клюге та музики від Radiohead. Створена у 2005 році 

постановка мала величезний успіх у Європі, США та Азії. Усі виручені від 

продажу квитків кошти буде скеровано до благодійного фонду Tabletochki. 

Докладніше: 

https://socportal.info/ru/news/v-berline-pokazhut-znamenitoe-baletnoe-shou-

v-podderzhku-ukrainy/ 
 

Відомий естонський політик виконав пісню «Браття українці» на 

популярному телешоу 

9 травня в Естонії відбувся фінал телешоу «Співак у масці». У ньому 

брав участь віцеспікер парламенту Естонії Ханно Певкур, який заспівав «Браття 

https://dilo.net.ua/novyny/amerykanskyj-shtat-missisipi-vyznav-hmelnytsku-oblast-pobratymom/
https://dilo.net.ua/novyny/amerykanskyj-shtat-missisipi-vyznav-hmelnytsku-oblast-pobratymom/
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3480153-u-berlini-blizko-65-tisac-ludej-zavitali-na-maak-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3480153-u-berlini-blizko-65-tisac-ludej-zavitali-na-maak-ukraini.html
https://socportal.info/ru/news/v-berline-pokazhut-znamenitoe-baletnoe-shou-v-podderzhku-ukrainy/
https://socportal.info/ru/news/v-berline-pokazhut-znamenitoe-baletnoe-shou-v-podderzhku-ukrainy/
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українці». «Цю пісню було написано в 2014 році, коли війна в Україні тільки 

почалася. Вона стала гімном захисників України. Коли ти чуєш її вперше, вона 

негайно зачіпає твою душу. Це така потужна пісня, і вона пройняла мене аж до 

сліз. Тому я присвячую її всім захисникам: тим, хто, на жаль, покинув нас, і тим, 

хто ще захищає Україну», – розповів учасник шоу. Докладніше: 

https://dilo.net.ua/novyny/vidomyj-estonskyj-polityk-vykonav-pisnyu-brattya-

ukrayintsi-na-populyarnomu-teleshou/ 

 

*** 

 

У рф продають NFT-герби українських міст і підроблену картину 

Кандинського для збору коштів російській армії. – Настя Попович 

Нова російська платформа Art For Victory, створена Terricon Project, 

збирає кошти для підтримки армії рф завдяки продажу NFT із зображенням 

гербів українських областей на Open Sea. NFT-проєкт створили через санкції, 

оскільки криптовалюта – «це єдиний доступний ресурс» у рф. Авторами 

платформи є «величезна російська спільнота, в яку входять різні люди: від 

ополченців першої хвилі до криптоінвесторів, від айтішників із сонячних долин 

Каліфорнії до робітників із безкрайніх північних просторів». Охочих придбати 

таке «мистецтво» поки не знайшлося. Поряд із NFT гербів українських міст 

продається картина В. Кандинського «Мурнау. Будиночок на пагорбі» задля 

допомоги «мирним жителям Донбасу». На ресурсі пишуть, що вартість роботи 

становить 8–10 мільйонів євро. Проєкт посилається на сертифікати 

автентичності, видані відділом експертизи Третьяковської галереї. Однак у 2008 

році Третьяковська галерея провела внутрішнє розслідування своєї колекції та 

виявила, що 96 фальшивих картин мають сертифікати, видані музеєм. Однак у 

2016 році відділ експертизи було розформовано. В. Турчин, російський історик 

мистецтва, який підтвердив підробку картини Кандинського, вилучену у 2011 

році італійською поліцією, відтворив полотно у своїй книзі «Кандинський у 

Росії», виданій у 2005 році. Книга викликала скандал та різку критику 

Товариства Кандинського. Як не дивно, пейзаж «Мурнау» не входить до 

каталогу картин художника, авторство яких вважається підтвердженим. Також 

проєкт стверджує, що аукціонний дім Sotheby’s оцінив роботу в 10 мільйонів 

євро. Однак сам дім в коментарі для The art newspaper повідомив, що «не 

підтверджує оцінки предметів мистецтва, попередньо не оглянувши їх особисто 

та не встановивши їхню автентичність». Джерело: 

https://supportyourart.com/news/u-rf-prodayut-nft-gerby-ukrayinskyh-mist-i-

pidroblenu-kartynu-kandynskogo-dlya-zboru-koshtiv-rosijskij-armiyi/ 
 

У Литві хочуть демонтувати основні елементи радянського меморіалу. – 

DELFI 

Група експертів рекомендує знести основні елементи радянського 

меморіалу в литовській Клайпеді – скульптуру трьох воїнів, меч, зірку із 

червоного каменю та демонтувати «вічний вогонь». Докладніше: 

https://dilo.net.ua/novyny/vidomyj-estonskyj-polityk-vykonav-pisnyu-brattya-ukrayintsi-na-populyarnomu-teleshou/
https://dilo.net.ua/novyny/vidomyj-estonskyj-polityk-vykonav-pisnyu-brattya-ukrayintsi-na-populyarnomu-teleshou/
https://supportyourart.com/news/u-rf-prodayut-nft-gerby-ukrayinskyh-mist-i-pidroblenu-kartynu-kandynskogo-dlya-zboru-koshtiv-rosijskij-armiyi/
https://supportyourart.com/news/u-rf-prodayut-nft-gerby-ukrayinskyh-mist-i-pidroblenu-kartynu-kandynskogo-dlya-zboru-koshtiv-rosijskij-armiyi/
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https://dilo.net.ua/novyny/u-lytvi-demontuyvut-osnovni-elementy-

radyanskogo-memorialu/ 
 

Нова Зеландія запровадила санкції проти низки російських 

пропагандистів 

Нова Зеландія 11 травня оновила список санкцій проти росії. До нього 

додали осіб та організації, причетні до поширення дезінформації, яка сприяє або 

підтримує підрив суверенітету та територіальної цілісності України. 

Докладніше: 

https://detector.media/infospace/article/199118/2022-05-11-nova-zelandiya-

zaprovadyla-sanktsii-proty-nyzky-rosiyskykh-propagandystiv/ 

 

 

Випуск підготував                                                       Зворський А. С., 

головний бібліограф Інформцентру з питань культури та мистецтва; 

тел.: 093-415-89-30 

електронна адреса: info_nplu@ua.fm 
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